Bůh je za zrozením a smrtí
Poslední veřejná promluva Satja Sáí Báby, 22. listopadu 2010

Studenti, vtělení lásky!
Přejete si všichni, aby Svámí řekl alespoň několik slov. Myslíte si: „Jak by to
bylo hezké, kdyby Svámí alespoň pár minut promluvil. Já však nechci říci nic o
současném vzdělávacím systému.
Mnoho vznešených žen zrodilo se v této zemi Bháratu.
Sávitrí, jež muže svého zesnulého přivedla zpět k životu,
Čandramatí nespoutané plameny silou pravdy zhasila,
Sítá z planoucího ohně vyšla nedotčena a cudnost svou tak potvrdila.
I Damajantí, která zlovolného lovce mocí své ctnosti v popel proměnila.
(báseň v telugu)
Čandramatí byla z požáru běsnícího v lese vyděšená. Společně se svým manželem a synem byla obklopena nezkrotnými plameny. Nikdo by neuměl říci, jak
se mohlo stát, že se znenadání ocitli v obklíčení ohně. Ve skutečnosti se jednalo
o boží hru. Když nakonec Čandramatí použila svou sílu pravdy a ctnosti, oheň
okamžitě uhasl. Jak se Čandramatí modlila, spustil se silný liják. Na jedné straně
zuřil požár a na druhé začal prudký déšť, oheň byl konečně zcela zhašen.
Sávitrí byla též obdařena obrovskou silou pokání a ctnosti. Dokázala dokonce
zabránit Jamovi (Pánovi smrti) v odebrání života jejímu manželovi. Vyjednávala s
Jamou: „Život manželky závisí na manželovi a manželův život na jejím. Jeden bez
druhého nemůže žít. Chceš-li tedy vzít život mému choti, vezmi si také můj. Nebo
mu život ušetři. Nejsme jeden od druhého odděleni. Mou prvotní povinností
je zachránit manželovi život. Pán Jama nakonec musel manžela Sávitrí znovu
oživit. Existuje na světě nějaká země nebo oblast, kde lze nalézt ženu jako Sávitrí,
jež dokázala přivést svého zesnulého manžela zpět k životu? Taková božská síla
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je přítomná v každé lidské bytosti. Člověk by měl vyvolat tuto sílu ze svého nitra
a může ji využít nejen pro sebe, ale též pro druhé.
V těch dobách pokládaly manželky své manžely za svůj skutečný život a naopak.
Dnes však bohužel situace není stejná. Svatá země Bhárat je obklopena sedmi
moři. Zde mnoho žen, jako byly Damajantí a Sávitrí, konaly intenzivní pokání. To
vše byly velmi ctnostné ženy, v současnosti však takové ženy nenajdeme. Pativratá
(ctnostná žena) pokládá svého pati (manžela) za svůj skutečný život a zcela na
něm závisí. Pativratá svému choti neodmlouvá. Nemá ani nejmenší chybu, nemá
žádná sobecká přání. Vše dělá v zájmu svého manžela, na jiného muže se ani
nepodívá. Jen takovou ženu lze nazvat skutečnou pativratou. Moderní ženy však
své manžely nenásledují. Neposlouchají, co jim říkají. Když žena následuje svého
manžela a ten následuje svou manželku, když spolu žijí v harmonii, celá země
dosáhne míru a prosperity. Kvůli neshodám mezi manželi a nejednotě v rodině
je země vystavena jednomu problému za druhým. Manželé by se však měli
vzájemně chápat a přizpůsobovat.
Pativratá, která se přesně řídí nařízením svého manžela, může dělat cokoli. Jestliže
připraví svému muži jídlo ze slané mořské vody, změní se na vodu sladkou. Když
žena následuje pokyny svého chotě a ten naplňuje přání své manželky, bude
budoucnost rodiny bezpečná a chráněná. Pokud však budou jednat opačně, bude
rodina vystavena velkému trápení. Oba dva, manžel i manželka, se možná ve
svém domě chovají slušně, ale jakmile vyjdou z domu, oddávají se všem druhům
zla. Není-li jednota a harmonie mezi manželi, nemá cenu vykonávat duchovní
praxi, jako je džapa (opakování božího jména), dhjána (meditace) a podobně.
