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Pratarmė  
lietuviškajam leidimui 

 
Knygų serijoje „Kalba SATJA SAI“ Lietuvos 

skaitytojams pateikiame didžiojo šių laikų dvasi-
nio mokytojo Šri Satjos Sai Babos kalbas, kurias 
Jis pasakė per pastaruosius kelis dešimtmečius 
nuo 1953 m.  

Šiuo metu angliškai jau yra išleisti 37 tomai. 
Kalbos juose pateikiamos iš eilės pagal kalendori-
nius metus. Tomus sudarė pirmasis Satjos Sai 
Babos kalbų vertėjas profesorius N. Kasturis1. 

 
Pirmajame tome surinktos Satjos Sai Babos 

kalbos, sakytos įvairiomis progomis nuo 1953 iki 
1960 metų. Lietuvių kalba šis tomas jau buvo iš-
leistas anksčiau (1994 ir 1999 metais). Dabartinis 
leidimas atitinka naująjį (papildytą ir pataisytą) 
angliškąjį leidimą. 

 
 
 

                                                 
1  Narajana Kasturis (1897-1987) buvo ne tik Satjos Sai Babos 

biografas, parašęs keturis Jo biografijos tomus „Sathyam, 
Sivam, Sundaram“, kalbų vertėjas, bet ir žurnalo „Sana-
thana Sarathi“ vyriausiasis redaktorius, ilgametis ašramo 
gyventojas, nuoširdus Satjos Sai Babos sekėjas ir draugas.    
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Satja Sai Baba Savo kalbose dažnai įpina pa-

sakojimus bei alegorijas iš indų epų, kalba apie 
garsius Indijos išminčius ir šventuosius. Lietuvos 
skaitytojams išnašose plačiau paaiškiname mini-
mas istorijas, jų  personažus, pateikiame papildo-
mos informacijos apie istorinius asmenis. 

Svamis2 dažnai sanskrito kalba cituoja Ve-
das, Upanišadas, „Bhagavadgytą“ ir kitus šven-
tuosius raštus. Sanskrito žodžius ir posakius iš-
vertėme į lietuvių kalbą; jų rašyba atitinka ang-
liškąjį leidimą. 

Satjos Sai Babos kalbos sklidinos dieviškojo 
žodžių žaismo – ir sanskrito, ir anglų kalba. Siek-
dami išsaugoti ypatingą Jo kalbų nuotaiką tuos 
žodžius pateikėme skliausteliuose arba paaiškino-
me išnašose.  

 
 

Knygos rengėjai 
 
 

 
 

                                                 
2 Svamis – Indijoje pagarbiai vadinamas dvasinis mokyto-

jas. Taip Satją Sai Babą vadina Jo sekėjai. 

 

 7 

Kalba Satja Sai 
Ar jūs girdėjot kalbant mūsų Babą? 
Gal auditorijai ar kur kitur? 
Jis nevadina tų akimirkų kalbom 
Ir jūs jų šitaip nevadinkit! 
Jis balso niekad nepakels ir nemoralizuos, 
Žmonių nekiršins ir neplūs minios. 
Jis niekur neskuba, bet ir nelaukia, 
Tačiau nedaro pauzių, nedvejoja,  
Minučių neskaičiuoja. 
Kaip gi čionai aš patekau? Nustebęs savęs klausi. 
Jis nepaklysta mintyse, 
Jam susikaupt nereikia,  
Jis užrašų jokių nesigriebia, 
Ir veltui nė minutės neeikvoja, nevelka minties 
Į ištaigingą rūbą frazių svetimų.  
Jis – ne oratorius, 
Tetrokštantis ovacijų ir dėl reklamos einantis iš proto. 
Jis nekalba aplinkui, Jo žodžiuos patoso nėra, 
Jų nė kalba nepavadinsi! 

Jisai tarsi debesis lietaus, kurs atneša gyvybę 
Trokštantiems ant žemės! 

Jis „šneka“ su visais – su juo, su manimi. 
Ir su kiekvienu, kas paklausyt atėjo; 
Kiekvienas Jam – Ardžuna sunkia širdim, 
Bejėgiškai rankas nuleidęs, 
Dar bijantis gyvenimo lauke kovot. 
Jauti, kad Jis atėjo dėl kiekvieno –  
Dėl tavęs ir dėl manęs. 
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Matai, kaip Jis tylėdamas visus apžvelgia  
Lyg švyturys akim nušviečia ratą. 
Kaip tau pasisekė, kad čia esi! 
Jis šypsosi, ir šypsena tave pavergia. 
Ir negali akių nuo veido to atplėšt – 
Tokio gražaus ir dieviško! 
Ir negali širdies išlaisvint iš Jo rankų – 
Jose taip gera ir ramu! 
Rimtis didėja… 
Nors tūkstančiai susėdę čia valandomis Jo laukia… 
Ramybė Himalajų… Tyla lyg mėnesiena... 

O dieviškosios meilės įsikūnijimai! 
Atėjo aukso valanda! 
Ir rojaus vartai atsivėrė. 
Švelnus Jo balsas lyg medus, 
Kurį sunešę dangaus bitės, 
Ir aiškus balsas lyg trimitas. 
O kaip Jis širdį sugraudina – 
Lyg Gangas srūva išvaduoti, 
Parengdamas mus derliaus šventei, 
Kad artume ir pjautume apsčiai. 
Lyg koks vandens krioklys, 
Suteikiantis jėgų darbams didingiems. 

Jo žodžiai lyg krioklių kaskados – skaidrios. 
Jis moko, bet ne pamokslauja ir atriša visus mazgus, 
Į klausimus visus atsako, kylančius galvoj. 
Jis pataria ir guodžia, kenčiančius ramina. 
Jis liepia. Taip! Jis reikalauja įveikti savo išdidumą 
Ir niekam išimčių nedaro – nei tarnui, nei valdovui. 

Kvailius Jis bara ir aklatikius, 
Nuplėšia kaukes veidmainių. 
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Ir šypsos, nuolatos juokauja.  
Cituoja tai, ką praeity kalbėjo, 
Ir aiškina, dėl ko dabar atėjęs... 

Puiki poezija – spontaniška, tauri, 
Jinai – tiesos aukščiausios kūrinys, 
Skambąs lyg varpas patarlėm ir alegorijom. 
Ištirpsta valandos tarsi minutės,  
Minutės – lyg sekundės. 
Kiekvienas žodis tampa mantra,  
O Gajatri3 – kiekvienas sakinys, 
Kalba – Upanišada! 
O ne, Jisai – ne ežeras ir net ne upė, 
Jis – vandenynas dieviškosios išminties. 

Jo žodžiai – rytmečio rasa, 
Pabirusi ant pumpuro širdies – kad jis pražystų. 

Tavom šaknim aukštyn jie srūva, 
Ir paskleidžia vainiką žiedo, 
Dar iškvėpina, kad bites viliotum. 
Kiekvienas žodis subrandina vaisių. 
Aure! Jo žodis lyg sėklelė 
Į šiurkščią tavo širdį krinta, o – stebukle! 
Sudygsta ten… Į saulę stiebias ir keroja! 
Dar švelnios, gležnos ir netvirtos šaknys 
Kabinasi į akmenį ir gerti prašo! 
Ir pagaliau užauga žodis, kol medžiu pavirsta. 
Ir akmenį širdies suskaldo! 
Jo žodžiai vėsūs, bet nešaldo, 
Šilti, tačiau nedegina, tarsi liūtis, bet neskandina, 
Jie gydo kenčiančius, prislėgtus, 

                                                 
3  Gajatri – viena svarbiausių Vedų mantrų, skirta pagarbinti Saulės 

dievybei. Kartojant šią mantrą ugdomas žmogaus intelektas.  
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Ramina ir stiprybės teikia. 
Tai vaistas, ne nuodai.  
Balzamas stebuklingas.  
Tiesa tikroji, be jokios apgaulės! 

Kiekvienas sakinys džiaugsmu ištrykšta,  
Nuginęs tamsą užburia ir priverčia pritarti, 
Išsklaido liūdesį, nuplauna purvą, 
Pritraukia prie savęs, išlaisvina iš pančių, 
Drąsos suteikia, o tikėjimui – tvirtybės. 
Per prievartą Jis neperša jokios minties,  
Nesantaiką naikina. 
Nežeidžia, o tik nuginkluoja, 
Patikrina, švelniai paguodžia. 

Gyventi – tai dirbti, – Jis pabrėžia, – 
Mylėti ir tikėti Dievą, 
Nemėgdžioti vieniems kitų, 
Tuščiai nemalti liežuviu, 
Ir neregiams aklųjų nevedžioti, 
Per jėgą nesibraut į rojų, 
Nesipuikuoti giminės kilme. Jis pataria  
Prasmingame darbe ieškot ramybės. 

Išgirdęs Jį sau tyliai duodi žodį 
Iš piligrimo kelio neišklysti, 
Sparnus ištiest ir kilt į dangų! 
Tu – liūtas, ne baikšti avis! 
Tu – deimantas, įlydytas į plieną! 
Be ginčų, kiršinimo priešų 
Jis priima visus, kas alkanas, ištroškęs, 
Suklupęs ar paklydęs kelyje. 
Pargriuvusius Jis pakelia, o liūdinčius paguodžia, 
Ramina kenčiančius, apipila malone. 

 11 

Visiems Jis primena svarbiausią kelią 
Ir džiaugsmą tos kelionės pabaigoj. 
Jis atveria akis, ištiesina pečius, 
Padrąsina jau einančius keliu, 
Kitus pažadina iš miego.  
Pakyla sėdintys, 
O stovintys suskumba eiti,  
Keliaujantys pasiekia tikslą. 

Paskelbdamas, kad jau atėjo 
Jis padeda mums nešti savo kryžių. 
Paklydusius, pažemintus, ligotus gelbsti, 
Įtvirtina teisybę, o melą išgina. 

O, kokia laimė! O, kokia malonė! 
Jo žodžiai virsta žiedlapiais giesmių. 
Kokia giesmė! Jis moko mus, kaip melstis, 
Kaip nuramint jausmus, 
Suteikt tvirtumo būdui ir stiprybės valiai, 
Kaip eit keliu doros, tiesos ir meilės! 

Kai baigia Savo kalbą, 
Tau akys ašarom patvinsta. 
Ir tavo draugas tartum vaikas verkia. 
Ar dėl to, kad Baba jau nuėjo? 

Didžiuokis – tau pasisekė. Nuo šiol 
Tu kilsi vis aukščiau, 
Drąsi ir nemirtinga siela! 
Kovos lauke Ardžuna metė ginklą. 
Žirgus sustabdė Krišna. 
Kaip tau pasisekė. Tu Jį girdėjai kalbant! 

Narajana Kasturis 
(Šios eilės buvo perskaitytos Satjai Sai Babai 1958 metų spalio 16 dieną.) 
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1. GARBINKITE MINTIMIS 

Besimokydamas Uravakondos vidurinėje mokykloje 
kartą mečiau knygas į šalį ir pareiškiau, kad Manęs laukia 
darbas. Šį epizodą šiandien jums papasakojo telugų kalbos 
mokytojas. Taigi tądien pasiskelbiau esąs Sai Baba ir pirmo-
ji giesmė, kurią išmokiau susirinkusiuosius sode prie mo-
kytojo namų, buvo ši: 

„Garbinkite mintimis  
šventąsias dvasinio mokytojo pėdas, 
Jis padės perplaukti žemiškojo gyvenimo vandenyną“. 

(Maanasa bhajare guru charanam 
 Dhusthara bhava saagara tharanam). 

Ja kviečiau visus, įtrauktus į besisukantį mirčių ir gi-
mimų ratą, garbinti dvasinio mokytojo (guru) pėdas – mo-
kytojo, kuris vėl atėjo užsikrauti ant savo pečių naštą tų, 
kurie pas jį randa prieglaudą. Toks buvo Mano pirmasis žo-
dis žmonijai: „Garbinkite mintimis“. Man nereikia nei jūsų 
gėlių girliandų, nei vaisių – daiktų, kuriuos galite nupirkti 
už kelis skatikus. Jie nėra jūsų. Atneškite Man tai, kas iš tik-
rųjų yra jūsų – kas tyra ir dvelkia dorybe bei nekaltumu, 
kas nuplauta atgailos ašaromis! Rodydami savo atsidavimą 
gėlių girliandas ir vaisius parenkate tokius, tarsi neštumėte 
juos į parodą. Vargingesni sekėjai, neišgalėdami atnešti to-
kių dovanų, jausis pažeminti ir liūdės dėl savo bejėgišku-
mo. Jie negali savo atsidavimo išreikšti taip prabangiai kaip 

1. Garbinkite mintimis 
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jūs. Altorių Dievui įrenkite savo širdyse ir paaukokite Jam 
savo darbo vaisius, slapčiausių minčių bei jausmų gėles. 
Toks garbinimas Man labiausiai patinka, tokį atsidavimą 
Aš labiausiai vertinu. 

Žmogų reikia lavinti visais laikais  
Parduotuvėje prekės supakuojamos kiekviena atskirai, 

įvairios parduotuvės prekiauja skirtingomis prekėmis. Ta-
čiau parodoje šimtai parduotuvių pateikia gausybę įvai-
riausių prekių, išdėliodamos jas stenduose bei puošniose 
vitrinose. Visas šias dienas dalijau patarimus lyg prekes ir 
asmeniškai atsakinėjau į klausimus. Šios dienos „kalba“ 
jums – naujiena, nes kreipiuosi į visus drauge. Jums tai gal-
būt neįprasta, bet Man nėra nauja. Esu anksčiau kalbėjęs 
minioms, tik būdamas ne šio pavidalo. Kai pavidalo netu-
rintis (niraakaara) įgyja pavidalą (sakaara), jis turi vykdyti sa-
vo misiją ir tai daro įvairiai. Tačiau kad ir koks būtų amžius 
(yuga), užduotis lieka ta pati – šviesti žmoniją. 

Kaip jau ne kartą minėjau, pirmuosius šešiolika gyve-
nimo metų skyriau dieviškiesiems vaikų žaismams (baala 
leela), kitus šešiolika metų, norėdamas šio amžiaus žmo-
nėms suteikti džiaugsmo (santhosha), dariau stebuklus 
(mahimas). Nemokate ilgai džiaugtis ir būti patenkinti. Tad 
stenkitės išsaugoti gerą nuotaiką, tegu ji lydi jus visada, 
tegu ji tampa palaima (aananda). Po trisdešimt dvejų metų 
vis dažniau išgirsite Mane, aiškinantį dvasinį mokymą 
(upadhesa), mokantį klystančią žmoniją ir vedantį pasaulį 
tiesos (sathya), doros (dharma), ramybės (shaanthi) ir meilės 
(prema) keliu.  

Ne, Aš neatsisakysiu žaismų ir stebuklų, tačiau Mano 
užduotis bus įtvirtinti dorą, išmokyti žmogų teisingai mąs-



Kalba Satja Sai, I tomas 
 

 14 

tyti ir sugrąžinti žmoniją prie amžinosios visuotinės religi-
jos (sanaathana dharma)4.  

Nepasiduokite abejonėms ir beprasmiams ginčams, 
neklauskite, ar sugebėsiu tai padaryti ir kaip Man tai pa-
vyks. Brindavano piemenys taip pat abejojo berniuku, kuris 
sakėsi pakelsiąs Govardhanos kalną5! Tereikia tik tikėti, la-
biau tikėti. 

Dvasinės sėkmės paslaptis 
Kartą Krišna ir Ardžuna ėjo keliu. Pamatęs danguje 

paukštį Krišna paklausė Ardžunos: „Ar ten balandis?“ 
„Taip, balandis“, – atsakė šis. „O gal erelis?“ – vėl suabejojo 
Krišna. „Taip, erelis“, – greitai pritarė Ardžuna. „Ne, Ar-
džuna, tas paukštis man panašus į varną. Turbūt ten var-
na“, – kalbėjo Krišna. „Na, žinoma, ten varna“, – patvirtino 
Ardžuna. Krišna ėmė juoktis ir erzinti Ardžuną, kad šis su-
tikęs su visais jo teiginiais. Tačiau Ardžuna atsakęs: „Man 
Tavo žodžiai daug tikresni už tai, ką regi mano akys. Tu 
gali paukštį paversti varna, balandžiu ar ereliu ir kai sakai, 
kad danguje varna, taip iš tikrųjų ir yra“. Besąlyginis tikėji-
mas – dvasinės sėkmės paslaptis. 

Atminkite – Dievas myli ne atsidavusįjį (bhaktha), o jo 
atsidavimą (bhakthi). Dievo malonė yra tarsi lietus, tyras 
vanduo, krintantis ant visų vienodai, bet jo skonis keičiasi 

                                                 
4  Amžinoji visuotinė religija – pasak Satjos Sai Babos, tai amžinasis 

dvasinis kelias, visose pasaulio religijose skelbiamos moralės normos, 
elgesio taisyklės, pareigos, kurių turi laikytis žmogus, kad visuome-
nėje vyrautų darna.  

5  Pasakojama, jog Brindavano piemenims ėmus garbinti Govardhanos 
kalną dievas Indra labai supykęs ir pasiuntęs didelę liūtį. Paprašytas 
pagalbos Krišna visą savaitę laikęs ant savo mažojo pirštelio kalną 
tarsi skėtį, po kuriuo galėję pasislėpti visi žmonės su savo gyvuliais. 
Išvydęs nepaprastą Krišnos galią Indra suglumęs ir nutraukęs liūtį.    
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nelygu į kokią dirvą jis patenka. Taip ir Viešpaties žo-
džiai – vieniems jie saldūs, kitiems kartūs. Paslaptingi 
Dievo keliai. Vidhurą6 Jis palaimino sakydamas: „Mirk!“, 
o Dhušasaną7 – „Gyvenk tūkstantį metų!“ Tai sakydamas 
Jis turėjo galvoje, kad Vidhura įveiks savąjį „aš“, o pikta-
jam Dhušasanai teksią kęsti šio pasaulio nelaimes ir vargus 
dar dešimt šimtmečių. Niekada neatskleisite tikrosios 
Dievo veiksmų priežasties. Dažniausiai nesuprantate, ko-
dėl kitas žmogus, toks panašus į jus pačius, turintis tuos 
pačius pomėgius, elgiasi kitaip! Tačiau kaip lengvai spren-
džiate apie tą, kuris už žmogų nepalyginamai aukštesnis! 
Kaip lengvabūdiškai kalbate ir vertinate tai, ką suprantate 
ne daugiau kaip žuvis apie orą! 

Skausmas žymi naujo gyvenimo pradžią 
Žmonės skirstomi į keturias grupes: „mirusiuosius“, 

neigiančius Dievą ir skelbiančius, kad Žemėje egzistuoja tik 
jie vieni – nepriklausomi, laisvi, savarankiškai tvarkantys 
savo gyvenimą; „ligonius“, besišaukiančius Dievo ištikus 
nelaimei ar netekus įprastinės pagalbos; „vangiuosius“, ži-
nančius, kad Dievas yra amžinas draugas ir globėjas, tačiau 
prisimenančius Jį tik retkarčiais, kai toji mintis jiems atrodo 
įtikinama ir tikra; pagaliau „sveikuosius“, kurių tikėjimas 
Dievu pastovus, kuriems apmąstymai apie Jį teikia ramybę. 

Tik patirdami gyvenimo smūgius išsivaduojate iš 
„mirties“ ir laimite „gyvenimą“, įveikiate „ligą“ ir įgyjate 

                                                 
6  Vidhura – „Mahabharatos“ veikėjas, karaliaus Dhritaraštros patarė-

jas, įstatymų, šventųjų raštų ir valstybės valdymo meno žinovas, pan-
davų ir kauravų dėdė. 

7  Dhušasana – „Mahabharatoje“ minimas kauravų giminės narys, vy-
resnysis Durjodhanos brolis, išgarsėjęs savo blogu būdu, žiaurumu 
ir gobšumu.  
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„sveikatą“. Gyvenimas yra svarbiausia žmogaus mokykla. 
Ieškojimų skausmuose gimsta kūdikis – išmintis. Skausmas 
prasmingas, nes jis žymi naujo gyvenimo pradžią. Nerimas 
(ashaanthi) virsta didžiąja ramybe (prashaanthi), ramybė – 
ryškia dvasine šviesa (prakaanthi), o ši – amžinu dieviškuoju 
švytėjimu (paramjyothi). Džiaugsmas ir skausmas keičia vie-
nas kitą lyg diena ir naktis. Naktis ir diena – tai seserys 
dvynės, abi vienodai reikalingos, kad žemė būtų derlinga, 
kad gamta atgytų – kaip kad reikalinga ir vasara, ir žiema. 
Kai kurie Manęs prašo: „Baba, padaryk taip, kad ši vasara 
nebūtų tokia karšta“. Tačiau per vasaros karščius žemė pa-
sikrauna tiek saulės energijos, kiek jai reikia, kad prasidėjus 
lietums duotų gausų derlių.  

Tegu spindi jūsų tikrosios prigimties šviesa 
„Šaltis“ ir „karštis“ – abu yra Dievo planuose, o jums 

tereikia tai žinoti ir abu vertinti. Gamtoje yra augalų su 
dygliais ir be jų. Protingas žmogus žino jų vertę: tuos, kurie 
be dyglių, sodina viduryje, o aplinkui – dygliuotuosius. 
Taip apsaugomi naudingieji augalai. Darbas žmogų gali iš-
gelbėti arba pražudyti. Jis – lyg katė, kuri atsargiai sukanda 
kačiuką, kad perneštų jį į saugesnę vietą, bet suleidžia dan-
tis į žiurkę, kad ją pribaigtų ir suėstų. Būkite lyg kačiukai, ir 
darbas lyg mylinti motina jus išgelbės. Tapsite žiurkėmis – 
pražūsite. 

Dievas traukia žmogų prie Savęs. Toji trauka natūrali, 
nes jų abiejų prigimtis tokia pati. Dievas ir žmogus – tarsi 
magnetas ir geležis. Tačiau jei geležis surūdijusi ir apsitrau-
kusi purvo sluoksniu, magnetas negalės jos pritraukti. Įvei-
kite kliūtis – tik tai jums tereikia padaryti. Tenušvinta tikro-
ji jūsų prigimtis, ir Viešpats priglaus jus prie Savo krūtinės. 

1. Garbinkite mintimis 
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Išbandymai ir vargai apvalo žmogų. Todėl Kuntė8 meldė 
Krišną: „Siųsk mums nelaimes, kad mes niekada Tavęs ne-
pamirštume“. Tai lyg dieta ar kiti gydytojo nurodymai, 
Dievo vardo kartojimo (naamasmarana) vaisto priedas.  

Nemeskite dvasinio darbo  
Sai yra visų mylimas (sarvajanapriya), tačiau jūs galite 

pasirinkti bet kurį kitą jums džiaugsmą teikiantį vardą. Po-
mėgius nulemia žmogaus temperamentas ir būdas, įgyti 
per ankstesnius gyvenimus. Kavinės savininkas eina pas 
kaimynystėje gyvenantį vaistininką ir prašo tabletės nuo 
galvos skausmo, o vaistininkas, suskaudus galvai, skuba į 
kavinę tikėdamasis, kad jam pagelbės kavos puodelis. To-
kie jau tie žmonės, jų skoniai skiriasi. Išminčius sako: „Vis-
kas yra Dievas“. Jogas tvirtina: „Viskas yra energija“. My-
lintis Dievą žmogus teigia: „Viskas yra Dievo žaismas“. Žo-
džiai atspindi kiekvieno nuomonę ir dvasinio darbo pažan-
gą. Neskubėkite teisti ar iš jų juoktis, nes jie visi žengia tuo 
pačiu keliu. 

Dvasinis darbas reikalingas tam, kad kontroliuotumė-
te savo mintis ir įgeidžius, kurių vaikotės. Nesiliaukite dir-
bę, jei kartą nepavyko. Dirbkite dar uoliau, nes egzaminui, 
kurio neišlaikėte, reikia ypatingo pasirengimo. Dvasinis 
darbas – tai ir vidinė, ir išorinė švara. Jei išsimaudę apsi-
vilksite nešvariais drabužiais, nesijausite atsigaivinę. Žva-
lumo jums nesuteiks ir švarūs drabužiai, jei vilkėsite juos 
nesiprausę. Kad jaustumėtės gerai, reikalinga tiek išorinė 
(baahya), tiek vidinė (bhaava) švara. 

Kai sakote vaikams, kad juos pagaus policininkas ar 
koks baubas, jie tuo tiki. Jie bijo ir tvirtai tuo tiki! Tačiau už-
                                                 
8  Kuntė – „Mahabharatos“ veikėja, pandavų motina ir Krišnos tėvo Va-

sudevos sesuo.   
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augę ir prisikimšę galvas visokių doktrinų, dogmų, teorijų 
bei argumentų turite išmokti skirti (viveka)9 ir Dievo ieškoti 
eidami sunkiuoju keliu. Sakau jums – to niekas neišvengs, 
visi kada nors suras Dievą – ar ilgu, ar trumpu keliu eitų. 

Prašanti Nilajamas, Vidžajadašami, 1953 
 
 
 
 
 
 
 
 
   atenkinus vieną norą, kyla kitas,  
užmezgus vieną ryšį, jų atsiranda dešimt –  
taip reiškiasi tikroji žmogaus troškimų prigimtis.  
Patenkinus troškimą džiaugsmas būna nedidelis,  
laikinas ir visada lydimas skausmo.  
Sėjate karčias sėklas, 
paskui meldžiate saldaus derliaus.  
Dejuojate dėl dirvos, augalų, lietaus,  
bet kuo jie čia dėti?  
Juk niekam tikusios pačios sėklos. 

Satja Sai Baba 

                                                 
9  Mokėjimas skirti – tai gebėjimas skirti tikra nuo netikra, amžina nuo 

laikina, tiesą nuo melo, išminties ugdymas, mokėjimas teisingai pasi-
rinkti darbus ir draugus.    

P 

1. Garbinkite mintimis 
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2. V ISIŠKAS ATSIDAVIMAS 

Aš nesakau „kalbų“. Mano kalbėjimas panašesnis į pa-
šnekesius. Klausykitės kiekvieno Mano žodžio pagarbiai ir 
dėmesingai. Jūsų palaima (aanandam) yra Mano maistas 
(aahaaram). Palaimą pelnysite tik naudodamiesi Mano pata-
rimais, todėl noriu, kad klausytumėtės Manęs atidžiai, ap-
mąstydami tai, ką išgirdote. Tai nėra paprasta paskaita, ku-
ri nieko neduoda. 

Dievas yra meilės kalnas. Kad ir kiek daug skruzdžių 
skubėtų pasistiprinti Jo saldybe, atsargos neišseks. Jis – be-
kraštis gailestingumo vandenynas. Meilė Dievui yra leng-
viausias būdas pelnyti Jo malonę, tiesiausias kelias suvokti, 
kad Dievas persmelkia viską, kad Jis yra viskas! 

Visiškas atsidavimas (sharanaagathi), paklusimas Dievo 
valiai – tai aukščiausioji meilės Dievui išraiška. Kartą vie-
nas braminas10 ėjo paupiu ir pamatė kelis vyrus, skalbian-
čius drabužius. Išvydę ant praeivio pečių gražų šilkinį šali-
ką, vyrai užpuolė jį šaukdami, kad tai esąs šeimininkų šali-
kas, kurį jie turėję išskalbti, bet kažkas jį pavogęs. Pasipylus 
smūgiams vargšas braminas ėmė šaukti: „Narajana, Naraja-
na11!“ Narajana pakilo iš savo sosto Vaikuntoje12 ir išsirengė 
į kelionę, tačiau netrukus sugrįžo ir vėl atsisėdo į sostą, la-
bai nustebindamas žmoną. Paklaustas, kodėl taip keistai el-

                                                 
10 Braminas – Indijoje eruditas, mokslo vyras.   
11 Narajana – kitas dievo Višnaus vardas.   
12 Vaikunta – dievo Višnaus buveinė.    
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giasi, Narajana atsakė: „Norėjau pagelbėti tam vargšui, kurį 
užpuolė plėšikai, bet jis pats įsivėlė į peštynes. Taigi supra-
tau, jog Mano pagalba jam nereikalinga“.  

Tereikia įveikti egoizmą 
Užsimezganti meilė Dievui iš pradžių panaši į mažą 

daigelį, kurį reikia aptverti tvora. Toji tvora – tai amžinoji 
visuotinė religija su savo taisyklėmis, nurodymais, suvar-
žymais ir įsakymais. Kol vaisius žalias, jo nenupūs nuo ša-
kos net pats stipriausias vėjas. Tačiau prinokęs vaisius tylią 
naktį krinta žemėn ir be vėjo. Menkutė laužo ugnelė – jei 
ten primesime žalių lapų – užges, tačiau užsiliepsnojus 
miškui ugnis plėnimis pavers net žaliausią medį, pasitai-
kiusį jos kelyje! Stenkitės įveikti savo egoizmą.  

Jautis didžiuodamasis mykia: „Aš esu, aš esu“ (ham 
hai, ham hai). Vos kelių dienų sulaukusį atskiriate jį nuo mo-
tinos, rišate grandine, sekinate darbu, kol iš jo lieka vieni 
kaulai ir oda, tačiau nusižeminti gyvulys vis tiek neišmoks-
ta. Net užtempta ant būgno jo oda skamba egoistiškai: „Aš, 
aš, aš“ (ham, ham, ham). Tik supjausčius odą siauromis juos-
telėmis ir padarius iš jų stygas pasigirsta naujas skambesys: 
„Tu, tu, tu“ (thum, thum, thum), bylojantis apie bausmės 
naudą. Taip jautis išsivaduoja nuo egoizmo.  

Šlovindamas giesmėmis Višnų elgetaujantis vienuolis 
(haridhasa)13 vaikšto gatvėmis. Du cimbolus14 – amžinąjį gė-
rio ir blogio, džiaugsmo ir kančios, skausmo ir malonumo 
simbolį – jis laiko dešinėje rankoje, o kairiąja virpina tam-

                                                 
13  Indijos gatvėse dažnai galima sutikti Višnų giesmėmis garbinančių 

elgetaujančių vienuolių (Hari – kitas Višnaus vardas, dhasa – tarnas).   
14  Cimbolai – mažos, maždaug penkių centimetrų skersmens varinės 

lėkštelės naudojamos ritmui išgauti. 

2. Visiškas atsidavimas 
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puros15 stygą, pasaulietinio gyvenimo (samsaara) ženklą, iš-
gaudamas melodiją, dieviškąją gaidą (shruthi). Tačiau ir 
gaida, ir ritmas (thaala) reikalingi tik tam, kad gražiau 
skambėtų iš lūpų išsiliejanti Dievą šlovinanti giesmė. 

Trys atsidavimo Dievui būdai 
Prisimenu, dar būdamas kito pavidalo, Maharaštroje 

vienam žmogui, paklaususiam apie tris atsidavimo Dievui 
būdus, atsakiau: 

Pirmasis būdas – kai žmogus lyg paukštis (vihanga) le-
kia prie medžio nekantraudamas sulesti prinokusį vaisių, 
bet šis išsprūsta jam iš snapo. 

Antrasis būdas – kai jis lyg beždžionė (markata) griebia 
tai vieną, tai kitą vaisių, niekaip negalėdamas išsirinkti. Atsi-
davęs Dievui žmogus taip pat dažnai abejoja, blaškosi nuo 
vieno tikslo prie kito prarasdamas visas sėkmės galimybes. 

Trečiasis būdas – kai žmogus lyg lėta, bet atkakli 
skruzdėlė (pipeelika), ieškanti saldumo, nesiblaškydamas 
žengia į priekį Dievo link ir pelno Jo malonę. 

Meilė Dievui (bhakthi) ir tikėjimas (sraddha) – tai du ir-
klai, padedantys perplaukti pasaulietinio gyvenimo vande-
nyną. Kartą vaikas, eidamas miegoti, paprašė motinos, kad 
ši pažadintų jį, kai išalksiąs. Motina atsakė: „Man nereiks 
tavęs žadinti. Alkis tave prikels“. Taip būna ir tada, kai pa-
juntate Dievo alkį. Jis neduoda ramybės ir verčia ieškoti tin-
kamo maisto. Viešpats duoda alkį, duos ir maisto tam al-
kiui numalšinti. Dievas siunčia ligą, bet paruošia ir vaistus. 
Jūsų pareiga – pasirinkti maistą ir vaistus. 

Žmogus įkinkomas į pasaulietinio gyvenimo ratą, bet 
privalo iš jo ištrūkti. Tai lyg pratybų aikštelė, kurioje moko-
                                                 
15  Tampura – indiškas styginis muzikos instrumentas, kurią virpinant 

palaikoma melodija.  
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masi suvokti, jog pasaulis netikras. Jokios paskaitos neišaiš-
kins, kas yra gyvatė, kol patys ją pamatysite. Tik palietę 
liepsną ir nusideginę pirštus – niekaip kitaip – išmoksite 
nekišti rankų prie ugnies. Kol ugnies neliečiate, tol ją suvo-
kiate tik kaip šviesos šaltinį. Tačiau ugnis ne tik šviečia, bet 
ir degina. Taip ir šis pasaulis – jis nei teisingas, nei klaidin-
gas, jis tiesiog netikras. 

Įprotis žmones skirstyti  
į tikinčiuosius ir netikinčiuosius 
Nūnai labai gajus įprotis vertinti kitus prisegant jiems 

tikinčiųjų arba netikinčiųjų etiketes. Ką jūs žinote apie kitą 
žmogų? Ką žinote apie jo vidinį pasaulį, mintis? Kartą gy-
veno karalienė, uoli Ramos sekėja. Ji labai krimtosi, kad jos 
vyras niekada netardavo Ramos vardo ir apskritai nejautė 
jokios meilės Dievui. Karalienė pasižadėjo, kad pastebėjusi 
pirmąjį vyro meilės Dievui ar bent Ramos vardo kartojimo 
pagarbos ženklą visose šventyklose surengs ritualinį Dievo 
pagarbinimą (puuja) ir pamaitins daug vargšų. Vieną naktį 
pro miegus karalius tris kartus liūdnai ir pamaldžiai ištarė 
Ramos vardą. Tai išgirdusi žmona labai nudžiugo. Ji įsakė 
visiems karalystėje linksmintis ir pamaitino vargšus. Nuste-
bęs karalius paklausė, kokia šventės priežastis. Jam buvo 
atsakyta, kad toks karalienės įsakymas, ir tiek. Taigi ir vy-
ras gali nežinoti žmonos dvasinių laimėjimų.  

Štai kitas pasakojimas apie vyrą ir žmoną, keliavusius 
per tankų mišką į tolimą šventyklą. Eidamas takeliu vyras 
rado saulės spinduliuose žėrintį brangakmenį ir greit koja 
užkapstė jį smėliu, kad žmona nesusigundytų ir netaptų 
blizgučio verge. Tai pastebėjusi žmona papriekaištavo, jog 
šis vis dar matąs skirtumą tarp smėlio ir deimanto – jai abu 
jie buvo vienodi. 

2. Visiškas atsidavimas 
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Visada prisiminkite Dievo vardą 
Anas karalius, kuris miegodamas ištarė šventąjį 

Ramos vardą, kaip pasakojama, labai krimtosi, kad iš jo lū-
pų išsprūdo brangus žodis, nes jis nenorėjo, kad kas nors 
sužinotų apie jo meilę Ramai. Yra žmonių, nelinkusių gar-
siai kalbėti apie savo dvasinį mokytoją ar pasirinktąjį Dievo 
vardą bei pavidalą. Šiaip ar taip – kalbėsite jūs apie tai ar 
ne, visada prisiminkite Dievo vardą. Ramos ar bet kurio ki-
to Dievo vardo kartojimas turi būti kaip kvėpavimas. Ta-
čiau, kad taip būtų, reikia lavintis.  

Kartą vienas žmogus skundėsi didžiajam anglų mąsty-
tojui Džonsonui, kad jam neužtenka laiko prisiminti Dievo 
vardą – ištisomis dienomis ir net naktimis jis dirbąs. Tada 
Džonsonas paklausė, kaip milijonai žmonių susiranda vietą 
apsigyventi Žemėje, kurios du trečdalius užima vandenys, 
o sausumoje apstu kalnų, dykumų, miškų, pelkių ir kitokių 
gyventi netinkamų vietų. Žmogus atsakė, kad labai pasi-
stengus vietą galima surasti. „Taip pat, – tarė mąstytojas, – 
keletą minučių kiekvieną dieną žmogus labai pasistengęs 
suras laiko Dievui“. 

Didžiausio atsidavimo Dievui pavyzdys 
Meilė Dievui ir atsidavimas Jam, galutinė dvasinio to-

bulėjimo pakopa, iškilus sunkumams suteiks jums didelės 
drąsos. Toji drąsa ir vadinama atsidavimu. Mohadžito isto-
rija – gražus tokio atsidavimo pavyzdys.  

Ieškodamas dvasinio vadovo princas Mohadžitas nu-
vyko pas miške gyvenusį išminčių. Princas, išminčiaus pa-
klaustas, ar nutraukęs ryšius su pasauliu, kaip byloja jo 
vardas, atsakęs, kad ne tik jis, bet ir visa karalystė tai pada-
riusi! Tada išminčius nusprendęs patikrinti, ar iš tikrųjų yra 
taip, kaip Mohadžitas sako.  
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Paėmęs princo drabužius išminčius ištepė juos krauju 
ir nuskubėjo prie rūmų vartų pranešti, kad neva plėšikai 
užpuolę ir nužudę jų valdovą. Prie vartų sutikta tarnaitė at-
sisakė su šia žinia skubėti į karaliaus rūmus, sakydama: 
„Ką gi, jis gimė, jis ir mirė. Kas čia ypatinga, kad turėčiau 
mesti visus savo darbus ir bėgti pas karalių su karaliene?“  

Kai pagaliau karalius priėmė išminčių ir šis pranešė 
žinią, karalius nė nekrūptelėjo, tik tyliai ištarė: „Paukštis 
nuskrido nuo medžio, kuriame buvo nutūpęs pailsėti“. 
Karalienė taip pat nesusikrimto, tik pratarė išminčiui, jog 
šioje Žemėje žmonės lyg karavanas – atvyksta, sustoja 
nakčiai, o rytui išaušus vienas paskui kitą iškeliauja savais 
keliais. Giminės – tai tik pakeleiviai, trumpam sutinkami 
gyvenimo kelyje.  

„Nužudytojo“ princo žmonai žinia taip pat nepadarė 
jokio įspūdžio. „Vyras ir žmona yra lyg du rąstai, plaukian-
tys upe vienas šalia kito. Srovės pagriebti jie išsiskiria ir jū-
rą pasiekia kiekvienas savo keliu bei laiku. Dėl išsiskyrimo 
neverta liūdėti. Toks gamtos dėsnis“, – pasakė ji. 

Ugdykitės savigarbą ir būkite orūs 
Išminčius labai apsidžiaugė matydamas tokią valdovų 

ir jų pavaldinių neprieraišą (vairaagya)16. Grįžęs į mišką jis 
pranešė Mohadžitui, kad kol jo nebuvo namie, priešai už-
puolę karalystę, išžudę šeimą ir pavergę gyventojus. Šis su-
tiko žinią visiškai ramiai: „Visa tai tėra tik muilo burbulas, 
nepastovūs, trapūs dalykai. Padėk man surasti tai, kas ne-
maru, amžina“. 

                                                 
16  Neprieraiša, pasak Satjos Sai Babos, padeda gyvenimo kelionėje atsi-

sakyti įgeidžių, dvasinio pakylėjimo ar nevilties valandą išlaikyti pu-
siausvyrą ir moko vykdyti pareigas nesiekiant sau naudos, aukojan-
tis Dievui.    

2. Visiškas atsidavimas 
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Tokią drąsą galima įgyti tik iš Dievo malonės. Daug 
metų reikės mokytis ir kovoti, tačiau pradėti turite nuo pir-
mojo žingsnio – nuo savo minčių valymo ir doros ugdymo. 
Jei dar nežengėte šio žingsnio, tai bent nesijuokite iš tų, ku-
rie tam ryžosi, ir netrukdykite jiems. Padarykite nors tai! Ir 
dar – neleiskite, kad kiti dirbtų jūsų darbus, rūpintųsi ju-
mis. Viską darykite patys – tai tikroji laisvė. Niekada nieko 
neimkite veltui – visada atsilyginkite paslauga ar darbu. 
Taip pelnysite pagarbą. Priimti dovaną – tai įsipareigoti da-
vėjui. Ugdykitės savigarbą ir būkite orūs. Taip elgdamiesi 
geriausiai sau padėsite. 

Nėra nei senų, nei jaunų sekėjų 
„Dėdė Mėnulis“ yra viso pasaulio vaikų „dėdė“. Taip 

ir Dievas yra visų Tėvas, į kurio turtus turi teisę kiekvienas 
žmogus. Tačiau norint juos gauti, reikia sulaukti tam tikro 
amžiaus, įgyti žinių ir išmokti skirti. Silpniems ir kvailiems 
Jis nepatikės šio turto. Tas turtas – tai Dievo malonė, tyra 
meilė (prema). Jei išmokote skirti ir aukotis, turite teisę rei-
kalauti savosios dalies. 

