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„Jsem přítomen ve všech bytostech stejně“ 
Vybráno ze Satsangu 21.2.2003  

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

 
Óm Šrí Paramátmane Namaha 

 

V Bhagavadgítě se skrývá nespočet tajemství. Nespočet proto, že je to moudrost, 
která nám byla dána věčnou Pravdou, samotným Bohem. Bůh je nekonečný a 
nekonečné je vše, co Mu náleží. I v následujícím verši jsou uvedeny důležité věci 
k pochopení. 

Bhagavadgíta, kapitola 9, verš 29: 
„Jsem přítomen ve všech bytostech stejně, nikdo Mi není ani nemilý ani milý. 

Nicméně ti, kdo Mne vroucně uctívají a přebývají ve Mně, v těch se i Já odkrývám.“ 
   
Když si dovolím navrhnout ještě přesnější překlad posledního řádku, mohu říci: 
„Nicméně ti, kdo Mne vroucně uctívají, jsou ve Mně a Já v nich.“  

V prvním řádku je obecné prohlášení nestrannosti Boha ke všem bytostem. Pán 
praví: „Jsem stejný ve všech. Nejsem proti nikomu, ani mi nikdo není dražší. Jsem 
všude stejně přítomný. Nejsem vůči nikomu zaujatý, ani nikomu více nakloněný. 
Moje přítomnost je ve všech bytostech rovnocenná.“ Jde o základní právo rovnosti.   

Na celém světě, ve všech demokratických státech, je právo na rovnost jedním 
z nejdůležitějších zákonů. Velké množství případů u soudu se týká právě této 
rovnoprávnosti. Lidé přicházejí s tím, že s nimi zacházeli nerovnoprávně. Každý chce, 
aby se s ním zacházelo rovnoprávně. Vyjadřuje to i Pán: „Jsem rovnocenně přítomen 
ve všech bytostech.“ Jaké ušlechtilé prohlášení. 

„Jsem přítomen ve všech bytostech stejně, nikdo Mi není ani nemilý, ani milý…“ 
„Nemám k nikomu nenávist, ani nikoho nemiluji víc než jiného.“ 

Další řádka může působit ve vztahu k první řádce jako určitý protimluv, jako by 
Pán uváděl výjimku.  

„Nicméně…“  Je tu použito slovo nicméně. Nicméně znamená, že si nemůže 
pomoci. V sanskrtu je použito slovo „tu“, což znamená ale. „Podal jsem obecné 
pravidlo, ale zákony mají své výjimky. Co s tím nadělám?“   

Pán mluví o tom, že jako Existence je přítomen ve všech rovnocenně: „Jako ‚Sat‘ 
jsem ve všech stejně. Jako Existence jsem ve všech rovnoprávně, bez rozdílu. Ale 
přes fakt, že jsem rovnocenně přítomný ve všech bytostech, jsou bytosti, které Mě 
samy začaly víc milovat a uctívat, a díky tomu se v nich odkrývám víc. Co mohu 
dělat? Co se týče Mně, jsem ke všem spravedlivý. Ale když Mě některé bytosti 
začnou samy od sebe víc milovat, stávám se v nich díky jejich lásce a oddanosti 
zjevnější. Není to Moje chyba, Já nikomu nestraním.“ 



ZE SATSANGŮ S GURUDÉVEM ŠRÍ OJASWI SHARMOU     

2 

Bůh se může odhalit a osobní zkušenost se svým skutečným Já může nastat a 
nastává jen v lidském těle. Proto je uvědomění si svého pravého Já jediným cílem 
lidského života – toto jediné je podtrženo. Neměli bychom mít žádný jiný cíl. Vždyť 
může dojít k nejvyššímu stavu na světě i v celém vesmíru!  

Na úrovni materiální Přírody jsou všechny bytosti řízeny přírodními zákony. Není 
tu svoboda. Drobná svoboda je dostupná jen v lidském životě. Otázka je, zda je tato 
svoboda využívána nebo zneužívána. Ti, co ji využívají, v těch se Pán odhalí. Mluví o 
tom na druhém řádku verše.  

Těm, co nevyužili příležitost, Pán říká: „Je to vaše volba. Co s tím mohu udělat?“ 
Zodpovědnost si neseme sami. Můžeme svůj život povznést nebo můžeme promarnit 
šanci. Záleží na nás. V této veliké moudrosti není pro lidský život vůbec nic 
skličujícího, poraženeckého či pesimistického. V této veliké moudrosti bylo řečeno, 
že brány nejvyššího vývoje jsou otevřeny pro všechny. Kdokoli si to přeje. Nejvyšší 
završení se může odehrát u kohokoli.  

Dám vám jednoduchý příklad. Paprsky slunce dopadají všude stejně. Slunce 
nikomu nestraní. Paprsky dopadají stejně na kámen, na hroudu země, na ocel, na 
květiny, na vodu – rovnocenně. Avšak květina díky paprskům stejného slunce 
vykvete, zatímco hrouda ne, přestože na ni dopadají stejné paprsky. Nemůže za to 
slunce, ale vlastnosti květiny a hlíny. Rozdíly jsou mezi nimi, a ne v zaujatosti slunce.  

Slunce svítí spravedlivě. Jaká bude reakce a jak se paprsky odrazí, je dáno čistotou 
materiálu. Některý materiál nemůže odrážet paprsky tolik jako jiný. Slunce se 
neodráží stejně v kameni jako v zrcadle, přestože jde o stejné paprsky. V lidských 
bytostech se Bůh odrážet může, ke Zkušenosti dojít může. Ale jen v případě těch, o 
nichž Bůh promlouvá na druhém řádku: „Ti, co Mě nicméně milují s oddaností, kteří 
si na Mně zakládají. V nich začnu zářit.“  

A tento zářivý proces pokračuje tak dlouho, dokud nedojde ke konečné události 
Lásky. Protože jen v Lásce je ukončena dualita. Pak už není žádná dualita a nezůstává 
nic jiného než Bůh - všude. Je-li všechna energie mysli, emocí a celé lidské bytosti 
zaměřena na skutečné Já, člověk nechce nic jiného než duchovní seberealizaci a za 
tímto účelem neustává v lásce a uctívání ničeho jiného než Boha a Já, pak se nakonec 
Láska rozvine. Místo Já lze použít slovo Bůh, ať už to různí hledající nazývají jakkoli 
– v této souvislosti je asi vhodnější použít slovo Já.     

Láska odstraní mezeru mezi hledajícím a Hledaným. Nakonec hledající shledává, 
že nehledal nic jiného než své vlastní Já. Hledající a Hledané se stávají jedním. 
Nakonec dochází k této zkušenosti. Pak se vše promění v Lásku. Protože každý miluje 
nejvíce sám sebe. Proč tedy potom nemilovat celé nekonečno? Nikde není nic jiného 
než mé vlastní Já. Bůh pak existuje všude.  

Je to od Boha překrásné prohlášení. Při četbě tohoto verše bychom měli chápat, 
jaká zodpovědnost na nás je. Je to na nás. Všechno už jsme od Boha dostali – lidské 
tělo máme. Nyní se nám také dostalo pochopení, co je nejvyšším a jediným cílem 
lidského života. Pochopili jsme, jak se může lidský život stát opravdu smysluplným, 
jak může být naplněn, jak můžeme být trvale šťastní, klidní a plní radosti. I toto 
mentální pochopení skrze četbu textů nám bylo dáno. Dalším krokem nyní je usilovat 
o to s veškerou silou a inteligencí, které máme.  
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