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SAPROTIET PIECU ELEMENTU PRINCIPU 
 

Bailes no grēka ir iznīkušas; ļauni darbi ir kļuvuši 

ikdienišķi; padevība Dievam ir samazinājusies. Visapkārt 

notiek varmācība. Ak, cilvēki! Saprotiet, ka jūs sasniegsiet 

mieru un laimi vienīgi tad, ja meklēsiet patvērumu pie 

Dieva Lotosa kājām un dziedāsiet Viņa Dievišķo Vārdu. 

(Telugu dzejolis) 
 

Mīlestības iemiesojumi! 
Viss, ko jūs redzat prapančā (pasaulē), kura sastāv no kustīgām un 

nekustīgām lietām, ir panča bhutu (piecu elementu) izpausme. Nav pasaules 
bez pieciem elementiem. Tie ir Dieva patiesie veidi. Tādēļ cilvēki ar cieņu 
attiecas pret pieciem elementiem, proti, pret zemi, ūdeni, uguni, gaisu un ēteru 
kā pret Bhudēvī, Gangadēvī, Agnidēvu, Vājudēvu un Sabda Brahmanu, resp., uz 
šī pamata Dievu cildina kā Sabda Brahmamaji, Čarāčaramaji, Džjotirmaji, 
Vangmaji, Nitjānandamaji, Paratparamaji, Maijamaji un Šrīmaji (kā skaņas, 
kustīguma un nekustīguma, gaismas, valodas, mūžīgās svētlaimes, vislielākās 
varenības, maldu un bagātības iemiesojumu). Tās ir piecu elementu īpašības, 
kas uztur pasauli. Pieci elementi ir klātesoši katrā būtnē. Gars jeb Ātma, kas ir 
Dieva patiesais veids, nav redzams ar fiziskām acīm, bet panča bhutas var 
redzēt, dzirdēt, sajust un pieredzēt ikviens. Tas, kas saprot piecu elementu 
principu, pats kļūst par Dievu. 

 
Absolūtās patiesības teicieni 

Gājatrī mantra sākas ar: Bhur, Bhuvah, Suvahà. Bhur pārstāv matēriju, to 
attiecina uz ķermeni. Bhuvah pārstāv vibrāciju, tā attiecas uz gaisu (prānu). 
Suvahà pārstāv spožumu, kas ir augstākā gudrība. Šorīt pūdžas laikā 
virspriesteris runāja par Dakšināmūrti kā par augstākās gudrības iemiesojumu. 
Četras Vēdas pasaulei ir devušas četras Mahāvākjas – absolūtās patiesības 
teicienus. Tie ir: Pradžnānam Brahma (Brahmans ir Augstākā Apziņa), Aham 
Brahmāsmi (ES esmu Brahmans), Tat Tvam Asi (Tas Tu Esi), Ajam Ātma Brahma 
(Ātma (ES) ir Brahmans). Šīs dievišķās aksiomas izsaka Vēdu būtību. Kas ir 
pradžnāna? Vai tās ir grāmatu zināšanas? Vai tās ir zināšanas, ko aizmirst laika 
gaitā? Vai tās attiecas uz ķermeņa pieredzi? Nē. Nepavisam. Pradžnāna ir 
nemainīgais un mūžīgais princips, kas ir iekš jums visos laikos un apstākļos. 
Ļaudis to sauc par visaugstāko zināšanu, bet pareizais tulkojums šim terminam 
ir Pastāvīgā Vienotā Apziņa. Šī Pastāvīgā Vienotā Apziņa ir imanenta cilvēkā. Kā 
gaiss ir visam caurspiedīgs, tāpat arī Pastāvīgā Vienotā Apziņa. Kā ir iespējams, 
ka cilvēks nav spējīgs atzīt tādu visam caurspiedīgu dievišķību, kas eksistē visos 
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trijos laikos – pagātnē, tagadnē un nākotnē? Vēdas apraksta dievišķību kā tādu, 
kas nekustas, bet parādās kustībā, un eksistē visur, bet nav uztverama. Lai gan 
Dievs ir klātesošs iekšienē, cilvēks meklē Viņu domādams, ka Viņš ir atrodams 
tikai noteiktā vietā. Tas ir līdzīgi tādam, kas meklē sevi kaut kur citur. Cik 
nezinīgs ir cilvēks, ka viņš neīsteno dievišķību, kas ir viņā pašā piecu elementu 
veidā! No viņa puses ir muļķība meklēt Dievu ārpusē, ignorējot savu dabīgo 
dievišķību. Dievs ir klātesošs ikvienā būtnē. Neviens nevar eksistēt bez Dieva. 
Dzīvības princips, kas plūst ikvienā ķermeņa nervā, ir patiešām dievišķs. 
Dzīvības princips, kas uztur mūsu ķermeni, ir Pradžnāna. Uz šāda pamata saka: 
Pradžnānam Brahma. 

