Pouze láska k Bohu je opravdovou láskou
Promluva Satja Sáí Báby z 26. července 2007

V tomto světě můžeme vidět velké množství živých bytostí. Ale žádná z nich
nemá velikost, moudrost a rozlišování člověka. Proto se říká: Džantúnám nara
džanma durlabham (ze všech živých bytostí je lidské zrození to nejvzácnější). Vše
na tomto světě se skládá z pěti živlů. Těchto pět živlů není přítomných pouze
v lidech, ale také ve zvířatech, ptácích, hmyzu a stromech. Ale k čemu to je,
jestliže těchto pět živlů není správně používáno?
Dnes je člověk zaneprázdněný snahou o získávání vědomostí. Jak velké jsou
tyto vědomosti? Jsou velké jako oceán. Podobně se člověk namáhá získat zdravý
rozum. Jeho zdravý rozum se dotýká výšky Himálajských hor. Navzdory všem
vědomostem a zdravému rozumu, je jeho síla rozlišování nulová. Co je dobré a
co je špatné? Co by se mělo udělat a co by se udělat nemělo? Tuto sílu myšlení
mají dnes lidé nulovou. Proto opravdové lidství utrpělo ohromný úpadek.
Hodnota lidství závisí pouze na síle rozlišování. Jeden může vlastnit cokoliv
a všechno, ale k čemu to je, když nemá rozlišování? Lidé se stále a různými
způsoby porovnávají s druhými. Ale nikdo si nedá tu práci, aby věděl, jestli je
jeho rozlišovací síla menší nebo větší. Dnes jsou lidé zaměstnáni získáváním
majetku. Ale již neužijí svoje rozlišování k tomu, aby rozeznali, jestli tolik peněz
potřebují nebo ne. Kamkoliv se dnes podíváme, nalezneme lidi prahnoucí po
penězích.
Mysl má velikou sílu. Ale dnes člověka klame. (Bhagaván ukázal na svůj
kapesník.) Co je to? To je látka. Jak vznikla? Vznikla tkaním nití. Ale odkud
jsou tyto nitě? Jsou z bavlny. Tak zaprvé bavlna, zadruhé niť a zatřetí látka.
Stejně tak nejste ani vy jednou osobou, ale třemi: tou, kterou si myslíte, že
jste, tou, o které si druzí myslí, že jste, a tou, kterou jste doopravdy (hlasitý
potlesk).
Niť a látka jsou pouze z bavlny. Podobně je člověk utvořen z pěti živlů. Kršna
vyslovil v Bhagavadgítě: Mamaivánšó džívalóké džívabhútah sanátanah (věčný
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átman ve všech bytostech je částí mého bytí). To znamená, že my všichni jsme
částmi božství. Každý z vás hledá Boha. Ale není potřeba hledat Boha, protože
vy sami jste Bůh. Když máte světlo ve svém vlastním domě, je třeba navštěvovat
cizí domy a hledat v nich světlo?
Kvůli připoutanosti k tělu rozvíjíte pocity „já“ a „moje. V pravdě je tělo příčinou
vší připoutanosti. Ale jak dlouho toto tělo vydrží? Chceme je pouze tak dlouho,
dokud je v něm život. Když z něj životní podstata odejde, je nemilosrdně
spáleno v ohni. Komu potom tělo patří? Tudíž nejste tělo. Říkáte: „To je moje
tělo, to je moje ruka, to je moje noha, to je moje mysl, to je můj rozum (buddhi).“
Všechno je moje, moje, moje. Potom, kdo je toto já? Když říkáte „moje noha“,
jste odděleni od nohy. Kdo tedy jste? Vy jste pouze vy.
Takto jsou lidé dnes podvedeni svou připoutaností k tělu a smyslům. Ale vy
nejste tělo, vy nejste smysly, vy nejste rozum, vy jste vy. Měli byste si uvědomit:
„Já jsem já“. Tento obecný princip „já“ je pouze jeden. Ékam sat viprá bahudhá
vadanti (pravda je jedna, ale moudří o ní hovoří pod různými jmény). Ale
osobní „já“ representuje ego. Když přetnete toto „já“ (v angličtině „I“), stane
se z něj kříž, jaký uctívají křesťané. Znamená to, že když se vzdáte svého ega,
budete pravým já.
Vy nejste obyčejní lidé, vy jste Bůh sám. Není potřeba hledat Boha. Kamkoliv
se podíváte, je tam Bůh. Tato látka je Bůh, tato květina je Bůh, tento stůl je
Bůh, všechno je Bůh. Jen díky své nevědomosti dáváte prostor rozdílnostem
jako „já“ a „ty“. Nejste oddělené bytí.
Já jsem já. Já nejsem Satja Sáí Bába. Satja Sáí Bába je jméno, které dostalo toto
tělo. Já nemám žádné určité jméno.
Vaše tělo je dar od rodičů. Toto tělo je obdařeno paňča bhútami (pěti živly),
paňčéndrijami (pěti smysly) a paňča pránami (pěti životními principy). Tyto paňča
prány jsou prána, apána, vjána, udána a samána. Jsou stejné v každém. Pročež se
od druhých nelišíte. Ti, kteří si nejsou vědomi tohoto duchovního principu, se
stávají oběťmi nevědomosti a podléhají omylu.
Všechno v tomto světě je reakcí, odrazem a ozvěnou. Odkud ozvěna přichází?
