
Vēlmju griesti 
 

 Mēs esam uzņēmušies dažāda rakstura un svarīguma pakāpes uzdevumus. Pirms mēs 

ķeramies pie šo programmu izpildes, mums pašiem sev jāuzdod trīs jautājumus: 1. Kā labā mēs 

esam ķērušies pie šīm programmām? 2. Kāds ir mērķis? 3. Kā mēs realizēsim šīs programmas? 

Tie var būt trīs atšķirīgi jautājumi, bet atbilde ir viena. Ja mēs uzmanīgi ieskatāmies, atbilde uz 

pirmo jautājumu ir: “Viss ir mūsu pašu labā.” Atbilde uz otro jautājumu: “Mūsu pašu laime un 

prieks.” Atbilde uz trešo jautājumu: “Mūsu darba rezultāti atkarīgi no tā, ko darām. Ja darām 

kaut ko labu, rezultāts būs labs, ja darām kaut ko sliktu, tāds būs arī rezultāts.” 

 Šajā pasaulē nav iespējams neko izmantot, ja tas tādā vai citādā veidā netiek 

transformēts, lai padarītu to derīgu. Jūs nevarat izmantot rīsus ēšanai, nepārvēršot rīsu lauku rīsa 

graudos un pēc tam neizvārot tos. Tāpat jūs nevarat iegūt drānu, nepārvēršot kokvilnu dzīparos 

un no tiem nenoaužot drānu. Līdzīgi arī cilvēkam nepieciešamas pārvērtības attiecībā uz 

ķermeni, prātu un Atmu. Atma ir nemainīga. Jāmainās tikai ķermenim un prātam. Kā notiek 

pārvērtības? Piemēram, ja mēs jautājam, vai sudrabs var kļūt par Dievu un vai akmens var kļūt 

par Dievu, atbilde ir: “JĀ”. Kad skulptors pārvērš akmens gabalu brīnišķīgā elkā, ko pielūdz 

svētnīcā, tas, kas bijis nejūtīgs un bezvērtīgs, ir kļuvis svēts. Tā ir transformācija. Līdzīgi arī no 

sudraba gatavots tēls kļūst par pielūgsmes objektu. Līdzīgā veidā viss, kas ir maznozīmīgs un 

pasaulīgs, laika gaitā ir transformējams par svētu un dievišķu. Šāda transformācija ir 

nepieciešama cilvēkam.  

 Aplūkosim, piemēram, ķermeni. Tas ir objekts, kurā ir daudz slikta un nevēlama. Ārēji 

mēs ļoti rūpējamies par ķermeni, to mazgājot un tīrot. Mēs apzināmies ārējo netīrību un 

cenšamies no tās tikt vaļā. Bet vai mēs apzināmies iekšējo netīrību? Lai iekšēji attīrītos, mums 

jādomā svētas domas un jādara svēti darbi.  

 Mēs pazīstam Dživas un Devas jēdzienus. Cilvēks veido trīs gunas – Satvas, Radžas un 

Tamas. Kamēr jūs esat šo gunu sastāvdaļa, jūs esat Dživa. Ja jūs pārvarat šīs trīs īpašības, jūs 

kļūstat par Devu jeb Dievu. Šīs trīs gunas ir kā sēnalas, kas klāj nelobītus rīsus. Kad jūs nolobat 

sēnalas, tie kļūst par rīsa graudiem. Lai ko mēs darītu vai uzsāktu, ja šīs darbības caurstrāvo uz 

Dievu vērstas domas, tās kļūst svētas. Mūsdienās, pildot Sēvu, mūsos nav šo cildeno nodošanās 

sajūtu. Mums jātiek vaļā no domas, ka ar Sēvu jānodarbojas citu dēļ. Jums jāsaprot, ka šīs 

aktivitātes ir jūsu pašu labā un ir vajadzīgas jūsu attīstībai.  

 Vēdiskajā runā šī paša identificēšanās ar citiem tiek saukta par “Maitri”. Kalpojot jums 

jāattīsta “Maitri”. Otra nostāja, ko jāattīsta, ir “Karuna” jeb līdzjūtība. Trešo un ceturto sauc par 

“Muditu” un “Upekšu”. Visos šajos četros veidos mums jāmaina sevi un citus.  



 Kas ir “Maitri”? To bieži pielīdzina draudzībai. Pasaulīgā izpratnē šāda draudzība ir 

savstarpējās attiecības. Īsta draudzība nozīmē uztvert citu cilvēku priekus un bēdas kā savējos. 

Piemēru varam redzēt Rāmajānā attiecībās starp Rāmu un Sugrivu. Viņu draudzība bija balstīta 

uz faktu, ka abi varēja otra ciešanas izjust kā savējās (Samāna avasthulu). Draudzības saites 

rodas tur, kur tiek atzīta dalīšanās kopīgā pieredzē.  