Atneškite savo meilę Dievui ir palikite ją čia, o sau pa-
sisemkite dvasios stiprybės! Kuo daugiau bus tokių mainų, 
tuo labiau džiaugsiuos. Atneškite Man viską: savo skaus-
mus ir vargus, nerimą ir rūpesčius, o iš Manęs paimkite 
džiaugsmą ir ramybę, drąsą ir pasitikėjimą. Man nėra nei 
senų, nei jaunų sekėjų. Motina daugiau laiko skiria savo 
sergančiam vaikui, kitų vaikų ji prašo patiems pasirūpinti 
savimi, o kūdikį maitina pati. Tai nereiškia, jog ji nemyli 
vyresniųjų vaikų. Nemanykite, kad Aš nemyliu žmogaus, 
jeigu jam neskiriu daugiau dėmesio. 
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Atkreipkite dėmesį dar į vieną dalyką: kol yra šis 
Dievo Įsikūnijimas (Avathaar)17, blogieji nebus sunaikinti. 
Jiems bus leista pasitaisyti, jie bus mokomi, keičiami ir grą-
žinami į kelią, iš kurio išklydo. Nesveikas medis nebus nu-
kirstas, jis bus išsaugotas. Šis Dievo Įsikūnijimas neieškos 
kitos vietos – Jo stebuklai, žaismai ir dieviškos pamokos 
vyks Jo gimtinėje. Medis nebus persodintas į kitą vietą. Jis 
suvešės ten, kur įleido šaknis. Pasakysiu dar vieną dalyką: 
šis Dievo Įsikūnijimas nebus prisirišęs prie Savo šeimos, 
kurioje gimė. Skirtingai nuo Ramos ir Krišnos, kurie savo 
gyvenimo pjesėse atliko šeimų narių vaidmenis, šis Dievo 
Įsikūnijimas gyvens tik dėl sekėjų (bhakthas), dorų, pamal-
džių, išmintingų žmonių (saadhus) ir dvasinių ieškotojų 
(saadhakas). Jis nekartos Viešpaties vardo, nemedituos, ne-
sieks susivienyti su Dievu. Jis nieko negarbins, niekam ne-
simels, nes Jis pats yra Aukščiausiasis. Jis tik mokys jus gar-
binti ir melstis. 

Pasauliečiui Dievą mylintis žmogus gali pasirodyti iš-
protėjęs ir juokingas, o Dievą mylinčiam žmogui dvasiškai 
nesveikas, kvailas, paklydęs, aklas atrodo pasaulietis. Iš visų 
žmoniją varginančių ligų nepavojingiausia susirgti Dievu. 
Pasaulis patyrė pakankamai kančių dėl „išprotėjusių“ valdo-
vų ir vadovų. Žmonės, „pametę protą dėl Dievo“, sėjo tik 
darnos, ramybės, broliškumo bei meilės sėklas! 

Prašanti Nilajamas, Mahašivaratri, 1955 

                                                 
17  Induizmo religijoje Dievo Įsikūnijimas vadinamas Avataru. Dievas 

gimsta žmogumi, kad įtvirtintų pasaulyje dorą, atkurtų teisingumą ir 
pakeltų žmonių sąmoningumo lygmenį.   

2. Visiškas atsidavimas 
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3. TAVO VADOVAS – DIEVAS 

Dievas yra Didžioji Jėga (Mahaashakthi), žmogus – iliu-
zinė jėga (maayaashakthi). Dievas tikras, žmogus – šešėlis, 
regimybė, iliuzija. Net Man ateiti pas jus reikia iliuzijos ap-
daro – kaip tam policininkui, kuris priverstas apsivilkti va-
gies drabužį, kad patektų į vagių gaują, surastų nusikaltėlį 
ir jį nubaustų! Viešpats negali nužengti visoj Savo didybėj, 
Jis turi sumažinti Savo galybę ir spindesį – tik tada žmonės 
Jį galės mylėti ir Jam aukotis.  

Šiame nepastoviame, nuolat kintančiame pasaulyje vie-
nintelė pastovi ir tvirta yra vidinė Dievo galia. Suvokti amži-
nybę ir tiesą galėsite tik paklusę tai galiai. To neišvengs nie-
kas. Tai lemta kiekvienam žmogui, kad ir koks būtų jo išsila-
vinimas, kilmė, kasta, lytis ar visuomeninė padėtis. 

Eidami keliu matote, kaip jūsų šešėlis bėga per purvą, 
duobes, krūmokšnius, smėlį, balas. Jūsų nė kiek nejaudina 
šešėlio likimas. Krisdamas ant nešvarumų šešėlis nesusite-
pa. Jam nerūpi, kur jis krinta. Šešėlis nėra nei amžinas, nei 
tikras. Jūs taip pat turėtumėte įtikėti, kad esate ne „jūs“, o 
Absoliuto šešėlis, kad jūsų esmė yra Absoliutas. Tai vaistas 
nuo liūdesio, kančių ir skausmo. 

Pirmasis dvasinio darbo žingsnis 
Žinoma, šią tiesą suvoksite tik ilgai ir nuolat dvasiškai 

tobulėdami. Iki tol būsite linkę tapatintis su šiuo kūnu, pa-
miršdami, kad kūnas, metantis šešėlį, pats yra tik šešėlis. 
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Pirmasis dvasinio darbo žingsnis – tai doros ir deramo el-
gesio visuomenėje puoselėjimas. Dora, kuria vadovausitės 
išoriniame pasaulyje, pasitarnaus ir jūsų dvasiniam gyveni-
mui, tačiau laikytis jos privalote tvirtai. Kai įsiūčio apakin-
tas Ašvatama18 išžudė pandavų vaikus, Ardžuna įmetė jį į 
kalėjimą ir pagrasino nukirsiąs galvą. Tačiau vaikų neteku-
si motina Draupadė19 užtarė jį ir išgelbėjo! Esą, neteisinga į 
žmogžudystę atsakyti žmogžudyste, nedera žudyti savo 
dvasinio mokytojo sūnaus. Kaip tik toks tvirtumas reikalin-
gas žengiant doros keliu. „Tebūnie Dievo valia, žmogaus 
pareiga jai paklusti“, – toks turi būti tikrasis atsidavimas 
Dievui. Būdamas kalėjime kalinys net savo drabužių negali 
pavadinti savais. Ką jūs, atlikdami bausmę šiame pasaulyje, 
galite pavadinti savu? Dievas duoda jums ir maisto, ir dra-
bužių, o bausmės laikui pasibaigus išleidžia jus į laisvę. Jei-
gu Jis patenkintas jūsų elgesiu kalėjime, išleidžia anksčiau. 

Tegu jūsų tikėjimas Dievu niekada nesilpsta 
Paklusti Dievui labiausiai kliudo egoizmas (ahamkaara) 

ir savininkiškumas (mamakaara). Šias savybes paveldėjote iš 
senų senovės, per kiekvieną jūsų gyvenimą jos smelkėsi į 
jus vis giliau ir giliau. Tik dviem priemonėmis – gebėjimu 
skirti ir pasiaukojimu galima jas išguiti.  

Meilė Dievui – tai vanduo, padedantis nuplauti amžių 
purvą, o su Dievo vardo kartojimo (japam), meditacijos 
(dhyaanam) bei susivienijimo su Dievu (yoga) muilu tai pa-

                                                 
18  Ašvatama – „Mahabharatos“ veikėjo, pandavų ir kauravų dvasinio 

mokytojo, kauravų kariuomenės vado Dronos sūnus, žiauriai atker-
šijęs pandavams už mirtinai sužeistą tėvą.   

19  Draupadė – „Mahabharatos“ veikėja, Pančalos (dabar Pendžabas) 
karaliaus Drupados duktė, vyriausiojo pandavų brolio Judhištiros 
žmona.   

3. Tavo vadovas – Dievas 
 

 29 

darysite daug greičiau ir geriau. Neskubėkite ir būkite at-
kaklūs. Ėjimas pėsčiomis – saugiausias keliavimo būdas, 
nors ir lėtas. Keliaujant greitesnėmis priemonėmis tyko pa-
vojai. Kuo greičiau važiuosite, tuo labiau rizikuosite. Val-
gykite tik tiek, kad numalšintumėte alkį, persivalgymas 
kenkia sveikatai. Taip pat ir dvasiniame darbe judėkite į 
priekį palengva, žingsnis po žingsnio, prieš žengdami kitą 
žingsnį, gerai apsidairykite. Neženkite dviejų žingsnių at-
gal, kol į priekį tepasistūmėjote vieną. Tačiau be tikėjimo ir 
pirmasis žingsnis nebus tvirtas. Tad stiprinkite tikėjimą. 

Satjabama kartą paklausęs Krišnos: „Kodėl elgiesi lyg 
paprastas žmogus? Judhištira, vyriausiasis pandavų brolis, 
geriausias iš jų visų, o tu draugauji su Ardžuna, kurio re-
putacija ne be priekaištų“. Satjabamos tikėjimas nebuvo 
tvirtas! Ką gali žmonės žinoti apie Dievo elgesio priežastis? 
Kai kas priekaištavo Naradai20, kam šis be perstojo kartojąs 
Dievo vardą. Tačiau prieš susiliejant su Absoliutu, reikia 
kartoti Dievo vardą. Atskirumo jausmas išnyks tik susilie-
jus, ne anksčiau. Jei jau kartą įsitikinote, nesvyruokite ir ne-
dvejokite. Stenkitės suprasti reiškinių priežastis ir paten-
kinti norą žinoti, nesileiskite klaidinami. Kai saulė šviečia 
virš jūsų galvos, šešėlio nėra. Tikėjimui sutvirtėjus, išsi-
sklaidys visos abejonės. 

Kai žmogus pameta savo kelią ir nuklysta į tyrlaukius 
manydamas, kad jis yra kūnas, savybės (gunas) ar kažkas 
kita, ateina Dievo Įsikūnijimas, kad jį perspėtų ir parodytų 
kelią. Tegu jūsų tikėjimas Dievu niekada neblėsta, tada ga-
lėsite saugiai keliauti per pasaulį. Niekas negalės jums pa-
kenkti! Būkite kaip tos kaimo moterys su nešuliais ant gal-

                                                 
20  Narada – „Mahabharatoje“ ir Puranose minimas dieviškasis išmin-
čius, muzikantas, sukūręs styginį muzikos instrumentą vyną, kelia-
vęs po pasaulį giesmėmis šlovindamas dievą Narajaną.    
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vų, išlaikančios pusiausvyrą net siauriausiuose vingiuotuo-
se kalnų takeliuose. Jos nepamiršta nei savo nešulio, nei ke-
lionės tikslo. Moterys atsargios, jos žino apie kelionės sun-
kumus, pastebi akmenis bei duobes. Tokioms moterims pa-
deda vidinis susikaupimas. 

Atsisveikinkite su šiuo pasauliu šypsodamiesi 
Atsisveikinti su šiuo pasauliu reikės kiekvienam. Toji 

akimirka neturėtų būti skausminga. Atsisveikinti reikia gra-
žiai, su šypsena, nusilenkiant. Tačiau, kad taip būtų, reikia iš 
anksto kruopščiai tam pasirengti. Išeiti ir palikti viską, ką su-
kaupėte per savo ilgą gyvenimą, nėra lengva. Todėl jau da-
bar palengva pradėkite atsisakyti daiktų, vieno po kito.  

Sapnuose regite daugybę dalykų: kad turite valdžią, pi-
nigų, gerą vardą, užimate aukštas pareigas, tačiau pabudę 
neverkiate dėl praradimų, nors sapne tie dalykai atrodė tikri 
ir teikė džiaugsmo. „Ak, tai buvo tik sapnas!“ – sakote sau. 
Kas trukdo panašiai elgtis ir su visais užgyventais turtais? Iš-
siugdykite tokią nuostatą ir nusileidus šios scenos, vaizduo-
jančios sapnų karaliją, uždangai galėsite išeiti su šypsena. 

Melskite Dievą parodyti jums kelią 
Kreipkitės į dvasinį mokytoją, kuris iš savo patirties ži-

no tiesą ir kurio kasdienis elgesys, žodžiai bei mintys tai 
patvirtina, tada patys įsitikinsite. Dvasinis mokytojas vadi-
namas „guru“, nes gu reiškia „tas, kuris yra aukščiau trijų 
savybių“ (gunaatheetha) – inertiškosios (thaamasik), veikli-
osios (raajasik) ir ramiosios (saathwik); ru reiškia „tas, kuris 
pažino pavidalo neturintį Dievą“ (roopa varjitha). Žinoma, 
dvasinis mokytojas tokį lygmenį gali pasiekti tik netikusias 
savybes pakeitęs geromis ir nuolat sąmoningai ieškodamas 
to, kas slypi už vardo bei pavidalo.  

3. Tavo vadovas – Dievas 
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Dvasinio darbo pradžioje vardas, pavidalas ir savybės 
padeda dvasiškai tobulėti. Dvasinis mokytojas sugriauna 
iliuziją, paskleidžia šviesą, prie jo gera ir saugu. Todėl ši 
diena, Mėnulio pilnaties diena (pournami), skirta jam pa-
gerbti. Mėnulis yra vyriausiosios proto dievybės simbolis, 
per mėnulio pilnatį protas tampa labai imlus dvasiniam 
darbui. Tačiau pirmiausia turite žinoti, ką pametėte, tada 
žinosite, ko ieškoti. Dvasinis mokytojas jums primena, kad 
pamiršote savo tikrąjį vardą ir netekote vertingiausios savo 
dalies, tačiau apie tai net nenutuokiate. Jis yra gydytojas, 
kuris gydo ligą, sukeliančią nuolat pasikartojančių gimimų 
ir mirčių kančias. Jis gerai išmano savo darbą. Jei tokio mo-
kytojo neturite, melskite patį Dievą parodyti jums kelią ir 
Viešpats tikrai jums padės. 

Prašanti Nilajamas, Guru Purnima, 1956 08 01 
 
 
 
 

   rotas turi būti ne pojūčių vergas, o intelekto tarnas. 
Jis turi mokėti skirti gėrį nuo blogio ir nepriklausyti 
nuo kūno. Kaip prisirpęs tamarindo vaisius, kuris kiau-
to viduje yra laisvas, taip ir protas neturi būti varžo-
mas kiauto, vadinamo kūnu. Trinktelėkite žalią tama-
rindo vaisių lazda – pakenksite vaisiaus minkštimui, 
bet jei trinktelėsite prinokusį vaisių, sausa žievė nukris, 
tačiau nei vaisiaus minkštimas, nei kauliukas nenuken-
tės. Subrendusiam dvasiniam ieškotojui likimo smūgiai 
nebaisūs, sėkmė jo taip pat neišmuša iš vėžių. Tik nesu-
brendęs žmogus kenčia nuo kiekvieno krestelėjimo. 

Satja Sai Baba  

P 
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4. DIEVIŠKASIS GYVENIMAS 

Kiekvienas žmogus turi tapti Dieviškojo gyvenimo 
bendruomenės nariu. Tegu niekas nelieka nuošalėje, tegu 
visi suka į dieviškąjį kelią. Visi turi suprasti esą dieviški. 
Kiekvienas žmogus atėjo į šį pasaulį su misija – individua-
lybė turi susilieti su visuotinybe. Kiekvieno žmogaus gyve-
nimas persmelktas dieviškumo. Būties (sath) šaltinis yra 
Aukščiausioji Tikrovė (Brahman). Ji yra ir sąmonės (chith), ir 
palaimos (aananda) šaltinis.  

Jūs visi esate būties, sąmonės ir palaimos įsikūnijimai 
(sath-chith-aananda swaruupa), tik to nežinote ir todėl įsi-
vaizduojate esą tas ar kitas ribotų galimybių žmogus. Tai 
mitas, kurį reikia sugriauti, kad pradėtumėte gyventi die-
viškai. Dievas jus įkvepia ir skatina, jums vadovauja. Jis 
apvainikuoja kiekvienos būtybės gyvenimą – kad ir kokia 
sudėtinga ar paprasta ji būtų. Kiekviena būtybė keliauja 
nuo atomo link visatos, į upės žiotis, kad susilietų su pa-
laimos jūra. 

Dieviškasis gyvenimas yra visų būtybių pagrindas, jį 
sudaro tiesa, tyra meilė ir taikumas (ahimsa). Kaip galima 
meluoti kitam, kai „kito“ iš viso nėra? Melas gimsta iš bai-
mės. Kai nėra „kito“, nėra ir baimės. Niekas negaus meilės 
daugiau nei gali priimti jo siela. Kai visi yra ta pati siela, tai 
ir mylimi visi vienodai. Nedarykite blogo (himsa), niekam 
niekam nekenkite – juk visi yra viena. 

 4. Dieviškasis gyvenimas 
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Tikėkite Dievą ir nerimo nebeliks 
Kaip gyventi dieviškai? Tai nėra jokia išskirtinė privi-

legija. Kiekviena pastanga suvokti šio daugialypio gyveni-
mo vienovę yra žingsnis į priekį dieviškojo gyvenimo keliu. 
Įsigeidę sviesto turėsite plakti grietinę. Panašiai teks įveikti 
ir minties bei veiksmo kelią, kad įtikėtumėte, jog šis pasau-
lis tėra keistas tiesos (sathyam) ir netiesos (asathyam) miši-
nys, kad jis iš tikrųjų netikras (mithya). Dieviškajame gyve-
nime neleistina nė mažiausia yda, nė menkiausia klaida. 
Tokį gyvenimą pasirinkę žmonės turi tai liudyti žodžiais ir 
pavyzdžiu.  

Vaduokitės iš nerimo, baimės ir neišmanymo. Tik tada 
išsiskleis tikroji žmogaus prigimtis. Nerimas išnyksta, kai 
pasitikima Dievu, tikima, kad viskas, kas nutinka, yra ge-
rai, kad reikia paklusti Dievo valiai. Geriausia priemonė 
nuo nerimo – ne didvyriškas priešinimasis, o tylus susitai-
kymas. Liūdesio priežastis – egoizmas, įsitikinimas, jog ne-
sate nusipelnę blogo elgesio, jog kažkas jus paliko. Egoiz-
mui išnykus, išnyks ir liūdesys. Nežinojimas tėra klaida, 
klaidingas savęs tapatinimas su kūnu! 

Iš tikrųjų visi turite stengtis atsikratyti egoizmo, tada 
tapsite fleita Dievo rankose. Kartą, kai paklausiau žmonių, 
kuo jie norėtų tapti Dievo rankose, išgirdau įvairiausių at-
sakymų: vieni sakė – lotosu, kiti – kriaukle, treti – disku21, 
tačiau niekas nepaminėjo fleitos. Tapkite fleita, tada Dievas 
ateis, paims jus, priglaus prie lūpų, papūs, ir iš tyros šir-
dies, kurioje nebus likę nė trupučio egoizmo, viso pasaulio 

                                                 
21  Induizmo religijoje dievas Višnus vaizduojamas su keturiomis ran-

komis, vienoje jis turi lotosą – tyrumo, kitoje kriauklę – pirminio gar-
so, trečioje diską – laiko ir blogio įveikimo simbolį, ketvirta ranka pa-
kelta – visus laimina ir saugo. Dievas Krišna vaizduojamas grojantis 
fleita.   
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džiaugsmui išsilies kerinti muzika. Būkite tiesūs, nesiprie-
šinkite, tegu jūsų valia susilieja su Dievo valia. Kvėpuokite 
tik Dievu. Toks yra dieviškasis gyvenimas, ir Aš noriu, kad 
jo siektumėte. 

Venkatagiris, 1957-ųjų balandis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ent penketą minučių pamąstykite ir įsitikinsite,  
kad nesate nei kūnas, nei pojūčiai,  
nei protas, nei intelektas,  
nei vardas, nei pavidalas,  
o tik siela, kuri įvairiai reiškiasi.  
Suvokę šią tiesą, laikykitės jos, nesvyruokite.  
Tai jūsų amžinasis turtas.  

Satja Sai Baba 
 
 

B 
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5. DIEVO VARDO KARTOJIMO  
MEDITACIJA 

Ką tik čia kalbėjęs žmogus dvidešimt penkerius metus 
neigė Dievą ir pasikeitė tik praėjus penkeriems metams nuo 
mūsų susitikimo. Daugelis žmonių nepatiria to, kas juos 
paskatintų keistis. Todėl jų negalima kaltinti dėl tikėjimo 
stokos. Sešagiris Rao ilgai priekaištavo savo sūnui ir dukte-
rims, kam tie važiuoja į Putapartį, o pats jokiu būdu neno-
rėjo ten nuvykti! Kartą Bangalore priešingoje gatvės pusėje 
gyvenantis Sešagirio Rao kaimynas Mano garbei surengė 
bhadžanas22. Skambant bhadžanoms vyriškis neryžtingai 
perėjo kelią ir žvilgtelėjo vidun. Aš prie jo priėjau ir pasiso-
dinau šalia, paskui pakviečiau atvykti į Putapartį ir tenai 
Mane „ištirti“ bei „patirti“. Nuo tos dienos jis su Manimi 
nesiskiria. Nuo jo atvykimo prabėgo aštuoniolika metų. 
Atėjau, kad pasėčiau žmonėms tikėjimo Dievu sėklas. Tur-
būt girdėjote žmones kalbant, kad Sai Baba tapau įgeltas 
skorpiono. Pabandykite tapti Sai Baba įgelti skorpiono! Ne, 
Aš nieko bendra su skorpionais neturiu. Tiesą sakant, ten 
nebuvo jokio skorpiono! Aš atėjau, nes šventieji, išminčiai ir 
Dievo išsiilgę žmonės meldė grąžinti dorą. 

                                                 
22  Bhadžana – Dievą šlovinanti giesmė, kurioje sanskrito kalba skamba 
įvairūs Dievo vardai.   
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Visų neramumų priežastis 
Kilus menkiausiai netvarkai atvyksta policininkas. Kai 

minią darosi sunku suvaldyti, atskuba nuovados viršinin-
kas, o prasidėjusias riaušes reikia malšinti pačiam policijos 
komisarui. Tačiau jei padėtis darosi dar sudėtingesnė, turi 
įsikišti pats aukščiausias policijos pareigūnas. Tada visa at-
sakomybė tenka jam. Tokie išbandymai teko ir didžiųjų sie-
lų žmonėms (mahaatmas), išminčiams (jnaanis), jogams 
(yogis) bei dieviškosioms asmenybėms (dhevaamsasambhuu-
thas), kurios ir toliau darbuosis keldamos dorą ir tiesdamos 
kelią į pasaulinę taiką. 

Dabar didžiausia nelaimė ta, kad žmonės nesistengia 
pažinti sielos prigimties (aathma vichaara). Tai visų neramu-
mų priežastis. Jei sieksite sužinoti tiesą apie save, net ir ne-
tikėdami Dievu neišklysite iš kelio. Visi puodai yra iš mo-
lio, visi papuošalai – iš aukso, visos medžiagos – iš gijų. 
Ten, kur žmogus mato įvairovę, iš tikrųjų yra vienovė, vie-
nas ir nedalomas pagrindas. Tai Aukščiausioji Tikrovė, Sie-
la, kuri yra taip pat ir jūsų esmė. 

Tokį sielos prigimties aiškinimą galima rasti Upaniša-
dose23. Kaip upės tėkmę reguliuoja krantai, vandenis pa-
kreipdami į jūrą, taip ir Upanišados padeda suvaldyti pojū-
čius, protą bei intelektą ir pasiekus jūrą susilieti su Absoliu-
tu. Studijuokite Upanišadas ir atitinkamai elkitės, vadovau-
kitės jų patarimais.  

Tyrinėdami žemėlapį ar turisto vadovą nepatirsite tik-
rojo kelionės džiaugsmo, nesužinosite, ką reiškia keliauti po 
vieną ar kitą šalį. Atminkite, kad Upanišados ir „Gyta“24 – 
tai tik žemėlapiai bei turistų vadovai. 
                                                 
23 Upanišados – senieji indų religiniai filosofiniai traktatai, sukurti apie 

VIII-VII a. pr. Kr., užrašyti pokalbio tarp mokytojo ir mokinio forma.   
24 „Gyta“ – sutrumpintas „Bhagavadgytos“ pavadinimas. 
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Pašaukite savo širdyse esantį Dievą 
Štai pasakojimas apie valstietį, kuris drauge su kitais 

sekėjais klausėsi, kaip vienas garsus mokslo vyras aiškino 
„Gytą“. Moksliški komentarai ir kiekvieno „Bhagavadgy-
tos“ sakinio aiškinimas susirinkusiesiems darė įspūdį. Nors 
valstiečiui buvo ganėtinai sunku tai suprasti, jis klausėsi la-
bai įdėmiai ir visą laiką plūdo ašaromis. Paklaustas, kodėl 
verkiąs, valstietis visus nustebino savo nuoširdžia meile 
Dievui. Jis atsakė, jog jam labai gaila Viešpaties, kuris, sėdė-
damas kovos vežimo priekyje, turėjo atsisukęs taip ilgai 
kažką aiškinti nesupratingajam Ardžunai. „Kaip Jam turėjo 
įskausti kaklą!“ – gailavo valstietis apsipylęs ašaromis. 
Toks yra tikrasis atsidavimas, tikriausias kelias į dvasinę 
pergalę. Žmogus taip įsijautė į pasakojimą, taip susitapati-
no su epizodo veikėjais, kad viską išgyveno pats. 

Tačiau net nebūtina kiekvienam skaityti „Gytą“ ar 
Upanišadas. „Gytą“, tik jums vieniems skirtą giesmę, išgir-
site pašaukę savo širdyse esantį Dievą. Jis yra tenai, Jis – jū-
sų kovos vežimo vadeliotojas. Pašaukite ir Jis atsilieps. Me-
dituodami bei mintyse kartodami Jo vardą, bet kurį iš var-
dų, įsivaizduokite priešais save Dievo pavidalą. Jei kartosi-
te Dievo vardą neįsivaizduodami Jo pavidalo, kas atsakys į 
jūsų klausimus? Juk negalite visą laiką kalbėtis tik su savi-
mi. Dievo pavidalas jus išgirs ir atsilieps. 

Kada nors visi neramumai baigsis. Meditacija į Dievo 
pavidalą ir Dievo vardo kartojimas – tai vieninteliai būdai 
šiam tikslui pasiekti. 

Išsirinkite labiausiai jums patinkantį  
Dievo vardą ir pavidalą 
Paslaptis ta, kad jūs turite būti, bet ne kaip miegoda-

mi, o giliai viduje žinoti, kad esate. Miegas apgaubtas iliu-
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zijos. Pabuskite iš iliuzijos ir panirkite į kitokį miegą, į tik-
rąją dieviškos palaimos būseną (samaadhi). Dievo vardo 
kartojimas ir meditacija – tai būdai Dievo malonei pelnyti 
per geidžiamo Dievo pavidalo ar kartojamo vardo pasireiš-
kimą. Dievas turi pasirodyti jūsų pasirinktu pavidalu ir at-
siliepti šaukiamas jums gražiausiu vardu. Iš tikrųjų tai jūs 
Jam suteikiate pavidalą. Todėl nekaitaliokite Dievo vardo ir 
pavidalo, išsirinkite mieliausius ir šlovinkite juos, nepaisy-
dami jokių trukdymų ar sunkumų. 

Nenusiminkite, jei iš pradžių nesiseka ilgesnį laiką su-
telkti dėmesio. Juk ne iš karto išmokstate važiuoti dviračiu, 
išlaikyti pusiausvyrą. Iš pradžių dviratį stumiate lygia vie-
ta, šokinėjate, svirdinėjate čia į vieną, čia į kitą pusę, ne kar-
tą su visu dviračiu virstate žemėn, kol pagaliau išmokstate 
gerai važiuoti visai negalvodami apie pusiausvyrą. Vėliau 
ją išlaikote savaime. Išmokę galėsite važiuoti ir siauromis 
gatvelėmis, ir takeliais. Jums nereikės plačių kelių – sugebė-
site išvairuoti pačioje judriausioje gatvėje. Taip pat ir lavin-
damiesi išmoksite susikaupti, tai jums padės ir triukšmin-
goje aplinkoje, ir iškilus sunkumams. 

Tinkamiausias dvasinis darbas  
pradedantiesiems 
Nemanykite, kad įžeisite Mane medituoti pasirinkda-

mi ne Mano pavidalą! Man tai visiškai nerūpi, galite pasi-
rinkti bet kurį Dievo pavidalą ir vardą, kuris jus padrąsins. 
Medituojant mintys dažnai nukrypsta į šalį, plūsta kažin 
kur. Dievo pavidalas ir vardas padės jums to išvengti. Tegu 
niekas netrikdo jūsų minčių tėkmės Dievo link, tačiau net 
jei taip ir nutiktų – vėl sutelkite mintis į Jo pavidalą bei var-
dą. Neleiskite mintims išsiveržti iš šių dviejų krantų – šiapus 
vardas, anapus pavidalas! Tada jos neklaidžios kitur. 
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Kad susikauptumėte, meditacijos pradžioje perskaity-
kite kelis eiliuotus Dievo garbei skirtus posmus. Tada, kar-
todami Dievo vardą, vaizduotėje pamažu kurkite tuo var-
du pavadintą pavidalą. Jei kartojant vardą mintys nuklys į 
šalį, prisiminkite Dievo pavidalą. Jeigu jos pradės klaidžioti 
prisimenant pavidalą, kartokite vardą. Mąstykite apie vie-
no ir kito grožį. Taip lengviau išlaikysite dėmesį. Įsivaiz-
duojamas pavidalas netrukus pavirs jausmingu, širdžiai ar-
timu paveikslu (bhaava chithram), kuris įsirėš į atmintį. Tada 
Dievas įvykdys jūsų norą ir pasirodys jums trokštamu pa-
vidalu (saakshaathkaara chithram).  

Naudokitės kūnu kaip įrankiu 
Šis dvasinio darbo būdas vadinamas Dievo vardo 

kartojimo meditacija (japa sahitha dhyaana) ir Aš ją reko-
menduoju kiekvienam. Tokia meditacija labiausiai tinka 
pradedantiesiems. Jau po kelių dienų įgusite ir pajusite 
susikaupimo teikiamą džiaugsmą. Iš pradžių po 10-15 mi-
nučių, vėliau po ilgesnės meditacijos apmąstykite vidinę 
ramybę ir pasitenkinimą, kuriuos patyrėte medituodami. 
Tai sustiprins jūsų tikėjimą ir padidins uolumą. Pabaigę 
medituoti staiga nepašokite ir nepulkite prie darbų. Iš lėto 
pajudėkite ir palengva grįžę į išorinį pasaulį eikite vykdyti 
savo pareigų. Paragaukite meditacijos vaisiaus ir išmokite 
gardžiuotis juo, tai Aš turiu galvoje kalbėdamas apie vidi-
nius apmąstymus. 

Rūpinkitės ir savo fizine sveikata. Duokite kūnui tai, 
ko jam reikia – be kuro automobilis nevažiuos. Antraip nuo 
išsekimo jums svaigs galva ir tems akys. Kaip silpname kū-
ne gali įsitvirtinti mintys apie Viešpatį? Tačiau rūpindamie-
si savo kūnu nepamirškite jo paskirties. Kelių remonto ma-
šina taisoma ir tepama, kad tvarkytų kelią. Atminkite – 
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jums duotas kūnas, kad ištrūktumėte iš gimimų ir mirčių 
rato. Todėl naudokitės kūnu kaip įrankiu. 

Šen bei ten lakiodamas paukštis pagaliau turi nutūpti 
ant medžio šakos pailsėti. Ramybės ieško net ir pats tur-
tingiausias bei galingiausias žmogus. Ją įsigyti galima vie-
nintelėje vietoje – žmogaus sielos gelmėse. Pojūčiai trauks 
jus į pasaulio liūną, gramzdins vis giliau į nuolat vienas 
kitą keičiančius džiaugsmą bei skausmą, ir jūs niekada ne-
patirsite pasitenkinimo. Atsikratyti baimės, konkurencijos, 
pavydo, godumo, norų, visų jausmų, keliančių nepasiten-
kinimą, galėsite tik mąstydami apie Dievą. Visi kiti būdai 
teikia apgaulingą pasitenkinimą. Išauš diena, kai pastum-
site į šalį žaislus ir sušuksite: „Dieve, suteik man netrikdo-
mą ramybę!“ Taip meldė plėšikas Valmikis25. Prisiekęs 
ateistas kada nors taip pat kreipsis į Dievą, prašydamas 
ramybės ir poilsio. 

Tegu jūsų mintys būna šviesios,  
tegu jūsų darbai būna geri 
Žmonės džiaugiasi variniais puodais manydami, kad 

šie iš aukso. Kad puodai spindėtų, juos reikia nuolat šveisti 
ir blizginti. Kada nors žmogui pabos tas šveitimas ir jis 
mels: „Dieve, išvaduok mane iš nesiliaujančių gimimų kan-
čios ir agonijos“. Gyvenimas trumpas, laikas bėga, o jūs sa-
vo dvasiniame kelyje ropojate vėžlio žingsniu. Kada paga-
liau ryšitės pajudėti greičiau? Jūsų dvasinis darbas yra lyg 
atsakymai į egzamino klausimus. Jei surinksite tik 5 ar 6 ba-
lus, dėstytojas ir tuos nubrauks klausdamas: „Kokia nauda 
iš tų kelių balų?“ Tačiau jeigu jūsų atsakymui trūksta tik 
                                                 
25  Valmikis – dievo Ramos bendraamžis, buvęs plėšikas, kuris, paveik-

tas susitikimo su išminčiais, ėmė atgailauti ir kartoti Ramos vardą, 
„Ramajanos“ autorius.   
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kelių balų, kad išlaikytumėte egzaminą, Dievo malonė gali 
juos pridėti, bet tik su sąlyga – jei visą studijų laiką buvote 
kruopštus ir pavyzdingas studentas. 

Tegu jūsų mintys būna šviesios, tegu jūsų darbai bū-
na geri. Ieškokite gerų žmonių, galvokite apie tikslą. Jūs 
dar nežinote Mano atėjimo paslapties. Tačiau iš tikrųjų 
jums pasisekė, esate daug laimingesni už kitus. Pamačiusi, 
jog visos virvės per trumpos, kad apjuostų jos vaiką, Jašo-
da26 suprato, kad jis – Dievas. Manimi patikėsite tik supra-
tę, jog visi Mano stebuklų atpasakojimai nepajėgūs at-
skleisti tikrovės. Tačiau jeigu studijuosite Šastras27 ir su-
prasite, kas yra Dievo Įsikūnijimas, galėsite truputį priar-
tėti prie Mano tiesos.  

Patirtis atskleis jums tiesą  
Nėra prasmės ginčytis tarpusavyje. Tirkite ir patirki-

te – rasite tiesą. Nekalbėkite, kol dar nesate įsitikinę. Tylėki-
te, kol nesate apsisprendę, kol dar svarstote. Žinoma, kad 
galėtumėte atskleisti šią paslaptį, pirma privalote atsikraty-
ti bet kokio savo blogio. Tikėjimo daigui išaugus, aptverkite 
jį drausmės ir savitvardos tvora, kad apsaugotumėte nuo 
ožkų ir galvijų, margos cinikų ir netikinčiųjų minios. Kai jū-
sų tikėjimas išaugs į didelį medį, tie patys galvijai ateis pail-
sėti jo pavėsyje. 

Čitravatės upės vaga, Putapartis, 1958 02 23 
 
 

                                                 
26  Jašoda – dievo Krišnos įmotė.   
27 Šastros – šventieji indų raštai, pateikiantys elgesio taisykles ir mo-

kantys gyvenimo išminties.   
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6. TEGU MOKSLEIVIAI Į PASAULĮ  
EINA DRĄSIAI 

Girdėjome, kaip šeštos klasės berniukai dėkojo savo 
mokyklos mokytojams ir patarinėjo žemesniųjų klasių 
moksleiviams. Jų žodžiai buvo labai gražūs, kupini dėkin-
gumo mokytojams, padrąsinimo vyresniųjų globoje liekan-
tiems mokiniams. Savo kalbose abiturientai apgailestavo, 
jog tenka skirtis su puikia mokykla, geru mokytojų kolekty-
vu ir gerais draugais. Tačiau, nors žodžiai buvo gražūs, ne-
su tikras, kad jie atspindėjo jausmus – mokiniai juk žinojo, 
kad turės atsisveikinti su vidurine mokykla ir stoti į aukštą-
sias mokyklas. Visus tuos metus jie žinojo ateisiant šią die-
ną. Žinoma, gražu, kad mokiniai dėkingi už mokykloje 
gautas žinias. Jie pažadėjo kaip galėdami geriau tarnauti 
savo kraštui, nes šios šalies ateitis – jų rankose. Būdamas 
moksleivių draugijoje esu ypač laimingas, nes jie – lyg 
pumpurai sode, jaunieji didvyriai, kuriems teks nelengva 
tautinės ir tarptautinės pertvarkos našta. 

Nūdienos pasaulyje siautėja viesulas, sėjantis neramu-
mus bei sumaištį. Visi praradę dvasinę ramybę, visur tyko 
baimė ir nerimas. Užkariaujamos vis naujos kosminės erd-
vės ir atrandamos naujos žvaigždės, tačiau dabar visus apė-
musi panika. Net mūsų šalyje dabar krizė. Negalima veltui 
gaišti laiko. Reikia padaryti viską, kad žmonės džiaugtųsi 
ramybe. Jos dabar reikia labiau nei ko kito, nes be ramybės 
gyvenimas virsta košmaru. 
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Būkite pakantūs visokiems žmonėms  
ir visokioms nuomonės  
Be kitų dalykų, turite išmokti ramybės. Negalima jos 

nepaisyti, nes tik ji, išmintingoji ramybė, jus išgelbės. Da-
bartinės švietimo sistemos tikslas – parengti šeimos maitin-
tojus ir piliečius. Tačiau ši sistema neatskleidžia laimingo 
gyvenimo paslapties, neišmoko skirti tikra nuo netikra – to, 
ko jums labiausiai reikia. Žinoma, tai ne jūsų kaltė, o tų, ku-
rie šiai sistemai vadovauja. Kada nors jie turės tai suvokti. 
Svarbiausias švietimo tikslas yra gebėjimo skirti ugdymas. 
Ne rafinuoto džentelmeniškumo ar praktinių įgūdžių, ne 
bendrų žinių jums reikia, o gerų įpročių ir doros. 

Pirmiausia, suvokite, kad esate nemirtinga siela – ne-
sunaikinama, šventa, tyra ir dieviška. Tai teiks jums drąsos 
bei stiprybės. Paskui ugdykite tarpusavio pagarbą ir meilę, 
pakantumą įvairiems žmonėms ir įvairiausioms nuomo-
nėms, pažiūroms bei savybėms. Mokykloje, namuose, vi-
suomenėje, visur turite mokytis pakantumo. Ir mokytojai, ir 
mokiniai turi žinoti savo teises bei pareigas. Jų santykiai tu-
ri būti grįsti ne baime, o meile. Be meilės nebus nuoširdaus 
bendradarbiavimo ir sutarimo. Svarbiausia – būkite geri, 
sąžiningi, deramai elkitės. Tada studijos universitete bus 
patrauklesnės ir vertingesnės. 

 Nepervertinkite egzaminų reikšmės, nepulkite į baisią 
neviltį, jei kartais jų neišlaikytumėte. Kaip dažnai tenka iš-
girsti apie savižudybes paskelbus egzaminų rezultatus! 
Brangūs vaikai, nedarykite tokios kvailystės. Nesėkmė – tai 
akstinas labiau stengtis. Išsiaiškinkite, kodėl jums nepasise-
kė, pasimokykite iš nesėkmės. Atminkite, tokiais neprotin-
gais veiksmais suteiksite Man skausmo. 
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Nebūkite atpirkimo ožiai 
Jau mokykloje – pačiame gyvenimo sūkuryje išmokite 

prisijaukinti sėkmę ir gyventi nesuteikdami skausmo nei 
kitiems, nei sau. Nešvaistykite laiko rinkiminėms kampani-
joms ir besirungiančioms politikų grupuotėms, jų pavyzdys 
netikęs, neverta juo sekti. Politika – tai tarsi erkė, įsisiur-
bianti į kai kuriuos žmones ir juos išsekinanti28. Saugokitės 
jos. Būkite švarūs ir viskuo patenkinti. Esate per jauni, kad 
suprastumėte painius politikos vingius, tad galite tapti 
įrankiais žmonių, norinčių jumis pasinaudoti, rankose. Bū-
kite drąsūs, atsisakykite atpirkimo ožio vaidmens. Pasaky-
kite jiems, kad turite rimtesnio darbo. 

Viską spręskite pasikliaudami savo patirtimi ir gebėji-
mais. Domėkitės viskuo, bet patikėkite tik tuo, kas jums at-
rodys teisinga. Nesakykite, kad Sai Baba gerai pasakė ar Sai 
Baba gerai parašė. Vertinkite Sai Babą tik pagal Jo darbus, 
ar jie atitinka tai, ką Jis kalbėjo ir rašė. 

Reikia ne tik aukotis Dievui, bet ir dirbti. Atvykęs į li-
goninės Putapartyje atidarymą Šri Gopala Redis pasakė: 
„Jei šią ligoninę būtų stačiusi tik viena vyriausybė, šiandien 
nebūtų nė pamatų“. Ši mokykla iškilo tik steigėjų bei rėmė-
jų rūpesčiu. Visi turėtų bendradarbiauti globodami tokias 
įstaigas. Skirtingos nuomonės turėtų būti kaip dvi akys: 
kiekviena tą patį daiktą mato kitaip, tačiau kartu regi vien-
tisą, išbaigtą vaizdą. Šios mokyklos statybai žmonės aukojo 
iš meilės Dievui ir žmonijai. Būkite jiems dėkingi ir kuo ge-
riausiai išnaudokite jums suteiktą galimybę mokytis.  

                                                 
28  Žodžių žaismas anglų kalba: „Politics is a variety of ticks which in-

fest some individuals and worry their lives out“.   
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Indijoje yra daug šventųjų bei išminčių 
Apylinkės teisėjas savo kalboje minėjo, kad Bharata29 

nuo seno yra daugelio šventųjų, išminčių ir Dievo Įsikūniji-
mų šalis. Jums gali kilti klausimas, kodėl Dievas dažniau 
negu bet kur kitur įsikūnija šiame krašte? Juk pasaulis toks 
didelis, visus žmones reikia gelbėti ir vesti teisingu keliu. 
Patikėkite Manimi, tam yra priežasčių! Kodėl, pavyzdžiui, 
Indijoje tik Kolare randama aukso? Ten, kur yra aukso ka-
syklų, reikia inžinierių, chemikų, žmonių, mokančių auksą 
išgauti, atskirti jį nuo kitų medžiagų, išvalyti ir paskirstyti į 
kitas vietas, kur jis bus naudojamas.  

Taip ir čia, Indijoje, yra dvasinės išminties ir dvasinių 
turtų – Daršanų30 ir Upanišadų, „Gytos“ ir Vedų kasyklų. 
Ištroškusiems viso pasaulio dvasiniams ieškotojams šiuos 
turtus reikia pateikti tyrus, vertingus ir tinkamus. Todėl In-
dijoje nuo amžių tiek daug šventųjų bei išminčių. Šių žmo-
nių dėka mūsų šalyje užderėjo gausus dvasinių vertybių 
derlius. Tereikia tik trupučio pastangų jam nuimti. 