Když žena následuje svého manžela a ten následuje svou manželku, je rodina
velmi šťastná. Snažte se dosáhnout takové jednoty a harmonie ve vaší rodině, pak
celý váš život bude šťastný a klidný bez jakýchkoli starostí. Veškeré vaše starosti
jsou vaším vlastním výtvorem. Nejsou dané od Boha. Bůh není na vzdáleném
místě, je imanentní v člověku. Měli byste mít neochvějnou víru v tuto pravdu.
Pak bude štěstí nejen v jednotlivci, ale také ve společnosti. Čisté srdce je božím
chrámem, proto v srdci rozvíjejte lásku. Dosáhnete v životě všeho.
V rodině bude mír a štěstí, když budou mít oba manželé stejné názory. Pativratá
je ta žena, jež nemyslí na nikoho a nic jiného než na svého manžela. Žena, která
žije s takovou neochvějnou vírou ve svého chotě, může dosáhnout v životě
všeho. Následují-li oba odlišné cesty, nemůže být v rodině štěstí a klid. Neměli
byste dovolit své mysli, aby kolísala sem a tam. Máte ji úplně zaměřit na Boha.
Rozjímání o Bohu je základem k získání jednoty a souladu v rodině. Když se
manželka modlí k Bohu, manžel se stane dobrým člověkem.
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Ctnostné ženy minulosti jako Sítá a Damajantí měly jednobodovou oddanost vůči
svým manželům. Sítá byla po deset měsíců vězněna na Lance, avšak ani jednou
jedinkrát nepohleděla do tváře nějakého muže. Celý čas trávila pod stromem v
ašókovém háji rozjímáním o Rámovi. Vůbec nevycházela ven. Protože byla tak
šlechetnou, ctnostnou ženou, mohla svou čistotu prokázat zkouškou ohněm (agni
paríkšá).
Bůh je jen jeden, nejsou dva. Je vnitřním principem vašeho srdce. Jestliže o něm
neustále rozjímáte, stanete se také Bohem. Ať potkáte kohokoli, považujte ho za
vtělené Božství. To je principem Božství. Pokud však naopak následujete rozmary
mysli a dle nálady těkáte zde a onde, jak se můžete stát Bohem? Když jdete do
školy, proč se rozhlížíte sem a tam a libujete si ve zbytečných řečech? Zaměřte
svou mysl na cíl, za kterým jste přišli. Konejte svou práci bez rozvíjení zbytečných
kontaktů. Pečujte o svou rodinu, na tom není nic špatného. Nikdo vám neříká,
abyste se zřekli svých světských povinností. Žijte ve světě a vykonávejte své
povinnosti. Stále ale mějte božské pocity.
Mnozí lidé jezdí na poutní místa, jako je Badrináth, Amarnáth, Kédárnáth,
Bhadráčalam a Tirupati, aby hledali Boha. Myslí si, že mohou Boha na takových
místech nalézt. Ach ty nerozumný člověče! Bůh není někde jinde, vy sami jste
vskutku Bůh. Bůh je ve všem. Bůh je pouze jeden a je přítomen všude, kde ho
hledáte. Je ve vás, s vámi, nad vámi, pod vámi. Bůh je za zrozením a smrtí a dlí v
každé bytosti v podobě átmana. Je ve všech lidských bytostech již od dětství až
po stáří. Stejný Bůh je přítomen v mravenci, komárovi a ve všech ptácích, zvěři a
zvířatech. Nejezděte proto hledat Boha sem a tam a nezpůsobujte si potíže.
Ať se podíváte kamkoli, je tam Bůh. Ať vidíte kohokoli, je v něm Bůh. Bůh
nemá odlišnou podobu, všechny podoby jsou jeho. Proto védy tvrdí: Sahasra šíršá
purušah sahasrákšah sahasra pád (vesmírná bytost má tisíce hlav, očí a nohou). Když
usednete k meditaci, mysl se vám toulá sem a tam. Neměli byste mysli dovolit,
aby kolísala, měli byste ji udržovat vždy stálou. Půjdete-li k mořskému pobřeží,
uslyšíte vlny vydávající zvuk Óm. Když se budete na tento zvuk soustředit,
zapomenete na všechno.
