
Lūgsna gudrības dievietei Sarasvatī 
 
♫ Viņa – balta kā jasmīnu, mēness un sniega rota, gaišās drānās tērpta. 
Viņa sēd uz baltā lotosa, bet rokās greznojas lauta - visdaiļākais scepteris. 
Viņu vienmēr pielūdz dievi - Brahma, Višnu un Šiva. 1  
Lai šī labestīgā Sarasvatī mani sargā, novēršot visu manu kūtrumu!   

या कु�दे�दतुुषारहारधवला या शु�व�ा�ता। 
jā kundend-endu-tuŠāra-hāra-dhavalā jā šubhra-vastr-āvrtā 
(burt. tā jasmīna-mēness-sniega-krellēs-balta tā baltās-drēbēs-klāta) 

या वीणावरद�डमि�डतकरा या �ेतप�ासना। 
jā vī�ā-vara-da�Da-Ma�Dita-karā jā švēta-padm-āsanā 
(burt. tā lauta-izcils-scepteris-grezno-rokas tā baltā-lotosā-sēž) 

या  !ा"युतश#कर$भ'ृत(भद)वैः सदा वि�दता। 
jā Brahmā-Čjuta-Šankara-prabhrti-bhir-dēvaihī sadā vanditā 
(burt. tā Brahma-Pastāvīgais-Cienījamais-šo-dievu vienmēr pielūgta) 

सा मां पातु सर-वती भगवती 'नःशषे जा0यापहा॥ 

sā mām pātu Sarasvatī bhagavatī nihšēŠa džādyā-pahā 
(burt. viņa mani sargā Sarasvatī Cienījamā pilnībā kūtrumu-novērš)  
 
... 
♫ Guru ir Brahma, Guru ir Višnu, Guru ir dievs – Lielais valdnieks Šiva. 
Guru ir absolūtās realitātes redzamā forma, viņam – svētajam Guru lai slava! 

गु2 3!ा गु24व35णुः गु2द)वो महे�रः। 
gurur-Brahmā gurur-ViŠ�uh gurur-devo Mahē-švaraha 
(burt. guru-Brahma guru-Višnu guru-dievs Lielais-valdnieks) 
गु2ः सा7ात ्पर ! त-मै 9ीगुरवे नमः॥ 

guruh sākŠāt parabrahma tasmai šrī-gurave namaha 
(burt. guru redzamais absolūtā-realitāte viņam svētajam guru slava) 
 
 
Lūgsna dievam 
 
Tu esi mana māte, tu esi mans tēvs, tu esi mans brālis, tu esi mans pavadonis, 
Tu esi mana gudrība, tu esi mana bagātība, Dievs, tu man esi viss! 

:वमेव माता च 4पता :वमेव :वमेव ब�ध=ु सखा :वमेव। 
tvam-eva mātā ča pitā tvam-eva tvam-eva bandhušča sakhā tvam-eva 
(burt. tu-tiešām māte un tēvs tu- tiešām tu- tiešām brālis pavadonis tu-tiešām) 

:वमेव 4व?ा @4वणं :वमेव सव) मम देव देव।  

tvam-eva vidjā dravi�am tvam-eva srve mama deva deva 
(burt. tu-tiešām gudrība bagātība tu-tiešām viss man dievs dievs) 
 
 
 
 
Cilvēka ķermenis ir kā templis, kurā mitinās dievi, tādēļ tas ir rūpīgi jānovēro, jāsargā 
un par to jārūpējas.  

                                                 
1 Indiešu trīsvienība - Brahma rada, Višnu saglabā, Šiva sagrauj pasauli. 



Rīta lūgšanas par savu vērtīgo ķermeni  
 
1) Pirkstu galos mīt Lakšmī, plaukstas vidū – Sarasvatī, 
Bet plaukstas pamatnē – kungs Krišna, tāpēc no rītiem jāvēro rokas. 

कराAे वसते लBमीः करमCये सर-वती। 
karā-grē vasatē LakŠmīh kara-madhyē Sarasvatī 
(burt. rokas-galos dzīvo Lakšmī rokas-vidū Sarasvatī) 

करमूले तु गो4व�दः $भाते करदश3नम।् 
kara-mūlē tu Govindaha prabhātē kara-daršanam 
(burt. plaukstas-apakšā bet Govinda rītā rokas-novērot) 
 
2) Citu labumam koki nes augļus; 
Citu labumam upes plūst; 
Citu labumam govis dod pienu; 
Citu labuma dēļ ir šis ķermenis. 

परोपकाराय फलि�त व7ृाः। 
paro-pakārāja falanti vrkŠāha 
(burt. citu-labumam augļojas koki) 

परोपकाराय वहाि�त न?ः। 
paro-pakāraja vahānti nadjaha 
(burt. citu-labumam plūst upes) 

परोपकाराय दहुि�त गावः। 
paro-pakāraja duhanti gāvaha 
(burt. citu-labumam pienojas govis) 

परोपकाराथ3(मदं शरGरम॥् 

paro-pakār-ārtham-idam šarīram 
(burt. citu-labuma-dēļ-šis ķermenis) 
 
Lūgsna Ganešam  
 
Līkais snuķi, milzu rumpi, kas spīdi kā 10 miljoni saules, 
Dari tā, lai manos darbos nekad nebūtu bēdu un likstu.   

वHतु�ड महाकाय सूय3कोटGसम$भ। 
vakra-tu�Da mahā-kāja sūrja-koTī-samaprabha 
(burt. līkais-knābis lielais-ķermenis saules-10 miljoni-spīd gluži kā) 

'न4व3Jनं कुK मे देव सव3काय)षु सव3दा॥ 

nir-vighnam kurū mē dēva sarva-kārjēŠu sarvadā 
(burt. bez-nelaimes dari manus Dievs visus darbus vienmēr)  
 
Lūgsna Zemei 
 
Jūras ūdenī tērptā dieviete, kam krūšu apļos kalni slejas, 
Višnu dzīvesbiedre Aditi, es tev klanos, piedod man, ka skaru tevi kājām.  

समु@वसने देवी पव3त-तनम�डले। 
samudra-vasanē dēvī parvata-stana-ma�Dalē 
(burt. jūras-drānās dieviete kalni-krūšu-aplis) 

4व5णुपLी नम-तुMयं पाद-पशN 7म-व मे॥ 

ViŠ�u-patnī namas-tubhyam pāda-sparšam kŠamasva mē 
(burt. Višnu-sieva paklanos-tev kājas-pieskaras piedod man) 