Ryšys su pasauliu saisto 
Žmonės kenčia, nes pasiduoda įvairiausiems neprotin-

giems troškimams, deda didžiules pastangas jiems įgyven-
dinti ir sielojasi, jei nepavyksta. Jie pervertina objektyvųjį 
pasaulį. Kuo labiau prisirišite prie pasaulio, tuo labiau ken-
tėsite ir vargsite. Jeigu į gamtą ir visą kūriniją žvelgsite dva-
sinėmis akimis, išsivaduosite nuo vergovės. Be to, jūs viską 
matysite aiškiau, viskas bus nutvieksta dieviškosios švie-
sos. Užmerkite fizines akis ir atmerkite dvasines – priešais 
jus atsivers nuostabus vienovės pasaulis! Ryšys su fiziniu 

                                                 
29 Bharata – Indijos pavadinimas hindi kalba.   
30 Daršanai – metafizinis mokymas, filosofinė sistema. 
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pasauliu žmogų saisto. Tačiau atsivėrus dvasiniam regėji-
mui atsiradęs ryšys su Dievu išvaduoja. Gėrėkitės ne ap-
gaulingu paveikslu, o tikrove.  

Dievas yra kiekvieno vidinė jėga. Jei kas netiki, kad 
veidrodis atspindi jį patį, tai ar patikės Dievu, atsispindin-
čiu visur?! Mėnulis atsispindės kibire tik tada, kai jame bus 
vandens. Tad ir Dievą galima išvysti tik meilės sklidinoje 
širdyje. Jei Dievas širdyje neatsispindi, negalima tvirtinti, 
kad Jo nėra. Jūs tiesiog nežinote, kas yra meilė. 

Nei moksleiviai, nei suaugusieji nebesimoko sanskrito 
teisindamiesi tuo, kad ši kalba sunki ir nenaudinga. Senuo-
sius raštus jie laiko paslėpę ir ištraukia tik švenčių progo-
mis! Tačiau Vakarų kraštų žmonės, žinantys jų vertę, parsi-
vežė tuos raštus į savo kraštus, išvertė į savas kalbas ir pa-
siaukojamai studijuoja.  

Studentai turi gerbti fizinį darbą 
Nepakanka vien tik skaityti šventuosius raštus. Galite 

išnagrinėti visus komentarus, ginčytis ir aptarinėti juos su 
garsiais mokslininkais, tačiau jei gyvenime nesilaikysite to, 
ką tie raštai skelbia, tik veltui švaistysite laiką. Aš niekada 
neteikiau didelės reikšmės knygų studijoms, labiausiai ver-
tinu praktiką. Išėję iš egzaminų salės žinote, ar išlaikėte eg-
zaminą, nes patys galite nuspręsti, ar teisingai atsakėte į 
klausimus. Taip pat kiekvienas gali įvertinti ir savo dvasinį 
darbą, elgesį bei gebėjimą pritaikyti žinias praktikoje ar nu-
matyti, kas jo laukia – sėkmė ar nesėkmė. Dvasinis darbas 
yra svarbiausias dalykas visiems. Juo užsiimti niekada nėra 
per anksti. Kaip kūną nuolat stiprinate maistu ir vandeniu, 
taip nuolat kartodami Dievo vardą, medituodami bei ugdy-
dami dorybes turite stiprinti ir savo sielą. Geri draugai 
(sath-sanga), tinkamas požiūris (sath-pravarthana) ir šventos 
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mintys (sath-chinthana) labai svarbūs, kad žmogus tobulėtų 
ir būtų dvasiškai sveikas. Kūnas yra pasaulio Viešpaties 
(Bhuvaneshwara) būstas (bhavanam), jo erdvė (bhuvanam). Jei 
sugebate atsiminti, kad tam tikru metu turite išgerti kavos 
ar arbatos, neužmirškite ir kartoti Dievo vardo bei medi-
tuoti, nes to reikia jūsų dvasinei sveikatai bei stiprybei. 

Tegu moksleiviai į pasaulį eina drąsiai, pasirengę 
įveikti visus sunkumus. Jie privalo vertinti fizinį darbą, 
skubėti pagelbėti tam, kam parama būtina dėl negalios. 
Gerbkite vyresniuosius, nepraleiskite progos jiems pasitar-
nauti, padėti ar juos pradžiuginti. Puoselėkite viską, kas tei-
kia jums džiaugsmo ir sveikatos, bet nežeminkite savęs vul-
gariai linksmindamiesi. Nesišlaistykite gatvėmis be tikslo, 
nelakstykite po kinus, venkite abejotinų draugų. Nepasi-
duokite žalingiems įpročiams teisindamiesi, kad tam netei-
kiate didelės reikšmės.  

Mūsų šalis pakils į aukštumas ne dabartinių vadovų, o 
jūsų dėka. Atminkite tai. Atkreipkite dėmesį ir į tai, kad – 
skirtingai nuo kitų šalių, kur žmonės mielai bendradarbiau-
ja su drąsiais, protingais ir dorais žmonėmis, – mūsų tėvy-
nainiai pavydi vieni kitiems, stengiasi kaišioti kojas tiems, 
kuriems sekasi, atsisako su jais bendradarbiauti ir jiems pa-
dėti. Jūs, berniukai, turite sau pasakyti: „Suaugusieji, deja, 
elgiasi nedorai, nors tai ir žino. Mes būsime kitokie. Mūsų 
žodžiai atitiks darbus. Mes dirbsime darniai, su meile“. Jei-
gu būsite tokie – tauta klestės, jei ne – ji žlugs. Tegu šis per-
spėjimas visada skamba jūsų ausyse. 

Laiminu jus visus – piliečius, tėvus, mokytojus, moki-
nius. Ši iš žmonių dosnumo įkurta mokykla tikrai pelnys 
visuomenės pagarbą ir išgarsės šalyje. Aš tuo neabejoju. 

Kanano vidurinė mokykla, Čituras, 1958 02 02 



 

 48 

7. DRĄSA 

Šiandien neketinau kalbėti, tačiau naudojuosi proga ir 
tenkinu mokinių prašymą. Nieko nauja nepatarsiu: apie tai 
esu kalbėjęs kitose mokyklose. Vietovės gali skirtis, tačiau 
mokiniai visur vienodi. Jie tos pačios prigimties, panašaus 
būdo, puoselėja tokius pačius idealus ir turi įveikti tokias 
pačias kliūtis. 

Šio susitikimo organizatorius ką tik paminėjo, kad jūs 
rengiatės egzaminams ir kad daugelis tik dabar sėdo prie 
vadovėlių. Toks įprotis dabar labai gajus: devynis mėne-
sius skaitote visokį šlamštą ir tik du ar tris mėnesius prieš 
egzaminus įninkate į reikalingas knygas. Taip daryti nede-
rėtų. Žalinga prisikimšti galvą nereikalingų ir menkaver-
čių dalykų. Ištaikę laisvą valandėlę atsiverskite tokias 
knygas, kurios padėtų jums pažinti pasaulį ir suprasti jo 
paslaptis. Kad gyventumėte laimingai ir ramiai, kad būtu-
mėte viskuo patenkinti, būtinas geras, dora grindžiamas 
išsilavinimas. 

Nebijokite egzaminų. Jūs tiesiog privalote per tam tik-
rą laiką atsakyti į pateiktus klausimus. Paprastai mokiniai 
pradeda nuo pirmojo klausimo ir toliau bando iš eilės atsa-
kyti į kitus. Tačiau daug protingiau iš pradžių susikaupti, 
perskaityti visus klausimus ir pirmiausia parašyti atsaky-
mus į aiškiausius. Tai bus gera proto „mankšta“ rengiantis 
atsakyti į sunkesnius klausimus. 

7. Drąsa 
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Būkite dori 
Niekada nepraraskite drąsos – nei per egzaminus, nei 

kitur. Drąsa – tai trąšos, skatinančios augti žinių medį. Dir-
va gali būti nebloga, tačiau be trąšų vis tiek neišsiversite. 

Visi jūs turite tapti asmenybėmis, sumaniais ir bebai-
miais kovotojais. Pradėkite rengtis šiam vaidmeniui jau da-
bar. Žmogus tebeturi užsilikusių iš ankstesnių gyvenimų 
įvairių gyvūnų – šuns, lapės, asilo, vilko – savybių. Jis pri-
valo jų atsikratyti ir ugdytis žmogaus savybes: meilę ir 
draugiškumą. Vaikystėje užsimezgusi draugystė daug tvir-
tesnė, todėl jau dabar ieškokite tikrų draugų, o svarbiau-
sia – būkite dori. Tai daug svarbiau ir naudingiau nei mo-
kytis vien iš knygų. Tai suteiks jums tikrąją palaimą, tai vi-
sų žinių pagrindas, viso mokymosi esmė.  

Su kiekvienu žmogumi elkitės kaip su savo artimu, jei 
negalite jam daryti gera, bent jau nesuteikite skausmo. Už-
dekite meilės žiburį savo širdyse, ir visi naktiniai godulio 
bei pavydo paukščiai išsilakstys nepakęsdami šviesos. My-
lėdami tampate nuolankūs, lenkiatės ir klaupiatės priešais 
didybę bei šlovę. Negalintis nusilenkti žmogus kenčia nuo 
baisiausio egoizmo. Atminkite – žmogus gyvajame pasau-
lyje vienintelis gali atpažinti bei garbinti tai, kas didinga ir 
šlovinga. Tinkamai išnaudokite šią savybę. 

Kaip laidu sujungus du polius – teigiamą ir neigiamą – 
pasklinda šviesa, taip ir Aukščiausioji Siela (Paramaathma) 
turi susitikti su dvasiniu ieškotoju (sadhaka), kad apšviestų 
jo sielą. Todėl eikite pas šventuosius, lankykite šventąsias 
vietas ir draugaukite su pamaldžiais žmonėmis. Magnetas 
pritraukia prie savęs tik geležį. Moksleivis turi bendrauti 
tik su tais, kurie padėtų jam tobulėti bei pasirinkti džiaugs-
mo ir drąsos teikiančius dalykus. 
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Daug lengviau visada sakyti tiesą 
Tiesa jus išlaisvins – tikėkite tuo, laikykitės jos, kad ir 

kas nutiktų. Jei visada sakysite tiesą, jūsų niekada nekan-
kins kaltės jausmas. Tai iš baimės jūs vengiate tiesos, tai ne-
apykanta galanda melo ašmenis. Būkite drąsūs ir nereikės 
meluoti. Mylėkite ir neteks išsisukinėti. Daug lengviau vi-
sada sakyti tiesą ir būti sąžiningiems, nes pradėję meluoti 
turėsite atsiminti, kam ir kiek kartų sumelavote, bijosite su-
sipainioti! Mylėkite žmogų, tada jums nereiks jo apgaudi-
nėti. Mylėdami pajusite, kad jis nusipelnęs tik tiesos, ir nie-
ko kito. Meilė atpalaiduoja nuo daugelio rūpesčių. 

Nepasiduokite klaidinami dabar paplitusių kalbų apie 
vyrų ir moterų ar visų žmonių lygybę. Kiekvienas žmogus 
apdovanotas tam tikrais gabumais, ypatingu instinktų bei iš 
ankstesnių gyvenimų paveldėtų savybių (vaasanas) deriniu. 
Tai, kaip juos panaudosite, nulems jūsų sėkmę ir galimybes. 
Stenkitės ugdyti savo gebėjimus, stiprinti sveikatą ir grūdinti 
charakterį. Dabar tai jūsų pareiga. Ieškokite draugų visam 
gyvenimui. Nieko neskaudinkite ir patys nekentėkite dėl 
kvailysčių ar pernelyg didelės drąsos demonstravimo. 

Matau, kad jūsų mokykloje yra ir mergaičių, gerbkite 
jas, nekalbėkite apie jas niekinamai. Mergaitės – jūsų sese-
rys, gerbdami jas gerbsite save bei savo tikrąsias seseris. Pa-
garba moterims – tikrosios kultūros ženklas. 

Taigi kviečiu jus visus skaityti geras knygas, gerbti 
mokytojus ir visus mylėti. Gerbkite vyresniuosius, padėkite 
ligoniams bei vargstantiems, kiekviena proga stenkitės pa-
tarnauti kitiems. Bent jau… neliūdinkite jų. 

B.Z. Vidurinė mokykla, Čituras, 1959 03 03 
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   asdieniame gyvenime  
nesikivirčykite, neskatinkite neapykantos.  
Kitų pastebėkite tik gėrį, o klaidų ieškokite savyje.  
Gerbkite visus žmones, nes juose yra Dievas,  
gerbkite ir save, nes jumyse taip pat yra Dievo sostas.  
Išvalykite savo širdį, kad Jis galėtų joje karaliauti. 

Satja Sai Baba 

K 
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8. DAUG KELIŲ 

Atėjau pas jus ne paskaitos skaityti, nes netikiu, kad 
įmantrūs, moksliški žodžiai duotų kokios naudos. Dovano-
ju jums Savo meilę ir laukiu jos iš jūsų. Meilę Aš vertinu la-
biausiai, tai tikrasis turtas. 

Dabar neapykantos ir melo viesulas doros, teisingumo 
ir tiesos debesis nubloškė į dangaus pakraštį. Žmonės jau-
čia, kad amžinajai visuotinei religijai gresia išnykimas. Ta-
čiau tik Viešpaties valia taip gali nutikti. Viešpats, padėjęs 
doros pamatus, neleis jiems sugriūti. 

Ten, kur mokytojas – nesvarbu, kokį tikėjimą skel-
biantis ir kokia kalba kalbantis, – pabrėš tiesos, doros, ra-
mybės ir meilės reikšmę, gyvuos amžinoji visuotinė religi-
ja. Dora klestės tol, kol žmogus puoselės meilę, neabejoki-
te tuo. Kai toji meilė bus skirta Viešpačiui, palengva ir ne-
nukrypdami į šalį pradėsite keistis, išmoksite džiaugtis ir 
liūdėti kartu su savo artimaisiais, atrasite tikrąjį palaimos 
šaltinį, bet jau ne šio pasaulio, kuriame jums tai sekasi, tai 
nesiseka. Meilė Dievui vadinama bhakthi. Tai lengviausias 
kelias pasiekti tikslą.  

Žengti meilės Dievui keliu tereikia tik meilės 
Meilė Dievui yra kelių pakopų. Pirmojoje pakopoje 

mokinys netrokšta nieko kito, tik visomis jėgomis tarnauti 
Aukščiausiajam ir tai jam yra atpildas. Tada jis pamažu ky-
la į antrąją, aukštesniąją pakopą, kurioje mąsto vien tik apie 
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mylimo Dievo vardą bei pavidalą. Dar yra trečioji pakopa. 
Ji skirta tiems žmonėms, kurie suvokė, jog viskas yra Jis. 

Keliauti meilės Dievui keliu (bhakthi maarga) nereikia 
nei mokslo, nei turto, nei griežtos askezės. Pasakykite Man, 
kokia buvo Valmikio kilmė, Kučelos turtai, Sabarės išsilavi-
nimas, Prahlados amžius, kokią visuomeninę padėtį turėjo 
Gadžaradža, ką pasiekė Vidhura31? Didžiausias jų turtas 
buvo meilė, tik ją jie teturėjo, ir tik jos jiems tereikėjo. Dievo 
malonė – kaip platus beribis vandenynas. Dvasinis darbas, 
Dievo vardo kartojimas, meditacija ir nuolatinis dorybių 
ugdymas Jo malonę paverčia tiesos debesimis, nešančiais 
žmonijai meilės lietų, palaimos upe, vėl sugrįžtančia į van-
denyną, į Dievo malonės vandenyną. Kai meilė skirta žmo-
nėms, ją vadiname „užuojauta“ (dhaya), tai ne pasigailėji-
mas, o užuojauta, mokanti mus džiaugtis kitų laime ir liū-
dėti dėl kitų nesėkmės. 

Juk girdėjote gatvėje giedančius elgetaujančius vienuo-
lius. Vienoje rankoje jie laiko cimbolus, kuriais muša ritmą, 
kitoje – vienstygį instrumentą, padedantį išgauti melodiją. 

                                                 
31  Įvairiais amžiais gyvenę Dievui atsidavę epuose ir šventuosiuose 

raštuose minimi veikėjai:  
Valmikis – dievo Ramos bendraamžis, buvęs plėšikas, kuris, paveik-
tas susitikimo su išminčiais, ėmė atgailauti ir kartoti Ramos vardą, 
„Ramajanos“ autorius;  
Kučela – neturtingas ir labai atsidavęs Krišnos klasės draugas;  
Sabarė – Vedų laikais išminčiaus Mathangos nuošalioje buveinėje 
gyvenusi asketė;  
Prahlada – demonų karaliaus Hiranjakašipaus sūnus, atsisakęs gar-
binti savo tėvą, pasiaukojo dievui Višnui;  
Gadžaradža – „Dramblių karalius“, populiaraus pasakojimo veikė-
jas, dramblys, kurį, patekusį krokodilui į nasrus, išgelbėjo Dievas;  
Vidhura – „Mahabharatos“ veikėjas, karaliaus Dhritaraštros patarė-
jas, įstatymų, šventųjų raštų ir valstybės valdymo meno žinovas, 
pandavų ir kauravų dėdė.   
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Be melodijos giesmė būtų šiurkšti, be ritmo ji taptų garsų 
kratiniu. Graži turi būti ir gyvenimo giesmė, atlikite kasdie-
nes užduotis ir džiugiai giedokite meilės giesmę, – tik tada 
muzika bus prasminga. 

Svarbiausios gyvenimo taisyklės 
Protas gali žmogui padėti, bet gali jam ir kenkti. Jei 

protas paskęs pasaulietiškuose dalykuose, žmogus taps 
vergu, jei žmogus suvoks pasaulį tik kaip laikiną dalyką, 
taps laisvas. Išmokite neprisirišti prie kintamų dalykų. Ne-
susigundykite pasaulietiška garbe ir turtais, išmokite sem-
tis džiaugsmo iš savo vidinio šaltinio ir sulauksite didelio 
atpildo. Protas taps jūsų dvasiniu mokytoju, nes išgirdęs 
šventuosius raštus, juos apmąstydamas ir medituodamas, 
jis ves jus vis toliau. Tai protas skulptūrai suteikia dievišku-
mo, kurį pamaldūs žmonės joje regi, tai protas šventyklą 
pripildo šventumo. 

Kaip maistas ir fiziniai pratimai padeda išsaugoti svei-
katą, taip dvasinis darbas suteikia stiprybės sielai. Šventasis 
Tjagaradža32 giedojo, kad Dievas – vidinė keliamoji jėga, 
esanti ir mažoje skruzdėlytėje, ir visoje visatoje. Teoriškai 
jūs sutinkate su šiuo teiginiu, tačiau skruzdėlei įgėlus 
Dievo joje neįžvelgiate. Nešaukite garsiai apie didžiąsias 
tiesas, savo elgesiu rodykite, kad jas vertinate ir jomis va-
dovaujatės. Padarykite nors tai – nekartokite kitų žmonių 
netikusio elgesio, kurį patys smerkiate, nereikalaukite iš jų 
to, ko patys nedarote! Jei gyvensite vadovaudamiesi šiomis 
dviem taisyklėmis, galėsite pelnyti Dievo malonę, net jei 
nesiklaupsite prieš paveikslą, nedalyvausite šventosiose 
apeigose ar nesimelsite. 
                                                 
32  Tjagaradža (1767-1847) – Tiruvarure, Pietų Indijoje gyvenęs ir Ramą 

giesmėmis šlovinęs šventasis poetas.   
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Kiekvienoje būtybėje galima įžvelgti Dievą 
Madrasas pasiekiamas įvairiais keliais. Daug kelių ve-

da link Dievo: tai meilė, tiesa, tarnavimas, užuojauta ir 
Dievo vardo kartojimas. Dar yra nedualumo (adhwaitha)33 
kelias – kai ieškotojas suvokia esąs visos kūrinijos esmė, pa-
ti Aukščiausioji Tikrovė (Brahman). Visi keliai geri, tik vie-
ni – lengvesni, kiti – sunkesni, treti – aplinkkeliai. Leng-
viausias kelias – kiekviename kūrinyje įžvelgti Dievą, svar-
biausią visa ko pagrindą, esantį šiame įvairovės pasaulyje, 
visose būtybėse (Sarva bhuutha anthara athma). Galite nu-
stebti ar net suabejoti, kaip gali Dievas būti kiekvienoje bū-
tybėje? Tačiau argi nematėte, kaip iš vienos mango sėklelės 
išauga medis, duodantis gausybę vaisių, kuriuose yra dar 
daugiau sėklų, – tokių kaip ta pirmoji, pasėta dirvoje? Taip 
ir Dievą galima rasti kiekviename Jo kūrinyje. 

Prašykite meilės Dievui ir dvasinės išminties 
Atminkite, kad tikroji jūsų prigimtis yra tokia pati, 

kaip ir kito žmogaus, tik jis vadinamas kitu vardu. Dary-
dami gera kitam, darote gera sau, kenkdami kitam, ken-
kiate sau. Todėl nedarykite niekam bloga. Prisiminiau, 
kaip elgėsi Huseinas, princo Maliko iš Persijos sūnus. Jis 
anksti keldavosi ir eidavo į mečetę melstis. Tai darydavo 
labai rūpestingai, su dideliu atsidavimu. Kartą grįžęs na-
mo Huseinas rado savo tarnus tebemiegančius ir smarkiai 
juos užsipuolė už religinių priedermių apleidimą. Tėvas 
griežtai jį subarė sakydamas: „Sūnau, ko tu pyksti ant 
                                                 
33  Nedualumas – VIII a. pabaigoje ir IX a.pradžioje Pietų Indijoje gyve-

nusio filosofo ir teologo Šankaračarjos teorija, skelbianti, jog egzis-
tuoja tik viena Aukščiausioji Tikrovė, o regimasis pojūčių pasaulis 
kupinas prieštaravimų ir iliuzijos. Šis nuolat kintantis pasaulis nėra 
nei tikras, nei netikras.    
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vargšų, kurie taip pavargę, kad negali ryte anksti atsikelti? 
Užsipuldamas šiuos žmones nenuvertink savo dvasinio 
darbo. Jau geriau keltumeis vėlai ir neitumei į mečetę, nes 
dabar didžiuojiesi savo religingumu ir puoli žmones už 
nuodėmes, kurių jie nepadarė“. 

Atkreipkite į tai dėmesį. Meilė Dievui – ne poza, tai 
daug mažų darbelių, atliekamų Dievo garbei. Tegu iš jūsų 
lūpų neišsprūsta melas, kumštis nesusigniaužia smūgiui, 
jūsų darbo neužgožia egoizmas. Valdykitės, kol tai nevirto 
įpročiu ir netikęs jūsų būdas nesugadino jums gyvenimo. 

Ramasvamis Redis sakė, jog Aš darau daug stebuklų ir 
kad jums labai pasisekė, jog galite Manęs klausytis. Esu lyg 
tas parduotuvės savininkas. Parduotuvėje yra visko, ko 
žmogui reikia. Tačiau, kaip ir prie prekystalio stovintis par-
davėjas, duodu tik tai, ko paprašote. Jei pirkėjas prašo 
rankšluosčio, nesiūlysiu jam dhočio34. Tačiau iš tikrųjų ma-
terialūs daiktai nėra svarbūs. Prašykite meilės Dievui ir iš-
minties, tuo Mane nudžiuginsite. Mažai kas dabar to prašo, 
tai žmonių nelaimė, jie neišnaudoja retos galimybės. 

Galbūt dėl to kalti vyresnieji, nes jų pareiga – savo pa-
vyzdžiu rodyti jaunajai kartai, kad dvasinis darbas gyveni-
mo kelyje teikia drąsos ir džiaugsmo. Jaunimas visada mėg-
džioja vyresniuosius, jie plūstasi, jei mato, jog vyresniems 
patinka plūstis, negerbia šventų dalykų, jei taip elgiasi vy-
resnieji. Todėl jaunimo Aš taip nekaltinu, kaip vyresniųjų.  

Pamaldumas – ne silpnumas, o stiprybė 
Dėl tikėjimo ir dvasingumo nuopuolio kaltas tik vyres-

niosios kartos aplaidumas. Visi pamaldūs žmonės turi su-
vokti savo atsakomybę, savo gyvenimu įrodyti, kad pamal-
                                                 
34  Dhotis – Indijoje vyrų dėvima medžiagos atraiža, kuria apsiaučiamos 

strėnos.   
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dumas – ne silpnumas, o stiprybė, kad jis išjudina didžiules 
vidines galias; kad tikintis žmogus gyvenimo sunkumus 
įveikia daug lengviau nei netikintis. 

Aš nereikalauju, kad žmogus būtinai tikėtų Dievą. Nė 
vieno žmogaus nepavadinčiau ateistu (naasthika). Visos bū-
tybės egzistuoja Jo valia, pagal Jo planą. Tad nė vienam 
žmogui neatimta teisė pelnyti Dievo malonę. Be to, kiekvie-
nas žmogus ką nors myli, toji meilė ir yra Dievybės kibirkš-
tis. Pagaliau kiekvienas savo gyvenimą grindžia vienokia 
ar kitokia tiesa, o tiesa yra Dievas. Neįmanoma gyventi nei-
giant tiesą, žmogus turi vadovautis tiesa ir visada sakyti 
tiesą, jeigu nori, kad jo gyvenimas būtų prasmingas. Tos 
akimirkos, kai žmogus sako tiesą, kai myli, kai tarnauja ar 
nusilenkia kitam, yra Dievo akimirkos – tada jis tampa ti-
kinčiuoju, teistu. 

Taigi net atsidavimas Dievui nėra esminis dalykas, 
svarbiausia mylėti, gyventi dorai, vadovautis tiesa, tobulėti, 
tarnauti kitiems, atverti širdį, mylėti visą žmoniją, regėti vi-
sų žmonių dieviškosios sąmonės apraiškas. 

Mailaporas, Madrasas, 1958 03 24 
 
 

   e meilės kibirkšties nėra nė vienos gyvos būtybės. Net 
beprotis ką nors beprotiškai myli. Tačiau turite suvokti, 
kad ši meilė tėra tik Meilės Įsikūnijimo atspindys, liudi-
jantis apie jūsų širdyje esantį Dievą. Be meilės šaltinio, 
trykštančio jūsų širdyse, apskritai negalėtumėte nieko 
mylėti. Raskite tą šaltinį, vis labiau juo pasitikėkite, 
leiskite jam lietis, stenkitės juo atgaivinti visą pasaulį, 
vaduokitės iš egoizmo ir nelaukite jokio atpildo iš tų, 
kuriuos mylite. 

Satja Sai Baba 

B 
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9. TIRKITE IR PATIRKITE 

Atėjau palengvinti jūsų gyvenimo, o ne pasakoti apie 
Savąjį! Todėl Man nepatiko, kaip Ramanatas Redis ir Kas-
turis kalbėjo apie Mane ir Mano gyvenimo įvykius. Man 
daug svarbesni jūsų gyvenimai, nes Mano tikslas – rūpintis, 
kad jūs būtumėte laimingi ir išmoktumėte džiaugtis tuo, ką 
turite. Kiekvienas turi atsiteisti už savo karmą35, niekur ne-
pabėgsite nuo šios pareigos. Kai kas mano, jog karma – tai 
atpildas už gerus ir blogus darbus, tačiau net jūsų kvėpavi-
mas yra karma. Kai kurių karmos pasekmių neįmanoma iš-
vengti! Yra fizinės, mentalinės ir dvasinės karmos, atsiteisti 
už kiekvieną reikia vardan sielos gerovės. 

Čia buvo minimas Putapartis, jums buvo patariama 
ten vykti ir pajusti įkvėpimą klausantis bhadžanų bei jas 
giedant. Tačiau prašau jūsų – neleiskite pinigų: kad ir kur 
būtumėte, tik pašaukus Mane, jūsų kambarys virs Prašanti 
Nilajamu, o jūsų kaimas – Putaparčiu. Aš išgirsiu jus ir atsi-
liepsiu. 

Būkite visada kuo nors užsiėmę. Jei nieko neveiksite, 
laikas jums prailgs. Nepraraskite nė minutės jums skirto 
gyvenimo, nes laikas yra Dievo kūnas. Dievas vadinamas 
„Laiko pavidalu“ (Kaala swaruupa). Netinkamai praleisti lai-
ką arba tuščiai jį švaistyti – nusikaltimas. Švaistyti Dievo 

                                                 
35  Karma – neišvengiamas atpildas už praeityje padarytus veiksmus, 

priežasties ir pasekmės dėsnis, žmogaus likimas, lemiamas jo anks-
tesnių žodžių, minčių bei veiksmų.    
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dovanotus fizinius gebėjimus bei protinius talentus, kurie 
labai svarbūs gyvenime, – taip pat nusikaltimas.  

Tarnauti reikia džiugiai ir pagarbiai 
Tamsioji energija (thamoshakthi) lyg traukos jėga negai-

lestingai gramzdins jus žemyn, todėl būkite budrūs, nuolat 
dirbkite. Varinį indą reikia šveisti – tik tada jis blizgės. 
Žmogaus protą taip pat būtina valyti dvasinio darbo prie-
monėmis: kartoti Dievo vardą ir medituoti. Karma, natūrali 
ir savaiminė lyg pats kvėpavimas, taps vikarma36, jeigu ją at-
liksite sąmoningai ir siekdami konkretaus tikslo.  

Kartą vienas indas su savo draugu anglu atėję prie 
Godavarės upės. Indas tarė: „Išsimaudysiu šventame van-
denyje“. Panirdamas į vandenį jis kartojo Hari37 vardą ir 
išlipo atsigaivinęs tiek dvasia, tiek kūnu. Žmogus labai 
džiaugėsi tokia reta proga išsimaudyti šventoje upėje. An-
glas ėmė šaipytis: „Tai tik H2O. Ko tu taip džiūgauji pleš-
kendamasis vandenyje. Visa tai tik prietarai“. Tačiau indas 
jam atsakė: „Palik mano prietarus man, o sau pasilik sa-
vuosius“. Cinikas sugeba apsivalyti tik fiziškai, tikintysis 
apsivalo dar ir dvasiškai. 

Lenkdamiesi vyresniesiems būkite nuolankūs, nusilen-
kite ne tik kūnu, bet ir savo vidumi. Dabar Madrase yra 
daug socialinių darbuotojų, kurie lanko ligonius ir jiems 
padeda. Tačiau didžiąją darbo dalį jie atlieka mechaniškai: 
vėdina ligonius vėduoklėmis, padeda jiems parašyti laiš-
kus, gieda bhadžanas, nekreipdami dėmesio į tikruosius jų 
poreikius. Daugelis dirba socialinį darbą todėl, kad tai ma-
dinga. Tačiau tarnavimas turi tapti išlaisvinamąja karma, jis 

                                                 
36 Vikarma – sąmoningi, protingi ir pagarbūs veiksmai siekiant konkre-

taus tikslo, trokštant pažinti Dievą.    
37 Hari – kitas Višnaus vardas.   
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turi būti atliktas sąmoningai, džiugiai, išmintingai ir pagar-
biai. Ligonio neturėtų gąsdinti perdėta patarnaujančiojo 
globa. Slaugytojas turi dirbti taip, kad ligonis lauktų jo tarsi 
artimo ir brangaus žmogaus. Jei jums toks darbas nepatin-
ka, nesiimkite jo. Nevarginkite savo sielos nemėgstamu 
darbu. Mechaniškai dirbamas darbas yra lyg dagtis, ruse-
nanti be alyvos. Alyva – tai entuziazmas, pripilkite jo į lem-
pą ir ilgai bus šviesu. 

Dirbkite negalvodami apie atpildą 
Karma tampa joga, kai žmogus atlieka pareigą prie 

nieko neprisirišdamas. Vienuolis net neturi prisiminti, ką 
jis veikė, kiekvieną darbą jis privalo atlikti negalvodamas 
apie rezultatą. Veikla be atpildo (nishkaama) – toks yra jo 
aukščiausias idealas. Pareigą reikia atlikti ne dėl naudos, o 
todėl, kad ją privalu atlikti. Vienuolis neturėtų pykti, neri-
mauti, pavydėti ar būti gobšus. Tačiau iš patirties žinote, 
kad taip dabar elgiasi nedaugelis.  

Jei vienuolis nevykdo savo įžadų, jeigu jis trokšta gar-
bės, apkalbinėja ar varžosi su kitais, net nežiūrėkite į jo pu-
sę. Nepasiduokite klaidinami tokių žmonių, nepraraskite ti-
kėjimo Vedomis ir Šastromis. Tik tas yra tikrasis svamis, 
kuris tvirtai tiki, kad šis pasaulis yra proto miražas. Visokie 
Ramasvamiai ir Krišnasvamiai neverti svamio vardo. Jie 
žodį „svamis“ prideda ne prieš vardą, o po jo. 

Gamta labai sena (puraathana). Žmogus taip pat senas, 
daug kartų atėjęs į šį pasaulį ir išėjęs iš jo, tačiau dabar jis 
vilki naują drabužį ir yra jaunas (nuuthana). Jis – tarsi pilig-
rimas, kaskart vykstantis į šventą vietą. Žmogui reikalingas 
vadovas, kuris parodytų šventąsias vietas ir padėtų kelio-
nėje. Tasai vadovas yra Dievas, o vadovėliai – Vedos, Upa-
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nišados, Šastros. Visuose tuose raštuose yra viena esminė 
taisyklė: kartoti Dievo vardą apmąstant Jo šlovę. 

Išsikovokite teisę prisiartinti prie Dievo  
be baimės 
Dievas yra tarsi dieviškasis medis, tenkinantis visus 

norus (kalpatharu), duodantis tai, ko prašote. Tačiau turite 
prie medžio nueiti ir paprašyti. Ateistas – tai žmogus, kuris 
laikosi nuo medžio atokiai, o tikintysis – prie jo, tik tuo jie ir 
skiriasi. Medis neskirsto žmonių, jis dalija savo dovanas vi-
siems po lygiai. Dievas nebaus ir nekeršys, jeigu jūs Jo neat-
pažinsite ar nepagerbsite. Jis nėra nustatęs jokio ypatingo 
garbinimo būdo, kuris Jam labiau patiktų. 

Jei turite ausis, kiekviename garse išgirsite skambantį 
ir Dievą skelbiantį „Om“. Visose penkiose stichijose38 šis 
garsas aidi. Šventyklos varpas skambina „Om“ – visur 
esančio Dievo simbolį. Kai varpas gaudžia „Om“, jumyse 
pabunda Dievas ir jūs tai pajuntate. Tokia yra šventyklose 
skambančių varpų prasmė. 

Išsikovokite teisę prisiartinti prie Dievo be baimės ir 
paprašyti Jo, kas jums priklauso. Turite tapti tokie laisvi, 
kad prisiartinę prie Dievo neimtumėte Jo liaupsinti. Liaup-
sinimas – tai susvetimėjimo ir baimės ženklas. Turbūt gir-
dėjote Kalidasos39 istoriją. Jis pasakė, jog išsivaduosiąs tik 
tada, „kai išeisiąs“, t.y. kai atsikračius egoizmo nušvis jo 
tikroji prigimtis, nemarioji siela. Perbrauktas „Aš“ tampa 

                                                 
38  Penkios stichijos – tai žemė, vanduo, ugnis, oras ir eteris.   
39  Kalidasa – vienas garsiausių klasikinės sanskrito epochos literatūros 

atstovų, poetas ir dramaturgas, gyvenęs apie IV a. Udžainoje (dabar 
Madja Pradešo valstija).   
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kryžiaus ženklu40. Pirmiausia reikia nukryžiuoti savo egoiz-
mą, tada atsiskleis dieviškoji prigimtis. 

Atlikite dvasinį darbą džiugiai 
Lengviausia egoizmą nugalėti meile Viešpačiui, ap-

mąstant Jo galybę ir padedant Dievo vaikams. Kreipkitės į 
Dievą kokiu tik norit vardu, nes visi vardai yra Jo. Pasirin-
kite sau mieliausią Dievo vardą ir pavidalą. Todėl įvairiems 
Dievo pavidalams pavadinti ir yra tūkstantis vardų (saha-
sranaamas), o jūs laisva valia galite pasirinkti kurį norite. 
Dvasinis mokytojas pagal jūsų temperamentą ir tai, kiek 
esate apsivalę nuo likusių sąmonėje ankstesniųjų gyvenimų 
įspaudų (samskaaras)41, gali Dievo pavidalą ir vardą jums 
parinkti. Tačiau jeigu jis įsakmiai liepia jums dirbti kokį 
nors dvasinį darbą, pasakykite jam, kad tai darote ne jam, o 
sau. Dirbkite dvasinį darbą džiugiai, su pasitenkinimu. 

Dvasinis mokytojas neturi lenkti mokinio į tą pusę, ku-
ri jam labiau patinka. Mokinys turi teisę augti savarankiš-
kai pagal savo dvasinio apsivalymo laipsnį ir polinkius. Se-
nieji dvasinio mokytojo (guru) ir mokinio (sishya) santykiai 
apvirto aukštyn kojomis: turtingi mokiniai vadovauja ir 
diktuoja savas elgesio taisykles mokytojams, o garbės ir 
turto ištroškę mokytojai žeminasi taikstydamiesi su moki-
nių primetama tvarka. Todėl prieš tapdami mokiniais ištir-
kite dvasinio mokytojo idealus, rekomendacijas ir darbą.  

Net kalbėdami apie Mane nesusigundykite istorijomis 
apie tai, ką Aš „kuriu” rankos mostu. Neskubėkite aklai da-
ryti išvadų – stebėkite, nagrinėkite, vertinkite. Netikėkite 

                                                 
40  Anglų kalba žodis „aš“ rašomas „I“, perbraukus jį gaunamas kry-

žiaus ženklas.   
41  Pasak Satjos Sai Babos, likę sąmonėje ankstesniųjų gyvenimų įspau-

dai – tai pėdsakai, kuriuos reikia nuvalyti dvasiniu darbu.    
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niekuo, kol patys pajusite esą teisingame kelyje. Svarbiau-
sia – nekalbėkite blogai apie didžiuosius žmones ir išmin-
čius. Tai didelio egoizmo, puikybės ir vaikiško įžūlumo 
ženklas. 

Patarsiu jums vieną dalyką – kaip rūpinatės kūnu mai-
tindami jį tris kartus per dieną, taip skirkite laiko ir nuolati-
nei sielos priežiūrai. Vieną valandą ryte, kitą – vakare, tre-
čią – anksti prieš aušrą, vadinamuoju Brahmos laiku (Brah-
mamuhurtha)42, kartokite Dievo vardą ir medituokite į Dievą. 
Pažengę šiame dvasiniame darbe, pajusite nenusakomą ra-
mybę ir jėgų antplūdį. Po kiek laiko, kad ir kur būtumėte ir 
ką veiktumėte, prisiminsite Dievo vardą. Tada ramybė ir 
džiaugsmas lydės jus nuolat. 

Gokheilo salė, Madrasas, 1958 03 25 
 
 
 

                                                 
42  Brahmos laikas – paros metas, apytikriai nuo 4 iki 5 val. ryto, kai 

žmogaus pojūčiai ir protas pailsėję po miego ir dar neįsiaudrinę pra-
sidėjus dienos veiklai, šis laikas idealus medituoti.   
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10. G EBĖJIMAS SKIRTI  
 IR NEPRIERAIŠA 

Štai stovite po atviru dangumi ant kelio, kai kurie net-
gi įsilipę į medžius. Ilgai kalbėti būtų iš tikrųjų beširdiška. 
Matau, kad nepaisydami visų šių nepatogumų, trokštate iš-
girsti Mano žodžius ir todėl šį jūsų norą patenkinsiu. Žmo-
gus yra dieviškas – patikėkite Manimi! Jis atėjo į Žemę, kad 
įvykdytų šventą misiją, pasiektų šventą tikslą. Klaidinga 
manyti, kad žmogus blogas, silpnas ar nuodėmingas. Tai 
didelė nuodėmė. Jis turi išsikovoti savo prigimtinę teisę į 
ramybę. Nerimas – nenatūrali būsena, nes tikroji žmogaus 
prigimtis – ramybė. Jos žmogus siekia įvairiais būdais: 
kaupdamas turtus, stengdamasis tausoti sveikatą, siekda-
mas žinių, puoselėdamas menus. Tačiau visa tai nėra labai 
svarbu. Išbandžius visas šias priemones, lieka dar trys pa-
grindiniai poreikiai: tiesos, šviesos ir nemirtingumo. Tik ta-
da, kai žmogus laimės tiesą, šviesą ir nemirtingumą, ramy-
bė bus amžina. 

Beprasmiška ginčytis ir diskutuoti. Tas, kuris daug ir 
garsiai kalba, patikėkite Manimi, nežino tiesos. Vienintelė 
dvasiškai pabudusio žmogaus kalba yra tyla. Saikingai kal-
bėkite, tai padės jums daugeliu atvejų. Tada gims meilė, 
nes daugybė nesusipratimų ir kivirčų kyla dėl atsainiai 
mesto žodžio. Kūno žaizdą galima nesunkiai užgydyti, ta-
čiau žodžiu sužeistą širdį skaudės visą gyvenimą. Žmogaus 
liežuvis linkęs daryti keturias dideles klaidas: meluoti, ap-

 10. Gebėjimas skirti ir neprieraiša 
 

 65 

kalbėti, kaltinti kitus ir kalbėti per daug. Kad žmogus ir vi-
suomenė galėtų džiaugtis ramybe, šių ydų reikia vengti. 
Brolybės ryšiai būtų glaudesni, jei žmonės mažiau ir švel-
niau kalbėtų. Todėl Šastros pataria dvasiniams ieškotojams 
vykdyti tylėjimo įžadus (mounam). Visi jūs daugiau ar ma-
žiau esate dvasiniai ieškotojai, todėl ir jums tokie įžadai bū-
tų naudingi. 

