
Titul: TV_1589_Ze svaté knihy Cao Đài_Božská cesta k věčnému životu_kap 1 

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php          Strana 1 / 4 

Kapitola 1: 
Co je Božská cesta 
k věčnému životu? 
Dnešní noci bych 
k vám rád promluvil 
o nejdůležitějším z témat. 
Činím to, abych vytvořil 
nepostradatelný 
a vzácný dar 
pro děti 
Nejvyšší bytosti – 
aby měly schraňované 
tajemství na dosah ruky. 
S tímto můžete 
jednoho dne nalézt způsob, 
jak dosáhnout Cesty. 
Tématem dnešní noci je: 
Božská cesta 
k věčnému životu. 
Co je tato „Božská cesta“? 
Pokud je naše porozumění 
založeno na pravé dharmě 
Nejvyšší bytosti, 
je „Božskou cestou 
k věčnému životu“ 
cesta vyhrazená 
pro pouť ryzích duší 
poté, co opustily 
svá fyzická těla. 
Touto cestou 
se vracejí zpět 
k „Původnímu“. 
Tyto ryzí duše 
se vrátí do své 
duchovní říše, 
stoupajíc výše 
či klesajíc níže 
jak nařizují jejich zásluhy 
z předešlého života. 
Pokud chceme rozumět 
této stezce podle 
Cesty Buddhy, 
pak Božská cesta 
k věčnému životu je známa 
jako cesta reinkarnace. 
To je velmi obtížné 
téma k diskuzi. 
Pokud by měly všechny 
děti Nejvyšší bytosti 
této cestě 

zcela rozumět, 
bylo by třeba napsat 
velikou knihu. 
Takový svazek 
by obsahoval 
několik tisíc stran! 
Cesta, která vás vede 
zpět do Nebe, 
není snadnou cestou, 
a váš návrat 
nebude okamžitý. 
Když si přejeme jít domů 
k Nejvyšší bytosti, 
musíme projít skrz 
mnoho chrámů, 
mnoho míst. 
V každém chrámu 
budeme konfrontováni 
podivnými věcmi. 
V každém paláci budeme 
čelit jiné záhadě. 
Přesto se musíme snažit 
jim porozumět 
a překročit je. 
Jedině touhou po 
duchovním vývoji 
můžeme postupovat podél 
této Cesty k věčnému – 
a vrátit se domů 
k Nejvyšší bytosti! 
Není žádné radosti, 
která by se tomu mohla 
rovnat. Dokonce i po 
celém životě pěstování 
cesty není žádná záruka, 
že se duše vrátí. 
Když duše déle 
než deset tisíc let 
a tisíc životů 
vůbec nepěstuje Cestu, 
již nikdy se nemůže vrátit. 
Bratři a sestry 
musíte se snažit 
si toto zapamatovat. 
Co je zušlechťování? 
Náboženství Cao Đài 
vám již zušlechťování 
vysvětlilo. 
Já jsem o ni již 
mnoho mluvil. 

