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SMYSL ŽIVOTA 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Co může být dobrodružnější než  hledání Boha nebo jinými slovy hledání sebe 

sama? Ani výpravy na Měsíc, Jupiter nebo kamkoli do vesmíru nejsou tak převratné a 
nevyžadují tolik odhodlanosti a hrdinství jako cesta za svým pravým Já. Mnoho  
panovníků a vojevůdců se po celou dobu historie lidstva pokoušelo o ovládnutí světa. 
Některým se jejich plány nezdařily, někteří si sice své území a moc rozšířili, ale tato 
malá vítězství nejsou ničím v porovnání s ovládnutím vlastní mysli. Ovládat druhé 
lidi s použitím síly nemá žádnou hodnotu v porovnání s tím, když se duši podaří 
získat vládu nad svými vášněmi, touhami a myslí, neustále kmitající z jednoho místa 
na druhé.  

 
Jediným cílem lidského života je duchovní seberealizace – poznání sebe sama 

neboli vědomí Boha. Duchovní seberealizaci lze jiným slovy popsat jako dosažení 
trvalého míru, štěstí a lásky pocházející od Boha.  

 
V životě jsme jednou nahoře a jednou dole. Pravdou je, že skutečným účelem 

života je, abychom se vyvíjeli. Příroda k tomu sehrává roli největšího trenéra. Co je 
účelem tréninku? Lidské bytosti na této Zemi jsou předurčeny k překročení hranic 
zvířecího světa. To je jediným smyslem lidského života. 

 
Nejdůležitější je nejprve porozumět celému procesu vývoje a přeměny v životě. 

Musíte mít jasno, k jakému cíli směřujete, a potom se pro něj pevně rozhodnout 
a učinit ho jediným smyslem svého života. Jakmile si jednou ustanovíte za cíl svého 
života seberealizaci neboli dosažení konečné Pravdy, začne se váš způsob života 
měnit. 

 
Velcí svatí prohlašují, že lidský život je tím nejvzácnějším a nejcennějším v celém 

vesmíru. Narodit se do lidského těla má velký význam, ale je to záležitost přechodná a 
život může kdykoli vyhasnout. Lidský život je tak vzácný a přesto tak nejistý. 

 
Pochopíme-li, jaký je vztah mezi naší individualitou a celým kosmickým 

uspořádáním, je účel života odhalen. To je jediným účelem lidského života, protože 
tento vhled je přístupný pouze lidským bytostem. I zvířata mají tělo, mozek 
a instinkty. Nejsou však dostatečně vyvinuta, aby byl pro ně tento vrcholný zážitek 
možný. Lidské tělo je stvořeno právě pro duchovní probuzení. Proto je skutečně 
moudrý pouze ten, kdo se v životě snaží dosáhnout tohoto nejvyššího stavu. 

 
Život můžeme nazvat úspěšným jedině tehdy, pokud člověk uspěl v hledání svého 

skutečného Já. 
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Lidem i zvířatům jsou vlastní čtyři instinkty: hlad, spánek, plození a sebeobrana. 

V tomto ohledu není mezi lidmi a zvířaty rozdíl. S těmito základními tendencemi se 
narodily všechny lidské bytosti. Pokud však lidé tuto svoji základní výbavu o nic 
nerozšíří, zůstávají i na sklonku svého života podobní zvířatům, přestože jsou 
lidskými tvory. Tito lidé ustrnuli na úrovni zvířat. Účelem Přírody je, abychom my, 
lidské bytosti, překročily instinkty, které máme společné se zvířaty.  

