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VNITŘNÍ KLID

Blaženost vnitřního pokoje. Pod pojmem mír 
se obvykle rozumí období mezi dvěma válkami, kdy 
se počítá válečná kořist a chystají se další bitvy. Ale 
to není mír ani pokoj. Vnitřní klid a mír se rozhostí 
v člověku, až když ho napadají pouze dobré myšlen-
ky, užívá sílu slova ve jménu pravdy i lásky a koná 
jen dobré skutky. V současné době lidé sice pěkně 
a mile hovoří, ale napadají je špatné myšlenky a oni 
se chystají konat zlo. Člověk ignoruje svůj nesmrtel-
ný začátek i začátek lásky, jenž je základem lidské-
ho společenství, zavrhuje blaženost klidného života  
a spěje ke zkáze, protože zlo ničí samo sebe.

Vnitřní klid získáte jen pomocí meditace nad 
krásou, velikostí a všudypřítomností Boha. Jsem pře-
svědčen, že jste během ní nemysleli na nic jiného. 
Budete-li přemýšlet o Boží slávě a o tom, že jste se 
stali svědky a smyslem této slávy, změní se vaše srdce 
v příbytek nejvyššího klidu.
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Jeden indický ministr se při svém vystoupe-

ní zmínil, že by chtěl pro Prašánti nilajam, sídlo Saí 
Baby, něco udělat. Slíbil, že se postará o to, aby se 
brzy opravila příjezdová cesta. Dobrá asfaltová ces-
ta je potřebná pro tělo, ale srdce kráčí cestou čistoty 
a pokory, jež vede k jednotě s Bohem. Nejsem stav-
bou asfaltové cesty k ášramu nadšen, neboť to sem 
značně ulehčí cestu, a bude tím odstraněna i ta malá 
zkouška, jíž se musí příchozí poutníci podrobit.

Naučte se překonávat menší útrapy spojené 
s cestou do poutních míst. Život není vždy procház-
ka růžovým sadem, ale bývá to často cesta s výmoly. 
Po mnoho století se v Indii lidé učili umění duchov-
ní cesty za obtížných podmínek: studujte toto umě-
ní a pak bude ve vás přebývat pokoj.

Nemoc způsobená neklidem a její léčení. 
Většina věřících, kteří sem přijíždějí ze zámoří, jsou 
bohatí lidé. Proč sem přijeli? Podobají se nemoc-
ným, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci  
a léčení. Skutečně je trápí různé nemoci, ať už tě-
lesné nebo duševní, a oni potřebují léky v podobě 
klidu, radosti a štěstí. Kde je možné nabýt pokoj 
v duši? Klid nepřichází zvenčí, protože jej máte 
uvnitř. Nemoc vzniká uvnitř působením špatných 
vlastností. Tělesné i duševní zdraví člověka poško-
zují jeho vlastní špatné vlastnosti, negativní emoce 
i vztahy. Každou špatnou myšlenku, jakmile se vám 
zrodí v hlavě, musíte hned zapudit.

Určitě si rádi pochutnáte na dobrém jídle. Tak 
proč byste si neměli trochu osladit život, jenž je tak 
dlouhý? K tomu vám pomůže jen stálá myšlenka  
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na Boha, protože dobré myšlenky a skutky život 
osladí. Všichni, kdo chtějí kráčet duchovní cestou, 
musí zapudit zlé myšlenky i činy a změnit způsob 
života.

Lidé se na mne obracejí s dotazem, jak si 
mohou rozšířit svůj duchovní obzor. Především 
je nezbytné zbořit bariéry, jež mezi lidmi vznikly. 
Tyto překážky způsobují, že jsou vaše zájmy značně 
omezené, a to vám brání, abyste prožívali věčnou 
blaženost. Rozšiřte si svůj duchovní obzor a pohled  
na svět; to bude pro vás opravdové duchovní cviče-
ní.