Tas pats ir atspoguļots citā Mahāvākjā – Ajam Ātma Brahma (ES ir 
Brahmans). To var interpretēt kā “ES esmu Ātma un Brahmans”. 

Trešais teiciens ir Tat Tvam Asi. Tat nozīmē visam caurspiedīgo Brahmanu 
un Tvam pārstāv individuālo es. Tas nozīmē, ka tā pati dievišķība ir klātesoša 
iekšēji un ārēji: Antarbahīša Tatsarvam Vjapja Nārājana Sthita (Visam 
caurspiedīgais Dievs ir klātesošs iekšēji un ārēji). Tas, kas ir redzams, dzirdams 
un pieredzams ārpusē, nav nekas cits, kā iekšējās būtnes atstarojums, 
atdarinājums un atbalss. Ja realitāte ir iekšienē, kādēļ ilgoties pēc tās 
atstarojuma ārpusē? Tā ir galīga muļķība. Indiešu kalendāra pirmā gada vārds ir 
Prabhava. Vārds prabha nozīmē dievišķo spožumu. Tādējādi prabhava apzīmē 
latentā Dieva manifestāciju. Cilvēks ir laika iemiesojums. Viņš ir laika saimnieks. 
Lai saprastu realitāti, cilvēkam jāiegūst vara pār savu prātu. Tādēļ ir teikts: 
valdiet pār savu prātu un kļūstiet par prāta valdnieku. Pieci elementi, kuri ir 
redzami ārpusē, ir klātesoši cilvēkā. Viņš ir piecu elementu saimnieks. Jums 
jāvalda pār prātu, nekļūstiet tā vergs. Kaikējī bija karaliene, kura pieņēma ļauno 
padomu no savas kalpones Mantharas. Jūs visi zināt, kas viņai notika. Viņa 
zaudēja savu vīru, ieguva dēla nicinājumu un sev nopelnīja sliktu slavu. Šodien 
jūs neatradīsiet nevienu sievieti vārdā Kaikējī. Līdzīgs liktenis būs tiem, kas 
pakļaujas prāta untumiem. Cilvēks ir prāta pavēlnieks. Viņš nedrīkst uzvesties 
kā vergs. 

 
Pieci elementi izpauž Dievu 

Cilvēks ir piecu elementu iemiesojums. Lai gan tie ir ārkārtīgi spēcīgi, 
tomēr cilvēks ir to saimnieks. Taču cilvēks savas nezināšanas dēļ uzskata sevi 
par ļoti vāju un bezpalīdzīgu. Viņam nav zināms par Dievu, kas caurstrāvo katru 
atomu universā. Vēdas paskaidro: Anoranījan Mahato Mahījan (Dievs ir 
smalkāks par vissmalkāko un plašāks par visplašāko). Tāds Dievs mīt cilvēkā. Kā 
cilvēks var aptvert Dievu? Viss, kas ir redzams ārējā pasaulē, arī ir Dieva 
izpausme, bet cilvēks nav spējīgs to apjēgt, tāpēc ka viņam trūkst pareiza 
redzējuma. Pašjannapi Ča Na Pašjati Mūdho (tas ir muļķis, kas redz, bet tomēr 
neapjēdz realitāti). Viss, ko cilvēks redz, dara un pieredz pasaulē, arī ir Dievs, 
bet viņš nav spējīgs apjēgt Dievu tādā veidā. 
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Dievam nav ne izšķirību, ne atšķirību. Neviens nevar pieprasīt Viņam kaut 
ko darīt vai nedarīt. Viņš var darīt visu, jo Viņš ir visur un visā. Nevienam nav 
varas pār Viņu. Ja cilvēks grib vizualizēt Dievu, viņš Viņu redzēs tikai cilvēka 
veidā daudz lielāku par sevi katrā ziņā. Džanthunam Naradžanma Durlabham 
(no visām dzīvām būtnēm piedzimt par cilvēku var visretāk). Daivam Manuša 
Rupena (Dievs pieņem cilvēka veidu). Tādēļ cilvēkam vispirms vajadzētu pazīt 
cilvēciskas būtnes dabu. Visi svētie teksti ir aprakstījuši Dievu cilvēka veidā. Bet 
tas nenozīmē, ka Dievs ir ierobežots vienīgi ar cilvēka veidu. Visi veidi ir Viņa. 
Tomēr cilvēks nevar ieraudzīt Dievu kādā citā veidā nekā cilvēkā. Ja bifelis 
iztēlojas Dievu, tas par Viņu var domāt tikai kā par citu milzīgi lielu bifeli. Tāpat 
varde domā par Dievu kā par citu gigantisku vardi. Dievam nav atšķirību, Viņš 
var pieņemt jebkuru veidu un darīt visu. Viņā nav ne pēdu no savtības. Lai ko 
Viņš dara, tas ir jūsu labklājībai. Neviens nevar teikt, ka Dievam ir īpašs veids. 
Viņš ir klāt visā. Visi veidi ir Viņa un katrs veids sastāv no tiem pašiem pieciem 
elementiem. Tāpēc iegūstiet ticību, ka Dievs ir imanents piecos elementos. Ja 
jums ir ticība, jūs pieredzēsiet patiesību. 
 

