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VÍRA A ODEVZDANOST (BHAKTIJÓGA) 
 

Co je to modlitba? 
Vybráno ze Satsangu 8.2.2002  

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

 
Óm Šrí Paramátmane Namaha 

 

Otázka: „Co je to modlitba? Ke komu se modlit? Kdo nás vyslyší? Slyší nebo 
vnímá nás Věčná Energie?“ 

 

Co je to modlitba? Modlitba je vnitřní postoj člověka, jehož ego bylo něčím 
přemoženo. Jde o žádost o pomoc od síly vyšší než jsou individuální schopnosti. 
Modlitba vyvstává uvnitř, když on či ona shledává, že svou vlastní energií a vůlí 
nejsou schopni vyřešit své problémy.  

Od problémů se chce osvobodit každý, a proto se všichni ptají, jak to udělat. 
Člověk dospívá k závěru, že není schopen vypořádat se s problémy svými vlastními 
silami, schopnostmi a inteligencí. Potom se s prosbou o pomoc obrací k někomu 
silnějšímu, moudřejšímu, inteligentnějšímu či schopnějšímu. Když postupně  zjišťuje, 
že mu nemůže pomoci žádný jiný člověk ani vědění společnosti, začne se obracet 
k nepoznané Energii, která je věčná a nekonečná.  

K modlitbě dochází v životě člověka, který odhalil svá individuální omezení. Je si 
vědom svého problému, snažil se ho vyřešit, jak nejlépe mohl, ale on stále vyřešen 
není. Co jiného lze dělat než se modlit? Skutečná modlitba se odehraje, není to akt 
rozhodnutí ji provádět. Dokud je modlitba vykonávána, je to jen výtvor ega. Ke 
skutečné modlitbě dochází, až když je přemoženo ego. Modlitba vychází z pocitu 
bezmocnosti.  

„Nezvládnu to, ale chci a vím, že se to musí nějak změnit. Ó, neznámá Energie, ať 
jsi kdekoli, ať jsi čímkoli. Nevím, kdo jsi. Ale slyšel jsem nebo cítím, že jsi. Pomoz 
mi. Pomoz mi.“ To je modlitba. 

Modlitba může být popsána mnoha různými způsoby, lze o ní psát knihy. Ve všech 
jazycích najdete doporučení pro různé modlitby. Kněží všech náboženství prezentují 
své modlitby a lidé je používají. Skutečná modlitba však vyvstává zevnitř.  

Modlitba může být vyjádřena slovy, ale slova nejsou nezbytná. Ve skutečnosti, 
když modlitba nabývá slovní podoby, ztrácí svoji původnost. Její čistota je 
poskvrněna myšlením. Pravá modlitba se odehrává v srdci a srdce nepotřebuje slov. 
Opravdovou, ryzí modlitbu nalézáme ve svém nitru.  

Pokusím se to vyjádřit pomocí příběhu.  

Byl jeden kněz a jeho prací bylo putovat z místa na místo a šířit náboženství. Na 
svých cestách se dostal i do jedné malé vesničky. Vysvětloval lidem, jakým způsobem 
se mají modlit, jak si mají zapálit svíce, jaká slova používat... Bylo tam mnoho 
inteligentních lidí a mezi nimi také jeden jednoduchý, nevzdělaný ovčák. Žil si 
spokojeně a neměl potřebu se něco dozvídat, ale protože patřil do vesnice, věnoval se 
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kněz i jemu a popsal mu, jak se má modlit a jaká slova si má zapamatovat. Ovčák 
neprotestoval. Vědělo se o něm, že je velmi prostý a s ničím nemá problémy. Byl  v 
podstatě šťastný, byť velmi chudý.  

Po několika dnech kontroloval kněz, jak si lidé zapamatovali modlitby, které jim 
dal. Ptal se také ovčáka. I on se snažil, ale nepředříkal modlitby správně. Kněz ho 
povzbudil a vybídl, aby se dále snažil. 

