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ŠIVARATRI, 2006.g. 
Bhagavana Šri Satja Sai Babas dievišķā runa 

 
NEIEROBEŽOJIET VISURESOŠO BRAHMANU AR VĀRDIEM UN FORMĀM 

 
Vai var uzbūvēt templi Tam, kas aizpilda ar sevi visu kosmosu? Vai var iedot vārdu Tam, kas 
klātesošs visās būtnēs? Vai var noskalot ar ūdeni To, kas atrodas visās upēs? Vai var piedāvāt 
ēdienu Tam, kura kuņģī atrodas viss kosmoss? Cilvēks savā neziņā nav spējīgs sasniegt īstenību. 
Viņš kļūdaini sevi uzskata par Našvaru (mirstīgo). Patiesībā viņš nav Našvara, bet pats Išvara 
(Dievs) visai pasaulei. 

Telugu poēma 
 
Redzamo pasauli mēs saucam prapanča, jo tā sastāv no panča bhut (5 elementiem – zeme, ūdens, 
uguns, gaiss un ēteris). Pra – nozīmē izpausties, parādīt. Tālab prapanča nozīmē ne tikai 5 
elementu izpausmi, bet arī 5 dzīvības principus, tas kopā veido pasaules pamatu. Brahmana 
princips klātesošs visos 5 elementos kā dziļš pamats. Tas ir mūžīgs un nemirstīgs. Vārds 
„Brahmans” nozīmē dievišķo principu, kas caurauž 5 elementus, 5 apvalkus un 5 pranas. Bet 
cilvēks savā zināšanu trūkumā Brahmanam piedēvē noteiktu formu un to pielūdz. Vārdi un formas 
ir pārejoši. Brahmana princips, kas ir visu vārdu un formu pamats, ir vienīgā nemainīgā būtība. 
Mūsu zināšanu trūkuma un aprobežotības dēļ mēs reducējam Brahmana kosmisko principu uz 
mazo formu un pielūdzam to. Mums jāpielūdz dievišķā kosmiskā forma. Patiešām, kosmoss ir 
Dieva forma. Brahmans caurstrāvo andu, pindu un brahmandu. Anda ir padarthi (matērijas) un 
pranas (dzīvības principa) kombinācija. Pinda ir tas, kas dzimst no mātes dzemdes. Beigās tie kļūst 
vienoti ar brahmandu (kosmosu) 
 
Mīlestības iemiesojumi! 
Brahmandas pamatā ir mīlestība. Bez premas (mīlestības) nav ne prakriti (dabas), ne prapančas 
(pasaules). Pasaule eksistē pateicoties mīlestības principam, kas ir neiztrūkstošs 5 elementos. Jūs 
variet godināt dievišķo dažādos veidos, bet visa pielūgsme būs veltīga, ja aizmirsīsiet par mīlestības 
principu. 
 
5 elementi atbildīgi par cilvēka dzīvības uzturēšanu un par pasauli kopumā. Iztrūkstot jebkuram no 
5 elementiem, tūlīt viss nonāks bezdarbība. Mēs dzirdam skaņu ar ausu palīdzību, redzam pasauli 
ar acu palīdzību. Tādā veidā mēs uztveram pasauli ar 5 maņu orgānu palīdzību. Tie apliecina 
pasaules eksistenci. Cilvēks aizmirsis dievišķo principu – mīlestību un tiecās iegūt anandu 
(svētlaimi) ar tukšām un pasaulīgām nodarbēm. Tiek sacīts „Džantunam nara džanma durlabham” 
(starp visiem dzīvo būtņu veidiem cilvēka piedzimšana ir visretākā). Īstenībā cilvēks pēc savas 
būtības ir dievišķs. 
 