Kur ir ticība, tur ir mīlestība; 
Kur ir mīlestība, tur ir miers; 
Kur ir miers, tur ir patiesība; 

Kur ir patiesība, tur ir svētlaime; 
Kur ir svētlaime, tur ir Dievs. 

 
Jūs mīlat savu māti, jo ticat, ka viņa ir jūsu māte. Vīrs mīl savu sievu, jo tic, 

ka viņa ir viņa sieva. Taču pirms kāzām kas ir vīrs un kas ir sieva? Tādējādi ticība 
ir mīlestības pamats. Dievu var sasniegt tikai tas, kam ir stipra ticība. Bez ticības 
jūs nevarat iegūt Dieva pieredzi. Pirmām kārtām ir vajadzīga ticība sev pašam. 
Attīstiet pašpaļāvību, kas vedīs uz pašapmierinātību. Ja jūs esat apmierināts ar 
sevi, jūs esat gatavs upurēties. Tikai ar pašuzupurēšanos var sasniegt ES 
Atklāsmi. ES Atklāsme nozīmē pieredzi, ka jūs esat viss. Pašpaļāvība ir pamats, 
pašapmierinātība attiecas uz sienām un pašuzupurēšanās ir jumts. Neviens 
nevar dzīvot mājā bez jumta. Jumtu nevar uzlikt bez sienām un sienas nevar 
uzcelt bez pamata. Tādēļ pašpaļāvība, pašapmierinātība un pašuzupurēšanās ir 
ļoti būtiskas ES Atklāsmei. Mūsdienās cilvēks ir zaudējis pašpaļāvību. Ja jūs 
zaudējat pašpaļāvību, jūs zaudējat visu. Vienīgi ar pašpaļāvību jūs varat iegūt 
mirdzošā Dieva vīziju. 
 

Atzīstiet, ka jūsos mīt Dievs 
Mīlestības iemiesojumi! 
Viss būtībā ir dievišķs. Lai kur mēs redzam piecus elementus, tur ir 

dievišķība. Tā kā cilvēks ir izveidots no pieciem elementiem, viņš patiešām ir 
Dievs. Dievam nav nekāda īpaša veida. Ļaudis piedēvē Dievam dažādus veidus. 
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Šeit mums ir Dakšināmūrti tēls. Šis veids nav nekas cits kā jūsu pašu iedoma. Tā 
nav realitāte. Kā jūs varat vizualizēt Dievu, kas ir universa patiesais veids? Viens 
no Dieva vārdiem ir Visva. Kāda ir Visvas nozīme? Visva ir tas, kam ir 
neierobežots daudzums formu, veidu, ķermeņu un locekļu. Visva (universs) ir 
izveidots no pieciem elementiem. Cilvēka ķermenis arī sastāv no tiem pašiem 
pieciem elementiem. Tādēļ to sauc par visvu. Vēdās teikts: Sahasra Sīrša Puruša 
Sahasrākša Sahasra Pad (Dievam ir tūkstošiem galvu, acu un kāju). Tas nozīmē 
vienīgi to, ka visas galvas, rokas un sirdis (3H: heads, hands, hearts) ir Viņa. 
Nespēdams saprast šo patiesību, cilvēks uzskata sevi par parastu būtni un 
attīsta pieķērību ķermenim. Jūs esat cilvēks tikai savā veidolā, bet jūs esat Dieva 
iemiesojums. Tāpēc esiet cieši pārliecināts, ka jūs esat Dievs. Attīstiet pilnīgu 
ticību četrās Mahāvākjās paustajai patiesībai, ka jūs neesat atšķirīgs no Dieva. 
Neliels piemērs. Kad jūs sakāt, ka šis ir mans mutauts, jūs esat atšķirīgs no tā. 
Tāpat tad, kad jūs sakāt: šis ir mans ķermenis, mans prāts, mans budhi, mana 
čita utt., jūs esat atšķirīgs no tā visa. Tādā gadījumā: kas jūs esat? Jautājiet to 
sev. Tie ir tikai instrumenti, bet jūs esat to saimnieks. Ja jūs reiz apjēdzat šo 
patiesību, jūs paceļaties pāri tam visam. 