Musíte podporovat 
ctnosti (Lập Đức), 
dobré činnosti (Lập Công) 
a hovořit slova 
veliké Cesty 
(Lập Ngôn).   
Nyní se vracím k tématu, 
jak můžeme, touhou 
po duchovním vývoji, 
postupovat podél 
božské Cesty 
k věčnému životu. 
Před chvílí 
jsem zmínil, 
že zvláštní milostí 
Nejvyšší bytosti 
mi byla dopřána laskavost 
audience u Boha. 
Před touto audiencí 
jsem mohl potkat 
božské bytosti 
v říši věčného života. 
Od této noci vás 
ve skutečnosti neučím, 
jen vám vypravuji 
co jsem viděl, slyšel 
a naučil se, když jsem 
se potkal s božskými 
bytostmi v duchovní říši. 
Říkat vám toto 
je také způsob jak 
umožnit dětem 
Nejvyšší bytosti vizualizovat 
duchovní říši 
předem. 
Toto uchrání vaši duši 
od zmatení v případě 
vašeho návratu. 
Zatímco mluvím, 
musí děti boží 
naslouchat a představit si, 
že mají průvodce. 
Kamkoliv jdete, 
průvodce vám vysvětlí 
scenérii. 
Například, 
když cizinec přijde 
do Âu Lạcu (Vietnam), 
je návštěvníkovi 
přidělen průvodce, 
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aby mu popsal scenérii. 
Každá duše na této 
planetě, když opouští 
fyzické tělo, 
se musí soustředit sem, 
do tohoto velikého božského 
chrámu, musíte jít 
z této budovy, abyste 
dosáhli ostatních říší. 
Proč musíte vejít do 
tohoto velikého božského 
chrámu a ne ostatních 
chrámů? Tento veliký chrám 
je centrem zkoumání. 
Tak jako vláda 
každý rok udržuje 
bakalářské vzdělání, 
bylo místo 
pozvednutí vaší 
duše již stanoveno. 
Musíte jít sem, 
pokud chcete být 
kvalifikováni či ceněni. 
Je to tento 
veliký božský chrám, 
který Nejvyšší bytost 
vytvořila pro své děti, 
aby konaly dobrou práci, 
podporovaly ctnosti, 
hovořily slova 
veliké Cesty 
a prokázaly se hodnými 
svého návratu. 
Vstoupit do 
Velikého božského chrámu 
znamená vstoupit 
do Chrámu božského 
spojenectví (či Paláce 
nebeské jednoty) 
a odsud se přesouvat 
do Posvátného paláce. 
Abyste dosáhli do 
Posvátného paláce, 
musíte projít 
kolem Chrámu devíti 
stupňů vývoje 
(či Paláce devíti sfér). 
Na každém z devíti stupňů 
Chrámu devíti 
stupňů vývoje 

bude vaše duše 
konfrontována a testována 
božskými bytostmi. 
Také, na každém kroku 
se objeví jedna z devíti 
ženských Buddhů, aby 
nabídla milost a vedla 
duši, která prosí o spásu. 
Pokud si nejste jisté, 
děti Nejvyšší bytosti, 
přečtěte si znovu 
modlitby z modlitebníku 
Đệ Nhứt Cửu 
(zpívané devět dní 
po smrti) pak čtěte 
všechny modlitby až po 
modlitbu Đệ Cửu Cửu 
(poslední modlitba 
v cyklu devíti modlitebních 
dní, která je pronášena 
jednou za každých devět dní), 
a modlitbu Tiểu Tường 
(pronášenou 281 dní 
po smrti) po modlitby 
Đại Tường (pronášené 581 
dní po smrti). V náboženství 
Cao Đài jsou tři metody 
návratu 
k Nejvyšší bytosti 
a nabytí pozice 
v duchovní hierarchii. 
Tato první metoda 
je pro duši, aby se 
zjevila uvnitř fyzického 
těla, které musí následovat 
pozice Mistrů, 
božských bytostí 
devíti nebí, 
nebo následování 
kněžského úřadu 
či Chrámu devíti stupňů 
vývoje. 
Tato metoda po vás 
vyžaduje užívat svých 
talentů a schopností pro 
přispění náboženství 
(a tak lidstvu) jako 
způsobu k dosažení Cesty. 
Tato cesta vede 
od běžného věřícího 

