Ati Rudra mahájadžňa
podporuje v lidech božské vlastnosti
Promluva Satja Sáí Báby z 9. srpna 2006

V den, kdy byli lidé pohlceni kouzlem anglického jazyka,
poznání vlastního náboženství a jazyka ochablo.
Když ochablo poznání vlastního náboženství a jazyka,
zmizel kulturní rozhled.
Když zmizel kulturní rozhled, na zemi upadlo správné jednání.
Když na zemi upadlo a zmizelo správné jednání,
významné postavení Bháratu bylo otřeseno.
Ó, Bháraťané, otevřete oči a alespoň nyní buďte bdělí.
Ó, lidé ušlechtilých vlastností,
co více mohu objasnit a připomenout?
(báseň v telugu)
Země Bhárat je velmi svatá. Je to země obětování, je to svatá země, země, kde
se zrodilo mnoho cudných žen.
Nebyla snad cudnou bháratskou ženou Sávitrí,
která přivedla svého zesnulého manžela zpět k životu?
Nebyla snad cudnou bháratskou ženou Čandramatí,
která dokázala utišit silou pravdy zuřící plameny?
Nezrodila se v této slavné bháratské zemi Sítá,
která na podporu své cudnosti
vstoupila do ohně a prošla jím nedotčena?
Tato mocná země je obklopena oceánem sattvických vlastností.
Bharata džáti září cudností a čistotou.
Bhárat je velmi úrodná země ušlechtilých vlastností.
Není pravda, že tato mocná země je světovým učitelem?
(báseň v telugu)
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Je na celém světě nějaká jiná země, kde cudná žena může přivést zpět k životu
svého manžela? Tato země dala život mnoha takovým ženám. V Rámájaně
unesl král démonů Rávana Sítu, cudnou Rámovu ženu, a držel ji ve vězení
pod stromem v Ašókavaně na Lance, hlídanou démony. Chodil na ni každý
den naléhat, aby spočinula v jeho náručí. Sítá však během deseti měsíců svého
věznění na Lance nikdy nepozvedla hlavu a ani na vteřinu se mu nepodívala
do tváře. Taková byla její čistota a cudnost.
Země Bhárat je jako učitel všem zemím na světě. Ačkoli ne všichni muži v této
zemi jsou prosyceni takovými významnými a ušlechtilými postoji, je každá žena
zde zajisté cudná, věrná a čestná. Když se muži vracejí domů, bháratské ženy
je pokorně vítají. Kde jinde by se mohl vtělit Pán Šiva, než v tak svaté zemi?
Bůh se nemůže projevit jen pouhým uctíváním, skládáním slibů (vratam)
nebo prováděním obřadů, jako jsou jadžni. Člověk může získat vizi Boha
jen rozvíjením čistoty srdce a ušlechtilých vlastností. Všechny věci na světě
stvořil všudypřítomný a všemohoucí Pán, který je stvořitelem, udržovatelem
a ničitelem vesmíru. Každý předmět na tomto světě je darem Božím. Bůh je
v každé věci.
Říká se: Íšvarah sarva bhútánám (Bůh je vnitřním principem všech bytostí)
a Íšavásjam idam sarvam (celý vesmír prostupuje Bůh). Proto ať se setkáte
s jakýmkoli předmětem, považujte jej za vtělení božství. Lidé říkají, že toto je
látka (ukazuje kapesník). Ve skutečnosti tomu tak není. Je to kus látky, utkaný
z mnoha nití. Ale ani to není správný popis. Je to bavlna. Z bavlny vznikne nit
a z nití je utkána látka.
Jaká je přirozenost Boha? Nirgunam, niraňdžanam, sanátana nikétanam, nitja,
šuddha, buddha, mukta, nirmala svarúpinam (je bez vlastností, čistý, je konečným
útočištěm, je věčný, neposkvrněný, osvícený, svobodný a je vtělením svatosti).
