Vai laime ir atrodama bagātībā vai Dieva klātbūtnē?
Tjagaradža visur meklēja Kungu Ramu, bet galu galā viņš saprata, ka nav nepieciešams meklēt To,
kurš vienmēr ir bijis kopā ar viņu.
Tandžavuras karalis uzaicināja Tjagaradžu uz savu galmu, lai atskaņotu viņa skaņdarbus. Tjagaradža
pamanīja galmā daudzas izcilas personības un visā pazemībā savu koncertu sāka ar skaņdarbu: “Ir
daudz lielu dvēseļu; Es paklanos viņu visu priekšā (Endaro mahanubhavulu, andariki
vandanamulu...). ” Klausoties viņa maigajā dziesmā, visi klātesošie bija apburti.
Lai viņu apbalvotu, ķēniņš viņam piedāvāja naudu. To redzot, Tjagaradža sev jautāja: “Ak, prāts!
Pasaki man, vai laime ir dievišķā tuvumā vai naudā.” Pēc zināmām pārdomām viņš atteicās pieņemt
ķēniņa piedāvāto naudu. Tad ķēniņš ar pienācīgu godu, nogādāja viņu atpakaļ uz viņa ciematu,
kalpiem nesot viņu palankīnā.
Redzot, ka Tjagaradža ceļo karaliskā palankīnā, zagļi sekoja viņam, domādami, ka tam noteikti ir līdz
ir daudz naudas. Pamanījuši zagļus, palankīna nesēji teica Tjagaradžam: “Svami, mūs vajā zagļi. Viņi
mūs varētu pat nogalināt. ”
Tjagaradža atbildēja: „Kāpēc jums vajadzētu baidīties? Jums nav naudas, kas ir baiļu izraisītāja.
Bailes ir tikai tiem, kam ir nauda. Kāpēc tiem, kuriem ir tikai tikumu bagātība, būtu jābaidās no
zagļiem? Jums ir tikai tikumi un nav naudas. Tāpēc nebaidieties. ”
Pēc kāda laika zagļi pieskrēja pie Tjagaradža, nokrita pie viņa kājām un lūdza: "Lūdzu, aizsargājiet
mūs, pasargājiet mūs."
Tjagaradža viņiem jautāja: “No kā lai es jūs glābtu? Kāpēc jūs man lūdzat, lai es jūs glābtu? Kāda
nelaime jūs piemeklējusi? ”
Viņi pastāstīja Tjagaradžam, ka divi ar lokiem un bultām bruņoti jauni vīrieši draud viņus sodīt.

To dzirdot, Tjagaradža, kurš sākumā bija meklējis Ramu visur, saprata, ka Rama vienmēr ir ar
viņu. Viņš nodziedāja šo dziesmu, slavējot Ramu: “Ak, Rama! Tu esi man priekšā, aiz manis un
man abās pusēs (Mundu venaka irupakkala todai-unnava, oh Rama) ”. Rama lika viņam saprast
savu visuresamību, sniedzot viņam šo pieredzi.
Sathya Sai runā Vol29/ Ch.27: 1996. gada 4. jūlijs
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960704.pdf

Kur ir laime?
Atbilde uz jautājumu “Kur ir laime?” ir „Laime ir savienībā ar Dievu”. Studenti to mēdz aizmirst,
tiecoties pēc pasaulīgiem priekiem. Šī atziņa var atnākt tikai ar pieredzes briedumu. Piemēram,
vasarā jūs redzat neauglīgu lauku. Pēc nakts lietus jūs ieraudzīsiet kā tur uzdīgst zāle. No
kurienes tā radās? Tā ir no lauka. Tas, kas zemē bija sēklu veidā, pēc lietus parādījās kā zāle.
Tāpat svētlaime tevī uzdīgst, kad apūdeņo savu sirdi ar dievišķās mīlestības lietu.
Sathya Sai runā Vol29/ Ch.4: 1996. gada 18. janvāris
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/sss29-04.pdf

Nav jāmeklē laime citur. Tā vienmēr ir ar tevi un tevī. Jūs to nevarat piedzīvot, ja neesat sapratis
laimes patieso nozīmi. Jūs esat ilūzijā, ka laime slēpjas naudā, bagātībā un materiālās ērtībās.
Kad jūs sajutīsiet īstas laimes garšu, jūs vairs nevēlēsieties pasaulīgas mantas. Patiesa laime
plūst no sirds dziļumiem.
Sathya Sai runā Vol.38/ Ch.1: 2005. gada 14. janvāris
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume38/sss38-01.pdf

Kur ir laime? Laime ir savienībā ar Dievu. Paskaties uz to sejām, kuri nedomā par Dievu. Viņiem
sejā var būt mākslīgs smaids kā kinofilmā, bet patiesībā viņiem ir “rīcineļļas” (drūma vai blāva)
krāsas seja.
Sathya Sai runā Vol29/ Ch.72: 1996. gada 21. jūnijs

http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960621.pdf

Vai tiekšanās pēc pasaulīgiem priekiem sniedz ilgstošu laimi? It nemaz. (Svami dziedāja strofas
no Bhaja Govindam, lai uzsvērtu, ka jaunība, bagātība un pēcnācēji ir īslaicīgi). Vēlāk dzīvē, kad
izdzīvota visa ģimenes dzīves pieredze, cilvēks pat pēdējos dzīves gados meklē laimi, kas viņu
maldina. Kur tad meklējama laime? Atbildi sniedza Tjagaradža, kad viņš dziedāja, ka laime nav
jāiegūst ar bagātību, bet tikai ar Šri Ramas pielūgšanu.
Sathya Sai runā Vol29/ Ch.33: 1996. gada 16. augusts
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/sss29-33.pdf

