Boží formou je láska
Promluva Satja Sáí Báby z 2. července 2004

V této svaté zemi Bhárat je tolerance skutečnou krásou.
Ze všech rituálů je věrnost pravdě největším pokáním.
Nejsladším citem je v této zemi láska k vlastní matce.
(báseň v telugu)
Vtělení lásky!
V této svaté zemi Bhárat je tolerance skutečnou krásou. Moderní člověk ale
nemá ponětí, co tolerance je. Neuvědomuje si, že tolerance je v této svaté zemi
opravdovou krásou. Člověk bez tolerance vůbec není lidskou bytostí. Měli
bychom mít soucit a trpělivost s chudými a tělesně postiženými. Ale moderní
člověk projevuje odpor k takovým nešťastným lidem. Vskutku tolerance (sahana)
je nejhodnotnější a nejsvatější mantrou lidu Bháratu (Indů). Ale člověk se ze
své nevědomosti vzdal takové svaté mantry a je unesen jantrou a tantrou.
První vlastností, jež se u oddaného očekává, je tolerance. Co je oddanost (bhakti)?
Někteří lidé mají mylnou představu, že uctívání model, zachovávání určitých
slibů a vykonávání rituálů je bhakti. Tak jednoduché to není. Nejdůležitější
povinností oddaných, obzvláště Bháraťanů, je dodržování tolerance v praxi.
Věrnost pravdě je skutečné pokání (tapas). Člověk dnes na tento princip
zapomněl. Snášenlivost je vlastnost, která lidi inspiruje ke konání vznešených
činů. Tato vznešená vlastnost by měla být také sdílena s ostatními, aby měli
možnost ji vstřebat.
Nejlahodnějším citem je v této zemi láska k matce. Lidé dnes přehlíží nejdůležitější povinnost, pohlížet na každou ženu jako na svou vlastní matku. Na
světě není nic většího a sladšího než tato mateřská láska. Ten, kdo si takový
vznešený cit vypěstoval, je nanejvýš šťasten. Není to vlastnost, která se dá koupit
nebo pronajmout. Tento mateřský cit plyne z přirozené lásky, kterou má člověk
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ke své vlastní matce. Lidé Bháratu dnes opustili tyto vznešené vlastnosti a snaží
se napodobovat a pěstovat zahraniční kulturu a tradice. Ženou se s přehnaným
nadšením za cizí kulturou, považujíce ji za svůj samotný životní dech.
Vtělení lásky!
Na světě nemůžete nalézt nic svatějšího, než je láska. Dnes všude najdete
světskou a tělesnou lásku. Ale je velmi obtížné nalézt lásku zalitou átmickou
blažeností.
Vtělení lásky!
Láska není pouze to, co existuje mezi dvěma jednotlivci na tělesné úrovni. Pravá
láska je to, co existuje mezi dvěma srdci. Bháraťané dnes zanedbávají takovouto
svatou a vznešenou lásku. Je to jedině láska k Bohu, která od dávných dob
udržuje a ochraňuje lid této svaté země Bhárat tak, jako oční víčko chrání oko.
Tato božská láska prostupuje celým vesmírem. Kamkoli se podíváte, tam je
přítomná. Na světě není nic než božská láska. Všechny ostatní druhy lásky jsou
jenom pouhým pomíjivým poblouzněním. Skutečná láska vychází z hlubiny
srdce. Pěstování takové božské lásky a její sdílení s ostatními je mi nejmilejší.
Dnes všude najdete světskou a tělesnou lásku pro dosažení sobeckých cílů. Ale
nemůžete ji nazývat skutečnou láskou. Skutečná láska, která je svatá, božská a
nesobecká, musí proudit ze srdce.
Vtělení lásky!
Pěstujte a posilujte takovou božskou lásku. Budete-li ji rozvíjet, nebudete nic
postrádat. Jen když budete pěstovat takovou vznešenou lásku, budete oprávněni
nazývat se „vtělením lásky“. Bůh je všudypřítomný. Kdo je Bůh? Vy jste
vpravdě Bůh. Musíte usilovat o dosažení tohoto stavu. Ačkoli je Bůh přítomen
všude, neměli byste zapomínat na božství přítomné ve vás. Někteří lidé si
myslí, že Bůh existuje odděleně na nějakém vzdáleném místě.
Prahláda, dítě oddané Bohu Višnuovi, prohlásil:
Nikdy nepochybujte, že Bůh je zde a tam není.