Já mluvím tady. Odkud moje slova přicházejí? Přicházejí z mého srdce. Vy si
myslíte, že slyšíte ušima. Ale tak tomu není. Všechny vaše smysly jsou jako
ozdoba na vašem těle; samy nemohou fungovat bez životního principu, který
je uvnitř vás.
Neexistuje potřeba hledat Boha. Mějte víru, že Bůh je ve vašem nitru. Když
máte víru v Boha, rozvíjíte lásku. Z lásky se vynořuje mír; mír dává povstat
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pravdě. Tato pravda je Bůh. Pravda neexistuje odděleně. Není potřeba pravdu
hledat. Pravda nemá žádný tvar. Pravda je pravda. Kdo stvořil mír? Mír je mír.
Ten také nemá žádný tvar. Láska je láska. Nebyla nikým vytvořena. Láska je
Bůh, žijte v lásce.
Jaké jsou lidské hodnoty? Je to satja, dharma, šánti, préma a ahinsá (pravda,
správné jednání, mír, láska a nenásilí). Nemají žádný tvar. Tyto beztvaré principy
jsou vtištěny ve vašem srdci. Všechno to, co čteme a píšeme, odpovídá fyzickému a světskému vzdělání. To nemůže být v pravém slova smyslu nazýváno
vzděláním. To, co je pravé, je educare. Educare znamená vynést na povrch
naše skryté hodnoty. Ty jsou přítomny v našem srdci, ale my je nemůžeme
vidět. Ty se musí projevit prostřednictvím sebedotazování. Opravdová sádhana
spočívá v rozpoznání a projevení míru, pravdy a obětování, které jsou přítomny
v našem srdci.
Zabýváte se různými duchovními praktikami, jako je meditace a džapa (opakování božího jména). Co rozumíte džapou? Vy si myslíte, že džapa je počítání
kuliček na růženci. Ale tak tomu není. Všechny tyto duchovní praktiky jsou
vaší pouhou představou. Všechny jsou falešné, nikoliv skutečné.
Vědy učí mnoha věcem. Dávají pouze takové znalosti, které získáváme prostřednictvím našich smyslů. Žádná věda nemůže existovat bez smyslů. Vedeme falešný a mechanický život tím, že získáváme tyto znalosti. To není pravý život.
Nejdříve ze všeho musíte mít víru. Můžete rozpoznat svoji pravou formu, pouze
když máte víru. Z víry přichází mír. Z míru se vynořuje pravda. Tato pravda
je Bůh. Bůh nemá žádnou samostatnou podobu. Bůh se projevuje z pravdy
uvnitř vás. Provádíte mnoho duchovních praktik. Přes všechny tyto praktiky
nejste schopni zakusit pravdu.
Neplýtvejte svým časem na zbytečné činnosti. Proplýtvaný čas je proplýtvaný
život. Nejprve ze všeho byste měli pochopit, že pravda je vašim cílem. Když
bude pravda na vaší straně, nebudete mít žádné potíže. Dokud jste mladí, jsou
vaše mysl a vaše smysly velmi silné. Váš intelekt je také velice ostrý. Proč byste
se měli cítit slabí a bezmocní, když jste naplněni tak velkou silou?
Láska není váš individuální majetek. Je univerzální a patří všem. Láska je
v každém. Láska je ve vás, ve mně a v každém. Připisujeme této lásce různá
jména a snažíme se jí zažívat. Tak byste přemýšlet neměli. Dnes dokonce i školní
děti rozvíjejí sklony k falešné lásce. Ale to není správné. Tato falešná láska
činí člověka slabým. Tato slabost může zapříčiňovat mnoho nemocí. Nemějte
takovou lásku, z které vznikají nemoci.
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Princip lásky je principem božství, ničím jiným. Přijměte tuto lásku, která
pochází z Boha. Nepřijímejte lásku, která pochází od druhých. Vaše láska
k Bohu je pravou láskou. Kohokoliv milujete jinak než takto, nemůže to být
nazváno pravou láskou. Člověk rozvíjí připoutanost k mnoha lidem, ale není
schopen zakusit opravdovou lásku. Pravá láska pochází jedině z Boha. Bůh je
vtělením lásky. Láska je Bůh. Žijte v lásce. Měli byste zakoušet jenom božskou
lásku a nikoliv světskou lásku. Později vám vysvětlím tento princip lásky do
detailů. Už jsme překročili vymezený čas. Nechci vám proto způsobit žádné
nepohodlí.
Je velice snadné dosáhnout Boha. Pokud se ptáte, čeho je možné v tomto světě
nejsnáze dosáhnout, je to jedině Bůh. Můžete dosáhnout Boha okamžitě, aniž
byste museli podstoupit jakoukoliv námahu. Je velice snadné zakusit lásku.
Láska je velice mocná. Na tomto světě není nic, co by ji mohlo překonat. Když se
podíváte na slovo láska, vypadá velmi nepatrně. Ale láska je hluboká jako oceán
a vysoká jako hory. Je nevyčerpatelná a nekonečná. Měli byste si uvědomit tuto
podstatu lásky. Nikdo není schopen podstatu lásky popsat, protože je omezen
okolnostmi a zkušenostmi.

U příležitosti zahájení Šrí Satja Sáí světové konference mládeže,
v Prašánti Nilajam dne 26. července 2007
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