
CITACE MA 
 

 
 

 
CESTOVATEL, CESTA K BOŽSTVÍ 

 
ॐ 

Ten, který je cestovatelem směrem k Boží Realizaci, by měl pracovat na            
odkrytí opony. Energie potřebná k tomu jít tímto směrem, je rovněž poskytnutá            
Jím. Ale Jeho odhalení není díky Jeho vlastní akci. On poskytuje klíč k             
otevření dveří. On je osvícený, a může být viděn při otvírání dveří. 
 



ॐ 
Může být položená otázka, proč zde není jedna a ta samá cesta pro každého? 
Protože On odhaluje Sám sebe v nekonečných cestách a formách - vpravdě, 
On je všechny.  

 
ॐ 

Jestli máte myslet, myslete na Něj, jestli máte pracovat, pracujte ve smyslu 
služby pro Něj. Cestovatelé potřebují pokračovat v cestě. Čas by měl být 
tráven s duchovním sklonem mysli. To je to, co duchovní cesta je - pokračujte 
po této cestě.  
 
 

JMÉNO 
JMENOVANÝ  

  
ॐ 

Když je jakákoliv práce vykonávána dokonale, pak odpovídající výsledek té          
akce jistě vyjde na světlo. Jeden se může ponořit do oceánu božské krásy             
pouze tím, že se zabývá jménem (božským). Díky neodlišení jména a           
jmenovaného po určitou dobu, přístup směrem k venkovnímu světu         
vyprchává, a sebe-osvěcující síla jména přichází dopředu sama o sobě. 
 

ॐ  
Pevná víra je požadována, ale té je největší nedostatek. Není konce tužeb 
skrz akce. Nekonečné touhy vyvstávají jedna za druhou. Veškeré ostatní 
touhy jsou zrušeny, když jeden prodlívá pouze v touze po Bohu. Jestli den po 
dni jeden zalévá kořeny stromu bez toho, aniž by se staral o větve a listy, 
bude viděno, že všechny staré listy stromu opadají a nové listy se objeví, 
stejně tak, bez ohlížení se po čemkoliv jiném, člověk pouze chantuje jméno, a 
pak bude osvobozen od minulých samskar (výsledky minulé karmy), a 
dostane nový život.  

 
ॐ 

Jméno a jmenovaný jsou k nerozeznání. On sám je jako jméno. 
Akshara (písmeno abecedy) je vskutku forma Boha. Stejně jako zasetím 
semínka vyroste strom, podobně jméno se stává mocným jeho opakováním. 
Že všechna jména jsou Jeho jména a všechny formy jsou Jeho formy bude 
odhaleno postupným opakováním jména, které si oblíbíte. Znovu platí, že 
postupně dojde k odhalení, že On je bez jména a bez formy. 

 



KARMA  
 

ॐ  
Kde je stálé pokračování čisté myšlenky, tam definitivně je cesta k redukci 
karmy. Po tu dobu co cíle není dosaženo, ovoce akce, ne akce a špatné akce 
musí být prožíváno.  
 

ॐ  
Karma nashromážděná za věky, hříchy a tužby, jsou vymazány Božím 
posvátným Jménem. Stejně jako zapálení lampy osvítí jeskyni, která byla ve 
tmě po staletí, stejně tak temnota bezpočtu zrození je vyhlazena silou 
božského Jména.  
 
 

 
 
 
 

MA 
 

ॐ  
Vše je perfektně uspořádáno. Ve skutečnosti vše je manifestované z tohoto 
těla. Obrazy Bohů a Bohyní byly vzaty z tohoto těla, umístěny a uctívány. 
Znovu, na konci Puji, vše bylo vzato z tohoto těla na stejné místo, kde to bylo. 
Vězte, že všechno je možné. 

 
 
 
 



ॐ  
Jako takový, ty a já jsme dva. Opět platí, že ty a já jsme jedno. Prázdnota, 
která je mezi těmito dvěma je ve skutečnosti Já. 
 

ॐ  
Nikdo není na vině s tímto tělem. Takže, není nic takového jako požádat o 
odpuštění od tohoto těla. Ale budete muset nést ovoce svých akcí. Neexistuje 
za to nic jako je vztek v tomto těle.  

  
ॐ  

“Ma je (Já Jsem) Zde, s čím si tedy dělat starosti?” (Ma Achen, kiser cinta?) 
 
