Jadžni a védy jsou pro celý svět
Promluva Satja Sáí Báby z 19. srpna 2006

Vtělení lásky!
Já hledám, hledám a hledám.
Hledal jsem kdysi, hledám teď.
Hledám skutečnou a čestnou lidskou bytost.
Bude hlad hladového utišen jen tím,
že uslyší název vybraného jídla?
Uleví se bídě těch, kteří trpí nouzí,
tím, že uslyší o nádheře bohatství?
(báseň v telugu)
Vtělení lásky!
Než začnete něco učit druhé, musíte to vy sami uvést do praxe. Je nanejvýš
nezbytné, abyste daný koncept nebo praktiku prožili a čerpali z nich radost,
než je začnete učit druhé. Všichni kněží (rtvik), kteří se účastnili Ati Rudra
mahájadžni jsou velmi dobří. Dokonce jsem zjistil, že se mi zamlouvají. Jsem
velmi spokojen se způsobem, jakým jadžňu prováděli, stejně jako se sádhanou
(duchovní disciplínou), kterou vykonávali. Udělali více, než co se od nich
očekávalo. Je velmi příznivé mít takové kněze.
Zítra tato jadžňa skončí, ale mantry nikoli. Mantry jsou věčné. Nejsou spojeny
s gunami (vlastnostmi). Jsou nirgunam, niraňdžanam, sanátana nikétanam, nitja,
šuddha, buddha, mukta a nirmala svarúpinam (bez vlastností, čisté, konečným
útočištěm, věčné, neposkvrněné, osvícené, svobodné a jsou ztělesněním svatosti).
Takové mantry nám vždy budou znít v uších. Kněz (rtvik) je ten, kdo je vždy
spojen s mantrami. Rtvik není od manter odloučen. Kněz bez manter neexistuje.
Mantry jako jsou tyto bude zpívat jen několik šťastlivců. Není na světě spousta
kněží? Ale jen 132 rtviků se mohlo účastnit této Ati Rudra mahájadžni.
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„Ó, védští bráhmani, kteří považujete šástry (soubor svatých nařízení) za pravdivé, jak jste šťastní!“ Bráhmani vedou život v souladu se šástrami a plně
se na ně spoléhají. Můžete nalézt kněze, jako jsou tito, někde jinde? Každá
mantra, kterou zpíváte, je vskutku křišťálově čistá, má dokonalou intonaci. Je
naší dobrou štěstěnou poslouchat kněze zpívat mantry takovým způsobem.
Mnoho lidí je šťastných, že tuto jadžňu provádějí takoví rtvikové. Brzy budou
v Puttaparti další podobné jadžni. A to Véda puruša saptáha džňána jadžňa,
která se slaví každý rok. To je džňána jadžňa, tedy ta, která se vztahuje k mánasika
tattvě (mentálnímu principu).
Rtvikové!
Ze svého úsilí posledních deseti dnů budete mít velký prospěch. Možná si
to teď neuvědomujete. Vraťte se tam, kam patříte a v klidu o tom rozjímejte.
Zajisté budete prožívat blaženost. Mezi knězi je velký počet mladých lidí. Je to
příznivé znamení. Je pro nás dobře, že na svatých aktivitách, jako je tato Ati
Rudra mahájadžňa, se podílejí i mladí. Řekl jsem Vinajovi: „Můj milý, je veliké
štěstí, že máme takové kněze.“
Patrně zde máte veškeré pohodlí. Předpokládám, že bylo vše zařízeno, co se
týče ubytování a jídla, a že vás Vinaj vybavil vším nezbytným. V tyto dny jsem
na to myslel od rána do večera. Když budete šťastni, budu šťasten i já. Těchto
deset dnů uběhlo jako deset minut. Museli jste si zdejší pobyt za posledních
deset dnů vychutnat. Stejně jsem šťastný i já, že jste zde. Ať jdete kamkoli,
musíte rozjímat nad touto božskou zkušeností. Tyto svaté chvíle se vám musí
uchovat v paměti. Zakrátko přijedete opět do Puttaparti. Nejen to. Rozhodl
jsem, že tato jadžňa bude vykonána v nedaleké budoucnosti i v Madrásu. Přeji
si, abyste tam všichni jeli a podíleli se na jadžně.
Je velmi důležité, abyste si uvědomili jedinečnost této jadžni. Co je to jadžňa?
Je fyzická nebo duchovní? Jadžňa je duchovní, nikoli fyzická nebo světská.
Tato jadžňa poskytovala fyzické, duševní a srdečné zážitky, které jsou ve své
podstatě jedinečné. O detaily této jadžni jsem se staral každou minutu, již od
typu oblečení (dhótí), které nosíte. Stejně jako milující otec pečuje o vše, co se
týká jeho dítěte, staral jsem se i já o vše potřebné pro vás. Jsem smutný, že
se s vámi budu zítra při zakončení jadžni loučit. Vím, že i vy jste smutní, že
toto místo opouštíte. Takový důvěrný vztah mezi námi je skutečná oddanost.
Vy mě nemůžete opustit a já nemohu opustit vás. Já jsem vždy s vámi. Proto
si nedělejte starosti myšlenkami: „Svámí je velmi daleko v Puttaparti nebo
v Bengalúru.“ Já jsem s vámi, ať jste kdekoli.