 
Obvykle lidé nechtějí v životě prožívat špatné časy, ale očekávají pouze příznivé 

okolnosti. Radí se s astrology, ukazujíce jim své dlaně. Podle mého názoru promarňují 
svoji šanci. Pravdou je, že lidská bytost se stává více lidskou bytostí v neštěstí než 
v blahobytu. V blahobytu mají navrch nižší tendence v nás. Tyto tendence člověka 
zcela opanují a celý život proběhne, aniž by člověk poznal pravou podstatu svého 
vlastního Já. V nepřízni je obsažena zkouška. Potenciální kvality v nás nečinně skryté 
se zaktivují pouze tehdy, jsou-li k tomu v nepřízni vyzvány. Takže hra Přírody není 
našim nepřítelem. Když musíme čelit protivenstvím, chce nás tak Příroda probudit a 
pozdvihnout, abychom se chopili příležitosti a prokázali svou cenu jako skuteční lidé. 

 
Naše duše byla obdařená tělem pouze za jediným účelem. Duše putovala 

nekonečně dlouho, procházejíc mnoha různými vtěleními, aby po předlouhé cestě 
nadešel čas pro získání lidského těla. Proto se připravují o štěstí všichni ti, kteří lidské 
tělo využívají k čemukoli jinému než k nalezení své duše a setkání se svým pravým 
Já. Promarňují svoji šanci. Pokud jste ve svém životě nenašli Boha, váš život byl 
zbytečný, ať už jste byli zasloužilými vojevůdci, význačnými vědci, světově 
uznávanými nebo nejbohatšími lidmi, i kdybyste se proslavili jako herci, tanečníci, 
spisovatelé nebo jiní umělci.  

 
Pokud jste prožili hodnotný život a dosáhli moudrosti, lze říci, že byl váš život 

úspěšný. Jaký by mělo význam žít třeba 150 let, kdybyste se v životě vůbec 
nezměnili? Zůstanete-li jen obětí svých tužeb a zemřete-li bez duchovní moudrosti, 
byl váš život bezcenný. 

 
Člověk, který nemyslí na nic jiného než na peníze, je jedním z největších hlupáků. 

Jak se může stát člověk, obdarovaný možností žít, obětí mrtvých peněz? Takový 
člověk nikdy nepozná význam lásky, slitování, služby a povinnosti. Osli a psi také 
nechápou, o co jde. Z toho vyplývá, že není žádný rozdíl mezi podobnými lidmi, byť 
v lidské podobě, a osly či psy. Každý inteligentní člověk musí vynaložit úsilí,  aby 
nezůstal oslem nebo psem! 

 
Smrt může nastat kdykoli, pro kohokoli z nás. Zemřeme-li takoví,  jací jsme, 

promarnili jsme svůj život. Měli bychom nechat odumřít své touhy, chtivost a hněv, 
ještě než opustíme své fyzické tělo. Tak se náš život stane smysluplným. 

 
Pouze lidem byl dán k dispozici malý prvek svobody. Využití této svobody je 

skutečnou metodou pro odhalení Božství skrytého uvnitř nás. Zneužití této svobody 
neznamená pouze nepřiblížení se k realizaci Božství, ale dokonce vzdalování se od 
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Něj. Správné užití této svobody nás osvobozuje, zatímco její zneužití v nás vytváří 
další pouta. 

 
Náš život zahrnuje dva aspekty: vnější a vnitřní. Můžeme rozvíjet i vnější 

podmínky svého života, ale tento aspekt se stává překážkou, pokud na něj výhradně 
soustředíme svoji pozornost. Vnější podmínky by měly být prostředkem pro náš 
vnitřní vývoj. Nejdůležitějším aspektem života je vnitřní pokrok. 

 
Existuje specifický účel lidského života a tím je duchovní seberealizace neboli 

poznání Pravdy vším prostupující, a tudíž obsažené i v našem vlastním těle. Poznání 
Pravdy prostřednictvím zážitku je smyslem lidského života. Protože tohoto stavu 
nemůže být dosaženo v jiném těle než lidském, stává se výhradním cílem pro lidský 
život. 

 
Jak se vyvíjí naše sebepoznání a prohlubuje pochopení účelu života, shledáváme, 

že jsme jako lidské bytosti nedokonalí. Smyslem života je neustálé odstraňování 
nedostatků a snaha o větší a větší dokonalost. 

