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EGO 
 

Bůh a ego 
Vybráno ze Satsangu 11.2.2004  

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

 
Óm Šrí Paramátmane Namaha 

 

Ego lze chápat ze dvou úhlů pohledu. Naše bytí nemůže nikdy skončit – v tomto 
smyslu ego jako existence zůstává. Nepřestaneme být, ale opustí nás prvek pýchy. 
Ego ve smyslu toho, že existujeme, se přece nemůže vytratit. Existence zůstává, 
Átman, Duch, je tu stále, ale odchází nadutost. V této souvislosti uvedu následující 
příběh.                   

Byl jeden svatý, kterého navštěvovalo mnoho lidí. Často mluvil o svém vztahu 
s Bohem, někdy jako o Bohu milujícím a jindy zase o milovaném. Podle toho jak 
mluvil se zdálo, že má s Bohem velmi úzký vztah. Jednou se jeden z hledajících, který 
se považoval za žáka tohoto učitele, velmi nesměle zeptal:  

„Pane, rád bych se vás na něco zeptal. Podle toho, jak popisujete svého milovaného 
Boha, se zdá, že o Něm víte skoro všechno. Líčíte Ho tak, jako byste se spolu často 
setkávali. Když jste si s Bohem tak blízcí, musíte o Něm vědět všechno. Rád bych 
věděl, co Bůh jí. Povězte mi, prosím, co vlastně Bůh jí. Možná se to zdá jako hloupá 
otázka, ale já na ni myslím. Vím, že je to hloupost, ale potřeboval bych se to od vás 
dozvědět. Co On jí?“ 

Světec odpověděl: „Ano, vím to. Jí jen jednu věc – lidská ega. Má rád jen tuhle 
jedinou věc, nic jiného mu nechutná. Jsou to ega plná pýchy. Jakmile uvidí nadutost, 
dá si ji k jídlu, pokud chce. Obšťastněni jsou ti, jejichž pýchu sní – přijme ji tím, 
a život takového člověka získá skutečný smysl.“   

Žák měl ještě jednu otázku: „Je tu ještě jedna věc. Vím, že je to hloupost, ale 
prosím, dovolte mi zeptat se.“ 

Světec odpověděl: „Dobře, to je v pořádku. Máš mé svolení zeptat se i na 
hloupost.“  

Vztah mezi Mistrem a jeho žáky je tím nejintimnějším vztahem na světě. Lze 
mluvit o čemkoli. 

Druhá otázka zněla: „Neudělá váš přítel Bůh občas také nějaký vtip? Nemůže být 
vždy vážný. Snad se i někdy zasměje.“ 

Na to světec odpověděl: „Ano, Bůh si také zažertuje.“ 

„A pane, o čem žertuje Bůh?  

Světec odpověděl: „Vím zvlášť o jednom žertu, který Bůh dělá. Vždycky, když se 
narodí dítě, zašeptá do jeho ucha: ,Ty jsi výjimečný.’ Tento vtip se s člověkem táhne 
po celý jeho život. Celý život mu pak v uších stále zní: ‘Ty jsi něco zvláštního’.“  
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Bůh sám vytvoří ego výjimečnosti a to existuje tak dlouho, dokud ho zase On 
nezruší. Měli bychom se proto k Němu modlit: „Prosím, vyveď mě z tohoto žertu, 
který jsi mi na začátku pošeptal. Prosím, ukonči tu legraci. Udělej ze mě obyčejného 
člověka, abych byl už navždy šťastný a plný lásky.“    

V duchovní oblasti se tomu říká odevzdání se. Odevzdanost je považována za 
nejvyšší, poslední stupeň, a neznamená nic jiného než konec ega. K odevzdání se 
dochází, když už není žádné ego. O odevzdání mluví svatí jako o něčem, co nelze 
vykonat. Pokud někdo tvrdí, že se odevzdal, znamená to, že je stále přítomno já. 
Podobně když o sobě někdo prohlašuje, že nemá ego a je pokorný, jeho ego jen 
nabralo podobu ušlechtilosti.  

Odevzdanost je tedy stav, o který sice všichni usilují, ale ve skutečnosti se odehraje 
samovolně, protože nemůže být vykonána. Dojde k ní, až nastane čas. Lidská bytost si 
uvědomí, že nemá nic ve svých rukou. Věci se dějí a je třeba je přijmout tak, jak 
přicházejí. To neznamená pasivitu, letargii a neplnění svých povinností. Přijmout 
všechno, jak je, neznamená nečinně sedět. Jde o to, přijmout vše, co se odehrává, 
a zabývat se přitom svojí povinností. 

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

 

 


