Rozvíjejte velkorysost a žijte v blaženosti
Promluva Satja Sáí Báby z 5. září 2006

Pán jasně září v celém vesmíru a stejně i vesmír září v Pánu.
Vztah mezi Pánem a vesmírem je blízký a neoddělitelný.
Co dalšího by vám mělo být ještě sděleno?
(báseň v telugu)
Vtělení lásky!
Lidé z Kéraly dnes mají svátek Ónam. Ónam je velmi svatý, posvátný a božský.
Svátek je vykládán různě. Lidé jej slaví tím, že se koupou v olejové lázni a
berou si nové šaty. Pak vaří mnoho zvláštních jídel a dělí se o ně. Tak prožívají
všichni členové rodiny svátek, hodují a oblékají si nový oděv. Někteří lidé při
této příležitosti také navštěvují chrámy. Ze všech chrámů v Kérale je pro ně
velmi vážený a důležitý chrám (guruvájúr) Bála Kršny (Kršny jako dítěte). Mnozí
lidé také v tento den provádějí parájanu (uctivou četbu) Rámájany. Všechny
tyto svaté činnosti jsou důsledkem jejich víry a oddanosti k Bohu. Slaví svátek
Ónam rozjímáním o Bohu, návštěvami chrámů a svatými činnostmi.
V dávných dobách vládl království v Kérale císař Bali. K poddaným se choval
jako ke svým dětem a sloužil jim. Lidé císaře milovali a ctili. Žili šťastně a
poklidně, svoji víru a naděje vkládali na císaře. Císař Bali vykonal za své vlády
množství obětních obřadů (jadžní) a dalších védských rituálů. Jednou zahájil
velikou jadžňu. Při té příležitosti oznámil lidu své rozhodnutí, že ať ho kdokoli
požádá o cokoli, bude mu to bez váhání dáno.
Když Pán Višnu slib uslyšel, přijal podobu Vámany (trpasličího bráhmanského
chlapce) a šel do jágasaly (pandal, kde se konala jadžňa). Nesl deštník z listů
kokosové palmy. Ratnávalí, dcera císaře Baliho byla potěšena božskou září
a aurou, která mladého chlapce obklopovala. Pomyslela si: „Hle, kdo je ten
oslnivý mladík, vysílající božskou záři? Jaký je to div? Jak krásné by bylo,
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kdybych měla syna, jako je on!“ Vámana šel dál a stanul poblíž oltáře, zatímco
každý v jágasale byl očarován pohledem na toto božské dítě. Když císař uviděl
Vámanu, vstal, uctivě ho přivítal, posadil na vhodné místo a otázal se: „Pane,
mohu znát účel vaší návštěvy u nás? Co pro vás mohu udělat?“
Mladý Vámana odpověděl: „Ó, císaři Bali. Potřebuji jen tři kroky půdy. Nechci
nic víc.“ Císař byl překvapen a spontánně s požadavkem souhlasil: „Ó, to je vše?
Dobrá, vezměte si ji.“ Vámana zvětšil svoji postavu a jedním krokem překročil
nebesa. Když udělal druhý krok, obsáhl celou zemi. Pak se zeptal císaře: „Kam
mám udělat třetí krok?“ Bali odvětil: „Svámí, požádal jsi jen o tři kroky půdy.
Pokryl jsi však celá nebesa a zemi jen dvěma kroky. Celé mé panství je pryč.
Požehnej mi, prosím, a udělej třetí krok na moji hlavu.“ Vámana pak vložil
nohu císaři Balimu na hlavu a poslal ho do podsvětí (pátála).
Můžete mít pochybnosti o tom, jak mohl Vámana poslat Baliho do podsvětí jen
tím, že mu vložil nohu na hlavu. Když je možné pokrýt jediným krokem celá
nebesa a země, můžete si představit, jak mocné a nadlidské byly Vámanovy
kroky! Třetí krok byl stejně mocný a nadlidský. Jeho úder mohl proto zatlačit
císaře Baliho dolů do podsvětí.
Jsou tu také další příčiny. Císař Bali byl bez pochyby velkým, pokorným
oddaným. Přesto však měl v sobě ego. Bůh bude tolerovat vše, ale ne hněv a
ego. Tyto vlastnosti neuznává. Co je to ego? K čemu je ego? Je pro fyzickou
krásu nebo moc smyslů, či intelektuální bystrost nebo bohatství? Nic z toho
není trvalé. Ego plodí mnohé zlé vlastnosti. Bůh dal každé lidské bytosti svaté
a ušlechtilé vlastnosti, jako je satja (pravda), dharma (správné jednání), šánti
(mír), préma (láska) a ahinsá (nenásilí). Tyto vlastnosti rozvíjejte. Pro lidskou
bytost jsou pěti životodárnými silami.
