Nechť jsou láska a obětavost vašimi ideály
Promluva Satja Sáí Báby ze 14. ledna 1997

Utsáham, sáhasam, dhairjam, buddhi, šakti, parákramam,
šadété jatra tišthanti, tatra dévah sahájakrtam.
Kde se nachází šest vlastností:
nadšení, odhodlání, odvaha, inteligence, dovednost a hrdinství,
tam se projevuje božská pomoc.
Studenti! Vtělení lásky!
Pro člověka, který je vybaven těmito šesti drahocennými vlastnostmi, je úspěch
zaručen v každé oblasti a v každé době. Tyto přednosti přispívají ke všestrannému blahobytu člověka. Všechen úspěch jde ruku v ruce s těmito
šesti vlastnostmi. Čas od času jsou nicméně tyto vlastnosti konfrontovány
s překážkami. Podobně jako se student musí vypořádat s různými testy, jsou
tyto vlastnosti také vystaveny zkouškám. Na tyto svízele by se mělo nahlížet jako
na kameny na cestě k dosažení vysokých úspěchů. Zkoušky přicházejí v podobě
ztrát, potíží, bolesti, utrpení a pomluv. Člověk musí jít vpřed a překonat tyto
obtíže s odvahou a sebedůvěrou.
Zvláště studenti musí rozvinout sebedůvěru. Bez sebedůvěry nelze těchto šest
vlastností nabýt. Sebedůvěra by ve skutečnosti měla být životním dechem
každého člověka. Studenti v dnešní době naneštěstí sebedůvěru postrádají
a kvůli svému zaplétání se ve smyslových požitcích podléhají neklidu. Studenti
by měli rozvinout sebedůvěru a vydat se s vírou v Boha na cestu životem.
Višvámitra spoléhaje se na svou inteligenci, fyzickou sílu a moc svých zbraní
se pokusil vést válku proti Vasišthovi, jenž spoléhal na moc boží. Nakonec si
Višvámitra uvědomil skutečnost, že jeho síly nejsou nic platné proti duchovnosti,
vzdal se království a konal přísné pokání. Fyzická zdatnost není vůbec žádnou
silou. Je opravdu znakem slabosti. Všechny fyzické síly jsou vskutku bezmocné.
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Všechno světské bohatství je pomíjivé. Člověk dnes následuje tato prchavá
potěšení a zapomíná na své vlastní božství.
Studenti by měli pěstovat sebedůvěru a projevit své božství v řeči, písních,
sportech a ve všech činech. Nicméně občas může jejich slabost vyjít na povrch.
Když se například poddávají nesnázím, jsou přemoženi smutkem nebo nejsou
schopni unést ztráty, pak odhalují svoji vnitřní slabost. Studenti by se měli
postavit takovým situacím se statečností. Buďte nebojácní. Když čelíte obtížím
s odvahou, jistě uspějete. Proto mějte důvěru v sebe sama a dosáhněte úspěchu
ve všech oblastech života.
Je možné se ptát: „Jaký má člověk prospěch z těchto šesti kladných vlastností?“
Odpovědí je, že z těchto vlastností získáte užitek světský i duchovní. Sebedůvěra
je nápomocná k dosažení individuálního pokroku, ale nestačí k podpoře blaha
společnosti nebo světa. Brousek se používá k ostření břitvy, ne k tomu, aby se
sám ohladil. Podobně se musí pěstovat dobré vlastnosti pro zlepšení charakteru.
Tyto vlastnosti jsou nezbytné, tak jako různé končetiny těla pro jeho celkový
prospěch.
Lidé by si měli uvědomit, že lidské zrození jim bylo dáno, aby mohli vést
ideální životy. Dobré vlastnosti umožňují člověku vést dobrý život. Ale i za
dobrý život je třeba zaplatit cenu. Tou cenou je správné jednání. To znamená, že
štěstí, pocházející z dobrého života, získáváte, jen pokud plníte své povinnosti.
Potěšení je dvojího druhu: dočasné a trvalé. Trvalé štěstí lze získat pouze
vykonáváním svých povinností. Nejprve splňte své úkoly, pak užívejte plodů.
