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VÍRA A ODEVZDANOST (BHAKTIJÓGA) 
 

Cesta bhaktijógy 
Vybráno ze Satsangu 22.2.2002  

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

 
Óm Šrí Paramátmane Namaha 

 

Pro osvobození, poznání sebe sama a realizaci Boha existují tři základní cesty. V 
sanskrtu či hindi je to karmajóga, bhaktijóga a džňánajóga.  

� Karmajóga je cesta nesobecké služby.  

� Džňánajóga je cesta poznání a zříkání se.  

� Bhaktijóga je cesta odevzdanosti a lásky k Bohu.  

Je třeba chápat, že se tyto různé cesty vzájemně nevylučují. Pokud někdo primárně 
následuje jednu z nich, neznamená to, že již v jeho životě není místo pro ostatní. 
V životě každého z nás je obsažena nějaká činnost, všichni máme mysl k analyzování 
a chápání a každý má také emoce. Neexistuje nikdo na světě, v jehož životě by nějaká 
z uvedených tří složek  chyběla. Každý proto může vnést do svého života nesobeckou 
činnost, poznání i lásku.  

Jak postupujeme krok za krokem k cíli, přirozeně se časem jedna ze tří cest rozvíjí 
více. Podle povahy člověka, jeho prostředí, mentální, emocionální i tělesné výbavy, 
převládne jedna ze tří cest nad ostatními. I pak ale druhé dvě v nějaké podobě 
zůstávají.  

Každá cesta má bezpochyby svůj vlastní půvab. Svatí však mluví o tom, že 
nakonec je to bezpodmínečná Láska k Bohu, jenž učiní život dokonale smysluplným. 
Mnoho duchovních osobností na otázku, která z těchto tří cest je tou královskou, 
odpovídá, že nakonec je to cesta odevzdanosti a lásky k Bohu. Pokud je někdo ve 
vztahu lásky s Bohem, tak to ale neznamená, že nebude pracovat a sloužit světu a 
nebude mít žádné pochopení a moudrost.  

Cestu odevzdanosti a lásky můžeme dále rozdělit do dvou kroků. V sanskrtu se 
nazývají “Apara bhakti“  a “Para bhakti“ . “Apara bhakti“  znamená odevzdanost, 
která je prostředkem pro vyšší a vyšší postup. “Para bhakti“  je odevzdanost, která se 
stává koncem samotným. Zpočátku začínáme s láskou a odevzdaností k Bohu ze 
stupně, na kterém jsme. Člověk miluje způsobem, jehož je schopen. Na tomto stupni 
je láska či odevzdanost nástrojem k vývoji hledajícího. Nakonec nezůstává v životě 
nic jiného než Láska k Bohu a ke všem bytostem. To, co bylo dříve prostředkem, se 
pak stává smyslem a koncem. Nezůstává již nic jiného než Láska. Láska nabude 
takové intenzity, že se ztrácí i ten, kdo by miloval. Zůstává jen Láska. Každá cesta má 
svoje kouzlo, ale nádhera cesty lásky je velmi těžko slovy vyjádřitelná.  

Rád bych vám více přiblížil cestu bhaktijógy tak, jak o ní mluví sám Pán v 
Bhagavadgítě. Vyberu pro vás tři verše kapitoly devět. 
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Bhagavadgíta, kapitola 9, verš 29: 
„Jsem přítomný stejně ve všech bytostech, nikdo Mi není ani nemilý ani milý. 

Nicméně ti, kdo Mne vroucně uctívají,  přebývají ve Mně  a  i Já se odkrývám v nich.“     

Prvním aspektem Boží Přítomnosti je, že existuje rovnocenně všude. Pán ale 
pokračuje: „nicméně…“  Toto nicméně znamená, že to nezávisí na Něm, ale na 
oddanosti druhé strany - hledajícího. „Na jednu stranu jsem přítomný stejně ve všech 
bytostech i věcech, jsem Existence sama. Všude. Nikomu nestraním. Nemůže být řeč 
o nějaké zaujatosti. Ale když Mě některé z bytostí začnou více milovat, co pak mohu 
dělat? Díky jejich větší lásce se v nich začnu více odhalovat. Je to na nich. Můžete-li, 
milujte Mě více. Kdo vás může zastavit?“ Toto je skrytý význam verše.  

Často k tomu uvádím příklad. Možná se i ve vašich zemích vyskytuje sova. Přes 
den žije skrytě v temnotě. Jako kdyby si sova začala stěžovat na nedostatek slunce. 
„Co můžeme pro tebe udělat, když jsi schovaná v temnotě jeskyně?“ Slunce tu je. 
Někteří lidé raději zůstávají sovami. Co s nimi naděláme? 

