Rozvíjejte duch jednoty
Promluva Satja Sáí Báby z 23. května 2005

Vtělení lásky!
Hovořili k vám hodnostáři ze Srí Lanky o velkém Buddhově učení. Nejdříve
byste měli pochopit, že Bůh je všudypřítomný. Nikde není místo, kde byste
nenalezli Boha. Základem učení všech svatých písem je, že Bůh je přítomen
všude. Někteří lidé však vzhledem ke své nevědomosti tvrdí, že Bůh je omezen
na nějaké určité místo. Božství je vpravdě řečeno v každém z nás a prostupuje
vším. Taková je základní pravda všech učení a filozofií. Spatřujte všude Boha.
Budete-li Boha vidět všude, nestane se vám nic špatného. Tento princip jednoty
(ékátma bháva) by měli Bháraťané chápat.
Nevizte nic špatného, vizte to, co je dobré,
Nemluvte nic špatného, říkejte jen to, co je dobré,
Neslyšte nic špatného, poslouchejte jen dobré,
Buďte vždy s Bohem.
Někteří lidé mu mohou říkat Ráma, jiní ho uctívají jako Kršnu a další jako
Buddhu. Jména a tvary se mohou různit, ale Bůh je jeden. Bůh není omezen
na určité jméno, podobu, oblast či náboženství. Existuje jen jediný Bůh, který
prostupuje každým atomem světa. K vyjádření slávy a velikosti božství selhávají
slova. Lidé mohou popisovat božství mnoha způsoby, ale žádný popis nemůže
nikdy vykreslit božství plnou měrou. Ve skutečnosti je popis božství známkou
klamu.
Kde je Bůh? Vy všichni jste vtělením božím. Bůh prostupuje všemi bytostmi jako
jejich životní dech. Takový transcendentní princip božství nelze popsat. Člověk
se může sebevíc snažit ho jakkoli dlouze vylíčit, přesto veškeré popisy v porovnání se skutečností selhávají. Voda je nekonečná, nádoba nemůže pojmout
víc vody, než je její objem. Jaká je velikost nádoby, tolik dokáže nabrat vody.
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Podobně nekonečný je Bůh, ale každý ho popisuje na základě svého omezeného
chápání. Božství je mnohem víc, než co dokáže obsáhnout lidská mysl.
Vtělení lásky!
Je nemožné, aby někdo popsal božství plnou měrou. Bůh je jeden, ale lidé ho
popisují různými způsoby podle svých pocitů. Božství je jedno. Dělit Boha a
omezovat ho na určité jméno či podobu ve jménu náboženství je známkou
nevědomosti. Bůh je neomezený a neohraničený. On je sarvántarjámí (vševědoucí
vnitřní skutečnost). Je sarva bhútántarátmá (vnitřním principem všech bytostí).
Jak může někdo takové božství popsat? Bůh je v každém jako átman (Já).
Rozvíjejte sebedůvěru a duch jednoty. Ékam sat viprá bahudhá vadanti (pravda je
jedna, ale moudrý o ní hovoří pod různými jmény).
(Svámí ukázal na pohár.) Zde je voda. Lidé jí v telugštině říkají níru, tamilci tanni
a tak dále. Nazývají ji různými jmény, ale voda je stejná. Podobně je veleben pod
různými jmény i Bůh. Vnitřní princip je ve všech bytostech stejný. Lidé uctívají
Boha různými jmény a v různých tvarech, ale Bůh je jeden. Principem átmana,
který sídlí v každém je skutečná božská moc. Pravými bhakty (oddanými) jsou
jen ti, kteří mají sebedůvěru. Postrádáte-li sebedůvěru, nemůžete se nazývat
oddanými. Bez sebedůvěry nemůžete v životě ničeho dosáhnout. Ze všeho
nejdříve proto rozvíjejte pevnou a neotřesitelnou sebedůvěru. Ze sebedůvěry vyrůstá sebeuspokojení. Sebeuspokojení vám ukazuje cestu k sebeobětování, které
nakonec vede k sebeuvědomění. Sebedůvěra je základem sebeuvědomění.
Mnozí lidé dnes provádějí meditaci, aniž by věděli, co to je. Během celého
procesu plýtvají časem. Co je to meditace? Je to sezení se zkříženýma nohama a
zavřenýma očima? Ne. V žádném případě. Lidé se zabývají meditací s klamem
v mysli. Následkem toho nedokážou dosáhnout požadovaného výsledku. Co
je myšleno meditací? Pravá meditace je myslet neustále a za všech okolností
na Boha.
Boha máte nastolit do svého srdce a pak plnit povinnosti s pocitem, že Bůh
je základem všeho. Jen tak se můžete nazývat pravým oddaným. Ať jdete
kamkoli, ať děláte cokoli, uvědomte si, že je jen jediný Bůh a ten prostupuje
vším. Nikdy nedávejte prostor rozdílům slovy: můj Bůh a tvůj Bůh. Kde je tvůj
Bůh? Kde je můj Bůh? Všichni jsou jedno, chovejte se ke každému stejně. Je
jen jeden Bůh a ten je přítomen v každém člověku. Je velkou chybou si myslet,
že Bůh je pro různé lidi různý. Měli byste mít pevnou víru, že Bůh je jeden.