Hněv, žárlivost, nenávist a podobně jsou špatné vlastnosti, které patří zvířatům.
Jak může být nazýván lidskou bytostí někdo se zvířecími vlastnostmi? Lidskou
bytostí je ten, kdo má dobré vlastnosti. Držte se pravdy. Pravda je Bůh. Rozvíjejte
lásku. Láska je Bůh. Žijte v lásce. Lidé dnes naneštěstí nevyvíjejí žádnou činnost,
aby projevili svaté a ušlechtilé vlastnosti, které jsou jim vrozené. Nedbají své
vrozené podstaty, vedou život s vlastnostmi, které získávají z vnějšku.
Lidské tělo je jako železný trezor. Átman, sídlící v nitru tohoto železného trezoru,
je jako vzácný diamant. Měli byste oceňovat vzácnými diamanty osázené šperky
v nitru, nikoli vnější železný trezor. Jsou to nedocenitelné šperky satji, dharmy,
šánti, prémy a ahinsy. Fyzické tělo, tvořené pěti živly, je jednoho dne odsouzeno
k zániku.
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Tělo, které vytváří pět živlů, je křehké a je mu souzen rozklad.
Ačkoli je život určen na sto roků, nikdo to nemůže brát jako jistotu.
Člověk musí jednou opustit svou smrtelnou schránku,
ať v dětství, v mládí či ve stáří. Smrt je jistá.
Proto usilujte, ještě než tělo zmizí, abyste poznali svoji pravou podstatu.
(báseň v telugu)
Lidé důvěřují pomíjivému a nestálému fyzickému tělu. To tělo je jako loutka
s devíti otvory a může se kdykoli pouhým kýchnutím zhroutit. Lidé tak
pomíjivému tělu věří a zapomínají na neocenitelné šperky uvnitř. Proto trpí
duševním neklidem.
Jděte za milionářem a zeptejte se ho: „Pane, vy máte všechno na světě, máte
však mír?“ On vám okamžitě odpoví: „Mám všechno na světě, ale mír ne.“
Ať se podíváte v tomto světě kamkoli, jsou tam jen kousky (pieces), ne mír
(peace). Mír je ve vašem vnitřním já. Proto jej hledejte na vnitřní cestě. To je
vaše povinnost. Vy jste však na tu svatou povinnost naneštěstí zapomněli a
toužíte po bezcenných, nízkých věcech. Když dokážete projevit své vrozené
ušlechtilé vlastnosti, můžete prožívat skutečný a věčný mír.
Bez pravdy, správného jednání, lásky a míru
je hodnota veškerého vašeho vzdělání nulová.
Bez pravdy, správného jednání, lásky a míru
je svatost všech vašich dobročinných
a laskavých skutků nulová.
Bez pravdy, správného jednání, lásky a míru
je užitečnost vašeho mocenského postavení nulová.
Bez pravdy, správného jednání, lásky a míru
je výsledek všech vašich dobrých skutků nulový.
(báseň v telugu)
Pět lidských hodnot – satja, dharma, šánti, préma a ahinsá jsou pravým a trvalým
majetkem lidské bytosti. Lidé v Kérale takovými svatými vlastnostmi vládli
od nepaměti a uctívali Boha. Jaký je vnitřní smysl Vámanova položení nohy
na hlavu císaře Baliho a jeho zašlápnutí do podsvětí? Tato příhoda odhaluje
rozdrcení Baliho ega. Lidé z Kéraly si její smysl uvědomovali a své ego skryli.
Proto stát Kérala získal všude dobré jméno jako země míru, čistoty a zeleně.
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Každá lidská bytost má nějaká přání. Ale lidé z Kéraly nemají mnoho přání.
Světských přání mají jen pár. Se všemi lidmi vždy vycházejí přátelsky. Dokonce
i když se nějaké rozdílnosti vynoří, odloží je stranou. Považují je za pomíjivé
mraky. Lidé z Kéraly jsou skutečně čistí, nesobečtí a mají stálou mysl. Ostatní
by měli jejich vlastnosti napodobovat. Navzdory své zaneprázdněnosti si
nezapomínají dávat na čelo vibhúti a navštěvovat ráno i večer chrám. Lidé
říkají, že Kérala je komunistický stát. Nesouhlasím s tímto názorem. Není
„komunistický“ (communist), ale „přijde potom“ (come-you-next). Jejich svaté
postoje je přivádějí blíže k Bohu.
Lidé z Kéraly chodí v tento šťastný svátek Ónam do chrámů a vykonávají
zvláštní obřady (púdži). Ve velkém množství chodí do chrámu Bála Kršny.
