Všichni jsou jedno,
chovejte se ke všem stejně
Promluva Satja Sáí Báby z 9. října 2008

Tato karma je zodpovědná za zrození, existenci a smrt lidí.
Drží nadvládu nad všemi stádii jejich životů
jako samo božství lidské existence.
Je zodpovědná za štěstí a utrpení.
(báseň v telugu)
Lidé v tomto světě prožívají radost a bolest, utrpení a obtíže. Ale když
zažívají radost, říkají, že to je díky jejich zásluhám (prápti). Když naopak
procházejí obtížemi, připisují je svému osudu. Ve skutečnosti utrpení i bolest
jsou výsledkem našich vlastních činů (karma). Jad bhávam tad bhavati (Jaké jsou
pocity, takový je výsledek). Jaké jsou karmy (činy), takový bude výsledek. Jaké
je jídlo, takové bude říhnutí. Podobně celý svět je založen na karmě. Proto by
karmy vykonávané lidmi měly být posvátné.
Nyní je čas svátku Dasará. Co je Dasará? Oslavy Dasary by měly sloužit
k očištění činů konaných dašéndrijemi (5 orgánů činnosti plus 5 smyslových
orgánů). Každý člověk, který je na tomto světě, musí vykonávat nějaký druh
karmy. Hlavním božstvem nebo hnací silou za těmito činy je Déví, která je
personifikací energie. Ona lidem poskytuje všechny druhy energie, aby mohli
vykonávat různé druhy karmy. Jako výsledek uděluje Lakšmí lidem různé
druhy bohatství jako peníze, jídlo, zlato, různé druhy předmětů a dopravní
prostředky, aby mohli v tomto světě žít šťastný život. Třetím aspektem ženského
božského principu je Sarasvatí, bohyně vzdělání a intelektu.
Během svátku Dasará je tedy uctívána trojice Durgá (bohyně energie), Lakšmí
(bohyně všech druhů bohatství) a Sarasvatí (bohyně vzdělání a intelektu). To
je vnitřním významem svátku Navarátri (9 nocí). Je zásadní, aby člověk uctíval
všechny tyto tři aspekty božského principu.
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Tridalam trigunákáram trinétram ča trijájudham,
tridžanma pápa samháram éka bilvam šivárpanam.
Jeden lístek bilvy se třemi lupínky je obětován tříokému Pánu Šivovi,
který je vtělením tří gun (vlastností), který drží trojzubec ve své ruce
a který ničí hříchy nashromážděné během tří zrození.
Během svátku Navarátri provádí každý Déví púdžu, uctívání bohyně Déví, jež
člověku dodává energii. Uctívání Lakšmí přináší všechny druhy bohatství a
uctívání Sarasvatí přináší vzdělání a dobrý intelekt. Proto je uctívání všech tří
aspektů Bohyně během svátku Navarátri důležité.
V celém tomto uctívání je nejdůležitější dharma (správné jednání). Člověk by
měl zkoumat sám v sobě, jaký výsledek vzejde na základě určitého činu, a
pak konat. Tato schopnost uvažování je doménou intelektu (buddhi), který je
v lidském těle všepronikající. Stejně jako elektrický proud prochází drátem,
intelekt prostupuje a ovlivňuje všechny smysly lidské bytosti. Proto by měl
každý člověk správně využít svůj intelekt a konat stále pouze správné činy.
Není pochyb, že člověk je vázán výsledkem svých vlastních činů – dobrých
nebo špatných. A žádný výsledek není možný bez vykonání činu. Pánduovci
prožívali výsledek svých vlastních činů. Stejně tak Sítá v Rámájaně. Z tohoto
důvodu bychom měli konat dobré a svaté skutky, prospěšné pro společnost, a
tím posvětit svůj život.
Levá strana hrudi Pána Mahávišnua je sídlem bohyně Lakšmí. Sídlí v tomto
svatém místě a vysílá svou milost na každého jednoho. Pán Višnu je také
znám jako Nárájana. O Pánu Nárájanovi se v tomto kontextu nehovoří jako
o Lakšmínárájanovi, ale Satjanárájanovi. Tento Satjanárájana se pohybuje mezi
lidmi, vtipkuje, hovoří s nimi a přináší jim radost.
Lakšmínárájana ležel na hadu Ádišéšovi. Tento Satjanárájana byl jako novorozeně také kolíbán hadem, který byl nalezen pod postelí. Satjanárájana vypadá
jako jakýkoliv jiný běžný člověk, ale vlastní neobyčejné a nadlidské síly. Jsou
nepopsatelné. Vypadá velmi nevinně. Avšak satja (pravda) je nejdůležitější
kvalitou, kterou v lidech hledá. Kamkoliv jde, učí pouze pravdu (satju), neboť
z pravdy vyvstává spravedlnost (dharma). Satjánnásti paró dharmah (Není vyšší
dharmy než přilnutí k pravdě). Ve skutečnosti Satjanárájana je vtělením pravdy
a spravedlnosti (satji a dharmy)! Pán Satjanárájana se vtělil v lidské podobě jako
Satjanárájana Rádžu, aby šířil tyto dvě lidské hodnoty.
