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Pastāvīga svētlaime ir katra mērķis. Jums jāgūst svētlaime pat no tā, kas jums liekas grūtības. 

Nav vajadzīgs visur meklēt laimi. Tā vienmēr ir ar jums un jūsos. Jūs neesat spējīgi to 

pieredzēt, jo jūs nesaprotat laimes patieso nozīmi. Jūs esat pakļauti ilūzijai, ka laime ir 

naudā, labklājībā un materiālā komfortā. Kad reiz jūs sajutīsiet patieso laimi, jūs 

nekārosiet pasaulīgos labumus. Patiesa laime nāk no sirds dziļumiem. Cilvēks pazaudē savas 

vērtības, kad viņš pievienojas sliktai kompānijai. Ikviens būs svētlaimīgs labā kompānijā. 

Pirms mēs ar kādu draudzējamies, mums vajag noskaidrot viņa raksturu. 

Cilvēki bēdājas, kad viņi sastopas ar grūtībām un zaudē savus tuvos un dārgos. Bet nav 

nekāda vajadzība bēdāties par tādiem notikumiem. Tie nāk un iet kā pāri ejoši mākoņi. Kad 

jūs domājiet par svētlaimi, tur nevajadzētu būt bēdām. 

Katrā no jums ir mīlestība, bet jūs to vēršat uz pasaulīgām attiecībām. Jūs neesat pagaršojis 

patieso Mīlestību. Mīlat Dievu no visas sirds. Tā ir patiesa mīlestība. Cilvēki var nākt un iet, 

bet Dievs ne nāk, ne iet. Kad jūs esat iegrimuši bēdās, domājat par laimi. Jūs patiešām 

pieredzēsiet laimi. 

Kultivējiet mīlestību, kas jums palīdzēs pieredzēt svētlaimi. „Sāciet dienu ar Mīlestību, 

piepildiet dienu ar Mīlestību, pabeidziet dienu ar Mīlestību – tas ir ceļš pie Dieva.” Ja jūs 

sasniegsiet to, jūs netraucēs bēdas un grūtības. Sirds ir svētlaimes vieta. Patiesa svētlaime 

plūst no tīras un mīlošas sirds. Pacenšaties pieredzēt šādu svētlaimi. Visas pārējās laimes 

formas ir īslaicīgas. 

Bērni vienmēr ir laimīgi un priecīgi. Viņi nav ne par ko nomākti. Kad kāds tiem uzsmaida, 

viņi arī smaida nevainīgi. Viņi pieredz svētlaimi, kas ir visu dzīvo būtņu patiesā daba. Te ir 

starpība starp laimi un svētlaimi. Laime ir pārejoša. Tā nāk un iet. Svētlaime plūst no mums 

pašiem. Tā rodas no sirds, kā rezultāts katra vienībai ar Dievu. Ja kāds jūtas atšķirts no Dieva, 

viņš nevar pieredzēt svētlaimi. 

Pastāvīgi kontemplējiet par Dievu. Tad jūs vienmēr būsiet laimīgi – fiziski, mentāli un garīgi. 

Diemžēl šodien jūs esat pazaudējuši šādu dievišķo svētlaimes īpašību dēļ dažādām vēlmēm. 

Ja jūs atbrīvosieties no vēlmēm, jūs vienmēr būsiet svētlaimē. Jūsu sirds vienmēr ir tīra, 

dzidra un svētlaimīga. Bet tā kļūst piesārņota no jūsu vēlmēm. Tāpēc kultivējiet mīlestību un 

turiet vienmēr savu sirdi tīru. Tad jūs būsiet svētlaimīgi katru brīdi savā dzīvē. Bet jūs 

aizmirstiet savu patieso svētlaimes dabu un vienmēr iegrimstiet bēdās un nelaimēs. Kad kāds 

jautā „Kā jums iet?”, jūs atbildiet „ne šis, ne tas”. Tas nav pareizi. Mums vajag atbildēt „Es 

esmu laimīgs”. Tas ir iespējams, ka mēs dzīvē sastopamies ar pacēlumiem un kritumiem. Bet 

tiem nevajadzētu ietekmēt mūsu patieso dabu, kas ir svētlaime. 

Jums nekad nevajag justies nomāktiem. Pieņemsim, jūs dažreiz izkrītat eksāmenā, jums 

nevajadzētu justies nomāktiem. Samierinieties, ka iespējams jūs neesat uzrakstījis eksāmenu 

labi un tāpēc jūs izkritāt. Bet nekad neieejiet depresijā un nejūtieties nomākti, ka jūs esiet 

izkrituši eksāmenā. Tāpat jūs izjautājiet sevi par iemeslu jūsu bēdām. Jūs paši sapratīsiet, ka 

jūsu pašu domas ir atbildīgas par patreizējo situāciju. Tāpēc izlabojiet tās. Jūs būsiet 

laimīgi atkal. Bēdas un grūtības ir kā pārejoši mākoņi. Jums nekad nevajag tiem pievērst 

uzmanību. Jums vienmēr jābūt laimīgiem un priecīgiem. Miers un laime ir jūsu īpašības. 

Īstenībā jūsu patiesā būtība ir svētlaime. Cilvēks nevar pieredzēt laimi neizejot cauri 

grūtībām. Abi gan bēdas, gan laime ir savā starpā saistīti. Viens nevar pastāvēt bez otra. 

Prieks ir rezultāts, kad grūtības nobriest. 

Dalieties priekā ar visiem. Pretēji tam, cilvēks šodien patur prieku pie sevis un apgrūtina citus 

ar bēdām. Tas nav tas, ko mums vajadzētu darīt. „ Pārvariet savas bēdas un radiet iekšējo 

prieku.” – tā ir garīgā sadhana, ko jums jāpraktizē. Jūs vienmēr esat Svētlaimes iemiesojumi. 

Ja jūs pastāvīgi kontemplēsiet uz šo realitāti, nekas neapgrūtinās jūs. 

Tikai Dieva Mīlestība ir pastāvīga. Ja jūs nostiprināsiet šo Mīlestību, visas pārējās laimes 

formas automātiski nāks pie jums. 

 

 

 