Božství dávají lidé mnoho jmen, ale Bůh je mimo jméno a tvar. On má všechna
jména a podoby. Prostupuje vším. Proto se popisuje jako sarvatah pánipádam tat
sarvatókši širómukham, sarvatah šrutimallóké sarvamávrtja tišthati (rukama, nohama,
očima, hlavou, ústy a ušima prostupuje vším, prostupuje celým vesmírem).
Jste zaměřeni na lidské tělo. To je však jako vodní bublina. Mysl je jako „změť
myšlenek“. Člověk by proto neměl vést život s naprostou důvěrou v tělo a
mysl. Lidské tělo je bezpochyby darem božím. Ve skutečnosti jsme se narodili
proto, abychom všechno, co jsme dostali od Boha, obětovali Bohu. Pán Kršna
v Bhagavadgítě prohlásil: mamaivánšó džívalóké džívabhútah sanátanah (věčný
átman ve všech bytostech je částí mého bytí). Řekl: „Vy všichni jste moje části
(amsa). Proto nejste pouhými lidskými bytostmi.“
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Jméno, které jste na tomto světě dostali, máte od svých rodičů. Ve skutečnosti jste
ve chvíli svého zrození vůbec žádné jméno neměli. Lidství se spojuje s božstvím,
které je čisté a svaté. Bůh se čas od času vtěluje jen proto, aby opatroval
takovou svatou přirozenost v lidských bytostech. Kdykoli upadá správné
jednání, Bůh se vtěluje, aby podpořil dharmu (správné jednání), v souladu
se svým prohlášením:
Jadá jadá hi dharmasja glánir bhavati Bhárata,
abhjutthánamadharmasja tadátmánam srdžámjaham.
Když upadá dharma a narůstá adharma,
vtěluji se, abych nastolil dharmu.
V dnešním světě upadá správné jednání a pravda upadla v zapomnění. Celý
svět je naplněn nespravedlností, nekázní a špatným jednáním. Jedinou trvalou
pomocí v tak chaotickém stavu je víra v Boha. Jediným útočištěm je pravda,
neboť pravda je Bůh. Bůh je láska, žijte v lásce. Bez lásky nemůže nikdo žít.
Proto člověk musí milovat Boha, aby od něj získal dar lásky. Boha lze dosáhnout
jedině láskou.
Jak před chvílí prohlásil učenec, který měl proslov, skládá se „Ati Rudra“
z mnohých Namak a Čamak. Ty udržují lidský život. Odkud tato moc přichází?
Namaky a Čamaky jsou z Kršnovy Jadžurvédy. Je to obsažná véda, z níž vycházejí
ostatní védy, šástry (svaté texty), itihásy (dávné legendy) a purány.
Dnes védy naneštěstí ztratily kvůli chabému zájmu své významné postavení.
Lidé, kteří upřímně studovali védy a zpívali pravidelně védské mantry, jsou
vzácní. Pravidelné studium véd a provádění védských přikázání uděluje lidským bytostem všechny formy bohatství. Ve védách je obsažen základní princip,
který řídí lidský život a osud. Védy jsou darem Božím ke prospěchu celého
lidstva. Védy nečiní žádný rozdíl na základě náboženství, kasty, národnosti a
podobně. Védské mantry může zpívat každý. (Svámí nato zavolal dva chlapce
ze zahraničí, kteří studují v Prašánti Nilajam a požádal je, aby recitovali
Šrí súktam.)
Svámího přáním je, aby se védy rozšířily do každé země, aby se každá lidská
bytost bez rozdílu náboženství, kasty či národnosti učila védy a zpívala je.
Předevčírem přijeli do Puttaparti někteří lidé z Íránu a Iráku. Oddaní z Íránu
jsou ještě zde. Snažíme se učit védy všechny lidi. Védy odstraňují všechny
typy trápení. Jadžňa, která nyní probíhá, je jiná, než ostatní obřady, jako je
Putrakáméšti jága nebo Ašvamédha jága. Je pro blaho celého lidstva.