k žákovi-knězi 
a od kněze 
k biskupovi a tak dál... 
Na této cestě musíte 
sloužit od noviciátu 
k pokročilým 
a pak k vrchním, 
tyto kategorie zahrnují 
praktikování vegetariánství 
od šesti dnů v měsíci 
do deseti dnů v měsíci 
a nakonec neustále. 
Jedinec musí 
pěstovat cestu 
nejdříve v sobě, 
pak v rodině 
a v zemi, a konečně 
pro celé lidstvo. 
Když následujete 
pozice Mistrů, 
božských bytostí 
devíti nebí, 
vaše duše musejí mít 
jistotu ve svém 
vlastním duchovním směru, 
abyste mohli vést ostatní 
k jejich spáse. 
Tímto se náboženství 
Cao Đài 
liší od ostatních. 
Musíte zachránit sebe, 
svoji rodinu, lidi 
mimo svoji rodinu, 
jedině pak můžete 
zachránit celé lidstvo. 
Člověk musí studovat, 
aby porozuměl Cestě. 
Když rozumíte, 
musíte učit 
svoji rodinu, 
ale nejenom svoji rodinu, 
musíte učit 
celé lidstvo. 
Jedinec studuje aby 
porozuměl Cestě 
a to vyžaduje podporu 
ctností, vyučovat Cestu 
v jedincově rodině 
vyžaduje dělat dobrou práci, 
zachránit  
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celé lidstvo 
vyžaduje hovořit 
slova velké Cesty. 
Tyto tři povinnosti 
musí být splněny, aby se 
jedinec vrátil 
k Nejvyšší bytosti 
po cestě Mistrů, 
božských bytostí 
devíti nebí. 
Druhá metoda: 
Nabýt pozic 
v duchovní hierarchii 
následováním 
dvanácti duchovních úrovní 
znamená, že tady musíte 
následovat dobročinné 
společenství, mimo 
dodržování vegetariánské 
stravy, dodržovat náboženské 
zákony a také 
pravá učení 
Boha otce, 
jedinec musí užívat ctnost, 
aby postoupil v pozici. 
Aby podporoval ctnosti, 
musí jedinec začít a sloužit 
od Jasné ctnosti, 
Nového občana, 
naslouchat jen dobrým 
věcem, konat dobro, 
učit pouze dobrým věcem, 
dokonalost, 
bytí dharmy, 
bytí svatosti, bytí 
ctnosti a talentu, 
svatý, svatý-učitel, 
buddhista. 
Co znamená „podporovat 
ctnost“? To je užívání 
lásky k záchraně lidstva, 
jak řekl Bůh 
„láska je klíč, 
který otvírá dveře 
Nefritového paláce.“ 
Duše se vtělují skrz 
život na této planetě 
přes neklidné vlny 
utrpení o kterých 
Buddha hovořil 

ve Čtyřech vznešených 
pravdách. Aby uniknul 
od utrpení, 
musí jedinec nejprve 
snést utrpení. 
Snášením utrpení 
může jedinec 
přemoci utrpení. 
Ten, kdo následuje 
dvanáct duchovních úrovní 
ukazuje ostatním 
jak snášet utrpení 
aby zvítězili 
nad utrpením. 
Abychom ukázali 
jak snést utrpení, 
musíme je nejdříve 
sami snášet. 
Když chcete 
snášet utrpení, 
není nic lepšího, 
než užívat ctnosti 
lásky: proto 
první úrovní 
z dvanácti duchovních 
úrovní je Jasná ctnost. 
Láska umožňuje jedinci 
snášet utrpení. 
Milovat své rodiče 
znamená, že musíte 
trpět při službě 
a jejich ochraně 
ve stáří. 
Milovat své děti 
znamená, že musíte 
tvrdě pracovat, 
abyste se o ně postarali, 
když vyrůstají. 
Milovat nemohoucí 
a nuzné znamená 
snažit se nalézt způsob, 
jak jim pomoci, 
nalézání tohoto způsobu 
také znamená utrpení. 
Snášení utrpení vám 
umožňuje to překonat; 
ale ne pouze po jeden den, 
musíte to konat 
až do konce. 
Například se musíte 