 Kas ir “Karuna” jeb līdzjūtība? Redzēt cilvēku bēdās un ar vārdiem tam izteikt atbalstu 

nenozīmē līdzjūtību. Līdzjūtībai jāizpaužas darbībā, kas atvieglo ciešanas. Kaut arī cilvēkam 

ciešanas rada paša kļūdas – kļūdas, kurām visi esam pakļauti – mums jācenšas remdēt šīs 

ciešanas tā kā mēs censtos remdēt paši savas ciešanas. Daži cilvēki cenšas izrādīt savu līdzjūtību, 

dibinot labdarības iestādes, piemēram, slimnīcas. Īsta līdzjūtība nāk no sirds. Tai nebūtu 

jāparādās ārējās izpausmēs, kas tikai parāda iedomību. Satja Sai Organizācijā nav vietas 

iedomības izrādīšanai. Visam, kas tiek darīts, lai palīdzētu cietējiem vai nabadzīgajiem, jānāk no 

sirds, uzrunājot palīdzības saņēmēju sirdis.  

 Nākamā ir “Mudita”. Tā nozīmē iegūt mieru, attīstot vienaldzību pret godu vai negodu, 

slavēšanu vai pelšanu, zaudējumu vai ieguvumu, prieku vai bēdām. Šo pretstatu pāri uzskatāmi 

kā lietas, kas iet un nāk kā garām slīdoši mākoņi. Katram sevakam jāattīsta šādu prāta 

nosvērtību.  

 Ceturtais nosacījums ir “Upekša”. “Apekša” cilvēku sasaista. “Upekša” atbrīvo. 

“Apekša” nozīmē iesaistīšanos pasaulīgās rūpēs. “Upekša” nozīmē atbrīvoties no šīs saistības. 

Aplūkosim kā piemēru ķirbi. Kamēr tas ir zaļš, to ieliekot ūdenī, tas grimst. Tajā ir daudz ūdens, 

un tas grimst ūdenī. Tas pats ķirbis, kad izžuvis un zaudējis ūdeni, peld pa ūdens virsu. Kāds ir 

iemesls? Pirmajā gadījumā ķirbis draudzējas ar ūdeni un padara ūdeni par daļu no sevis. Līdzīgi, 

ja jūs esat pasaulīgi, jūs esat piesaistīts pasaulei. Kad jūs izgrūžat no sevis šīs pasaulīgās 

pieķeršanās, jūs esat brīvs no piesaistes pasaulei. Šo sevis atbrīvošanas procesu sauc par 

“Upekšu”.  

 Vairāk nekā Tapas (prāta koncentrācija uz Dievu) vai Džnāna (meditācija), kalpošana 

citiem ir līdzeklis sevis transformēšanai. Kalpojot jūsu rīcības pamatā jābūt patiesām rūpēm par 

citiem. Jums jācenšas noteikt ciešanu iemeslu un to novērst. Tikai tad kalpošana ir veikta 

pienācīgi. Mirkļa līdzjūtība vai labdarība vai sacenšanās ar citiem devīguma izrādīšanā nav sēva. 

Ja kalpojot jūs cenšaties paveikt kaut ko, kas nav jūsu spēkos, tā ir jūsu ego izpausme. Ja jūs 

dodat mazāk nekā jūs spējat, jūs esat zaglis (nedodat citiem to, kas tiem pienākas). Kalpošanā 

nepieciešama izšķiršanas spēja. Kalpošana jāuzlūko kā Sadhana.  

 Jums jātic, ka kalpošana ir ceļš uz Dieva apzināšanos. Šīs darbības jāveic ne Satjas Sai un 

ne arī sabiedrības dēļ. Tās ir nepieciešamas tikai un vienīgi jūsu dēļ. Kalpošana jāuzņemas, lai 

transformētu jūsu dzīvi. Ar kalpošanas starpniecību jūs varat plūkt džapas un džnānas augļus. 

Padarot laimīgus sev līdzīgos, mēs padarām laimīgu Dievu. Kalpošanai nevajadzētu būt veiktai 

piespiedu kārtā vai arī lai kādam izdabātu. Tai jābūt viengabalainai un neplānotai. Nemēģiniet 

sēvas organizēšanā salīdzināt dažādas valstis. Ja dažas valstis ir uzsākušas darbošanos ciematos, 

tas nenozīmē, ka citiem būtu jādara tas pats. Dariet to, ko uzskatāt par savu pienākumu un kas ir 

nepieciešams tajā vietā, kur jūs strādājat. Dariet to no visas sirds un nesalīdziniet sevi ar citiem. 



