Pochopte ducha služby
Promluva Satja Sáí Báby z 11. dubna 2005

Z karmy se člověk rodí, v karmě roste, v karmě umírá.
Tak vládne karma ve všech obdobích lidského života,
jakoby byla skutečným božstvem lidské existence.
Karma je vládcem radosti i utrpení.
(báseň v telugu)
Ze všech stvořených tvorů jsou lidské bytosti těmi nejvyššími. Říká se: Džantúnám nara džanma durlabham (ze všech živých bytostí je lidské zrození tím
nejvzácnějším). Je to lidské dílo, které způsobuje významné změny ve světě.
Štěstí neexistuje samo, je opředeno utrpením a naopak. Lidská bytost je prvotní
příčinou své radosti i utrpení.
Vtělení lásky!
Dnešní člověk si nedokáže uvědomit svoji podstatu proto, že klade důraz jen na
fyzickou podobu. Ztratil schopnost úsudku. Jelikož se nazývá lidskou bytostí,
je jeho povinností si uvědomit jedinečnost lidství. Nemůže se nazývat lidskou
bytostí jen na základě svého zrození a vzdělání. Pravé lidství nelze nalézt
v akademických hodnostech.
Dokonce i ptáci a zvířata se mohou naučit některé dovednosti, které krásně
napodobují lidské bytosti. Žádné lidské bytosti nepřidá na vážnosti, když čerpá
uspokojení v prázdné rétorice, v citaci Písem a jejich tlumočení druhým lidem.
Skutečné lidství spočívá v uplatňování ideálů lidství v životě a v představování
příkladu pro druhé. Člověk nemá právo vyučovat ideály lidství, dokud je sám
nejdřív neuvede do praxe.
V lidských bytostech je nesmírná božská moc. On není jen déhadhárí (ten, kdo
přijal lidské tělo), je obdařen vidžňánou (vyšší moudrostí), pradžňánou (trvale uceleným vědomím) a sudžňánou (rozlišujícím poznáním). Očekává se tedy od něj,
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že tyto vyšší formy poznání usměrní na správnou cestu. Především musí
porozumět pravému smyslu džňány. Někteří lidé si myslí, že džňána je poznání,
dosažené četbou mnoha knih. Ne, to není správné. Pravá džňána je poznání,
které se vynořuje z vlastního Já člověka, on je prožívá a učí druhé. To pak
dotyčnému prospívá a vede ho k osvícení. Nejdříve je třeba si uvědomit
důležitost výrazu „lidská hodnota“. Hodnota člověka se vynořuje z jeho
vlastního Já. Nelze ji získat četbou či posloucháním druhých.
Vtělení lásky!
Přijeli jste až z Kéraly a shromáždili jste se zde, abyste získali džňánu a uvědomili
si pravý význam termínů „pradžňána, vidžňána a sudžňána“. Pouhá znalost
textů bez praktického poznání se stane „alergií“. Když se však knižní poznání
promění v praktické, stane se „energií“. Přejete si vědět, co je to pravé poznání?
Pravé poznání je dosaženo praxí. Jen to vás opravňuje nosit přídomek mánavatva
(lidský).
Vtělení lásky!
Vše, co vyučujeme druhé, musí být podpořeno praxí. Všechno je reakcí, odrazem a odezvou niterného bytí každého člověka. Každé slovo, které vyslovíme,
je odezvou niterného bytí. Odraz je to, nad čím se rozjímá, co je prožíváno
a uvedeno do praxe. Třetí aspekt, reakce, je velmi důležitý. Reakce vychází
z činu. Proto musí být naše činy vždy čisté a svaté. Všechna tři hlediska –
reakce, odraz a odezva – zaujímají v lidském životě důležité postavení. Vše, co
se člověk dnes učí, spadá do skupiny odezvy, což znamená, že je vyučuje učitel
z knih. To je knižní poznání. Odezva přechází v reakci a reakce se proměňuje
v odraz. Jednota všech těchto tří hledisek tvoří lidství.
Proto by lidská bytost neměla plýtvat časem v prázdném řečnění. Každé
vyslovené slovo musí být založeno na hlubokém rozjímání a poznání jeho
niterného významu. Teprve pak by se měl člověk pokusit učit druhé. Dnes se
však knižní poznání považuje naneštěstí za pravé poznání a tráví se mnoho
času, aby se získalo. Pravé poznání by se mělo vynořit z mastaky (hlava a srdce).
Člověk by si proto měl vyčistit hlavu i srdce a odstranit z nich nečistoty. Teprve
pak může pochopit věci ve správné perspektivě a nabýt moudrosti.