Nemoc způsobená neklidem a nejvyšší po-
koj. Velmi těžkým onemocněním je nedostatek kli-
du neboli šánti. Tělo bude zdravé, jestliže rozum 
bude v klidu, a proto kdo chce mít dobré zdraví, 
musí ovládat své emoce, smysly i podněty, jež na něj 
působí. Tak jako perete špinavé prádlo, musíte pra-
videlně očisťovat i svou mysl. V opačném případě, 
pokud se vám rozum zanese nečistými myšlenkami 
a vznikne z něj u vás zlozvyk, pro vás bude obtížné 
se jej zbavovat. Proto je v očistě nutná každodenní 
pravidelnost. Musíte dbát na to, abyste se zdržovali 
v dobré společnosti, jež vám neuškodí. Lež, nespra-
vedlnost, nekázeň, krutost a nenávist vám zanesou 
rozum nečistotami. A rozum pak tohoto zla zbaví-
te jen pomocí pravdy, ctnosti, klidu a lásky k Bohu,  
a tím dosáhnete duchovního zdraví i fyzické zdat-
nosti. Musíte mít železné nervy a svaly z oceli. Mezi 
vaše stálé povahové rysy by měla patřit naděje, ra-
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dost a povznesená nálada. V žádném případě sem 
nepatří zoufalství nebo melancholie.

Člověk je dnes sužován úzkostí, sklíčeností, 
neklidem a potížemi nejrůznějšího druhu. Při lé-
čení jakékoliv nemoci existují tři základní postu-
py: nejprve musíte užívat předepsané léky, potom 
určitou dobu dodržovat rekonvalescenční program 
a pak trvale dodržovat nastolený režim. Pouhé uží-
vání léků bez dodržování rekonvalescence a režimu 
nemoc nevyléčí, ale ani správná dieta a režim bez 
účinků léků nemohou pomoci k uzdravení. Pro 
úspěšné vyléčení nemoci jsou zapotřebí léky i di-
eta.

Pokud se člověk chce zbavit chorobného ne-
klidu, jejž mu způsobuje utrpení, musí užívat léky 
v podobě lásky a držet dietu předepsanou Bohem. 
Jen tehdy neklid mysli zmizí.

Mnozí lidé Boha milují, ale ve skutečnosti pod-
le Božích pokynů nežijí. Avšak pokud se jimi řídí 
pouze formálně, znamená to, že jejich skutky nejsou 
naplněny láskou k Bohu. Až se spojí láska s poko-
rou, teprve potom se člověku navrátí vnitřní klid.

Jste člověk, ale to nepředstavuje jen fyzickou 
podobu; synonymní význam tohoto slova odpoví-
dá také duchovnímu principu átmy. Člověk je pro-
jevem souhry energií pěti elementů – éteru, vzdu-
chu, ohně, vody a země. Staří mudrcové je ovládali, 
a proto žili v klidu a bezpečí. Až se člověku podaří 
získat nad těmito elementy kontrolu, rozjasní se 
jako ztělesnění átmy.
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Metody k získání vnitřního 

klidu a rozvoje

Átman – dokonalý naprostý klid. Individu-
ální duše si sama ková kladivem egoismu řetězy  
a pout se zbavuje pomocí intelektu, jenž je proti-
kladnou silou nevědomosti. Avšak vítězství může 
dosáhnout, teprve až svou činnost přeruší vnější 
smyslové orgány (hmatové, čichové, zrakové, slu-
chové a chuťové) i vnitřní smysly (rozum, intelekt, 
paměť a ego). Jakmile si uvědomíte jejich nedoko-
nalost, zřekněte se jich a uvolněte je skrze svou uva-
žující rozumovou mysl. Až se zcela ponoříte do me-
ditace v duchovnu a skrze ni se uvolníte, naleznete 
dokonalý absolutní klid.

