Laime ir savienība ar Dievu
Taitirijas Upanišadas Bhrigu sadaļā, kas nāk pēc Brahmana svētlaime sadaļas, ir stāsts par Varunas
dēlu Bhrigu. Mācot Bhrigam Brahmana fenomenu (pašrealizāciju), Varuna saka: “Dēls! Brahmanu
nevar redzēt ar acīm. Zini, ka Brahmans ir tas, kas ļauj acīm redzēt un ausīm dzirdēt. Viņu var iepazīt
tikai ar ārkārtīgu ilgošanos attīrītā prātā un ar koncentrētu domu. Nekādi citi līdzekļi nevar palīdzēt. ”
Viņš piebilda: “Dārgais Bhrigu! Zini, ka viss Visumā rodas no Brahmana (Dievišķības), eksistē
Brahmanā, izvēršas caur Brahmanu un saplūst tikai Brahmanā. Atklāj to pats, caur koncentrētu garīgo
praksi. ” Tēvs viņam deva tikai šīs norādes, pirms viņam lika veikt garīgus vingrinājumus, kas galu galā
atklās patiesību.
Ar pilnīgu ticību tēva vārdiem Bhrigu nodevās piesātinātai garīgai praksei. Paškontroles un
pašizzināšanas process paaugstināja viņa apziņu, un viņš ticēja tam, ko šajā attīstības posmā saprata
kā Brahmanu, un nolēma, ka ēdiens ir Brahmans! Kad viņš paziņoja, ko bija uzzinājis, tēvs Varuna
atbildēja, ka viņa atbilde nav pareiza. Tad, Bhrigu turpināja garīgo praksi un uzzināja, ka vitāli svarīgs
ir gaiss (prāna), kas bija Brahmans, jo bez dzīvībai svarīgā gaisa citām lietām nav nozīmes. Vitāli
nepieciešams ir gaiss, kas sekmē dzīvību, veicina dzīvību un izbeidz dzīvību. Bet arī šo secinājumu viņa
tēvs atzina par nepareizu un atkal nosūtīja tālākai garīgai praksei.
Tādā veidā Bhrigu devās trešajā askēzes periodā, un tad viņš iedomājās, ka prāts (manas) ir kā
Brahmans un vēlāk ceturtajā, kad viņš pārskatīja šo secinājumu un nosprieda, ka tā ir garīgā gudrība
(vijnana). Visbeidzot, izgājis piekto garīgās prakses kursu, viņš apzinājās ka garīgā svētlaime (ananda)
bija Brahmans. Viņš palika šīs apziņas svētlaimē un vairs nekad nevērsās pie sava tēva. Tēvs uzmeklēja
Bhrigu un apsveica viņu ar to, ka viņš bija izmetis pasauli no savas atmiņas. Viņš teica: “Dēls! Tu esi
saplūdis ar šo apziņu. ”
Sutra Vahini 3.nod.
http://sssbpt.info/vahinis/Sutra/Sutra03.pdf

Kas ir laime?
Laime slēpjas savienībā ar Dievu. Ja jums ir stingra pārliecība, ka Dievs ir jūsos, ar jums un ap jums, jūs
nekad savā dzīvē nesastapsieties ar grūtībām vai postu.
Sathya Sai runā Vol.33 / Ch.5: 2000. gada 4. marts
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume33/sss33-05.pdf

Laime ir būtiska Dieva apzināšanai. Tas ir viens no galvenajiem dievišķības vārtiem. Tas nav tikai
trūkums, ja cilvēks nav laimīgs; tā ir viena no visnopietnākajām kļūdām. Tas ir šķērslis realizācijai.
Sarunas ar Bhagavanu Šrī Satja Sai Babu, 75. – 76
http://media.radiosai.org/journals/Vol_04/01MAR06/conversation.htm

Pietiek, ja jūs attīstāt mīlestību un dalāties tajā ar citiem. Tikai tad, kad esi laimīgs pats, tu vari darīt
laimīgus citus. Kas ir laime? Tā ir savienība ar Dievu.
Sathya Sai runā Vol.31/ Ch.5: 1998. gada 25. februāris
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume31/sss31-05.pdf

Cilvēkam ir dotas divas svētības: sukhams un šanti (laime un miers). Katrs cilvēks pasaulē, sākot no
ķēniņa līdz ubagam, vēlas tikai šos divus. Bet kāda ir laime, ko vajadzētu meklēt? Vai tas ir fizisks,
garīgs vai materiāls prieks? Cilvēki nav pārliecināti par to, kādu laimi viņi vēlas un kur to var iegūt. Ja tā
ir maņu bauda, ko viņi vēlas, viņi atklās, ka tie ir tikai mirkļi, kas beigās zaudē savu spēku. Tas
nepavisam nav prieks.
Sathya Sai runā Vol.25/ Ch.13: 1992. gada 21. maijs
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume25/sss25-13.pdf