 

Vēlmju griestu loģiskais pamats 

 

 Saistībā ar vēlmju griestiem pastāv programma. Jums jāsaprot, ka šī programma netika 

izveidota, lai vāktu līdzekļus. Programmas mērķis ir novērst naudas, laika, pārtikas un citu 

resursu izšķērdēšanu un lietot tos visus cilvēku labklājībai. Ietaupīto naudu nav jādod Sai 

organizācijai. Tai jāatrod vislabākais pielietojums, kādu jūs redzat, lai dotu labumu citiem. 

Netērējiet laiku. Izniekots laiks ir izniekota dzīve. Laiks ir Dievs. Padariet svētu visu jūsu rīcībā 

esošo laiku, pilnīgi un nesavtīgi nododoties sevas aktivitātēm.  

 Šodien mēs tērējam laiku nevajadzīgām un negribētām lietām, kavējoties nevajadzīgās 

sarunās un veicot bezjēdzīgas darbības. Šādi mēs ziedojam ķermeni laikam. Tā vietā mums 

vajadzētu censties padarīt laiku par savu kalpu. Tas nozīmē pavadīt laiku ar labām domām un 

labiem darbiem. Katru mirkli jūsu ikdienas dzīvē jums jājautā šie jautājumi: “Kā es izmantoju 

laiku? Labiem vai sliktiem mērķiem?” Līdzīgi jājautā arī attiecībā uz pārtiku: “Vai es ēdu tikai 

tik, cik man nepieciešams, vai vairāk? Vai es izniekoju pārtiku?” Tāpat arī par naudu: Vai es 

lietoju naudu tikai savām savtīgajām interesēm vai sava vārda un slavas spodrināšanai, vai lai 

apmierinātu savu ego un iedomību?” Kad jūs sākat meklēt atbildes uz šiem jautājumiem, tā ir 

vislabākā sadhana.  

 Šie ir vēlmju griestu programmas mērķi. Programmas mērķis nekad nav bijis vākt naudu 

Sai organizācijai. Mērķis bija mudināt jūs dalīties savā naudā ar citiem, dot jums iespēju liekos 

resursus izmantot labiem un cēliem mērķiem, kas svētīs jūsu dzīvi. 

 

Taupīšana kā Jadžna 

 

 Indivīdam ir trīs veidu spēks – fiziskais spēks, garīgais spēks un naudas vara. Jau teikts, 

ka to visu jādod kā ziedojumu (jadžna). Šis ziedojums netiek dots Dievam. Dievam, kurš ir devis 

jums ķermeni un prātu, pašam nav vajadzīgs šis ziedojums. Dievs ir arī visas labklājības avots. 

Ko Dievs vēlas no jūsu labklājības? Lai tā tiktu lietota svētiem mērķiem. Sēvas programma ir 

paredzēta tikai, lai dotu jums iespēju padarīt savu dzīvi svētu un noderīgu. Lai attīstītu 

ziedošanas garu. Vai nebija Rāmas spēkos atklāt Situ Lankā pašā? Kāda bija nepieciešamība sūtīt 

Hanumanu? Rāma sūtīja Hanumanu meklējumos, lai varētu parādīt pasaulei Hanumana 

pielūgsmi un nelokāmību. Tas parāda Rāmas žēlastību. Tāpat arī Sai – ja gribētu, varētu paveikt 

jebko. Šie pūliņi Sai nav vajadzīgi. Ar Sēvas Organizāciju palīdzību tiek panākts, ka to biedriem 

ir iespēja kalpot un tā atbrīvot sevi. Mēģiniet saprast pamatpatiesību, ka šie kalpošanas līdzekļi ir 

domāti, lai jūs iemantotu labu slavu jūsu pašu, nevis Sai dēļ. Ja cilvēkiem ir aplami uzskati par šo 

programmu, centieties izkliedēt viņu šaubas un izskaidrojiet īsto mērķi. Piemēram, daži cilvēki ir 



teikuši, ka piedalās “Vēlmju griestu” projektā par godu 60.gadu dzimšanas dienai. Tas ir 

nepareizs uzskats. Pasakiet viņiem, ka tas tā nav. Satja Sai nekas nav vajadzīgs, un viņš neko no 

jums nelūdz. Mūsu doma ir realizēt attīstības programmu, lai palīdzētu ciematu iedzīvotājiem. 

Mērķis ir ietaupīt naudu, kas pašlaik tiek velti tērēta, lai izmantotu to kādiem labiem mērķiem. 

Pāri visam pats galvenais kalpošanas aktivitāšu mērķis ir efektivizēt cilvēka pārvēršanos 

dievišķajā. Piepildiet savas sirdis ar dievišķo. Tad kalpošanai būs nozīme.  

 

Mandirs, 14.07.1984. 

Atsauce: Sanatana Sarathi, 1984.g. sept., 232.-236.lpp. 

 