Jen myšlenky na Boha a silná láska k Bohu 
přinášejí klid. Tím, že přestáváte myslet na svět, pak 
více myslíte na Boha. Rozum je zpravidla zaplněn 
světskými touhami, ale postupným ubíráním jed-
notlivých přání se vnitřní klid prohlubuje. Látka 
je utkaná z nití; jestliže nitě vypáráte, přestane lát-
ka existovat. Podobně vám přinesou do mysli klid 
myšlenky na Boha. Vnitřní pokoj vám nikdo nemů-
že darovat, o to se každý musí přičinit sám, protože 
v dočasném fyzickém těle se můžete zabývat medi-
tací a duchovní disciplínou. Přestože je tělo dočas-
né, musíte je využít k pochopení pravdy.

Saí Baba: Pokoj vám nikdo darovat nemů-
že, protože klidu musíte dosáhnout sami. Jestliže 
omezíte svá přání, rozhostí se vám v mysli klid. 
Přestaňte si klást otázky kromě jediné: kdo jsem? Je 
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to moje tělo, můj rozum, moje inteligence. Ale co 
vlastně znamená můj? Kdo se může nazvat majite-
lem toho, co označuje za své? Můj je přivlastňovací 
zájmeno a vyjadřuje příslušnost k určité osobě. Můj 
je také život, a dokud je v těle, existuje spojení mezi 
pojmem můj a intelektem, například moje tělo, můj 
dům, moje země. Ale v okamžiku, kdy z těla odejde 
život, přestane pocit vlastnictví existovat a již nebu-
de existovat nic mého. Život – to je Bůh. A kdo jsem 
já? Tělo přichází a odchází, ale átma se nemění. Tělo 
se narodí a umírá, ale duch ne. Můžete dosáhnout 
úrovně, kdy se přirovnáte k Bohu. Bůh a já – je 
v tom určitá dualita, ale to není úplná pravda. Když 
dýcháme, zní vdech a výdech jako só-ham – Bůh 
jsem já. Zde pořád ještě existuje tělesné vědomí, ale 
v hlubokém spánku beze snů pojmy On a já mizí  
a zůstávají jen O a M, jež splývají v jediné ÓM.

John Hislop: To je možné pochopit a dané po-
jetí si určitou dobu pamatovat. Kdy se ale duševní 
chápání stane realitou?

Saí Baba: V realitu se přemění jen tehdy, 
jestliže je budete intenzivně používat při duchov-
ním cvičení. Hodně čtete, ale není nutné realizovat 
v praxi vše, co jste si přečetli. Vyberte si jeden nebo 
dva postupy duchovní disciplíny a ty se potom pro 
vás stanou realitou. V nemocnici, kde můžete být 
hospitalizováni, používají také velmi mnoho léků, 
ale vy je nemusíte všechny užívat: předepíšou vám 
jen léky určené k léčení vaší nemoci. Druh duchovní 
disciplíny, již chcete upřímně praktikovat, je pro vás 
tím správným lékem. Nezkoušejte všechno najed-
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nou, protože přemíra vědomostí získaných z knih 
vede k pochybnostem a zmatku. Máte příliš mno-
ho pochybností a neustále se snažíte tyto protiklady 
objasňovat, ale ztrácíte tím velmi mnoho času.

Víra a láska k Bohu – nástroje k získání kli-
du. Vnitřní klid nemůže člověk získat bez oddanosti 
a pevné víry v Boha. V dnešní době v západních ze-
mích lidé popírají existenci Boha a spoléhají se pou-
ze na sebe. Přeceňují své schopnosti a pyšní se pod-
nikavostí a pokrokem ve vědě a technice. Avšak lidé 
s rozvinutou inteligencí, jimž se nedostává vnitřní-
ho klidu, mohou skončit v psychiatrické léčebně.

Ze srdcí mužů a žen se postupně vytrácí klid. 
Sociální harmonie začíná být nesplnitelným snem  
a mezinárodní solidarita se změnila v přelud, jejž  
za realitu považuje jen málokdo. Člověk létá na Mě-
síc, ale nezajímá se o vlastní vědomí a nesnaží se je 
ani pochopit, ani očistit, ani se je naučit ovládat. 

Člověk vlastně neví nic o nástroji, s jehož 
pomocí si může kontrolovat svou povahu. Jakmi-
le je odhalí, uskuteční se vše, čeho chtěl vlastním 
vědomím dosáhnout. Již indičtí mudrcové se sna-
žili poznat to, co by jim pomohlo pochopit všechno 
ostatní, a jejich první objevy jsou popsány v Upani-
šadách.