Dnes lidé nekonají své povinnosti, přesto se chtějí těšit z jejich výsledků. To
jim nemůže dát štěstí. Každý by si měl uvědomit, že se narodil, aby plnil
různé povinnosti, a ne aby si užíval odměny za nevykonanou službu. Člověk
by měl pochopit, že nemá žádný nárok na práva. Jeho úlohou je vykonávat
své povinnosti. Když je splní, v pravý čas sklidí odměnu. Dnes lidé neplní své
povinnosti, ale nárokují si práva.
Studenti!
Na začátku si uvědomte své povinnosti a plňte je. Povinnost je Bůh. Práce je
bohoslužba. Je bláznovstvím očekávat odměnu bez konání povinností. Lidé
proplýtvávají své svaté zrození tím, že zanedbávají povinnosti. Studenti by
měli chápat, že ani mládí, ani bohatství, ani manželka, ani děti nejsou trvalé.
Jen pravda a správné jednání jsou věčné. Musíte založit své životy na pravdě
a správném jednání a být připraveni čelit jakékoliv výzvě s odvahou a jistotou.
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Každý má ve svém životě pět rádců. Jsou jimi „kdo“, „kdy“, „kde“, „co“
a „jak“. Než podniknete jakýkoliv čin, je třeba obdržet odpovědi na těchto
pět otázek. Když získáte správné odpovědi, pak i činy, které na nich založíte,
budou správné. Dnes lidé jednají bez ohledu na tyto okolnosti. V této záležitosti
by měl každý spoléhat na svůj vlastní úsudek a používat rozvahu a schopnost
pozorovat. Všechny nástroje pro tento účel jsou každému dostupné v podobě
jeho orgánů vnímání a činnosti.
V každém orgánu i končetině je božská síla. Tato božská moc se nazývá angirasa.
Toto jméno vychází ze skutečnosti, že božství je přítomno jako podstata (rasa)
v každé končetině (anga). Není třeba, abyste hledali božství mimo sebe. Vy jste
božští. Všechny vaše schopnosti jsou božskou silou.
Rozvíjejte přesvědčení, že cokoliv se stane, je pro vaše dobro. Vzdělání není
pouze pro zajištění živobytí. V podstatě je to proces seberealizace. Jak můžete
na světě dosáhnout čehokoliv hodnotného bez porozumění svému vlastnímu
Já? Jakého vědeckého poznání (vidžňána) může člověk dosáhnout bez znalosti
sebe sama? Jaká je hodnota vědeckých znalostí bez moudrosti? Proto by měl
člověk kromě vědeckého poznání získat také moudrost rozlišování a uvědomění
si sebe sama (átmadžňána).
Všechny indické svátky mají esoterický význam a hluboký duchovní smysl.
Dnešní svátek se vztahuje k začátku putování slunce na sever (uttarájana).
Slunce se každý měsíc pohybuje z jednoho znamení zvěrokruhu do dalšího.
Dnes slunce vstoupilo do znamení Kozoroha (makara), a proto je dnešek znám
jako Makara sankránti. Tento příznivý den ohlašuje udělení mnoha světských
a duchovních požehnání člověku. Den Sankránti je svědkem budoucích úspěchů
člověka v mnoha oblastech. Příchod Sankránti velebí píseň, v níž se popisuje,
jak farmáři zdraví slunce, oslavují shromáždění sklizně a užívají plodů své
práce.
Den Sankránti značí, že rolníkům přichází do domů obilí, plody jejich dřiny.
Sankránti je svátek světského úspěchu. Je také ctěn jako den odpočinku
v klidném prostředí. Člověk potřebuje po období těžké práce dny odpočinku.
Jen pak se může těšit z míru mysli. „Samjak kránti iti sankránti.“ Sankránti
uděluje mír a předznamenává vítanou změnu. Vynáší na povrch vnitřní radost
v lidech. Uskutečňuje změnu v životním stylu. Vytváří posvátné myšlenky.
Dnes lidé nerozpoznávají tyto svaté změny. Touží po světském zisku a nedbají
vyšších věcí. Místo toho by měli hledat každou příležitost, kdy mohou pěstovat
dobré vlastnosti.
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Těmito dobrými vlastnostmi je oněch šest zmíněných v začátku této promluvy.