Šis šķīvis, glāze un karote ir no sudraba. To vārdi un veidi ir atšķirīgi, bet 
sudrabs visos ir viens un tas pats. Vārdi un veidi var būt mainīti, bet sudrabs 
paliek nemainīgs. Līdzīgi bērns kļūst par pusaudzi, tad par vīru un vēlāk par 
vectēvu. Ķermenis mainās, bet gars paliek nemainīgs. Neticiet ķermenim, kas 
pastāvīgi mainās. Ķermenis ir līdzīgs ūdens burbulim, prāts ir līdzīgs trakam 
mērkaķim. Nepakļaujieties ķermenim, nepakļaujieties prātam. Paklausiet 
sirdsapziņai. Sirdsapziņa ir Ātma (ES). Pilnīgi ticiet Ātmai. Jums neizbēgami 
jāsaskaras ar problēmām, ja jūs paļaujaties uz ķermeni, prātu un jutekļiem. 
Tomēr tik ilgi, kamēr jūs dzīvojat pasaulē, jums jāizpilda savi pienākumi, 
izmantojot ķermeni un prātu kā instrumentus. Jums arī jāgūst labums savai 
pasaulīgajai eksistencei no pieciem elementiem un galu galā jūs kļūsiet viens ar 
tiem. 

 
Iegūstiet stipru ticību Dievam 

Jūs esat pradžnānas iemiesojums. Tās nav pasaulīgas jeb laicīgas 
zināšanas. Patiesā zināšana ir jūsu iekšienē. Tā nav kaut kas tāds, ko jūs iegūstat 
pēc piedzimšanas. Tā ir ar jums jau pirms jūsu dzimšanas. Šī zināšana ir ar jums 
vienmēr un rāda pareizo ceļu. Bet jūs esat aizmirsuši šo patiesību un tātad 
ciešat no ilūzijas. Šinī pasaulē viss ir maija (ilūzija). Viss ir pāri slīdoši mākoņi, 
nekas nav pastāvīgs. Vienīgi Ātma ir patiesa un mūžīga. Iegūt Ātmas pieredzi 
jābūt jūsu dzīves mērķim. Izpildiet savus pienākumus pasaulē, paturot acu 
priekšā mērķi – sasniegt mūžīgās Ātmas principu. 

Šodien jūs izpildījāt padukas rituālu. Kāda ir paduku nozīme? Galva ir 
vissvarīgākā ķermeņa daļa. Tādēļ tā ir kronēta. Šāda vērtīga galva nekur nevar 
aiziet bez kāju palīdzības. Kājas nes galvas svaru. Čandrama Manaso Džataha 
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Čakšo Surjo Adžajata (Mēness ir radies no Augstākās Būtnes prāta un Saule no 
Tās acīm). Acis ķermenim ir ļoti svarīgas. Bez acīm (nētra) jūs nevarat iet cauri 
svētajiem tekstiem (šāstra). Bez redzesspējas (drišti) jūs nevarat ieraudzīt 
radību (srišti). Bet visi šie locekļi ir tikai instrumenti. Pamatbāze tam visam ir 
Ātmas princips. Cilvēks ignorē pamatbāzi un piešķir svaru instrumentiem. Tādēļ 
viņš ir pakļauts bēdām. Bhrama (maldīgi priekšstati) nes atbildību par cilvēka 
bēdām. Tik ilgi, kamēr kāds ir iestrēdzis bhramā, viņš nevar sasniegt Brahmu. 
Termins Brahma nozīmē bezgalību. Līdzīga nozīme ir terminam Višnu. Tātad 
Dievs simbolizē bezgalību un prāta plašumu. Bet šauri domājoša persona arī 
Dievu uzskata par tādu pašu. Jad Bhavam, Tad Bhavathi (kā jūs jūtat, tā ir). 
Dievu piepilda plaša vēriena jūtas. Nevienam nav iespējams saprast Dieva Gribu 
(sankalpa). Nespēdami saprast Dieva Gribu, ļaudis aizmirst realitāti (jathartha) 
un nonāk grūtībās (anartha). Viņus aizrauj pasaulīgas lietas (padartha) un viņi 
ignorē Dievu (Parartha). Dievs ir pamats; citādi viss attiecas uz fizisko pasauli. 
Nepiesaistiet savu ticību fiziskajai pasaulei. Tomēr jums labi jāspēlē sava loma 
dzīves drāmā. Jums jāizpilda jūsu pasaulīgie pienākumi. Tādā apjomā jūs varat 
paturēt pasauli savā prātā. Ja jums ir stipra ticība uz Dievu, jūs Viņu uztversiet 
visur, neviena cita doma neienāks jūsu prātā. Ja jūs sapratīsiet piecu elementu 
principu, jūs sapratīsiet Dievu. 
 

