Namasmarana Ved uz svētlaimi
Jums vajadzētu saprast, ka ķermenis ir tikai instruments, un Atma ir darītājs un baudītājs.
Atsakaties no ķermeniskas pieķeršanās. Kāpēc jūs mācāties? Jūs vēlaties nopelnīt naudu
un dzīvot laimīgu dzīvi. Bet vai jūs gūstat laimi no studijām? Nē. Pēc studijām jūs vēlaties
ienesīgu darbu, pēc tam paaugstināšanu amatā un tā tālāk, un tā tālāk. Jūsu vēlmēm nav
gala. Tad kā jūs varat sagaidīt, ka būsiet laimīgs? Fiziskajā pasaulē patiesu un pastāvīgu
laimi nevar sasniegt. To var piedzīvot tikai turja stāvoklī (Savienībā ar Dievu). Svētlaime
nav fiziskās pasaules priekšmetos.
Kādu dienu Adi Sankara kopā ar trīspadsmit mācekļiem devās uz Gangas upi, lai
iegremdējoties saņemtu svētību. Viņš satika Braminu, kurš sēdēja zem koka un atkārtoja
Dukrunkarane, Dukrunkarane...
Sankara viņam jautāja, ko viņš iegūs, atkārtojot gramatikas pamatus? Bramins atbildēja,
ka viņš kļūs par izcilu zinātnieku, iestāsies karaļa galmā un nopelnīs naudu. Tad Sankara
prasīja tam, cik ilgi bagātība viņam nodrošinās laimi. Bramins sacīja, ka viņš varētu dzīvot
laimīgu dzīvi līdz nāvei. Tad Sankara viņam jautāja, kas notiks pēc nāves. Brahmins
atbildēja, ka nezina. Tad Sankara dziedāja šādu pantu:
Bhaja Govindam Bhaja Govindam
Govindams Bhadža Moodhamathe
Samprapthe Sannihithe Kale
Nahi Nahi Rakshati Dukrunkarane
O! Neprātīgais, kad tuvosies nāves stunda, gramatikas pamati nepalīdzēs. Tāpēc, skandini
Dieva vārdu).
Tikai Dieva vārds aizsargās tevi visos laika periodos un visos apstākļos. Viss šajā pasaulē
ir kā garām ejošs mākonis. Tikai svētlaime un mīlestība ir pastāvīgas. Mīlestība ir Dievs;
Dievs ir mīlestība. Tātad, dzīvo mīlestībā.
Sathya Sai runā Vol.33 / Ch.5: 2000. gada 4. marts
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume33/sss33-05.pdf

Iegūstiet laimi attīstot mīlestību
Patiesai laimei nav robežu. Kā to var sasniegt? To nevar sasniegt no ārpuses. Tas rodas
no sirds. Sirds ir Dieva mājvieta. Lai piedzīvotu patiesu laimi, cilvēkam ir jāattīsta stingra
ticība Dievam. Kur ir ticība, tur ir mīlestība. Tikai tad, kad cilvēkā ir mīlestība, viņš var
praktizēt pareizu rīcību. Pareiza rīcība ved pie patiesības, kas savukārt ved pie Dieva.
Sathya Sai runā Vol.35 / Ch.6: 2002. gada 13. aprīlis
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume35/sss35-06.pdf

Jo vairāk jūs attīstīsiet mīlestību, jo vairāk jūs pieredzēsiet laimi un jo tuvāk jūs nonāksiet
pie pilnīgās svētlaimes.
Sathya Sai runā Vol.33 / Ch.5: 2000. gada 4. marts
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume33/sss33-05.pdf

Nepārtraukti piedzīvojiet Dievišķo svētlaimi. Tā ir patiesa cilvēcība, kas pati izpaužas,
domājot par Dievu. Laime ir savienība ar Dievu. Cik daudz svētlaimes jūs varat piedzīvot,
ja redzat Dievu sevī un ikvienā! Ļaujiet visām atšķirībām izzust. Atzīstot dievišķumu, kas
piemīt visiem, jums vajadzētu veicināt mīlestības principu un attīstīt līdzjūtību sirdī.
Mīlestība ir Dievs. Tā pārspēj visas cilvēku attiecības, kuru pamatā ir pieķeršanās. Attīsti
dievišķo un nesavtīgo mīlestību, kas ir ilgstoša un bezgalīga. Īsts Dieva mīlētājs
nepiedzīvos bēdas.
Sathya Sai runā Vol29/ Ch.8: 1996. gada 28. marts
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/sss29-04.pdf