Nejásej nad svou učeností, ó člověče,
bez pokorné modlitby a oddanosti k vrozenému božství
jsou veškeré vědomosti jen přítěží v hlavě.
(báseň v telugu)
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Vtělení lásky!
Čas od času je pro vás nezbytné naučit se nové techniky a postupy. V současném
světě dochází k neuvěřitelným proměnám. Ne všechny změny mohou být pro
vás důležité. Přesto musíte v moderní době nabývat nové poznatky, abyste
se dokázali vyrovnat s rychlými změnami ve vědě a technologii, které se po
celém světě dějí. Nezakládají však skutečnou vidju (poznání). Pravé vzdělání je
to, s čím si člověk může uvědomit svoji vlastní podstatu. Avidjá plodí avidju.
Proto se nikdo nemůže stát velkým, jestliže usiluje o světské vzdělání. Člověk
se musí snažit, aby rozlišil mezi vidjou a avidjou.
Vidjá je to, čím lze rozvinout schopnost uvažování a rozlišování a poznat
pravdu. Avidjá vede na druhou stranu k nerozlišovanému používání slov a
zbytečným diskuzím. Člověk musí nabýt praktického poznání, neboť jím získává
zkušenosti. Tyto zkušenosti mohou být sdíleny s ostatními. Praktické poznání
a zkušenosti dodávají sílu. Nevnímejme ji však jen jako pouhou fyzickou sílu,
spíše jako elektrickou energii skrytou v kabelu. Stejně, jako je elektrická energie
v „živém“ drátě, podobně je skrytá energie v lidském těle a projevuje se mnoha
způsoby. Dá se použít k různým účelům, jako je četba, psaní, chůze, mluvení
a podobně. Nemá žádnou podobu. Proudí však tělem lidské bytosti od hlavy
k patě. Využitím této energie se může adžňánin (nevědomý) stát džňáninem
(moudrým).
Vtělení lásky!
Všichni jste studenty a budete jimi po celý život. Je chybné si myslet, že jste
ukončili vzdělávání a nyní se zabýváte službou. Vy nejste služebníci, kteří pod
někým pracují. Ve skutečnosti jste vůdcové. Je chybné porovnávat své jednání
se službou, kterou vykonáváte. To byste dělat neměli. Jakákoli služba, kterou se
zabýváte, slouží ve skutečnosti vašemu povznesení. Služba se musí vykonávat
se sebedůvěrou, sebeuspokojením, sebeobětováním a za účelem seberealizace.
Tak se duch služby rozvíjí z vnitřního Já. Služba není žádným způsobem
spojena s pomocí druhým. Možná si myslíte, že členstvím v Satja Sáí organizaci
a službou pomáháte druhým. Tak to není. Také nemusíte hledat v této činnosti
pomoc druhých. Máte se spoléhat na svoji niternou sílu a energii. Energie
vašeho vlastního Já vám pomůže ve všem úsilí. Ve skutečnosti jste uživateli
své služby vy sami a ne ostatní. Ve vašem úsilí vás ochrání vaše vlastní Já.
Členové organizace sévadalů!
Možná si myslíte, že jste sem přišli, abyste sloužili. Ta služba není pro druhé.
Přicházíte, abyste sloužili sami sobě, stejně jako pojídáte jídlo, abyste si naplnili
žaludek. Každou činnost člověk vykonává proto, aby naplnil sám sebe.
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Je několik věcí, které byste se měli v těchto dvou dnech naučit. Budeme o nich
hovořit později. Jelikož dnes je první den, hovořil jsem k vám podrobně, abyste
porozuměli duchu služby. Je více věcí, které byste se měli naučit. Co je to
sévadal? Každý člen skupiny sévadalů je jako dal (okvětní lístek) v krásném
květu. Členové skupiny sévadalů by se měli naučit některé dovednosti. Když
zasadíte mladý stromek, vyroste časem ve strom a rozvine krásné květy. Mladý
stromek sám o sobě však není zajímavý. Když strom roste a přináší květy, krása
květů a jejich vůně přináší všem radost. V květu je množství okvětních lístků.
Květ vypadá krásně, dokud jsou na něm okvětní plátky. Jakmile uvadnou
a opadají, květ přestává existovat. Proto byste měli být jako okvětní plátky
krásného květu. Nechť každý zažívá krásu a těší se vůní květu, jehož jste vy
okvětními plátky. Je mnoho dalších věcí, které se máte dozvědět a řekne vám
je Mukundan. Později vám podle potřeby ještě objasním další.

U příležitosti Konference sévadalů, v Prašánti Nilajam dne 11. dubna 2005
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