Kdekoli ho hledáte, tam je.
(báseň v telugu)
Toto je pravá kultura Bháratu, kterou si dnes nejsme schopni uvědomit. Všichni
opakují boží jméno. Kde je ale Bůh? Ve skutečnosti jste Bohem vy sami. Vy a
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Bůh nejste odděleni. Člověk zapomněl na božství v něm skryté a žene se za
triviálními a světskými věcmi.
Vtělení lásky!
Za žádných okolností se lásky nevzdávejte. Láska je vaším největším pokladem.
Ten, kdo na tento poklad zapomněl, vůbec není lidskou bytostí. Milujeme svého
otce, matku, bratry, sestry a tak dál. Všechny tyto vztahy nejsou nic jiného, než
pouhé role v božském dramatu. Musíte se snažit porozumět pravé lásce. Ta je
ve skutečnosti stále v nás. Nemusíte ji hledat vně. Bohužel se dnes honíme za
věcmi, které nejsou skutečné, ani trvalé.
(Svámí ukázal na květinu.) Co je to? Květina. Tak to všichni říkají. Ale pravda
je, že je to projevení božství. Jsou na ní jednotlivé okvětní lístky, které představují božství. Když otrháme lístečky jeden po druhém, nebudeme ji moci
nazývat květinou. Podobně, není-li láska v lidské bytosti, nemůže být nazývána
„vtělení lásky“.
Zdrojem celého vesmíru a tím, co ho udržuje, je láska. Tato vlastnost lásky
přijímá různé formy v různých jednotlivcích, řekněme v otci, matce, bratrech a
sestrách, ale stále na ni poukazujete jako na lásku. Všichni tito jednotlivci tvoří
společně rodinu. Nestačí, omezujete-li svou lásku na členy rodiny. Celý vesmír
musí žít jako jedna rodina. Kohokoli vidíte, věnujte mu svůj pozdrav (pranám).
Řekněte: „Óm Namaskár! Namaskár!“ Můžete se setkat se vznešenějším pocitem,
než je tento?
Všechny formy, se kterými se v tomto světě setkáváte, jsou vtělením božství.
V tomto vesmíru není nic, co by nebylo božské. Pokládáte různé předměty ve
vesmíru za pouhé předměty. Ne! Ne! Považujte je za „vtělení božství“. Bohužel
jsme se dnes stali natolik pošetilými, že hledáme Boha v nějakém odlehlém
koutě. Kamkoli se podíváte, tam je Bůh. Proto je nejvznešenějším pocitem
pokládat vše ve vesmíru za „vtělení božství“. Vesmír není ničím jiným než
formou boží.
Bůh se projevuje ve všech formách. Považujte takovéto všudypřítomné božství
za Boha. Nevěnujte svou důvěru vnějším formám předmětů, ale pevně věřte
v božskou sílu, která je v těchto předmětech imanentní. V našich každodenních
činnostech nezažíváme nic jiného než božství. Máme například žízeň. Žízeň
je oheň, projev božství. Svou žízeň uhasíme tím, že se napijeme vody, která je
jiným projevem božím.
Takto je všech pět prvků ve vesmíru, pět smyslů, pět obalů a pět životních
dechů v těle manifestací božství. My dnes nesprávně používáme své smysly.
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To je skutek vážného hříchu. Všechny smysly jsou čisté, svaté a nesobecké.
Smysly nerozlišují kastu, vyznání, náboženství, národnost atd. Zatímco máme
takové vznešené vlastnosti ve svém vlastním Já, hledáme božství ve vnějším
světě. Jaká velká škoda! Co si myslíte, že jsou lidské hodnoty? Nejsou nic
jiného než božské vlastnosti. Bůh nemá vlastnosti odděleně. Božství samo je
jedinou vlastností. Jsme oklamáni, abychom viděli božství bez vlastností jako
Boha s vlastnostmi.
Vtělení lásky!
Vše, co říkám, je jedině láska. Neznám žádná jiná slova. Není žádná jiná
vlastnost větší než láska. Proto musíme milovat tuto vlastnost lásky, která je Bůh.
Různé způsoby, kterými popisujeme Boha, jako nirgunam, niraňdžanam, sanátana
nikétanam, nitja, šuddha, buddha, mukta, nirmala svarúpinam (toho, kdo je bez
vlastností, čistý, konečný příbytek, věčný, neposkvrněný, osvícený, svobodný a
vtělením svatosti), jsou pouze pro naše uspokojení. Nemohou nicméně popsat
Boha v jeho úplnosti. Ve skutečnosti je Bůh mimo popis. Jediným slovem,
kterým můžeme Boha popsat, je „láska“. Nic ho nemůže popsat lépe.