Rakstos teikts, ka cilvēka dzīvē ir 4 mērķi: dharma, artha, kama un mokša. Bet šodienas cilvēks 
atmetis dharmu un mokšu (taisnīgumu un atbrīvošanos). Viņš dzenas pēc arthas un kamas 
(bagātības un vēlmes). Dievs radījis šo pasauli. Jūsu sieva, bērni, draugi un ienaidnieki – tos radījis 
Dievs. Nepietiekami uzturēt labas attiecības ar sievu, bērniem un draugiem. Jums jābūt spējām 
viņos redzēt Dievu. Tas jūsu pirmais pienākums. Jūsu sieva, bērni, draugi, arī ienaidnieki ir 
Brahmana paša iemiesojumi. Pat Dievam dažreiz nācās cīnīties ar ienaidniekiem. Neskatoties uz 
savu ienaidu attieksmē pret Dievu, tie beigās saplūda ar Viņu, pateicoties Dieva žēlastībai. Šajā 
pasaulē nav vietas, kur nebūtu Dievs. Viņš klātesošs it visur. 
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„Sarvatah panipodam tat sarvatokši, sarvatah šrutimalloke sarvamavrutja tištati” (Caurstrāvojot 
visu ar savām rokām, kājām, acīm, galvu, muti un ausīm, Viņš piepilda visu visumu.) 
 
Cilvēki, kas jums apkārt, var arī neredzēt ar ko jūs nodarbojaties, bet Viņš novēro jūs. Citi var 
nedzirdēt jūsu vārdus, bet Viņš tos dzird. Viņš – mūžīgais liecinieks. Par nožēlošanu, jūs nevarat 
apzināt šo patiesību. Daži cilvēki iebilst: „Kā jūs varat teikt, ka Dievs ir klātesošs it visur, ja mēs to 
neredzam? Kā Viņš var dzirdēt mūsu lūgšanas?” Patiesībā skaņa ir Dieva forma. Nav vietas, kur 
nebūtu skaņas. Viņš var dzirdēt visu, jo skaņa ir Viņa paša forma. Gaisma caurstrāvo visu pasauli. 
Dievs var redzēt visu šajā pasaulē, jo pati gaisma ir Viņa redze. Tālab nedomājiet, ka Dievs nezin, 
kas notiek. Nešaubieties un nenoliedziet Viņa esību tikai tāpēc, ka Viņš neredzams ar 
neapbruņotām acīm. Kā mūsu sirdī rodas sankalpa (lēmums)? Tas notiek pēc Dieva gribas. No 
pasaulīgā redzes viedokļa var būt pacēlumi un kritieni, bet dievišķības princips paliek vienmēr 
nemainīgs. 
 
Loka (pasaule) un Lokeša (Dievs) ir nešķirami. Radība un radītājs ir vienoti. Tie saistīti ar tuvām un 
nesaraujamām attiecībām. Atma tas ir vārds, kas dots dievišķības principam. Tam nav kādas 
atsevišķas formas. Tas caurauž visu pasauli sankalpas (gribas) formā. Atmai piemeklēt kādu vārdu 
vai formu – rupja kļūda. Svarīgi izprast Atmas vienotību un to pārdzīvot pieredzē. Viss ir dievišķs. 
„Sarvam kalvidam Brahma” (patiešām, viss tas – Brahmans). Tā kā jūs neesat spējīgi apjēgt 
dievišķo principu visā tā totalitātē, jūs aprobežojat Dievu ar noteiktu vārdu un formu, tādu kā 
Rama, Krišna, Višnu un pielūdziet Viņu. Podnieks veido Rāmas, Krišnas u. t. t. tēlus. Toties māls 
pieņem visu šo dievību formas. Vienam un tam pašam mālam tiek veidotas dažādas formas. 
  
 Dārglietu daudz, bet zelts ir viens. 
 Govju daudz, bet piens ir viens. 
 Būtņu daudz, bet elpa ir viena. 
 
Sakarā ar to, ka jūs nevarat izprast vienotības principu, jūs maldina šķietama daudzveidība. 
 
Mīlestības iemiesojumi! 
Neviens nevar apgalvot, ka Dievam ir tāda jeb savādāka forma. Viņš caurauž visu Visumu. Bez 
vārda nevar būt forma un otrādi. Dievišķības princips ir pārstāvēts vārda un formas veidā. Katrs 
objekts un būtne šajā pasaulē ir dievišķās mīlestības izpausme. Tālab neskatieties uz pasauli tikai 
no fiziskā skata. Uzskatiet pasauli par pašu Dieva formu, uzskatiet to par dievišķās mīlestības 
izpausmi. Izejot no savas aprobežotās izpratnes, jūs visu caurstrāvojošo dievišķo principu 
attieciniet uz noteiktu vārdu un formu. „Jad bhavam tad bhavati” (kādas jūtas, tāds rezultāts). 
Dievs atbild atbilstoši jūsu jūtām. Ja jums būs purna bhakti (nelokāma padevība) un jūs mīlēsiet 
Dievu no visas sirds, Viņš dos jums purna ananda (augstāko svētlaimi). Dievs stāv pāri dzimšanas 
un miršanas, prieku un bēdu duālismam. Jūs varat domāt, ka pat Dievs cieš sāpes un ciešanas. Bet 
no Dieva redzes viedokļa sāpes vispār neeksistē. Tas ir dievišķības aspekts. Svētlaime arī ir 
dievišķības aspekts. Dievs stāv augstāk par sāpi un baudu, nopelnu un grēku. Laime un bēdas ir 
mūsu pašu radītas. Bauda – tas ir starplaiks starp divām ciešanām. 
 