Proces nádechu a výdechu je podle principu sóham pro každého stejný. Sóham
znamená: „Já jsem Bůh“. Toto jasně oznamuje, že Bůh se od vás neodlišuje.
Když přichází člověk na svět, první slovo, které vysloví je „kóham, kóham“ (kdo
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jsem já?). Tuto otázku by si měl pokládat neustále, dokud si neuvědomí svou
pravou totožnost. Měl by si uvědomit svou pravou podstatu a než opustí svět,
prohlásit: „Sóham, sóham“ (já jsem Bůh).
Božství nikdy nepřisuzujte rozmanitost na základě různých jmen a podob jako
Ráma, Kršna, Ježíš, Alláh, Buddha a podobně. Můžete ho nazývat jakýmkoli
jménem, ale Bůh je jeden a tentýž. Dnes však nenacházíme učitele, kteří by
dokázali zanechat tímto svatým učením v srdcích lidí trvalý dojem. Člověk
hledá neustále Boha všude. Jak můžete někde nalézt Boha? Někteří lidé ho
jmenují Alláh, další mu říkají jiným jménem. Je Bůh jiný pro různé lidi jen
proto, že mu říkají rozmanitými jmény? Ne, nikoli. To jsou jen jména. Myslet si,
že Bůh je různý pro různé lidi, je velkou iluzí. Můžete ho nazývat jakýmkoli
jménem, Bůh je jeden.
Když rozvíjíte duch jednoty, budete mít jistě sákšátkáru (vizi božství). Ékátma
bhávu (duch jednoty) by měl rozvíjet každý. Íšvarah sarva bhútánám (Bůh je
vnitřním principem všech bytostí). Je ryzí nevědomostí říkat: „Můj Bůh je jiný
než tvůj Bůh“. Ti, kteří se jeden s druhým dohadují ve jménu náboženství,
jsou pošetilí. Po nějakou dobu se na Srí Lance objevovaly určité spory. Musíme
pevně věřit, že Bůh je jeden, ať si lidé říkají cokoli. Je velkou chybou pěstovat
rozpory na základě našich klamných myšlenek.
Jednou šla jedna stará žena hledat Ježíše. Když ho nalezla, zeptala se: „Ty jsi
Ježíš?“ Ježíš odpověděl: „To je jméno, které mi bylo dáno. Můžeš mne však
nazývat jakýmkoli jménem, odpovím ti.“
Jména a podoby jsou odsouzeny ke změně. Když se narodíte, lidé vám říkají dítě.
Jak rostete, nazývají vás chlapcem, pak se stanete mužem a později dědečkem.
Ale dítě, chlapec, muž a dědeček jsou jeden a týž. Dětství, mládí a stáří jsou jen
různými životními stádii. Vy jste však jedno a totéž. Podobně mohou existovat
různé podoby, ale Bůh je jeden.
Vtělení lásky!
Přijeli jste sem až ze Srí Lanky, protože mne milujete. Moje láska k vám je
tisíckrát větší (dlouhý potlesk). Srí Lanka musela již od časů Rávany čelit
mnoha potížím. Nikdy jí to však nemůže ublížit. Bude vždy bezpečná, jistá
a bude vzkvétat (dlouhý potlesk). Vůdcem vaší země je Bůh. Dokud budete
mít víru v Boha, nemusíte se ničeho bát. Těšte se všichni bezpečí a jistotě! Ať
jdete kamkoli, ať cokoli děláte, buďte pevně přesvědčeni, že Bůh je s vámi,
ve vás, kolem vás, nad vámi a pod vámi. Nedejte se unést tím, co říkají
druzí. Do svého srdce usídlete pevně Boha. Nikdy se vám nestane nic zlého.
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Nebudete v žádném nebezpečí. Žijte s odvahou a přesvědčením. Bůh vám jistě
požehná úspěchem.
Vtělení lásky!
Srdce lidí Srí Lanky jsou svatá. Budou se tudíž vždy těšit bezpečí a jistotě.
Potíže přijdou a odejdou jako pomíjivé mraky. Nemusíte se ničeho obávat. Bůh
vás bude vždy chránit. Buďte odvážní a čelte statečně obtížím. Všichni jste
vtělením lásky. Tam, kde je láska, nemůže být žádné protivenství. Láska je Bůh,
Bůh je láska. Proto svá srdce naplňte láskou.
Vtělení lásky!
Velice brzy navštívím Srí Lanku a dám vám všem věčnou blaženost (hromový
potlesk). Za současné situace obtížně chodím. Potíže jsou však jen tělesné.
Přicházejí a odcházejí. Nestarám se o takové fyzické zábrany. Určitě do vaší
země velmi brzy přijedu a splním váš dlouho hýčkaný sen. Oddaní ze Srí
Lanky – od dítěte do starého muže – myslí na Svámího. Vaše modlitby a
odříkání naleznou určitě brzy naplnění. Opatrujte tento svatý cit ve svých
srdcích. Důvěrný vztah, který je mezi vámi a mnou, běh času neovlivní. Je
věčný a trvalý.
(Bhagaván uzavřel svoji promluvu bhadžanem „Préma mudita manasé kahó“.)

U příležitosti svátku Buddhapúrnimá, v Brindávanu dne 23. května 2005
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