Vtělení lásky!
Vy všichni jste vtělením lásky. Vaší formou je láska. Boží formou je také
láska. Jsem velmi sklíčený při pohledu na tyto tělesně postižené děti sedící na
trojkolkách. Ony jsou ve skutečnosti vtělením božství. Shlížet na tyto božské
děti s opovržením je velký hřích. Na světě vpravdě vůbec nejsou nízce postavení
lidé. Toto nízké myšlení je pouze v nás. Nemůže být přičítáno Bohu. Bůh má
pouze jednu vlastnost, kterou je láska. To je Jeho forma.
Když se mnou někdo s láskou rozmlouvá, moje radost nezná hranic. Pokud
lidé planě řeční bez lásky, aby popsali mé vlastnosti, nejsem vůbec potěšen, ani
to na mě nečiní zvláštní dojem. Mluvte se mnou s milujícím srdcem. Modlete se
ke mně se srdcem naplněným láskou. O cokoli se modlíte s milujícím srdcem,
na to ochotně odpovím. Zavolejte mě s láskou „Sáí“, ochotně Vám odvětím
„Óji“∗ . Žádné množství modliteb, postrádajících lásku, mnou nemůže pohnout.
Jestliže mě zavoláte s láskou, odpovím vám okamžitě, ať budu kdekoliv.
Není nic většího než láska. Proto pokud si přejete mít daršan Boha a prožívat
ho, modlete se k němu s láskou. Můžete mít jakékoliv množství bohatství
nebo ctností, ale ty se nevyrovnají vlastnosti lásky. Sladkost tkvící ve slově
préma (božská láska) nelze najít nikde jinde na světě. Čím více ji pěstujete a

∗

citoslovce, odpověď na zavolání (v jazyce telugu)
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praktikujete, tím sladší bude vaše osobnost. Proto pěstujte lásku jako svou
nejlepší vlastnost.
Láska je vaše jediné útočiště, kdekoli můžete být,
v lese, v oblacích, ve městě nebo ve vesnici,
na vrcholku hory nebo uprostřed hlubokého oceánu.
(báseň v telugu)
Láska není omezena na nějaké konkrétní místo nebo sídlo, je univerzální. Proto
pěstujte takovou univerzální lásku. Tato univerzální láska nemůže být koupena
za žádný finanční obnos. Může být dosažena pouze srdcem, naplněným
intenzivní láskou. Proto má člověk rozvíjet tuto čistou a nesobeckou lásku. Pro
pěstování takové čisté lásky je oddanost (bhakti) předepsána jako prostředek.
Oddanost není na nějakém odlehlém místě. Láska (préma) je oddanost (bhakti).
Oddanost (v angl. devotion) bez lásky je hluboký oceán (angl. deep ocean). A proč
oceán? Protože je plný slané vody, zatímco oddanost s láskou je jako sladká
voda. Láska je cit podobný nektaru. Láska je vpravdě blaženost. Láska je úžasný
pocit. Je nezměrná. Proto byste se neměli takové lahodné, sladké, blažené a
nezměrné lásky nikdy vzdát.
Vtělení lásky!
Namísto toho, abyste o bhakti planně řečnili, držte se prémy jako svého cíle,
jehož máte dosáhnout. Není nic lepšího, než tato duchovní praxe (sádhana). Nic
vás nemůže osvobodit snadněji, než čistá, nesobecká láska. Jsou čtyři slova mukti (osvobození), bhakti (oddanost), rakti (připoutání) a anurakti (připoutanost
nebo láska k Bohu). Ale láska je spodním proudem všech těchto věcí.
Při této příznivé příležitosti Gurupúrnimá, je láska nejcennější dar, který jsem
vám předal. Je to můj nejvzácnější dar pro vás. Jakékoli jiné dary bych vám
mohl dát, bez lásky by neměly cenu. Moje láska je čistá, svatá a nanejvýš
vzácná. Také vy pěstujte takovou lásku.
(Bhagaván zakončil svou promluvu bhadžanem „Préma mudita“.)

U příležitosti svátku Gurupúrnimá, v Prašánti Nilajam dne 2. července 2004
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