Neuzskatiet Dievu atdalītu no sevīm. Par nožēlu cilvēki nevar izprast dievišķības principu un tālab 
ielaižas visāda veida izdomājumos. Dievs ir viens. Vedās tiek teikts „Ekam sat vipra bahuda 
vadanti” (patiesība viena, bet gudrie to sauc dažādi). Toties, kad pieprasa situācija, uz zemes 
parādās dievišķie iemiesojumi un spēlē lomas Kosmiskā drāmā. Kad Durjodhana un Duhšasana 
pazemoja Draupadi savā pilī, Bhima vārījās dusmās. Viņš gribēja tos saberzt pulverī. Bet pat šādos 
apstākļos nenosita tos. Galvenais jums jāsaprot, ka viss notiek pēc Viņa gribas. Viss notiek jūsu 



 3 

paša labā. Ar šādu ciešu pārliecību jums bez kurnēšanas jāpieņem sāpi un prieku, labais un sliktais. 
Jums varbūt grūti paciest nelaimes. Jums jālūdz Dievs lai dod jums nepieciešamo spēku. Šodien jūs 
varat sastapties ar grūtībām, bet rīt viss būs savādāk. Grūtības līdzinās peldošiem mākoņiem. Tie 
noteikti atbrīvos vietu laimei. Cilvēks vienmēr tiecas uz laimi. Kā to var panākt? Īsta laime ir tikai 
vienotībā ar Dievu. Īstenībā Dievs augstāks par laimi un bēdām. Lai arī ko jūs darītu, Viņš saka: 
„Tatastu” (lai notiek tā). Viņš izstaro uz jums Savu svētību, sakot „Lai tas būtu tavā labā”. Tiklīdz jūs 
izpratīsiet dievišķības dabu, jūs atbrīvosieties no visām skumjām. Ja jūs piedzīvojat grūtības, 
nezaudējiet vīrišķību. Ticiet tam, ka Dievs jums sūta pārbaudījumus jūsu pašu labā. Laime un bēdas 
iet roku rokā. Neizejot caur grūtībām, nevar izbaudīt laimi. 
 
Mīlestības iemiesojumi! 
Nepierakstiet dievišķajam daudzveidību. Uzskatiet katru cilvēku par dievišķības iemiesojumu. 
Piepildiet ar šīm svētām jūtām savu sirdi. Pat pret to, kas jūs neieredz, attiecaties kā pret savu 
ģimenes locekli. Iemantojot cilvēcīgu inkarnāciju, jums jāpanes mierīgi un stabili sāpes un ciešanas. 
Esiet pārliecināti, ka tas jums būs labi. Viss, ko radījis Dievs, ir labs. Dieva radībā viss ir labs un 
svēts. Tajā nav nekā, kas varētu izsaukt skumjas vai ciešanas. Patiesībā ciešanas rodas no tā, ka 
cilvēks kļūdaini identificē sevi ar formu. Ko nozīmē vārds „manava” (cilvēks)? „Ma” – tā ir maija 
(ilūzija), „na” − nozīmē bez, bet „va” − varhinčuta (uzvesties). Tātad manava ir tāds, kas uzvedās 
bez ilūzijas. Ja jūs kļūstat par ilūzijas upuri, jūs nekad nevarēsiet izprast realitāti. Patiesībā maija ir 
cilvēka paša radīta. Tā rodas viņa iztēlē. 
Lai kā cilvēks censtos, viņš nekad nevar apzināt Dievu pilnībā. Kādreiz māte Kunti teica Krišnam: „O 
Krišna, kaut arī Tu esi Dievs, dažreiz mēs maldamies, domājot, ka Tu esi tāds pats cilvēks kā mēs. 
Svētais Tjagaradža šīs jūtas izteica dzejā: 
O kungs, Tu atsaucies uz Draupadi lūgšanām un izglābi to no pazemojuma. Tu pārvērti kroplīgo 
Kubdžu par skaistuli. Tu aizsargāji Pandavas. Vai var aprakstīt Tavu slavu un lieliskumu? Tu stāvi 
pāri visiem aprakstiem un cilvēcīgai izpratnei. Krišna, pat Brahma nav spējīgs aprakstīt Tavu 
slavu” (telugu dziesma). 
 
