
Pati elpa 

 

Deviņi soļi cilvēka svētceļojumā pie Dieva pa nodošanās un paļāvības taku, ir: 

 

1. Attīstīt vēlmi klausīties Dieva darbu un dažādu bijību izraisošu dievišķu izpausmju 

godībā un slavā. Tas ir sākums. Tikai atkal un atkal dzirdot par Dievu, mēs varam transformēties 

un kļūt dievišķi.  

2. Pie sevis apdziedāt Dievu par godu Viņa varenībai un daudzveidīgajiem varoņdarbiem. 

3. Domās kavēties pie Dieva, nodoties apcerēm par Viņa skaistumu, diženumu un 

žēlsirdību. 

4. Sākt Dieva pielūgšanu, koncentrējoties uz kāju vai pēdu pagodināšanu. 

5. Tas pāriet pilnīgā apmierinātībā ar Dievu, regulārā rituālā pielūgsmē, kuras laikā 

māceklis gūst iekšēju apmierinājumu un iedvesmu. 

6. Māceklis sāk saskatīt iemīļoto Dieva formu, kuru viņam patīk pielūgt, visās būtnēs un 

priekšmetos, kur vien viņš griežas, un tā viņš attīsta Vandanas attieksmi jeb cieņu pret dabu un 

visu dzīvo. 

7. Nostiprinoties šādam prāta stāvoklim, viņš kļūst par visuzticīgāko kalpu bez kādas 

pārākuma vai mazvērtības sajūtas. 

8. Tas noved meklētāju tik tuvu Dievam, ka viņš jūtas kā uzticības persona un biedrs, 

kompanjons un draugs, Dieva spēka un žēlastības, triumfa un sasniegumu līdzdalībnieks, Viņa 

Sakhaa, patiesībā kā tas, par ko reiz bija kļuvis Ardžuna. 

9. Kā var secināt, šis ir ievads pēdējam solim pirms pilnīgas atteikšanās jeb 

Atmanivedanam, pilnīgi pakļaujoties Dieva gribai, ko meklētājs pazīst ar savas attīrītās intuīcijas 

palīdzību. 

 

 Jūs pamanīsiet, ka septītais solis ir Dasjam – kalpa stadija. Tā ir kalpošanas stadija, kuru 

katram, kas sauc sevi par sociālo darbinieku, brīvprātīgo vai apkalpotāju, ir jāsasniedz. Tas ir 

daudz auglīgāk nekā piesaukt Viņa vārdu vai skaitīt rožukroni, vai stundām meditēt, kaut 

kalpošana, protams, būs pilnīgāka un dos lielāku gandarījumu, ja tās pamatā būs garīgā 

disciplīna. Jums jāuzlūko visus kā sava ķermeņa daļas un, kā jūs cenšaties dziedēt savas vainas 

pēc iespējas ātrāk un efektīvāk, tā jums jādziedē citu bēdas un sāpes – cik vien labi jūs to spējat 

un ciktāl tas ir jūsu varā.  

 Dievs pašlaik tiek pielūgts, piedāvājot Viņam visu, ko jūs paši vēlaties, izturoties pret 

Viņu ar tādu cieņu, kādu paši vēlētos sajust. Elks tiek mazgāts un skalots, izgreznots ar 

dārgakmeņiem, ēdināts un apmīļots, smaržu ieskauts utt., jo tās ir lietas, kuras jūs vēlaties. Bet 

Dievs ir apmierināts tikai tad, kad jūs darāt to, ko Dievs vēlas! Kā gan citādi jūs varētu iegūt viņa 

žēlastību? Kā gan citādi, kā tikai auklējot un apkopjot, palīdzot un glābjot Viņa bērnus? Kā gan 

citādi, kā palīdzot tiem apzināties Viņu kā savu Kungu un Sargu, un attīstot viņos ticību Dievam 

ar savu tikumīgo un patieso dzīvesveidu?  