Rádi zpívají písně oddanosti. Vzhledem k vlivu moderní doby došlo v jejich
postojích pochopitelně k určitým změnám. Dříve tomu tak nebylo. Vždy bývali
čistí a v srdcích stálí. Vždy přáli všem lidem dobro a modlili se za ně. Nikdy si
nevytvářeli nějaká přání, o nichž věděli, že by nepotěšila Boha. Lidé z Kéraly
jsou velkorysí a modlí se za blahobyt všech lidí na světě (lókáh samastáh sukhinó
bhavantu). Jsou opravdu dobří a ušlechtilí.
Když Pán Vámana zatlačil císaře Baliho do podsvětí, lidé byli nešťastní: „Ó, Bože,
náš císař již s námi není, kdo se teď bude o nás starat?“ Císař Bali tehdy svým
lidem slíbil, že je v ten den každý rok navštíví. Ten příznivý den, kdy císař Bali
navštěvuje každý rok své království, se nazývá Ónam. V ten den navštěvuje
svůj lid a žehná mu. Dobrota vždy sklízí dobré výsledky.
Nepěstujte zarputilost. Rozvíjejte smysl pro rozlišování a objektivně se ptejte.
Jestliže jednáte pošetile, budete mít špatnou pověst. Dobře studujte. Veďte
si dobře ve svém vzdělávání, ale spolu s ním rozvíjejte dobrý charakter a
chování. Charakter je skutečný život, charakter je skutečné vzdělání. Proto
rozvíjejte dobrý charakter. Studenti se pokoušejí napodobovat jeden druhého.
Napodobování druhých z falešného smyslu pro hodnoty je špatné.
Milí studenti, abyste mohli rozvíjet dobrý charakter, musíte chodit do dobré
společnosti:
Satsangatvé nissangatvam, nissangatvé nirmóhatvam,
nirmóhatvé niščalatattvam, niščalatattvé džívanmuktih.
(verš v sanskrtu)
Dobrá společnost vede k nepřipoutanosti, nepřipoutanost zbavuje člověka sebeklamu,
zbavení od sebeklamu vede ke stálosti mysli, stálost mysli uděluje osvobození.
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„Řekni mi, kdo je ve tvé společnosti, a já ti řeknu, kdo jsi.“ Proto co nejvíce
choďte do dobré společnosti. Jen tak se stanete dobrými lidmi. Dobroty nedosáhnete někde venku. Je vrozená ve vaší přirozenosti. Jen ji musíme rozvíjet.
Musíme usilovat, abychom dobrotu rozvíjeli stejně, jako je malý výhonek
vyživován a sycen, aby se stal velkým stromem. Získávejte si dobrou pověst
pro své rodiče, společnost a zemi.
Země Bhárat (Indie) má ještě jiné jméno – Hindu. Označuje následující vlastnosti:
H – pokora (humility), I – individualita (individuality), N – vlastenectví (nationality), D – oddanost (devotion), U – jednota (unity).
Pravými lidskými bytostmi si zasloužíte být nazváni, jen když se řídíte těmito
ideály a držíte se jich. Je velký hřích se chovat jako zvířata, jestliže jste se
narodili jako lidské bytosti. Kdykoli zvířecí vlastnosti pozvednou svoje ošklivé
hlavy, připomínejte si: „Já nejsem zvíře, jsem lidská bytost.“ Vy jste lidské
bytosti. Proto rozvíjejte lidské hodnoty.
V dnešní době je však bohužel lidských hodnot v lidských bytostech nedostatek.
Kam se podíváte, bují zvířecí vlastnosti. Kamkoli jdete a s kýmkoli se setkáte,
je v každém jen jedna touha – peníze, peníze a ještě peníze. Dnes se vše točí jen
kolem peněz. Proč je toto šílenství po penězích? Peníze přicházejí a odcházejí,
ale morálka přichází a roste. Proto rozvíjejte morální hodnoty. Jen tak se stanete
skutečnými lidskými bytostmi. Lidé z Kéraly pečují o lidské hodnoty dobře.
Jistě, také si přejí být bohatí. Ale ve srovnání s jinými je jejich přání malé.
Rozvíjejte dobrou povahu, veďte dobrý život a získejte dobrou pověst. Od
dobroty (goodness) má člověk putovat k božství (Godness).
Především se snažte, aby potrava, kterou jíte, byla dobrá a čistá (sattvická).
Taková potrava zajišťuje dobrou „hlavu“ (mysl). Bůh se může projevit, jen když
je hlava dobrá. Proto budete schopni poznat Boha jen tehdy, když bude vaše
potrava sattvická. Dnes všude narůstá znečištění. Vzduch, který dýcháme, voda,
kterou pijeme, jídlo, které jíme, práce, kterou vykonáváme – vše je nečisté.