Labais un sliktais atrodas jūsu prātā, ārpusē to nav. Tālab vispirms koriģējiet savas jūtas. Tieciet 
vaļā no visām dzīvnieciskām īpašībām, lai jūsos varētu uzziedēt cilvēcība. Ja sevī pamanīsiet kaut 
nelielas pazīmes no ienaida, tūlīt pat dzeniet prom. Iemantojot cilvēcīgu inkarnāciju, kauns par 
tādām īpašībām kā naids. Nekļūstiet par iekāres upuri. Jums jābūt domās tikai par Dievu un ne pie 
kā cita. Jūs mīlat savu dēlu, jo uzskatiet to par savu atspulgu. Patiesībā tas, kas jūs mīl, tas, kas jūs 
neieredz, kas jūs kritizē – visi tie ir jūsu atspulgi. Kādu brīdi jūs variet dusmoties, pēc tam dusmas 
aizvietosies ar mīlestību. Cilvēkus pievelk prāta kaprīzes. Apmānīti ar vārdiem un formām, tie nav 
spējīgi izzināt pārejošo pasaules dabu. Patiesībā jums nav nedz draugu, nedz ienaidnieku. Tā ir tikai 
jūsu mīlestība vai naids, kas atspoguļojās no iekšienes. Dievs nedod jums ne laimi, ne bēdas, tās ir 
jūsu pašu radītas.  
 
Mīlestības iemiesojumi! 
Dievs ir klātesošs visu 5 elementu formā. Katram cilvēkam ir 5 elementi un viņš ir mīlestības 
iemiesojums. Viss ir viens. Otrs neeksistē. Lai arī kur jūs skatītos, jūs ieraudzīsiet 5 elementus. 
Sestā elementa nav. Mīlestības princips, kas ir jūsos, pārstāv Išvaras un Brahmas principu. Domāt, 
ka Brahma ir atdalīts no jums – tā ir bhrama (ilūzija). Viss ir Brahmans. Viss ir Atmas un anandas 
(svētlaimes) izpausme. Lūk, kādēļ Dievu sauc par nitjanandam paramasukhadam kevalam 
džnjanamurtim ... (Dievs ir mūžīgas svētlaimes iemiesojums. Viņš – Absolūtā Gudrība). Pat karma 
(darbība), ko jūs veiciet, ir Brahmas izpausme. Kad jūs veiksiet savas darbības ar tādām dievišķām 
jūtām, tas nesīs labus rezultātus. Nekad nekritizējiet Dievu. Nekad Viņu nenoliedziet. Viss ir 
Brahmas, Višnu un Mahešvaras izpausme. Visi ir dievišķi. Tieši tas mums ir jāiemācās šajā Šivaratri 
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svētku dienā. Šajā pasaulē neeksistē nekas, izņemot dievišķību. Dievišķais princips mazā smilšu 
graudiņā un lielajā laddu (saldumā) ir viens un tas pats. Tiklīdz jūs izpratīsiet šo patiesību, kļūsiet 
pats Brahmans. Jums nav vajadzības meklēt Brahmu vēl kaut kur. Jūs – Brahma, Šiva, Višnu, jūs 
esiet dievišķās triādes iemiesojumi. Tikai jūsu jūtas pieņem Brahmas, Višnu, Mahešvaras formu. 
 