Vadiet savu dzīvi ar mīlestību un izbaudiet mieru un laimi. Jums jācenšas panākt laimi ne
tikai sev, draugiem un radiem, bet arī visu citu labklājībai. Centieties padarīt visus laimīgus
ar pastāvīgo lūgšanu, Loka samasta sukhino bhavantu (Lai visi cilvēki visā pasaulē ir
laimīgi)! Tad jūs noteikti piedzīvosiet patiesu mieru un svētlaimi. Tiem, kas palīdz citiem,
vienmēr tiks sniegta palīdzība; viņiem nekad netiks nodarīts kaitējums.
Satja Sai runā, 36. sēj/ Ch.8: 2003. gada 14. aprīlis
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume36/sss36-02.pdf

Sasniedziet laimi, skandējot Tā Kunga vārdu
Šī ir filozofija, kas šodien jāapgūst ikvienam. Mēlei jāizrunā Dievišķais vārds, ausij
jāpriecājas, dzirdot Dievišķo, acīm jābauda Dievišķā forma, sirdij jābūt piepildītai ar
mīlestību pret Kungu. Cenieties no visas sirds iegūt šo dievišķo prieku.
Vasaras lietusgāzes Brindavanā 1993 / Ch.4: 1993. gada 22. maijs
http://sssbpt.info/summershowers/ss1993/ss1993-04.pdf

Ticīgajam jācenšas jau šodien iestādīt Tā Kunga vārda sēkla labi sagatavotā sirdī, kurā
nav egoisma ērkšķu, un jālaista tā ar mīlestību, jāapjož asns ar ticību, jābaro tas ar Vārda
atminēšanās mēslojumu un, no izaugušā mantras koka (svētie vārdi), jānoplūc svētlaimes
augļus un jāizbauda to saldme.
Satja Sai runā, 2. sēj/ Ch.14: 1961. gada 27. jūlijs
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume02/sss02-14.pdf

Pieņemsim, ka jūs uzkāpjat kalnā un dziedat Dieva godībai; dievišķās vibrācijas sasniegs
lielus tālumus, un cilvēki, kas dzirdēs namasmaranu, pat no attāluma, jutīsies ļoti laimīgi.
Dievišķā mūzika var mierināt pat bērnus un dzīvniekus. Dzirdot namasankirtanu, pat
cilvēka akmens sirds izkusīs. Mēs esam dzirdējuši par vairākiem gadījumiem Indijas
vēsturē, kad viņu dižie Dieva pielūdzēji ar savu namasankirtanu, varējuši izraisīt pilnīgu

pārveidošanos pat rūdītos noziedzniekos.
Satja Sai runā, 37. sēj/ Ch.13: 2004. gada 23. augusts
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume37/sss37-13.pdf

Dziediet Dieva godību no visas sirds bez jebkādas kavēšanās. Tikai tad jūs varat piedzīvot
dievišķo svētlaimi. Sāciet šo svēto namasmaranu tieši no šī brīža.
Sathya Sai runā Vol.35 / Ch.7: 2002. gada 14. aprīlis

Laime ikdienas dzīvē
Cilvēks ilgojas pēc laimes katrā darbībā, visa veida pieredzē. Viņš alkst pēc laimes. Visas
viņa darbības ir vērstas uz laimes iegūšanu. Neatkarīgi no tā, vai viņš nodarbojas ar
uzņēmējdarbību vai strādā birojā, viņa mērķis ir iegūt laimi. Bet vai viņš to atrod? Nē. Tas ir
tikai īslaicīgs mirklis, jo tā ir pasaulīgā laime. Viņš kādu laiku var būt laimīgs, bet pastāvīgu
laimi sasniedz tikai apcerot Dievu. Tāpēc apceriet Dievišķo.
Sathya Sai runā, 32. sējums1 / Ch.11: 1999. gada 26. aprīlis
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume32/sss32p1-11.pdf