 
Narodili jsme se a zemřeme sami. Období mezi zrozením a smrtí je jen příležitostí 

pro sebezdokonalení a duchovní seberealizaci.  

 
Mnoho lidí chápe duchovnost jako jeden ze svých koníčků. Takové hledání pravdy 

je povrchní a postrádá skutečnou upřímnost. Teprve když vyvstane zevnitř opravdová 
potřeba, může se duchovnost začít odehrávat. Duchovní cesta přestává být koníčkem 
a stává se jediným cílem života. 

 
Pro duchovního člověka se nakonec celý život stává jedním velkým hřištěm, na 

kterém hraje hru bez toho, aniž by se trápil starostmi o výsledek. Někdy prohrajete, 
někdy můžete zase vyhrát, ale hlavní věcí je sama hra a radost z ní. Pokud jste hráli 
dobře, radostně a šťastně, pak je všechno v pořádku. To je cílem života duchovně 
zaměřeného člověka a myslím si, že všichni moudří muži a ženy by měli mít zájem 
toho dosáhnout. 

 
Mnoho velkých svatých vyjadřuje stejný postoj: „Tento život ve světě je 

tréninkovým obdobím pro realizaci Boha.“ Nevíte, do jakých poměrů se může kdokoli 
z vás v životě dostat. Ať je to jakkoli, následováním duchovní cesty jednou přijde čas, 
kdy se váš život naplní mírem, harmonií, štěstím, radostí a úsměvem. 

 
Nepodaří-li se z nějakého důvodu v tomto životě dosáhnout nejvyššího cíle, 

duchovní seberealizace, netrapte se tím. Přestaňte se zabývat otázkami, kdy dojdete 
do cíle. Šťastní jsou ti, kdo už vykročili. D říve či později s následováním cesty musí 
začít všichni. Pro nalezení trvalého štěstí neexistuje jiná možnost, a proto mají velké 
štěstí všichni, kdo kráčejí na této cestě ke štěstí. Jednou vám bude odhaleno veškeré 
tajemství světa kolem vás i ve vás. 



ZE SATSANGŮ S GURUDÉVEM ŠRÍ OJASWI SHARMOU     

4 

 
Pokud nenaplníte poslání svého života, budete v okamžiku smrti naříkat a litovat 

jako ti všichni, kteří nebyli schopni osvícení dosáhnout. Umírání nedoprovází tolik 
fyzické bolesti jako lítost nad tím, že jste znovu promarnili svoji šanci: „Mohl jsem se 
víc snažit.“ 

 
Duchovně probuzení lidé mluví o tom, že dosažení Boha je možné pouze v lidském 

těle. V celém vesmíru je to jedině lidská bytost, v jejímž těle může dojít k nejvyšší 
duchovní události. Proto také nám světci dávají nahlédnout na pravdu, že jediným 
smyslem lidského života je duchovní seberealizace – realizace Boha. 

 
Moudří upozorňují, že pokud zůstaneme po celý život stejní, se stejnou kvalitou 

našeho vnitřního bytí se zrodíme i v příštím životě. Budeme znovu naříkat, trápit se a 
stěžovat si. V jakém stavu duše budeme umírat, tak se zase znovu narodíme. Dál a dál 
se budeme rodit a umírat, rodit a umírat… Proto se těmto otázkám vážně věnujte, 
dokud máte šanci – až přijde smrt, bude už pozdě. Nepřiblížíte-li se duchovní 
seberealizaci a Bohu, zcela promarníte svůj život. 

 
Pokud dochází k umírání při plném vědomí, nebývá v popředí ani tak fyzická, jako 

mentální bolest. Lítost a výčitka by se dala popsat těmito slovy: „Ó, zase jsem 
promarnil svoji šanci. Schází mi to nejdůležitější.“ Když duše opouští tělo, nezáleží 
ani trochu na tom, jestli jste získali milióny, stali se prezidenty, slavnými herci nebo 
jinými významnými osobnostmi či obdrželi Nobelovu cenu nebo jakékoli jiné 
vyznamenání… Všechny tyhle věci mají na konci života nulovou hodnotu, protože 
smysl lidského života spočívá v něčem jiném. V okamžiku smrti se všechny úspěchy 
ve světě stávají zcela zbytečnými. 