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Několik šťastlivců se učí védy a šíří je. Mnozí lidé, kteří védy studovali, však
nevyvíjejí žádné úsilí, aby je učili. Dnes se učí védy všichni studenti Satja Sáí
vzdělávacích institucí. Úvodem ke studiu véd se člověk musí naučit sanskrt,
jazyk véd. Dnes usilují o studium véd lidé ze všech zemí, zvláště o studium
Rgvédu. Spolu s ním se také učí Jadžurvédu, Sámavédu a Atharvavédu.
Vedoucím mládeže státu Karnátaka se stal Vinaj Kumár. Je pověřen, aby spojil
mládež Karnátaky do jednoho programu, učil je védy a šířil jejich poselství.
Podobně byli jmenováni vedoucí mládeže ve všech indických státech – Ándhře,
Kérale a tak dále. Nejen to, i ve všech zemích Satja Sáí organizace po celém
světě byli jmenováni vedoucí mládeže, aby šířili védy a zpěv véd.
Védy by se neměly zanedbávat. Ve védách je obsaženo tajemství celého stvoření.
Védy obsahují cíl a smysl lidského života. Ve védách je vše, co se týká stvoření,
udržování a rozkladu vesmíru. Ve védách jsou popsána životní období – brahmačarja (celibát), grhastha (hospodář), vánaprastha (samota) a sannjásin (poustevník).
Lidé mohou poznat slávu véd již teď.
Ať jdete kamkoli, i na vsích naleznete ženy, které zpívají védské mantry. Mezi
muži a ženami mohou být rozdíly v tělesné stavbě, ale podle učení véd
v nich téměř žádný rozdíl není. Védy jsou velmi svaté. Zvláště část Ati Rudra
je velmi významná. Obvykle se Rudra chápe jako synonymum Pána Íšvary.
Ve skutečnosti je podstatou všech véd, tedy Rgvédy, Jadžurvédy, Sámavédy
i Atharvavédy.
Dalším důležitým rysem Rudry je ékatva (jednota) mezi dvěma částmi, tedy
Namakou a Čamakou. Namaka zdůrazňuje aspekt nepřipoutanosti, zatímco
Čamaka podtrhuje aspekt přání. Podstata obou je však jedna. Co se má odložit
a po čem se má toužit? Odložit se má zlo a toužit se má po dobru. Obojí je
nezbytné. Zatímco Namaka klade důraz na virakti (nepřipoutanost), Čamaka
hovoří o touze po tom či onom.
Lidé si obvykle myslí, že vzdát se rodinného života, domu, půdy a dalších
forem vlastnictví je tjága (obětování). To však vůbec žádné obětování není! To je
snadné vykonat. Je třeba obětovat z toho vyplývající přání. Takové je skutečné
obětování.
Člověk si musí uvědomit, jaký je smysl lidského života. Nenarodili jsme se jen
proto, abychom jedli, pili a bavili se. Lidské zrození je nám dáno proto, abychom
pomáhali lidským bytostem. Vždy pomáhej, nikdy nezraňuj. Nikdy bychom
neměli nikomu ubližovat. Neměli bychom mluvit hrubě. Takové ušlechtilé
vlastnosti jsou nám ve skutečnosti vrozeny.
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Lidské tělo je paňčabhautika (stvořeno z pěti živlů – země, vody, ohně, vzduchu
a prostoru). Skládá se z pěti smyslů (paňčéndrija), které usilují o naplnění přání.
Existují však také hodnoty, jako je satja (pravda), dharma (správné jednání),
šánti (mír), préma (láska) a ahinsá (nenásilí), které jsou v nitru naší osobnosti.
Ty bychom měli probudit a projevit v každodenním životě. Tento proces se
nazývá „educare“.
Poznání, které se dnes dosahuje studiem knih, se označuje jako „vzdělání“.
