ZPRAVODAJ ÚNOR 2016
Satsang Sri Swami Vishwananda:
Otázka a odpověď Gurudžího (ze satsangu z 1. 8. 2015)
Otázka: V Gurugítě se hovoří o prokletí guruem. Z jakého důvodu by guru někoho
proklel?
Odpověd: Víte vlastně, guru sám o sobě neprokleje nikoho. Guru je inkarnací
Lásky, milosti a soucitu. Myslíte, že v mistrovi je nějaká stopa negativity? Ne! Být
schopen někoho proklít znamená, že by měla být přítomna nějaká stopa negativity.
Není to tak? Něco takového guru nedělá. Ve svatých spisech čteme, že mudrci se
velmi rychle rozčílili a prokleli lidi. Vždycky to ale bylo v zájmu většího přínosu. Jako v
příběhu Aňdžany, Hanumánovy matky.
Byla nebeskou tanečnicí, apsárou. Jednou cestovala světem se svými přáteli. Z
ničeho nic se jejich nebeské vozidlo nemohlo zvednout do nebe. Tak se rozhodli
shlédnout krásy Země. Aňdžana byla uchvácena tamní přírodou. V jedné chvíli
uviděla sloup světla na mraveništi a podivovala se, co to je. Podívala se pečlivěji a
pomyslela si, že je to opice. Vzala tedy proutek a začala z místa odstraňovat nečistoty,
aby viděla tvář. Jenže ona to nebyla opice, ale mudrc meditující uvnitř mraveniště.
Vyrušen ze své meditace, vyhrkl ze sebe: „Protože jsi mě vyrušila z mojí sádhany,
zrodíš se na Zemi!“ Aňdžana řekla: „Prosím, odpusť mi! Myslela jsem, že jsi opice.“ To
mudrce rozzuřilo ještě víc a řekl: „Protože sis myslela, že jsem opice, zrodíš se jako
opice!” Aňdžana se velmi polekala. Když se mudrc uklidnil a viděl, že se Aňdžana
upřímně kaje, uvědomil si, co provedl. „Ajajaj. Co jsem to udělal? Díky síle mého
pokání nemůžu vzít zpět, co jsem řekl.“ Pak prostřednictvím božského vidění
pochopil, proč musel vyslovit to, co vyslovil. Odhalil tedy Aňdžaně: „Podívej, nemůžu
vzít zpět, co jsem řekl, protože to byla samotná Jógamája ve své podobě Sarasvatí,
která mě donutila vyslovit kletbu, abys mohla porodit Šivu jako svého syna.“
Aňdžana byla nebeskou tanečnicí v Indrově říši, ale o její oddanosti k Pánovi Šivovi se
v nebi dobře vědělo. Jediná její touha byla mít Pána Šivu. Nic jiného. Proto tedy byla
„odehrána“ tato událost. (Předtím už totiž Aňdžaně požehnal Brihaspati, když jí řekl:

„Kéž jsi požehnána mít syna.“ Pak si uvědomil: „Jaj! Jak by mohla nebeská tanečnice
mít dítě?“ Nebeské tanečnice, apsáry, nemohou mít děti. Jsou jako andělé. Tak
potom řekl: „Sarasvatí mě přinutila to říct, abys mohla porodit Pána Šivu jako svého
syna.“) Aňdžana pak byla šťastná. Díky kletbě se narodila na Zemi a porodila Pána
Šivu jako svého syna v podobě Hanumána.
Jak víte, Pán Ráma byl vyhnán na 14 let do exilu. Kaikeyi měla syna, který se
jmenoval Bhárata. Velmi však milovala Rámu. Více než svého vlastního syna. Její mysl
byla pomýlená Májou, takže Ráma mohl být vyslán na Lanku a uskutečnit tam Svou
misi. Tak to vidíte. Lidé si kolikrát mohou říct, že guru uvaluje kletbu. Ale guru
neproklíná, protože cokoliv pochází od mistra, je požehnání.
Nicméně existuje kletba, které se říká guru aparádh. Když se lidé vydají na
duchovní cestu a přijmou dikšu od gurua, jsou požehnáni, takže mohou duchovně
postoupit. Někdy však, z jakéhokoliv důvodu, se tito lidé stanou negativními vůči
guruovi a začnou kolem sebe šířit všechny možné špatné věci o guruovi (guru dróhi).
Děje se to, protože mají negativitu ve svých myslích a začnou posuzovat gurua, jako
by byl běžný člověk. Co se tedy stane? Díky požehnání, které jim guru dal, tito lidé
automaticky přitáhnou určitou kletbu z kosmického prostoru a uvrhnou se do
záhuby. To je výčitka duše, protože duše chce postoupit a mysl dává překážku mezi
átma a gurua, což je největší opak pokroku. Takže automaticky tito lidé proklejí sami
sebe. Není to kletba z vůle mistra, ale kletba duše. Z toho jde strach, co? No jo. Jde.
Protože taková kletba může člověka přivést k pádu. Guru vždy lidi pozvedá, ale lidská
negativita může způsobit jejich vlastní pád.
Když se podíváte na to, jak mysl funguje – mysl se vždycky bude co nejvíc
snažit, abyste padli. Proto vás stále odklání od vaší sádhany. Guru je vaše upomínka,
že máte svou sádhanu. Guru vás vždycky tlačí vpřed k realizaci Boha a připomíná
vám, že tohle je ta nejdůležitější věc. Nic jiného není důležité! Vaše duše směřuje
pouze k Bohu – nikam jinam! Když to ale nechcete, guru vás nemůže nutit. Takže
když se mysl stane negativní, duše prokleje sebe samu. A když se duše sama prokleje,
můžete spadnout opravdu, opravdu, opravdu hodně nízko.
Pak může vyvstat otázka: „Jak se můžeme zachránit, když jsme spáchali guru
aparádh?“ Odevzdejte se! Pokud jste to někdy udělali, běžte za mistrem a přímo
požádejte svého mistra o odpuštění. Jen mistr vám může odpustit. A mistr, ze svého
soucitu, vás může pozvednout z jakéhokoliv místa, kde se nacházíte. Samozřejmě, že
nebudete pozvednuti na stejnou úroveň. Bude také mnoho zkoušek. Daleko víc než
dříve. Přesto však díky jeho Lásce a soucitu vám pomůže – skrze svou milost.