 Viens no pirmajiem tikumīgas dzīves principiem ir – praktizēt klusēšanu. Tādēļ, ka Dieva 

balss ir dzirdama jūsu sirds rajonā tikai tad, kad mute klusē, vētra ir rimusies, un viļņi ir mierīgi. 

Citiem nebūs vēlēšanās kliegt, ja jūs runāsies ar viņiem čukstus. Nostādiet paši savas balss toni: 

cik vien zemu iespējams, tikai tik skaļi, cik nepieciešams, lai sasniegtu jūsu uzrunātā apļa ārējo 



robežu. Saudzējiet skaņu, jo tā ir Akašas
1
 bagātība, paša Dieva izstarojums. Sarunā virsroku var 

gūt tikai tad, ja argumenti ir pietiekami labi un nav nepieciešams pacelt balsi. Klusums ir garīgā 

meklētāja valoda. Maiga runa ir patiesas Mīlestības izpausme. Naids brēc; bailes spiedz. 

Augstprātība taurē. Bet mīlestība dzied šūpuļdziesmas, tā mierina, dziedina. Izmantojiet 

mīlestības leksiku, aizmirstiet naida un nicinājuma valodu. 

 Otra pazīme ir tīrība: ne tikai ārēja tīrība, bet, vēl jo vairāk, iekšējā. Jūs nevarat būt svaigs 

un labi justies, nēsājot mazgātu vesti zem nemazgāta krekla vai otrādi. Abiem jābūt tīriem, lai 

nodrošinātu kņudošu prieka sajūtu. Tādēļ jāmeklē un jāiegūst gan iekšējā, gan ārējā tīrība. Ārējā 

tīrība ir tikai iekšējās tīrības atspīdums. Vaļsirdīgas personas sejā redzams savāds mirdzums. 

Iekšējai tīrībai ir savas ziepes un ūdens – stingras ticības ziepes un pastāvīgas praktizēšanas 

ūdens.  

 Trešā pazīme ir mācekļa godbijīga attieksme pret pienākumu, kas tam uzlikts. Viņš veiks 

jebkuru tam uzticēto uzdevumu it kā tas būtu pielūgsmes akts, ar kuru Dievs būs apmierināts, ar 

kuru viņš var tuvoties Dieva pjedestālam. Pienākums ir Dievs; Darbs ir pielūgsme – tā ir devīze. 

Pielūgsme nav formastērps, kuru var noteiktās stundās uzvilkt un novilkt. Pārvērt katru domu 

ziedā, kurš cienīgs atrasties Viņa pirkstos; pārvērt katru darbu auglī, kas pilns saldas mīlestības 

sulas un piemērots, lai atrastos Viņa rokā; dari katru asaru svētu un tīru, lai mazgātu Viņa Lotosa 

Kājas. Simboli uz karogiem Prašanti Nilajamā atgādina par šo ideālu, kuru jums jāīsteno. Tas ir 

uzvaras simbols, kas sasniegts ar neatlaidīgu centību pret vēlmju un iekāres, skaudības un naida, 

ļaunuma un uzpūtības velnišķīgajiem ienaidniekiem. Tas ir augstākās Svētlaimes klusuma 

simbols, kas iegūts ar paškontroles un pašrealizācijas palīdzību. 

 Nevērtējiet citus, vai tie ir jūsu kalpošanas cienīgi. Tikai noskaidrojiet, vai tie cieš; tas ir 

pietiekami. Nepārbaudiet, kā tie izturas pret citiem; Mīlestība tos noteikti var pārveidot. Seva jeb 

Kalpošana jums ir tik svēta kā zvērests, Sadhana, garīgais ceļš. Tā ir pati elpa; tā var beigties 

tikai, kad elpa atstāj jūs.  

 

Prašanti Nīlajama, 19.02.1970. 

Satja Sai Speaks, vol. 7, 40. 

 

                                                 
1
 Akaša (sanskritā) - kaut kas netverams, koncentrēts, bez formas; to veido pieci elementi, bet tam ir tikai viena 

īpašība, kas visu caurstrāvo - skaņa (Sanskrit - English Dictonary, 2000) 