 

MILOST 
 

ॐ  
On je vždy milostivý. Aby tomu člověk byl schopný porozumět, měl by se na 
Něj dívat a čekat. Milost je pochopena, když mysl je vyčištěna. 
 

ॐ  
Ustavičný, nikdy nekončící proud božské Milosti a Soucitu vždy proudí vpřed, 
v tomto proudu by se člověk měl koupat. 
 

ॐ  
Strom je jako svatý. Nevolá k sobě nikoho, ani nikoho neposílá pryč. Nabízí 
ochranu všem, kteří k němu chtějí přijít, ať už je to muž, žena, dítě, nebo 
zvíře.  
 
 

MÍR 
 

ॐ  
Úsilí by vždy mělo být vynaloženo k pamatování jména a formy Boha, které se 
vám líbí. Jediná cesta k míru je udržovat mysl vždy nasměrovanou k Bohu. 
 

ॐ  
Rada Ma někomu, kdo se stará o nevyléčitelně nemocného člověka: To, že se 
snažíte dávat lék, je pouze z Jeho vůle. On je jeden a On je skutečně 
všechno. (Myslete) "Ty si ve formě nemoci, ve formě léku, ve formě léčení a 
vpravdě jsi ve všech formách." 



ॐ 
Útěcha pro člověka v nouzi: 
To vše je výsledkem karmy. On odstraňuje bolest tím, že způsobuje bolest a 
On ničí obtíže tím, že je způsobuje. Vždy pamatujte, že On nic takového už 
nedá. Pravda je - děti nesmrtelnosti, že byste vždy měli myslet na Něj. Pro 
dosažení klidu, zničení závoje a odhalení odstranitele neklidu není žádná jiná 
cesta k míru, žádná, žádná, žádná. Shri Madhusudan (Bůh, zabiják démona 
Madhu), odstranitel neklidu je opravdu každého jediný poklad v srdci.  
 

ॐ  
V tomto světě není naděje na mír, kromě přijímání Božího jména a 
pamatování na Boha. Služba by měla mít hlavní důležitost. On odebírá pryč 
veškeré utrpení - kde je Ram, tam je lehkost, kde Ram není, tam je byaram 
(nevolnost).  
 

ॐ  
Veškeré modlitby a oběti člověka by měly být k Bohu. Vždy se běžně modlete 
k Tomu, který způsobuje tvoření, existenci a rozpad - vše je v Něm. Když se 
něco znepokojivého objeví v cestě světa, člověk by měl brát Boží jméno, být 
zapojený v akcích, které to podporují a snažit se plakat u Jeho nohou. Bůh 
sám o sobě je mírumilovný a prostoupený mírem. Jediná cesta k dosažení 
míru je umístit Boha v srdci.  
 

ॐ  
Je to marné očekávat mír ve světě. Snažte se být pouze s Ním. 
Vykonávejte veškerou práci jako službu. Svět není místo štěstí. 
Pro mír si berte úkryt pouze u nohou Boha. 
 
 

MODLITBA, UCTÍVÁNÍ  
 

ॐ  
Ego se rozpouští v pranam.  

 
ॐ 

Vše je Jeho, a cokoliv se stane je Jeho Vůle. Toužit po Něm je opravdová 
modlitba. 

 
 
 



ॐ  
Nikdy by se nestalo, aby vaše volání Boha nepřineslo výsledek. On přijímá 
své děti po umytí a utírání. Volejte Ho celým srdcem i duší. S veškerou energií 
vyvíjejte úsilí, abyste s ním zůstali jak nejlépe umíte. Prodlívejte u Jeho nohou. 
On Sám předepisuje akce a způsobuje, že duchovní poutník dosahuje stavu 
za akcí. A to je důvod, abyste se snažili myslet ve směru, který vám pomůže 
vylít si svou mysl a duši. Prodlíváním v takových myšlenkách se snažte vylít 
svoje srdce a duši - čas běží dál. 
 

ॐ  
Stejně jako dítě pokračuje ve zlobení své matky i přesto, že dostává 
naplácáno a nikdy nevzdá svoje požadavky, podobně tento přístup se 
projevuje v oddaném dítěti Božím. Modlete se znovu a znovu, a toto může 
přinést ovoce každým momentem. 
 