 
Lidské tělo nebylo duši dáno proto, abychom se cítili občas dobře a občas špatně. 

Nejde o to, zda v životě zažíváme přízeň nebo nepřízeň. Jediným smyslem toho, že se 
nám někdy daří a někdy nedaří, je dostat se nad oba protiklady. Lidské bytosti se 
dostávají do příznivých situací, kdy se jim něčeho pozitivního dostává, proto, aby vše 
získané používaly ke službě druhým – ať už jsou to peníze, poznání, zdravé tělo nebo 
jakékoli jiné pozitivní okolnosti. Naopak,  kdykoli se dostaneme do nesnází a věci se 
odehrávají jinak, než bychom si přáli, smyslem toho je, abychom se osvobodili od 
touhy zažívat příjemné věci. Nepříznivé podmínky nás mají osvobodit od závislosti na 
tom, aby se věci odehrávaly, jak si přejeme.  

 
Je krásné zúčastňovat se satsangů a číst si kvalitní duchovní literaturu, ale to 

všechno jsou jen prostředky, a ne cíl samotný. Dosáhněte osvícení, naplňte své srdce 
trvalým mírem a láskou, získejte spojení s Bohem. To je skutečným smyslem lidského 
života, který když nenaplníte, tak všechno ostatní má jen pramalou hodnotu. 

 
Vědomí nemá jen člověk ali i jiné živé bytosti. Uvědomování si sebe sama lze najít 

pouze u lidí. Opice, osli, býci či krávy jsou si také vědomi, co se kolem nich děje, ale 
neuvědomují si, kým jsou. Nemají rozlišovací schopnost uvědomit si sebe sama jako 
někoho odděleného od ostatních. Místo rozlišovací schopnosti jsou řízeni instinkty, 



ZE SATSANGŮ S GURUDÉVEM ŠRÍ OJASWI SHARMOU     

5 

které jim určují přírodní zákony, a ne jejich vlastní rozhodování a myšlení. 
Rozlišovací schopnost a myšlení je tedy tím, co nás od zvířat odlišuje, a měli bychom 
je proto používat. Proces vývoje vědomí vrcholí právě v lidském těle.  

 
Proč se klaníme spíše světcům jako byl Kristus či Krišna než vědcům, umělcům či 

jiným vůdčím osobnostem světa? Protože právě v nich odhalil Bůh své konečné 
tajemství. Dokud pro sebe neobjevíme toto poslední tajemství, zůstává náš lidský 
život nenaplněný a beze smyslu. Proto by jediným naším cílem měla být duchovní 
seberealizace právě v tomto životě. Proč mluvit o tomto životě, proč ne letos? Proč až 
za rok, proč ne již tento měsíc? Proč až za měsíc, proč ne dnes? Proč ne právě teď 
a tady! Měli bychom být připraveni na duchovní prozření právě teď a tady.  

 
Dokud nenaplníte skutečný smysl svého života, málo záleží na tom, jakých 

úspěchů jste ve světě dosáhli. Nezáleží na tom, zda jste bohatí, proslavili jste se po 
celém světě například jako spisovatelé, stali jste se prezidenty nebo jste velmi krásní a 
přitažliví. Dokud nedospějete k duchovnímu naplnění, nezbavíte se vnitřní prázdnoty 
a pocitu, že vám něco schází. Když smysl života naplníte, nikdy už, za žádných 
okolností, nebudete zažívat pocit, že vám něco chybí. 