Dievam nav kaut kāda īpaša veida 
Mīlestības iemiesojumi! 
Pieci elementi ir cilvēka dzīves patiesais princips. Dzīvība nav iespējama, ja 

trūkst kaut tikai viens no pieciem elementiem. Gaiss ir jūsos, ap jums un zem 
jums, bet jūs nevarat to ne redzēt, ne satvert. Jūs nevarat noliegt tā esamību, jo 
bez tā jūs nevarat izdzīvot. Tas mīt jūsos kā elpa. Kamēr jūs elpojat, jūs esat 
sivam (laimīgs), citādi jūs kļūstat savam (līķis). Tātad elpa ir Īšvaras patiesais 
veids. Tādējādi mēs redzam, ka Dievs atrodas cilvēkā elpas veidā un uztur viņa 
dzīvību. 

Vispirmām kārtām atsakieties no priekšstata, ka Dievam ir īpašs veids. Visi 
veidi, kas piešķirti Viņam, ir cilvēku pašu radīti un iedomāti. Dievs ir attēlots ar 
četrām rokām, turot gliemežvāku, disku, vāli un lotosu (sankha, čakra, gada, 
padma). Ja Dievs patiešām būtu piedzimis ar četrām rokām, ļaudis Viņu noteikti 
izliktu aplūkošanai. Kāda ir iekšējā nozīme Dievam, kas tur šos četrus 
priekšmetus? Gliemežvāks (sankha) pārstāv skaņu, disks (čakra) nozīmē laika 
riteni. Vāle (gada) simbolizē spēku un lotoss (padma) attiecas uz sirdi. Tas viss ir 
tikai tādēļ, lai jūs saprastu, ka Dievs ir skaņas, laika, spēka un sirds valdnieks – 
tāpēc Viņš ir aprakstīts ar šiem priekšmetiem rokās. 

Ārpus visiem Dieva veidiem cilvēka veids ir ļoti nozīmīgs. Dievs iemiesojas 
cilvēka veidā. Jums vajadzīga pilnīga ticība, ka jūs esat dievišķības iemiesojums. 
Pareizi izmantojiet savus maņu orgānus. Tikai tad jūs varat kļūt par patiešām 
cilvēcisku būtni. Kas ir cilvēks? Tas, kam ir vienība domās, vārdos un darbos, 
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patiešām ir cilvēks. Īstais cilvēces studiju objekts ir cilvēks. Tas nozīmē, ka jūsu 
domām, vārdiem un darbiem ir jābūt harmonijā citam ar citu. Jāsaka tas, ko 
domā, un jādara tas, ko saka. Šo triju vienotība nozīmē patiesu cilvēciskumu. 

Tridalam Trigunakaram Trinetramcha Trijajudham; 
Tridžanma Papa Samharam Eka Bilvam Sivarpanam. 

 
(Ziedojiet trijstaraino bilvas lapu Dievam Šivam, kuram ir trīs acis un 

trejzaris rokās un kurš iznīcina grēkus trijās piedzimšanās). Ziedojiet Dievam 
savas domas, vārdus un darbus. 

Lai gan Dievs ir jūsu iekšienē, ar jums, ap jums visu laiku, jūs izšķiežat 
milzumu laika, meklējot Viņu ārpusē. Neizniekojiet laiku, jo laiks ir Dievs. Tas ir 
iemesls, kura dēļ Dievs ir slavināts kā Kālasvarūpaja Namah, Kālatītaja Namah 
(Slava Dievam, kas ir laika iemiesojums un pārspēj laiku). Ja jūs visu laiku esat 
Dieva sabiedrībā, kādēļ jūs ielaižat sevī neapmierinātību? Lai saprastu, ka Dievs 
nav atsevišķi no jums, uzņemieties svētus darbus. Palīdziet citiem. Hastasja 
Bhušanam Danam, Sathjam Kanthasja Bhušanam, Srotrasja Bhušanam Sastram 
(Labdarība ir patiesā rota rokām, patiesība ir īstā rota kaklam un svētu rakstu 
klausīšanās ir vislabākā rota ausīm). Tās ir rotas (bhušanas), ar kurām Dievs grib 
redzēt jūs rotājoties. Bet cilvēks ilgojas pēc pasaulīgām rotām (bhušanas) un ar 
to nopelna sev nosodījumu (dušanas). Atmetiet kā nederīgas mākslīgās 
rotaslietas un greznojieties ar dabīgām rotām. 
 

Izlietojiet savu ķermeni nesavtīgai kalpošanai 
Mīlestības iemiesojumi! 
Mīlestība ir kopīgais princips visos. Tā ir svēta un nemainīga. Lai gan jūs 

esat apbalvoti ar svētu mīlestību, jūs tomēr izvēlaties sliktu ceļu. Šādu svētu 
mīlestību jūs vēršat uz savtīgiem pasaulīgiem mērķiem un pakļaujat sevi 
pārmetumiem un nosodījumam. Uzsāciet svētas darbības un nopelniet sev labu 
vārdu. Jūsu ķermeni uztur Dievs. Tādēļ izlietojiet to cēliem mērķiem. 
 