Param-Jyoti (Augstākā gaisma), formā Atma Jyoti, (gaisma Atma) ir jūsu iekšienē. Tā ir
nedualitātes un mūžības gaisma. Tā ir nemirstības gaisma. Tā ir Esības gaisma. Tā kā jūsos mīt šī
iekšējā gaisma, kāpēc jums būtu jābaidās no kaut kā? Kāpēc jums vajadzētu uztraukties? Esiet
laimīgi. Kur ir laime? Kā to piedzīvot? Savienība ar Dievu ir laime.
Sathya Sai runā, 32. sējums1 / Ch.11: 1999. gada 26. aprīlis

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

Laimes atklāšana
…Bagavadgīta skaidri pasaka, ka šī pasaule ir īslaicīga “asaru ieleja”, un ilgstošs miers un
svētlaime nav atrodama caur pieķeršanos tai. Ilgstoša miera un laimes avots ir mūsos pašos. Tā
ir Atma (Dievišķais Es). Tieši to saprotot, tiek nodrošināts miers un svētlaime.
Sathya Sai runā Vol20/ Ch.6: 1987. gada 30. marts

http://sssbpt.info/ssspeaks/volume20/sss20-06.pdf

Kāpēc ķermenim vajadzētu ciest no dažādām problēmām, ja manta patiešām būtu laimes avots?
Cilvēks zaudē patiesu laimi, piesaistoties lietām, kas viņam nevar sniegt laimi.
Satja Sai runā, 20. sēj/ Ch.6: 1987. gada 30. marts
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume20/sss20-06.pdf

Cilvēki... nezina laimes izcelsmi un avotu, kas slēpjas viņos pašos; viņi tic, ka var iegūt laimi lielā

daudzumā un ātri, skrienot pēc modes vai iedomām, azarta vai izklaides mirāžas… Jūs esat
liecinieks, attālināts no notikuma vietas; jūs esat vērotājs, nevis tas, kuru vēro ( drašta, nevis
dhrik vai drishya).
Satja Sai runā, 2. sēj/ Ch.15: 1961. gada 10. oktobris
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume02/sss02-15.pdf

Cilvēki iedomājas, ka svētlaime meklējama darbos, laulībā, īpašumā vai pēcnācējos. Tas tā nav.
Jūs cerat uz laimi vienā lietā pēc otras: izglītība, darbs, laulība, bērni un tā tālāk. Bet laime tevi
apiet. Noturīgu laimi iegūst tikai vienotībā ar Dievišķo.
Satja Sai runā, 29. sēj/ Ch.4: 1996. gada 18. janvāris
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/sss29-04.pdf

Pasaulē nav gala vēlmēm pēc materiālām lietām. Lai atbrīvotos no vēlmēm, cilvēkam ir jāvēršas
pie Dieva. Tas ir veids, kā panākt apmierinātību un paliekošu svētlaimi.
Satja Sai runā, 21. sēj/ Ch.11: 1988. gada 16. aprīlis
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume21/sss21-11.pdf

Mūsu rīcībai jābūt tādai, lai tā sagādātu laimi gan mums pašiem, gan citiem. Vispirms mums
jājautā, kas ir patiesā laime un kas ir bēdas. Cilvēki domā, ka laime slēpjas pilnvērtīgā ēšanā un
mierīgā miegā. Tā nebūt nav laime. Laime slēpjas cītīgā darbā un kalpošanā sabiedrībai. Mieru
un laimi mēs varam piedzīvot tikai tad, kad palīdzam nabadzīgajiem un trūkumcietējiem.
…Šodien neviens nevēlas grūtības. Visi tiecas pēc laimes. Kur ir laime? Tā ir visur. Mums vajag
nopelnīt iespēju to piedzīvot.
Satja Sai runā, 36. sēj/ Ch.9, 2003. gada 15. aprīlis
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume36/sss36-09.pdf

Ir tikai viena lieta, kas vienmēr būs ar tevi, tevī, tev apkārt, virs tevis un zem tevis, un tā ir
svētlaime. Svētlaimei nav formas.
Vasaras lietusgāzes Brindavanā 2002. gadā/ Ch.9: 2002. gada 23. maijs
http://sssbpt.info/summershowers/ss2002/ss2002d09.pdf

Patiesa laime slēpjas jūsu paša sirdī. Saprotiet to!
Satja Sai runā, 36. sēj/ Ch.2003. gada 14. janvāris
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume36/sss36-02.pdf

Jautājumi
Kur atrodama patiesa laime?
Kāds ir ciešanu cēlonis?
Kas mums sniedz patiesu laimi?
Ja mēs piedzīvojam laimi sevī, kāpēc mēs to meklējam ārpus sevis?
Kāpēc mēs nespējam atrast patiesu laimi pasaulē?
Kā laime noved pie pašrealizācijas?