Ovčák mu chtěl něco sdělit:   

„Snažím se, jak nejlépe mohu, ale jsem nevzdělaný. Po tom, co jste mi uložil 
naučit se ta slova, ztratil jsem svůj klid.“  

Kněz se ho zeptal, zda se před tím nějak modlil. Ovčák odpověděl, že ano, a že byl 
velmi šťastný. Kněz ho požádal, aby mu řekl, jak se tedy modlil:  

„Slova modlitby, která jsem ti dal byla posvěcená. Ty však říkáš, že tím začaly 
problémy, které jsi předtím neznal. Rád bych tedy věděl, jak ses před tím modlil.“ 

„Jsem jednoduchý člověk a moje modlitba byla prostá. Nějak takhle: „Ó Bože, já 
jsem tady a Ty jsi tam. Nevím nic a Ty víš všechno. Postarej se o mou ženu, děti i mé  
ovce. Děkuji.“ 

Kněz se zeptal: „To je všechno?“ 

    Ovčák dále vyprávěl, že je to jako zázrak. Je mu šedesát pět let a neměl ani 
jediný problém. Bůh se o něj neustále staral. O všechno. O jeho ženu, ovce i o něj.  

„Problémy nastaly, až když jste mě před třemi dny požádal, abych se naučil vaši 
modlitbu. Snažil jsem se vám říci o své modlitbě, ale vy jste tomu nevěnoval 
pozornost. Ukázal jste mi, co se mám naučit. Ale potom moje ovce onemocněly. 
Poprvé. Začal jsem špatně spát a moje žena, která se se mnou nikdy nehádala, se na 
mě celé tři dny zlobí. Jak se mám modlit? Vaši nebo svoji modlitbu?“ 

Kněz odpověděl: „Tvoji. Ta je správná. Ta je opravdová.“ 

„Ty jsi tam a já jsem tady. Nevím nic a Ty víš všechno. Postarej se o mou ženu, 
děti i mé ovce. Děkuji.“ 

  Jednoduchá věc přicházející  přímo ze srdce. V modlitbě od kněze bylo příliš slov 
na zapamatování. Pravá modlitba vychází ze srdce, a ne z mysli. Jakmile se zapojuje 
mysl, už to není skutečná modlitba. Může být lichotivá a vyjádřena květnatým 
jazykem, ale už to podle mého názoru není pravá modlitba. 

Nyní k další části otázky. „Ke komu se modlit? Je někdo, kdo modlitbu slyší?“  

Ke komu se modlit? Modlete se k tomu, v koho věříte. Modlete se k Němu,        
k Ní či k Tomu, v koho máte důvěru. Zjistěte, v co věříte. Cítíte-li, že existuje 
univerzální věčná Energie a ta pomáhá, modlete se k ní. Necítíte-li, že je, nemodlete 
se. Bůh se nechystá zajít k vám do pokoje a vyburcovat vás, abyste se modlili. Pokud 
se však pomodlíte, začne ve vás tato všudypřítomná Energie rozkvétat jako květina. 
Využijete-li toho, že jste lidská bytost, Energie se okamžitě projeví. Ke komu se tedy 
modlit? Ke komukoli, v koho věříte.  

Duchovní tradice Indie obsahuje mnoho jen obtížně poznatelných a vyjádřitelných 
esencí - pro lidi narozené v Indii, natož pro cizince. Jedním z nejvýznamnějších 
ztělesnění nejvyšší moudrosti jsou Upanišady. Je v nich sepsána moudrost světců 
z dob před tisíci lety. Sto osmdesát Upanišad považuji za velmi důležité pro duchovní 
cestu. Existuje ale i mnoho jiných. Říká se, že jich bylo daleko více – stovky tisíc. 
Byli však zničeny, když byla Indie napadena.  
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Jedna z Upanišad se jmenuje „Átma Pudža Upanišada“. Popisuje se v ní uctívání 
svého skutečného Já. Můžete se modlit i k sobě. O sobě nepochybujete. Můžete 
pochybovat o existenci energií mimo sebe, ale těžko můžete zpochybnit sami sebe. 
Vybízím-li vás, abyste se modlili k sobě, musíte poznat, kým jste. Tato Upanišada je 
velmi útlou knížkou, ale skrývá v sobě hloubku. Ukazuje, jak se modlit sám k sobě. 
Osho Radžníš napsal velmi pěkný komentář této Upanišady. Je tedy možné modlit se  
i ke svému vlastnímu Já. Protože jste věčnou Energií, nejste od Ní odděleni.  

Problémem je, že se ztotožňujete s tím, čím nejste. Nejste tělem, smysly, myslí či 
intelektem. Jste něčím jiným. Čím? Najděte to! Získejte s tím osobní zkušenost. Jak? 
Následováním duchovní cesty. Jak dlouho to bude trvat? Do nekonečna. Pokračujte. 
Zdá-li se vám to příliš těžké, tak toho nechte a naříkejte.  

Člověk musí nalézt svoji pravou identitu. Vaše problémy začnou ustupovat, jak se 
bude vaše srdce plnit láskou a hlava vyprazdňovat od všemožných teorií a argumentů.  