Sádhana (duchovní cvičení), kterou máme provádět, abychom pročistili nečistou
atmosféru je bhagavatprárthaná (modlitba k Bohu). Jen tak dokážeme ono
znečistění odstranit a očistit svá srdce, abychom si zasloužili být nazýváni
pravými lidskými bytostmi. Božství lze dosáhnout jen čistotou. A čistota může
být dosažena jednotou. Jednota, čistota a božství jsou propojeny. Stále si
připomínejte důvěrný vztah mezi nimi.
Země Bhárat bude prosperovat, jen když se ve vás projeví takové ušlechtilé
a svaté postoje. Bháratská země si od dávných dob získala dobrou pověst
jako punja bhúmi (země hodnot), tjága bhúmi (země oběti) a jóga bhúmi (země

© Sri Sathya Sai Books & Publication Trust, Prašánti Nilajam, Indie;
české vydání a překlad © 2003, Satja Sáí vzdělávací cetrum, Praha

5/7

duchovní praxe). Dnes se však naneštěstí mění na bhóga bhúmi (země světských radostí).
Dnes především potřebujeme obětavost. Pak povstává otázka, co je to tjága. Tjága
není odchod do lesa, opuštění ženy, dětí a majetku. To, co má být obětováno,
jsou plody přání. To je pravá oběť. Musíte se zříci nesmyslných přání. Jen tehdy
bude vaše srdce čisté jako bílá látka. Bůh touží jen po takovém čistém a svatém
srdci. Bůh netouží po ničem od vás. On nemá vůbec žádná přání! Jste to jen
vy, kdo má přání. Když budete rozvíjet svatá přání, Bůh bude šťastný. Jen pak
bude vaše rodina, společnost a země prožívat mír a štěstí.
Nejdříve musí mír vládnout ve vašem domě. Pak má vyzařovat do společnosti.
Když bude společnost dobrá, bude se zemi dařit. Jestliže bude v zemi nastolen
mír, bude mír prožívat i jedinec. Světový mír je možný, jen když je mír na
individuální úrovni. Jak může být mír ve světě, není-li mír v jednotlivci?
Milí studenti!
Vy všichni si musíte přát mír pro svou zemi a pracovat na jeho upevnění.
Velikost Bháratu je nevyslovitelná. Od dávných dob usiloval Bhárat o upevnění
míru ve světě. Díky okouzlení západním způsobem života však poznávání
vlastního náboženství a kultury upadá. Mír se rozpadl na kousky. Můžete
se učit kterýkoli jazyk. Na tom není nic špatného. Nevyhledávejte však cizí
návyky za cenu svého dědictví. Vy máte ve svých srdcích vybudovat mír.
Musíte být vždy šťastní a blažení. Na vašich rtech má tančit sladký úsměv.
Nikdy byste neměli nosit výraz, jako byste polykali ricinový olej. Musíte se
stále usmívat. Když vás vidí ostatní, měli by se také cítit šťastní. Tak byste měli
stále vést šťastný a blažený život, se sladkým úsměvem na tváři. Měli byste být
šťastní a současně činit šťastnými i ostatní.
Lidé z Bháratu vedli takový blažený život plný ušlechtilých kvalit. Ani dnes není
takových lidí nedostatek. Možná nejsou ekonomicky dost bohatí, ale v jejich
myslích není žádná omezenost. Když budete rozvíjet velkorysost, můžete
dosáhnout jakéhokoli významného úkolu. Je třeba si uvědomit pravdu, že
svátek Ónam má takovou velkorysost rozvíjet.
Musíte prožívat blaženost na individuální úrovni, na úrovni rodiny a potom ji
sdílet se společností. Pak budou všichni lidé šťastní. Štěstí je jednota s Bohem.
Takové štěstí musíte uskutečnit. Nechť jsou všichni lidé šťastni! Žijte všichni jako
členové jedné rodiny, sdílejte svou lásku a štěstí. Všichni musíte žít v jednotě,
přejte jeden druhému láskyplně „Dobrý den“. Neoddělujte se, neříkejte si
„sbohem“ (goodbye). Měli byste se stát „dobrými chlapci“ (good boys). Takové
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svaté postoje byste měli rozvíjet. Velmi důležitý je čas. Plýtvání časem je plýtvání
životem. Proto svým časem neplýtvejte. Má ještě proběhnout nějaký program.
Nebudu vám dělat potíže dlouhou promluvou.

U příležitosti svátku Ónam, v Prašánti Nilajam dne 5. září 2006
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