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Šis studijų vadovas yra viena iš šešių dalių rinkinio, kuriame pateikiami
B h a gava n o S at j o s S a i B a b o s D i ev i š ko j o m o k y m o te i g i n i a i a p i e L a i m ę .
Kiekviename vadove rasite įkvepiančią istoriją, ištraukas
iš Jo kalbų bei raštų ir klausimus apmąstymui.

ĮKVEPIANTI ISTORIJA

Kas teikia laimę: turtai ar Dievo buvimas šalia?
Tjagaradža visur ieškojo Viešpaties Ramos. Bet galiausiai suprato, kad nereikia ieškoti to, kuris visada
buvo su juo.
Kartą Tandžavūro karalius pasikvietė Tjagaradžą į dvarą pagiedoti. Išvydęs rūmuose susirinkusią daugybę
iškilių asmenybių, Tjagaradža kuo nuolankiausiai pradėjo koncertą giesme „Daug yra didžių sielų, aš
lenkiuosi prieš jas visas (Endaro mahanubhavulu, andariki vandanamulu
...).“ Klausydami šios melodingos giesmės visi susirinkusieji buvo sužavėti.
Norėdamas jį apdovanoti karalius pasiūlė pinigų. Tai regėdamas
Tjagaradža savęs paklausė: „O, prote! Pasakyk, kas teikia laimę, – pinigai
ar Dievo artumas?“ Gerai pamąstęs jis atsisakė priimti karaliaus siūlomus
pinigus. Tada karalius su derama pagarba išlydėjo jį namo, įsakęs nunešti
giesmininką į kaimą karališkuoju palankinu.
Pamatę Tjagaradžą išvykstant palankinu, keli vagys nusekė iš paskos
manydami, kad jis tikrai turi daug pinigų. Pastebėję vagis palankiną
nešantys tarnai perspėjo Tjagaradžą: „Svami, mus vejasi vagys. Jie mus
gali net nužudyti.“
Tjagaradža atsakė: „Kodėl turėtumėte bijoti? Juk neturite pinigų, kurie yra
baimės priežastis. Bijo tik tie, kurie turi pinigų. Kodėl žmonės, kurių vienintelis
turtas yra dorybės, turėtų bijoti vagių? Jūs turite tik dorybių, ne pinigų. Todėl
nieko nebijokite.“
Po kurio laiko Tjagaradžą pasiviję vagys krito jam po kojomis ir puolė melsti:
„Būk geras, gelbėk mus.“
Tjagaradža paklausė: „Nuo ko turėčiau jus saugoti? Kodėl prašote jus gelbėti?
Kokia nelaimė ištiko?“
Šie papasakojo Tjagaradžai, kad juos grasina nubausti du jauni vyrai, ginkluoti
lankais ir strėlėmis.
Tai išgirdęs Tjagaradža, anksčiau visur ieškojęs Ramos, suprato, kad Rama
visada yra su juo. Jis užtraukė šią giesmę, šlovinančią Ramą: „O, Rama, Tu esi
priešais mane, už manęs ir abipus manęs (Mundu venaka irupakkala todai-unnava, oh Rama).“
Dovanodamas Tjagaradžai šią patirtį Rama privertė jį suvokti, kad Jis yra visur.
Sathya Sai Speaks, Vol.29/Ch.27: 4 July 1996
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960704.pdf

STUDIJŲ VADOVAS
Kur yra laimė?
Atsakymas į klausimą „Kur yra laimė?“ yra „Laimė – tai vienybė su Dievu“. Siekdami žemiškų malonumų,
studentai linkę tai pamiršti. Šitai suvokti galima tik įgijus brandžios patirties. Pavyzdžiui, vasarą regite
sausros išdegintą lauką. Po nakties lietaus pamatysite jame želiančią žolę. Iš kur ji atsirado? Iš lauko. Tai,
kas žemėje gulėjo kaip sėklos, po lietaus išdygo kaip žolė. Lygiai taip pat, kai savo perdžiūvusią širdį
palaistysite dieviškos meilės lietumi, jumyse ims leisti daigus palaima.
Sathya Sai Speaks, Vol.29/Ch.4: 18 January 1996
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/sss29-04.pdf

Laimės nereikia ieškoti kur nors kitur. Ji visada su tavimi ir tavyje. Jūs neįstengiate to patirti, nes
nesupratote tikrosios laimės prasmės. Klystate manydami, kad laimė – tai pinigai, turtai, materialūs
patogumai. Paragavę tikros laimės nebenorėsite žemiškų turtų. Tikroji laimė kyla iš širdies gelmių.
Sathya Sai Speaks, Vol.38/Ch.1: 14 January 2005
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume38/sss38-01.pdf

Kur yra laimė? Laimė – tai vienybė su Dievu. Pažvelkite į veidus tų, kurie negalvoja apie Dievą. Jie gali
dirbtinai šypsotis, kaip kine. Bet iš tikrųjų jų veidas lyg išgėrus ricinos aliejaus (rūškanas arba apsiblausęs).
Sathya Sai Speaks, Vol.29/Ch.72: 21 June 1996
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960621.pdf