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Náš hlavní kněz vedl všechny obřady jadžni s plnou vírou a oddaností. Dělal
to s přesvědčením, že se jedná o jeho osobní záležitost. Takoví lidé jsou na
tomto světě vzácní. To nejdůležitější, co bych vám rád řekl, je, že musíte rozvíjet
obětavost. Člověk může mít různá přání. Všechna přání se mají obětovat Bohu,
aby byl potěšen (daiva prítjartham). Neomezujte se na sebe. Pomoc je lepší než
sobectví. Ať děláte cokoli, považujte to za to, co uspokojuje vaše srdce, co
povznáší vašeho átmana. Tato jadžňa byla vedena pro uvědomění átmatattvy,
nikoli pro dosažení nějakého fyzického nebo světského prospěchu.
Na této svaté jadžně jste se podíleli pro své dobro, svůj prospěch a prospěch
celého lidstva. Tato jadžňa není jen pro několik jedinců, je pro celý svět. Mantry,
které se zde zpívaly, se smísily se vzduchem a šířily se do celého vesmíru.
Ty svaté zvuky vám vstoupily do srdce a pročistily je. Proto si nemyslete, že
mantry, které se zpívaly v této jadžně, se omezovaly jen na toto místo. Šířily
se do celého světa. Tato jadžňa má prospěch nejen pro Indii, ale pro všechny
země světa.
Mezi jazyky, kterými se mluví v různých zemích, může být rozdíl. Není však
žádný rozdíl v pocitech (bháva). Lidé z mnoha zemí – Ameriky, Ruska, Afriky
a tak dále – se s velkým nadšením jadžni účastnili. Také se učí védské mantry.
Šestadvacátého minulého měsíce přiletělo do Puttaparti zvláštním letadlem
z Německa asi 80 lidí. Všichni, ženy i muži, zpívali védy. Řekli mi: „Svámí,
jedině tyto mantry chrání naši zemi. Proto zpíváme od úsvitu do soumraku
védské mantry.“
Na zpěvu těchto manter není ani ždibec sobectví. Tyto mantry jsou pro celé
lidstvo. Jsou nezbytné pro blahobyt každé lidské bytosti. Védy překračují jedince
(vjašti) a zabývají se společnou formou (samašti svarúpa). Dokonce i zápaďané si
dnes tisknou texty véd se záměrem šířit jejich poselství lidem všech zemí. Pro
zápaďany je nepochybně obtížné zpívat védské mantry, neboť mají problémy
s výslovností různých slabik. Některé mantry kroutí jazyk. Ale s upřímným
úsilím se je naučí zpívat správně. Člověk může dosáhnout čehokoli, má-li
pevné předsevzetí.
Jakmile ses rozhodl k tomu, co je třeba, vytrvej, dokud neuspěješ.
Jakmile si přeješ něco, co je třeba, vytrvej, dokud se přání nenaplní.
Jakmile žádáš něco, co je třeba, vytrvej, dokud to nedostaneš.
Jakmile myslíš na to, co je třeba, vytrvej, dokud neuspěješ.
Pán s měkkým srdcem musí dát plody tvým přáním.
Vytrvej, buď neústupný a nikdy se nevzdávej,
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neboť vlastností oddaného je nikdy necouvnout
a nikdy nepovolit ve svém rozhodnutí.
(báseň v telugu)
Tato Ati Rudra mahájadžňa musí být v budoucnosti vykonána na více místech.
Týká se každého. Není omezena na jednu zemi, jedno náboženství či jednu
kastu. Děje se pro dobro celého světa. Budete-li v této jadžně pokračovat, brzy
budou lidé celého světa jednotni. Pákistán, Afghánistán, Japonsko, Amerika,
Německo – všechny země budou sjednoceny.
V Americe je teď množství oddaných. Je tam také více kněží. Jsou tam
i muslimští oddaní. Jedna žena napsala o Svámím knihu. Věnovala ji svému
učiteli v Americe. Ten byl při četbě knihy dojat k slzám. Modlil se, aby měl také
takové štěstí jako ona a mohl napsat podobnou knihu o Svámím. Ta kniha se
nyní tiskne a distribuuje všem. Musíme spojit celý svět v jediný. To je „jednota
v rozmanitosti“.
Pohleďte, i v naší zemi, v Bháratu, jsou různé kraje, jazyky a podobně. Dřívější
provincie Madrás se rozdělila na dvě – na Tamilnádu a Ándhra Pradéš. Byla tu
i další dělení. Jsou požadavky ještě po novém dělení. V dělení země na kousky
do malých oblastí není žádná velikost. Spojit zemi v jedinou je veliké úsilí. Tam,
kde je jednota, bude i čistota. Tam, kde je čistota, bude božství. Proto musíme
usilovat o jednotu.
Ve skupině, která včera zpívala védy, byl jeden chlapec z Ruska, jeden z Íránu
a několik z Ameriky. Takovou jednotu si musíte uvědomovat a rozvíjet. Je-li
mezi vámi nějaký rozdíl v názorech, okamžitě jej odstraňte. Buďte jednotni.
Všichni by měli žít a jednat jako bratři a sestry. Jen tehdy bude mít vaše zrození
v lidské bytosti cenu a bude posvěceno.

U příležitosti Ati Rudra mahájadžni, v Prašánti Nilajam dne 19. srpna 2006
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