Cilvēks cenšas aizdzīt bēdas un iegūt anandu (laimi). Kas ir laime? Vai bagātība, vara vai veselība
sniedz laimi? Pasaulē ir daudz bagātu cilvēku, bet vai viņi izjūt laimi? Viņiem ir varas spēks, laba
veselība, bet vai viņi ir laimīgi? Nē. Iemesls ir tāds, ka nevar būt īsta laime, ja cilvēks ir inficēts ar
mūžam alkatīgo ego.
Sathya Sai runā Vol.19/ Ch.12: 1986. gada 3. jūlijs
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-12.pdf

Patiesa laime ir tā, kas ir saistīta ar Atmu. Jums nevajadzētu baidīties no grūtībām; tās ir kā garāmejoši
mākoņi. Nevajag svārstīties. Sekojiet sirdij, kas ir vienmērīga un nešaubīga. Cilvēkam ir būtiska galvas,
sirds un roku vienotība.
Sathya Sai runā Vol.31/ Ch.45: 1998. gada 25. decembris
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume31/sss31-05.pdf

Laime, ko mēs baudām ārējā pasaulē, ir tikai iekšējās laimes atspulgs, atbilde un atskaņa. Ļoti
nedaudzi saprot šo patiesību. Acīmredzamais prieks, ko cilvēks šodien piedzīvo, ir neīsts un īslaicīgs.
Pastāvīga ir tikai tā laime, kas rodas no sirds.
Sathya Sai runā Vol.38/ Ch.1: 2005. gada 14. janvāris
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume38/sss38-01.pdf

Nekad nepadodieties uztraukumam. Kas gan ir uztraukums? Tās ir prātā radītas bailes. Tāpēc esiet
vienmēr laimīgi. Laime ir savienība ar Dievu, nevis ar pasauli. Šajā pasaulē nav laimes. Pasaulīgā laime
ir īslaicīga, bet svētlaime ir pastāvīga.
Sathya Sai runā Vol.26/ Ch.42: 1993. gada 9. aprīlis
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume26/d930409.pdf

Dievs ir visas laimes pirmavots
No vismazākā prieka līdz Brahmana augstākajai svētlaimei (Brahma-anandai), katrs solis ir prieka
sajūtas pieaugums. Tādi vārdi kā visaugstākā svētlaime (Param-ananda) norāda tikai svētlaimes
posmus (ananda). Patiesībā visi svētlaimes veidi ir iegūti no Brahmana svētuma (dievišķības) galvenā
avota.
Upanišada Vahini 6.nod.
http://sssbpt.info/vahinis/Upanishad/Upanishad06.pdf

"Viņš ir saldme", "Brahmans ir svētlaime", saka Upanišadas. Tas ir Brahmanā (Dievišķumā) un caur To,
arī materiālā pasaule ir apveltīta ar kādu prieka mazumiņu. Bez pamata Brahmana, kas ir absolūtais un
vispilnīgākais saldums un prieks, šī īslaicīgā izzūdošā parādīšanās nebūtu tik patīkama un prieku
sniedzoša pasaulīgi domājošajiem! Bez šīs pamata saldmes pasaule būtu bijusi šausmīgi rūgta.
Nelielais saldums, ko dod materiāli priekšmeti nāk no Nektāra okeāna.
Prašanti Vahini 29.nod.
http://sssbpt.info/vahinis/Prasanthi/Prasanthi29.pdf

Pēc badžanām (garīgu dziesmu dziedāšana) mēs visi skandējam: “Lai visas dzīvās būtnes visās
pasaulēs ir laimīgas (Samastha Lokah sukhino bhavantu)! Cik liels gan ir sasniegums, ja jūs viens pats
esat laimīgs? Visiem vajadzētu būt laimīgiem. Jūsu laime slēpjas visu laimē, jūsu labklājība slēpjas visu
labklājībā. Jūs nevarat būt laimīgs, kad citi nav laimīgi. Tāpēc lūdzieties par visu cilvēku labklājību,
ieskaitot mazākās radības un kukaiņus. Tā ir vienotības patiesā nozīme. Dievam dārga ir tikai tā sirds,
kas vēlas labklājību visiem.
Sathya Sai runā Vol.41/ Ch.8: 2008. gada 31. maijs
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume41/sss41-08.pdf

Esiet laimīgi, esiet laimīgi! Ieprieciniet citus. Visi būs laimīgi. Dievs būs laimīgs.
Sathya Sai runā Vol.21/ Ch.32, 22: 1988. gada novembris
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume21/sss21-32.pdf

• Kas ir laime?
• Kādas ir pasaulīgās laimes pazīmes?
• Kādas ir garīgās laimes pazīmes?
• Ko Svami domā, sakot, ka laime ir viens no galvenajiem vārtiem uz dievišķību?
• Kāda ir šīs mācības ietekme uz katru no mums ikdienas dzīvē?
• Kāpēc ir tik svarīgi darīt laimīgus citus?