Padariet Dievu par savas dzīves pamatu. Veiciet savus parastos pienākumus. Pienākums
ir Dievs. Darbs ir pielūgšana. Padariet garīgas visas savas darbības un izturieties pret visu,
kas notiek, kā pret kaut ko tādu, kas notiek jūsu labā. Mācieties piedzīvot nebeidzamu
svētlaimi, meklējot savienību ar Dievu. Nekad neaizmirstiet Dievu. Netiecieties pēc
pasaules lietām. Nebaidieties no nāves. Kad jūsu dzīve sakņosies šajos trijos principos,
jūs sapratīsit Atmanu (Sevi).
Sathya Sai runā Vol.30 / Ch.28: 1997. gada 9. oktobris
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume30/sss30-28.pdf

Ja jūs vēlaties patiesu ilgstošu laimi, to varat iegūt tikai vienotībā ar Dievu. Dievs ir
visaptverošs. Kāpēc jums vajadzētu meklēt Dievu, ja viņš atrodas jūsos? Ķermenis ir kā
ūdens burbulis, un prāts ir traks pērtiķis. Nesekojiet viņiem. Jums vajadzētu sekot tikai
savai sirdsapziņai, kas ir Satja, Patiesības princips. Ja jums ir tīra sirds un jūs
iesaistīsieties teicamās darbībās, jūs piedzīvosiet Dieva izpausmi.
Sathya Sai runā Vol.30 / Ch.16: 1997. gada 18. jūlijs
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume30/sss30-16.pdf

Lai ko jūs darītu, dariet to no visas sirds (Šraddha). "Laimes noslēpums ir nevis darīt to,
kas tev patīk, bet gan, ja tev patīk tas, ko tu dari." Katra darbība ir jāpiepilda ar Mīlestību.
Ja jūs sakāt: “Es ar mīlestību varu darīt tikai tās darbības, kuras man patīk darīt”, tā ir
nepareiza pieeja. Lai ko jūs darītu, piepildiet to ar interesi un mīlestību. Uztveriet visus
darbus kā garīgu vingrinājumu kā ziedojumu. Tad darbs tiek pārvērsts pielūgsmē.
Vasaras lietusgāzes Brindavanā 1991 / Ch.1: 1991. gada 20. maijs
http://sssbpt.info/summershowers/ss1991/ss1991-01.pdf

Ja vēlaties sasniegt laimi, jums vajadzētu saprast, ka laime ir vienotība ar Dievu. Katrs
cilvēks iedomājas, ka laime ir kaut kur ārpus viņa, un cenšas to sasniegt, veicot dažādas
darbības. Kā senie gudrie slavēja Dievu? Viņi pielūdza Viņu ar upura ziedu un dāvāja
Viņam savu mīlestību. Viņi pieņēma Dievu kā patiesības iemiesojumu. Viņi ticēja
mīlestībai, laipnībai un vienotībai. Viņi Viņam piedāvāja savu sirds troni. Tikai ar šādu
cildenu pielūgsmi viņi sasniedza Dievišķību. Tāpēc arī mūsdienu cilvēkam vajadzētu
uzstādīt Dievu savas sirds altārī un tur Viņu pielūgt.
Sathya Sai runā Vol.34 / Ch.23: 2001. gada 23. novembris
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume34/sss34-23.pdf

Jautājumi
Kā lai mēs iegūstam patiesu laimi?
Kāpēc mīlestība ir tik svarīga, lai sasniegtu patiesu laimi?
Kā Namasmarana palīdz mums būt laimīgiem?
Kā sekošana savai sirdsapziņai ved uz laimi?
Kāpēc Svami saka: "Laimes noslēpums ir nevis darīt to, kas tev patīk, bet gan, ja tev patīk
tas, ko tu dari."
Kā mēs varam padarīt garīgas visas savas darbības?