Neskatieties neko ļaunu, redziet, kas ir labs; 
Neklausieties neko ļaunu, dzirdiet, kas ir labs; 

Nerunājiet neko ļaunu, sakiet, kas ir labs; 
Nedomājiet neko ļaunu, domājiet, kas ir labs; 

Nedariet neko ļaunu, dariet, kas ir labs; 
Tas ir ceļš pie Dieva. 

 
Padariet svētus visus ķermeņa locekļus, uzņemoties nesavtīgas aktivitātes. 

Taču tāda prakse nav viegla. Vienmēr ir kaut kādas patmīlīgas intereses visā, ko 
cilvēks dara. Paša ieinteresētība arī ir nepieciešama, bet tai jābūt ierobežotai. 

Dievs ir svētlaimes okeāns. Cik liels ir jūsu trauks, tik daudz ūdens jūs varat 
pasmelt no okeāna. Ja jūs gribat iegūt vairāk svētlaimes no svētlaimes okeāna, 
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t.i. Dieva, jums jāpalielina sava trauka apjoms, kas nozīmē, ka jums jāpaplašina 
mīlestība. Mīlestības paplašināšanās ir dzīvība, mīlestības sašaurināšanās ir 
nāve. Attīstiet mīlestību sevī un dodiet to arī citiem. Tā ir patiesa ziedošana. Na 
Karmana Na Pradžaja Dhanena Thjagenaikena Amrutatvamanasu (Nemirstība 
nav sasniedzama ne ar darbiem, ne pēcnācējiem vai bagātību; to var sasniegt 
vienīgi ar upuri). Viss pieder Dievam. Nav nekā, ko jūs varētu saukt par savu. 
“Ak, Dievs, es ziedoju sirdi, ko Tu man esi devis. Ko vēl es varu nolikt pie Tavām 
Lotosa Kājām? Lūdzu, pieņem manus sveicinājumus.” (Telugu dzejolis) 

Tas ir patiesais ziedojums, ko kāds var sniegt Dievam. Bet šodienas cilvēks, 
lai gan augsti izglītots un inteliģents, ir iestidzis nezināšanā. “Par spīti savai 
izglītotībai un inteliģencei muļķīgs cilvēks negrib zināt savu patieso ES un 
persona ar aprobežotu prātu negrib atteikties no savām ļaunajām īpašībām. 
Mūsdienu izglītība ved tikai uz argumentāciju, nevis uz pilnīgu gudrību. Kāds 
labums iegūt pasaulīgu izglītību, ja tā nevar jūs aizvest uz nemirstību? Iegūstiet 
zināšanu, kas jūs padarīs nemirstīgu.” (Telugu dzejolis) 

Šodien cilvēks iegūst izglītību tikai tādēļ, lai vairāk nopelnītu. Jo vairāk viņš 
mācās, jo vairāk sāk apšaubīt Dievu. Tādu personu nepavisam nevar saukt par 
cilvēku. Cilvēkam vajadzīga tīra sirds bez jebkādām šaubām. Tikai tad viņš var 
saprast Dievu. 

Vai jūs zināt, kāpēc Dievs jums devis acis? Vai tādēļ, lai redzētu visu, kas 
gadās jūsu ceļā? Nē, nē. Acis ir dotas, lai redzētu Dievu. Bet ir daži cilvēki, kas 
aizver acis un sāk meditēt, pat sēžot pretī Svamijam. Tāda meditācija ir 
nepareiza dievbijība. Cilvēki, kuri aizver acis Dieva priekšā, varbūt ir bijuši akli 
agrākajos mūžos vai būs akli nākamajās piedzimšanās. Tā ir neveselīga un 
nesvēta prakse aizvērt acis Dieva priekšā. Atveriet acis un redziet Viņu. Atveriet 
ne tikai fiziskās acis, bet arī gudrības aci. 

Kādēļ Dievs jums ir devis mēli? Lai baudītu izmeklētu barību? Nē, ne tikai 
tādēļ. Mēle ir dota, lai dziedātu Dieva Vārdu un runātu mīlīgi un maigi. 
Nerunājiet tā, kā jums patīk, ar ko jūs varat ievainot citu jūtas. Daži cilvēki nav 
spējīgi pievērst jums uzmanību, ja jūs runājat mīlīgi un maigi; atstājiet viņus 
viņu liktenim. Viņi var klausīties vai ne, bet jums vienmēr jārunā patīkami. Ja tas 
nav iespējams, klusējiet. Ja jūs klusējat, konflikts nav iespējams. 
 

