Vše závisí na boží milosti
Promluva Satja Sáí Báby z 21. července 2005

Každý musí čelit následkům svých činů.
Kdo přiměl netopýry viset hlavou dolů z větví stromu?
Udělal to někdo ze zášti? Ne. Je to jejich karma (osud).
Stejně tak nikdo nemůže uniknout následkům karmy.
(báseň v telugu)
Ptáci létají po obloze za pomoci svých křídel. Podobně létají po obloze netopýři,
avšak, na rozdíl od ptáků, visí z větví stromů hlavou dolů. Není to jejich osud?
Každý může konat jakoukoliv činnost, ale jistě musí čelit jejím následkům. To
je zákon přírody.
Studenti, chlapci a děvčata,
lidé mohou jednat jak chtějí, ale nemohou uniknout následkům svých činů. Ať
je to prosťáček (pámara) či vznešená duše (mahaníja), musí čelit následkům svých
činů. Nechť nikdo nepodléhá iluzi, že může páchat hřích a přitom zůstat bez
trestu. Proto by se měl každý před tím, než vykoná nějakou činnost dotazovat,
je-li správná či špatná. Kamkoliv jdete, důsledky vašich činů vás budou stále
následovat jako stín.
Boží milostí je nicméně možné následkům svých činů uniknout. Bůh je vždy
na vaší straně a říká: „Tatastu!“, „Tatastu!“ (Nechť se tak stane!) Člověk si
neuvědomuje tuto pravdu a místo toho si libuje v hanebných činech. Ví velmi
dobře, co je dobré a co špatné, přesto není schopen vzdát se svých špatných
zvyků. Jeho prožitky, ať dobré či špatné, závisí na jeho činech.
Nikdo nemůže porozumět cestám božím. Jsou nepopsatelné. Můžete si myslet,
že lze udělat chybu potají, aniž by vás někdo viděl. Nemůžete ale skrýt své činy
před Bohem. Následky vašich činů vás budou pronásledovat, kamkoliv půjdete.
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Nikdo by neměl být souzen podle svého zevnějšku. Člověk může vypadat
vznešeně a příjemně mluvit, avšak jeho činy nemusí být ve shodě s jeho slovy.
Můžeme vykonat mnoho dobrých činů, přesto nemůžeme uniknout následkům
našich minulých skutků. Tuto pravdu musíme mít vždy na paměti.
Vtělení lásky!
Svět je plný zázraků a tajemství. Zákon, který řídí lidský život a svět obecně,
je mimo hranice lidského poznání. Boží princip není viditelný prostým okem,
ale je tím, co vás podněcuje konat činy a zažívat jejich důsledky.
Příběh Pána je úžasný.
Pročišťuje životy lidí ve všech třech světech.
Je jako srp, který podetíná liány světských pout,
je jako dobrý přítel, který vám pomáhá v dobách nouze,
jako úkryt mudrců a proroků konajících pokání v lese.
(báseň v telugu)
Vtělení lásky!
Nemusíte být schopni plně rozumět všemu, co se zde říká. Porozumíte tomu
však skrze zkušenost. Je nemožné uniknout plodům činů (karmaphale). Čteme
mnoho knih, ale přenášíme do praxe vše, co jsme se naučili? Ne. Ne. Přenášíme
do praxe jen to, co je pro nás příjemné a nezbytné a zbytek ignorujeme.
Studenti!
Možná se ptáte, zda-li je možné uniknout důsledkům karmy. Ano, je to možné
pro ty, kteří získají milost boží. Jakmile se jednou stanete příjemci boží milosti,
následky činů na vás již nebudou mít vliv. Proto byste měli usilovat o získání
boží milosti. Učenci říkají, že je nemožné před karmou utéci. To je do určité míry
pravda. Ale jakmile získáte milost boží, pak i když budete zažívat důsledky
karmy, nebudete cítit bolest.
Vezměte si ku příkladu lahvičku obsahující lék. Na lahvičce je datum spotřeby.