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Satjanárájana je výjimečný avatár, ačkoli vypadá jako běžný člověk. Lidé se
často dopouštějí omylu, když se domnívají, že je běžný člověk, neboť s nimi je
v blízkém kontaktu na lidské úrovni. Cokoli řekne, je pravda, pravda a nic než
pravda! Pravda je často chápána jako vyjádření vlastních myšlenek. Není to tak
jednoduché, neboť pravda je mnohem více: totiž i jejich uskutečnění v činech.
Pravda je dokonalý soulad mezi vlastními myšlenkami, slovy a skutky.
Lidé má slova řádně nezachovávají. Berou je na lehkou váhu a považují je za
pouhý vtip nebo zábavu. Cokoli říkám, i když je to vtipné nebo zábavné, je
pravda, pravda a pouze pravda! Lidé si bohužel tuto pravdu neuvědomují;
dokonce ani ti, kteří se pohybují Svámímu velmi blízko. Proto to berou na
lehkou váhu. Pouze poslouchají a pak na to zapomenou.
Výsledek jejich netečnosti bude ovšem dříve či později patrný. Pouze ti, kteří
nejsou schopni předvídat budoucnost, budou má slova brát na lehkou váhu.
Ačkoliv se Svámí před nimi pohybuje, udílí jim daršan, občas s nimi hovoří a
předvádí přímo před jejich očima ohromné činy, lidé nejsou schopni rozpoznat
jeho skutečnou podstatu a přesvědčit se o jeho slovech. Jak je to zvláštní! Je to
již 83 let od chvíle, kdy se toto tělo narodilo. Nezapomněl jsem ani jedinou
událost na této pozemské pouti. Ale lidé říkají, že Svámí zapomíná. Ne, v tomto
tvrzení není žádná pravda. Zapomnětlivost není v mém slovníku.
Principem Satja Sáího je princip mantry Sóham,
který se nikdy nezahalí závojem zapomnění
v bdělém stavu, ve snu ani v hlubokém spánku.
(píseň v telugu)
Je lidskou přirozeností špatně chápat pravdu, která je za třemi časovými úseky
(minulostí, přítomností a budoucností) a třemi stavy lidského života (džágrat,
svapna a sušupti – bdělý stav, snění a hluboký spánek). Nyní tuto pravdu
odhaluji. Nikdy jsem se nepokusil to odhalit tak jasně. Protože k tomu přišel
čas, činím tak. Lidé si musí uvědomit toto: pravda nečiní žádných rozdílů.
Nemá přátele ani nepřátele. K nikomu nemá nenávist ani odpor. Všichni jsou
dětmi pravdy (satji)!
Proto všichni jsou pro mě rovnocenní. Nečiním mezi lidmi žádných rozdílů.
Můžete si myslet, že některým věnuji více pozornosti či jsem jim více nakloněn.
Můžete si také myslet, že některé lidi ignoruji. Ne! To není pravda! Všichni
víte a všichni jste mě také museli vidět. Nikdy se na nikoho nezlobím, i když
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o mně někteří špatně hovoří. Vždy se budu usmívat. I zdánlivý hněv, který
občas dávám najevo, je pouze k napravení jedince.
Studenti tento můj postoj připouštějí. Podivují se, jak je Svámí schopen udržovat
usměvavou tvář uprostřed velké kritiky a jak může mít tak velkou trpělivost!
Pro mě jsou všichni jedno! I když jednotlivci se z hlediska podoby a kvalit jeví
rozdílní, je pouze jedna božská síla, která skrze ně působí. Je to átma šakti (síla
átmana). Je pouze jeden Átmanárájana přítomný ve všech lidských bytostech,
dokonce ve všech živých bytostech. Každý člověk se musí snažit realizovat tuto
átma tattvu (átmický princip).
Tuto halu osvětluje mnoho žárovek. Avšak elektrický proud, který žárovkami
protéká, je pouze jeden. Žárovky mohou vypadat rozdílné, ale proud je ten
samý. Podobně i když jména a podoby živých bytostí v božím stvoření vypadají
rozdílně, átmické vědomí, které jimi proniká, je pouze jedno. Vypne-li se hlavní
vypínač, všechna tato světla zhasnou a prostor zahalí tma. Tedy Bůh osvětluje
celý vesmír jako átma tattva přítomná ve všech živých bytostech a věcech.