Není to však to pravé vzdělání, které máme nabývat. Skutečné vzdělání,
kterým se v každodenním životě projevují nám vrozené ušlechtilé vlastnosti,
je „educare“. Toho lze dosáhnout vlastním úsilím, aniž by nás někdo „krmil
lžičkou“ něčím z vnějšku. Tak by měl člověk vést posvěcený život. Toho lze
dosáhnout jedině boží milostí a žádnými jinými prostředky. Člověk musí
neustále rozjímat o Bohu podle rčení sarvadá sarva káléšu sarvatra Hari čintanam.
To je skutečná oddanost.
Šperků je mnoho, zlato je jedno, krávy mají mnoho barev, mléko je jedno.
Božství je jedno, ať je nazýváme jakýmkoli jménem – Ráma, Kršna, Ježíš nebo
Alláh. Toto vše jsou různá jména, přisuzovaná Bohu. Říká se: ékam sat viprá
bahudhá vadanti (pravda je jedna, moudří o ní hovoří pod různými jmény). Proto
bychom nikdy neměli činit rozdíly ve vztahu k Bohu. Jestliže si někdo přeje
poznat tajemství (podstatu) Boha, měl by rozvíjet „otevřené srdce“. O Bohu
můžete rozjímat pod jakým jménem chcete. Na tom není nic špatného. Je
však špatné uctívat jedno jméno a podobu, zatímco spíláte jiným jménům a
podobám, které se Bohu přisuzují.
Někteří lidé mají rádi jméno „Nárájana“. Nelíbí se jim „Šiva“. To je špatné.
„Íšvara“ a „Nárájana“ jsou různá jména, pod kterými je uctíván stejný Bůh.
Jediný Bůh je uctíván s mnoha jmény a formami. Ten, kdo si tuto jednotu
uvědomuje, bude mít mír mysli. Není správné milovat jednu podobu Boha a
nenávidět druhou. Když to budete dělat, svá přání nenaplníte. Tento princip by
si neměli uvědomovat a dodržovat ho jen mladí lidé, ale každý člověk, mladý
i starý. Jen božství nyní ve skutečnosti ochraňuje svět. Boží jméno je mocnější,
než nukleární bomby. Boží jméno ochraňuje dobré a trestá zlé. Budete-li proto
dále uctívat Boha, bude svět jistě ochraňován.
Tato jadžňa se provádí pro blaho světa. To je její velmi důležitý aspekt. Ati
Rudra mahájadžňa chrání božskou podstatu v lidské bytosti a pečuje o ni tím,
že vylučuje a odstraňuje démonické vlastnosti. Tak pracuje ve prospěch lidstva.
Tuto jadžňu může vykonávat každý, koho zajímá prospěch lidstva.
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Materiál a další prostředky k vedení této jadžni shromáždil svým úsilím Vinaj
Kumár. Ujal se této práce s láskou a vše udělal téměř sám. Mnozí lidé chtěli
darovat rýži, ovoce, zeleninu a další potřeby, ale on jejich nabídku nepřijal.
Náklady na vedení této jadžni vyžadují hodně peněz. On všechno zařídil a
shromáždil vše na konání jadžni. Přál bych si, aby každý stát měl tak oddaného
vedoucího sévadalů. On vykonává hodně služby, ze které jsem velmi šťastný.
Při přípravě jadžni odmítl veškeré nabídky pomoci slovy: „Sáí je se mnou, jen
On mi pomůže“.
Ženil se před deseti lety. On i jeho žena slouží Svámímu. Když mi předložil
návrh na provedení této jadžni, zeptal jsem se jich: „Moji milí, navrhujete
provést v Prašánti Nilajam Ati Rudra jadžňu. Přejete si mít syna?“ Odpověděli
jednohlasně, že to nebylo jejich přáním, ani motivací jejich modlitby. Nato jsem
se jich zeptal, co jiného by si přáli mít. Jejich odpověď zněla: „Svámí, my chceme
jen tebe!“ Takovou odpověď jsem dosud od žádného páru neslyšel. Vinaj Kumár
koná s láskou a pokorou mnoho dobré práce. Jeho otec byl daňovým úředníkem.
