Styk s duchovním společenstvím přináší
duševní očistu a blaženost
Promluva Satja Sáí Báby z 10. srpna 2006

Ritvikové, vtělení svatosti, oddaní a studenti!
Bhárat je zemí hojnosti. Je to svatá země, která zrodila množství velkých učenců,
hudebníků a cudných žen. Je velice neblahé, že lidé, kteří se v této svaté zemi
narodili, si nedokážou uvědomit její odvěkou slávu a bohaté kulturní dědictví.
Obřady, které hlavní kněz vykonal dnes ráno, mají velký význam a hluboký
vnitřní smysl. Lidé rituály pozorují, ale nejsou schopni prožívat filozofii, která
za obřady spočívá. To, co slyšíme od starších lidí, bychom se měli pokoušet
procítit v srdci. Říká se:
Manasjékam vačasjékam, karmanjékam mahátmanám,
manasjanjat vačasjanjat, karmanjanjat durátmanám
Ti, jejichž myšlenky, slova a činy jsou v dokonalém souladu, jsou vznešení,
ti, co jejich soulad postrádají, jsou nízcí.
Je proto nezbytné, aby všichni, co pozorují tyto obřady a poslouchají zde
zpívané védské mantry, prociťovali ve svých srdcích božské pocity. V Bháratu
nalézáte znamenitost na poli hudby a literatury, kamkoli se podíváte. Šravanam
(poslouchání), kírtanam (zpěv), Višnusmaranam (rozjímání o Višnuovi), padasévanam (služba Jeho lotosovým nohám), vandanam (pocty), arčanam (uctívání),
dásjam (služba), snéham (přátelství), átmanivédanam (sebeodevzdání). Toto je
devět podob oddanosti k dosažení Boha, které byly šířeny od dávných časů.
Hluboká oddanost a pevná víra, které jsou vidět v Bháratu, nikde jinde nejsou.
Jen v Bháratu jsou lidé schopni překonávat zkoušky a utrpení a vést po celou
dobu poklidný život v rozjímání o Bohu. Taková duchovnost a svatost není
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k nalezení nikde jinde na světě. Ať jdete kamkoli, nacházíte jen utrpení a
strádání. Je dobrou štěstěnou lidí této země, že se v ní narodili.
Nikde jinde na světě nenajdeme posvátné obřady, jako jsou jadžni a jágy. Lidé
si myslí, že jadžňa je obětování v ohni, ale pravá jadžňa je obětování sebe Bohu,
potěšení Boha a to, že se stanou hodni Jeho lásky. Jadžňa se nemá provádět
k dosažení sobeckých cílů. Měla by se konat pro blaho celého světa. V Bháratu
konali lidé jadžni a jágy od dávných dob. Jadžni a jágy se prováděly již v trétájuze,
ale démoni se pokoušeli jadžni překazit, neboť nechápali smysl véd. S příchodem
dváparajugy se lidé pokoušeli pravdě a významu těchto obřadů porozumět.
Král Džanaka nebyl navzdory mnohým jadžňám a jágám spokojen. Když jsou
lidé vzdělaní, měli by významu obřadů porozumět. Ve skutečnosti je nezbytné,
aby se do provádění obřadů zapojil každý. Znamená to jen, že ať dělá jakýkoli
čin, měl by těšit Boha. Máme mít pevné přesvědčení, že ať děláme cokoli, je
to jen k potěšení Boha. Ve skutečnosti je pravým smyslem lidského zrození
potěšení Boha. Lidský život nemá být vyplýtván jídlem a pitím. Smysl lidského
života je v dosažení osvobození.
Člověk by se měl pokusit poznat svoji pravou podstatu. Když se s někým
potkáte, ptáte se: „Kdo jsi?“ a tak plýtváte časem. Ale nikdy se neptáte: „Kdo
jsem já?“ Jakmile budete znát pravdu o sobě samém, budete znát pravou
podstatu všech. Neplýtvejte svým časem tím, že byste se pokoušeli poznat
druhé. Jedna modlitba zní:
Kálája namah, Kála kálája namah,
Káladarpa damanája namah, Kálatítája namah,
Kálasvarúpája namah, Kálanijamitája namah.