Protože jste všichni mladí, rád bych zdůraznil následující. Nerozvíjejte mezi
sebou rozdíly a opozice. Kontroverze zapříčiňují mnohé problémy. V současné
době někteří lidé neuzavírají sňatek jednou ani dvakrát nebo třikrát, ale dokonce
čtyřikrát. To není správný mrav. Buďte soustředění. I když se na vás někdo zlobí,
nebojujte s ním. Pochopte, že bojem s ostatními ve skutečnosti zraňujete sami
sebe. Ovládejte své myšlenky. To je vlastností skutečně vzdělaného člověka. To se
nazývá educare. Společně se vzděláním byste měli mít též educare. Máte-li ho,
budete mít vše – bohatství, štěstí, klid a prosperitu. Chci, abyste toto pochopili.
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Vše pro vás bude dobré, když učiníte své srdce čistým. Alespoň od dnešního dne
se vydejte správnou cestou. Jestliže se někdo bude snažit uvést vás na špatnou
cestu, nevěnujte mu pozornost. Dokonce i pokud za vámi takový člověk přijde a
bude se pokoušet navázat s vámi rozhovor, ani se mu nedívejte do tváře. Jen ho
ignorujte a odejděte od něho.
Studenti by měli žít v jednotě v každém ohledu. Dnes se však jednota zcela
vytratila. Na druhou stranu je ale na vzestupu nepřátelství. Získá-li některý
student ve třídě vysoké hodnocení, ostatní studenti na něj žárlí. To by být nemělo,
protože žárlivost dává povstat nenávisti. Další rozpory budou, jestliže do vzdělávacích institucí vstoupí politika. Proto by měli všichni studenti žít v jednotě a
pospolitosti.
Měli byste dosáhnout jednoty. V mládeži dnes jednota není. Ze všeho nejdříve
by si měli mladí lidé pomáhat navzájem. Cílem vzdělávání je charakter. Máteli dobrý charakter, můžete v životě dosáhnout čehokoli. Můžete si myslet, že
jste vyhráli zlaté medaile, získali vysoké akademické tituly a nabyli jste věhlasu
a slávy, ale pokud postrádáte charakter, jsou všechny tituly jen kusem papíru.
Nejpodstatnější je pro vás zachovat si charakter. Jen takový člověk je vskutku
vzdělaný.
Když Rávana odvážel Sítu na Lanku, upustila uzlíček všech svých ozdob a ten
spadl do hor. Při hledání Síty ukázal Sugríva tento uzlík Rámovi a Lakšmanovi.
Ráma požádal Lakšmanu, aby se na šperky podíval a určil, zda patřily Sítě.
Lakšmana tehdy odpověděl: „Bratře, nikdy jsem se nepodíval Sítě do tváře, a
proto nevím, zda jí tyto ozdoby patřily či nikoli. Mohu rozpoznat jen nákotníky,
neboť jsem je viděl, když jsem se každý den v úctě skláněl u jejích nohou.“
Sítá, Ráma a Lakšmana žili společně v lese téměř čtrnáct let. Avšak ani jedenkrát
se Lakšmana nepodíval do Sítiny tváře. Jakého byl Lakšmana čistého srdce!
Kdykoli se Sítou musel hovořit, činil tak se skloněnou hlavou. Protože byl tak
vznešený, mohl se těšit z bohatství Rámovy blízkosti. Když Lakšmana upadl na
bojišti do bezvědomí, řekl Ráma: „Budu-li hledat, mohu nalézt manželku, jako je
Sítá, ale nenajdu bratra jako Lakšmanu. Mohu snést odloučení od Síty, avšak ne
od Lakšmany.“ Natolik silné bylo pouto lásky mezi Rámou a Lašmanou. Studenti
by také měli rozvíjet takovou jednotu a pokládat všechny za své bratry a sestry.
Všichni jsou lidskými bytostmi, všichni jsou dětmi božími. Proto by měli žít v
jednotě, aniž by dávali prostor jakýmkoli rozdílům. To je mé dnešní poselství
pro vás.
V Prašánti Nilajam, dne 22. listopadu 2010
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