Když jsou tyto vlastnosti přítomny, nebude prostor, kde by se mohly rozvinout
špatné sklony. Dnes trpí studenti dvěma špatnými vlastnostmi, jež podkopávají
jejich charakter. Jsou jimi závist (asújá) a zášť (dvéša). Tito dva jsou druzi
ve špatnosti. Jsou to úzce spjatí škůdci. Krásný strom s bohatým listovím
může být zničen škůdcem působícím u jeho kořenů. Závist je takový škůdce.
Přemění i šťastného a bohatého člověka na utrápenou bytost stravovanou závistí.
V Mahábháratě popisoval Kršna Ardžunovi, jak byli Kuruovci stravováni závistí
vůči Pánduovcům, i když to byli oni, kdo se těšil z království. Démon závisti
uchvátil dobrou královskou rodinu a ničil ji.
Studenti cítí závist vůči chlapci, který získává dobré známky. Závist zvedá
hlavu, když je nějaký chlapec výjimečně inteligentní. Někteří cítí závist, když
vidí zámožnou a šťastnou osobu. Jiní mají sklon závidět těm, kteří se zdají
být radostní a sebejistí. Závist nezná hranic. Je jako nemoc, která vše stravuje.
Je nevyléčitelná. Studenti by se měli vynasnažit, aby nedávali závisti žádný
prostor. Ten, kdo je stále blažený, překoná všechny obtíže. Odvážný člověk
může čelit smrti beze strachu.
Studenti!
Musíte porozumět, že svátek Sankránti přišel, aby vám připomněl váš skrytý
potenciál. Lidé se také těší na mnoho světského prospěchu z této svaté události.
Je rovněž slaven jako den, kdy je posvátný býk veden dům od domu, zatímco
majitel recituje příběh Rámájany. Svátek je též radostnou událostí pro mladé
lidi. Sankránti je důležitější než jiné svátky, protože je to den, kdy čerstvě ženatý
zeť navštěvuje domov své nevěsty a je štědře přijat.
Od dávných dob byli v Indii takovéto svátky pro lidi zdrojem radosti. Želbohu
takové svátky jsou pryč a lidé se uchýlili k čistě světským požitkům. K čemu jsou
taková potěšení? Jsou umělá. Lidé zapomněli na srdce, začali smlouvat a ztratili
mír. Celý svět je pustošen nepokojem a strachem. Člověk je pronásledován
strachem, kamkoliv jde nebo kdekoliv setrvává. Jedinou cestou z této situace je
přijmout útočiště v Bohu. Ochranná milost boží osvobodí člověka od strachu.
Kde existují pospolu oddanost a láska, tam nebude pro strach místo. Jejich
nepřítomnost způsobuje strach všude.
Studenti!
Cokoliv děláte, ať to jsou studia, hry, zpěv nebo zaměstnání, do nichž možná
nastoupíte, vynasnažte se vložit do toho čistotu a svatost. Pokud písně, které
zpíváte, nepřinášejí radost posluchačům, jaký pak má váš zpěv užitek?
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Proč zpívat, když neumíte být melodičtí?
Jaký užitek má vzdělání bez pokory?
Proč uctívat Šivu bez čistého srdce?
Srdce bez lásky je kusem kamene.
(báseň v telugu)
Naplňte svá srdce láskou. Tato láska by měla být pravá a čistá. Dnes se stala
vzájemná slušnost umělou a neupřímnou. Studenti by měli pěstovat nesobeckou
lásku jako jednu z lidských hodnot. Postavení, bohatství a síla mohou přijít
a zase odejít. Jen božská láska je stálá. Láska je Bůh. Bůh je láska. Toto je pravda
nezávislá na národnosti, rase nebo vyznání.
Vzdělání by mělo být odděleno od zaměstnání. Jeho účelem by mělo být získání
nejvyššího poznání (vidžňána). To je pojetí, jak je nese celá bháratská kultura.
Studenti budou ideálními občany národa, jen pokud rozvinou sebedůvěru
a postoj duchovní jednoty. Rozvíjejte ducha obětování a staňte se obránci
národní celistvosti a cti. Musíte se snažit prosazovat blaho společnosti. Vyvarujte
se myšlenek „já“ a „mé“. Pak se stanete jedním s Bohem. Když se ztotožníte
se všemi, pak můžete získat nekonečnou radost.