Pozdravení času, tomu, který je mimo čas,
tomu, který porazil čas, tomu, který překročil čas,
tomu, kdo je vtělením času a tomu, kdo čas světí.
Proto nevyplýtvejte ani jediný okamžik svého života. Lidé dnes usilují o intelektuální růst a dosažení materiálních zisků a uspokojují smysly, ale nikdo
nevyvíjí úsilí o dosažení seberealizace. Jak dlouho vydrží smyslová a tělesná
potěšení? Všechna jsou dočasná a pomíjivá. Trvalé je jen to, co je od srdce.
Proto usilujte o uspokojení svého svědomí. To je možné jen tím, že se budete
stýkat s dobrou společností.
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Satsangatvé nissangatvam, nissangatvé nirmóhatvam,
nirmóhatvé niščalatattvam, niščalatattvé džívanmuktih.
(verš v sanskrtu)
Budete-li se stýkat se špatnou společností, budete špatní. Řekněte mi, kdo je
ve vaší společnosti a já vám řeknu, jací jste, praví přísloví. Vlastnosti, které
nabýváte, závisí na vaší společnosti. Proto byste se měli stýkat s ušlechtilými a
duchovními lidmi. Lidé, kteří se shromáždili zde, tvoří vznešenou duchovní
společnost. Tento druh společnosti není nikde jinde. Když se s tak vznešenou
společností stýkáte, získáváte vznešené pocity.
Když se vypařuje voda, tvoří se mraky. Všechny mraky však nepřinášejí déšť.
Déšť je závislý na typu mraků. Dnes nemáme dobré deště. Lidský život je
závislý na vodě. Čistá voda zajišťuje dobré zdraví a dlouhý život. Znečištěná
voda způsobuje mnoho nemocí. Podobně je příčinou mnoha nemocí znečištěné
prostředí. Životní prostředí bychom tudíž měli udržovat čisté a neposkvrněné.
Je také nezbytné, abychom pili jen čistou vodu. Jen tehdy může být člověk
zdravý a blažený. Pro dobré zdraví je zcela nezbytné štěstí.
Studenti, chlapci a dívky!
Vy všichni jste mladí. Je třeba, abyste měli své životní prostředí čisté a potravu
nezávadnou. Měli byste mít vždy dobrou společnost. Mluvte dobrá slova, mějte
zdravé životní prostředí a zabývejte se dobrými činnostmi. Život je hra, hrajte ji.
Buďte prospěšní druhým a veďte ušlechtilý život, který vede k osvobození. Ke
každému, s kým mluvíte, hovořte vždy klidným tónem se soucítěním a empatií.
Vyvarujte se hrubých slov. Vaše hrubá slova zraňují city druhých. Mluvte taková
slova, co se dotýkají jejich srdce. Vždy pomáhejte, nikdy nezraňujte.
Saha návavatu, Saha nau bhunaktu, Saha vírjam karavávahai,
Tédžasvinávadhítamastu má vidvišávahai.
Nechť nás Pán oba chrání a živí,
nechť spolu rosteme v inteligenci a hodnotné práci,
nechť žijeme v přátelství beze sporů.
Rozvíjejte přátelství s ostatními tím, že se budete vyjadřovat příjemnými slovy.
Dobrá společnost naplní vaše srdce dobrými pocity. Když jsou vaše myšlenky
dobré, dobré budou i vaše činy. A když jsou dobré vaše činy, musí být dobrý
také jejich výsledek.
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Jazyk, který je darem božím, by měl proto být používán k laskavé a příjemné
duchovní mluvě. Je vzácnou tradicí Bháratu, že zde lidé mluví duchovně. Když
přijde do vašeho domu nějaká starší osoba, chovejte se k ní uctivě a nabídněte
jí vhodné místo k sezení. Když hovoříte se staršími lidmi, nepoužívejte nikdy
nevhodná a neuctivá slova. Vaše dobrá či špatná pověst závisí především na
slovech, která užíváte. Když mluvíte zdvořile, budete ve společnosti ctěni a
ostatní budou k vám mluvit také zdvořile.