Meilė turi pataisyti žmonių tarpusavio santykius 
Dabar žmogui tobulėti ir visos šalies pažangai ypač 

reikia tyros meilės. Indija tapo didžia šalimi todėl, kad čia 
per amžius buvo puoselėjama meilė. Meilė vėl turi pataisyti 
žmonių tarpusavio santykius visose srityse: socialinėje, 
profesinėje, ekonomikos, švietimo, šeimos, religijos, teisės 
ir kitose. Tėvas savo vaiką dabar turi mylėti truputį labiau 
ir išmintingiau, motina meilę turi dalyti visiems, kas pas ją 
ateina, vaikai privalo mylėti tarnus. Suvokę, kad jumyse vi-
suose yra Dievas ir šia prasme visi esate lygūs, kiekvienas 
iš jūsų ir visuomenė pasikeis. 

Išmintis gelbsti nuo per didelės prieraišos 
Vadinkite Mane Dieviškosios Meilės Įsikūnijimu (Pre-

ma Swaruupa) – neapsiriksite! Mano turtas, kurį duodu 
vargšams ir kenčiantiesiems, yra meilė. Jokių kitokių bran-
genybių neturiu. Dievo malonė – lyg laidais tekanti elek-
tros srovė, įsukite lemputę ir jūsų namuose bus tiek švie-
sos, kiek ji turės vatų. Lemputė – tai dvasinis darbas, na-
mai – jūsų širdis. Atvykite pas Mane džiugiai, nerkite į jū-
rą ir išmatuokite jos gylį. Beprasmiška pleškentis pakran-
tėje ir teigti, kad jūra negili ir joje nėra perlų. Nerkite giliai 
ir jūsų troškimai išsipildys. 
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Tačiau atminkite, kad meilės kardą reikia laikyti iš-
minties makštyje. Jausmai turi būti kontroliuojami gebėji-
mo skirti ir neprieraišos. Tai du tik žmogui Dievo dovanoti 
talentai. Gebėjimas skirti padeda pasirinkti profesiją ir 
draugus, nusako jums santykinę daiktų bei siekimų svarbą. 
Neprieraiša moko prie nieko neprisirišti, ji padeda išlaikyti 
pusiausvyrą visada: ir kai esate laimingi, ir kai netenkate 
vilties. Gebėjimas skirti ir neprieraiša – tai du sparnai, ke-
liantys paukštį į dangų. Jie rodo jums nepastovų pasaulį, 
moko pajusti tikrą amžiną palaimą, ragina eiti dvasiniu ke-
liu ir nepaliaujamai mąstyti apie Dievo šlovę. 

Guduras, 1958 07 22 
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11. ŽMOGUS IR DIEVAS 

Sakoma, jog viskas vyksta savu laiku. Vaisius, prieš 
tapdamas saldus, turi užaugti ir prinokti. Jau dešimtus me-
tus lankausi šiame mieste, tačiau tik šį vakarą gausiai susi-
rinkę ir Manęs klausydamiesi galite patirti palaimą! Džiau-
giuosi matydamas jus šią laimingą valandą čia susirinku-
sius. Tai, ką jums pasakysiu apie dvasinį mokslą, nėra nau-
ja. Žmogaus gebėjimai, prigimtis ir talentai nuo senų seno-
vės yra jo turtas, tad ir patarimai, kaip jį naudoti, taip pat 
labai seni. 

Vienintelė naujovė – tai netikęs žmogaus elgesys, ta-
lento švaistymas, netinkamas gabumų naudojimas ir savo 
tikrosios prigimties nepažinimas. Žmogus kenčia, nes pa-
miršo šventųjų raštų patarimus, kaip tobulinti savo prigim-
tį. Todėl Aš ir atėjau. 

Savo esme žmogus yra mąstantis gyvūnas, apdovano-
tas išmintimi, gebėjimu skirti. Tačiau jam nepakanka tik 
tenkinti gyvūnams būdingus poreikius, jis jaučia sieloje 
tuštumą, nepasitenkinimą, nenumalšintą troškulį, nes žmo-
gus yra nemirtingumo vaikas ir numano, kad mirtis nėra ir 
negali būti gyvenimo pabaiga. Gebėjimas skirti verčia žmo-
gų ieškoti atsakymų į kankinamus klausimus: „Iš kur aš at-
keliavau? Kur keliauju? Kur kelionės pabaiga?“ Todėl rei-
kia ugdyti aiškų ir skvarbų intelektą (buddhi).  

Pagal vyraujančias žmogaus savybes skiriamos trys in-
telekto rūšys: tamsusis intelektas, kai tiesa painiojama su 
melu ir melas laikomas tiesa; veiklusis intelektas, kai žmo-



Kalba Satja Sai, I tomas 
 

 68 

gus kaip laikrodžio švytuoklė švytuoja tarp tiesos ir melo, 
niekaip negalėdamas pasirinkti; šviesusis intelektas, kai ži-
noma, kas yra tiesa, o kas – melas. 

Pasiekti tikslą labiausiai padeda ramybė 
Nūdienos žmonija kenčia ne dėl tamsiojo, o veikiau 

dėl veikliojo intelekto, kai puolama į kraštutinumus – arba 
ką nors labai mylima, arba baisiai nekenčiama; tampama 
fanatikais ir kivirčijamasi tarpusavyje, kai vilioja reklamos, 
triukšmas ir paradiškumas. Todėl būtina išmokti skirti, kas 
yra tikra, o kas ne. Tikslą pasiekti labiausiai padeda šviesu-
sis intelektas, jį išsiugdęs žmogus visada yra ramus, siekia 
tiesos ir vadovaujasi ja, kad ir kas nutiktų. 

Atėjau, kad visiems padėčiau ugdyti ramumą. Turbūt 
girdėjote žmones kalbant apie stebuklus, esą Aš „paėmęs 
tą“ ir „davęs aną“, išpildęs visus norus, pagydęs. Tačiau vi-
sa tai nėra labai svarbu palyginti su ramumo ugdymu. Tik 
jį Aš vertinu, skatinu ir jums skiepiju. Dovanas jums daliju 
tik todėl, kad su didesniu entuziazmu ir mažiau blaškyda-
miesi eitumėte dvasinio tobulėjimo keliu.  

Protingai maitinkitės, kad būtumėte fiziškai stiprūs – 
gera sveikata savo ruožtu padės lavinti intelektą. Meilė 
Dievui suteiks energijos, o ši padės plėtoti gebėjimus, gebė-
jimai padės siekti vertingų dalykų. Taip pagaliau jūsų mei-
lė Dievui nuves jus į išsivadavimą (mukthi). 

Reikia skirti dėmesio kūnui bei jo priežiūrai, stengtis 
išsivaduoti iš slegiančios skurdo vergovės. Tačiau būkite 
atsargūs, kad nepatektumėte į spąstus ir neužmirštumėte, 
jog visa tai laikina. Visada galvokite apie sielą, kuri yra šio 
objektyviojo pasaulio pagrindas, už visos šios regimybės 
slypinti tikrovė.  
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Matyti kitų žmonių klaidas verčia egoizmas 
Gilinantis į sielą pirmiausia reikia suprasti, jog tai, kas 

skaudina jus, skaudina ir kitus, kas teikia džiaugsmo jums, 
džiugina ir kitus. Todėl elkitės su kitais taip, kaip norėtu-
mėte, kad būtų elgiamasi su jumis, nedarykite kitiems to, 
ko nenorėtumėte, kad jums darytų. Tada tarp jūsų ir kitų 
žmonių užsimegs abipusis ryšys, ir palengva pajusite, kad 
jūsų širdis džiaugiasi kitų laime ir virpa iš skausmo kitiems 
liūdint. Tas ryšys nebus toks, kokį jaučiate artimiems ir 
brangiems žmonėms, kuris tėra iliuzija. Džiaugsmu ir liū-
desiu dalysitės spontaniškai, čia pat ir su visais. Tai didelės 
dvasinės pažangos ženklas, kai banga suvokia esanti van-
denyno dalis ir ima suprasti, kad visos bangos – tai tos pa-
čios jūros, to paties vandenyno laikinos apraiškos.  

Kiti žmonės yra jūsų pačių dalys. Tad kodėl dėl jų ne-
rimaujate? Kiti jausis gerai, kai patys gerai jausitės, nes jie 
nėra kas nors atskira. Kritikuoti, matyti kitų žmonių klai-
das jus verčia egoizmas. Užuot kritikavę kitus, ieškokite sa-
vo klaidų. Tos klaidos, kurias pastebite darant kitus, yra jū-
sų pačių trūkumai, liudijantys apie jūsų polinkius. Nekvar-
šinkite galvos dėl niekniekių, mintimis visada būkite su 
Dievu ir tada sutiksite gerų žmonių, jūsų gabumai bus pa-
naudoti geriems tikslams. 

Tik mylėdami išsivaduosite iš baimės 
Nebūkite kaip uodai, siurbiantys kraują ir platinantys 

ligas. Būkite kaip bitės, renkančios saldų gėlių nektarą. Su 
visais žmonėmis elkitės kaip su Dievo vaikais, savo broliais 
ir seserimis, auginkite meilę, siekite gerovės visai žmonijai. 
Mylėkite ir būsite mylimi. Jei mylėsite visus žmones, nieka-
da nepatirsite kitų neapykantos. Tokia Mano pirmoji pamo-
ka jums, tokia Mano paslaptis. Jei norite priartėti prie Manęs, 
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mylėkite, vaduokitės iš neapykantos, pavydo, pykčio, ciniz-
mo ir melo. Aš neprašau, kad jūs taptumėte mokslininkais, 
atsiskyrėliais ar asketais, nieko kita neveikiančiais, tik kar-
tojančiais Dievo vardą ir medituojančiais. Mane domina tik 
viena: ar jūsų širdys sklidinos meilės? 

Tikėkite, kad meilė yra Dievas, kad tiesa yra Dievas, 
meilė yra tiesa, tiesa yra meilė. Tik mylėdami išsivaduosite 
iš baimės. Baimė – melo motina. Jei nebijosite, gyvensite tie-
sa. Meilės veidrodis atspindi jūsų sielą ir parodo, kad ji yra 
visur, ją turi kiekviena būtybė. 

Tėvus reikia gerbti 
 Neaiškinsiu jums sudėtingų dalykų, tik duosiu pa-

prastų vaistų nuo jus varginančių ligų. Matau čia nemažai 
studentų. Kodėl jie studijuoja? Kokio tikslo siekia? Kaip 
įvertinsite jų mokslą? Pagal atlyginimą, kurį jie gaus dirb-
dami, o gal pagal atsakingas pareigas? Nei viena, nei kita. 
Studijos turi padėti ugdyti išmintį, gebėjimą skirti ir kuklu-
mą. Išsilavinęs žmogus turi mokėti skirti laikinus, akimir-
kos dalykus nuo amžinų. Jam nedera vaikytis išorinio bliz-
gesio ir žavesio, jis turi ieškoti to, kas iš tikrųjų vertinga.  

Išsilavinęs žmogus turi žinoti, kaip prižiūrėti savo kū-
ną, kontroliuoti jausmus ir mintis, lavinti skvarbų ir aiškų 
intelektą, išsivaduoti iš prietarų ir neapykantos, atsikratyti 
egoizmo. Jis turi pažinti sielą – savo esmę, nušviečiančią vi-
dinį ir išorinį pasaulius. Tai žinodamas žmogus džiugiai, 
ramiai ir drąsiai žengs gyvenimo keliu. Jis turi išmokti gy-
venti neskaudindamas kitų. 

Noriu dar kartą priminti studentams, kad būtų dėkin-
gi savo tėvams, kurie aukodamiesi sudarė jiems sąlygas 
mokytis. Tėvus reikia garbinti kaip regimus Dievo atsto-
vus – juk jie davė jums galimybę gyventi bei džiaugtis – ir 
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fiziškai, ir dvasiškai. Todėl tėvais reikia rūpintis, juos reikia 
gerbti ir mylėti. 

Kartą gyveno berniukas, kuris elgetaudamas prašė 
žmonių maisto savo prie patalo prikaustytai motinai ir 
dviem mažoms sesutėms. Vieną vakarą berniukui kaip nie-
kad nesisekė – jis tebuvo gavęs kelis duonos gabalėlius. Ar-
tėjo devinta valanda ir vaikas prie vieno turtuolio namų 
graudžiai pravirko. Įpykęs namo šeimininkas atidarė duris 
ir spyrė vaikui. Nusilpęs iš bado šis nugarmėjo į griovį. 
Krisdamas dar spėjo sušnabždėti: „Mama, imk – užkąsk 
truputį“. Ir mirė, tvirtai įsikibęs į išmaldos dubenėlį.  

Tėvai turi rodyti vaikams pavyzdį 
Tokią meilę motinai jautė šis vaikas, tokios meilės ji 

nusipelnė už visas savo kančias ir pasiaukojimą, kad sūnus 
užaugtų sveikas, laimingas ir geras. Vaikai, būkite tėvams 
dėkingi, prisiminkite juos, o mirusius bent ašara pagerbkite 
per mirties metines. Tai daryti ragina tikėjimas (shraddha). 
Religinės apeigos mirusiesiems prisiminti vadinamos pana-
šiai – shraardha. Deja, jūsų aukojamos aukos jūsų mirusių 
tėvų iš tikrųjų nepasiekia, jie nelaukia jų anapusiniame pa-
saulyje, tai tik jūsų dėkingumo už suteiktą galimybę patekti 
į šį pasaulį ir pažinti save ženklas. 

Pastebėję, kad vaikai domisi dvasiniais dalykais ir į 
juos gilinasi, tėvai turėtų juos padrąsinti. Jie taip pat turi ro-
dyti vaikams pavyzdį. Tarp šių priešais Mane esančių mo-
kinių galbūt yra būsimasis Vivekananda43 ar Tjagaradža. 
Reikia padėti atskleisti vaikams Dievo duotus talentus. Tė-
vai turi suprasti, kad jie yra tik tarnai, kuriems Dievas pati-
kėjo mažas sielas, o jie turi jomis rūpintis, kaip sodininkas 
                                                 
43  Vivekananda (1863-1902) – indų dvasinis mokytojas, Ramakrišnos 

sekėjas, pirmasis skleidęs vedantos mokymą Vakaruose, JAV.   
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rūpinasi medžiais šeimininko sode. Pasakodami apie seno-
vės didvyrius ir šventuosius sėkite vaikų širdelėse gerumo 
sėklas, mokykite juos nieko nebijoti, drąsiai ir tiesiai žengti 
gyvenimo keliu. 

Vaduokitės iš iliuzijos, jog esate fizinis kūnas 
Jūsų siela, tikėkite Manimi, nemari. Tegu niekas jūsų 

neliūdina. Sapnuodami dažnai dėl ko nors kenčiate: pame-
tate pinigus, patenkate į gaisrą, skęstate ir t.t. O iš tikrųjų 
tai jūsų nė kiek nepaveikia: pabudę nesijaučiate bent kiek 
kentėję. Kenčia ne tikrasis „jūs“. Vaduokitės iš iliuzijos, jog 
esate fizinis kūnas, ir tapsite laisvi. 

Baigdamas pasakysiu kelis žodžius apie Save. Niekas 
negali suvokti Mano paslapties. Geriausia, ką jūs galite pa-
daryti, tai panirti į ją. Beprasmiška ginčytis, ieškoti argu-
mentų „už“ ir „prieš“. Nerkite ir išmatuokite gylį, paragau-
kite ir pajuskite skonį! Paskui kalbėkite apie Mane ligi va-
liai. Vadovaukitės tiesa ir meile. Tada jums net nereikės 
Manęs nieko prašyti – viskas jums bus duota neprašant. 
Žmogus ir Dievas yra tarsi neigiamas ir teigiamas poliai,  
kuriuos sujungus laidu atsiranda šviesa. Jei žmogus puose-
lės dvi vertybes – tiesą ir meilę, susivienijęs su Dievu taps 
Dieviškosios galios įrankiu. 

Neloras, 1958 07 25 
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    ur kas svarbiau nei statyti šventyklas  
yra siekti, kad žmogus pasikeistų.  
Tegu būna daugiau ne pastatų, o dorybių.  
Darykite tai, ką sakote –  
tokia turi būti tikroji piligrimystė.  
Išvalykite iš širdžių pavydą ir pyktį –  
toks turi būti tikrasis apsiplovimas šventojoje upėje.  
Kokia nauda iš Dievo vardo kartojimo,  
jei širdis netyra?  
Melas ir nepasitenkinimas plinta  
tik dėl vieno žmogaus trūkumo:  
jis kalba vienaip, o elgiasi kitaip,  
jo lūpos ir rankos daro skirtingus darbus. 
Žmogus turi siekti vidinės darnos,  
keisti savo mitybos ir poilsio įpročius,  
kitaip leisti laisvalaikį, kitaip mąstyti. 

Satja Sai Baba 
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12. PAKANTUMAS 

Šiandien nesirengiau jums kalbėti, bet Man ir nereikia 
„pasirengti“. Mano valia (sankalpa) įvyksta tuoj pat. Šri Su-
baramaja ką tik kalbėjo apie svarbias nuostatas, kuriomis 
reikia vadovautis gyvenime, apie tai, kaip siekti doros, to-
bulinti charakterį, vaduotis iš neapykantos ir t.t. Apie tai 
kasdien kalbama šimtuose auditorijų. Žmonės pasiklauso ir 
išsiskirsto, nė neketindami vadovautis tais patarimais, to-
dėl viskas lieka kaip buvę. Taip yra todėl, kad žarstantieji 
patarimus patys negyvena taip, kaip moko kitus. O juk jie 
turėtų būti dorybių, apie kurias kalba, pavyzdžiai! Apie tai, 
kaip svarbu ugdyti dorybes ir valdyti neapykantą, jie kalba 
iš nuogirdų, bet ne iš savo patirties, kaip tie aklieji, mėginę 
apibūdinti dramblį44. 

Dabar į žmonių širdis giliai šaknis įleidęs nerimas, nes 
jų vidus nedarnus. Keturioms kastoms ir keturiems gyveni-
mo etapams (varnaashrama) skirtos elgesio taisyklės moko 
elgtis vienaip, šiuolaikinės knygos – kitaip, todėl ir kyla 
prieštaravimų. Tačiau ramybės nebus tol, kol žmogus neiš-
moks teisingai mąstyti ir neįmins dvasinės pusiausvyros 
mįslės. Kūnas – tai karavanas, žmogus – keliautojas, jo pro-
tas – varovas. Protas ieško laimės, jis tiki, kad šiame pasau-

                                                 
44 Pasakoje keli neregiai bandė apibūdinti dramblį pagal kiekvieno  

atskirai liečiamą dramblio kūno dalį – šoną, ausį, uodegą; tad vie-
nam dramblys atrodė panašus į sieną, kitam į vėduoklę, trečiam į 
virvę ir t.t. 
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lyje ją gali suteikti garbė, turtai, žemė ar kitokia nuosavybė, 
kad ją galima pasiimti iš kitų žmonių, giminių. Vėliau pro-
tas susikuria dangaus paveikslą, kuriame laimė didesnė ir 
ilgiau trunkanti, kol pagaliau suvokia, kad amžinąją laimę 
tegalima rasti mąstant apie sielą, kuri yra tikroji palaima. 

Neviltis didina problemą 
Gyvenimo pagrindas (jeevathathwa) yra lyg ryžio grū-

das, apgaubtas iliuzijos lukštu. Grūdą reikia išlukštenti, iš-
virti, kad jis suminkštėtų. Tada žmogus gaus iš jo sveikatos 
ir jėgų. Minkštą grūdą galima palyginti su Aukščiausiąja 
Siela. Šiame darbe reikia pasitelkti protą, jį nukreipti į tiesą 
ir tai, kas amžina. Iliuzijos apvalkalą galima nulupti gebėji-
mo skirti peiliu.  

Mokykitės skirti ir sužinokite, kas amžina, o kas ne, 
kas naudinga, o kas žalinga. Net renkantis dvasinį mokyto-
ją būtina skirti. Ne visi debesys neša lietų. Tikrasis mokyto-
jas jau savo asmenybe pritraukia mokinius, jam nereikia, 
kad apie jį gražiai kalbėtų. Siekiantieji dvasingumo patys jį 
pajus ir sulėks lyg bitės į pražydusį lotosą. 

Visada ieškokite šviesos, pasitikėkite savimi ir būkite 
energingi. Nepasiduokite nevilčiai, nes ji neduoda nieko 
gero, tik aptemdo protą ir sukelia abejonių, taip tik didin-
dama problemą. Dvasinio darbo imkitės entuziastingai. Jei 
svyruosite ir delsite, netoli tenueisite. Dvasinis darbas – tai 
lyg purvo plovimas stipria srove. Silpna srove purvo nenu-
plausite. Srovė turi būti stipri, viską šluote šluojanti, kad 
neliktų jokio nešvarumo. 
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Išsivadavimą galima pasiekti  
subtiliomis priemonėmis 
Kalbėsiu tik apie pirmuosius dvasinio darbo žings-

nius, nes jie dvasiniams ieškotojams svarbiausi, o jūs visi 
esate arba būsite dvasiniai ieškotojai. Sakoma, kad „išsiva-
davimą (moksha) galima pasiekti subtiliomis priemonėmis 
(suukshma)“. Elkitės su kitais taip, kaip norėtumėte, kad bū-
tų elgiamasi su jumis. Niekada negalvokite apie praeitį, liū-
desio apimti neprisiminkite, kas buvo blogai, neaitrinkite 
savo širdies liūdnais prisiminimais. Geriau prisiminkite lai-
mės akimirkas, kai liūdesys iš tolo lenkėsi jūsų namų. Nu-
rimkite ir iš tų akimirkų pasisemkite stiprybės, pakilkite 
virš neramaus liūdesio vandens. Moteris vadina „silpno-
mis“, nes jos lengviau už vyrus pasiduoda liūdesiui, grei-
čiau supyksta. Tegu jos pasistengia ir įveikia šias dvi sil-
pnybes. Dievo vardo kartojimas yra geriausias priešnuodis. 
Jei tik žmonės pradėtų jį vartoti, Dievas atskubėtų jiems į 
pagalbą. Dievo vardo kartojimas sutvirtina tikėjimą ir išmo-
ko žmogų paklusti Dievo valiai, įpratina pernelyg nedžiū-
gauti ir nepulti į neviltį. 

Kai kreipiatės į gydytoją, jis išrašo jums vaistų, nuro-
do, kaip juos vartoti, duoda kitokių patarimų. Jis nekaltas, 
jei patarimų nepaisote. Kaip jis išgydys jus, jei negeriate pa-
skirtų vaistų, numojate ranka į draudimus ir nesilaikote 
dietos? Darykite taip, kaip sakau, klausykite Mano patari-
mų, o paskui žiūrėkite, kas bus. 

Nuolatos mąstyti apie nesėkmes, kadaise padarytas 
klaidas ir bausti save badaujant – kvailystė. Tai labai vaikiš-
kas būdas pasitaisyti. Kokia prasmė kankinti kūną, jei kal-
tas protas? 

Jei negalite kitų mylėti, tai bent nejauskite jiems ne-
apykantos ir pavydo. Nevertinkite klaidingai, nesipiktinki-
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te jų elgesiu. Ką jūs žinote – gal jų elgesio priežastys tokios 
pat kilnios kaip ir jūsų, gal jie netinkamai elgiasi ne todėl, 
kad yra blogi ar nori jums pakenkti, o dėl neišmanymo. At-
leiskite kitiems jų klaidas, bet būkite griežti savosioms. 

Šventai šios šalies kultūrai pakenkė viena yda: nepa-
kantumas kitam žmogui, jeigu jam sekasi, jeigu jis turtin-
gas. Jei negalite padėti savo artimui, tai bent nelinkėkite 
jam blogo, neskaudinkite jo. Tokiu savo elgesiu labai jam 
pasitarnausite. Kokią teisę turite smerkti kitą žmogų ir blo-
gai apie jį kalbėti? Jei sakote, jog niekas nevyksta be Dievo 
valios, kodėl nerimstate ir pykstate? Jūsų pareiga – patiems 
apsivalyti, tad tuo ir rūpinkitės. Tada sutiksite gerų žmo-
nių, kurie norės su jumis bendrauti, o džiaugsmo bei stip-
rybės šaltinį rasite savyje. 

Venkatagiris, 1958 08 02 
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13. AUKA, TEIKIANTI PALAIMĄ  

Šiandien iš tikrųjų džiugi diena, nes susirinkome čia 
dalytis meile. Mūsų džiaugsmą truputį temdo tai, kad šioje 
salėje nedaug vietos ir jums nėra patogu. Jaučiu, kad netei-
singa būtų jus ilgai kankinti, kai Aš gana patogiai įsitaisęs 
ant šios erdvios pakylos. Tai iš dalies paaiškina, kodėl jūs 
tokie neramūs ir išsiblaškę. Netiktų tokiems būti šia proga. 
Juk esate pastebėję, kad žmonės skirtingai elgiasi vestuvė-
se, kine, parodoje, šventykloje ar per futbolo rungtynes. 
Įvairiose vietose jų elgesį lemia skirtingos aplinkybės. Susi-
būrimuose, skirtuose tenkinti sielos poreikiams, iš klausy-
tojų tikimasi atidaus dėmesio, ramybės ir pagarbos, pamal-
džios tylos. Čia turi darbuotis tik jūsų akys ir ausys, liežu-
viui nėra reikalo pliaukšti. Atėjau duoti jums meilės dova-
ną, tačiau jūs, regis, esate patenkinti ta sumaištimi, kurioje 
gyvenate! 

Gydyti reikia ligonius 
Dabar geriau. Tokia turi būti tyla, kai kalbama apie 

subtilius dvasinius dalykus. Tačiau ne tik čia – visur ir visa-
da reikia prikąsti liežuvį. Tai pirmoji užduotis, kurią skiriu 
žengiantiems dvasiniu keliu. Kalbėsiu ne tiems, kurie myli 
Dievą, nes jie žino kelią ir juo eina. Ir ne tiems, kurių 
Dievas nedomina: jiems kalbėti – tik veltui švaistyti laiką. 
Kalbėsiu dvejojantiems ir nepastoviems – tiems, kurie jau-
čia esant Aukštesniąją Jėgą, bet dar delsia su ja susilieti, nes 
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nežino, kaip tai padaryti, arba bijo pasekmių. Taigi kalbėsiu 
kaip tik tokiems daugmaž apatiškiems sekėjams. Miru-
siems ir sveikiems vaistai nereikalingi, gydyti ir pastiprinti 
reikia ligonius, tuos, kurie yra ant mirties slenksčio. 

Pirmiausia noriu išmokyti jus gyventi tarp žmonių 
taip, kad patys nekentėtumėte ir kitų nekankintumėte. Iš-
mokite vertinti gyvenimą, nes gyvenimas – tai galimybė 
taurinti instinktus, atsikratyti iš gyvūnų gyvenimų likusių 
savybių (vaasanas)45 bei kilti dvasiškai ir moraliai vis aukš-
čiau. Kuo geriau išnaudokite kiekvieną progą, tegu kiekvie-
na valanda būna sklidina palaimos. Šis miestas šventas, ja-
me gausu įvairių dvasinio mokslo institucijų, čia atvyksta 
daug pamaldžių žmonių, iš kurių galima sulaukti nemažai 
vertingų patarimų. Džiaugiuosi, kad dabar iš Jerpedo ketu-
riems askezės mėnesiams į šį miestą atkeliavo Malajasva-
mis – turite puikią progą išgirsti jį kalbant apie senųjų laikų 
šventuosius ir jų mokymą. Esu tikras, kad išgirsite vertingų 
minčių, kurios žadins kilnius jausmus ir skatins jus spar-
čiau tobulėti. 

Pajuskite Dievo artumą 
Šventoje vietoje tuščiai plepėti laikant rankoje gėlių 

girliandą nėra meilės Dievui ženklas. Aš nenoriu, kad neš-
tumėte Man gėlių ir vaisių, nevertinu jų. Atneškite Man 
kvapnų tyros širdies žiedą ir dvasiniu darbu subrandintą 
proto vaisių – tai Man labiausiai patinka. Nevertinu daiktų, 
kuriuos galite nusipirkti už pinigus neįdėdami nė menkiau-
sių pastangų. Kokios turėtų būti tos pastangos? Bendrauki-
te su šventais ir dorais žmonėmis, tegu jūsų mintys būna 
tyros. Visais įmanomais būdais kaupkite savo palaimos at-
                                                 
45  Gyvūnų gyvenimų savybės – tai blogi įpročiai, skatinantys žemes-

niuosius troškimus bei geismus, juslinių malonumų troškimas.    
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sargas ir mokykitės skirti – kuo daugiau jų sukaupkite, kad 
prireikus galėtumėte pasinaudoti. 

Didžiausias palaimos šaltinis yra aukojimasis Dievui, 
niekas kitas nesuteiks tikro ir ilgai trunkančio džiaugsmo. 
Pajuskite Dievo artumą. Tas artumas – ne fantazija ar kieno 
nors sugalvota teorija. Ji gyvuoja nuo amžių, nuo paties lai-
ko pradžios, ir gyvuos iki laiko pabaigos – tol, kol būsite 
jūs. Godavarės upė nepailsdama neša visų intakų vandenis 
į jūrą. Kalnuose palyja lietus, lygumose vanduo čiurlena 
upeliais ir deltoje išsilieja plačia upe. Panašiai ir žmogus – 
gimęs doros kelyje (dharma maarga), veiklos (karma maarga) 
ir išminčių keliu (saadhu maarga) skuba į Aukščiausiosios 
Tikrovės kelią (Brahma maarga). Rasti veiklos ir išminčių ke-
lią padeda pažinimo pojūčiai (jnaanendhriyas). Stenkitės, 
kad jų nesuteptų demoniškos savybės, būkite budrūs, kad 
jos nenugramzdintų jūsų žemyn. Pažinimo organai (kar-
mendhriyas)46 stums jus į gamtos pinkles. Karvė ėda žolę, ge-
ria vandenį ir juos paverčia skaniu maistingu pienu. Jūsų 
pojūčių sukaupta patirtis taip pat turėtų padėti ugdyti ge-
rumą, tyrą meilę Dievui ir ramybę. 

Nesijaudinkite dėl kitų žmonių klaidų 
Kiekviename žmoguje rusena tiesos kibirkštis, be jos 

niekas negali gyventi. Kiekviename liepsnoja meilės lieps-
na, be jos gyvenimas – tamsi tuštuma. Toji kibirkštis, toji 
liepsna – tai Dievas, tiesos ir meilės šaltinis. Žmogus ieško 
tiesos, nori pažinti tiesą, nes jo prigimtis dieviška, o Dievas 

                                                 
46  Pažinimo organai (karmendhriyas) – tai ausys, akys, oda, liežuvis ir 

nosis, jais pažįstamas pasaulis; 
pažinimo pojūčiai (jnaanedhriyas) – klausa, rega, lytėjimas, skonis ir 
uoslė – padeda suvokti, kas yra gera, o kas ne.    
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yra tiesa. Žmogus trokšta meilės, nori ja dalytis, nes jo pri-
gimtis dieviška, nes Dievas yra meilė. 

Ryžio grūdo luobelė yra iliuzija, grūdas yra žmogus, o 
grūdo branduolys, esmė, maistas yra Aukščiausioji Siela. 
Lavinkite vidinį regėjimą ir nesigilinkite į kitų klaidas. Gi-
linkitės į savo sielą, studijuokite Upanišadas ir Šastras, jos 
gali jums truputį pagelbėti. Atminkite – tik truputį. Upani-
šados ir Šastros – viso labo žemėlapiai ir kelio ženklai. Dva-
sines žinias taikykite gyvenime, dirbkite ir kaupkite patirtį. 

Siekite tiesos. Tada suprasite, kad jūs – tik spindintis 
vandens purslas, kuris, gimęs vandenyne, trumpą aki-
mirksnį jame gyvena, paskui vėl su juo susiliedamas iš-
nyksta. Dėkokite Dievui už savo gimimą. Dievu gyvenate ir 
vėl su Juo susiliejate. Tą susiliejimą turi patirti kiekviena 
gyva būtybė. Ir ne tik ji – net kiekvienas daiktas. Todėl pra-
dėkite jau dabar. Ženkite pirmąjį žingsnį, apvalykite savo 
širdį, lavinkite intelektą ar bent pradėkite kartoti Dievo var-
dą. Atėjus laikui gausite visa, ko jums reikia. Žmogus, sė-
jantis mango sėklą, nėra tikras, kad sulauks to laiko, kai ga-
lės gardžiuotis medžio vaisiais. Tačiau jam tai nėra svarbu. 
Sėti, auginti, prižiūrėti, saugoti – tokia žmogaus pareiga, vi-
sa kita – Dievo darbas. 

Šventus dalykus supras  
tik šventumo siekiantis žmogus 
Mokykitės mylėti visus. Tai svarbiausia. Meilė išva-

duos jus iš pavydo, pykčio ir neapykantos. Dievui ir troški-
mams vienoje širdyje per ankšta. Tikėjimas gimdo tikėjimą, 
meilė gimdo meilę. Kai kalbu jums su didžiule meile, jūs 
negalite Man jausti neapykantos! Meilė suvienija pasaulį į 
vieną šeimą. Tai tobuliausias santarvės įrankis. Ūkininkas 
sodina daigą ir jį rūpestingai prižiūri: ravi piktžoles, naiki-
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na kenkėjus, laisto, tręšia, laukdamas dienos, kai galės 
nuimti derlių ir pripildyti aruodą. Taip ir jūs turite auginti 
savo meilę ravėdami neapykantos bei pavydo piktžoles.  

Pro rausvus akinius visą pasaulį matysite rausvą. Už-
sidėkite meilės akinius – viskas jums ims rodytis miela ir 
gera. Minėjote tarnavimą vargšams (dharidhra-naaraayana-
seva), bet meilės akys dievą Narajaną47 regės visur – ne tik 
vargšuose, bet ir turtuoliuose. Turtuoliai taip pat verti 
užuojautos. Gailėkitės turtuolių, nes jie turi taip mažai pro-
gų aukotis! Kiekvieną žmogų vertinkite kaip dievo Naraja-
nos Įsikūnijimą, pagerbdami jį meilės gėle. 

Ir Mano prigimtį pažinsite tik užsidėję šventumo aki-
nius – šventus dalykus supras tik šventumo siekiantis žmo-
gus. Gaunate tai, ko ieškote, regite tai, ką nori regėti jūsų 
akys. Gydytoją rasite ten, kur yra ligonių, chirurgą – opera-
cinėje. Dievas yra su kenčiančiais ir vargstančiais žmonė-
mis. Tereikia Jį pašaukti, tereikia ištarti: „O, Dieve!“. 

Neužtenka dirbti dvasinį darbą,  
dar reikia ir tvarkingai gyventi 
Įvertinti gydytoją gali tik kitas gydytojas. Jei ligonis 

nori pasveikti, jis turi pasitikėti gydytoju ir vykdyti jo nuro-
dymus. Savo nuomonę apie gydytoją jis gali pasakyti tik 
pabaigęs gydytis. Kol tiksliai neįvykdė visų gydytojo nuro-
dymų, ligonis neturi teisės jo vertinti. Tad ką galite pasaky-
ti apie Mane? Vykdykite Mano nurodymus! Žinoma, kiek-
vienam jie bus skirtingi pagal žmogaus būdą, amžių, ligos 
sunkumą, be to, kaip buvo gydomas anksčiau. Laikykitės 
gydytojo skirtos dietos ir kitų nurodymų. Kitaip sakant, ne-
pakaks vien tik kartoti Dievo vardą, medituoti ir t.t., reikės 
                                                 
47 Dievas Narajana – kitas dievo Višnaus vardas, reiškiantis pirmapradį 

asmenį, kūrėją, esantį visose būtybėse.   
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dar ir tvarkingai gyventi, mąstyti apie gėrį, valgyti tinkamą 
maistą ir užsiimti tauria veikla. Kol nuoširdžiai neįvykdysi-
te visų Mano nurodymų, geriau tylėkite. Apie mažą akme-
nėlį nežinote nieko, tad ką galite pasakyti apie kalną? 

Vadovaukitės tiesa, tada būsite drąsūs, nieko pasauly-
je nebijosite. Niekas taip neįkvepia pagarbos, kaip tiesa, nes 
ji yra visatos tiesa. 

Galbūt šiandien manote, kad jums nereikia Dievo, ta-
čiau alkiui raižant skrandį imate ieškoti maisto. Todėl nu-
plaukite savo širdį džiaugsmo ašaromis, kad joje galėtų ap-
sigyventi Dievas. Zamindarui48 gali priklausyti visa žemė 
iki horizonto, tačiau atsisės jis tik švarioje vietoje! Tad jei 
Dievas pasirenka vieno žmogaus širdį, tai nereiškia, kad ki-
tos širdys Jam nepriklauso. Jos tiesiog nešvarios, ir tiek. 
Dievas yra visur, Jam priklauso viskas, Jo žvilgsnis siekia 
visus. Jei Dievo nebūtų, kaip visa tai galėtų egzistuoti, kaip 
visa tai galėtų spindėti? 

Todėl tvirtai tikėkite Dievu ir savimi, visada būkite už-
siėmę gerais darbais, naudinga veikla, sakykite tiesą, nieko 
neskaudinkite nei žodžiu, nei veiksmu, nei mintimi. Tai ke-
lias į ramybę, tai brangiausias turtas, kurį galite įgyti šiame 
gyvenime. 

Radžamundris, 1958 09 01 
 

                                                 
48 Zamindaras – Indijoje žemės savininkas, aukščiausias apskrities pa-

reigūnas.   
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14. I ŠMINTINGAS ŪKININKAS 

Šiandien esu iš tikrųjų labai laimingas, nes priešais 
Save matau sunkiai dirbančius žmones, savo asmeninius 
patogumus aukojančius vardan kitų laimės. Dabar pasau-
liui kaip tik trūksta šitaip dirbamo darbo. Kiekviename 
žmoguje glūdi dieviškumas, tiesa ir gėris. Tik žmogus ne-
žino, kaip tą dieviškumą išreikšti, kaip rasti tiesą, kaip bū-
ti geram. Todėl jis neša persimetęs per pečius dvigubą – 
džiaugsmo ir skausmo – naštą. Drąsa – tai kūno ir dvasios 
sveikatos bei stiprybės šaltinis. Meskite šalin dvejones, 
svyravimus ir baimę. Neįsileiskite jų į savo sielas. Vidinė 
dieviškoji jėga padės žmogui pasiekti viską: jis gali tapti 
net dievu. 

Nuolatinis Dievo vardo kartojimas balsu ir mintyse 
padės jums atsikratyti baimės ir abejonių. Kartodami Dievo 
vardą mąstykite apie daugybę Dievo pavidalų, Jo beribę 
šlovę. Laikykitės Dievo, tada jūsų nedomins laikini dalykai 
ar bent išmoksite juos vertinti tokius, kokie jie yra iš tikrų-
jų – tik sąlyginai tikrus. Mažas ir menkas egoizmo krislelis, 
pasijutęs be galo svarbus, kelia didelį nerimą! Tai ir yra vi-
sų kančių priežastis.  

Ramos vardas praturtins  
ir suteiks dvasios stiprybės  
Jūsų širdyje gyvena amžinąjį džiaugsmą teikiantis Ra-

ma. Tad kartokite Ramos vardą, nuo kurio, tarsi nuo saulės, 
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pražysta širdies lotosas. Rama nėra Dašaratos (Dasharatha)49 
sūnus, jis yra dešimties – penkių pažinimo organų ir pen-
kių pažinimo pojūčių – valdovas. Ramos vardo kartojimas 
turi būti savaiminis lyg kvėpavimas, kartokite jį nuolat, te-
gu tai tampa svarbiausiu užsiėmimu. Žodyje „Rama“ yra 
dviejų mantrų – Šivos (Shiva manthra) ir Narajanos (Naaraa-
yana manthra) raidės-sėklos (beeja-akshara). Žodis „Rama“ 
sudarytas iš antrų abiejų mantrų skiemenų: Na-ra-jana ir 
Na-ma-šivaja, šį vardą galite kartoti visi, jis praturtins jus ir 
suteiks jums dvasios stiprybės.  

Tikrąją palaimą galima pasiekti tik nuslopinus protą 
jaudrinančius dirgiklius. Turtai nesuteiks palaimos. Mano-
te, jog turtuoliai laimingi? Paklauskite Manęs ir pasakysiu, 
kad jų gyvenime daug skausmo. Tūkstančiai jų atvyksta 
pas Mane pagalbos. Jie visiškai neturi ramybės. Nei atletiš-
kas kūnas, nei išsilavinimas, nei askezė ar ritualai neteikia 
ramybės. Tik nuolatinis Dievo apmąstymas kartojant Jo 
vardą teikia nedrumsčiamą, gyvenimo sėkmių ir nesėkmių 
netrikdomą ramybę. Ji paverčia žmogų didvyriu. 

Iki šiol Sai Baba jums buvo tik vardas, bet dabar jis atė-
jo turėdamas pavidalą ir jūs galite tą pavidalą visada prisi-
minti. Vardas „Rama“ taip pat turi pavidalą, kartodami 
vardą įsivaizduokite pavidalą – vardas įgis konkretumo ir jį 
kartoti bus lengviau. Visada prisiminkite ir Dievo vardą, ir 
pavidalą. Tada gyvenimas taps nepaliaujamu Dievo garbi-
nimu. Iš tikrųjų jūs, žemdirbiai, esate šventos sielos. Palin-
kę nuo darbo naštos, melsdamiesi triūsiate dieną ir naktį 
augindami duoną, maitinančią visus žmones. 

                                                 
49  Dašarata – iš tikrųjų karalius Dašatara buvo Ramos tėvas, tačiau čia 

Satja Sai Baba naudoja sanskrito žodžių žaismą: „dešimt“ (dhasha) – 
tai numanomi penki pažinimo organai ir penki pažinimo pojūčiai.    
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Atlikite savo darbus aukodamiesi Dievui 
Jūsų darbas šventas ir jo vaisiai taip pat šventi. Tačiau 

jūs galite tą darbą padaryti dar šventesnį dorybėmis? Dory-
bių derlius – tai tikrasis derlius, kuris patinka Dievui ir 
maitina visą pasaulį. 