V podobě Existence jako takové je Pán přítomen všude. Pán velmi jasně 
prohlašuje, že mu není nikdo nemilý ani milý: „Jsem spravedlivý. Nicméně ti, kdo 
Mne vroucně uctívají – co pak mohu dělat? Někteří dávají přednost Mému uctívání a 
uctívají Mě vroucně, přebývají ve Mně a Já se v nich stávám zjevnější, přestože jsem 
jinak přítomen všude. Místo, aby se zaměřovali na smyslová potěšení ve světě, začali 
myslet na Mne, a tak začali přebývat ve Mně namísto v potěšeních světa. A Já se v 
nich proto začínám více odhalovat. Jsem dostupný každému, ale objevuji se více v 
těch, kdo Mě začali uctívat. Co mohu dělat jiného?“  

Toto je jedna z charakteristik cesty odevzdanosti. Je otevřená pro všechny. Mějte 
lásku k Bohu a On vás začne milovat. Učiníte jeden krok směrem k Bohu a On jich k 
vám udělá deset, protože On je největší Milující. Dokud ten jeden krok sami 
neuděláte, On nebude zasahovat do vaší nezávislosti. Bůh umožňuje každému 
samostatnost, a když jste se rozhodli k Němu nejít, nic proti tomu nenamítá. Uděláte-
li ale jeden krok, řekne: „Ano, pojď.“ Taková je Jeho láska. O tom je ve verši psáno.     

Ve třicátém verši stejné kapitoly je uvedeno výjimečné tvrzení, těžko byste našli 
něco podobného v záznamech celé historie lidstva. Pán v tomto verši dává obrovské 
ujištění pro všechny hledající světa. Toto ujištění přináší radost.  

 
Bhagavadgíta, kapitola 9, verš 30: 

„I ten nejhanebnější hříšník, který Mě uctívá s bezvýhradnou oddaností, může být 
považován za světce, protože se správně rozhodl (je nezvratně přesvědčený ve své 

víře, že se nic nevyrovná oddanému uctívání Boha).“ 

Pán mluví ve verši o „nejhanebnějším hříšníkovi“ – nejen o obyčejném hříšníkovi. 
Pohleďte na slova Pánem vyřčená! Pán mohl říci jen hříšník, ale On říká 
nejhanebnější. Tím je dáno, že cesta lásky je dostupná každému na světě. Pán tímto 
tvrzením otevírá dveře i pro ty, co se považují za nejprovinilejší na světě. Přestože 
možná provedli něco velmi špatného, cesta je i pro ně. I pro ty nejpokleslejší a 
nejkrutější hříšníky, co se kdy narodili. I pro ty, co jsou zcela k ničemu. I kdyby 
spáchali mnoho vražd a brutálních činů. I pro ně otevírá Pán dveře.  

Dále ale následuje podmínka: „…který Mě uctívá s bezvýhradnou oddaností...“ 
Oddanost by měla být bezvýhradná. Znamená to milovat jen Boha. Bezvýhradnou 
oddaností není, když si říkáme: „Odevzdávám se Bohu, ale musím se také starat o 
finance. Tyto peníze mi nestačí.“ Bezvýhradně znamená, že se spoléháte pouze na 
Boha. Pokud se stane součástí vaší povinnosti vyřídit něco ohledně financí, budete se 
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tomu věnovat, ale nebudete na penězích vnitřně závislí. Nelpíte ani na své profesi. 
Vaše láska patří jen Bohu. Neměli byste být závislí na ničem ani na nikom jiném než 
na Bohu. To je bezvýhradná oddanost. Neznamená to zanedbávat své povinnosti, ať 
už v práci nebo doma. Ale nesmí tu být vnitřní vazba. V bezvýhradné oddanosti si nic 
z věcí ani vztahů nepřivlastňujete. Všechno vnímáte jako Boží Milost, jakoukoli práci 
či situaci.   

„…který Mě uctívá s bezvýhradnou oddaností, může být považován za světce...“ 
Proč? Protože pokud máte bezvýhradnou oddanost k Bohu, všechny hříchy od vás 
postupně odpadnou. To je to tajemství. Jakmile se někdo rozhodl milovat jen Boha, 
všechno, co dříve dělal, se začne postupně očišťovat, protože je vše nasměrováno k 
Boží Lásce. Vtisky z minulých životů, uvnitř nahromaděné, nemají být čím dále 
posilovány, a tak se uvolňuje jejich sevření. Ztrácejí svůj význam. Člověk se začne 
stávat svatým.  

Světci nepocházejí odněkud z nebe. Nezapomínejme na známé úsloví, že každý 
svatý má svou minulost a každý hříšník má svou budoucnost. Světec také možná 
během svého vývoje na cestě vykonal věci, které svaté nebyly, ale již je jiný.  

Všechny hříchy se ze života postupně vytratí, jakmile se člověk rozhodne jen pro 
Boží Lásku a odpoutá se od lpění na penězích, na mužích či ženách, dětech, na své 
profesi či zemi. Bude ale samozřejmě dále pokračovat v plnění svých povinností ke 
svým dětem, rodičům, financím či své vlasti. Podstatný je vnitřní vztah s Bohem. Pak 
se začne proměňovat ve svatého.  