I když se může zdát, že je Bůh zapojen do mnoha činností ve světě, je to
pouze pro potěšení jeho oddaných. Nemá žádná svá přání! Má pouze jedno
přání: samastáh lókáh sukhinó bhavantu (kéž jsou všechny bytosti ve všech světech
šťastny)! Avšak lidé budou prožívat následky svých vlastních činů. V tomto
pomíjivém světě není možné, aby byli všichni stále šťastni. Někdo může prožívat
radost, zatímco jiný ve stejné době trpí. To je přirozeností světa. I když trápení
a obtíže, radost a bolest přinášejí různým lidem různé zkušenosti, átma tattva,
přítomná ve všech lidských bytostech, je pouze jedna.
Elektrické žárovky se mohou lišit barvami a velikostmi, ale elektrický proud,
který jimi prochází, je jeden a týž. Pouze výkon žárovek je různý. V závislosti
na výkonu mohou být některé žárovky zářivé a jiné ztlumené. Zářivost závisí
pouze na výkonu žárovek a nemá nic do činění s proudem. Podobně trápení a
obtíže, radost a bolest prožívané různými jednotlivci jsou pouze jejich vlastním
výtvorem a Bůh s tím nemá nic do činění.
Pán Satjanárájana je také nazýván Višnu. Je vskutku Pánem Višnuem! Pán
Višnu se vtělil v tomto světě jako Satjanárájana. Proto je Satjanárájana vskutku
Pánem Višnuem. To bylo vysvětleno ve Višnu puráně. Musíte dobře porozumět
jeho tattvě (pravé podstatě). Během posledních deseti dnů jsem neudělil žádnou
promluvu. Proč? Lidé to přičítali různým důvodům podle svých představ. Ale
jedna věc je pravda. Sedím zde dnes před mikrofonem, abych odhalil pravdu.
Moje láska je nejvyšší a čistá. Miluji ty, kteří mě milují. Miluji dokonce i ty,
kteří vůči mě chovají nenávist. Svou lásku rozšiřuji i na ty, kteří jsou démoničtí
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a kteří se mě snaží dostat do velkých obtíží. V tomto světě není nikdo, koho
bych nemiloval.
Bohužel lidé si tuto pravdu neuvědomují. Myslí si: „Svámí s námi nemluví,
možná se na nás hněvá.“ Dovolte, abych vás ujistil, že nemám vůbec žádný
hněv (anger)! Mám pouze jediné: „hlad (hunger)“, „hlad“ po oddaných! Pouze
díky tomuto hladu k sobě přitahuji oddané ve velkém množství.
Buďte ujištěni, že Bůh je ztělesněním lásky. Nechová k nikomu nenávist. Oslavy
svátku Navarátri byly započaty, abyste se tomuto principu lásky učili. Různí
lidé uctívají Boha a zpívají mu chválu různými způsoby. Ty mě nezajímají.
Nečiním vůbec žádných rozdílů! Přeji si, aby všichni žili jako vtělení lásky a
jako bratři a sestry. „Lidé jsou cennější než veškeré bohatství světa.“
Všichni jsou boží děti. Bůh je jejich jediný otec. Proto musíme milovat všechny.
Ostatní možná nemilují nás, ale my musíme milovat všechny a sloužit všem!
Lidé si od nás udržují vzdálenost do té doby, dokud neporozumějí síle lásky.
Až porozumějí a lásku zažijí, stanou se s námi jedno. Budu čekat na takovou
proměnu v srdcích lidí. Během dlouhé doby slyšely mé promluvy tisíce lidí.
Tisíce a statisíce lidí viděly při různých příležitostech mé božské síly. Přes to
všechno nejsou lidé schopni porozumět skutečné povaze mého božství.
Lidé hovoří o mnoha věcech podle svého vnímání a chápání. To není jejich
chyba. Velmi málo lidí je schopno pochopit pravdu a chovat se podle toho.
Pouze ti, kdo pochopí cestu pravdy, ji budou schopni následovat. Když lidé
rozvíjejí hněv nebo nenávist k pravdě, sami se od ní oddělují. My bychom
je měli milovat vždy, bez ohledu na jejich lásku či nenávist. Lidé se od sebe
vzájemně oddělují kvůli rozdílným názorům. Ve skutečnosti nejste od ostatních
odlišní. Dnes mohou vypadat jako odlišní, ale zítra k vám mohou přijít blíže.
Všichni jsou bratři a sestry! Proto by měli všichni žít jako bratři a sestry v lásce
a jednotě. „Všichni jsou jedno; chovejte se ke všem stejně.“ Toto je mé speciální
poselství u příležitosti svatého Navarátri.