Dievs ir īstais dzīves veidotājs 
Tikai tie, kas neatzīst Dievu, darbojas muļķīgi. Patiesībā cilvēks pats ir 

Dievs. Viņš var kļūt par īstu cilvēku vienīgi tad, kad ir īstenojis savu dievišķību. 
Tad viss, ko viņš darīs, būs pilnīgs. Bija kāds cilvēks, vārdā Antonijs, kas taisīja 
vijoles. Tā kā viņš savu darbu izdarīja līdz galam pilnīgi, vienu vijoli viņš gatavoja 
veselu gadu. Reiz viņa draugi viņam pārmeta: “Antonij, ja tev vajadzīgs vesels 
gads vienai vijolei, kā tu apgādāsi savu ģimeni? Mēs domājam, ka tu izšķied 
savu laiku.” Antonijs atbildēja: “ Brāļi, ko es daru, tas ir Dieva darbs, bet Dievs ir 
pilnības iemiesojums. Tādēļ es rūpējos, lai vijole, kuru es gatavoju, arī ir 
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pilnīga.” Tādēļ Antonija (t.i. Stradivārija – tulk.) vijoles kļuva ļoti slavenas. Lai ko 
jūs darāt, dariet to tā, lai Dievs būtu apmierināts. Tikai tad jutīsiet gandarījumu 
par savu darbu. Visiem jūsu darbiem jābūt svētīgiem. Tikai tad jūs būsiet dārgi 
Man un ES kļūšu jūsu draugs. Pat ja jūs kādam ziedojat kumosu barības, dariet 
to pareizā veidā. 

Vakar mūsu zēni uzņēmās lielas pūles un devās uz tāliem ciematiem 
izpildīt Grama Sēvu. Viņi izdalīja pārtikas sainīšus līdz desmitiem vakarā. Bez 
šaubām tas ir labs darbs, bet viņi neizmantoja savu atšķiršanas spēju. Pārtika 
bija sasaiņota agrajās rīta stundās. Kā tā var saglabāties labā stāvoklī līdz 
desmitiem vakarā? Vai tad tā nebūs sabojājusies? Vai ir pareizi tādu pārtiku dot 
ļaudīm? Ja produkti ir sabojājušies, jums vajadzētu ņemt tos atpakaļ un 
nākošajā dienā dot svaigus. Kad to pateica zēniem, viņi apjēdza savu kļūdu. 
Patiesībā viņi tā bija iegrimuši darbā, ka nevarēja pamanīt šo aspektu. Zēniem 
vajadzētu mazliet atpūsties pēc ēšanas, ir teikts: “Mazliet paguli pēc ēšanas.” 
Bet šis gadījums nebija tāds, jo viņi atkal turpināja sēvu, ejot uz citiem 
ciematiem tūlīt pēc ēšanas. Tāpēc dažiem zēniem sākās sāpes māgā un sacēlās 
drudzis. Ikvienam vajadzētu vingrināt savu atšķiršanas spēju visā, ko dara. 

Dievs vienmēr visu dara pilnīgi. Kad vien ES materializēju gredzenu 
pielūdzējam, tas tieši der viņa pirkstam. Pat zeltkalis, kas noņem mēru un 
izgatavo gredzenu, var kļūdīties. Viņš ir zelta kalējs, bet Dievs ir dzīves kalējs. 
(Aplausi) Viņš vienmēr lietas izgatavo ideāli. Lai kādu kalpošanu jūs uzņematies, 
tā jāizdara teicami. Jābūt apmierinātiem abiem – tam, kas kalpo, un tam, kuram 
kalpo. Tā ir īsta kalpošana. Svētlaime, ko dod šāda kalpošana, nav gūstama 
nekur citur. 

Studenti – zēni un meitenes! 
Jūs esat šīs zemes nākošie pilsoņi un nākošie vecāki. Attīstiet svētas 

īpašības un uzņemieties svētas aktivitātes. Tikai tad jūsu dzīves kļūs svētas. 
Upanišadās teikts, ka cilvēka dzīvība ir visvērtīgākā. Cilvēka vērtību nevar 
aprēķināt vai salīdzināt. Kas piešķir vērtību zeltam un briljantiem? Tas ir cilvēka 
dēļ, ka zelts un briljanti ir ieguvuši vērtību. Cilvēki ir vērtīgāki nekā visas 
pasaules bagātības. Tāpēc nepazaudējiet savu vērtību, iesaistoties savtīgās 
lietās. Taču šodien cilvēks kļūst arvien patmīlīgāks. Zivs ir labāka nekā savtīgs 
cilvēks (angl. vārdu spēle: Fish is better than a man who is selfish. Tulk.) Zivs 
attīra ūdeni no tā netīrumiem, bet patmīlīgs cilvēks piesārņo sabiedrību, kurā 
dzīvo. Visiem jūsu darbiem jābūt nesavtīgiem un svētiem. Tikai tad jūs esat 
gatavs saukties par cilvēku. 