Jūs esiet padoti nemieram un ciešanām sakarā ar savām duālām jūtām. Jūs uztverat vienotību kā 
daudzveidību, tajā vietā lai redzētu vienotību daudzveidībā. Skaitlis 1 ir visu citu skaitļu pamats. 
Tieši tāpat vārdi un formas variē, bet pēc savas būtības ir viens. Nekas otrs neeksistē. Izņemot 
dievišķību šajā pasaulē, nekādas citas būtības nav. Daudzie garīgie meklētāji un jogi pielika lielas 
pūles, lai izprastu dievišķo principu. Beigās tie saprata „Ekam sat vipra bahuda vadanti” (īstenība 
viena, bet gudrie to sauc dažādi). Tā kā jūs neizprotat šo īstenību, jūs maldina redzētā duālisms. Lai 
izzinātu, ka dievišķība ir viena, jums jāizprot garīgā matemātika. Pats svarīgākais – izprast 
vienotības principu un uzvesties pašam attiecīgi. Kad izpratīsiet šo vienotību, jūs izjutīsiet 
dievišķību. Jūs uzzināsiet, ka indivīds nav atšķirīgs no Dieva. Ja jūs uzliksiet 0 pēc cipara 1, dabūsiet 
10, vēl vienu 0, būs 100. Tādā veidā, ja jūs turpināsiet pielikt 0, nozīme arī pieaugs līdz 1000, 10 
000 u. t. t. 0 iegūst nozīmību tikai tad, ja priekšā būs 1. „Es”, „mana sieva”, „mani bērni”, „mans 
īpašums” u. t. t. – viss tas līdzinās 0. Tiem būs vērtība tikai savienojumā ar Dievu, kas līdzīgs 
ciparam 1. Visa pasaule līdzinās 0. Tā ir radusies no Dieva, kas ir viss. Savas ilūzijas dēļ jūs uzskatiet 
0 par visu. Kamēr esiet iegremdēts ilūzijā, jūs nekad nevarēsiet aptvert dievišķo. Ilūzija rada 
šaubas, kas nozags jums svētlaimi. Šaubas saindēs jūsu prātu un novedīs briesmās. Tālab 
nepielaidiet šaubas attieksmē pret dievišķo. Nostipriniet ticību Dievam. 
 
Automobīlis var braukt bez traucējumiem tikai, ja visās riepās ir gaiss. Ja būs caurdurta kaut viena 
riepa, tas var novest pie nelaimes gadījuma. Cilvēka ķermenis līdzīgs automobilim. Prāts ir stūre. 
Dharma, artha, kama un moksha – ir 4 riepas. Tām jābūt piepildītam ar ticības gaisu. Pat ja būs 
caurdurta viena riepa, jūsu dzīve nokļūs briesmās. Jūsu prātam jābūt stabilam un kontrolētam. 
Tikai tad varēsiet sasniegt dzīves mērķi, t. i. mokšu (atbrīvošanos). 
 
Mīlestības iemiesojumi! 
Visa pasaule piepildīta ar pieciem elementiem. Jums jāuztur starp tiem pilnīgs līdzsvars un 
harmonija. Kad brauciet ar riteni, ja neievērosiet līdzsvaru, nokritīsiet. Līdzīgi jūs varēsiet dzīvot kā 
īsts cilvēks tikai tad, ja prāts būs līdzsvarots. Ja jūsu prātā nebūs līdzsvars, jūsu cilvēcība būs 
sagrauta. Saka, ka „Džantunam nara džanma durlabham” (starp visa veida dzīvībām, cilvēka 
dzimšana ir visretākā). Iemantojot svētību tik dārgai cilvēcīgai dzimšanai, būtu kauns uzvesties 
dzīvnieciski. Jums jādzīvo kā cilvēkam. Turiet prātu zem kontroles. Tāds Mans vēstījums jums šajā 
svētajā Šivaratri naktī. Izprotiet, ka esiet dzimis kā cilvēks, bet nevis kā kukainis vai tārps. Jūs 
neesiet zvērs, ne lops un ne putns. Jums jāizprot vārda „manava” nozīmi. „Ma” nozīmē nē. Bet 
„nava” nozīmē jauns. Jūs esiet te ne pirmo reizi. Jūs neesiet uz zemes iesācēji. Jūs esiet izgājuši 
caur daudzām dzimšanām pirms šīs piedzimšanas. Atmetiet savas vecās nederīgas kvalitātes un 
sāciet dzīvot pa jaunam. Cilvēcīga dzīve ir ļoti svēta un noslēpumaina. Tikai Dievs var atklāt šo 
noslēpumu. Višvešvara (visuma pavēlnieks) caurauž visu višvu (visumu). Tas pārsniedz visus 
aprakstus par to. Tas ir klātesošs jūsos Atmas formā. Tikai viens ceļš var atvest jūs pie Atmas 
apzināšanas. Atmetiet „mans” sajūtu. Jūs sakiet „Šis ir mans, tas ir mans”. Tiklīdz atbrīvosieties no 
tamlīdzīgas pasaulīgās pieķērības, jūsos parādīsies tīrība, nelokāmība un nesavtība. Jūs būsiet brīvi 
no ciešanām, uztraukumiem, nemiera. Gala rezultātā iegūsiet mokšu. Iegūstot manavatvu 
(cilvēcību), jums jācenšas iegūt madhavatvas (dievišķības) līmeni. Tas ir jūsu mērķis. Kāda nozīme 
vienmēr palikt manavatvā? Lai paceltos līdz dievišķajam līmenim, jums jāiegūst prāta tīrība. 
Vienotība rada tīrību, bet tas savukārt ved uz dievišķību. Tāpēc jums visiem jābūt vienotībā. Jūs 
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esiet cilvēku rases daļa. Jūs esiet vienotas ģimenes daļa. Tāpēc jums jāizturas kā brāļiem un 
māsām. Vienotības gara trūkums samazina tīrību un aizved prom no dievišķības. 
 