Lásku můžete objevit v každodenním životě, 
neboť zejména láska vytváří, pomáhá a zahrnuje 
vše ostatní. Bez lásky nemůžete poznat Boha ani 
to, co Bůh stvořil – vesmír. Měli byste se řídit slovy 
starých mudrců, již pravili, že Bůh je láska, a proto 
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žijte v lásce. Láska poroste jen v srdci, o něž člověk 
pečuje a která ho zbavuje plevele.

Modlitba, jež dává vnitřní klid – šánti. Proč 
se sanskrtský výraz šánti neboli klid opakuje v mod-
litbě třikrát? Prosíte o klid na všech třech úrovních 
– fyzické, mentální i duchovní, jelikož existují tři 
aspekty osobnosti – ten, za něhož se považujete (fy-
zické tělo), jak vás vnímají ostatní (mentální tělo)  
a duchovno (átma) – čím skutečně jste. Všechny tři 
složky vaší osobnosti musí být v klidu, ale toho lze 
dosáhnout pouze láskou. Svámí je toho důkazem, 
neboť jediným jeho bohatstvím je absolutní láska. 
Na besedy s ním vás přivedla láska k němu a jeho 
láska ke všem lidem. Proto věřte, že pomocí lás-
ky lze dosáhnout všeho. Musíte se zbavit špatných 
vlastností, jako jsou nenávist, závist a pýcha. To 
nejsou lidské vlastnosti, ale spíš vlastnosti zvířat. 
Hlavní lidskou vlastností je láska, základ člověka 
pak tvoří pravda a jeho život ctnost. Spojení těchto 
tří vlastností přináší pokoj. Jestliže máte všechny tři 
vlastnosti, je klid vaše zákonné vlastnictví.

Odpočinek a klid.
Bhakta:* Jak je možné odpočívat, když nemá-

me klidnou mysl?
Svámí: Odpočinek je nutný zejména proto, 

aby se uklidnil rozum. Klidný rozum odpočinek 
nepotřebuje. Zahojená rána už také nepotřebuje 
obvaz, protože je zbytečný.

* bhakta – přeloženo ze sanskrtu jako člověk naplněný oddanou lás-
kou k Bohu – pozn. překl.
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Bhakta: Cítím teď vnitřní neklid a na nic se 

nemohu soustředit, ale neznám příčinu. Co mám 
dělat?

Svámí: Nic nebývá bez příčiny. Zajisté příči-
nu současné situace znáš, ale zatím není nutné nic 
řešit. Při duševním strádání uctívej v ústraní Boha 
písní nebo opakováním Božího jména. Pokud to 
není možné, lehni si a trochu se vyspi. A teprve po-
tom o všem popřemýšlej.

Urážky, zkoumání podstaty duchovna a klid. 
Bhakta: Říkal jsi, že tady na světě má každý 

něco rád, ale v případě, že jeho oblíbený předmět 
někdo uráží nebo mu ubližuje, nemůže mít klidnou 
mysl. Jak mohu být klidný, pokud se mi stalo něco 
podobného? Co mám dělat, jestliže lidé pohrdají 
člověkem, jehož z celého srdce miluji, nebo na něm 
hledají nedostatky?

Svámí: Dobrý člověk, jenž poznal umění se-
beovládání a cestu k realizaci skutečného Já, nebu-
de hanět to, co má rád druhý. Nemá také s podob-
nými lidmi nic společného, neboť je mu jasné, že 
když ponižuje zbožňovanou osobu jiného člověka, 
způsobuje mu tím stejnou bolest, jako by ublížil pří-
mo jemu. Proto se snaž být sám sebou a uvědom 
si, že lidé, kteří urážejí city druhých, jsou nevědomí  
a hloupí. Budeš-li se umět ovládat a poznáš podsta-
tu duchovna, nebude tě s takovýmito nevědomými 
lidmi nic spojovat. A co se vlastně stalo? Jakýkoliv 
strach nebo obavy přejdou, když se objasní příčina.
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Bhakta: Celý svět ví, jak jsi bystrý a odvážný, 