Cilvēkam ir svētais vārds maniši. Lasot apgriezti pa balsieniem ir šinima 
(angl. cinema = kino). Šodien cilvēks ir kļuvis par “cinema maniši”, kas nozīmē, 
ka cilvēks dzīvo mākslotu dzīvi. Jums jābūt patiesam cilvēkam. Cilvēkam ir cits 
vārds – mānava. “Mā” nozīmē adžnāna (nezināšana). “Na” nozīmē bez un “va” 
nozīmē uzvesties. Tātad mānava nozīmē tādu, kas uzvedas bez nezināšanas. 
Jums jābūt tādiem cilvēkiem. Tas ir jūsu audzināšanas piepildījums. 
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Studenti! 
Lai jūsu uzvedība un izturēšanās būtu ideāls visai pārējai pasaulei. Šodien 

pasaule ir galīgā haosā un apjukumā. Visur jūs sastopaties ar postu, grūtsirdību, 
grēku un dusmām. Tādā situācijā jūsu pienākums ir dot mieru apjukušajam. Kur 
ir miers? Tas ir jūsos. Jūs esat miera iemiesojums. Ārējā pasaulē nav miera. 
Cilvēka patmīlība ir atbildīga par to. 
 

Garīgums nav nodarbošanās 
Senajos laikos izglītība un veselības aprūpe bija bez maksas. Bet tagad 

izglītība un veselības aprūpe ir orientēta uz peļņu. Pat par bērna ievietošanu 
bērnu dārzā jāmaksā 20-25 tūkstoši rūpiju. Ļaudis veltī 10 krorus hospitālim, 
cerot uz peļņu 100 krorus (1 krors = 10 miljoni). Kā nabagais var samaksāt tik 
lielu naudu? Šodien ir cilvēki, kuri pat garīgajā sfērā iesaistās peļņas dēļ. 
Garīgums ir domāts, lai atbalstītu mīlestību, nevis komerciālas intereses. Viss 
būs sabojāts, ja naudas lietas iespiedīsies garīgajā sfērā. Pat Dieva vārds būs 
aptraipīts. Neviens neko netērē Manis dēļ, ne arī ES kaut ko pieņemu no citiem. 

Maduras ļaudis ir atsūtījuši nelielu naudas summu sakarā ar ceļa un 
pārtikas izdevumiem, u.c. Viņi var savākt tik daudz naudas, cik vajadzīgs 
darbībai, bet viņiem nevajadzētu prasīt biedru naudu. Mīlestība ir biedra nauda 
garīgajā sfērā. (Aplausi) Nav lielākas iemaksas par mīlestību. Tāpēc dāvājiet 
savu mīlestību citiem. Nenododieties naudas pelnīšanai. Ar to jūs sagādājat 
sliktu vārdu Dievam. ES vēlos, lai mūsu organizācijas neprasa nekādas iemaksas 
ne no viena. Visi jūs zināt, ka ES neņemu pat ne paisu no mūsu studentiem. 
Mūsu slimnīcās arī pacientiem dod dārgas zāles un operācijas pilnīgi bez 
maksas. Ja jūsu nodoms ir labs, nauda jums radīsies pati no sevis. Bet, ja jums ir 
kaut kādi savtīgi motīvi, jums noteikti nāksies zaudēt. Nekārojiet pēc naudas. 
Nauda nāk un iet, bet tikumība nāk un aug. Tādēļ attīstiet tikumību. 

Garīgās organizācijās nekādas iemaksas nedrīkst prasīt no cilvēkiem. Kas 
var aprēķināt Ātmas vērtību? Tā ir bezgalīga un viņpus aprēķināšanai. Tikai tad, 
kad jūs sapratīsiet šo principu un darbosieties atbilstīgi, visa pasaule nostāsies 
uz garīgā ceļa. Tikai tad pasaulē valdīs miers. Šodien nemiers un satraukums ir 
visā pasaulē. Katrs laikraksts ir bagātīga liecība tam. Pielieciet pūles, lai 
transformētu Bhāratas valsti par miera zemi. Ja jūs būsiet mierīgi, visa pasaule 
būs mierīga. Dzīvojiet mierīgi un palīdziet citiem iegūt mieru. Pieņemiet 
Antonija ideālu un visus savus darbus padariet pilnīgus. Daži cilvēki izposta savu 
dzīvi ar sliktām īpašībām un ļauniem darbiem. Vēl vairāk, viņi apgalvo, ka 
viņiem vienmēr ir taisnība. Tā ir galīga muļķība.. Šāda attieksme nekad nevar 
viņiem palīdzēt. Dariet labu un palīdziet ikvienam kļūt laimīgam. Tā ir īsta 
cilvēka dzīve. 
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Mīlestības iemiesojumi! 
Lai visas jūsu darbības, vai tās būtu studijas vai darbs, caurstrāvo mīlestība. 

Dzīvojiet savu mūžu ar mīlestību un paceliet savas valsts prestižu un godu. 
Bhagavans noslēdza savu lekciju ar bhadžanu “Prema Mudita Manase 

Kaho…” 
 

Avots: Sanathana Sarathi, November 2001, vol.44, Nr.11 
 