ॐ  
Snažte se dosáhnout toho, kterého když dosáhnete, vše je dosaženo. Volejte 
pouze Jeho. Sdělujte mu svoje bolesti, modlitby a odevzdání, cokoliv to je, 
otevřením svého srdce. Jak on je plný, on přináší osvícení ve všech směrech. 
On je ulevovatel od všech utrpení. Mysl by vždy měla být udržována u Jeho 
nohou. Meditujte na Něj a modlete se pouze k Němu. Projevte Mu úctu tím, že 
si mu vylijete svoje srdce. On je vše dobrý, vše blažený a vše mírumilovný. Co 
On není? On je srdce srdcí - Já. 
 
 

MYSL 
 

ॐ  
Proč se kát za mysl, že není zafixovaná na Božím jméně a potuluje se? Místo 
toho přemýšlejte tímto způsobem - "mysl není pod mojí kontrolou. Takže já 
nebudu pod její kontrolou a já budu pokračovat v chantování Božího jména." 
Copak nevidíte děti jak pouští draky na obloze? Draci létají a vlají ve velkých 
výškách, ale zůstávají spojení vlascem k navijáku. Mysl je jako drak a 
smyslové objekty jsou vítr. Udržujte mysl přivázanou vlascem Božího jména. 
Jednoho dne se dostane pod kontrolu.  
  

ॐ  
Zklidněte svou mysl opakováním Jeho Jména. 
 
 



NEŠTĚSTÍ, ŠTĚSTÍ  
 

ॐ  
Cokoliv Bůh dělá je pro dobro. Stejně jako doktor operuje nežit a odstraněním 
hnisu v něm vyléčí churavost, stejně tak vám Bůh dává bolest, omývá a 
osušuje vás, a přitahuje do Svého klína. Bůh napravuje všechny chyby a říká: 
"Dej mi všechny svoje nečistoty - a na oplátku přijmi nesmrtelnost." On 
způsobuje veškerou bolest a dává neštěstí stoupenci, aby zintenzivnil jeho 
dychtivost a touhu. Bůh přijímá jeho uctívání skrz bolest a slzy. 
 

ॐ  
Přijmutí čehokoliv jiného v mysli kromě Boha, je neštěstí.  
 

ॐ  
Když se On manifestuje jako světské štěstí, jeden se necítí spokojený, neboť 
spolu s tím On vyvstává jako smysl chtění. Ale božské štěstí, dokonce i ta 
nejmenší částečka zrnka z něj, nikdy nikoho neopouští, a když se někdo 
dostane do Esence věcí a najde svoje Já - to je Absolutní Štěstí. Když to je 
nalezeno, nic jiného nezůstává k nalezení, smysl chtění už se nikdy neprobudí 
a trápení srdce je zastaveno navždy. Nespokojte se s částečným štěstím, 
které je neustále narušováno šoky a údery osudu, ale staňte se kompletním, a 
když dosáhnete dokonalosti - buďte SAMI SEBOU.  
 
 

ODDANOST 
 

ॐ  
Co člověk chce je božská láska. Od koho jste stvoření, od toho se manifestuje 
matka, otec, bratr, přítel, manžel a vše. Kdo vás vyživoval mateřským mlékem, 
jakékoliv slovo použijete abyste ho oslovili, to samé slovo by mělo být 
pamatováno vaším srdcem a duší neustále. 
 

ॐ  
Není žádná otázka světské lásky. Respekt, oddanost a láska směrem k Bohu 
přicházejí přirozeně při božském rozjímání. 
 

ॐ  
Rozjímejte nad Ním ve formě, která vám je nejdražší a modlete se, "Pane, 
odhal se mi způsobem, který je pro moje absolutní dobro!" 
 



 

 
 

ODHALENÍ  
ZJEVENÍ 

 
ॐ  

Aby se odhalil Bůh, který je uvnitř, člověk by měl prodlívat ve vnitřní jeskyni 
srdce. 
 

ॐ  
Mysl musí být udržována v božském obklopování všech 24 hodin. Pouze pak 
je zde naděje pro Jeho odhalení. On může být odhalen kdykoliv. A to je 
důvod, proč ostražitost by měla být udržována neustále.  
 

ॐ  
Protože pouze On sám existuje, pro svoje odhalení On se ptá sám Sebe. On, 
který je ve formě pohybu a stálosti, je také ve formě akshary (nezničitelného, 
všetrvajícího) - který se nikdy neopotřebuje. On sám je na povrchu stejně tak 
jako v hloubce řeči. V pohybu, On je přirozený pohyb. On se pohybuje 
neustále i přesto, že je bez hnutí.  
 