Ar siekiant žemiškų tikslų galima patirti ilgalaikę laimę? Visai ne. (Svamis pagiedojo kelis posmus iš
Bhadža Govindam, norėdamas pabrėžti, kad jaunystė, turtai ir palikuonys yra laikini dalykai.) Sulaukęs
senyvo amžiaus ir išgyvenęs visas šeimos gyvenimo patirtis, žmogus net paskutiniaisiais metais siekia tos
laimės, kuri jį apgauna. Kur yra laimė? Atsakymą pateikė Tjagaradža giedodamas, kad laimės neįgysi
turtais, o tik melsdamasis Šri Ramai.
Sathya Sai Speaks, Vol.29/Ch.33: 16 August 1996
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/sss29-33.pdf

Jumyse yra aukščiausioji šviesa (paramdžjoti) Atmos šviesos (atmadžjoti) pavidalu. Tai nedualumo ir
amžinybės šviesa. Nemirtingumo šviesa. Tai Savojo Aš šviesa. Turite tą šviesą savyje, tai kodėl turėtumėte
dar ko nors bijoti? Kodėl turėtumėte jaudintis? Būkite laimingi. Kur yra laimė? Kaip ją patirti? Laimė yra
vienybė su Dievu.
Sathya Sai Speaks, Vol.32 pt1/Ch.11: 26 April 1999

http://sssbpt.info/ssspeaks/volume32/sss32p1-11.pdf

Atraskite laimę

…Bhagavadgytoje... aiškiai pasakyta, kad šis pasaulis yra trumpalaikis, kad tai „ašarų pakalnė“ ir prie jos
prisirišęs nerasi nei ilgalaikės ramybės, nei palaimos. Tvarios ramybės ir laimės šaltinis yra mumyse. Tai
yra Atma (Dieviškasis Aš). Tai suvokę pasieksite ramybę ir laimę.
Sathya Sai Speaks, Vol.20/Ch.6: 30 March 1987
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume20/sss20-06.pdf

Jei turtas iš tiesų būtų laimės šaltinis, kodėl kūnas turėtų kentėti nuo ligų? Žmogus tikrąją laimę praranda
prisirišdamas prie dalykų, kurie negali suteikti jam laimės.
Sathya Sai Speaks, Vol.20/Ch.6: 30 March 1987
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume20/sss20-06.pdf

Žmonės… nežino, kad laimės šaltinis yra juose, mano, kad gausiai ir greitai pasisems laimės vaikydamiesi
madų ar vaizduotės, įspūdžių ar pramogų miražą. ...Jūs esate liudytojas, atskirtas nuo veiksmo vietos, tas,
kuris regi, o ne tai, kas yra regima (drašta, o ne drik ar drišja).
Sathya Sai Speaks, Vol.2/Ch.15: 10 October 1961
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume02/sss02-15.pdf

Žmonės įsivaizduoja, kad šią palaimą galima rasti dirbant, susituokus, įgijus nuosavybės ar sulaukus
palikuonių. Taip nėra. Tikitės laimės griebdamiesi vieno po kito: siekiate išsilavinimo, darbo, santuokos,
vaikų ir panašiai. Bet laimė jus aplenkia. Tvari laimė yra tik vienybė su Dievu.
Sathya Sai Speaks, Vol.29/Ch.4: 18 January 1996
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/sss29-04.pdf

Materialiems troškimams pasaulyje nėra pabaigos. Norėdamas atsikratyti norų žmogus turi nukreipti
mintis į Dievą. Tai būdas būti patenkintam ir pasiekti ilgalaikę palaimą.
Sathya Sai Speaks, Vol.21/Ch.11: 16 April 1988
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume21/sss21-11.pdf

Elgtis turėtume taip, kad teiktume laimės ir sau, ir kitiems. Pirmiausia turime pasidomėti, kas yra tikroji
laimė, o kas – liūdesys. Žmonės mano, kad laimė – valgyti iki soties ir gerai išsimiegoti. Tai jokia laimė.
Laimė – tai daug dirbti ir tarnauti visuomenei. Ramybę ir laimę patirti galime tik tada, kai padedame
vargšams ir vargstantiems ...Šiandien niekas nenori sunkumų. Visi siekia laimės. Kur yra laimė? Ji yra visur.
Turėtume užsitarnauti ją patirti.
Sathya Sai Speaks, Vol.36/Ch.9, 15 April 2003
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume36/sss36-09.pdf

Yra tik vienas dalykas, visad esantis su jumis, jumyse, aplink jus, virš jūsų ir po jumis, tai – palaima. Palaima
neturi pavidalo.
Summer Showers in Brindavan 2002/Ch.9: 23 May 2002
http://sssbpt.info/summershowers/ss2002/ss2002d09.pdf

Tikroji laimė slypi tavo paties širdyje. Suvok tai.

Sathya Sai Speaks, Vol.36/Ch.2: 14 January 2003
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume36/sss36-02.pdf
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Kur randama tikroji laimė?
Kas yra kančios priežastis?
Kas mums teikia tikrąją laimę?
Jei tikrąją laimę patiriame savyje, kodėl ieškome jos išorėje?
Kodėl tikrosios laimės negalime rasti pasaulyje?
Kaip laimė padeda suvokti Savąjį Aš?
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