Studenti!
Nikdy nebuďte pyšní na své vzdělání. Jestliže budete již teď pěstovat pýchu,
budete v životě sobečtí. Jsou-li vaše slova dobrá, bude vaše srdce také dobré.
Když je srdce plné sladkosti, budou všechny vaše pocity také sladké. Proto svá
srdce očišťujte, změkčujte a zjemňujte. Během následujících dnů k vám bude
promlouvat mnoho učených lidí. Budete mít možnost naslouchat jejich duchovním přednáškám. Dbejte, aby se tato svatá slova vtiskla do vašich srdcí.
Vtělení lásky!
Veďte svůj život v duchu soucítění, laskavosti a lásky. Naplňte svůj život
láskou. Láska je jako nektar. Má nedosažitelnou sladkost. Proto vždy používejte
zdvořilých slov. Dokonce i když se setkáte s nepřítelem, pozdravte ho. Ani
k nepříteli se neobracejte zády. Ke každému buďte přátelští. Védy prohlašují,
že bychom měli žít a pracovat spolu a jednotně dosahovat vznešených cílů.
Nechť jdeme všichni společně, nechť všichni rosteme společně,
nechť všichni zůstáváme v jednotě a společně nám vzrůstá porozumění.
Nechť spolu žijeme v přátelství a souladu.
Toto je nejpřednější učení véd. Bůh vám dal jemný jazyk. Neměli byste jím
vyslovovat hrubá slova. Jemný jazyk by měl vždy hovořit jemně a vlídně. Hrubá
slova vám zatvrdí srdce. Budete-li mluvit zdvořile, budete mít dobré výsledky.
Hrubá slova ovšem vždy přinášejí špatné výsledky.
Vtělení lásky!
Hlavní kněz hovořil o velice hodnotném duchovním tématu. Tomuto tématu
byste se měli pokusit porozumět již během jadžni. Neomezujte své vzdělání na
to, co učí učitelé ve školách. Knižní znalosti jsou umělé. Tento typ umělého
vzdělání má malou cenu. To, co je důležité, není umělost, ale srdečnost (slovní
hříčka – artificial vs. heartificial).
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V následujících dnech vyslechnete proslovy mnoha učených řečníků na důležitá témata, což rozšíří vaše vědomosti a čistotu. Šravanam (naslouchání),
kírtanam (zpěv), Višnusmaranam (rozjímání o Višnuovi), padasévanam (služba
Jeho lotosovým nohám), vandanam (pocty), arčanam (uctívání), dásjam (služba),
snéham (přátelství) a átmanivédanam (sebeodevzdání) je devět forem oddanosti.
Mezi nimi je nejpřednější šravanam. Proto poslouchejte dobré věci a pokuste
se vstřebat vše dobré, co je v nich obsaženo. Odejděte z místa, kde se mluví
odporně. Nechť se vše špatné rozplyne ve vzduchu.
Přistupte jen na to, co je dobré. Pak s vámi dobré zůstane navždy. Vše, co se
týká Boha, je dobré. Jen to je věčné a svaté. Přijímejte vše, co je svaté a svůj
život založte na těchto věčných hodnotách. Boží učení je plné sladkosti. Jeho
slova jsou jako nektar. Boží učení by neměl nikdo opomíjet. Můžete se vzdát
i těla, ale božího učení ne. Lidské tělo se skládá z pěti živlů. Nikdo neví, kdy
přestane fungovat. Jednoho dne bude odsouzeno k zániku. Nepřikládejte mu
důležitost. Život tu není proto, aby jen udržoval vaše tělo.
Stýkejte se s tímto typem duchovní společnosti, abyste se duševně očistili a
dosáhli blaženosti. Nestačí, jestliže se budete s duchovním společenstvím jen
stýkat, naplňte svá srdce i duchovním učením takové vznešené společnosti.

U příležitosti Ati Rudra mahájadžni, v Prašánti Nilajam dne 10. srpna 2006
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