 
Jedním z velkých omylů, jehož se na duchovní cestě hledající dopouštějí, je 

přistupovat k duchovní seberealizaci jako k jiným cílům v životě. V životě si běžně 
dáváme různé cíle a snažíme se jich dosahovat. Hledající proto mají tendenci usilovat 
o duchovní prozření podobným způsobem, jako by šlo o získávání nějakého cíle ve 
světě. Často potom zapomínají na své aktuální povinnosti, aby mohli veškerou svoji 
energii a čas věnovat hledání Boha. Zanedbávají své povinnosti a považují úkoly, 
jimž by se měli ve své současné situaci věnovat, za překážku. Vytvoří si mentální 
nastavení, že je nejlepší povinnosti ve světě minimalizovat a všechny síly napřít pro 
realizaci Boha. Myslí si, že když budou provádět co nejvíce duchovní praxe jako je 
například meditace, opakování manter, docházení na přednášky, četba literatury, 
pránájáma apod., dosáhnou duchovní realizace. Jsou přesvědčeni, že lze realizaci 
Boha získat vykonáváním duchovní praxe. Na Boha však nelze dosáhnout vlastním 
úsilím. K Bohu se nelze dostat na základě vlastní vůle.  

 
Je důležité ujasnit si preference v činnostech, kterým se chceme v životě věnovat. 

Pokud je naším cílem postoupit ve vývoji, je třeba, aby všechno, co v životě děláme, 
přispívalo k našemu záměru, a ne ho brzdilo. Hledající by například neměl žít tak 
společensky jako ostatní. Některé společenské záležitosti je třeba přerušit. Jak už jsem 
mnohokrát řekl, je to proto, že nemáme k dispozici nekonečně mnoho času a energie 
a s každým okamžikem nám těchto zdrojů ubývá. Každý hledající by měl mít na 
paměti, že počínaje narozením neznáme další události svého života kromě jediné – 
smrti. S jistotou můžete mluvit jen o faktu, že jednou zemřete. Nevíme ale, kdy smrt 
nastane. Náš čas i množství energie, kterou máme k dispozici, jsou omezené. Dokud 
nevyužíváme svůj čas a energii správným způsobem, nemůžeme se skutečně vyvíjet.         

 
Nejdůležitější je ujasnit si svůj životní cíl. Dalším krokem je snažit se porozumět 

procesu vývoje a vztahům mezi jednotlivými aspekty lidského života… Mám na 
mysli například vztah mezi zdravým tělem a zdravou myslí a emocemi. Dále je třeba 
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porozumět tomu, jakým způsobem v nás existuje všudypřítomný Duch. Měli bychom 
se snažit pochopit faktory, díky kterým si můžeme udržet zdravé tělo. Zdravé tělo 
a zdravá mysl jdou většinou ruku v ruce. Měli bychom se z hlediska zdravého těla 
zamýšlet nad tím co jíst, v jakým kombinacích, kdy a kolik toho sníst. Některých jídel 
by se měli lidé zcela vyvarovat, zvláště pak hledající. Musíme změnit své stravovací 
návyky, když se rozhodneme být hledajícími.  

 
Většinou se svým časem a energií nenakládáme dobře. Jako lidé se můžeme 

rozhodnout, zda budeme s tím, co nám bylo dáno k dispozici, zacházet správně nebo 
nesprávně. Dostali jsme od Boha lidské tělo, schopnost uvažovat a rozlišovat, a ti, 
kteří je neužívají správným způsobem, nemohou obviňovat Boha za to, že se dostávají 
do nesnází. Každý musí převzít zodpovědnost sám na sebe. 

 
Nezáleží vůbec na tom, jakými nesnázemi jste museli na své cestě procházet. 

Všechno nepohodlí je zapomenuto, když dosáhnete svého cíle! Jde o to dosáhnout 
cíle. Na duchovní cestě musíte čelit různým protivenstvím ve svém vnitřním světě, 
stejně jako jsou protivenství ve vnějším světě. Až dojdete do cíle, na nesnáze 
zapomenete, a proto se jimi netrapte. 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 