Po datu spotřeby ztrácí lék svoji účinnost. Stejně tak boží milost nechá datum
spotřeby karmaphaly „projít“, tedy zruší účinky karmy. Je tudíž možné důsledkům karmy uniknout. Človek by měl pěstovat nutnou sílu a vůli, aby si zasloužil
milost boží. Až získáte boží milost, nebudou vás již poutat okovy karmy.
Pán Íšvara předurčil Márkandéjovi jen šestnáct let života. Avšak Márkandéja
to nevěděl. Jedné noci našel své rodiče ve velké lítosti. Na jeho dotaz mu
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prozradili, že se blíží konec jeho života, a to že je důvod jejich žalu. Řekli: „Pán
Íšvara stanovil, že budeš žít pouze šestnáct let a dnes je poslední den tvého
pozemského pobytu. Zítra budou pozemská pouta mezi námi zpřetrhána.“
Když to Márkandéja slyšel, byl překvapen. Bylo mu líto, že to nevěděl dříve.
Řekl: „Lépe bych využil svůj čas, kdybych byl býval věděl, že budu žít pouze
šestnáct let.“ Aniž by ztrácel jediného dalšího okamžiku, šel do chrámu Íšvary,
objal Šiva lingam a začal z celého svého srdce zpívat Óm Namah Šivája.
V určenou hodinu přehodil Pán Jama (bůh smrti) svojí smyčku kolem krku
mladého Márkandéji. Jak Márkandéja objímal lingam, Jamova smyčka obtočila
také Šiva lingam. Íšvara se objevil a ohradil se proti Jamovi: „Jak se opovažuješ
přehodit kolem mě svou smyčku?“ Potěšen Márkandéjovou oddaností, požehnal
mu darem nesmrtelnosti. Ve skutečnosti to byl Íšvara, kdo mu určil šestnáct let
života. Ale díky Márkandéjově horlivé oddanosti a úplnému odevzdání, změnil
Íšvara své rozhodnutí. Márkandéjův příběh nese dostatečné svědectví o tom,
že kdo se stane příjemcem milosti Pána Íšvary, může uniknout i bohu smrti.
Rozjímejte tudíž o Bohu a nepřetržitě zpívejte Jeho jméno.
Jednou, když chodil Pán Jama po světě, zpozoroval, že každý zpívá božské
jméno. Kamkoliv šel, našel oddané rozjímající o Bohu. „Když každý začne
zpívat boží jméno, jak mám vykonávat své povinnosti? Jak mohu přehodit
svou smyčku kolem oddaného?“, ptal se. Začal se tedy modlit k Pánu Íšvarovi.
A Íšvara se před ním objevil a řekl: „Můžeš přehodit svou smyčku kolem
každého v určený čas. Ale pamatuj, že pouze ti, kteří prožívají plody svých
činů, budou ve tvé smyčce chyceni. Nemůžeš se dotknout těch, kteří nemají
stopy karmaphaly (plodů činů). Proto se Márkandéja stal mým vlastnictvím a já
jsem ho zahrnul svou milostí.“
Proto lidé začínají zpívat boží jména jako například Ráma, Kršna, Góvinda,
když se blíží jejich konec. Jak předvedl Márkandéja, oddaní mohou upřímnými
modlitbami změnit boží vůli. Ve věcech týkajících se božství slovo „nemožné“
neexistuje. Bůh dokáže vše. Když se Mu plně odevzdáte, může zrušit následky
vašich činů a zahrne vás Svou milostí. Člověk se nemusí cítit deprimovaný
a sklíčený, protože si myslí, že je vázán následky činů. Bůh je může zrušit,
pokud vaše modlitby budou upřímné. Tímto způsobem Bůh ochránil životy
mnoha oddaných a utišil jejich utrpení, jako odpověď na jejich modlitby.
Někteří lidé kvůli svému egu pochybují o silách Boha a snaží se ho zkoušet.
Myslí si: „Uvidíme, jak to udělá.“ Ale Bůh nemůže být pochopen nebo zažit
takovýmito zkouškami. Podobné zkoušky jsou marným snažením. Špatné
vlastnosti jako sobectví, žárlivost a zášť ničí lidský život. Člověk by měl vynaložit
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veškeré usilí, aby získal milost boží. Sarvadá sarva káléšu sarvatra hari čintanam
(všude, stále, za všech okolností rozjímejte o Bohu).