„…může být považován za světce, protože se správně rozhodl…“ Zde se nám 
dostává vysvětlení, proč může dojít k takové převratné změně. Protože se člověk 
správně rozhodl. Protože rozhodnutí pro Boží Lásku je tím jediným správným 
rozhodnutím v lidském životě. Všechny ostatní věci jsou pomíjivé a nezůstanou vám. 
Protože udělal toto nejlepší rozhodnutí, cesta ke svatosti a vzdání se všech špatností 
nebude dlouho trvat. V závorce je dále uvedeno: „…je nezvratně přesvědčený ve své 
víře, že nic se nevyrovná oddanému uctívání Boha.“ Co se pak stane, když se člověk 
rozhodne jít jen cestou Lásky k Bohu?       

Odpověď dostáváme v následujícím verši: 

 
Bhagavadgíta, kapitola 9, verš 31: 

„Stane se rychle morálně čistým a má  zajištěn trvalý mír. Poznej jako jisté to, 
Ardžuno, že kdo je Mi oddaný, nikdy nepadne.“ 

V první větě je řečeno, že jakmile se člověk rozhodne, že jediným cílem jeho 
života je bezvýhradná Láska k Bohu, „Stane se rychle morálně čistým a má zajištěn 
trvalý mír...“ Takovému člověku je dán vnitřní mír, který ho již neopustí. Nemluví se 
tu o míru, který trvá dva dny a pak je zase následován nějakým rozrušením. I takový 
přechodný klid má na cestě význam, protože před tím ho hledající vůbec nezažíval. 
V tomto verši se ale mluví o trvalém míru.  

Z jakého důvodu mnoho svatých oceňuje právě cestu oddanosti? Protože na žádné 
jiné cestě nelze tak rychle nabýt morálních kvalit. Pouze na cestě Lásky k Bohu. 
Proč? Prozradím vám skryté tajemství.  Na druhých dvou cestách – na cestě 
nesobecké činnosti i na cestě poznání – závisí člověk na svých vlastních 
schopnostech. Ve službě si je vědom toho, že slouží nesobecky, a to znamená, že 
v něm stále pracuje ego. Na cestě poznání se zase člověk snaží analyzovat věci svou 
vlastní hlavou. Snaží se zanechat věcí, které považuje za špatné, a být charakterní. 
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Usiluje o odpoutanost od přitažlivostí světa, ale používá přitom jen své  vlastní úsilí. 
Vlastní úsilí je vždy omezené a přetrvává v něm ego.  

Zatímco pokud člověk závisí zcela na Bohu, pak je to Boží Síla, která v něm začne 
pracovat. Proto to jde rychle. Bůh k tomu nepotřebuje žádný čas. Bůh může udělat 
kdykoli cokoli. Důležité je odevzdání se Bohu a Guruovi. Guru není ničím jiným než 
reprezentantem a nástrojem Boha. V textech je dáno, že nakonec není rozdíl mezi 
Guruem a Bohem. Nakonec znamená – až je srdce žáka pročištěno. Žák nakonec 
shledává: „Ó, považoval jsem ho za muže či ženu! To jsem se mýlil.“ 

Tak tomu ale na začátku není. Guru zůstává v lidské podobě, a tak kolem něj jako 
člověka často vznikají v myslích hledajících různé pochybnosti: „Je nemocný, jakou 
tedy má moc?“ „Choval se takhle, dotkl se mě, ó, něco není úplně v pořádku.“ „Počítá 
peníze, ó, můj Bože. Jak může být osvícený!“ „Hádal se před chvílí s manželkou a 
vypadal nahněvaně. Jak může být realizovaný?“ Podobné věci hledající napadají. 
Všechno je to Líla, Božská Hra. Nakonec se všechny pochybnosti hledajícího vytratí.  

Dále ve verši následuje prohlášení, které na žádné jiné cestě není možné získat. 
Poslední věta verše platí výlučně pro cestu odevzdanosti a lásky. Pán praví: „…Poznej 
jako jisté to, Ardžuno, že kdo je Mi oddaný, nikdy nepadne.“ Můžete uklouznout na 
cestě nesobecké služby a je pravděpodobné, že upadnete na cestě poznání. Protože 
jste závislí na svých vlastních schopnostech. Zde ale Pán říká: „Ten, kdo je Mi 
oddaný, ten nikdy neuklouzne.“ Jak by mohl uklouznout, když se zcela odevzdal 
Bohu? Bůh nikdy neuklouzne a každý na Něj se spoléhající také ne. To je to 
tajemství, týkající se pouze cesty lásky. Na ostatních duchovních cestách dochází 
často k pádům. Jen na cestě lásky a odevzdanosti k Bohu není možné upadnout, 
protože Bůh přebírá za člověka všechnu zodpovědnost.  

Za druhé. Jak by mohl upadnout, když už zcela padl Pánu k nohám? „Ať se se 
mnou děje cokoli! Proveďte se mnou cokoli, třeba mě i zabte. Jsem Tvůj. Náležím 
Tobě a Ty mně. Ničemu jinému nerozumím. Nevím, jestli jsem svatý nebo hříšník, 
dobrý nebo špatný člověk. Nevím. Jsem Tvůj. To je vše. Je nyní na Tobě, co se se 
mnou stane.“  

Je to nádherné prohlášení: „Poznej jako jisté to, Ardžuno, že kdo je Mi oddaný, 
nikdy nepadne.“ 

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

 