Ke komu se modlit? K Bohu. Kde je? Všude. Znáte Boha? Ne. Nikdo Ho nemůže 
poznat. Bůh nemůže být poznán myslí. Všichni Ho ale mohou vnímat.  

 Lidem, v nichž se rozvíjí Láska, se začnou odehrávat velmi zajímavé jevy. 
Prostřednictvím Lásky se začnou i něco o Bohu dozvídat. To, co nazývám Láskou, 
není vášeň ani slepá láska. Jde o Lásku plnou uvědomění. Čím více Lásky se ve vás 
rozvine, tím blíže se cítíte svému skutečnému domovu a věčnému Otci – Bohu. Pokud 
máte víru v Boha, modlete se k Němu.  

„Je někdo, kdo nás slyší?“ Rozhodně je někdo, kdo naslouchá těm, kteří chtějí 
něco vyslovit srdcem. On slyší ty, jenž mluví srdcem. Pravdou je, že On jediný slyší. 
Nikdo jiný. Kdo jiný by mohl slyšet? I naše schopnost slyšet pochází od Něho.  

V jedné z  Upanišad je popsáno, jak je Brahman, konečná Pravda, Bůh, zdrojem 
všeho, co vidíme, slyšíme nebo co si myslíme. Praví se tam, že Ho oči nemohou 
uvidět, protože sama funkce vidění pochází od Něho. Jak Ho potom mohou oči 
spatřit? Uši Ho nemohou uslyšet, protože jsou Jeho nástrojem. Sama schopnost slyšet 
je   od Něho. On je za viděním. On je za slyšením. Jak Ho můžete poznat myslí, když 
z Něj mysl sama pochází?  

Ke komu se modlit? Je někdo, kdo to slyší? Určitě ano. Slyší nebo vnímá nás 
věčná Energie? Rozhodně. On jediný slyší, kdo jiný? Myslíte si, že vás druzí 
poslouchají?  

Zbavte se iluze, že vám bude někdo jiný naslouchat. Nikdo vás neslyší. Každý je 
tak zaneprázdněn svými záležitostmi, že nemá čas vám naslouchat. I když se svěříte 
svému nejbližšímu člověku, on či ona vám přitakají, ale zároveň myslí na své věci. 
Kdo se o vás stará! Její či jeho mysl plánuje své sebestředné zájmy. Zatímco mluvíte, 
on či ona slyší ne vás, ale své vlastní zájmy. Svět se točí na principu vzájemného 
přizpůsobování potřeb. Proto vám s laskavostí a ohledem na vás občas druzí něco 
potvrdí. Ale to vše je iluze. Často pomoc, kterou se cítíte být obdarováni, není ve 
skutečnosti dávána vám. Patří vlastním zájmům druhých. Naučili se, že když pro 
někoho něco udělají, bude to dobré i pro ně.  

Jen On slyší. Nikdo jiný. Vnímá nás? Jen On nás vnímá, nikdo jiný. Proto mějte ve 
svém životě jen Jeho. Vyvstává otázka: „Máme tedy zapomenout na druhé?“ Ne, On 
je ve všech. Všude. Nejde o nic jiného než o změnu vnitřního postoje. Tento svět se 
stává Bohem pro toho, kdo změní své vnitřní nastavení. Není třeba žádných změn ve 
vnějším světě.  



ZE SATSANGŮ S GURUDÉVEM ŠRÍ OJASWI SHARMOU     

4 

Až přijde čas, setká se každý z nás s věčným Milencem, který je neustále s námi. 
Je to zvláštní – potkat Toho, kdo je s námi stále. Je to jen námi vytvořená clona, jenž 
nás od Něho odděluje - závoj tužeb, vášní či ega. Až bude závoj pryč, prohlédneme:        
„Ó, Milující byl vždycky se mnou! Nikdy jsem nebyl mimo Jeho náruč. Objímal mě 
neustále. Ó, můj Bože!“ K takovému zázraku dojde. Potom již nezbude nic jiného než 
zpívat písně na Jeho oslavu a opájet se mírem a štěstím. 

Je velmi důležité, abyste se Ho nesnažili poznat. Nemůžete Ho pochopit. Snažte se 
Ho vycítit láskou. Potom bude váš. Velmi rychle.  

Náš otec, naše matka, náš společník, přítel, žena či manžel - všichni jsou v Něm. 
Spatříte v nich Boha. Nic nemůže vyjádřit tento zážitek. Žádný popis nemůže nahradit 
vnitřní zkušenost. 

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

 
 