ॐ  
Kde Já je, jak tam může zůstat ego? Odříkání (pozemské) a přitažlivost 
(božská) jsou současné. On Sám je ve formě změny a neměnného. Já je 
uvnitř Já. Pokračujte do Jeho odhalení. Kdo nepokračuje zničí sám sebe. 
Snažte se odkrýt závoj myšlenkou na Boha. 

 
 
 
 



SATSANG 
 

ॐ  
Pokud jste měli alespoň dotek té zábavy (radosti), nikdy nebudete toužit po 
štěstí tohoto světa. To je absolutní pravda. Společnost svatých, satsang, čtení 
skript atd. vás přitahuje směrem k Tomu (té blaženosti). Nebudete muset 
opustit nic, jenom se snažte držet Jeho. Co má být opuštěno, opustí vás svým 
vlastním způsobem.  
  

ॐ  
Není to tak, že Bůh ve formě pravdy je ve vás? A proto, nikdy nepřestávejte s 
introspekcí a meditováním nad Já. Každý musí dosáhnout své vlastní věci. Je 
zde blaženost a blaženost pouze. Kde je neštěstí? Pouze On je zde. 
 

ॐ  
Člověk musí cítit, že Bůh je atmosféra, vzduch, všechno kolem vás, a být si 
toho vědomý. 
 
 

SLUŽBA 
 

ॐ 
Bůh je vše-prostupující. On sám je v každém obrazu a chrámu. Je to Boží 
milost sama o sobě, která podněcuje člověka k milování Boha, a to je 
záležitost velkého štěstí. Láska by měla být vyvíjena mezi Bohem a člověkem. 
Teprve pak je zde naděje na mír a blaženost. Vždy nacházejte útočiště u Jeho 
nohou. 
 
 

STRACH  
NEBOJÁCNOST 

 
ॐ  

On je tam. Kde jsem "já" On není. Jestliže prodlíváte v pocitu: "On se mě 
dotýká", uvidíte - je to On sám. "Jestli já existuji, ať existuji jako služebník 
nebo služebná. V tom případě já nejsem daleko od něj." Aby mohl vyvstat 
takovýto přístup, neustálá japa (džapa) je nutná. Čím více si je jeden vědom 
Ishty (Nejvyšší ideál, nejvyšší vize Boha), tím větší zde bude oddanost. Buďte 
jedno-zaměření a nedovolte mysli, aby se toulala ve všech směrech. Proč je 



zde myšlenka strachu? "On není blízko mě" - vskutku díky tomuto pocitu. Proč 
strach? On vás drží. Když se držíte nebojácnosti, kde je otázka strachu? 
 

ॐ  
Čeho se bojíš? On je zde neustále, nech Ho dělat jak On chce. Cokoliv On 
dělá je pro dobro - pamatuj si to.  
 
 

SVĚT 
 

ॐ  
Na životní cestě jsou různá utrpení, různí lidé trpí různými způsoby.  
Ať máte v životě jakékoliv množství bolesti, myslete - už nebudu muset tímto 
utrpením procházet znovu. Dělám pokání. Přibližuji se Bohu.  
 

ॐ  
Musíte rychle nabrat směr, který otvírá cestu směrem k self-realizaci. Směr 
životní cesty by neměl být takový, který vede do světa formy, chuti, slova a 
vůně. Toto prostředí ve středu vesmíru bylo poměrně dobře známo. Je 
správné jít pouze směrem, ve kterém mysl v tom všem není umístěna. Svět je 
bezcenný. Neustálé přicházení a odcházení, nikdo nenáleží nikomu, a přesto 
po tom stále toužíte znovu a znovu?  

 
ॐ  

Když se Ma doslechla o něčí nemoci řekla: Záviste pouze na Něm. Pamatujte 
pouze Jeho, v jakémkoliv jste stavu. Pane, jsi to ty, ve formě nemoci. Dej mi 
sílu unést ji, trpělivost. Modlete se k Pánu: "Pane, dej ať tomuto porozumím - 
že jsi to ty, kdo je v této formě." 
 

ॐ  
V tomto světě se nestaňte vlastníkem, staňte se zahradníkem. 
Všechny problémy vyvstávají, když se stanete vlastníkem. Nejsou žádné boje, 
pokud se stanete zahradníkem. Svět patří Pánu, já jsem pouze služebník, to 
je vše. Budu sloužit podle Jeho požadavků. Pokud vždy můžete žít život 
majitele domu s touto emocí, žádná nová pouta nebudou vytvořena. Pouze 
prožíváte karmy, pro které jste se zrodily (prarabdha). Pokud člověk může žít 
život a vždy na toto pamatovat, kde je jakákoliv otázka strachu? On zařídí vše 
správně. 
 