Mīlestības iemiesojumi! 
Mīliet Dievu ar visu sirdi. Mīlestība uz Dievu transformēs jūsu sirdi. Tas aizdzīs naidu un citas sliktas 
īpašības. Ar mīlestības palīdzību var panākt jebko. (Bhagavans nodziedāja badžanu „Prema mudita 
manase kaho ...” un turpināja savu runu) 
 
Mīlestības iemiesojumi! 
No seniem laikiem Ramas vārds aizsargāja pielūdzējus un veda pa pareizo ceļu. Nav viegli 
iedomāties Ramas vārda spēku, jo tas palicis cilvēku sirdīs visus šos gadsimtus. Tas ir pats par sevi 
noslēpums. No Ramas atnākšanas pagājuši vairāki tūkstoši gadu, tomēr Ramas vārds paliek 
vienmēr jauns un svaigs. Lai arī kur cilvēks atrastos – kalna virsotnē, laukos vai pilsētā, tas izjūt 
milzīgu prieku no Ramas vārda dziedāšanas. „Ramajati iti Ramaha” (tas, kas nes prieku, ir Ramas 
princips). 
 
Studenti! 
Vārdi, kurus jūs izrunājat, var būt ar dažādu nozīmi, tālab ļoti uzmanīgi jāseko izrunātiem vārdiem. 
Attīstiet tikumus un uzvedaties ideāli. Tikai tad Svami būs apmierināts ar jums. Ja jūs padarīsiet 
mani laimīgu ar savu labo uzvedību, es apdāvināšu jūs ar daudz lielāku laimi. Jūsu laime – mana 
laime. Lai arī kurp jūs ietu, cenšaties iemantot labu slavu. Man ir ļoti svarīgs jūsu raksturs, tāpēc no 
visa spēka audziniet savu raksturu un esiet citiem par paraugu. Lūk, to gribu jums teikt šajā 
Šivaratri svētku dienā. Man Šivaratri ir tajā dienā, kad jūs izjūtiet mūžīgo svētlaimi. 
 
Mīlestības iemiesojumi! 
Es izstaroju savu svētību uz visiem šajā svētajā Šivaratri naktī. Dziediet dievišķo vārdu visu nakti. 
Pēc iespējas pavadiet šo nakti domās par Dievu. Tikai tad varēsiet izjust dievišķo svētlaimi. Jūs pat 
varēsiet redzēt dievišķā spīduma izpausmi. Dziediet dievišķo vārdu no tīras sirds. Jūs variet dziedāt 
jebkuru vārdu, bet jums jāizprot tā iekšējā nozīme. 
 
Piemēram, Digambara – tas ir viens no Šivas vārdiem. Parastā tautas valodā „Digambara” nozīmē 
pliks. Bet, ja jūs sev pajautāsiet par iekšējo nozīmi, jūs sapratīsiet, ka Digambara ir tas, kura 
ambara (apģērbs) ir dikkulu (četras puses – austrumi, rietumi, ziemeļi, dienvidi). Iespējams, ka 
cilvēki nepareizi izpratīs šo vārdu un domās, ka Šiva nevalkā nekādu apģērbu. Tālab labāk 
nelietojiet šo vārdu badžanās. 