Nerimas ir skausmas amžini. Jie buvo, yra ir bus. Mie-
godami, sapnuodami ar pabudę nuolat dėl ko nors kenčia-
te. Tačiau įtikėkite Dievu ir dirbkite savo darbus aukoda-
miesi Jam, – tada išnyks ir nerimas, ir skausmas. Kartą Na-
rada pasigyrė Višnui, jog už jį geresnio sekėjo nėra, ir taip 
pažeidė pirmąją atsidavusiojo taisyklę, reikalaujančią va-
duotis iš egoizmo. Višnus atsakė, kad ūkininkas, dirbantis 
savo mažą žemės sklypelį, yra didesnis sekėjas už Naradą, 
pasiūlė jam apsilankyti jo ūkyje ir pasimokyti atsidavimo 
Dievui! 

Narada pasijuto pažemintas, tačiau nors ir labai nusi-
minęs, nuvyko į kaimą. Jis rado ūkininką, kuris tuo metu 
dirbo laukuose, tvarte ir namuose. Nors akylai jį stebėjo, 
teišgirdo, kaip ūkininkas Dievo vardą ištarė tik tris kartus 
per dieną: pabudęs, pietaudamas ir prieš užmigdamas. Na-
rada, žinoma, supyko, kad Višnus jį pažemino palyginęs su 
tokiu varganu, niekuo nepasižyminčiu valstiečiu. Juk Nara-
da savo melodingu balsu visada giedodavo apie dieviškąjį 
žaismą ir kitus mokė drauge šlovinti Dievo vardą, o čia – 
žemės sūnus surambėjusiomis rankomis, Viešpatį tesuge-
bantis prisiminti vos tris kartus per dieną. Ir Višnus tokį 
vertinąs labiau už Naradą!  

Atlikite pareigas su Dievo vardu lūpose 
Paraudęs iš pykčio ir gėdos Narada nuskubėjo į dan-

gų, bet Višnus tik geraširdiškai nusijuokė. Jis padavė Nara-
dai vandens sklidiną puodynę ir liepė užsidėjus ją ant gal-
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vos eiti ratu, neišlieti nė lašo. Narada taip ir padarė, tačiau 
vėliau paklaustas, kiek kartų per tą laiką jis prisiminęs 
Dievo vardą, atsakė, kad bijodamas pajudinti puodynę ir 
išpilti vandenį, jis visiškai tai pamiršęs! Tada Višnus jo pa-
klausė, ar ūkininkas, nešantis ant galvos nešulį, daug sun-
kesnį už vandens puodynę, ir per dieną nežengiantis nė 
vieno nereikalingo žingsnio, nėra vertas susižavėjimo, jei 
dar sugeba bent tris kartus prisiminti Dievą?  

Jei tris ar nors du kartus per dieną su meile ir dėkingu-
mu prisiminsite Dievą, daug laimėsite – tai suteiks jums ne-
paprastą ramybę. Nebėkite nuo savo pasaulietiškų pareigų, 
bet prašydami Dievo pagalbos vykdykite jas su Dievo var-
du lūpose. Nesivelkite į kaimynų ir kitų žmonių reikalus – 
neišsipainiosite.  

Tegu laikas bėga mąstant apie žemės ir dangaus, gam-
tos grožį, apie žalius javų tolius, apie džiuginantį, gaivinan-
tį vėją, spalvingus debesis, paukščių čiulbėjimą. Eidami per 
laukus ir palei ežerus giedokite Dievo garbei. Šiame meilės 
pasaulyje nekalbėkite šiurkščiai, šioje ramybės karalystėje 
nepykite, savo riksmais ir keiksmais netrikdykite dangaus, 
kerštaudami ir girdamiesi neterškite oro. 

Gražiai elkitės 
Daigui reikia vandens ir trąšų, tik tada jis galės užaug-

ti ir gausiai užderėti. Jų reikia ir mažam dvasingumo sodi-
nukui, kad jis išsivaduotų iš vergovės. Tai ir yra tikrasis 
įdirbis (krishi), kurio reikia imtis. Toks protingo ūkininko 
požymis. 

Svarbiausia – ugdykite gerus įpročius, gražiai elkitės. 
Šioje vietovėje labai dažnas bjaurus įprotis – tabako rūky-
mas, ši blogybė jau tampa visuotine yda. Rūkymas kenkia 
sveikatai, nuveja laimę, sekina jėgas ir net darko grožį. Dū-
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mai nenumalšins jūsų troškulio ar alkio. Rūkymas bjauroja 
jūsų veidą ir teršia plaučius. Nuo rūkymo jūs silpstate ir 
tampate ligoniais. Valdykitės ir nepakliūkite į draugų ar vi-
suomenės spąstus, nepasiduokite netikusiai madai, netap-
kite vienokio ar kitokio blogo įpročio aukomis. 

Kūnas yra Dievo šventovė, prižiūrėkite ir stiprinkite jį. 
Nekenkite jam netinkamu maistu bei netinkamu elgesiu – 
pykčiu, neapykanta, godumu, tingumu, mieguistumu, ne-
veiklumu. Supykę pradėkite tyliai kartoti Dievo vardą, lėtai 
išgerkite stiklinę šalto vandens arba ramiai pagulėkite, kol 
pyktis praeis. Supykę jūs puolate kitą žmogų, o šis puola 
jus, trūksta kantrybė, užverda kraujas, pakyla temperatūra 
ir žmogus lieka ilgam pažeistas. Atminkite – penkios minu-
tės pykčio gali sugriauti penkių kartų giminystės ryšį. 

Šis griaučių narvas, arba kūnas, yra Hastinapuras, ku-
riame karaliauja aklasis Dhritaraštra, neišmanymo simbo-
lis, ir Judištira, išminties simbolis50. Šri Krišnai padedant te-
laimi Judištiros jėgos, tegu liežuvis, pripratęs prie karčių 

                                                 
50  „Mahabharatoje“ pasakojama dviejų giminių – pandavų ir kauravų – 

istorija. Pandavai buvo penki karaliaus Pandaus sūnūs, kauravai – 
net šimtas aklo karaliaus Dhritaraštros sūnų. Šios dvi giminės tapo 
aršiais priešais, kariavusiais dėl senosios Bharatos karalystės, kurios 
sostinė anuomet buvo Hastinapuras („Dramblio miestas“) prie Gan-
go upės vidurinėje Šiaurės Indijos dalyje. Dhritaraštros sūnūs elgėsi 
su pandavais negražiai ir žiauriai. Ypač žiauriai jie pasielgė, kai žais-
dami kauliukais apgavo vyriausiąjį pandavų brolį Judhištirą (jis tuo 
metu jau buvo tapęs šalies valdovu). Dhritaraštros sūnūs „išlošė“ vi-
sus Judhištiros brolius, jį patį ir norėjo pažeminti Draupadę, visus 
pandavus dvylikai metų išginė į džiungles. Pandavai tęsėjo sandorio 
metu duotą pažadą, tačiau baigiantis tryliktiesiems metams nedora-
sis Durjodhana nenorėjo grąžinti pandavams teisėtos pusės karalys-
tės. Tada abi giminės pasikvietė savo sąjungininkus ir dvi kariuome-
nės išsirikiavo Kuru lauke. Durjodhanos pusėje buvo vienuolika di-
vizijų, o Judhištiros – septynios. Pandavai mūšį laimėjo.   

14. Išmintingas ūkininkas 
 

 89 

margosos medžio51 vaisių, pasaulio džiaugsmų ir nesėkmių 
vaisių, paragauja Dievo vardo kartojimo nektaro. Pabandy-
kite tai daryti kurį laiką, ir rezultatas jus nustebins. Pajusite 
didžiulę savo ir aplinkinių ramybę bei tvirtumą. Išmokite 
šią nesunkią pamoką, džiaukitės ir dalykitės džiaugsmu su 
kitais. Tai norėjau jums pasakyti. 

Mirtipadus, 1958 09 02 
 
 
 
 
 
 
 
   engva daryti tai, kas malonu,  
tačiau sunku daryti tai, kas naudinga visiems.  
Ne viskas, kas malonu, teikia naudą.  
Sėkmė lydi ne tuos, kurie eina rožėmis klotu taku,  
o tuos, kurie drąsiai žengia  
sunkaus darbo ir pavojų keliu. 

Satja Sai Baba 

                                                 
51  Margosos (dar kitaip vadinamo „nimo“) medis paplitęs visoje Indijo-

je ir vertinamas dėl jo ypatingų gydomųjų savybių.    

L 
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15. BŪKITE DIDVYRIAI,  
NE MENKYSTOS 

Esu laimingas, galėdamas vienu metu kalbėti su dau-
gybe žmonių. Vakar bei užvakar taip pat buvau laimingas, 
nes tūkstančiai žmonių galėjo džiaugtis Mano kalba. Dabar 
visame pasaulyje labai neramu, visur nepasitenkinimas, rū-
pesčiai, baimė, beprasmis susiskaldymas į grupuotes, ne-
apykanta. Reikia daugiau entuziazmo ir drąsos – tada pa-
saulis nurims, neliks nepasitenkinimo ir nerimo. Patyrę 
pralaimėjimą ar kuo nors nusivylę nepasiduokite silpnu-
mui bei nevilčiai. Niekada negalvokite apie save kaip apie 
nevykėlius, pasvarstykite, kodėl pralaimėjote, kokia jūsų 
pralaimėjimo priežastis, kad kitąsyk tai nepasikartotų. 

Jūsų raumenys turi būti geležiniai, o nervai plieniniai. 
Tada pats jūsų ryžtas suteiks reikiamą pasitikėjimą, kuris 
padės įveikti priešpriešą. Geriausios trąšos gyvenimo der-
liui užauginti, stipriausias nuodas kenkėjams išnaikinti – 
tai drąsa ir pasitikėjimas. Dvasinės kovos lauke būkite tarsi 
liūtai, pojūčių „miško“ valdovai, bebaimiai, tvirtai tikintys 
pergale. Būkite didvyriai, ne menkystos, nes žmogaus (maa-
nava) prigimtis tokia pati, kaip ir Dievo (Maadhava). Jis – ne-
mari, amžinoji siela! Kaip lietaus vanduo iš įvairių pasaulio 
vietų tūkstančiais upelių suteka į vandenyną, taip ir tikėji-
mai, religijos, ritualai, teologijos, kilę iš žmogaus troškimo 
pažinti anapusinį pasaulį, daugybe vagų teka drėkindami 
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dirvas, vėsindami tautas, gaivindami pavargusius žmones, 
kol pagaliau įsilieja į palaimos vandenyną. 

Žengiantiems dvasiniu keliu labai svarbi aplinka 
Dievas yra meilė, todėl pažinti Jį galima tik mylint. 

Proto paklydimo (vyaamoha) naktį Dievą galima pamatyti 
tik Jo paties šviesoje – tyros meilės šviesoje. Dievas yra tiesa 
ir amžinybė. Jis – aukščiau melo ir kintamo pasaulio. 

Neapsigaukite manydami, jog esate seni ir ligoti, pa-
vargę ir nusilpę. Kai kurie žmonės pradeda skaičiuoti me-
tus ir liūdėti dėl artėjančios senatvės, dreba tarsi bailiai 
laukdami mirties. Atminkite – dvasios pakylėjimas yra 
dangus, neviltis – pragaras. Visada būkite užsiėmę kokiu 
nors darbu ir dirbkite jį taip, kad jis teiktų džiaugsmo.  

Paklydimas – tai dulkės, nusėdančios ant lempos stik-
lo ir temdančios šviesą. Prieraiša prie juslinių dalykų bei jų 
teikiamų malonumų – tai suodžiai, susikaupiantys lempos 
viduje. Jie taip pat temdo šviesą. Kartodami Dievo vardą 
kasdien valykite lempą – šviesu bus ir jums, ir kitiems. Už-
siimkite naudinga veikla, bendraukite su gerais žmonėmis, 
tai labai pravers jūsų dvasiniam darbui. Žengiantiems dva-
siniu keliu labai svarbi aplinka. Senovėje dvasiniai ieškoto-
jai vykdavo į šventųjų įkurtus ašramus52 ten pagyventi.  

Ašramuose jie turėjo puikią galimybę užsiimti naudin-
ga veikla ir panirti į tyras mintis, rasti gerų draugų. Jei puo-
dą panardinsime į vandenį, jame esantis vanduo neišga-
ruos. Tačiau jei vandens puodą paliksime atviroje vietoje, 
kur siaučia vėjas ir spigina saulė, jis labai greit liks tuščias. 
Saugokitės, kad ugdydami dorybes, įveikdami pražūtingus 
įpročius ir nuolat dvasiškai tobulėdami, neprarastumėte sa-
vo laimėjimų bendraudami su blogais žmonėmis, tuščiai 
                                                 
52 Ašramas – dvasinio tobulėjimo centras Indijoje.   
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plepėdami, ciniškai kritikuodami ir pasiduodami apatijai, 
norui nieko neveikti. 

Tenkinkite poreikius su Dievo malone 
Pergalės deivė šypsosi tik drąsiems, tvirtiems, suma-

niems kariams, tik tiems, kurie kovos lauke tampa liūtais. 
Jei pelnysite Dievo malonę, įgausite tiek jėgos, kad galėsite 
vykdyti sunkiausias užduotis. Tad tegu su jumis visada bū-
na Dievas. Tenkindami poreikius pasitelkite Jo malonę. 

Brangiausias turtas, be abejo, yra ramybė, pusiausvy-
ra, pastovumas. Puoselėkite šias savybes. Tegu ramybė 
tampa natūralia jūsų būsena. Kodėl pykstate matydami 
blogį? Kodėl jis atkreipia jūsų dėmesį? Atminkite – blogis 
visada gali virsti gėriu, o gėris – blogiu. Nėra ugnies be dū-
mų, nėra dūmų be ugnies. Niekas nėra visiškai blogas ar vi-
siškai geras. Vertinkite pasaulį tokį, koks jis yra. Nesitikėki-
te, kad jis patenkins jūsų norus ir reikalavimus.  

Iliuzija apgaubia gėrį blogiu, o blogį priverčia spindėti 
gėrio šviesa. Mokykitės skirti, darykite tai kaip galėdami ge-
riau. Siekite pergalės – tai geriausia, ką galite padaryti. Ne-
daugelis gali pasakyti: „Aš laimėjau“. Tikrąjį džiaugsmo šal-
tinį žino jūsų sąžinė, ji parodys jums teisingą kelią, telieka 
klausytis jos balso ir nepasiduoti įgeidžiams bei fantazijai. 

Indijoje apstu turtingiausių dvasingumo kasyklų 
Kartą medyje tupėjo dvi papūgos. Medžiotojas jas su-

gavo ir pardavė: vieną – žiauriam mėsininkui, kitą – ašra-
mo išminčiui, Vedų žinovui. Po kelerių metų medžiotojas 
nustebo išgirdęs, kaip viena papūga šlykščiai keikiasi, o ki-
ta žavėdama klausytojus švelniu balsu pasakoja apie die-
viškus Viešpaties žaismus. Tokia yra aplinkos įtaka, todėl 
ieškokite geros draugijos. 
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Jei žmogus išsižadės tiesos ir pasuks melo keliu, tada, 
kaip ką tik pasakė Apa Rao, užuot klestėjusi gerovė (kshe-
ma), visur ims siausti badas ir ligos (kshaama), užuot džiau-
gęsi gausa, žmonės kęs nepriteklių. Apa Rao minėjo, kad 
Indijoje buvę daug Dievo apsireiškimų. Tiesa, taip yra iš 
tikrųjų, nes kur yra mokyklų ir mokytis trokštančių vaikų, 
ten turi būti ir mokytojų. Mokytojai negali būti vienur, o 
mokyklos – kitur, klasės – vienoje vietoje, mokyklinės len-
tos – kitoje, o į pamokas kviečiantis skambutis negali skam-
bėti trečioje vietoje.  

Netoli Guduro yra žėručio kasyklų. Juk neklausiate, 
kodėl jų nėra Pedapurame. Jų ten tiesiog nėra. Taip ir Indi-
joje apstu turtingiausių dvasingumo kasyklų, čia turi at-
vykti inžinierių, kad turtus iškastų ir paruoštų naudoti. To-
dėl Indijoje Dievas apsireiškia dažniau, čia palankios sąly-
gos taikyti naujus kasimo būdus bei metodus ir turtus pa-
naudoti visos žmonijos labui. 

Aš esu jūs, jūs esate Aš 
Bharata yra šalis, kurioje gyvena Dievui atsidavę žmo-

nės. Viešpats turi ateiti žmogaus pavidalu ir gyventi tarp 
žmonių, kad žmonės Jo klausytųsi, bendrautų su Juo, Jį 
mylėtų ir gerbtų, kad Jam paklustų. Jis turi kalbėti žmonių 
kalba ir elgtis kaip žmogus. Antraip Jį neigs, Jo nepaisys, 
bijos ir vengs.  

Nužengęs į Žemę Dievas turi pakelti žmoniją, įdėti ją į 
tiglį53, išvalyti šlakus bei teršalus, kurie menkina jos vertę. 
Mažus berniukus, atsukusius čiaupą ir nežinančius, kaip jis 
veikia, vanduo čiurkšlėmis apipila nuo galvos iki kojų. Taip 
ir žmogus skęsta savo skausme, nes nežino, kaip atsukti 
čiaupą, kad vanduo tekėtų reikiama čiurkšle. 
                                                 
53 Tiglis – ugniai atsparus indas medžiagoms lydyti.   
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Jei didvyrį (naayaka) vaidins geras aktorius, spektaklis 
(naataka) bus puikus, jeigu jį vaidins nevykėlis, jis bus siau-
bingas. Žmonijos vadovai turi tikėti savo siela ir pasitikėti 
savimi, kad galėtų vesti keliu kitus. Tada jie nepaklaidins 
žmonių, nes visuose matys tą pačią giminingą sielą. Apa 
Rao kalbėjo apie Mane. Mano paslaptį galima suvokti tik 
žengiant Mano nurodytu keliu. Pažinkite save ir pažinsite 
Mane, nes Aš esu jūs, o jūs esate Aš. 

Kad rastume savo vidinę tiesą ir nugalėtume žemesni-
ąją prigimtį nebūtina pasitraukti į mišką ar slėptis oloje. Pa-
prasčiausiai ten jums nebus progų pykti, miške ar oloje pa-
siekta pergalė bus trumpalaikė, netikra. Laimėkite mūšį gy-
venimo kovos lauke, būkite pasaulyje, bet nepakliūkite į jo 
pinkles. Su tokia pergale būtų verta jus pasveikinti. 

Pedapuramas, 1958 09 03 
 
 
  isada spinduliuokite džiaugsmą.  
Neprimeskite kitiems žmonėms savo bėdų ir rūpesčių.  
Tegu jūsų veidą visada puošia šypsena,  
kad kiekvienam, kuris jus pamatys, pakiltų nuotaika.  
Pasakodami kitiems apie savo sėkmę,  
nesiekite sukelti pavydo.  
Ne tik kitus mylėkite, bet ir būkite tokie geri, 
kad kiti jus mylėtų.  
Stenkitės paguosti, padrąsinti,  
pastiprinti ir nudžiuginti liūdinčius,  
nusiminusius, silpnus ir klystančius žmones.  
Imkitės šio darbo. 

Satja Sai Baba 
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16. MOKYMASIS 

Jau prieš valandą organizatoriai nerimavo, kad neat-
vyksiu. Jie susitaikė su šia mintimi ir sunerimę svarstė, kuo 
Mane pakeisti – mat išgirdo, kad Godavarės upė patvinus, 
o Aš tuo metu buvau Radžamundryje. Jie nuogąstavo, jog 
neįstengsiu persikelti per upę ir atvykti į renginį laiku. Jau 
vien iš to, kad leidau pranešti apie Savo atvykimą, jie turėjo 
suprasti, kad upė nuslūgs ir Aš būsiu kartu su visais, nes 
Mano žodžiai visada išsipildo. Neabejokite tuo. Juk siautė-
jusios bangos nurimo priešais Ramą54, potvynis atslūgo 
priešais Mane. 

Išvykome iš Čebrolio vakar 11 valandą vakaro, o į 
Nuzvidą nuvykome auštant. Iš ten visą dieną važiavome 
automobiliu beveik nesustodami ir net nelėtindami grei-
čio, kai Kumaradža ir kiti sveikino Mane miesto pakrašty-
je prie tilto, nes, kaip žadėjau, čia turėjau būti 5 valandą. 
Pasakysiu jums, kad organizatoriai truputį sutriko, nes 
juos suklaidino gandas, esą Mane kažkas sulaikęs ir susi-
siekti su Manimi nepavyks nei laišku, nei telegrama, nei 
telefonu. Jie prašė atidėti susitikimą kuriam laikui, bent 
dviem valandoms, kad spėtų pasirengti! Patikėkite – Man 
sutrukdyti negali niekas, viskas vyksta pagal Mano valią. 

                                                 
54  Čia Satja Sai Baba mini „Ramajanos“ epizodą, kai Rama su kariuo-

mene žygiavo iš Bharatos į Lanką, kur buvo įkalinta Sita, pastatytu 
tiltu, ir vandenynas jam nekliudė.   
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Tie, kurie skleidė gandus, kad Mane sulaikęs potvynis, ne-
pažįsta Manęs. 

Kodėl žmonės vadinami dievų vardais 
Patikėkite – niekas negali Manęs sulaikyti, Man su-

trukdyti ar pakenkti. Dėl apkalbų, nepasitikėjimo ar žmo-
nių neišmanymo nenukris nė vienas Mano plaukas. Mano 
valia turi įvykti, Mano darbas turi būti baigtas. Savo misi-
ją Aš įvykdysiu. Atėjau uždegti žmonių širdyse dieviškojo 
žiburio ir išvaduoti juos iš iliuzijos, kuri drumsčia ramybę 
ir trikdo tobulą pusiausvyrą. Tai įmanoma, jei sieksite pa-
žinti Dievą. 

Ši mokykla siejama su velionio radžos Sahebo brolio 
vardu, žmogaus, kuris mirė su Mano vardu lūpose. Todėl 
sutikau ją iškilmingai atidaryti. Jo vardas, kurį sudarė ilgas 
kreipinys į Dievą, primenantis Dievo šlovę, liko sutrumpin-
tas iki kelių raidžių junginio, neteko grožio, skambesio ir 
prasmės. Taip daryti nedera. Kodėl vardui nuimama aureo-
lė, kodėl ištrinama aura? Ši raidžių samplaika, kuria pato-
gumo dėlei jūs pakeitėte jo tikrąjį vardą, Man atrodo daug 
sudėtingesnė už tikrąjį vardą, kuris, nors ir ilgas, priminė 
apie Dievo galybę bei grožį. Šastrose siūlomi tokie vardai, 
kuriuos ištarus prieš akis iškiltų gražus ir didingas Dievo 
paveikslas. 

Gerai, kad šiame mieste yra mergaičių mokykla, verti-
nu įkūrimo darbą, matau, kad ji gana gerai įrengta. Laimi-
nu čia ir kitur besimokančias mergaites (nes visos mokyk-
los yra Mano). Tegu jos puoselėja dorą, tegu visus atjaučia.  

Mokiniai turi mokytis ir senojo mokslo 
Bharata dar kartą turi tapti viso pasaulio mokytoja ir 

todėl kiekvieno berniuko ir mergaitės charakteris turi būti 
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nepriekaištingas, gyvenime jie turi laikytis griežtų moralės 
taisyklių. Žodis Bhaarath kilęs iš žodžių Bhagavaan ir rathah. 
Jis reiškia nuolatinį ryšį su Dievu. Šis žodis įvardija tautą, 
kuri uoliai tarnauja visuomenei ir stengiasi pažadinti kiek-
vieno žmogaus dieviškumą. Todėl kartu su gaunamu šiose 
institucijose išsilavinimu, kuris padės kai kuriems iš jūsų 
užsidirbti duoną, jus „nugludina ir nušveičia“. Turite iš-
mokti senojo mokslo – kaip suvaldyti instinktus, kontro-
liuoti jausmus ir ugdyti tvirtą bei pastovų būdą. Šie dalykai 
reikalingi jums patiems, o ką jau kalbėti apie šalį, apie jos 
vaidmenį pasauliui! 

Mokymasis (shikshana) – tai procesas, per kurį mokyto-
jas bendrauja su mokiniu, šis darbas turi būti abiem malo-
nus, naudingas ir skatinti pasitikėjimą savimi. Kshana reiš-
kia „sekundė“. Kiekvieną sekundę išmokite ką nors naujo. 
Pavyzdžiui, tegu vaikai, gerbdami mokytojo amžių ir išsila-
vinimą bei dėkodami už darbą, pasveikina jį įėjusį į klasę. 
Tai kartu ir nuolankumo pamoka. Mokytojas turi pelnyti 
jam patikėtų vaikų pasveikinimą nuoširdžiu, nesavanau-
dišku darbu, o mokiniai privalo gerbti mokytoją ne iš bai-
mės, o iš meilės. Tegu mokytojas vengia vaikus gąsdinti ir 
bauginti. Lavinimasis – lėtas procesas, tai lyg gėlės pražy-
dėjimas, po lapelį, palengva, tyliai asmenybės žiedui besi-
skleidžiant aplinkui vis toliau sklinda jo aromatas. 

Geriausia mokymo priemonė –  
ne pamokymai, o pavyzdys 
Išsiskleisti mokinio žiedui padės ne tas mokytojas, ku-

ris tik kartoja pamokas ir rengia mokinius egzaminams, o 
tas, kuris moka skirti gera nuo bloga, pasižymi kuklumu 
bei įžvalgumu. Geriausia mokymo priemonė – ne pamoky-
mai, o pavyzdys.  
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Reikia pabrėžti charakterio svarbą, nes čia – mergaičių 
mokykla, o tokios savybės, kaip kuklumas ir atsidavimas 
Dievui, yra tikroji moters puošmena. Moterys saugo tradi-
cijas, mūsų kultūros vertybes ir padeda tautos laivui plauk-
ti lygiai, nesiūbuoti į šonus. Jeigu jos to nedarys, šalis ne 
klestės, o badaus. Taigi mokymo pagrindas turi būti stu-
dentų charakterio ugdymas, tik paskui kurkite mokymo 
programas ir visa kita. 

Mokiniams turi būti atskleista paslaptis, kaip laimin-
gai gyventi ir darniai sutarti su visais visuomenės nariais. 
Yra pareigų sau, šeimai, visuomenei, kurias reikia atlikti iš-
mintingai ir džiugiai. Tik tada gyvenimas bus harmoningas 
bei prasmingas. Kaip tik toks švietimo atnaujinimas ir nauji 
jo metodai yra Mano misijos dalis. Netrukus pamatysite, 
kaip Aš ją vykdau ir kaip griežtai įspėju tuos, kurie tik 
daug kalba apie dvasinių vertybių išsaugojimą. 

Mergaitės bus šalies namų židinio sergėtojos. Todėl ši 
mokykla yra labai svarbi, ypač mūsų miestui reikalinga ins-
titucija. Mūsų šalyje moteris gerbiama kaip namų deivė 
Lakšmė, kaip vyro draugė kelionėje link Dievo ir savęs pa-
žinimo (dharmapathni), kaip namų valdovė.  

Tegu mergaitės saugosi moralinio nuopuolio 
Jei šalies moterys bus laimingos, sveikos ir šventos, tai 

vyrai bus drąsūs, sąžiningi ir laimingi. Tjagaradža giedojo, 
kad net stipriausias didvyris paklūsta moteriai, pildo jos 
norus, ir todėl kiekviena moteris turi atlikti ypatingą vaid-
menį, keldama žmogaus ir visuomenės dvasią. Aš nevers-
čiau mergaičių kruopščiai studijuoti Amerikos, Australijos 
ar Vokietijos geografijos. Tegu jos geriau sužino, kaip pa-
siekti dvasios ramybę ir išsaugoti visuomenės darną, kaip 
padėti kitiems ir pačioms būti patenkintomis tuo, ką turi. 
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Tegu jos įpranta saugotis melo, moralinio nuopuolio – tai 
netgi svarbiau nei bijoti Dievo.  

Tegu mergaitės patiria džiaugsmą, kurį teikia tarnavi-
mas kenčiantiesiems, negalvodamos apie atpildą už paro-
dytą atjautą. Tegu jos išmoksta nepasiduoti egoizmui, kuris 
apnuodija net darbą tarnavimo visuomenei veteranų, besi-
ginčijančių, kad įkurdami vieną ar kitą įstaigą padeda varg-
šams ir neįgaliesiems. Jau pats tarnavimas teikia džiaugs-
mą. Tarnaujant egoizmas turi ne didėti, o mažėti. 

Vaikai turi ugdytis gerus įpročius 
Šios mokyklos mokinės ateityje atliks svarbiausią ir at-

sakingiausią vaidmenį – motinos vaidmenį, todėl mokytojų 
laukia didžiulė užduotis – šalies ateities kūrimas. Motina 
yra šeimos, visuomenės, tautos ir žmonijos ramstis. Moti-
nos turi žinoti ramybės, vidinės tylos, drąsos, pasitenkini-
mo, kuris yra didžiausias turtas, paslaptį ir išmanyti dvasi-
nį mokslą, žinoti apie jo teikiamą ilgalaikį džiaugsmą. 

Tegu motina išmoko vaiką kartoti Dievo vardą ir tai 
vertinti, pratina jį prie kūno bei sielos švaros. Ji turi būti to-
kia kaip motina, apie kurią pasakojo Vivekananda: ši patarė 
savo sūnui, kuriam tekdavo į mokyklą vienam eiti per miš-
ką, draugėn kviestis Krišną. 

Tegu tėvai namuose praplečia mokykloje vaiko gau-
tas žinias. Jie turi būti susipažinę su programomis ir elgtis 
taip, kad jų poelgiai neprieštarautų gerbiamo mokytojo 
žodžiams. 

Tegu mokytojai ir tėvai padeda vaikams mokytis gerų 
įpročių bei teisingo požiūrio į gyvenimą. Perskaitytos kny-
gos turi būti apmąstomos tyloje. Tai labai geras pratimas in-
telektui ugdyti ir dvasinei ramybei įgyti. Reikia kontroliuoti 
ir įveikti bet kokį norą ginčytis ar peštis dėl smulkmenų.  
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Vaikams reikia drausti skaudinti kitus, negalima leisti, 
kad ir jie patys fiziškai ar dvasiškai kentėtų. Vaikai turi jaus-
tis atsakingi bent už knygų švarą bei tvarką. Nevalia jiems 
puikuotis drabužiais, papuošalais ar turtu prieš kitus vaikus, 
kurie gyvena skurdžiau. Vaikus reikia pratinti laikytis asme-
ninės švaros ir – o tai dar svarbiau – reguliariai melstis.  

Svarbu melstis ir namuose, ir mokykloje 
Raginkite juos gulti anksti, 9 valandą vakaro, ir keltis 5 

valandą ryto. Nusiprausę veidą ir išsivalę dantis jie turėtų 
pasimelsti ar net pamedituoti. Nemanykite, kad maldoms 
bus laiko vėliau, galbūt senatvėje. Įpročius ugdyti reikia jau 
dabar. Mokykloje pamoką taip pat reikia pradėti malda, ku-
rią turi kalbėti visi. Tai neturi būti formalumas ar spektaklis, 
kas dabar labai paplitę. Menkiausias mokytojo aplaidumas 
rengiantis maldai paveiks vaikus ir jie pasijus apgaudinėja-
mi. Mokykloje malda turi būti svarbiausia mokymosi dalis. 

Nuskambėjus paskutiniam skambučiui, tegu vaikai ke-
lias minutes tyliai pastovi, tik paskui skirstosi. Niekas geriau 
nenuramina širdies kaip tyla. Mokytojai turi pasakoti vai-
kams įkvepiančių istorijų apie šventuosius ir išminčius, 
diegti meilę dvasinei literatūrai. Jei mokytojai taip darbuosis, 
pinigai, dosniai aukoti mokyklai įkurti, nenueis perniek. Ti-
kiu, jog ši mokykla netrukus virs labai naudinga įstaiga. 

Venkatagiris, 1958 09 09 
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   mogus gali būti laimingas, 
turėdamas daug mažiau  
nei jam atrodo būtina turėti.  
Turint kokį nors daiktą kurį laiką gali atrodyti,  
kad be jo neapsieisite, nesugebėsite gyventi.  
Jūs – tarsi šilkaverpiai,  
tik jūs verpiate šilko siūlus  
iš savo pačių fantazijos.  
Nesipratinkite prie prabangos,  
nei materialios, nei dvasinės.  
Budriai stebėkite, kas jums patinka, o kas ne,  
ir atsisakykite visko,  
kas trukdytų žengti keliu į priekį. 

Satja Sai Baba 

Ž 
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17. SAVYBĖS IR PINIGAI 

Ką tik paminėjote, kad Satja Sai Baba dalyvaus konfe-
rencijoje. Nesakėte, jog kalbėsiu, todėl galiu tylėti. Tačiau 
Man nereikia pristatymo ar kitokių formalumų. Aš esu jū-
sų, o jūs esate Mano. Nelaukiu, kad Mane pakviestumėte, 
nes mūsų ryšys nėra išorinis, jis užsimezga sielos gelmėse. 
Aš esu su jumis ir jumyse, todėl Manęs nereikia nei sveikin-
ti, nei iš anksto prašyti. 

Dieviškojo gyvenimo bendruomenė turi priminti 
žmogui jo dievišką esmę, įgimtą dieviškumą, kurio sklidi-
nas kiekvienas žmogus. Apie tai kalbama nuo pat žmoni-
jos istorijos pradžios. Išsklaidykite tiesą dengiantį rūką, 
kuris verčia žmogų įsivaizduoti, kad jis yra kitoks – nevi-
savertis, greit išnyksiantis, materialus, laikinas – tada galė-
site gyventi dieviškai. Visi žmonės šventi, tyri, amžini. Ta-
čiau tas žmogaus šventumas, tyrumas, amžinumas tuo la-
biau šviečia, kuo jis daugiau dvasiškai dirba, kaip lempu-
tė, kuri tuo ryškesnė, kuo daugiau turi vatų. Nėra kūno, 
kurio nestiprintų Absoliutas, nėra vardo, kuriame nesly-
pėtų visur esantis Dievas. Visi paklūsta šiam dėsniui, visi 
vardai skelbia Jo šlovę. 

Sukite į vidinio pasitenkinimo  
ir džiaugsmo kelią 
Visi turi burtis į bendruomenę, kuri nuolat pabrėžia 

šią svarbiausiąją tiesą ir patenkina giliai slypintį žmogaus 
nemirtingumo troškimą. Sekretorius sakė, jog organizacijos 
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nariai gali būti visi, kurie moka keturias anas55 per mėnesį. 
Patarčiau nario mokestį mokėti ne pinigais, o savybėmis! 
Tie, kurie vadovaujasi tiesa, dora, ramybe ir meile, yra pui-
kūs kandidatai į organizacijos narius. Iš narių reikalaukite 
ne pinigų, o savybių.  

Žmogus siekia laimės tenkindamas troškimus, jei troš-
kimai išsipildo – džiaugiasi, jei ne – liūdi. Tačiau bėda ta, 
kad troškimai yra lyg ugnis, kuriai reikia vis daugiau kuro. 
Vienas išsipildęs troškimas sukelia dešimt naujų, ir žmo-
gus, stengdamasis juos visus tenkinti, išsenka. Tegu jis pa-
lieka niekada nesibaigiančių troškimų kelią ir žengia vidi-
niu pasitenkinimo bei džiaugsmo keliu. Tokia užduotis ten-
ka Dieviškojo gyvenimo bendruomenei.  

Žmogus kenčia, nes prisiriša prie netikrų dalykų. Jis 
neprotingai garbina turtą, tačiau yra pasirengęs paaukoti 
visas brangenybes, kad išgelbėtų savo vaikų gyvybę, nes jo 
meilė vaikams didesnė už meilę turtui! Tačiau kai reikia 
pasirinkti vaikų gerovę ar savo paties gyvenimą, jis atsiža-
da vaikų ir renkasi gyvenimą! Beribė ir amžina yra tik ta 
palaima, kurią žmogus pelno mąstydamas apie Dievą, 
džiaugsmo šaltinį. Tai tikrasis džiaugsmas. 

Apelsino žievė neskani, tačiau ji padeda išsaugoti vai-
sių. Nulupkite žievę ir pajusite apelsino skonį. Toks pat 
yra ir gyvenimo medžio vaisius: jo žievė karti, tačiau pro-
tingas žmogus jos nevalgys – išmes lauk, o tik paskui ra-
gaus vaisių. 

Kiekvienas indas turi gyventi taip,  
kaip mokė išminčiai 
Kai vyresnieji rodys teisingo vertinimo ir neprieraišos 

pavyzdį, išmintis apšvies ir kitų protus. Jei vyresnieji karšt-
                                                 
55 Ana – indiškas piniginis vienetas, lygus rupijos ketvirčiui.   
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ligiškai vaikosi juslinių malonumų, kaip galima jaunąją 
kartą kaltinti savanaudiškumu ir godumu? Vyresnieji turi 
elgtis taip, kaip moko elgtis kitus, ir liudyti, kad dieviškasis 
gyvenimas teikia džiaugsmą, vidinę pusiausvyrą, pasiten-
kinimą bei tikrą laimę. Tegu jie nors truputį laiko skiria 
Dievo vardui kartoti ar medituoti, tada vaikai augs tinka-
moje aplinkoje ir patys išmoks ramybės. 

Sakote, jog nieko nėra gražesnio už Dievo vardą, bet jo 
nekartojate! Norite, kad vaikai eitų keliu, kurį dėl savo ap-
laidumo ir atsakomybės stokos išardėte. Vaikai supras esą 
apgauti ir paprašys, kad patys eitumėte tuo keliu, be to, 
pirmi ir rodytumėte jiems kelią. Todėl Dieviškojo gyveni-
mo bendruomenės nariams tenka ypatinga atsakomybė.  

Iš tikrųjų kiekvieno žmogaus, keliančio aukštus idea-
lus, atsakomybė yra didžiulė, nes jis turi ne vien žarstyti 
patarimus kitiems, o pats siekti idealų. Indų atsakomybė iš-
skirtinė. Šioje šalyje gimė daug šventųjų ir išminčių, kurie 
mokė pasaulį didžiųjų dvasinių tiesų, ir kiekvienas, kuris 
sakosi esąs indas, turi gyventi taip, kaip mokė šios šalies 
dvasiniai mokytojai. Tada jis bus vertas savo protėvių ir juo 
žavėsis viso pasaulio dvasiniai ieškotojai. 

Pirmiausia reikia numalšinti fizinį alkį  
Dieviškasis gyvenimas grindžiamas šviesiąja ramumo 

savybe, todėl ją reikia puoselėti. Šią savybę puoselėti padės 
švarus, natūralus maistas, kuris teiks sveikatos, stiprybės, 
dvasios lengvumo ir jėgų siekti tikslo. Beviltiška dvasingu-
mo nektaru (adhyaathma rasa) girdyti badaujančius, silpnus 
žmones, pirmiausia duokite jiems ryžių gėrimo (anna rasa), 
tegu jie sustiprėja, kad paskui galėtų įtikėti ir siekti aukštų 
idealų. Pirmiausia fizinį alkį reikia numalšinti paprastu, 
švariu, natūraliu maistu. 
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Paskui pradėkite kartoti Dievo vardą. Išsirinkite la-
biausiai jums patinkantį. Nemenkinkite vardo, gerbkite jį 
net tada, kai jį taria išmaldos prašantis elgeta. Tegu tarian-
tis Dievo vardą žmogus yra blogas, tegu jo tikslai nėra geri, 
tačiau nepažeminkite paties vardo, nes jo tyrumo niekas 
negali sutepti. Padėkokite žmogui už tai, kad priminė jums 
Viešpatį, ir eikite savo keliu. Svarbiausia – nesijuokite iš tų, 
kurie šaukiasi Viešpaties, neatimkite jų drąsos. Kokią teisę 
jūs turite nešti liūdesį ten, kur buvo džiaugsmas, ir sėti abe-
jones ten, kur buvo tikėjimas? 

Auginkite meilę, dalykitės ja su kitais ir nebeliks dabar 
tokių įprastų pavydo bei neapykantos. Tokia yra Dieviško-
jo gyvenimo bendruomenės pareiga čia ir visur. 

Arkonamas, 1958 12 14 
 
 
    iekas negali jūsų išvaduoti, nes niekas jūsų neįkalino.  
Plakatės pasaulietiškų malonumų dilgėlėmis, 
o paskui dejuojate, kad jums skauda. 
Peslį varnos persekioja tol, kol snape laiko žuvį,  
jis sukasi ir vartosi ore stengdamasis nuo jų pasprukti,  
o šios tik ir laukia, kaip pagriebti iš jo grobį.  
Pagaliau peslys pavargęs meta žuvį žemėn  
ir tampa laisvas. 
Nevergaukite pojūčiams –  
tada baigsis kančios, nebeliks rūpesčių. 
Valydamas snapu plunksnas peslys tupi medyje  
ir džiaugiasi savo laime.  
Jūs galite būti tokie pat laimingi –  
tereikia išmesti snape laikomą žuvį. 

Satja Sai Baba 

N 
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18. I ŠSILAVINIMAS IR RAMYBĖ 

Valdytojas daktaras Ramakrišna Rao ką tik karštai kal-
bėjo apie ypatingą poreikį ugdyti dvasines vertybes. Jei 
ekonominė pažanga bus be dvasinio pagrindo, egoizmas, 
varžybos ir godulys pražudys visuomenę. Čia, Tiruvanan-
tapurame, dvasinės vertybės nepamirštos. Padhmanabhos 
šventykla daro įtaką ne tik vietiniams, bet ir visos valstijos 
žmonėms. Kerala yra šventa žemė, ją dar labiau išgarsino 
Šankaračarjos56 atėjimas ir mokymas.  