 



ॐ  
Volejte Ho, záviste totálně na Něm. Kdekoliv jste, zůstaňte v Jeho klíně. 
Jestliže toužíte po štěstí v tomto světě, měli byste Ho chtít realizovat. Viděli 
jste, jaký tento svět je. Je zde neštěstí každý den. To je to co je známo jako 
svět.  
 

ॐ  
Ve světě, každý šílí ohledně tohoto, nebo něčeho jiného; někteří více, někteří 
méně. Podívejte, jak je Božská hra (lila) příjemná. On vytvořil blázinec. Snažte 
se najít sami sebe skrz sebe. 
 

ॐ  
Ve svých cestách skrz svět, nikdo nemůže být šťastný. Cesta vedoucí k 
nejvyššímu dobru, může být pouze cesta, která vede k nejvyššímu štěstí. 
Vždy se snažte jít kupředu po této cestě, která je opravdu vaší cestou. Kde 
není žádná otázka štěstí nebo neštěstí – to je směr směrem k největší 
blaženosti, kde není žádné ego. 

 
 

ŠAKTI 
 
ॐ  

Ohledně speciálních sil dosažených sadhanou a zázraky:Použít sílu (získanou 
sadhanou) je jedna věc a nechat se to stát přirozeně je něco jiného. V použití 
síly ego zůstává a může nastat pád (z dosaženého stavu). Ale kde se to děje 
přirozeně není nic takového (jako pád).  
 

ॐ  
Po tu dobu než je dosaženo klidu, neklid těla pracuje na nervech, a člověka 
zneschopní. Pokud není energie uchována (není s ní dobře hospodařeno), 
výsledek krásné akce této energie se nemanifestuje ve stabilní formě. S 
božským přístupem hledání pravdy přirozeně přináší (manifestuje) stav míru. 
 

ॐ  
Když se v hrnci vaří rýže, vytváří se uvnitř hrnce tlak, jehož výsledkem se 
otevře víko a samo od sebe spadne. Není potřeba použít žádnou sílu k jeho 
otevření. Stejně tak, vložte tolik energie kolik máte do akce. On se postará o 
zbytek. Dychtivost přichází z postoje a chtění a ta dychtivost otevírá cestu k 
odhalení Já. (Self). 
 



ॐ  
Pokud se Božská energie aplikuje ve světských aktivitách místo toho, aby se 
používala pro Boží práci, energie se zmenšuje. Tok energie se naruší, jestliže 
Božská energie je aplikována pro světské účely. Jestliže se speciální síla 
objeví v průběhu sadány, nepromarněte ji. 
 
 
 

 
 
 

 
ॐ  

Čím více člověk dokáže zůstat klidný a tichý, tím více energie stoupne uvnitř, 
když (během vykonávání sadány) člověk cítí energii uvnitř, a prožívá to něco 
nového vytvořeného uvnitř. Je zde možnost, že to (energie) vyteče dokonce i 
přes malou dírku. Buďte obezřetní. On udělá vše co je požadováno, včetně 
vedení, zasvěcení atd. 
 

ॐ  
Myslete na Něj ve všech vašich aktivitách. Self (Já) se odhalí ve všech akcích. 
Nemyslete na žádné akce oddělené (od Něj) - vpravdě On Sám je. Kdo je ta 
síla akce? Vy sami jste. Kdo je ta energie? On Sám je.  
 
 

 
 



ÚZKOST 
NEKLID 

 
ॐ  

Člověk by měl být trpělivý v dobách nepřízně osudu. Problémy a úzkosti 
padají pouze na člověka. Jenom ten co je trpělivý a odvážný může vyhrát. Čas 
nezůstává stejný. V tuto dobu by jeden měl být speciálně závislý na Něm. Kdo 
ví, jaké utrpení On neutralizuje tím, že dává utrpení. Někdy tím, že dává 
utrpení, odstraňuje utrpení. To proto se mu říká „Odstraňovač Utrpení“. 
 
 
 

 
Citace jsou přeložené z knihy MA IN HER WORDS. 
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Shree Shree Ma Anandamayee 
 @BlissPermeatedMother  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

~ Jai Ma ~ 

https://www.facebook.com/BlissPermeatedMother