že vedeš lidi k dobru fyzicky, duchovně i mentálně 
a jak je pomáháš vzdělávat i léčit. Nikdy jsi neudělal 
nic zlého ani jsi nikomu neublížil nebo neuškodil. Jak 
zabránit lidem, kteří si o tobě vymýšlejí různé hloupé 
pomluvy, aby je dál šířili? Jaký z toho mají užitek?

Svámí: Cožpak nevíš, že dobro a zlo jsou ob-
saženy v samotné podstatě světa? Jestliže všichni 
budou prodávat, kdo potom bude kupovat? Co se 
týče Boha, lidé od počátku věků hledali Jeho chyby. 
To není nic nového, jen v současné době vymýšle-
jí trochu jiné příběhy. Podobné urážky není nutné 
si příliš připouštět k srdci. Ptal ses, jaký prospěch 
z toho mají, že? Ale je nezajímá užitek, zvykli si jen 
hledat chyby a omyly ostatních lidí a považují to  
za svou povinnost. Moly také nezajímá cena šatů. 
Požírat a ničit věci je v jejich povaze. Mol prožere 
stejně tak drahé šaty jako roztrhaný hadr. Cožpak 
může znát hodnotu věcí? Taková je jeho práce. Tak 
buď klidný a uvědom si, že tito lidé, již milují prav-
du, se vlastně svým chováním podobají molům.

Bhakta: Máš pravdu. K takovýmto nevědo-
mým lidem je nutné se chovat jako k larvám molů. 
Ale pomluvy šíří i vzdělaní lidé, jak na to potom má 
člověk reagovat?

Svámí: Poznávej sám sebe a snaž se pochopit 
duchovní moudrost. To není poznávání věcí, jež tě 
připraví k pozemskému životu, a srovnávat podobné 
vědomosti s duchovní moudrostí by byla chyba. Vel-
ký je jen ten, kdo nepohrdá ostatními a kdo pozor-
ně vnímá skutečnost. Duchovní podstatu nepochopí 
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člověk, jenž není schopen rozlišit a pochopit podstatu 
věcí, kdo si zakládá na své autoritě a nemá ani ponětí 
o duchovní moudrosti. Proto ti, které jsi nazval veli-
kými a vzdělanými lidmi, patří také ke zmiňovaným 
molům a jejich larvám. Neznepokojuj se a nepodlé-
hej strachu, ale upevňuj si své přesvědčení.

Bhakta: Tito lidé často opustí svou víru a sta-
nou se z nich nevěřící materialisté. Cožpak neexis-
tuje prostředek, jenž by umlčel lidi, kteří bez ohledu 
na své vzdělání a bez jakékoli snahy poznat pravdu 
Boha urážejí?

Svámí: Existuje. Těmto lidem naslouchají jen 
jim podobní. Opravdový věřící s nimi nemá nic 
společného. Může se s nimi seznámit, ale jakmile 
pochopí, že jsou to jen pomluvy, přestane se s nimi 
stýkat. Zbraň proti nim je v jejich vlastních rukou. 
Možná jsi slyšel příběh o démonovi, jenž měl tako-
vou moc, že když přiložil ruku k lidské hlavě, tak se 
rozpadla v prach a oddělila se od trupu. Jednou se 
náhodou dotkl vlastní hlavy, a sám o ni tak přišel. 
A lidé, když pomlouvají a haní ostatní, budou sami 
vlastními slovy obviněni. Chyby Hospodina se sna-
ží najít čtyři typy lidí:

1 Lidé, jež otázky Boha nezajímají.
2. Lidé, kteří nesnesou velikost ostatních kvůli 

vlastní zlomyslnosti a zlobě.
3. Lidé bez osobních zkušeností a vědomostí 

– vymýšlejí si příhody založené na pomluvách a sami 
jim slepě věří.
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