Šis kraštas labai gražus, žavėjausi juo važiuodamas iš 
Koimbatoro į šį miestą. Gamtovaizdis, papuoštas vandens 
telkinių ir kokoso giraičių, driekiasi nuo vieno valstijos 
krašto iki kito – lyg garsaus menininko paveikslas, nutapy-
tas ant didžiulės drobės. Dievui patinka kūryba kaip meni-
ninkui, kuris stovi priešais savo sukurtą paveikslą ar skulp-
tūrą ir vertina savo darbą. Norint nuostabiame gamtovaiz-
dyje pamatyti Viešpaties grožį, reikia ne fizinio, o vidinio 
regėjimo. Tada kiekviena kelionė per šalį virs piligrimo ke-
lione per šventą žemę, kiekviename debesies ar žalumos lo-
pinėlyje išvysite Dievą. Dieviškas grožis (sundaram) turi pa-
dėti žmogui suvokti tiesą (sathyam), o tiesa turi atverti jums 
gėrį (mangalam). Toks gamtos kelias. Dievo kūrinio grožis 
artina žmogų prie Dievo – žiūrėdami į paveikslą, susidomi-

                                                 
56  Šankaračarja – VIII a. pabaigos – IX a. pradžios indų filosofas, nedua-

lumo doktrinos pradininkas, aiškinęs svarbiausias Vedų sąvokas, pa-
rašęs Vedų ir Upanišadų komentarus.    
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te jo autoriumi. Tiesą suvokusiam žmogui Viešpats dova-
noja didžiausią turtą – palaimą. 

Kerala yra senoji dvasinės išminties saugykla 
Važiuodamas čia mačiau, kokie darbštūs šių kraštų 

žmonės. Kiek akys užmato jie triūsė keliuose, laukuose, 
parduotuvėse, soduose bei kanaluose. Kitas dalykas, pa-
traukęs Mano ir Mano palydovų dėmesį – tai virtinės į 
mokyklą skubančių vaikų: berniukai ir mergaitės su krep-
šiais ant pečių, grifelinėmis lentelėmis ar kadžano57 lapais. 
Žinau, jog šis kraštas Indijoje raštingiausias, kiekvienoje 
šeimoje yra išsimokslinusių žmonių. Tiruvanantapura-
mas – švietimo ir kultūros centras, jame daug garsių lavi-
nimo įstaigų. 

Tačiau be senųjų dvasinių tradicijų puoselėjimo, dvasi-
nio mokslo turtų, visos tos veiklos ir darbo, mokymosi aist-
ros bei visų galimybių, kuriomis žmonės mielai naudojasi, 
matau, jog čia labai neramu. Šioje vietovėje nėra vidinės ra-
mybės, nors kaip tik čia jos labiausiai reikėtų. Pasak patar-
lės: „Senas tigras vis dar dryžuotas“. Šioje dvasinės išmin-
ties saugykloje, kurioje visi kadaise buvo mokomi vidinės 
ramybės paslapties, ugnelė dar žiba, bet labai blankiai.  

Visos patefono plokštelės pagamintos iš tos pačios 
medžiagos. Visos širdys sukurtos iš vienos sielos. Plokšte-
lių takeliai vienodi. Skausmo ir džiaugsmo išraižyti take-
liai širdyse taip pat daugiau ar mažiau panašūs. Ar plokš-
telės muzikos garsas bus geras, ar blogas, lemia adata. 
Adata – tai protas, kuris, judėdamas skausmo ir džiaugs-
mo takeliais, perteikia jums informaciją teisingai arba su-

                                                 
57 Kadžano lapai kai kur Indijoje tebevartojami vietoj sąsiuvinių, tai 

viena iš rankraščiams naudotų palmės rūšių; kitados ant tokių lapų 
raižyti rašmenys.   
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tirštindamas spalvas, ir tada jūs arba kylate į padangę, ar-
ba puolate į neviltį. Jei adata aštri, klausytis muzikos bus 
malonu. Jeigu ji atšipusi ar nulūžusi, klausytis plokštelės 
bus tikra kankynė. 

Ko žmogus turi išmokti pirmiausia 
Protas – tai vėjas, atnešantis mums pasaulio kvapą: 

malonų arba dvokiantį. Jei protas pajunta dvoką, jums pasi-
daro bloga, jei malonų kvapą – jaučiatės laimingi. Vėjas ge-
na debesis iš visų keturių pusių, protas taip pat jūsų sąmo-
nėje kaupia daugybę nusivylimų. Protas gali tarsi vėjas iš-
sklaidyti tamsą nešančius debesis, bet gali ir pats pasiklysti 
abejonių naktyje. Kontroliuokite protą ir niekas jūsų netrik-
dys. Tokia ramybės paslaptis, šito žmogus turi išmokti pir-
miausia. Tačiau dabar išsilavinę žmonės yra patys nelai-
mingiausi ir viskuo nepatenkinti. Kokią naudą jiems davė 
knygų, žmonių ir įvairių dalykų studijavimas? 

Jei norite išsiugdyti vidinę ramybę, reikia ne knygas 
skaityti, o tvarkingai dirbti dvasinį darbą. Tada nesvarbu, 
ar jūs turtingi, įvertinti visuomenės, atstumti, ar jums seka-
si, ar nesiseka – visada būsite laimingi. Vidinė ramybė – tai 
ginklas, be kurio negalima žengti į gyvenimo areną. Jei į 
areną eisite tikėdamiesi tik juslinių malonumų, iškils begalė 
sunkumų. Tai tas pat, kaip plaukti per audrą mažyte valti-
mi be vairo. Todėl nedelskite ir imkitės dvasinio darbo.  

Medituojant lavės protas  
Susikaupti mokate kiekvienas, išmanote susikaupimo 

meną, nes to reikalauja visi darbai ir visiems susikaupimas 
labai padeda. Stalius, audėjas, kontoros tarnautojas, jūrei-
vis – visi daugiau ar mažiau moka susikaupti. Susikaupkite 
ir dvasiniam darbui, stebėkite, kaip jūs protaujate. Lavinki-
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te savo protą, ieškokite geros draugijos, tegu jūsų mintys 
būna šviesios, tegu jūsų darbai būna geri. Medituokite į bet 
kurį Dievo pavidalą ir kartokite bet kurį Dievo vardą, mė-
gaukitės jo saldybe. Taip protas išlavės ir iš visų gyvenimo 
džiaugsmų bei skausmų, kurie net nėra tokie svarbūs, galės 
kurti gražią muziką. 

Atminkite – Dievas kaip požeminiai vandenys yra vi-
sur. Viešpats yra vidinis kiekvienos būtybės gyventojas 
(sarvabhuutha antharaathma), Jis persmelkia viską (sarva-
vyaapi). Jis yra kiekvienos būtybės siela. Jūs turite dieviš-
kumo tiek pat, kaip ir kiti. Turtuolis neturi jo daugiau, sto-
rulio dieviškumas nėra didesnis. Dieviškumo spinduliai 
apšviečia kiekvieno žmogaus širdį. Saulė šviečia visiems 
vienodai, Dievo malonė taip pat skirta visiems. Tai jūs pa-
tys dangstotės nuo dieviškosios malonės spindulių, todėl 
jie negali jūsų sušildyti. Nekaltinkite Dievo dėl savo tam-
sumo, kvailumo ar ištvirkimo. Išgręžus gilų šulinį, srau-
niais upeliais išsilieja požeminiai vandenys. Kartodami: 
„Ram, Ram, Ram“ artėkite prie dieviškumo šaltinio, kuris 
kada nors ištrykš fontanu, gaivindamas ir teikdamas bega-
linį džiaugsmą. 

Nebūna džiaugsmo be ašarų 
Gyvenimas – tai piligrimo kelionė Dievo link. Ten, toli, 

yra šventa vieta. Kelias priešais jus, tačiau jei nežengsite 
pirmo žingsnio, paskui nekeliausite toliau, kaip pasieksite 
šventą vietą? Pradėkite žingsniuoti drąsiai, linksmai, atkak-
liai ir tikėdami Dievą. Jums tikrai pavyks. Protas ir intelek-
tas – tai du jaučiai, tempiantys jūsų „vidinio gyventojo“ ve-
žimą. Jaučiai nepratę eiti tiesos, doros, ramybės ir meilės 
keliu, todėl jie tempia vežimą įprastu melo, apgaulės, neri-
mo bei neapykantos keliu. Išmokykite juos eiti geresniu ke-
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liu, tada nebus pavojaus nei jiems, nei vežimui, į kurį jie 
įkinkyti, nei vežime sėdinčiam žmogui. 

Jūsų vaikas džiugina jus žaisdamas ir krykštaudamas, 
tačiau kai jis trukdo jums dirbti, kai užsiėmusį kuo nors ki-
tu erzina, jūs pykstate. Vaikas teikia ir džiaugsmo, ir skaus-
mo. Nebūna džiaugsmo be ašarų. Net jei atrodo, kad būna, 
praėjus džiaugsmui apima liūdesys. Taip jau yra. Todėl pa-
sistenkite pakeisti pačią džiaugsmo ir liūdesio priežastį – 
protą, suvaldykite jį ir pažinkite tikrąją objektyviojo pasau-
lio prigimtį. Tas pasaulis ir patrauklus, ir atgrasus. Toks tu-
rėtų būti tikro lavinimosi tikslas. 

Tiruvanantapuramas, 1958 12 20 
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19. MĖNULIS IR PROTAS 

Šastrose Šivaratri58 šventės kilmė aiškinama įvairiai. 
Vieną aiškinimą jums pateikė ką tik kalbėję žmonės. Kita is-
torija pasakoja, kad tą dieną Šiva ekstazėje šoko kosminį šo-
kį (thaandava) ir tame kosminiame įvykyje dalyvavo visi 
dievai bei išminčiai. Kai Šiva, atsiliepdamas į žūčiai pa-
smerktų pasaulių maldą, išgėrė mirtinus nuodus (haalahaa-
la), atsiradusius pieno vandenyne, net jam buvo sunku iš-
kęsti kilusį karštį. Todėl, pasak legendos, ant jo garbanų 
buvo nepaliaujamai pilamas Gango vanduo. Taip aiškina-
mas abišekos59 ritualas, ilgai ir kai kur nepertraukiamai at-
liekamas visose Šivos šventyklose. Tačiau nuo to Šivai pa-
lengvėjo tik truputį. Paskui jam ant galvos uždėjo šaltą mė-
nulį ir Šivai vėl truputį palengvėjo. Tada jo garbanomis 
ėmė tekėti pats Gangas, tai padėjo labiausiai. Pagaliau Šiva 
kartu su visais dievais pradėjo šokti kosminį šokį. Tokia is-
torija, tačiau ji nevyko konkrečią dieną, todėl negalima tvir-
tinti, kad Šivaratri šventė skirta būtent šiai dienai pažymėti.  

Kai kas sako, kad tą dieną Šiva gimė, tarytum Šiva 
kaip koks mirtingasis galėtų gimti ar mirti! Kitas pasakoji-
mas yra apie medžiotoją, sėdėjusį po medžiu ir laukusį žvė-
rių, kuriuos jis norėjo sumedžioti. Neketindamas nieko gar-
                                                 
58  Šivaratri – Indijoje pažymima keturioliktoji tamsiosios Mėnulio pu-

sės diena, kai dylančio Mėnulio lieka tik mažas ruoželis. Ši diena ir 
ypač naktis labai tinka dvasiniam darbui.    

59 Abišeka – Indijos šventyklose atliekamos apeigos, kai ant dievybę 
vaizduojančios statulos yra pilamas vanduo, aliejus, pienas ar pan.   
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binti ir nežinodamas, kad sėdi po šventuoju bilvos me-
džiu60, medžiotojas atsainiai numetė jo lapą toje vietoje, kur, 
kaip paaiškėjo, žemėje buvo užkastas lingamas61, ir… dva-
siškai išsivadavo! Taip aiškinamas šios šventės reikšmingu-
mas, bet ne kilmė! Be to, švenčiama ne tik didžioji Šivos 
naktis (Mahaashivaraathri). Kiekvieną mėnesį būna naktis, 
skirta Šivai pagarbinti. Kokia gi šios nakties reikšmė? 

Glaudus Mėnulio ir proto ryšys 
Naktį viešpatauja Mėnulis. Jis turi šešiolika dalių (ka-

las), kiekvieną naktį Mėnuliui dylant jų lieka vis mažiau, 
kol jaunaties naktį jos visos dingsta. Tada kasnakt priside-
da po vieną dalį, kol per kitą pilnatį jų vėl pasidaro šešioli-
ka. Mėnulis yra protą valdančios dievybės simbolis. „Iš 
Purušos62 proto gimė Mėnulis“ (Chandramaa manaso jaa-
thah), – rašoma Šastrose. Glaudus Mėnulio ir proto ryšys – 
abu linkę mažėti ir didėti. Mėnulio dilimas simbolizuoja 
proto mažėjimą, nes protą reikia kontroliuoti, mažinti jo 
galią ir pagaliau įveikti. Visas dvasinis darbas skirtas šiam 
tikslui. Protą reikia įveikti, kad išsisklaidytų iliuzija ir iš-
ryškėtų tikrovė.  

Kiekvieną tamsiosios mėnesio pusės naktį Mėnulis ir 
jo simbolinis atitikmuo – žmogaus protas – mažėja, dalių 
lieka vis mažiau, jo galia silpsta, kol pagaliau keturioliktąją 
naktį lieka tik mažas ruoželis. Jei tą naktį dvasinio tobulėji-
mo siekiantis žmogus truputį pasistengs, net ir tas mažas 
                                                 
60 Bilvos medis – šis Indijoje augantis medis laikomas šventu dėl ypa-

tingos jo lapų formos – ant stiebelio augančių trijų lapelių, simboli-
zuojančių tris kundalini energijos tekėjimo kelius.    

61 Lingamas – kiaušinio pavidalo materialus Dievo simbolis.    
62 Puruša – pasak Satjos Sai Babos, tai Aukščiausiasis Viešpats, Pirma-

sis Asmuo, iš kurio kilo vardų ir pavidalų įvairovė, visatos kūrėjas, 
žmogus, siela, esanti mieste (pura), t.y. kūne.   
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ruoželis pranyks ir protas bus pagaliau įveiktas. Keturiolik-
toji naktis vadinama „Šivos naktimi“. Šią naktį reikia kar-
toti Dievo vardą bei medituoti į Šivą, negalvoti nei apie 
maistą, nei apie miegą. Tada sėkmė garantuota. O kartą per 
metus, didžiąją Šivos naktį, reikia dar didesnių dvasinių 
pastangų, kad atsikratęs menkaverčio proto negyvėlis (sha-
vam) taptų Šiva (Shivam). 

Šventųjų raštų žodžių simbolinė prasmė 
Toks Šivaratri šventės tikslas, todėl neprotinga ir net 

žalinga manyti, kad svarbiausia tą naktį tik „nemiegoti“. 
Stengdamiesi neužmigti kai kurie žmonės lošia kortomis, 
eina į kiną, kur be paliovos rodomi filmai, ar žiūri vaidini-
mų, dramų. Ne toks turi būti Šivaratri nakties dvasinis dar-
bas. Tai „nemiegojimo“ parodija, ji suvulgarina žmogų ir 
skatina blogį, tinginystę, pyktį bei veidmainystę. 

Šivaratri naktį protas turi išnykti (laya). „Lingamas“ 
reiškia – „kur šis objektyvusis pasaulis (jagath) išnyksta (la-
ya-leeyathe) ir kur jis juda (gamyathe)“. Panagrinėkime linga-
mą – trijų aukštų jo stovas simbolizuoja tris savybes, pats 
lingamas – gyvenimo tikslą. „Lingamas“ – tai „simbolis“, 
kūrybos, trijų savybių sąveikos ir viską persmelkiančios 
Aukščiausiosios Tikrovės, teikiančios kūrybai prasmę bei 
reikšmę, simbolis. Garbindami lingamą prisiminkite jo sim-
bolinę reikšmę. 

Kiekvienas žodis, kiekvienas Šastrose minimas pavi-
dalas turi simbolinę, ypač vertingą reikšmę. Žodis prapan-
cha, kurį jūs taip laisvai vartojate šiam „sukurtam pasau-
liui“ apibūdinti, reiškia „tai, kas sudaryta iš penkių stichijų 
(panchabhuuthaas) – žemės, dangaus, vandens, vėjo ir ete-
rio“. Panagrinėkime kitą pavyzdį – žodį hrudhayam, kuriuo 
vadinate širdį. Hrudhi reiškia „širdyje“, ayam – „Jis“. Šis žo-
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dis reiškia ne organą, pumpuojantį kraują po visą kūną, o 
Dievo sostą, altorių Šivai, vietą, kurioje dega žinių ugnis. 
Dar sakoma, jog Šiva pasikinkęs jautį, tačiau jautis – tai tik 
teisingumo, stovinčio ant keturių kojų – tiesos, doros, ra-
mybės ir meilės – simbolis.  

Lingamas yra simbolinis Dievo pavidalas 
Trys Šivos akys mato praeitį, dabartį ir ateitį. Tik Šiva 

turi visas tris. Dramblio oda, kuria jis apsisiaustęs, simboli-
zuoja primityvių gyvuliškų savybių sunaikinimą. Šivai pa-
dedant jos tampa bejėgės ir nežalingos, iš tikrųjų Šiva su-
plėšo jas į gabalus, arba kitaip pasakius – sunaikina jas, to-
dėl tos savybės tampa neveiksmingos. Keturi Šivos veidai 
simbolizuoja ramumą (shaantham), rūstumą (roudhram), ge-
ro linkėjimą (mangalam) ir ryžtą (uthsaaham). Garbindami 
lingamą mąstykite apie Šivos savybių vidinę prasmę. Medi-
tuokite šią šventą dieną, kad išsivaduotumėte iš paskutinių 
jus tebegaubiančių iliuzijos liekanų. 

Kaip „Om“ yra žodinis Dievo simbolis, taip lingamas 
yra materialus Dievo simbolis, tai tiesiog pavidalas. Vis-
kas yra iliuzija, o kad tai suvoktumėte, turite ją pažinti. 
Antraip jūs neįstengsite atskirti jos apgaulingos jėgos. 
Kaip gyvybė yra kiaušinyje, taip ir Dievas yra visatoje. 
Viščiukas yra visose kiaušinio dalyse, Dievas taip pat yra 
kiekvienoje pasaulio vietoje. Man labiau patinka ne apibū-
dinimas „giliausiai esanti visų būtybių siela“ (sarvabhuutha 
antharaathma), o „vidinis visų valdovas“ (sarvaantharyaa-
mi). Dabar mes visi esame šioje salėje. Juk salės kiekviena-
me iš mūsų nėra, tiesa? Pasakymas „Visi esame Jame“ ge-
resnis nei „Jis yra visuose“.  

Iliuzija saisto žmogų, visas dvasinis darbas skiriamas 
jai įveikti. Geležies gabalas vandenyje skęsta, tačiau iškaltas 
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ir tuščiaviduris jis plūduriuoja. Tad iškalkite savo protą, pa-
darykite jį tuščiavidurį, tada galėsite juo persikelti per pa-
saulietinio gyvenimo jūrą. Svarbiausia, mokykitės skirti ir 
stenkitės neišklysti iš kelio.  

Turite augti ne vien fiziškai, bet ir dvasiškai 
Nešvaistykite laiko stengdamiesi ištirti Mane ir Mano 

prigimtį. Stenkitės suprasti ne „kas yra Mokytojas“, o tai, 
ko jus mokau, nes savo intelektu Manęs nesuprasite, tam 
jums neužteks energijos. Mane galėsite suprasti tik iš Mano 
darbų. Todėl kartais, kad praskleisčiau uždangą ir leisčiau 
jums šiek tiek Mane pažinti, parodau jums Savo „vizitinę 
kortelę“ – tai, ką jūs vadinate stebuklu. Suvokę paslaptį 
(marma) vykdykite pareigą (karma), kurią jums skiriu. 

Po penkiolikos metų daugelis dabar bręstančių jau-
nuolių virs atsidavusiais dvasiniais ieškotojais. Jie žino, jog 
yra amžini, teisingi ir tyri, kad jie – nemirtingumo vaikai 
(amritha-puthraas). Jaunuoliai mokosi skirti tikra nuo netik-
ra, amžina nuo laikina ir prie nieko neprisirišti. Kartodami 
Dievo vardą jie apsivalo. Tačiau suaugusieji juokiasi iš ber-
niukų, kad šie eina Dievo keliu. Gal jiems labiau patiktų, 
kad jų vaikai šlaistytųsi su draugais gatvėmis, rūkytų, keik-
tųsi ir žiopsotų į afišas?  

Vyresnioji karta turėtų džiaugtis, kad jų vaikai žengia 
karališkuoju keliu į tikslą, patirs tikrąjį džiaugsmą bei pasi-
tenkinimą, kad jie padės ir sau, ir pasauliui. Nežinote, kaip 
iš aukso padaryti papuošalą, todėl jį atiduodate auksaka-
liui. Juk nesijaudinate matydami, kaip auksakalys auksą ly-
do, pjausto, veria, tempia, padaro iš jo vielutę, susuka ją, 
nupjauna. Tad tegu dirba tasai, kuris moka iš vaiko pada-
ryti visuomenės puošmeną. 
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Turite augti kiekvieną dieną ne vien fiziškai, bet ir 
dvasiškai. Kiek trinsite suolą pirmojoje klasėje mokydamie-
si abėcėlės? Kelkitės, pasakykite, jog esate pasirengę egza-
minui, sėkmingai jį išlaikykite ir pereikite į aukštesnę klasę! 

Pirmiausia žmogus turi sutvarkyti  
savo vidinį pasaulį 
Dabar sėdite salėje ant grindų. Ieškokite būdų kilti 

aukščiau. Tobulėkite! Ženkite į priekį! Tada Šivaratri virs 
gera lemiančia naktimi (mangalaraathri). Antraip dar viena 
naktis praeis veltui. 

Kai kas gali jums trukdyti sakydami, kad laiko medi-
tuoti ir garbinti Dievą užteks senatvėje, lyg tai būtų senų 
žmonių išimtinė teisė ar bausmė. Jų požiūris toks – džiau-
kis gyvenimu, kol gali, paskui galėsi pagalvoti ir apie kitus 
dalykus. Kūdikis žengia pirmuosius žingsnius palyginti 
saugioje aplinkoje – šliaužioja po namus tol, kol sutvirtėja 
jo žingsnis, kol išlavėja pusiausvyra, kol nieko nebijodamas 
jis išmoksta bėgioti be pašalinių pagalbos. Tik tada vaikas 
išdrįsta eiti į gatvę ir į platųjį pasaulį.  

Taip ir žmogus turi pirmiausia sutvarkyti savo vidinį 
pasaulį, išmokti atsispirti pagundoms, nepasiduoti aist-
roms. Jis turi siekti vidinės pusiausvyros, kuri padėtų 
nesvyruoti į vieną ar į kitą pusę, ir tada, įgavęs išminties, 
gebėdamas teisingai viską vertinti bei pasitikėdamas savi-
mi, jis galės eiti į išorinį pasaulį, nebijodamas, kad jam kas 
nors nutiks. Todėl šią naktį reikalaujama nemiegoti, t.y. bū-
ti budriam.  

Negalite vadintis išsilavinusiais ar suaugusiais, kol ne-
išmokote savitvardos meno ir nesunaikinote tikrosios iliu-
zijos priežasties. Ne tik šią naktį reikia mąstyti apie Šivą, vi-
są gyvenimą reikia nugyventi su Dievu. 
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Žmogus turi siekti vidinio pasitenkinimo 
Nesakykite Man, kad jums nerūpi palaima, kad esate 

patenkinti iliuzija ir nenorite vykdyti to sunkaus budėjimo 
reikalavimo. Tikėkite Manimi, jūsų tikroji prigimtis neap-
kenčia šios nuobodžios ir varginančios valgymo, gėrimo ir 
miegojimo rutinos. Jūsų prigimtis ieško to, ką žino esanti 
praradusi – vidinės ramybės, ir siekia išsivaduoti iš lėkšto 
bei trumpalaikio gyvenimo vergijos. Savo širdies gilumoje 
to trokšta kiekvienas, o surasti tai galima tik mąstant apie 
Aukščiausiąją Sielą, šio regimojo pasaulio pagrindą. 

Kad ir kaip aukštai paukštis pakiltų į dangų, anksčiau 
ar vėliau jis turės nusileisti į medį poilsio. Taip ir patiems 
išdidžiausiems, labiausiai užsispyrusiems ir netikintiems, 
net tiems, kurie tvirtina, kad mąstymas apie Aukščiausiąją 
Sielą neteikia nei džiaugsmo, nei ramybės – visiems ateis 
diena, kai jie mels: „Dieve, suteik man ramybės, paguodos, 
stiprybės ir džiaugsmo“. 

Prašanti Nilajamas, Mahašivaratri, 1959 02 07 
 
 
 
    monės serga todėl, kad jiems trūksta maisto  
ir ne tiek kūno maisto, kiek dvasinio maisto.  
Jie per mažai dirba dvasinį darbą, nesilaiko tvarkos. 
Žmonės tik kartoja vaistų pavadinimus.  
Jie nė nesistengia tų vaistų vartoti, todėl liga plinta. 
Išseko ar užako šuliniai, kurie kitados kiekvienus namus 
aprūpindavo gyvybę teikiančiu šventuoju vandeniu. 
Tai ir yra nepakankamos mitybos ir jos pasekmių –  
silpnumo, nervinio pakrikimo bei manijos – priežastis. 

Satja Sai Baba 

Ž 
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20. NEI RAŠTŲ,  
NEI INTELEKTO KALBA 

Varanasis Subramanja Šastris ilgokai kalbėjo, kad dabar 
vis daugėja dviejų rūšių tyrinėtojų – paprastųjų Šastrų aiš-
kintojų (shaasthravaadhins) ir intelektualiųjų Šastrų aiškintojų 
(buddhivaadhins) – bei jų tarpusavio nesutarimų. Jis minėjo, 
jog pirmieji vieninteliu autentišku šaltiniu ir autoritetu laiko 
senovės išmintį, užrašytą Šastrose, o antrieji labiau linkę va-
dovautis loginiu mąstymu, logiškomis išvadomis. Varanasis 
Subramanja Šastris pateikė gausių pavyzdžių, iškėlė intelek-
tualiųjų aiškintojų klaidas ir atskleidė jų trūkumus. Jis citavo 
daug šventųjų raštų, jo mokslinę kalbą buvo nelengva su-
prasti. Jaučiu, kad dauguma jo žodžių praskriejo jums virš 
galvų, taigi esmės, kurią jis norėjo perteikti, nesupratote. 

Intelektas mėgsta diskusijas ir ginčus, tačiau nepasiduo-
kite dialektikos63 vilionėms, nes prireiks daug laiko išsiva-
duoti iš jos pančių. Tik įveikę ją, galėsite džiaugtis palaima. 
Visada prisiminkite, kad protas turi ribas. Logika turi užleis-
ti vietą logui64, o dedukcija65 – atsidavimui Dievui. Intelektas 
gali pagelbėti tik kelio link Dievo pradžioje, toliau reikia pa-
sikliauti intuicija. Jausmai ir emocijos iškreipia net pačią 
minties eigą, protą paverčia įnirtusiu jaučiu. Labai dažnai 
laukinę žmogaus prigimtį egoizmas skatina ir pateisina. Blo-
                                                 
63  Dialektika – senovės Graikijoje taip buvo vadinamas diskusijų me-

nas, prieštaravimų pašnekovo samprotavimuose atskleidimas. 
64  Logas – visuotinė pasaulio tvarka, dėsningumas, beasmenis kosmi-

nis protas. 
65  Dedukcija – išvadų gavimas iš prielaidų pagal logikos dėsnius ir taisykles. 
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gu keliu žmogų veda jo paties protas, nes jam toks kelias pa-
tinka! Labai dažnai jūs prieinate tą išvadą, kurios norite! 

Šventieji raštai yra  
tik kelią rodantys žemėlapiai ir vadovai  
Kol kruopščiai neišnagrinėsite savo minčių eigos, kils 

pavojus sekti savo pačių pramintomis pėdomis. Protą suval-
dysite tik laikydamiesi drausmės, įkinkę jį tarsi jautį į jungą, 
uždėję apynasrį, ragindami botagu ir t.t., kitaip sakant, mo-
kydamiesi užuojautos, ramybės, susivaldymo, ištvermės ir 
pan. Pirmiausia išmokykite protą lyg jautį ramiai žingsniuoti 
siauru keliuku. Tik įsitikinę jo paklusnumu, galėsite važiuoti 
ir sunkesniu keliu, grįstu šešiomis pagundomis – geiduliais, 
pykčiu, goduliu, iliuzija, išdidumu ir pavydu.  

Bhasmasurai66 Dievo malonės dėka buvo suteikta di-
džiulė jėga – jis galėjo pelenais paversti kiekvieną žmogų, ant 
kurio galvos uždėdavo ranką, tačiau savo instinktų jis nebuvo 
suvaldęs, proto nebuvo išvalęs. Pasidavęs goduliui ir egoiz-
mui, jis norėjo paversti pelenais net patį dovanos davėją! 

Šastros – tai tik žemėlapiai, geriausiu atveju – turisto 
vadovai, kuriuose aprašomas kelias ir nurodoma, kaip ke-
liauti. Tikroje kelionėje bus sunkumų, kliūčių, išbandymų, 
duobių ir pavojų. Joje išvysite ir gražių gamtovaizdžių, o pa-
siekę tikslą patirsite džiaugsmą. Joks pasakojimas nepakeis 
tikrojo išgyvenimo. Be to, vienas ir tas pats dalykas Šastrose 
                                                 
66  Bhasmasura – vieno indų mito veikėjas, kuriam po ilgos askezės 

dievas Šiva dovanojo malonę: uždėjęs dešinę ranką ant žmogaus gal-
vos Bhasmasura galėjo jį paversti pelenais. Neįstengęs atsispirti savo 
blogai prigimčiai Bhasmasura įsigeidė paversti pelenais net patį Šivą, 
tačiau Šivą išgelbėjo deivė Mohinė, pasinaudojusi savo moteriškais 
kerais ir pažadėjusi tekėti už Bhasmasuros, jeigu šis prisieksiąs jai iš-
tikimybę. Bhasmasura prisiekė uždėjęs dešinę ranką sau ant galvos ir 
pats pavirto pelenais. 
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gali būti aiškinamas įvairiai, tai daroma tik tam, kad skaity-
tojui būtų lengviau suprasti esmę. Net Vedose vienas daly-
kas pateikiamas įvairiomis poetinėmis formomis, skirtingais 
požiūriais, tačiau kai kurie mokslininkai bando tas formas 
atskirti ir teigia, kad jomis perteikiama skirtinga prasmė – 
taip jie, užuot paaiškinę esmę, dar labiau viską supainioja.  

Abi nuomonės turi ir privalumų, ir trūkumų  
Įvairūs mokslininkai žemėlapio simbolius aiškina ne-

vienodai, pagal savo nuostatą, pasirinkimą ir pamėgtą te-
oriją. Šastrų žinovai taip pat ne visada teisūs, juos dažnai 
paklaidina noras įveikti varžovą. Be to, jie priklauso skirtin-
goms filosofinėms mokykloms, o tai taip pat varžo jų lais-
vę, neleidžia ieškoti tikrosios Šastrų prasmės ir jos pažinti. 

Nesu nei paprastas, nei intelektualus Šastrų aiškinto-
jas. Aš mokau meilės. Todėl sutariu ir su mokslininkais, įni-
kusiais į raštų studijas, ir su proto garbintojais. Abi nuomo-
nės turi ir privalumų, ir trūkumų. Spinduliuokite meilę ir 
nereikės jokių Šastrų, nes visų Šastrų tikslas vienas – išmo-
kyti visus mylėti vienodai ir įveikti tam kliudantį egoizmą. 
Kaip „netinkamą“ daiktą reikia išmesti ir protą, jeigu jis 
tampa tokios meilės kliūtimi.  

Jeigu Šastrų studijos ir apmąstymai nepadės jums su-
vokti, kad vien protu pasikliauti negalima, tai jas tyrinėda-
mi tik eikvosite laiką bei energiją. Piligrimystė taip pat skir-
ta tam, kad dvasiškai tobulėtumėte, taurintumėte jausmus, 
kiltumėte į aukštesnius lygmenis. Protas tarnauja tam pa-
čiam tikslui ar bent jau turėtų tarnauti. Protas siekia pažinti 
visatos vienovę, jos kilmę ir paskirtį, taip pat mikrokosmo-
so (anu) ir makrokosmoso (bruhath) dėsnius, jis žvilgčioja 
už kaskart tolstančios uždangos ir nori pamatyti Tą, kuris 
tampo virvutes (suuthradhaara). 
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Nepataikaukite savo įgeidžiams 
Nepataikaukite savo įgeidžiams, neauginkite aistrų. 

Tasai sėjos ir pjūties darbas niekados nesibaigs, niekada ne-
pasitenkinsite tuo, ką turite, vietoje vienos aistros atsiras 
dešimt kitų. Šie metai vadinami „suktaisiais“ (vikaari)! Sau-
gokitės! Nenusileiskite klaidinantiems įgeidžiams ir apgau-
lingam pasitenkinimui. Jei eisite jausmų keliu, paklysite, 
pakliūsite į aklavietę, tik tiesusis kelias veda link Dievo. 
Tad laikykitės tiesiojo kelio, tada jūsų siela pražys. Tiesusis 
kelias padės įveikti tris savybes ir pakilti aukščiau jų. Norė-
dami pagardinti patiekalą, iš druskos, pipirų ir tamarindo67 
gaminatės padažą. Užminkykite savybių tešlą ir paragauki-
te kitokio skonio. Negalima leisti vyrauti tik vienai savy-
bei – jas visas reikia užtvenkti ir pasukti į palaimos ežerą.  

Svarbu ne išorinis, jutiminis, objektyvus, pasaulietiš-
kas džiaugsmas, o vidinė palaima. Jeigu jūsų vidinės pu-
siausvyros netrikdo išorinio gyvenimo pakilimai ir nuo-
puoliai – galite džiaugtis sėkme. Kiekviena ateinanti diena 
tokia pati, kaip ir praėjusi: teka ir leidžiasi Saulė, pilnėja ir 
dyla Mėnulis, keičiasi metų laikai. Pasibaigus 365 dienoms, 
rytojaus dieną vadinate Naujaisiais metais ir pridedate vie-
ną skaičių, tačiau Saulės ir Mėnulio tai neveikia. Būkite 
kaip Saulė. Būkite kaip Mėnulis. Jauskitės vienodai, ar var-
pai skambina seniems, ar naujiems metams. 

Išmokite išsklaidyti rūką 
Sielai pažinti nereikia jokių ypatingų pastangų. Kai iš-

moksite matyti pro iliuzijos „uždangą“, siela pati išsiskleis 
visu savo grožiu. Tereikia išsklaidyti rūką, debesis, garus, 

                                                 
67 Tamarindas – Indijoje augantis medis, brandinantis į pupas panašius 

saldžiarūgščius vaisius, naudojamas padažams gaminti.   
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nuplėšti visas užuolaidas, kurios slepia žmogaus esmę, 
įsprausdamos ją į kūną su visomis nesvarbiomis jo savybė-
mis. Kaip išsklaidyti rūką? Kaip nuvalyti veidrodį, kad sie-
la jame atsispindėtų aiškiai ir neiškreiptai? Reikia nušveisti 
ir nugludinti protą, kuris verčia jus tikėti, kad Šastros yra 
vienintelis autoritetas, taip pat ir intelektą, tvirtinantį, kad 
protas yra didžiausias autoritetas. Tačiau protas ir intelek-
tas labai greitai užsiteršia! Jiems reikalinga nuolatinė prie-
žiūra. Varinis indas turi būti nuolat šveičiamas, plaunamas 
ir džiovinamas, kad blizgėtų kaip naujas. Protas taip pat tu-
ri būti valomas kartojant Dievo vardą, atliekant geras už-
duotis, dirbant gerus darbus ir rūpinantis visų gerove. 

Saulė visada danguje, tik debesys užslenka ir paslepia 
ją nuo jūsų akių. Jutiminis pasaulis ir yra tie debesys, kurie 
uždengia sielą, šviečiančią jūsų širdžių skliaute. Tas pats 
protas, kuris užtraukia debesis, gali juos kaipmat ir išsklai-
dyti, nes jis – lyg vėjas – čia gena debesis, užtemdydamas 
padangę, čia kitą akimirką, pakeitęs kryptį, veja juos šalin! 
Išmokykite protą ne telkti debesis, o juos sklaidyti. Tai gali-
ma pasiekti laikantis drausmės.  

Vienu šuoliu negalite pasiekti kalno viršūnės, neleng-
va paneigti pojūčių poveikį, reikia įveikti polinkius, susifor-
mavusius per daugybę gyvenimų. Pasaulis yra iliuzija, ir 
tik tam, kuris pasiekė galutinį tikslą, jis yra Aukščiausioji 
Tikrovė (Brahman)68, tačiau kol tokia mintis apšvies protą, 
reikia kantriai laukti, tikėtis ir tam rengtis. Kūdikio negali-
ma maitinti suaugusių žmonių maistu, turite maistą jam 

                                                 
68  Pasak Satjos Sai Babos, šios nekintamos, amžinos, Aukščiausiosios 

Tikrovės, vienintelės tiesos, visų būtybių esmės, neįmanoma išreikšti 
žodžiais. Galima tik parodyti į ką nors ir pasakyti: „Tai nėra Aukš-
čiausioji Tikrovė“.    
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pritaikyti. Todėl nepersistenkite dirbdami, bet venkite ir 
tinginystės. Abu kraštutinumai kenkia sveikatai. 

Siekite palaimos meile 
Nemanau, kad intelektualusis Šastrų aiškinimas būtų 

svarbiausias dalykas dvasiniu keliu einančiam žmogui. Pa-
tarsiu jums siekti palaimos ne tais sunkiais ir abejotinais 
būdais, bet meilės, prasidedančios namuose, šeimoje ir ap-
glėbiančios visus, keliu. Padėkite į šalį aštriabriaunį anali-
zės ginklą, kuriuo į gabalus kapojate oponento argumentus 
ir nuomonę. Geriau paimkite į rankas meilės skanėstą – jis 
suteiks džiaugsmo ir užkariaus užsispyrėlių širdis. 

Mano kelias – meilės kelias, kuriuo jus vesiuos. Todėl 
kiekvienam pas Mane atvykusiam žmogui siūlau Savo vizi-
tinę kortelę. Žinau, kuo jūs vardu, kokia jūsų profesija, vi-
suomeninė padėtis, praeitis, tačiau apie Mane jūs nežinote 
nieko. Man nereikia nagrinėti jūsų asmens bylų, tačiau Aš 
noriu, kad jūs išvystumėte truputėlį Mano šlovės, todėl lei-
džiu į ją žvilgtelėti per dieviškąjį stebuklą ir dar daliju jums 
Savo meilę, kad nors truputį ja vadovaudamiesi taptumėte 
geresni. 

Venkatagiris, Dvasinė konferencija, 1959 04 12 
 
 
    iekvienam žmogui pagal jo visuomeninę padėtį, po-
mėgius, polinkius bei užsitarnautus nuopelnus skiria-
mas darbas. Atlikite jį nuoširdžiai garbindami Dievą ir 
bijodami nuodėmės. Tegu skausmas ir liūdesys, sėkmė ir 
nesėkmė tarsi kūjis nukala iš jūsų tvirtą Dievo žmogų. 
Būkite viskuo patenkinti, vidinis pasitenkinimas svar-
biau už išorinę gerovę.  

Satja Sai Baba 

K 



 

 124 

21. MATERIALUSIS PASAULIS  
IR SĄMONĖ 

Dvidešimt keturias valandas per Akhanda bhadžanas69 
ragavote Dievo vardo saldybės. Akhanda reiškia „nenu-
trūkstamas, be pertraukos“. Džiaugiuosi, kad giedojote ne-
sustodami ir kartojote ne vieną Dievo vardą (tarsi Dievui 
būtų būdinga tik viena savybė), o visą virtinę Jo vardų. Tas 
pats žmogus savo vaikams yra tėvas, sūnėnams – dėdė, vie-
niems – brolis, kitiems – pusbrolis, tėvams – sūnus. Dievas 
taip pat yra visoks. Todėl giedodami bhadžanas turite pa-
tenkinti visų dalyvaujančių poreikius, primindami jiems ne 
vien tik Ramą, Krišną ar Sai, bet ir visus kitus gausius 
Dievo Įsikūnijimus. 

Akhanda bhadžanos turėtų būti ne tik dvidešimt ketu-
rių valandų ir net ne septynių dienų šventė. Jos turi trukti 
visą gyvenimą – nuo gimimo iki mirties. Visą gyvenimą rei-
kia mąstyti apie tai, iš kur visa tai atsirado ir kokiam tikslui. 
Vos gimę, lyg būgnui aidint širdies dūžiams, pradedate žy-
giuoti į krematoriumą. Vieniems keliauti tenka ilgiau, kiti 
atvyksta greičiau, tačiau visi yra kelyje. Todėl giedoti Dievui 
reikia pradėti vaikystėje ir nesiliauti visą gyvenimą. Žmogų 
giesmės turi lydėti kaip geras draugas, nusiraminimas ir 

                                                 
69  Akhanda bhadžanos – Satjos Sai Babos organizacijos centruose lap-

kričio mėnesio viduryje, prieš Satjos Sai Babos gimimo dieną, ir kito-
mis ypatingomis progomis visą parą nepertraukiamai giedamos 
giesmės Dievui.   
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stiprybė. Neatidėliokite to senatvei, nes giedojimas yra 
svarbus sielos maistas. 

Jūs esate labai nepastovūs 
Visi esate paveikti čia giedamų giesmių ir džiaugiatės 

galėdami giedoti drauge. Tačiau šis jausmas laikinas. Šian-
dien garbinate Dievą, o rytoj su tokiu pat entuziazmu šliesi-
tės prie tų, kurie garbina melą! Jūs esate labai nepastovūs. 
Tai, ką jaučiate esant teisinga, ir tai, ką darote – du skirtingi 
dalykai. Pasišventusiam Dievui žmogui taip elgtis nedera. 
Jei nebus tikėjimo, kaip pelnysite ramybę ir laimę? 