Kdysi byli démoni přítomni jen v malém počtu, ale dnes je těžké říci, kdo je
démon a kdo je lidská bytost. Zbavte se jakékoliv stopy démonických vlastností.
Staňte se lidmi a kráčejte vstříc božství.
Studenti!
Dnes jste obdrželi ceny za úspěchy ve sportech. Stejně tak byste měli dosáhnout
úspěchu ve svých životech ve vnějším světě. Rozviňte vlastnost odpuštění
(kšamá) a zdržte se tvrdosti v řeči. Sáí je v tomto ohledu příkladem. Různí lidé
si libují v pomluvách a kritice. Svámí zůstává zcela nedotčen. Proč bych měl
následovat jejich příklad? Musím jít svojí vlastní cestou. Když následuji někoho
jiného, stávám se otrokem. Proto nikdy nenásleduji cesty druhých. Držím se
pevně toho, co považuji za správné.
Musíte si uvědomit, že když se vzdáte trpělivosti a odpuštění, nebudete mít
žádný mír. Já stále setrvávám v míru. Co je toho příčinou? Jsem vždy trpělivý.
Také vy musíte být stále trpěliví. Cokoliv vám kdo udělá, nestarejte se o to. Co
kvůli jeho chování ztrácíte? Když se uchýlíte k odplatě, zhoršíte své podmínky.
Nemáte představu o své síle ani o svých vadách. Musíte směle čelit takovýmto
útokům a nedovolit, aby vás vyvedly z míry. Studenti by měli vítězit díky své
trpělivosti. Trpělivost by měla být vaším životním dechem a ideálem. Dejte
světu příklad svojí neohrožeností.
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Je příznivou shodou okolností, že se dnes sešly slavnostní předávání cen a svátek
Sankránti. V tento dvojnásob posvěcený den se máte těšit ze sladkosti tohoto
propojení, jež je jako směs cukru a mléka. Slibte si, že povedete oddaný život.
Upanišady popisují Pána jako vpravdě sladkost samotnou – „Rasó vai sah“.
Máte v sobě sladkou podstatu laskavosti (karunárasa). Jste naplněni soucitem
a mírem. Naštěstí jste prosti smutku (šókarasa) a špatných vlastností. Nedovolte
jim do vás vstoupit. Pečujte o ducha dobroty. Považujte život za skvělou hru
a zvítězte v něm tím, že povedete ideální život.
Život je hra, hrajte ji!
Život je výzva, přijměte ji!
Život je sen, uskutečněte ho!
Život je láska, těšte se z ní!
Toho musíte dosáhnout. V tom leží vaše pravá lidská cena. Lidský život
neznamená pouze oženit se, vychovat děti a být chycen v tomto nekonečném
kruhu. To jsou rutiny lidské existence. Není na nich nic špatného, ale neměly
by být vaším cílem. Ať ve svém běžném životě děláte cokoliv, založte ho na
ideálu.
V armádě jsou lidem přiřazeny různé povinnosti, ale dvě věci jsou společné pro
všechny – dril a používání zbraně. Podobně jsou pro studenty zásadní dvě věci:
láska (préma) a obětování se (tjága). Přilněte k těmto dvěma ideálům. Milujte
všechny. Buďte připraveni na jakýkoliv druh sebeobětování. Bez ducha oběti
nemá život význam. Musíte být připraveni se pro blaho společnosti a pomoc
druhým vzdát i svých životů.
Stále prahněte po Bohu, abyste si ho uvědomili. Musíte se neustále modlit za
příležitost zažít Boha. Rámakršna Paramahansa se cítil sklíčený, když neměl
vizi božské matky. Pořád prahněte po Bohu. Když budete mít milost boží,
budou vám nakloněny všechny planety. Musíte se ustavičně snažit získat boží
milost. Nikdy toto hledání nevzdávejte. Konejte svou povinnost a boží milost
bude následovat. Modlete se z hloubky svého srdce za blaho všech lidí.

Dne 14. ledna 1997

© Sri Sathya Sai Books & Publication Trust, Prašánti Nilajam, Indie;
české vydání a překlad © 2003, Satja Sáí vzdělávací cetrum, Praha

6/6