Byl kolegou Lakšmínárájany. Vinaj se s Lakšmínárájanou stýká i dnes, bere ho
jako svého otce. Takových duší by mělo být mnohem více.
Když budou vedoucí dobří a schopní, bude celý svět fungovat. Svět se však
dnes nachází v tomto smutném stavu díky nedostatku náležitého vedení. Dobří
vedoucí by měli být ve všech oblastech – ve vzdělávání, politice, náboženství,
duchovnosti a tak dále. V současné době je však vzácné nalézt dobré vůdce
v jakékoli oblasti. Ať se podíváte kamkoli, oblast každého lidského úsilí je
znečištěna honbou za penězi. Všechno je obchod.
Šrí Satja Sáí organizace však takové problémy nemá. V naší organizaci je všechno
zdarma. Vzdělávání od první třídy až po doktorát z filozofie je bezplatné. Stejně
je tomu v případě našich nemocnic. Naše všeobecné i specializované nemocnice
poskytují lékařské služby zcela zdarma. Jiné nemocnice si účtují za operaci
srdce i tři nebo čtyři sta tisíc rupií. Jak by mohli chudí lidé shromáždit tolik
prostředků? Je to mimo jejich možnosti. V našich nemocnicích je lékařská
služba včetně specializovaných služeb zcela zdarma. Chudí lidé, přicházející do
našich nemocnic na ošetření, nemívají v kapse ani rupii a vracejí se domů zcela
vyléčeni ze svých nemocí. Všechny služby bychom měli poskytovat zdarma.
Přeji si, aby všichni naši sévadalové i studenti ze škol poskytovali bezplatnou
službu. Jen tak mohou získat Svámího milost. Jedno varování: na všechno
můžete zapomenout, ale nikdy nezapomeňte zpívat boží jméno.
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Vtělení lásky!
Ati Rudra mahájadžňa je mocná, velmi svatá a nanejvýš účinná. Životy všech
lidí, kteří tuto jadžňu provádějí, budou posvěceny. V každé homakundě ∗ bude
jedenáct rtviků, kteří povedou obřady. Homakund je jedenáct. Celkem tedy bude
121 rtviků, kteří budou v této jadžně konat různé obřady. V každé homakundě
bude jedna osoba dohlížet na vše, co se obřadů týká. Všichni, kteří se na jadžně
podílejí, tak budou pracovat v souladu, aby byla úspěšná.
Jen jednotou se dá čehokoliv dosáhnout. Z jednoty povstává čistota a z čistoty
se projevuje božství. Proto by se měli všichni k sobě chovat jako bratři a
sestry. Jestliže se někdy z nějakého důvodu rozzlobíte, považujte hněv za svého
nepřítele a zbavte se jej. Kródha (hněv), káma (touha), lóbha (lakota), móha (klam),
mada (pýcha) a mátsarja (žárlivost) je šest nepřátel, které sužují lidskou bytost.
Vtělení božského Já!
Vy nejste obyčejné lidské bytosti, vy jste vpravdě vtělením božského Já. Každý
člověk dostal své jméno, aby měl určitou totožnost. Ale všichni jste vtělením
božského Já, nejste pouhými lidskými bytostmi. Přeji si, abyste všichni vedli
šťastný, klidný, spokojený a blažený život. Nebudete schopni takový život žít,
pokud nebudete opravdu oddaní. Proto rozvíjejte oddanost, zlatíčka (bangaru).
Musíte se ponořit do oddanosti (angl. devotion), nikoli do hlubin oceánu (angl.
deep ocean). Jen taková oddanost vás povede k božství.

U příležitosti Ati Rudra mahájadžni, v Prašánti Nilajam dne 9. srpna 2006

∗

obětiště
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