Žmonės lyg paklaikę visur ieško ramybės bei laimės. 
Prieš Man ateinant pas jus daktaras Bhagavantamas kalbė-
jo, kad anapus objektyviojo pasaulio yra paslaptis, kuri su 
kiekvienu mokslo žingsniu vis didėja ir kaskart sunkiau ją 
atskleisti. Atvėręs vienerias duris mokslininkas nustebęs iš-
vysta dar dešimt. Tikrąją ramybę galima rasti tik sielos gel-
mėse, suvaldžius protą, įtikėjus, jog šis daugiasluoksnis re-
gimasis pasaulis turi vieną pagrindą. Tai suvokęs žmogus 
jausis tarsi radęs aukso, iš kurio galima pasigaminti įvairių 
papuošalų. 

Tą pajusti padeda tik patyrimas, kurio džiaugsmo ir jį 
lydinčio dvasinio pakylėjimo neįmanoma perteikti žo-
džiais. Klausantis ir giedant Dievo vardus toks patyrimas 
artėja. Klausymas yra jūsų vidiniai vaistai, kuriuos turite 
gerti, o giedojimas – išorinis balzamas, kuriuo turite teptis. 
Reikalingi ir vieni, ir kiti vaistai. Taip pat būtini dora ir dar-
bas, kurį reikia aukoti Dievui. Visa tai yra pamatai, ant ku-
rių statomas meilės Dievui pastatas. Darbas turi būti dirba-
mas dorai, tinkamai, su meile bei išsaugant dvasinę pusiau-
svyrą, kad veiklos ieškantis protas būtų ramus. 



Kalba Satja Sai, I tomas 
 

 126 

Reikia dirbti ir negalvoti apie darbo vaisius 
Už karmą atsiteisti padeda dora. Inertiški, tamsūs 

žmonės dirba tik dėl rezultato, jie griebiasi įvairiausių 
gudrybių, kad tik pasipelnytų, tikslas jiems pateisina bet 
kokias priemones. Veiklūs žmonės – išdidūs, pasipūtę, jie 
giriasi esą veikėjai, geradariai, labai patyrę. Ramūs žmo-
nės dirba negalvodami apie atlygį, visus darbo vaisius 
skirdami Dievui ir nesijaudindami nei dėl pralaimėjimo, 
nei dėl sėkmės, jie visada prisimena savo pareigas ir nie-
kados nesusimąsto apie teises. 

Iš tikrųjų džiaugsmą teikia ne rezultatas, o pats darbo 
procesas. Laikykitės tokios nuostatos. Pasirengimas vestu-
vėms, svečių priėmimas, vaišinimas, namų tvarkymas, mu-
zika – visa tai džiugina, kol šventei rengiamasi ir per ją, ta-
čiau šventei pasibaigus – džiaugsmo lyg nebuvę. O atėjus 
laikui sumokėti sąskaitas šeimininkui apskritai gali pasida-
ryti bloga! Galvokite tik apie patį darbą ir jo prasmę, tada 
veiklos vaisių atsisakyti nebus sunku. 

Žmogus gimė tam, kad atskleistų dieviškosios kibirkš-
ties grožį. Kūnas – lempos dagtis, o Dievo troškimas – aly-
va, be kurios nebus šviesos. Tačiau kaip toji pelė, kuri, susi-
gundžiusi nuo spąstų sklindančiu kvapu, atsisako kitokio 
aruode esančio maisto ir tampa savo kvailumo auka, taip ir 
žmogus nepastebi tikrojo maisto, vaikydamasis pasaulietiš-
kų turtų jis tik iššvaisto savo gyvenimą. 

Įvairios meilės Dievui rūšys 
Šioje laikinoje (anithyam) įvairovėje išvyskite ir stebė-

kitės tuo, kas yra amžina (nithyam). Šioje dramoje vaidina 
tik du aktoriai – materialusis pasaulis (jada) ir sąmonė 
(chaithanya), tačiau jie turi daugybę vaidmenų. Lyg smui-
kininkas Čaudijas, ką tik keturiomis stygomis pagriežęs 
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dešimt ragų70 ir galintis pagroti dar keturis šimtus, mate-
rialusis pasaulis ir sąmonė vaidina visus vaidmenis. Iš 
dvidešimt šešių abėcėlės raidžių71 sudaromi visi žodžiai ir 
parašoma gausybė knygų, kurias žmonės skaito ir supran-
ta. Žiūrėkite šią dramą ir supraskite, jog tai režisieriaus, 
paties Dievo, kūrinys.  

Tai pasiekiama meilės Dievui keliu. Tos meilės pagrin-
das – atpildo nelaukiantis darbas. Meilė Dievui būna įvai-
rių rūšių – nelygu kiek žmogus yra ištrynęs iš savo sąmo-
nės ankstesnių gyvenimų įspaudų, kokios jis dabar dvasi-
nės būklės ir kiek patobulėjęs. Bhyšma puoselėjo ramią 
meilę (shaantha bhakthi), Jašoda – motinišką meilę vaikui 
(vaathsalya bhakthi), Gouranga ir Mira – švelnią meilę (ma-
dhura bhakthi), o piemenaitės – prieraišią meilę (anuraaga 
bhakthi)72. Lengviausia tapti atsidavusiu tarnu (dhaasya), 
toks santykis dabar tinkamiausias daugumai dvasinių ieš-
kotojų. Tai visiškas atsidavimas Dievo valiai arba visiškas 
pasiaukojimas (prapatthi), kylantis ramybėje iš meilės 
Dievui. 

Mokytis mylėti Dievą galima keliais būdais, o iš tikrų-
jų tai daryti reikia visais būdais. Tikslas – lavinti ir valdyti 
protą bei intelektą. Jie padės jums suvokti sąlyginį nedualu-

                                                 
70  Raga – senosios indų muzikos darni melodijos schema. 
71  Anglų kalbos abėcėlėje yra 26 raidės. 
72  Bhyšma – „Mahabharatos“ veikėjas, pandavų ir kauravų dėdė;  

Jašoda – Krišnos įmotė; 
Gouranga (1486-1533) – Vakarų Bengalijoje gyvenęs Krišnai atsida-
vęs vienuolis, mokęs šlovinti Dievą einant procesijoje gatve, šokant ir 
giedant Krišnos vardą;  
Mira (1498-1546) – Šiaurės Indijoje gyvenusi indų poetė, ryškiausia 
meilės Dievui judėjimo Indijoje atstovė;  
piemenaitės – Krišnos draugės, garbinusios jį Brindavane. 
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mą (visishtaadhwaitha)73; paskui dvasinis patyrimas priklau-
sys tik nuo Viešpaties malonės. Susiliejimas su Absoliutu 
(saayujam) bus Jo rankose. Pagrindinės priemonės yra klau-
symas (sravanam), giedojimas (kirtanam), Dievo vardo kar-
tojimas (smaranam), prisilietimas prie Jo lotoso pėdų (padase-
vanam), pagerbimas (vandanam), tarnavimas (dasyam), drau-
gystė (sneham) ir pasiaukojimas (atmanivedanam). Draugystė 
eina prieš pat pasiaukojimą, nes tarp draugų nėra baimės, 
abejonės, nepasitikėjimo ar svyravimo. 

Misija, dėl kurios Dievas ateina į šią Žemę 
Dievo Įsikūnijimas ateina parodyti žmogui dvasinio 

tobulėjimo kelią. Turi baigtis neramumai, kurie kankina 
žmogų. Kaip tik tai ir reiškia pasakymas „Dievui pasišven-
tusių žmonių gelbėjimas“ (Parithraanaaya saadhoonam). Vi-
sus gerus žmones reikia gelbėti nuo nerimo. Žmonės nera-
mūs, nes nesuvokia, kad pasaulietiški dalykai nėra labai 
svarbūs. Visi žmonės turi pelnyti ramybę ir laimę – su tokia 
misija Viešpats kaskart ateina į šią Žemę. Jis išsirenka šven-
tumo (pavrithrathwam) ir dieviškumo (dhivyathwam) persi-
smelkusį kraštą ir tampa žmogumi, kad galėtumėte su Juo 
susitikti, kalbėtis, klausytis, suprasti, vertinti Jo žodžius, 
vykdyti Jo nurodymus ir gauti iš Jo naudos. 

Nematomam, pavidalo neturinčiam Dievui vis tiek su-
teikiate patinkamą pavidalą ir Jam meldžiatės. Tai jus nura-
mina ir pastiprina. Tačiau kai Dievas priešais jus atsistoja 
žmogaus pavidalu, jūs abejojate, aptarinėjate ir Jį neigiate! 
Kokia tragedija! Žmonės puola ant kelių priešais akmeninę 

                                                 
73  Sąlyginis nedualumas – filosofija, apibūdinanti aukščiausiąją meilės 

Dievui pakopą, kai žmogus labai trokšta pamatyti ir pažinti Dievą. 
Nedualumas – filosofija, teigianti, kad yra tik viena Aukščiausioji 
Tikrovė, o regimasis jutiminis pasaulis – iliuzija.   
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gyvatę, pila ant jos pieną, meiliai prausia švęstu vandeniu, 
tačiau kai ji pavirsta tikra kobra, jie išsigandę pabėga! Tas, 
kuris iš tikrųjų myli Dievą, neabejoja ir nieko nebijo.  

Eiti teisingu keliu nėra gėda 
Prahlada drebėjo pamatęs savo garbinamą Viešpatį: 

pusiau žmogaus, pusiau liūto pavidalo Dievo Įsikūnijimą 
Narasimhą, kai šis išėjo iš kolonos. Viešpaties paklaustas, 
kodėl jis dreba, atsakė, jog bijąs ne Dievo, nes visi pavida-
lai yra Jo ir todėl visi yra dieviškai gražūs. Jis drebėjo, nes 
bijojo, kad pavidalas gali greit dingti ir dieviškasis regėji-
mas baigsis. Prahlados tėvas buvo aistringos prigimties, 
todėl jam Narasimhos pavidalas atrodė baisus, o sūnui 
Viešpats buvo gražus bei maloningas, nes jis buvo sklidi-
nas Dievo meilės. 

Jei norite perlų, turite nerti į jūros gelmę. Ar ne be-
prasmiška pliuškentis prie kranto ir tvirtinti, kad jokių 
perlų jūroje nėra ir kad visi pasakojimai apie juos melagin-
gi. Nerkite į gelmę ir nugrimzkite Sai Baboje, jei norite su-
prasti šio Dievo Įsikūnijimo esmę. Neryžtingumas, abejo-
nės, cinizmas, paskalų klausymas neduos jokios naudos. 
Tik kryptingas tikras tikėjimas gali nuvesti į pergalę. Tai 
pasakytina apie bet kurią pasaulietišką veiklą. Tuo labiau 
tai taikytina dvasinėje srityje. Tačiau jeigu jau išsirinkote 
Dievo vardą ir pavidalą, nekeiskite jų, nekeiskite Meilės 
Įsikūnijimo.  

Daugybė žmonių užeina į jūsų namus, maloniai su ju-
mis elgiasi, tačiau jų visų juk nevadinate „tėveliais“ ar „tė-
tukais“. Nesiblaškykite, neleiskite temdyti jūsų tikėjimo 
abejonėms: „Ar Jis galingas?“, „Ar Jis – Dievas?“ Būkite 
drąsūs, liudykite Dievo galybę, kurią išvydote, skelbkite 
džiaugsmą, kurį patyrėte, pripažinkite malonę, kurią pelnė-
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te. Jei žmonės klaustų jūsų, ar važiuojate į Putapartį, ar gie-
date bhadžanas, drąsiai atsakykite: „Taip“. Eiti teisingu ke-
liu – nėra gėda! 

Ramybės neišmoksite iš knygų 
Kai kurie dvasiniai mokytojai reikalauja besąlyginio 

paklusnumo, kai kurie mokiniams net pataria primušti tą, 
kuris piktžodžiaus mokytojui! Aš nepateisinu tokių moky-
tojų. Dvasinis mokytojas negali naudotis Šivos privilegijo-
mis, tegu jau geriau jūsų mokytoju būna ne koks nors val-
džios ištroškęs egoistas, pasiduodantis neapykantai ir pui-
kybei, o pats Šiva. Palikite visus priekabiautojus vienus su 
savo karma ir tamsiąja palaima. Palikite ne tik tuos, kurie 
nepažįsta Manęs, bet ir visus, kurie pajuokia kiekvieną 
Dievo pavidalą ir pačią Dievo idėją.  

Mokykitės pasitikėti savimi, kad lyg uolos galėtumėte 
atlaikyti šėlstančias neigimo bangas. Toks tikėjimas padės 
jums pamiršti kintamą išorinį pasaulį. Ramdasas74, patekęs 
į kalėjimą, dėkojo Ramai už ypatingą palaiminimą, nes ten 
jis galėjo kartoti Dievo vardą netrukdomas pasaulio, nuo 
kurio jį maloningai atskyrė aukštos kalėjimo sienos! 

Sunkiausi pirmieji žingsniai 
Laimę ar nelaimę lemia jūsų pačių požiūris į išorinį 

pasaulį, nuostata ir pasirinkimas. Ramdasas apdainavo An-
džanėjos75 darbus Lankoje ir paminėjo saloje augančias bal-
tas lelijas. Andžanėja, išgirdęs jį dainuojant ir pastebėjęs ne-
tikslumą, pasakė nematęs Lankoje nė vienos baltos gėlės, 
                                                 
74  Ramdasas (1602-1682) buvo Indijos šventasis, gyvenęs Maharaštros 

valstijoje, atsidavęs Ramai, raginęs žmones kovoti su priespauda, 
tuometinio karaliaus Šivadžio dvasinis mokytojas.    

75  Andžanėja – kitas Hanumano, „Ramajanos“ veikėjo, vardas.    
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visos lelijos buvusios raudonos. Tačiau Ramdasas tvirtino, 
kad jos baltos. Andžanėją supykdė įžūlusis poetas, savo 
vaizduotę vertinęs labiau už tikrovę. Jis kreipėsi į Ramą, 
kad tasai išspręstų jų ginčą. Rama palaikė Ramdaso pusę. 
Jis pasakė, jog Andžanėjai viskas atrodę raudona todėl, kad 
jo akys buvę pasruvusios aistros krauju! 

Jei sieksite ramybės, pasaulis jums atrodys ramus, jei į 
savo širdis įsileisite nerimą – tokį matysite ir pasaulį. Ra-
mybę užsitarnausite ne studijuodami knygas, o žengdami 
dvasiniu keliu. Vienas teisėjas perskaito gausybę storų kny-
gų ir paskelbia vienokį nuosprendį, kitas teisėjas, perskaitęs 
tas pačias knygas, nusprendžia priešingai! Knygos padeda 
tik kelio pradžioje. Toliau eiti turite patys, įveikus pradinį 
ruožą bus lengviau. Prie vienos paisos pridėję kitą gauna-
me dvi, keturios paisos sudaro aną, keturios anos – rupiją76. 
Sunkiausi pirmieji žingsniai, piligrimystė į Kašį77 turi prasi-
dėti nuo pirmojo žingsnio. 

Kurstykite neprieraišos ugnį mesdami į ją mažas mal-
kas, kol ji suliepsnos didele ugnimi. Išnaudokite visas pro-
gas išminčiai įgyti. Jei būsite geri pasauliui, Pasaulio Valdo-
vas apipils jus Savo meile. Būkite kaip žiedai, skleidžiantys 
pasiaukojamo tarnavimo visuomenei ir meilės aromatą, – 
mielai pasipuošiu tokių žiedų girlianda. 

Išsirinkite Viešpaties vardą ir visada jį kartokite. Va-
kar ir šiandien klausiausi jūsų giesmių. Jūsų balsai buvo 
tokie tylūs, kad vargu ar kas už salės sienų jus girdėjo. Ži-
nau, kad vienoje vietoje keli žmonės net buvo pasamdyti 
giedoti be pertraukos. Giedokite energingai, tikėdami 

                                                 
76  Paisa – mažiausias piniginis Indijos vienetas, lygus 1/16 rupijos.   
77  Kašis – kitas seniausio pasaulio miesto Varanasio pavadinimas, pa-

grindinis indų piligrimų centras, kuriame yra 1500 šventyklų, iš jų 
svarbiausioji – Šivai skirta Višvanato šventykla.    
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Dievu. Tegu visas miestas virpa nuo jūsų meilės Viešpa-
čiui, kurios pripildote giedamą Jo vardą. Dievo vardo kar-
tojimas suartina žmones, kuria santarvę, nuramina visas 
audras ir dovanoja ramybę. 

Bangaloras, Akhanda bhadžanos, 1959 07 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   žiaugsmas, kurio ilgitės, yra jumyse,  
bet jūs kenčiate, kaip tas žmogus,  
nerandantis rakto nuo geležinės skrynios,  
kurioje paslėpti didžiuliai turtai.  
Tiksliai vykdykite nurodymus,  
apmąstykite juos meditacijos tyloje  
ir raktą rasite,  
tada atrakinsite skrynią 
ir rasite turtą – savąjį džiaugsmą. 

Satja Sai Baba 
 

D 
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22. V IDINĖ UŽDANGA 

Dabar įprasta į klausytojus kreiptis žodžiais „broliai ir 
seserys“, nors nė vienas kalbėtojas nesiekia idealo, kuris 
šiuo kreipiniu pasakomas. Gausybė tokių formalumų už-
tvindė kasdienį gyvenimą. Ką tik buvo paminėta, jog šian-
dien istorinė Tirupačio šventė, ypatinga diena. Labai nu-
vertėjo švenčių ar dienų, kurias reikėtų užrašyti istorijoje 
aukso raidėmis, sąvoka. Atminkite – tik keturias dienas 
verta vadinti šventomis: tai diena, kai mylintieji Dievą susi-
renka giedoti Jo garbei; diena, kai maitinami alkstantieji; 
diena, kai žmogus savo gyvenime sutinka didį išminčių; ir 
diena, kai jis išmoksta viską tinkamai vertinti. Šiandien iš 
tikrųjų tokia diena, tad sekretorius ją tiksliai apibūdino. 

Man patinka šio komiteto darbas, todėl ir atskubėjau 
čia iš Bangaloro, kur vakar vyko Akhanda bhadžanos, dau-
gybė sekėjų dvidešimt keturias valandas giedojo giesmes. 
Man patinka šventasis Tjagaradža. Žaviuosi juo ne tik šian-
dien, bet ištisus šimtmečius. Tjagaradžai Tirupatis buvo 
ypatingas. Čia jis meldėsi, kad Dievas maloningai nustum-
tų uždangą, užstojusią vidinę šviesą. Komitetas daug dirbo, 
kad pastatytų šiam šventajam šventyklą ir įrengtų salę, ku-
rioje būtų galima švęsti Tjagaradžos dieną, giedoti jo gies-
mes. Nuliūdino naujiena, kad rinkti aukų reikėjo važiuoti į 
tolimas vietas ir tos aukos nebuvo gausios. 
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Aukas reikia tinkamai rinkti 
Tai, ką sužinojau, liudija žmonių meilę ir atsidavimą 

Dievui, tačiau tai byloja ir apie klaidingą vertybių suprati-
mą, kuo pasižymi nūdienos žmonės. Pinigai (dabbu) turi cir-
kuliuoti kaip kraujas (blooddu)! Antraip jie sukels ligą. Ge-
riausias būdas panaudoti pinigus – tai skirti juos Dievo 
meilei didinti, nes tada naudos turės visi – ir pavieniai 
žmonės, ir visa visuomenė. Jei pinigai kaupiami ir necirku-
liuoja, gali iškilti pūlinių. 

Žmonės Man sakė, kad komiteto vadovai, apimti ne-
vilties, net sugalvojo loteriją, kad galėtų šią statybą užbaig-
ti. Kategoriškai nepritariu tokiam projektui. Loterijoje pini-
gai surenkami iš godžių žmonių, susiviliojusių greitai pra-
turtėti. Žmonės gundomi. Tai neleistina. Parduodant loteri-
jos bilietus, dalijant laimėjimus, stengiantis išlyginti balansą 
naudojami nešvarūs pinigai. Tikslas galbūt ir geras, bet bū-
das taip pat turi būti doras. Kiekvienas, kuris aukoja nors 
skatiką, turi duoti jį iš tikros meilės Dievui. Jis turi žinoti, 
kad jo skatikas bus panaudotas tam pastatui, kurį jis nori 
matyti pastatytą. Neimkite pinigų, kuriuos žmogus duoda 
nenuoširdžiai ar dėl kitokių priežasčių. Tik tada pastatas 
bus vertas Tjagaradžos vardo. Juk Tjagaradža, pasiauko-
damas Dievui, atstūmė Tandžiorės radžos siūlytas pasau-
lietines gėrybes. 

Plintant ligoms reikia daugiau gydytojų. Dabar, kai mo-
ralė ypač smuko, žmonės turi kreiptis į tokius gydytojus, 
kaip Tjagaradža, kuris gydė nuostabiu ir malonaus skonio 
Ramos vardo vaistu. Dalytis šiuo sveikatą teikiančiu turtu 
turi teisę visi. Kiekvienos tautybės žmonės turi didžių gydy-
tojų, sėkmingai gydančių šią pasaulietiško gyvenimo ligą 
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(bhavaroga). Surdasas rašė hindi kalba, Ramalingasvamis – 
tamilų, Purandharadhasa78 – kanarų, tai tik keli pavyzdžiai.  

Tjagaradžos giesmės teikia palaimą 
Tjagaradža išsiskiria iš visų ne todėl, kad giedojo telu-

gų kalba, o todėl, kad jo eilės labai nuoširdžios ir nepapras-
tai tobulos savo poetine bei muzikine forma. Melodija ati-
tinka emocinį atlikėjo giedojimo tempą, ritmas dera su 
prasme, eilėmis, kurios savo ruožtu reikalauja ritmo ir gai-
dos bei tam tikros giesmės struktūros, keldamos troškimą 
susilieti su Dievu. Tokį spontanišką mokslo ir meno, muzi-
kos ir dvasinio darbo meistriškumą retai rasime kurios nors 
šalies istorijoje ar kalboje. Tjagaradža giedojo užsimiršęs, 
paskendęs Dieve, ir todėl jo giesmės sklidinos tos ypatin-
gos, nepaprastos jėgos, teikiančios palaimą ir atlikėjui, ir 
klausytojui. 

Tikroji Krišnos motina buvo Devakė, tačiau vaiką 
Brindavane užaugino Jašoda. Jašoda patyrė didžiausią lai-
mę, kokią tik gali suteikti motinai vaikas. Panašiai pasielgė 
muzikos gerbėjai tamilai, priėmę Tjagaradžą ir giedoję jo 
giesmes dažniau nei telugai. Tamilai yra Tjagaradžos Jašo-
da. Jie puikiai jaučia melodiją bei ritmą, skrupulingai laiko-
si reikalavimų. Deja, dėl nepakankamai gerai suprantamo 
teksto atsiranda iškraipymų, rėžiančių telugo ausį. Tegu 
kuo daugiau telugų išmoksta giedoti Tjagaradžos eiles, kad 
nebūtų prarasti šios kalbos atspalviai. Kad ir kaip ten būtų, 
melodija, gaidos ir ritmas reikalingi tik tam, kad padėtų su-
prasti eiles ir perteikti jausmą, iš kurio jos gimė. Tai įmano-
ma tik tada, kai žodžių reikšmė aiški. 

                                                 
78  Purandharadhasa (1484-1564) – Pietų Indijoje, Karnatakos valstijoje 

gyvenęs poetas ir muzikas, daugelio giesmių autorius. 
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Kiekvienoje šventykloje trykšta  
meilės Dievui šaltinis 
Muzika visame pasaulyje skelbia taiką, visų šalių vy-

rai, moterys ir vaikai pasiduoda neregimai jos įtakai. Ją jau-
čia net gyvūnai ir augalai. Viešpats yra pasakęs: „Ten, kur 
giedos Man atsidavusieji, būsiu ir Aš, Narada“ (Madbhak-
thaah yathra gaayanthe, thathra thishthaami, Naaradha). Todėl 
giedodami Tjagaradžos eiles, aiškiai suvokdami jų prasmę 
ir kontekstą, geriausiai išreikšite meilę Dievui. Atėjau šian-
dien, kad šią Tjagaradžos šventės dieną palaiminčiau komi-
tetą ir padrąsinčiau jį darbuotis toliau. Mane čia atvedė trys 
dalykai – jūsų troškimas (iccha), tikėjimas (shraddha) ir ap-
linkybių sutapimas (anukoolam). 

Tirumalajaus Tirupačio šventovė turi puoselėti meilės 
Dievui daigus, kad ir kur jie augtų. Kaip tik toji meilė 
Dievui suburia piligrimus Tirumalajaus kalne melstis Ven-
katešvarai79. Jei meilės Dievui šaltinis išdžius, kuo numal-
šinsime žmogaus sielos troškulį. Tas šaltinis turi būti kiek-
vienoje šios šalies šventykloje. Taigi ši šventovė gali pagel-
bėti komitetui. Reikia išsaugoti Tjagaradžos giesmes, jos su-
tvirtina atsidavimo Dievui dvasią. Tjagaradža buvo Valmi-
kis, gimęs Indijos pietuose, kad apdainuotų Ramos šlovę ir 
paskelbtų išvaduojančiąją Ramos mantrą (Raama thaaraka 
manthra). Jam rūpėjo kiekvienas žmogus ir visas pasaulis. 
Jis nuolat jautė šalia savęs Dievą, todėl Rama daug kartų jį 
laimino, leisdamas save pamatyti, ir dažnai jį gelbėjo. Meilė 
Dievui teikė Tjagaradžai ramybės ir džiaugsmo. 

                                                 
79 Venkatešvara – kitas Višnaus vardas.   
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Indija stovi prie naujosios eros slenksčio 
Atsikratyti egoizmo bei neapykantos galite dviem bū-

dais – malda ir atgaila. Tjagaradža parodė, kaip tai padary-
ti. Jis visada nagrinėjo savo žodžius ir darbus, įvertindavo 
juos pagal meilės Dievui didumą. Kaip medaus ieškanti bi-
tė, kuri skrenda nuo žiedo prie žiedo, kaip vijoklis, kuris, 
kad nenusvirtų, tvirtai apsiveja aplink medį, kaip upelis, 
bėgantis į upę, o upė – į jūrą, taip Tjagaradža veržėsi prie 
Ramos. Jo giesmės – tai tyri kvapnūs meilės Dievui žiedai, 
todėl nemirtingi. 

Kiekvienas žmogus trokšta poilsio, tačiau geidulių rū-
dys kaupiasi jo prote, grasindamos kada nors „išsiveržti į 
paviršių“. Todėl žmogus turi nuolatos tikrinti savo vidų, rū-
pintis jo švara. Nušveisti rūdis labai padės Tjagaradžos gies-
mės. Meskite šalin savo cinizmą ir pasiklausykite kerinčios 
muzikos, įsijauskite į ją. Tūkstančius metų šioje šalyje klestė-
jo dvasinė kultūra ir buvo mokoma, kaip kontroliuoti mintis. 
Todėl indų civilizacija atlaikė amžių sukrėtimus ir įnirtingus 
taifūnus, nušlavusius nuo žemės paviršiaus ištisas tautas. In-
dija ir dabar žydinti, žalia šalis, kuri stovi prie naujosios eros 
slenksčio, bet vadovaujasi savo senaisiais idealais. 

Deja, žmonės vis mažiau mėgsta gerą muziką, nes pa-
plito užkrečiamos nerimtos kino filmų dainos ir sentimen-
talios melodijos, kurios skverbiasi net į giesmes Dievui! 
Giedokite Tjagaradžos eiles pagal klasikines ragas. Esu tik-
ras, kad jos daug labiau patiks klausytojams. Tai ne šiaip 
sau dainelės (paatalu), tai brangakmeniai (mootalu), rodan-
tys kelią (baatalu) link Dievo. Jei pamiršite Tjagaradžą, šis 
šventas kalnas sugrius, nes jo pagrindas – meilė Dievui. 
Tjagaradžą žmonės pamirš tik tada, kai taps beviltiškais pa-
sauliečiais ir nebegirdės savo viduje Dievo balso. 

Tirupatis, Tjagabramos šventė, 1957 07 11 
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23. ŠVENTYKLA 

Vykdamas į kaimą ir susitikdamas su kaimo žmonė-
mis visada labai džiaugiuosi. Kaimo žmogaus siela tyra, 
nuotaikos kaime nuoširdžios, neapsimestinės. Ši diena jūsų 
kaimui ypatinga, nes pagal bendruomenės projektą atida-
roma ligoninė ir sveikatingumo centras. Džiaugiuosi, kad 
jūs suprantate šios veiklos svarbą. Visi daug ruošėtės, kad 
šį įvykį iškilmingai atšvęstumėte, mielai drauge su visais 
vykdėte organizatorių skirtas užduotis. Jūsų kaimo bendra-
darbiavimo ir draugiškumo dvasia atvedė Mane pas jus. Aš 
esu meilė ir noriu, kad visur būtų tos meilės kuo daugiau, 
kad jos būtų sklidini visi darbai. 

Žmogų kankina dviejų rūšių ligos: fizinės ir dvasinės. 
Pirmosios atsiranda sutrikus vėjo (vatha), tulžies (pitha) ir 
gleivių (sleshma)80 pusiausvyrai, antrąsias sukelia ramiosios, 
veikliosios ir inertiškosios savybių pusiausvyros pažeidi-
mas. Įdomu tai, kad dorovingumas išgydo abiejų rūšių li-
gas. Fizinė sveikata reikalinga dvasinei, o dvasinė sveikata 
laiduoja fizinę! Dosnumas, ištvermė ko nors netekus ir ap-
imtam liūdesio, entuziazmas ir noras daryti gera, teikti 
naudą visuomenei ir kuo geriau atlikti darbus – visa tai 
stiprina ir sielą, ir kūną. Jau vien tas džiaugsmas, kurį pati-
riate tarnaudami, veikia kūną ir išvaduoja iš ligų. Kūnas bei 
siela artimai susiję. 
                                                 
80  Pagal ajurvedą, senąjį indų medicinos mokslą, vėjas (vatha) kontro-

liuoja judėjimą (žarnų susitraukimus, balso stygų virpėjimą, rankų 
gestikuliavimą, DNR reprodukciją), tulžis (pitha) valdo medžiagų 
apykaitą ir virškinimą, gleivės (sleshma) lemią kūno struktūrą.    
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Neviltis – tai nuodėmė, kuria nusikalstate Dievui 
Dauguma jūsų esate žemdirbiai ir todėl jums nereikia 

priminti, kad didžiąją metų dalį gyvenate viltimi. Viltis jus 
palaiko ariančius, pjaunančius, sėjančius, tręšiančius pasė-
lius. Toji viltis turėtų tapti jūsų įpročiu ir kai galvojate ne 
tik apie žemės ūkio darbus. Ji padės jums visais gyvenimo 
atvejais. Neleiskite nevilčiai pakenkti jūsų veiklai ir susil-
pninti pastangų. Neviltis – tai nuodėmė, kuria jūs nusikals-
tate Dievui. Jei jumyse yra Dievas, kodėl netenkate vilties? 
Kaip tik todėl Dievas ir sako: „Kodėl bijote, jei esu čia?“81 
Visada būkite sklidini džiaugsmo, optimizmo ir drąsos.  

Sakėte, jog pro Putapartį tekanti Čitravatės upė pasie-
kia ir jūsų kaimą, ji sujungia mus. Tačiau tas ryšys, deja, la-
bai silpnas. Čitravatė patvinsta tik keletą dienų per metus, 
kitu metų laiku ji virsta dykuma! Jeigu jūsų sielų gelmėse 
sruventų gyvybę teikiantis vanduo, toji Čitravatė būtų daug 
vertingesnė nei ši išdžiuvusi upė, ryšys tarp Manęs ir jūsų 
būtų daug tvirtesnis. 

Kaimas – tai visos šalies stuburas. Vaikas tampa suau-
gusiu žmogumi, kaimas išauga į miestą, tik reikia pasirū-
pinti, kad paprastas, nekaltas, nuoširdus vaikas netaptų 
žiauriu, kietaširdžiu žmogumi. Taip pat reikia pasirūpinti, 
kad ramus, paprastas ir Dievą mylintis kaimas netaptų 
triukšmingu ir grėsmingu miestu. Šiame ir kituose kaimuo-
se auga būsimieji šalies vadovai. Jei būsite dori, miestai taip 
pat bus dori. Jei būsite tvirti, miestai taip pat bus tvirti. Jei-
gu kivirčysitės tarpusavyje, miestai taip pat užsikrės kivir-
čų liga. Išmokite gyventi ir dirbti draugiškai. Tegu šios die-
nos džiaugsmas tampa nuolatine jūsų būsena.  

                                                 
81  Garsus Satjos Sai Babos posakis, kuriuo Jis ramina žmones. Angliškai 

jis skamba rimuotai: „Why fear when I am here?“    
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Nelaukite tik vyriausybės pagalbos 
Susiskaldymas ir kivirčai kaimuose yra mūsų gyveni-

mo rykštė. Visas sunkiu darbu pelnytas turtas iššvaistomas 
besipykstant ir besibylinėjant. Jūs auginate žmonėms mais-
tą, tiekiate medžiagą drabužiams, tinginiams rodote darbš-
tumo pavyzdį. Keliatės su aušra ir gulate sutemus. Dirbate, 
prakaituojate ir sudėję delnus maldai žvelgiate į dangų. 
Gyvenate kukliai dėkodami už tai, ką turite. Metų laikai 
(rithu) bei žemdirbys (rythu) glaudžiai tarpusavyje susiję. 
Gyvenate neskubėdami, laikydamiesi metų laikų tvarkos. 
Jūs nelekiate galvotrūkčiais, kaip miesto žmonės. 

Būkite dėkingi žmonėms, pastačiusiems šią ligoninę, ir 
ją išlaikančiai vyriausybei. Vyriausybė surenka pinigus iš 
jūsų ir sukuria šiuos patogumus. Tačiau neturite laukti tik 
jos pagalbos. Net vyriausybinių įstaigų tarnautojai nėra vi-
sagaliai. Jie – tik kitiems paklūstantys tarnai. Vyriausybė – 
tai mašinos, vadinamos „valstybe“, vairuotoja. Tos mašinos 
savininkai ir keleiviai esate jūs. Išsirinkite gerus vairuotojus 
ir žiūrėkite, kad sėdintys prie vairo nesudaužytų mašinos ir 
nesužalotų keleivių. Tokia savininko pareiga. 

Geriausias būdas sėkmei pagauti – meilė Dievui. Ji su-
teiks jums sveikatos, turto, gerovės, nes išnaikins neapy-
kantos ir susiskaldymo sėklas, suteiks daugiau stiprybės ar-
ti lauką. Meilės Dievui sklidinas žmogus kiekvieną veiks-
mą aukoja Viešpačiui, todėl darbą atlieka geriau, tobuliau, 
neapsimetinėdamas, nuoširdžiai. Jis pelno Viešpaties malo-
nę ir todėl užaugina gausesnį derlių, džiaugiasi stipresne 
sveikata bei dvasine ramybe.  

Rūpinkitės savo vidumi 
Jei visas tūkstantis kaimo žmonių kartu giedotų Dievo 

garbei, bendruomenėje būtų didesnė darna ir sutarimas, 
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negu tūkstančiui barantis ir rėkiant vienam ant kito. Jei pra-
dėsite kartoti Viešpaties vardą ir giedosite drauge, kaime 
sužydės meilė ir visos jūsų pastangos duos gausų derlių. 
Pabandykite tai daryti kurį laiką – pamatysite, kaip pasi-
keis nuotaika. 

Kartais bendravimą užtemdo pavydo ir neapykantos 
debesys. Jie kyla iš baimės, o baimė sukelia pyktį. Visa tai 
išnyks širdyse pabudus meilei, mokantis nuolankumo ir iš-
minties. Pykdami jūs iššvaistote laiką, sveikatą, pyktis bjau-
roja žmogaus būdą. Nereikia pykti. Rūpinkitės savo vidu-
mi, kaip rūpinatės laukais. Tokį patį darbą reikia nudirbti ir 
„jausmų, norų, troškimų bei įgeidžių lauke“. 

Važiuodamas jaučiais kinkytu vežimu mačiau jūsų 
šventyklą. Ji apgriuvusi ir nešvari. Juk šventykla yra kaimo 
širdis, joje degantis žiburys apšviečia viso kaimo gyvenimą. 
Tegu jis šviečia aiškiai ir skaisčiai. Siauroje šventyklos ve-
randoje kažkas paliko sulūžusį vežimą – tai tolygu Dievo 
namų išniekinimui. Tai žmonėms neįkvėps meilės Dievui. 
Kad ir kokia mažutė ir paprasta būtų šventyklėlė, laikykite 
ją švarią, neužgriozdinkite šlamštu. Nepaverskite jos besi-
šlaistančių ir kortuojančių tinginių priebėga. Daugiau gie-
dokite šiame kaime giesmių Dievui. Žinau, kad jau giedate, 
tačiau reikia būti veiklesniems. Tegu šioje šventykloje kas-
dien būna atliekamos apeigos, tegu čia liejasi meilės Dievui 
šaltinis. Taip jūs parodysite savo dėkingumą Dievui už vi-
sas malones. 

Padėkite vieni kitiems 
Ligoninės gydytojas prašė, kad jūs bendradarbiautu-

mėte. Tuo jis norėjo pasakyti, kad negalima nepaisyti kūno 
ligų ir kenkti kūnui – šiam Dievo tabernakuliui. Kūnas yra 
įrankis, kuriuo reikia rūpintis. Gydytojas yra savo dalyko 
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žinovas, jis ilgai studijavo medicinos mokslus ir dirba atsi-
davęs žmonėms. Gerbkite jį už jo darbą, tikėkite juo ir jo 
vaistais, neapsunkinkite savo būklės, nepaisydami ligų ar 
klausydami šarlatanų. 

Sakau tai jums, Budilio kaimo žmonės! Padėkite vieni 
kitiems. Kaimo žmones dažnai pražudo tai, kad vienas ne-
gali pakęsti kito sėkmės. Tai indo charakterio rykštė! Kiek-
vienas nori pažeminti savo kaimyną. Kodėl Vakaruose 
žmonės skatina kiekvieną išminties, darbštumo apraišką ir 
tarpusavyje nesivaržo?! Pavydas pražudo žmogų. Pavydą 
kelia perdėtas kūno, juslių ir daiktų, tenkinančių kūno po-
reikius, sureikšminimas. Matykite daiktus tokius, kokie jie 
yra, įvertinkite juos pagal paskirtį, ne daugiau. Džiaugsmo 
ir ramybės teikia kiti, daug svarbesni dalykai. Pasistenkite 
juos įsigyti, visi turite tą teisę. Niekas jums negali uždrausti 
siekti džiaugsmo ir ramybės. 

Visada prisiminkite amžinąsias vertybes 
Kalbėjote apie kitados čia buvusią, į upės smėlį nu-

grimzdusią Bramešvaros šventyklą. Tegu geismas (kama) ir 
godumo (krodha) smėlis neužpusto jūsų širdies gelmėje esan-
čios Dievo šventyklos. Kalbėjote apie išminčius ir jogus, čia 
atsidavusius askezei (thapas). Jie mokėjo skirti tikra nuo ne-
tikra, sugebėjo nutildyti mintis ir ramiai gyveno. Visada 
prisiminkite amžinąsias vertybes, ir aistros gūsiai bei įnir-
šio priepuoliai neišvers jūsų iš kojų. Tada šis meile ir tarpu-
savio pagalba pasižymintis kaimas taps idealu visiems, gy-
venantiems aplinkui. 

Budilio kaimas, 1959 09 09 
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24. I ŠSIBLAŠKYMAS  
IR ATIDUMAS 

Nors ši vieta ir miestas Man pažįstami, dauguma jūsų 
Mane mato pirmą kartą. Paruošus daugiau patiekalų šven-
čiama šventė. Surengus rajonines berniukų ir studentų var-
žybas tėvams bei kitiems žmonėms, besirūpinantiems šalies 
gerove, prasideda šventė. Visų veidai džiugūs, sunkus kas-
dienis darbas pamirštas. Stebite varžybas ir žaidynes, gėri-
tės dalyvių entuziazmu. Priešais jus sėdintys studentai – tai 
įrankiai, kuriais bus kuriamas Indijos rytojus. Jų mokyto-
jams, kurie taip pat yra čia, iš tikrųjų pasisekė, nes likimas 
jiems lėmė kilnią užduotį, nepaprastą galimybę nuoširdžiai 
tarnauti žmonėms, praleisti laiką tyrų žvalių vaikų draugi-
joje. Tėvas, motina ir mokytojas – tai trys žmonės, nuo ku-
rių priklauso šalies ateitis. Iš jų mokytojo vaidmuo svar-
biausias, nes jis yra specialiai parenkamas ir rengiamas dar-
bui, kurio imasi savo noru, todėl neatsikalbinėdamas priva-
lo jį dirbti kaip galėdamas geriau. Vaikai, tėvai ir visuome-
nė juo pasitiki besąlygiškai, o mokytojas už tą pasitikėjimą 
turi atsilyginti sąžiningu darbu. Vaikai ir visuomenė jį ger-
bia kaip dvasinį mokytoją, pabrėždama šventą to žodžio 
prasmę. Mokytojas gali būti neturtingas, visuomenės grieti-
nėlės nepastebimas, tačiau jam reikia tik pasitenkinimo, ku-
rį jis patiria ramiai dirbdamas savo kūrybinį darbą. 

 



Kalba Satja Sai, I tomas 
 

 144 

Mokytojas turi laikytis nurodymų,  
kuriuos duoda kitiems 
Mokytojas, net ir labai supykęs, neturi plūsti savo mo-

kinių – jis turi visada juos laiminti. Jei mokytojas storžieviš-
kai juos koneveikia – nusileidžia iki storžievių. Mokytojas 
turi griežtai vertinti savo elgesį ir žiūrėti, ar neturi kokio 
įpročio ar savybės, kuri mokinio pamėgdžiojama darytų ža-
lą. Jis pats turi laikytis nurodymų, kuriuos duoda kitiems, 
antraip mažus vaikus mokys veidmainystės ir skatins juos 
apsimetinėti. Veidmainystės priežastis – silpnumas ir bai-
mė. Jei mokėsite drąsiai susitaikyti su pasekmėmis, niekada 
nekalbėsite netiesos. Mokytojas neturėtų siekti kontroliuoti 
mokinių keldamas jiems baimę, – tai lengva, tačiau pasek-
mės bus blogos. Išmėginkite geriau meilės kelią.  