Dříve či později si budete schopni uvědomit pravdu. Když strom plodí ovoce,
nezrají všechny plody v trsu ve stejnou dobu. Podobně když kvete rostlina,
nevykvétají všechny květy ve stejný okamžik. Některé rozkvétají, některé jsou
plně rozkvetlé, zatímco jiné jsou zatím ve stádiu poupěte. Pouze plně rozkvetlý
květ šíří svou vůni. Podobně i lidé jsou v různých stádiích vývoje – někteří
jsou jako poupě, jiní rozkvétají a někteří jsou jako plně rozkvetlá květina, která
šíří svou vůni. Musíme trpělivě čekat, dokud nepřijde stádium vůně. To je mé
důležité poselství.
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Dnes je den púrnáhutí Véda puruša saptháha džňána jadžni. Co znamená
púrnáhutí? Znamená to úplnou oběť. Můj život byl vždy životem oběti!
Púrnamadah púrnamidam púrnát púrnamudačjaté
púrnasja púrnamádája púrnamévávašišjaté.
Tamto je úplné, toto je úplné.
Když je úplné vzato z úplného,
pak to, co zůstane, je opět úplné.
(verš v sanskrtu)
Ti, kteří chápou pravdu, budou vědět. Studenti jsou ještě ve stádiu rozvoje.
Bude jim trvat nějaký čas, než porozumějí pravé podstatě Svámího slov. Do té
doby buďte tedy trpěliví.
Je ještě jedna věc, o které bych se chtěl v tomto kontextu zmínit. Vidím několik
chlapců, kteří mají ve svých kapsách mobilní telefony. Myslí si, že mají mobily
pro své pohodlí a snadnou komunikaci. Neuvědomují si škodlivé působení
těchto přístrojů. Mobily jsou často zneužívány k nežádoucím účelům, jako
je vytváření kontaktů mezi chlapci a dívkami. Vytvářejí mezi sebou špatné
myšlenky a špatné vztahy. Aby špatné myšlenky nevstupovaly do vaší mysli,
těmto vztahům se úplně vyhněte.
Říká se: Mana éva manušjánám káranam bandhamókšajóh (Mysl je příčinou připoutání i osvobození člověka). Je běžné, že dáváte své telefonní číslo všem
různým lidem. Co se pak stane? Rozvinou se špatné kontakty. Všechny zbytečné
hovory jsou k ověření toho, zda na ně zareagujeme nebo ne. Takto chlapci
a dívky rozvíjejí vzájemné kontakty, které nejsou nutné, a vytvářejí mezi
sebou nežádoucí vztahy. Proto bych vám důrazně doporučoval, abyste mobily
nepoužívali. Zpočátku to může být pohodlné, ale postupně to povede ke
špatným důsledkům.
Brzy dosáhnu věku 83 let. Doposud jsem nepoužil telefon. Několik lidí by mně
chtělo zavolat, aby vyjádřili své trápení nebo hledali útěchu. Avšak ať se stane
cokoli, telefon nepoužívám. Proto mám právo vás vést a varovat. Musíte být
velmi opatrní. Jste stále ve stádiu rozvoje. Musíte se chovat opatrně a mít na
mysli svůj věk. Pokud o sebe nebudete správně pečovat, dokonce i svět na vás
bude shlížet spatra. Budete považováni za lehkomyslnou mládež. Respekt či
neúcta okolí závisí na tom, jak se chováte. Můžete si myslet, že vaše chování
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je správné, ale je na ostatních, aby to posuzovali. Vždy se chovejte tak, abyste
nedali příležitost k nepochopení u druhých.
Starší mohou procvičovat rozvážnost a snažit se vás správným způsobem
pochopit, ale děti vašeho věku toho nejsou schopny. Jak se jednou zakoření
nepochopení, minete jemnější záležitosti života a budete ztraceni. Proto si přeji,
abyste byli velmi opatrní ve svých kontaktech a vztazích s druhými.
Je-li to možné, vyhoďte své mobily do studny. Budete šťastní a v míru. Nebo je
raději vůbec nepořizujte! I když si nějaký pořídíte, vytvořte kontakt a spojení
pouze s těmi, s nimiž to je žádoucí. Nevytvářejte nedůležité a nechtěné kontakty
s jinými. Vytvářením takových kontaktů sbíráte zprávy od všelijakých lidí a
předáváte je dalším.
Nakonec skončíte jako Nárada a budete strkat nos do všech druhů záležitostí.
Nejenže znečistíte svou mysl nechtěnými věcmi, ale znečistíte též mysli jiných!
Proč všechny tyto nepříjemnosti? Není to kvůli vašim nechtěným a nežádoucím
telefonickým kontaktům? Proto buďte opatrní a získejte dobré jméno sobě, svým
rodičům i instituci, ve které studujete.
Bhagaván uzavřel svou promluvu bhadžanem „Hari bhadžana biná“.

U příležitosti svátku Dasará, v Prašánti Nilajam dne 9. října 2008
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