Podstatou vzdělání je pokora
Promluva Satja Sáí Báby z 24. února 2005

Může se někdo stát gramotným jen tím, že se naučí abecedu a písmena? Může
se někdo stát vzdělaným jenom tak, že dosáhne akademického titulu? Dá
se někdo nazvat vzdělaným, aniž by dokázal rozlišovat mezi duchovností a
vědomostmi? Živobytí si bez jakéhokoliv vzdělání zajišťují i ptáci a zvěř.
Studenti a učitelé, je to opravdu vaše štěstí! Jestliže si vzpomenete na prorektory
a učitele, které jste měli, uvědomíte si, že jste skutečně měli štěstí. Prvním
prorektorem této univerzity byl Šrí Vinájaka Gókak. Semena, která zasadil,
dnes klíčí, dosahují velkého uznání a ocenění. Dnes nastupuje na univerzitu
jako prorektor jeho syn. Šrí Vinájaka Gókak byl velkým učencem. Jeho syn je
také velký učenec a vzdělanec.
V budoucnosti dosáhne tento institut velkého významu a stane se předvojem
pro celou zemi. Mohou být i lidé, neznalí situace, kteří pochybují, jak se taková
univerzita z venkova může stát vůdčí. Vezměte ale na vědomí, že se jí stane!
Všichni si myslíte, že tato univerzita bude vynikat jen akademicky. Ona není
jen vzdělávací institucí. V budoucnosti získá pojem „educare“ velkou pověst
a přijetí. Tento institut se bude se všemi dělit o átmatattvu. Světské vzdělání
je jen povšechné nebo povrchní. Spodním proudem je Educare. Na Educare
bude brzy kladen důraz a dostane se do popředí. V Dillí byly již zahájeny
první kroky. Do tohoto procesu se zapojili velcí učenci. Nezáleží to jen na
jednotlivcích, ale i na jejich schopnostech.
Ve vzdělávání nemůže existovat žádný prostor na pýchu. Vzdělaní lidé musí
být pokorní, moudří a měli by umět rozlišovat. Proč bychom měli být pyšní
na své vzdělání? Nebuďte nikdy egoističtí. Skutečné vzdělání je to, co pomáhá
poskytovat službu společnosti. Stalo se lidským zvykem a jednáním vymezovat
věci na dobré a špatné. Pamatujte ale, že dobro a zlo jsou tvořeny jen z vůle
jediného Boha. Proto nelze poznání rozdělovat na dobré a špatné. Vaše poznání
je jen zlomkem nekonečna!
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Podstatou vzdělání je pokora. V každém člověku je duše. Japonci, Američané a
Britové si myslí, že jejich úspěchy přicházejí díky jejich individuálním odborným
schopnostem. Všechny úspěchy způsobují ušlechtilí mladí lidé. Co dosáhl
Winston Churchill? Když byl velitelem armády, všem dodával odvahu. Tato
vlastnost ho činila ušlechtilým.
Lincoln vyrůstal v chudých, úmorných podmínkách. Jeho matka ho utěšovala,
že ačkoli ho chudoba může v očích veřejnosti snižovat, přinese mu v budoucnosti velkou úctu. Poradila mu: „Mluv pravdu. Řekni – jsem chudý, nemohu
si dovolit nákladný, kvalitní oděv. Nestyď se.“ Nakonec se stal prezidentem
Spojených států amerických. Jsou to velké svaté matky, kdo vychovává velké
světové vůdce. V posledních letech máme více takových duchovních matek a
tak vyrůstá mnoho duchovních institucí. Lincoln se každý den, než opustil
dům, v úctě sklonil před rodiči. Vy musíte také ctít své rodiče a měli byste jim
dělat radost. Proto se od dávných časů říká: Mátrdévó bhava, pitrdévó bhava.∗
Satjam vada, dharmam čara.†
Studenti!
Vaši rodiče vynakládají tolik peněz na vaše vzdělání. Někdy se dokonce i postí,
aby mohli zaplatit všechny poplatky. Na naší univerzitě je však vzdělávání
zcela zdarma. Získejte dobrou pověst jako Abraham Lincoln. Napodobte jeho
příklad. V tom je pravé vzdělání. V první řadě ctěte své rodiče. Udržujte dobré
jméno své rodiny. Nedělejte nic proto, abyste získali chválu. Nezbytností je
pokora. Studenty se mohou nazývat jen ti, kteří se takto chovají. Dosáhnou
velkých výšin. Takoví studenti jsou dnes zapotřebí. My jich máme hodně.
Svámí si jim přeje dát více a více příležitostí, aby mohli projevit své ušlechtilé
vlastnosti. Myslíte si, že jste si zajistili nejvyšší hodnocení. Neomezujte se do
těchto stupnic. Buďte k sobě pravdiví.
Mnozí utrácejí hodně peněz a vyjíždějí za hranice. V tom není nic úžasného.
Zůstaňte zde a získejte věhlas tady. Nikdy nebudu šťastný, jestliže se budete
stydět za svoji zemi a budete získávat věhlas v cizině. Studenti, jsem tak šťastný,
že vás všechny vidím. Vy také čerpáte mnoho radosti z pohledu na Bhagavána.
Jsem připraven se vzdát i svého života, abych o vás mohl pečovat. Dobře se
chovejte. Je to velmi důležité.
Šrí Vinájaka Gókak byl velkým učencem. Jeho syn odmítl významné a přitažlivé
nabídky a zvolil si práci v indických vsích. Při vnějším pohledu může vypadat
∗