Proto vás Svámí vyzývá, abyste prováděli duchovní sádhanu. Nágar sankírtan∗
je jednou z duchovních praktik (sádhan) předepsaných oddaným. Nikdo neví,
kdy se jeho konec přiblíží. Jama nebere v úvahu, co člověk dělá, ať dobrého
či špatného, ve chvíli, kdy kolem něho přehazuje svoji smyčku. Člověk může
opustit své pozemské snažení, dokonce i když právě provádí nágar sankírtan. Měl
by být tudíž stále připravený setkat se s Jamou tím, že bude zpívat boží jméno.
Měli byste provádět duchovní praxi a získat tak milost boží, abyste byli prosti
následků činů. Není třeba být sklíčený a poddávat se svému osudu. Člověk
může snadno překonat svůj osud upřímnou modlitbou. Příběh Márkandéji to
bezpochyby dokazuje. Vše závisí na milosti boží.
Vtělení lásky!
Můžete provádět bezpočet duchovních praktik, ale nikdy ani na chvíli nezapomínejte na boží jméno. Jen tak budete chráněni. Nikdy nedělejte nic, co by vás
odvádělo od Boha. Můžete dosáhnout čehokoliv pomocí modlitby. Nemusíte se
modlit hlasitě, stačí, když se modlíte v duchu. Někteří lidé si chybně myslí, že
Bůh je nepřijde spasit, pokud se nebudou modlit nahlas. Bůh obývá vaše srdce.
On naslouchá vašim modlitbám. Když usilujete o dosažení Jeho milosti, musíte
o něm rozjímat nepřetržitě. Světské těžkosti přicházejí a odcházejí. Člověk by
jim neměl přikládat velký význam. Pomocí modlitby lze nicméně překonat
jakékoliv obtíže. Jen boží milost je pravá a věčná. Člověk by měl prahnout po
tom, aby jí dosáhl.
Vtělení lásky!
Zpívejte boží jméno den co den. To jediné vás bude za všech okolností stále
chránit. Stejně jako je všepronikající vzduch, je Bůh přítomen ve vás, s vámi,
kolem vás, pod vámi i nad vámi. Měli byste tedy být v neustálem spojení
s božstvím. Když rozvinete víru v božství, přirozeně získáte jednotu. Následkem
toho už nebude žádný prostor pro nepřátelství. Nemusíte konat žádné rituály,
abyste získali milost boží. Stačí, když budete provádět námasmaranu (zpívání
božího jména) z hloubi svého srdce. Hari bhadžana biná sukha šánti nahím (nikdo
nemůže získat mír a štěstí bez zpívání o slávě boží). Pokud budete neustále
zpívat boží jméno „Ráma“, nemůže vás nikdy postihnout žádná újma.

∗

procházení ulicemi města za zpěvu zbožných písní
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Vtělení lásky!
Je to díky vašemu dobrému osudu, že jste se tu dnes shromáždili. Nepromrhejte
tuto příležitost. Využijte co nejlépe váš pobyt zde a mějte z něho maximální
prospěch. Pamatujte, že ať jste kdekoliv, Bůh je stále s vámi.
Kdekoliv jste, v pralese, na obloze, ve měste nebo vesnici,
na vrcholku hory nebo uprostřed hlubokého moře,
Bůh je vaše jediné útočistě.
(báseň v telugu)
Studenti, vtělení lásky!
Jsem si velmi dobře vědom, že na Svámího stále myslíte. Nerozhoduje, zda
zpíváte boží jméno hlasitě nebo tiše. Já vidím pouze ten cit za tím. Nic nemůže
vstoupit do cesty mezi Boha a Jeho oddaného. Ršiové dob minulých chodili
do Himalájí, aby tam strávili svůj čas rozjímáním o Bohu. Kdekoliv jste, Bůh
naslouchá vašim modlitbám. Provádějte bhadžany upřímně. Svámí vám jistě
bude naslouchat. Nikdy nedávejte prostor pro jakýkoliv druh slabosti. Buďte
vždy stateční. Když budete věrni Svámího slovům, bude se ve vás projevovat
Sáího síla. Zpívejte jakékoliv jméno podle své volby: Íšvara, Ráma, Kršna, apod.,
ale vždy pamatujte, že Bůh je jen jeden. Já vás nikdy nenutím zpívat nějaké
určité jméno. Nikdo by neměl omezovat Boha na jedno určité jméno nebo
formu. Můžete mě volat jakýmkoliv jménem a já odpovím.