postarat o své rodiče 
po celé jejich stáří, 
a své děti 
dokud nevyrostou. 
Přesto jsou tyto dvě věci 
snadné ve srovnání 
s úkolem pomoci 
celé společnosti. 
Když se staráte 
o utrpení celé společnosti, 
nikdy nepřestávejte. 
Když jste hotovi 
s pomocí jedné osobě, 
jsou zde vždy další, 
se kterými si musíte poradit. 
Toto pokračuje 
do konce vašeho života. 
Konáním tohoto může 
jedinec přemoci utrpení, 
a při konání tohoto 
se budete moci vrátit 
k Nejvyšší bytosti 
cestou 
dvanácti duchovních úrovní. 
Třetí metoda: 
“Tu Chơn”  
nebo “Tịnh Luyện”  
druhy meditace 
tvoří třetí metodu. 
Ti, kteří následovali 
cestu devíti 
duchovních úrovní, 
nebo cestu 
dvanácti duchovních úrovní 
a cítí, že naplnili 
své podporování 
ctností, 
konání dobrých skutků, 
šíření slov 
velké Cesty, nebo cítí, 
že již snesli 
a překonali utrpení 
a stále se cítí 
schopni pokračovat 
ve svém duchovním 
hledání, mohou vstoupit 
do meditačního centra 
pro praktikování 
mystické meditace. 
V meditačním centru 
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se adepti naučí 
metodu: 
zušlechtění esence a její 
přeměnu na energii, 
očištění energie a její 
přeměnu na ducha, 
zušlechtění ducha 
a navrácení do nicoty. 
Toto je jednota 
třech pokladů, 
tedy navracení 
do nicoty. 
Nyní se vrátíme zpět 
k naší diskuzi 
o Božské cestě 
k věčnému životu. 
Když projdeme skrz 
Chrám devíti 
stupňů vývoje 
(či Palác devíti sfér) 
a vstoupíme 
do Posvátného paláce, 
najednou vzhlédneme, 
již více neuvidíme 
shromáždění 
velkých duchů 
(kteří předsedají 
osmi stavům duše, 
osmistrannému paláci 
Boží přítomnosti, 
Paláci osmi trigramů) 
nýbrž rozlehlé moře, 
které je tak veliké, 
že je to nepředstavitelné. 
Na tomto místě začínáme 
jít po Božské cestě 
k věčnému životu. 
Pokud budete následovat 
cestu Mistrů, 
božských bytostí 
devíti nebí, nebo 
dvanáct duchovních úrovní, 
budete čekat do konce 
svého života, 
než se vrátíte 
k Bohu otci 
a vrátíte se s obojím 
svým periduchem a duší. 
Avšak dnes můžeme 
cestovat zpět 

k Nejvyšší bytosti 
periduchem nebo 
zvláštní laskavostí od Boha. 
Bylo mi dovoleno cestovat 
touto kratší cestou. 
Vzhlížíme, abychom viděli 
rozlehlé moře, ale 
ve skutečnosti je to nebe 
vesmíru, a tam v dáli, 
někdy viditelný 
někdy ne, můžete 
vidět skvostný 
a krásný palác. 
V ten moment, kdy jej 
uvidíte, bude se vám chtít 
k němu běžet. 
Ale uvědomíte si, že nevíte, 
jak se pohnout, 
pak si uvědomíte, 
že vaše astrální tělo 
je přitahováno k tomuto 
místu neuvěřitelnou silou. 
Nepostrkujete se, 
přesto jdete, 
pohybujete se tak rychle, 
jako byste letěli letadlem. 
Když dorazíte, vidíte 
bezpočty bytostí, 
lidských bytostí, 
přicházejících 
a odcházejících – příliš 
mnoho na spočtení. Dav 
je tichý, velmi spořádaný 
a bezpečný. Toto místo 
se jmenuje Cung Thánh 
(palác nebeského příchodu 
či odchodu), 
totiž, místo, 
kde duše opouštějí 
duchovní říši, 
aby cestovaly zpět 
pro znovuzrození. 
Je to také místo, kde jsou 
duše vítány zpět poté, 
co opustily 
své fyzické tělo. 
Vypadá to jako letiště 
nebo vlakové nádraží, 
lidé přicházejí 
a odcházejí  

v neměřitelném tempu. 
Odcházení je smutné, 
návrat domů je radostný, 
ale tvář každé duše, 
ať přicházejí 
nebo odcházejí, 
nese napětí 
běžných starostí. 
Ti, kteří jdou dolů, 
mají obavy, přemýšlejíc 
zda dokážou vykonat 
povinnosti úkolu, 
který jim dala 
Nejvyšší bytost. 
Ti, kteří se vracejí domů, 
mají také starosti, protože 
nevědí, zda si 
zachovali nebo 
ztratili svoji pozici 
v hierarchii 
duchovní říše. 
Dělají si příliš mnoho 
starostí, tolik starostí, 
každý je ustaraný. 
Příště bude 
Bần Đạo kázat 
na téma 
Cung Thánh 
(palác nebeského 
příchodu či odchodu) 
a Cung Thừa Thiên  
Hành Hóa  
(palác božských bytostí, 
které šíří Cestu 
na příkaz Nebe). 
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