Cti matku a otce jako Boha.

†

Mluv pravdu a jednej spravedlivě.
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velice prostě. Jeho důstojnost a ctihodnost však neznáte. Moderní studenti
oblékají všechny možné druhy ošacení. On však nosí jen prosté šaty. Má duchovní vlastnosti, které jsou Svámímu milé. Tato univerzita byla obdarovávaná
takovými lidmi již od samého začátku.
V tomto světě je mnoho vzdělaných lidí. Prodávají ale své vzdělání za peníze.
Duchovnost není zboží na prodej. Duchovní vzdělání je dnes nezbytnou potřebou. Než Šrí S. V. Giri přišel sem, zastával také vysoké postavení jako vedoucí
vládní protikorupční komise. Odstoupil z funkce a odešel přímo za Svámím.
Jeho sebeobětování mu přineslo dobrou pověst a úctu. Na karmaná na pradžajá
dhanéna tjágénaiké amrtatvamánašuh (Nikoli činem, nikoli potomstvem, nikoli
majetkem, ale jen sebeobětováním může člověk dosáhnout nesmrtelnosti).
Dnes Šrí Anil Gókak také obětoval všechno a přišel za Svámím. Jednou jsme
poslali několik členů Ústředního trustu, aby ho pozvali a on přijal toto místo.
Když je vyslechl, nemyslel na sebe. On i jeho žena okamžitě svolili, že sem přijedou a přijmou tuto odpovědnost. Takoví sebeobětaví lidé zajisté získají velkou
pověst. Studenti, vy musíte být také připraveni k sebeobětování. Sebeobětování
neznamená, že byste měli všechno opustit. Máte zůstat ve společnosti a nabýt
dobrého jména. Postavení může přinést dobré jméno dnes a zítra se vytratí.
Dobrá pověst na duchovním poli však zůstává na věčnost.
Studenti, vaše láska je pro mne tím nejcennějším. Nedbám jiného bohatství.
Uvědomte si, že tato láska se nezmenší. Pokora je dechem božím. Je to vidjá
(vzdělání), co se má s každým sdílet. Od zítřka Šrí Anil Gókak vyvine veškeré
úsilí, aby se podělil o bohatství svých předchozích zkušeností s vámi všemi.
Šrí S. V. Giri zde však zůstane i nadále. Neopustí Svámího jen proto, že přišel
jiný prorektor. Naši předchozí prorektoři, profesor Vénkataráman a Šrí S. V.
Giri se rozhodli usadit zde a podílet se o své znalosti se všemi.
Zaměřte se především na svůj vnitřní princip. Vnitřní princip je ve skutečnosti
samo Božství. Lidské tělo je bez pochyby nezbytné k vykonávání běžných
povinností. Nepřikládejte ale tělu příliš mnoho pozornosti, neboť to vede
k připoutanosti k němu.
(Bhagaván uzavřel svoji promluvu bhadžanem: „Préma mudita manasé kahó,
Ráma, Ráma, Rám“.)
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Hudba přitahuje Boha. Proto zde byla založena hudební fakulta. Musí se
v budoucnosti velice rozvíjet a dosáhnout znamenitých výsledků. Znalost
hudby by vám měla pomoci sdílet hudbou pocit Božství s každým člověkem.

U příležitosti jmenování nového prorektora,
auditorium SSSIHL Prašánti Nilajam, dne 24. února 2005
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