Nedávno se stala zvláštní událost. Subramaniam z Larsen & Toubro a hlavní
inženýr Kondal Ráo jeli v souvislosti s pracemi na Projektu zásobování vodou
do regionů Východní a Západní Gódávarí. Když prováděli průzkum v lesnaté
oblasti, potkali skupinu naxalitů† . Naxalité se jich ptali: „Kdo jste? Proč jste
sem přišli? Kdo vás poslal? Jak se opovažujete vstoupit do naší oblasti bez
našeho svolení?“ Odpověděli: „Přišli jsme sem ve vašem vlastním zájmu. Jelikož
je nedostatek vody v tomto regionu, Bhagaván Šrí Satja Sáí Bába nás poslal,
abychom zde provedli přípravy pro dodávky pitné vody.“ Když to slyšeli, byli
naxalité ohromeni a měli nesmírnou radost. Řekli: „Žijeme v lesích a proto
nevíme o užasných aktivitách služby, které Svámí podniká.“ Provedli inženýry
a pomohli naplánovat, kde položit trubky a vytvořit přípojky. Oni všichni
přicházejí sem pro Svámího daršan.

†

ilegální skupinu revolučních komunistů v Indii
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Projekt zásobování vodou v oblastech Východní a Západní Gódávarí se blíží
dokončení. Také jsme už vytvořili plány pro projekt zásobování vodou oblasti
Kršna District. Ujímám se těchto projektů a vykonávám je ze své vlastní vůle,
bez toho, aby mě o to někdo žádal. Voda je nezbytná pro přežití každého. Je to
udržovatel života. Co jiného může mít větší užitek, než poskytnout pitnou vodu
potřebným? Je to zdroj a podpora života. Neočekávám od vás žádné rituály
nebo uctívání. Já dělám vše ze své lásky k vám. Oblasti Východní a Západní
Gódávarí a Kršna District jsou nyní pokryté v rámci Šrí Satja Sáí projektu
dodávek vody. Lidé v těchto oblastech jsou neobyčejně štastní. Nemůže být
větší služba, než poskytnout pitnou vodu. To je to, co dělám. Nemusíte o to
žádat. Dávám to ze své vlastní vůle.
Až do dnešního dne se z takového popudu žádná vláda či kdokoliv jiný
neujal úkolu poskytnout pitnou vodu oblasti Kršna District. Je to pouze Sáí,
kdo poskytuje vodu všem. Stále se zabývám takovými humanitárními projekty.
Nezapojuji se do žádné jiné práce. Voda je pro lidský život nezbytná. Proto jsem
připraven poskytnout vodu všem. Oddaní by se měli modlit, aby měl každý
vodu k pití. Modlete se za blaho všech. Modlitba je potřebou současnosti.
Můžete být znepokojeni, že Svámí nemůže chodit. Ale vždy pamatujte, že
Svámí není toto tělo. Já nemám spojení s tímto tělem. Já jsem stále šťastný a
zdravý. Nemodlete se k Bohu za splnění svých přání. Modlete se za prospěch
všech. Když jsem měl ten pád, přišli lidé z Východní a Západní Gódávarí a
modlili se: „Svámí, my chceme jen Tvé zdraví a ne vodu.“ Já jsem jim řekl:
„Vaše blaženost je mou blažeností.“ Přivážejí pro mě vrtulník s modlitbou,
abych navštívil oblasti Východní a Západní Gódávarí. Velmi brzy tyto oblasti
navštívím.
Rozjímejte nad těmito blaženými okamžiky, které jste zde strávili, a vychutnávejte je. Konejte námasmaranu.

U příležitosti svátku Gurupúrnimá, v Prašánti Nilajam dne 21. července 2005
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