Mokytojai turėtų patys imtis dvasinio darbo: Dievo 
vardo kartojimo ir meditacijos. Tai suteiktų jiems labai rei-
kalingos vidinės ramybės. Jie turėtų siekti aukštų idealų ir 
gyventi kukliai, nes mokiniai juos laiko didvyriais ir nesą-
moningai mėgdžioja. Ateinančioms kartoms reikia perduoti 
anksčiau gyvenusių kartų sukauptus turtus: dvasinį moky-
mą ir atradimus. Patys jų mokykitės ir mokykite globoja-
mus mokinius – taip atiduosite duoklę praeities išmin-
čiams. Pasėję karčias sėklas neužauginsite saldžių grūdų. 
Tačiau kai ką galima padaryti, net kai varžo siauros progra-
mos ir kursai. 

Būkite dėkingi kaimui, kuriame gimėte 
Neginčijamas lietaus ženklas – šlapia žemė. Žmogų, 

kelerius metus praleidusį mokykloje, pažinsite iš gražaus 
elgesio. Toks žmogus turi būti kuklus ir žinoti, kad žinių 
pasaulis toks platus, jog prie jo krašto neįmanoma nė priar-
tėti. Jis turi jausti giminystę su visa žmonija ir norėti uoliai 
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tarnauti kitiems – nuolat, mielai, nesididžiuodamas. Išsila-
vinęs jaunuolis turi mokėti bendrauti su kitais laisvai ir būti 
draugiškas. Tegu jam vadovauja Dievas, juk Jis įkvepia vi-
sas geras paskatas ir naudingus darbus. Esate atskiri karo-
liukai, suverti ant vieno siūlo – Dievo. Neapkęsti negražu, 
nenatūralu, nežmoniška; neapykanta priešinga meilės es-
mei, glūdinčiai kiekviename iš jūsų. Visada gerbkite kito 
nuomonę ir požiūrį. Nepradėkite ginčytis dėl menkiausio 
nuomonių skirtumo. Galbūt teisus kitas, galbūt klystate jūs. 
Pamąstykite apie kito žmogaus nuomonę, galbūt jis žino 
aptariamuoju klausimu daugiau nei jūs, gal esate iš anksto 
nusistatęs „už“ arba „prieš“, o gal jis nežino tiek, kiek jūs. 
Neapykanta neturi lemti nuomonių skirtumų. 

Turiu jums pasakyti svarbiausią dalyką: gerbkite savo 
tėvus ir kaimo žmones, tarp kurių užaugote. Būkite dėkingi 
tėvams už rūpestį ir pasiaukojimą jūsų labui. Būkite dėkin-
gi kaimui, kur jūs pirmąkart išvydote šviesą. Kokia prasmė, 
gimusiam tėviškėje ir užaugusiam meilės lopšyje, bėgti ka-
žin kur ir gerinti naują vietą? Niekada nepamirškite savo 
kaimo, galvokite, kaip palengvinti jo dalią. Taip turite iš-
reikšti savo dėkingumą. 

Dvasiniu keliu ženkite kuo anksčiausiai  
Mokykitės dalykų, kurie įtraukti į jūsų mokymo pro-

gramą, tačiau greta studijuokite ir amžinosios visuotinės re-
ligijos pagrindus. Neatsisakykite jos kaip senienos. Ji išlaikė 
amžių išbandymą ir dabar gali suteikti jums džiaugsmo bei 
ramybės. Šis mokymas – tarsi be galo mylinti senelė, norinti 
ir galinti pamaitinti jus skaniais patiekalais. Juk neleisite sa-
vo senelei apleistai numirti, tiesa? 

Kartą gyveno šykštuolis, kurio namo stogas buvo 
kiauras. Pro stogą visą laiką lijo lietus, bet žmogus nė piršto 
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nepajudino. Kaimynai šaipėsi iš jo ir ragino taisyti stogą. 
Tačiau liūčių sezono metu šykštuolis kalbėjo: „Tegu nustoja 
lyti. Kaip aš dabar galiu taisyti stogą?“ Lietui pasibaigus sa-
kė: „Kam dabar taisyti kiaurą stogą, jei lietus baigėsi?“ Tai-
sykite stogą iškart ir nereikės vargti prasidėjus lietui, o jis 
tikrai prasidės. Kitaip sakant, pradėkite dvasiškai tobulėti 
dabar; mokykitės pirmąsias tylos, maldos ir Viešpaties var-
do kartojimo pamokas. Niekada nėra per anksti žengti dva-
siniu keliu. 

Vilkite madingomis striukėmis ir kelnėmis, išdidžiai 
vaikščiojate keldami mažų vaikų, kuriems tokie drabužiai 
per brangūs, pavydą. Tačiau pagrįstai didžiuotis galėsite 
tik išmokę valdyti savo plūstančias mintis ir kreipti emoci-
jas bei troškimus teisinga linkme, drąsiai pasitikdami net 
vadinamųjų draugų pajuoką. Tai tikroji laisvė, tikroji sėk-
mė. Jei pasieksite tokį lygmenį, tapsite patyrusiais vairuoto-
jais ir jums bus patikėtas vairas bet kuriame kelyje vežti 
įvairius, net ir labai brangius, krovinius. Tada nesužalosite 
nei savęs, nei kitų ir pelnysite teisę būti vadovais. 

Palikuonys prisimins tik tuos,  
kurie siekė idealų 
Stenkitės kuo daugiau sužinoti apie džiaugsmingo 

gyvenimo meną, laimingą nedrumsčiamą gyvenimą. 
Aukštyn galima kilti tik laiptelis po laiptelio, visada yra 
pavojus nuslysti žemyn. Svarbu ryžtis lipti, išsilaikyti ir 
nenuslysti, norėti kilti aukštyn, nugalėti žemesniąsias pa-
skatas ir instinktus. Jei to sieksite, jumyse ištrykš slaptasis 
galios šaltinis ir Viešpaties malonė pašalins visas kliūtis 
kelyje. Tegu priešais jus bus idealas – ženkite keliu į prie-
kį. Nūdienos studentas taps ateityje mokytoju, vėliau – 
mokyklos direktoriumi. Kaip? Studijuodamas, ugdydamas 
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gerą charakterį ir būdamas patikimas. Ateities kartos 
gerbs ir su dėkingumu prisimins tuos, kurie siekė idealų. 
Rama yra gerbiamas ir garbinamas, o Ravana keikiamas. 
Kodėl? Dėl jų charakterio. 

Visada galvokite apie savo šalies pažangą, amžinąją 
visuotinę religiją ir sielą. Vis labiau trokškite tarnauti visuo-
menei. Tada studijos bus prasmingos ir jūs suvoksite savo 
paskirtį, išmoksite saugotis nuodėmės, bijoti Dievo, vengti 
blogio, gerbti vyresniuosius ir pasitikėti savimi.  

Dar viena pastaba – nedarykite nieko, dėl ko jūsų tė-
vams tektų verkti. Gerbkite juos ir jiems pakluskite. Neva-
dinkite jų senamadiškais. „Senatvė yra auksas“82. Apie pa-
saulį ir jo klystkelius jie kalba iš savo patirties, kuri yra di-
desnė nei jūsų. 

Už pergalę nugalėtojai turi dėkoti  
nugalėtiesiems 
Andžanapa ir kiti Manęs prašė išdalyti jums apdova-

nojimus – bahumathis. Jie turėjo galvoje apdovanojimus, ta-
čiau bahumathi reiškia „išsiblaškymas“. Aš niekada jo neda-
liju! Visada reikalauju atidumo (ekaagratha). Andžanapa no-
rėjo, kad duočiau jums šventinto maisto (prasaadham). Palai-
ma yra Mano maistas! Jį galima pelnyti tik žengiant kryp-
tingu keliu. Nemėgstu varžybų ir kovos, to apdovanojimais 
ir atskyriais skatinamo egoizmo. Esu tikras, jog nė vieno jū-
sų nesugadins nei išdidumas, nei nusivylimas.  

Ir nesėkmę, ir pergalę priimkite ramiai. Priimti pasta-
rąją – ypač sunki užduotis. Nugalėtojai už pergalę turi būti 
dėkingi nugalėtiesiems, nes jei šie būtų labiau pasistengę, 
apdovanojimai būtų atitekę jiems. Pralaimėjusieji, bėgdami 
                                                 
82 Satjos Sai Babos žodžių žaismas anglų kalba: „Old is Gold“ – „old“ 

skiriasi nuo „gold“ tik viena raide.    
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šalia, ragino jus bėgti sparčiau, ir todėl jūs galėjote laimėti. 
Jie suteikė jums ištvermės tam paskutiniam žingsniui, pel-
niusiam apdovanojimą. 

Pralaimėjusieji, prašau jūsų – nepraraskite pasitikėji-
mo savimi. Neteikite per daug reikšmės nei pergalei, nei 
pralaimėjimui. Net kai jums nepasiseka per egzaminus, ne-
pulkite į neviltį ir nedarykite kvailysčių bandydami nusižu-
dyti. Gyvenimas daug brangesnis, nei jums atrodo. Jūs gi-
mėte daug svarbesniems dalykams negu egzaminų laiky-
mas. Būkite drąsūs ir kantrūs. Jei neišlaikysite egzamino, 
kuriuo įvertinama tik viena jūsų išprusimo sritis, ne viskas 
prarasta! Ne egzaminų pažymiai lemia jūsų likimą, o bū-
das, valios jėga ir Dievo malonė. 

Direktorius tikisi, jog ši vidurinė mokykla taps aukš-
tesniąja mokykla. Laiminu ją, kad ji netrukus pakiltų iki to-
kio lygio ir taptų šio šalies kampelio šviesos bei kultūros 
šaltiniu. 

Madakasira, 1959 11 25 
 
 
 
 
    eilė yra Dievas, Dievas yra meilė.  
Kur meilė, ten iš tikrųjų yra Dievas.  
Mylėkite kuo daugiau žmonių,  
mylėkite juos labiau,  
tegu meilė virsta tarnavimu,  
tegu tarnavimas virsta Dievo garbinimu –  
toks dvasinis darbas yra svarbiausias.  

Satja Sai Baba 

M 
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25. ŽMOGUS IR PROTAS 

Daktaras Bhagavantamas paprašė Manęs jums „pasa-
kyti kalbą“, tačiau Aš kalbų nesakau, Aš tik „šnekuosi“ su 
jumis. Nesakau kalbų viešuose susirinkimuose, kaip dau-
gelis dabartinių kalbėtojų. Jų kalbos maloniai glosto ausį, o 
Mano pašnekesiai yra „vaistai protui“. Jie skaito paskaitas, 
o Aš gydau. Todėl Manęs klausytis turite labai atidžiai, ne-
praleisdami nė vieno žodžio. 

Paklausti, kur yra Dievas, jūs paprastai rodote į dangų 
ar kokią tolimą vietą, lyg Jis būtų asmuo ir turėtų tam tikrą 
gyvenamąją vietą. Tačiau pats žmogus yra Dievas, visi 
žmonės tokie. Visatos Viešpats yra žmogus, taip yra iš tik-
rųjų. Taigi, kaip sakoma Šastrose, dievų yra trys šimtai tris-
dešimt milijonų ar netgi, jei dabar suskaičiuotume, dar dau-
giau. Iliuzija privertė Dievo Įsikūnijimą elgtis taip, lyg Jis 
būtų tik žmogus. Kiekvienas, kuris kenčia, šią iliuziją gali 
išsklaidyti savaip. Tačiau visos priemonės, visos pastangos 
skirtos tam, kad pasijustume esą dievai ir netikėtumėte, jog 
esate menki, varžomi žmonės. Kol žmogus nepažins savęs, 
neišnyks iliuzija ir jos vaisius – skausmas. 

Indija yra dvasinio mokslo gimtinė 
Negalėsite perprasti Manęs ir Mano paslapties, kol ne-

pažinsite savęs. Jeigu esate per silpni suvokti save, tad ar ga-
lite tikėtis suprasti nepalyginamai sudėtingesnį Mano atėji-
mą? Jei norite Mane suprasti, turite išsklaidyti abejones, atsi-
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sakyti teorijų ir puoselėti meilę, nes Meilės Įsikūnijimą gali-
ma pažinti tik per meilę. Tie „stebuklai“, kurių mokslas ne-
gali paaiškinti, Man tokie natūralūs, kad net juokinga, kai 
vadinate juos stebuklais. Viešpats pasiskelbė, kad ateis pa-
kelti doros, kad visi galėtų aplink Jį burtis ir pajusti bendra-
vimo su Juo džiaugsmą, ir Viešpats, kaip buvo skelbęs, atėjo. 

Proto, intelekto ir egoizmo vergai negali suvokti to, 
kas yra už jų, kad yra riba, kurios protas ir intelektas nepa-
jėgūs peržengti. Todėl Didžioji Dieviškoji Jėga turi apsi-
siausti iliuzija ir nusileisti iki žmogaus supratimo lygmens. 

Ši Bharatos šalis (Bhaarathavarsha), Indija, yra dvasinio 
mokslo gimtinė. Čia kiekvienas vyras, moteris ir vaikas turi 
galimybę jį studijuoti. Visi gali mokytis dieviškojo mokslo. 
Senovės palikimas turi būti perduotas kiekvienam šalies 
berniukui ir mergaitei, ne vien tik studentams.  

Įvairiais istorijos etapais būdavo pabrėžiamas vienas 
ar kitas šio dvasinio mokslo metodas: vienu metu mistinė 
formulė (manthra), kitu – aukojimas (yaaga), kiek vėliau – 
susivienijimas su Dievu (yoga), o atsiradus budizmui, ku-
ris paplito visoje Indijoje ir net kaimyninėse šalyse – tan-
tra83. Tantrą labai skatino Šankara, Kalidasai ji taip pat bu-
vo svarbi. Tantra klestėjo, nes tantros tyrinėtojus palaikė 
Šivadžis, daugelį šimtmečių ji vyravo šalies dvasiniame 
gyvenime.  

Tantra yra dvasinis mokslas,  
pagrįstas dieviškąja moteriškąja energija 
Tantra reiškia „tai, kas geriausiai gelbsti“, todėl nerei-

kia dėl jos teisintis. Tai tik būdas pasiekti tikslui – žmogaus 
                                                 
83  Tantra, tantrizmas – induizmo ir vėlyvosios budizmo fazės kryptis, 

susijusi su religine magiška praktika ir moters pavidalo dievybės 
kultu. 
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sielai susilieti su Dievu. Seras Džonas Vudrofas savo kny-
gose išaiškino, jog tantra yra sisteminis instinktų ir proto 
valdymo simboliais bei sublimacija84 mokymas. Jis daug 
nuveikė sklaidydamas prietarus, atstūmusius žmones nuo 
tantros. Tai dvasinis mokslas, pagrįstas dieviškąja moteriš-
kąja energija (shakthi), kuri atlieka svarbiausią vaidmenį 
žmogui dvasiškai tobulėjant. 

Patyrinėkite savo mąstymą ir įvertinkite, ar mokate 
būti neutralūs ir teisingai vertinti, kad paskui dėl laikinų 
dalykų nereikėtų kentėti. Knygų apie išsivadavimą iš kan-
čių netrūksta. „Gyta“ išversta į visas Indijos kalbas ir labai 
nebrangi, kainuoja tik kokios keturios anos. Kasdien par-
duodama tūkstančiai „Bhagavatos“ ir „Ramajanos“ kny-
gų, tačiau nematyti, kad jos būtų skaitomos ir pagal jas gy-
venama. Iš burnos kvapo galima spręsti apie suvalgytą 
maistą. Tačiau žmonių, skaičiusių tas knygas, nei įpročiai, 
nei elgesys, nei charakteris nepasikeitė. Vis didėja egoiz-
mas ir godumas, nemažėja neapykanta, žmonėse giliai įsi-
šaknijęs pavydas. 

Dvasinės žinios neturėtų ugdyti egoizmo 
Mano žodžių nepraleiskite pro ausis, nesakykite: „Mes 

matėm Sai Babą ir girdėjome Jį kalbant. Buvo puiku“. Pasi-
ryžkite vardan dvasinio tobulėjimo paklausyti nors vieno 
patarimo. Negalima teršti kūno, negalima versti jo dirbti 
blogus darbus ar bendrauti su nedorais žmonėmis. Siekda-
mi didžiojo gyvenimo tikslo pašventinkite savo kūną ir 
kiekvieną darbą. Aš jums neįsakinėju naudodamasis Savo 
autoritetu, kalbu jums iš didelės meilės, suteikiančios teisę 
jus pabarti ir vesti dvasiniu keliu pirmyn. 
                                                 
84  Sublimacija – potraukio, kurio negalima realizuoti, transformavimas 

ir realizavimas visuomenės sankcionuota veikla.   
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Žinau, kad vyresnieji yra aplaidūs ir nebeteikia reikš-
mės dorybių ugdymui bei meditacijai. Jie dar labiau nusi-
kalsta pajuokdami savo vaikus, kurie vertina Viešpaties 
vardo grožį ir lankosi tose vietose, kur gali sutikti gerų 
draugų, pasisemti kilnių minčių ir dvasinių žinių. Tokius 
jaunuolius jie vadina pamišusiais ir mėgina juos pagydyti 
bausdami pačių sugalvotomis bausmėmis. Jų vaikų pamiši-
mas tikrai vertingesnis už pakvaišimą dėl prabangos, azar-
tinių žaidimų, gėrimo, už palaidą moralę – tą vienintelį 
„turtą“, kurį vyresnieji palieka savo vaikams. 

Dvasinės žinios turi ne skatinti egoizmą, o mokyti 
skirti gera nuo bloga. Nesiginčykite tik dėl ginčo, nes tai ro-
do jūsų erudicijos ir intelekto puikybę. Noras kritikuoti – 
intelekto liga ir ją reikia gydyti nuo pat užuomazgos. Ati-
džiai ir rūpestingai ištirkite nemėgstamą dalyką. Neskubė-
kite daryti išvadų – nei gerų, nei blogų. Tai nuvertintų jūsų, 
kaip „mąstytojų“, statusą ir sumažintų atsakomybę sau. 
Net už milijono mylių šviečianti saulė gali uždegti kokį 
nors daiktą, jeigu jos spindulius didinimo stiklu sutelksime 
į vieną tašką. Visas savo stebėjimo ir mąstymo galias sutel-
kite į vieną dalyką ir jį tikrai įveiksite. 

Žmogus gali ir turi būti savo proto šeimininkas  
Pasaulis linkęs nuolat nerimauti, tad kaip pasiekti ra-

mų, taikų gyvenimą? Tai panašu į bandymą, kai mėtomas 
jūros bangų stengiesi nepakilti ir nenugrimzti, bet išlikti pa-
viršiuje. Tokiomis aplinkybėmis geriausia yra pripažinti 
faktą ir nesijaudinti dėl to, ko negalima pakeisti. 

Žmogus sanskritiškai vadinamas manushya, o tai reiš-
kia, kad žmogus yra savo proto (manas) šeimininkas. Kai 
žmonės atvyksta pas Mane ir skundžiasi negalį susikaupti, 
Aš juokiuosi iš jų silpnumo: juk net vairuotojas moka kuo 
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puikiausiai sutelkti dėmesį. Jis nekreipia dėmesio į ple-
pančius ant užpakalinės sėdynėse ar šalia sėdinčio tauška-
lus. Nesiblaškydamas jis žiūri į kelią priešais save.  

Išmokite klausytis atidžiai 
Jei tvirtai tikėsite, dėl pergalės galite būti tikri. Todėl 

„Gytoje“ Krišna paklausė Ardžunos: „Ar atidžiai klauseisi, 
ką tau kalbėjau?“ Ir Ardžuna, būdamas geras mokinys, at-
sakė, jog net mūšio lauke tarp išsirikiavusių kariuomenių 
Viešpaties žodžių jis klausėsi labai susikaupęs. Išmokite 
taip susikaupti – tai jums labai pravers. 

Manęs paprašė iškilmingai atidaryti šio koledžo bib-
lioteką ir kaip simbolį šias knygas perduoti direktoriui, 
kad jis padėtų jas į lentynas šalia kitų knygų. Eikite į bib-
lioteką, skaitykite knygas ir džiaukitės didžiųjų dvasinių 
ieškotojų ir Dievą pažinusių žmonių mokymu. Tegu vai-
kai taip pat eina ir varto knygas, sklaido puslapius, biblio-
teka turi būti naudinga visiems šio miesto gyventojams 
nuo 2 iki 60 ar 70 metų amžiaus. Tai ne ligoninė, kuri ki-
tiems gal ir nereikalinga. Biblioteka turi būti reikalinga vi-
siems. Šiose knygose sukaupta išmintis turėtų pasiekti 
kiekvienus namus Aukiripalyje. 

Ypač stenkitės mokytis sanskrito kalbos. Jei būsite 
uolūs, visas pasaulis turės naudos. Atlikite tą pareigą kaip 
galėdami geriau, ir Viešpats apdovanos Savo malone. Ne-
sutapatinkite priemonių su tikslu, nepasiklyskite erudicijos 
tankumynuose. Erudicija ir mokymasis – tai tik priemonės 
protui tobulinti. Nuo kūrinių ženkite prie Kūrėjo. 

Markandėjos sanskrito koledžas, Aukiripalis, 1960 01 22 
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   ei tik žmonės žinotų amžinąjį kelią  
į džiaugsmą ir ramybę,  
jie neklaidžiotų juslinių malonumų klystkeliais.  
Pabudus sapne patirtas džiaugsmas dingsta,  
pakilus į aukštesnįjį suvokimo lygmenį,  
vadinamą išmintimi, 
pabudimo džiaugsmas taip pat dingsta.  
Stenkitės, kol galite, suvokti,  
jog visi yra dieviški.  
Kai ateis laikas mirti,  
nežūkite kaip medis, gyvulys ar kirminas,  
mirkite kaip žmogus,  
kuris suvokė esąs dieviškas.  
Taip pasieksite visų metų, 
praleistų žmogaus kūne, tikslą. 

Satja Sai Baba  

J 
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26. PASAULIS – MANO NAMAI 

Šis susibūrimas Man primena jūrą, nes į šią salę pas 
Dievą žmonės atvyko iš įvairių vietų, kuriose skirtingais 
būdais ieškoma ramybės ir laimės. Mano misija – suteikti 
jums palaimą, ir Aš visada pasirengęs tai daryti. Jums gali 
būti sunku suprasti Mane, nes nemokate telugų kalbos, ta-
čiau šiame susibūrime bus tokių, kurie nesupras Manęs, 
kad ir kokia kalba kalbėčiau, todėl kalbėsiu telugų kalba. 

Žmogus turi ieškoti atsakymų į keturis klausimus: 
„Kas aš esu? Iš kur atėjau? Kur einu? Kiek laiko čia bū-
siu?“ Keturios Vedos į šiuos keturis klausimus pateikia 
keturis atsakymus. Visos dvasinės paieškos prasideda 
bandymu rasti atsakymus į šiuos klausimus. Įsivaizduoki-
te į pašto dėžutę įmestą laišką, kuriame nenurodytas nei 
gavėjo, nei siuntėjo adresas. Toks laiškas niekur nenueis. 
Beprasmiška buvo jį rašyti. Jei nežinote, iš kur atvykote ir 
kur vykstate, veltui atėjote į šį pasaulį. Toks laiškas pateks 
į nepasiekusių gavėjų laiškų skyrių. Žmogaus siela įsisuks 
į gimimų bei mirčių ratą ir niekada savęs nepažins. Pažinti 
sielą ir rasti teisingą atsakymą padės dvasinis darbas. At-
sakymai taps jūsų patyrimo dalimi. 

Tegu visi jūsų poelgiai  
pasižymi tolerancija ir kantrybe 
Dvasinį darbą reikia dirbti tvarkingai ir sistemingai, 

tinkamoje aplinkoje. Didžiulė minia taip susispaudusi gali 
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sėdėti šioje salėje tik todėl, kad čia vėdinama. Panašiai rei-
kalingi ir tiesos, doros, ramybės bei meilės ventiliatoriai, 
kad išsklaidytų neišmanymo, melo, neteisybės ir netvarkos 
tvankumą. Pasaulyje, kuriame kiekviena proga nusikalsta-
ma dorai, žmogų išgelbėti gali tik ramybė ir tolerancija. 

Tai esmė ir pagrindas to, ką turiu jums pasakyti ir ko 
jūs turite mokytis. Tegu visi jūsų poelgiai pasižymi tole-
rancija, kantrybe, padėkite vieni kitiems. Šeimoje mokyki-
tės kantrybės ir abipusės pagarbos, bendruomenėje – do-
ros ir teisingumo, tautų bendrijoje siekite taikos. Sakoma, 
jog kūnas yra Dievo tabernakulis85, pasaulis yra Dievo kū-
nas. Įsidūrus kojos pirštą skausmas nusmelkia visą žmo-
gų, nes kojos pirštas yra to paties kūno dalis. Kenčiantys 
viename pasaulio kampelyje Viešpačiui tokie pat svarbūs, 
kaip bet kuriame kitame. Kai buvo įkurta Andros valstija, 
vienas žmogus Man pasakė, jog Aš esą perkeltas iš Madra-
so į Andros valstiją! Atsakiau jam, jog Mano namai yra vi-
sas pasaulis ir kad Madrasas, Andra tėra tų namų kamba-
riai! Pasaulis – tai šventovė, Viešpaties šventovė, Jo kūnas, 
kuriame Jis gyvena. 

Važiuodamas čionai automobiliu mačiau kelias iš-
puoštas pastoges ir sales – ten buvo rengiami religiniai pa-
šnekesiai ir šventųjų raštų skaitymai bei šventųjų knygų 
parodos. Visur suplūdo minios klausytojų, susirinkimams 
ir bhadžanų giedojimui netrūko entuziazmo. Tačiau ateiz-
mas vis tiek gyvuoja ir vis daugėja žmonių, neigiančių 
Dievą ir žeminančių tuos, kurie Jo ieško. Kodėl? Todėl, kad 
suvalgyti maistą dar nereiškia jį suvirškinti. Tik pritaikyda-
mi gyvenime nors vieną tūkstantąją dalį to, ką perskaitėte 
ar išgirdote, galite pelnyti ramybę ir džiaugsmą. 

                                                 
85  Tabernakulis – vieta katalikų bažnyčios altoriaus viduryje ostijai 

laikyti. 
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Esate čia, kad įgyvendintumėte Dievo tikslą 
Labiausiai dabar trūksta pastangų, drąsos ir tikėjimo. 

Pastangos atsiranda laikantis taisyklių, kurių galite išmokti 
iš išmanančio žmogaus. Drąsa ugdoma, kai suvokiate savo 
pačių svarbą. Niekada nevadinkite savęs nuodėmingais, gi-
musiais nuodėmėje, užaugusiais nuodėmėje ir darančiais 
nuodėmes. Toks liguistas savęs menkinimas nedera Dievo, 
nemirtingumo vaikams. Kiekvieno iš jūsų vidinė jėga, jūsų 
esmė yra Dievas, tad kaip galite būti blogi, jeigu esate čia 
tam, kad įgyvendintumėte Dievo tikslą, vykdytumėte Jo 
valią, Jo planą, Jo įstatymą. Jis apdovanojo jus daugybe ge-
bėjimų, kad galėtumėte Jo ieškoti ir prie Jo priartėti. Todėl 
nesate bejėgiai, apleisti žmonės, pasmerkti mirties bausmei. 
Jūs esate palaimos įsikūnijimai (aananda swaruupa), kurie 
gimdami paveldėjo brangų palikimą. Jis jums priklauso, tik 
jūs jo neprašote. Tikėkite savo lemtimi ir uoliai bei džiugiai 
darbuokitės, kad jį pelnytumėte. 

Atsidavimas Dievui – tai ryšys su Dievu, meilė Aukš-
čiausiajam. Norint tai puoselėti, nereikia bėgti iš namų, 
nuo jų židinio. Argi sėkla, pasėta toliau nuo medžio, yra 
kitokia? Išvirkite ją – tada ji, žinoma, nebeužaugs, ne-
užims pasaulyje vietos. Nugalėkite jus pavergiančius ins-
tinktus, pojūčius ir troškimus – priartėsite prie Dievo, kad 
ir kur būtumėte.  

Galvoje kyla ir geros, ir blogos mintys 
Kai dangiškosios būtybės ir demonai plakė pieno van-

denyną, iškilo gausos karvė (kaamadhenu), norus tenkinan-
tis medis (kalpatharu), turto deivė, Indros dramblys su ketu-
riomis iltimis ir mirtini nuodai (haalahaala). Panašiai kas-
dien gėrio ir blogio jėgos veikia žmogų, jo galvoje kyla ir 
geros, ir blogos mintys. Blogis atsiranda todėl, kad protas 
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krypsta juslinių malonumų link ir grimzta gobšumo, pavy-
do, geidulių ir puikybės klampynėje. 

Kai liūtas pabunda iš miego ir suriaumoja, visi iki tol 
buvę stiprūs žvėrys sprunka šalin. Kai pabudę kartosite 
pirmapradžio garso „Om“ mantrą (pranavamanthra), visi 
žemi gyvuliški instinktai, klaidžiojantys tamsoje, išnyks. 
Jūsų širdyje gyvena Dievas, esantis aukščiau laiko ir erd-
vės. Jeigu jūs nuolatos vienysitės su Juo kartodami „Om“ 
ar kitą mantrą, laukinės mintys ir nedori jausmai nedrįs 
prie jūsų artintis.  

Jei pelnysite Dievo malonę, jokia planeta negalės jūsų 
blogai paveikti, neturės įtakos net patys galingiausi ir pavo-
jingiausi planetų deriniai, kuriais gąsdina astrologai. Šiai 
malonei pelnyti yra du būdai: kalbėkite meiliai (priyam 
vadha) ir sakykite tiesą (sathyam vadha). Meilė yra ginklas, 
tyrinėjimas – ratas, kuris turi nuolat suktis, kad skleistų 
meilės šviesą. Kol nėra meilės, liksite neapykantos tamsoje, 
kur mažiausias judesys baugina ir kelia įtarimą. 

Nuolat pakraukite savo  
dvasinio tobulėjimo akumuliatorių 
Niekada nepasiduokite tingumui ir nevilčiai. Praradi-

mą ir skausmą iškęskite ramiai – jie užgrūdina. Deimantas 
randamas tarp uolienų, ieškant aukso reikia išsprogdinti 
kalną. Stropiai laikykitės dienotvarkės, kurios reikalauja 
gydytojas, tada vaistai bus veiksmingi. Atvažiavę į Puta-
partį ar į kokią kitą šventą vietą pasikraunate savo „auto-
mobilio akumuliatorių“. Bent jau toks turėtų būti piligri-
mystės tikslas. Pakraukite savo dvasinio tobulėjimo aku-
muliatorių, o grįžę į namus nelaikykite automobilio nenau-
dojamo. Antraip akumuliatorius išsikraus. Važinėkite auto-
mobiliu ir akumuliatorius pasikraus savaime. Jei neben-
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drausite su gerais šventais žmonėmis (sathsanga), neugdysi-
te teisingo požiūrio, negiedosite bhadžanų ir nekartosite 
Dievo vardo – visas triūsas nueis perniek. 

Atėjau ne tam, kad skleisčiau Savo idėjas, reklamuo-
čiausi ar rinkčiau sekėjus. Aš esu jūsų, o jūs esate Mano. 
Kam tada reikalinga reklama? Jūsų dvasinei sveikatai ir 
moralei sustiprinti Aš ne skaitau paskaitas, o skiriu vaistus. 
Tad priimkite Mano žodžius kaip vaistus, kad greičiau pa-
sveiktumėte. 

Gokheilo salė, Madrasas, 1960 06 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    mogus atėjo į pasaulį ne tam,  
kad valgytų ir miegotų,  
o tam, kad palengva atskleistų savo dieviškumą,  
kad jame pabustų ir pradėtų veikti jėga,  
dieviškoji energija. 
Kaip tik tokiam tikslui jam duotas kūnas 
bei išmintis, kuri turi kontroliuoti kūną  
ir pasukti jį naudingos veiklos linkme.  
Tai pasiekiama dorovingu elgesiu ir gerais darbais.  

Satja Sai Baba 

Ž 
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27. SVARBIAUSIOS TIESOS 

Gyvenimą pradedate verkdami, tačiau išeiti iš jo turite 
su šypsena. Kai buvote kūdikiai, visi aplink jus šypsojosi, 
nors jūs be paliovos verkėte. Prieš jūsų mirtį visi verks bijo-
dami jūsų netekti, o jūs turėtumėte šypsotis, būti ramūs ir 
susitaikę. Jusliniai malonumai (bhogaanandam) turi užleisti 
vietą dieviškojo susivienijimo džiaugsmui (yogaanandam). 
Juslinių malonumų reikia palengva atsisakyti ir siekti aukš-
tesnio bei ilgiau trunkančio džiaugsmo, glūdinčio jūsų pa-
čių gelmėse. Kad susivienytumėte su Dievu svarbiausia yra 
meilė Dievui, ji visų svarbiausia, taip pat svarbios yra ra-
mybė bei laimė. 

Kai į proto ugnį metamos gyvūnų savybių, likusių iš 
ankstesnių gyvenimų, malkos, dega liūdesio ir džiaugsmo 
ugnis. Nedėkite malkų ir ugnis užges. Neskatinkite impul-
syvių jėgų bei potraukių ir tapsite savęs pačių šeiminin-
kais. Jogoje tai galima pasiekti įvairiais fiziniais ir psicho-
loginiais pratimais. Tačiau meilė Dievui – greitesnis kelias 
į šį tikslą. Pakaks kartoti Dievo vardą. Sakoma, jog Treta 
jugoje pakako kartoti Sitos ir Ramos vardus, Dvapara ju-
goje – Radhos ir Krišnos, tačiau Kali jugoje86 reikia kartoti 
visus vardus. 
                                                 
86 Juga (skr. yuga) – pagal indų kosmologiją žmonijos amžius:  

pirmasis – Krita juga, tiesos amžius;  
antrasis – Treta juga, doros amžius; 
trečiasis – Dvapara juga, turto, materialiųjų vertybių amžius;  
ketvirtasis – Kali juga, tamsos ir melo amžius.   
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Išsivadavimas yra individualybės praradimas 
Tardami Radhos ir Krišnos vardus, galvokite apie jų 

reikšmes, mąstykite apie ypatingą šių žodžių prasmę. Tada 
Dievo vardo kartojimas greičiau duos vaisių. Radha nebu-
vo žmogus. Tai žemės ar gamtos, kūrybos simbolis. Krišna, 
arba Šjama, – kūrėjas, aktyvusis pradas, sąmonė, esmė. 
Dieviškoji energija yra Aukščiausioji Siela, individualus 
žmogus – atskira siela. Dieviškoji energija yra vandenynas, 
o žmogus – banga. Iš vandenyno bangos semiasi stiprybės, 
įgyja jo skonį ir gaudžia kaip jis, o paskui vėl jame ištirpsta. 
Kai banga susilieja su vandenynu, išnyksta jos pavidalas ir 
vardas. Bangos pavidalo ir vardo išnykimas vadinamas iš-
sivadavimu, tai bangos susiliejimas su vandenynu, nuo ku-
rio ji, regis, skyrėsi. Kitaip sakant, išsivadavimas yra indivi-
dualybės praradimas. 

Šlovindami giesmėmis Viešpatį ir kartodami Dievo 
vardus galvokite apie pagrindines tiesas. Giesmėje „Hare 
Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare, Hare Krišna Hare 
Krišna Krišna Krišna Hare Hare“ yra šešiolika žodžių ir 
kiekvienas žodis simbolizuoja vieną iš šešiolikos savybių. 
(Čia Satja Sai Baba telugų kalba pagiedojo ekspromtu su-
kurtą giesmę ir joje nurodė šešiolika savybių, kurias turi 
ugdytis dvasingas žmogus). 

Savybės, kurias reikia ugdytis 
Žmogus turi būti atsidavęs Dievui (bhaktha), būti pasi-

rengęs kentėti (thapoyuktha), neprisirišęs prie laikinų dalykų 
(sansaara muktha), trokšti tarnauti Dievui (paadasaktha), de-
ramai elgtis (vihitha), būti dosnus, labdaringas (dhaanasahi-
tha), jo reputacija turi išlikti nepriekaištinga (yasomahitha), 
charakteris – be trūkumų (kalmasha rahitha), jis turi būti vis-
kuo patenkintas (poorna), ugdytis gerąsias savybes (guna-
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gana), puoselėti dorybes (uththeerana), siekti žinių (vidhyaa-
vikeerna), būti išmintingas (jnaana vistheena), mokėti susival-
dyti (swaantha), turėti pagirtinų visuomenei naudingų 
bruožų (sadhguna kraantha), būti nuolankus (vinaya vish-
raantha) ir pagaliau visiškai pasiaukojęs Dievui (paadha-
swaantha), ar bent jau turėtų melstis, kartodamas garsiai 
kiekvieną žodį, nes visos šios savybės padės greičiau pa-
siekti tikslą. Jeigu žmogus jas išsiugdys… (Čia Satja Sai Baba 
pakartojo paskutinę ką tik sukurtos giesmės eilutę: „Jis bus 
Aš, o Aš būsiu Jis“ (Vaade nenoudhu, nene vaadoudu).) 

Kovokite. Jei nesistengsite, viršūnės nepasieksite. Tikė-
kite pergale, semkitės drąsos ir tikėjimo iš kur tik galite. 
Nebendraukite su tais žmonėmis, kurie sėja baimės ir abe-
jonių sėklas. Branginkite pasitikėjimą, kurį jums suteikiu, 
puoselėkite jį ir rūpestingai saugokite. Nepameskite jo išėję 
už ašramo vartų. Daigus reikia tvarkingai prižiūrėti, laisty-
ti, tręšti ir saugoti nuo kenkėjų. Ar galite išlaikyti egzaminą 
nesimokę iš vadovėlių? O juk to tikitės! Turite išsivaduoti iš 
laikinų dalykų priklausomybės ir būti tvirti, nepasiduoti 
pagundoms. 

Niekada nevertinkite  
kitų žmonių dvasinės pažangos 
Žuvis jaučiasi gerai, kol vandenyje. Ištraukta iš van-

dens ji kankinasi ir dūsta. Taip ir žmogus. Tik meilėje, ra-
mybėje ir tiesoje jis laimingas, tai žmogaus gyvybę palai-
kanti terpė, iš kurios ištrauktas jis dūsta ir jaučiasi nelai-
mingas. Gyventi – tai „būti išmestam lyg žuviai iš van-
dens“, dvasinis darbas – tai pastangos vėl į jį sugrįžti. Siek-
dami sėkmingos šios kovos baigties nelaukite pagalbos iš 
šalies, pasitikėkite savimi ir Dievo malone. Atminkite – 
Dievui ir geismui vienoje širdyje per ankšta. Ten, kur bus 
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Dievas, negalės klestėti geismas. Ar gali Dievas ateiti ten, 
kur yra geismas? Žmogus turi rinktis iš dviejų vieną. Dievo 
garbinimas – lengviausias būdas Dievo malonei pelnyti. 

Jei nuolat stengsitės, pats Dievas jums vadovaus. At-
gailaudamas Madurakavis priešais save danguje išvydo 
šviesos stulpą, o jame – Dakšinamurti (dievybę, skatinančią 
siekti išminties). Stulpas pajudėjo lyg kviesdamas sekti pas-
kui jį, ir pagaliau šviesa nuvedė pas Namalvarą, kuris suti-
kęs tapti Madurakavio dvasiniu mokytoju ir padėjęs jam 
suvokti tiesą.  

Vemana ir Tjagaradža dvasinių aukštumų pasiekė 
Dievo malonės dėka ir padrąsinti Jo apsireiškimų. Melski-
tės Dievui ir Jis jums apsireikš. Jis – audeklo gija, begalybės, 
regis, įvairių papuošalų auksas, visos keramikos molis, visų 
bangų vanduo. Kartą tai suvokę, pradėsite visus mylėti ir 
gerbti, nes visi yra tokie pat kaip Dievas. 

Nekalbėkite ciniškai apie dvasiniu keliu žengiančius 
žmones. Ką jūs žinote apie kito žmogaus meilę Dievui? 
Kaip jūs galite jį teisti ir vadinti nesveiku ar pamišusiu? 
Niekada neaptarinėkite kitų dvasinio tobulėjimo, eikite sa-
vo keliu. Jauskite saiką kalbėdami, miegodami, valgydami. 

Kartokite Dievo vardą –  
tai geriausias vaistas nuo visų ligų 
Niekada nesigėdykite giedoti Dievo vardų ar giesmė-

mis šlovinti Viešpatį. Džiaukitės proga kuo geriausiai pa-
naudoti liežuvį. Išvydęs akmenį menininkas tuoj pat 
įžvelgs jame įkalintą grožį ir nenurims tol, kol to grožio ne-
išvaduos iš akmens vergovės. Nežiūrėkite į akmenį kaip į 
akmenį, išvyskite jame Dievą, akmens esmę.  

Vemana daug metų nėjo į šventyklą ir juokėsi iš tų, 
kurie manė, kad paveikslas – tai Dievo simbolis. Tačiau 
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kartą po dukters mirties jis pasiėmė jos nuotrauką ir paplū-
do ašaromis. Staiga jam šovė mintis – jei žmogų gali nuliū-
dinti ir priversti ašaroti nuotrauka, tai Dievo paveikslas 
taip pat gali kelti džiaugsmą ir priversti ašaroti tuos, kurie 
vertina Dievo grožį ir šlovę. Paveikslas tik primena, jog 
Dievas yra visur.  

Dievas yra Saulė, ir kai Jo spinduliai krinta ant tyros, 
egoizmo debesies neužgožtos širdies, lotoso žiedas pražys-
ta, lapeliai išsiskleidžia. Atminkite – tik subrendę žiedai 
pražys, kiti turės kantriai laukti. O kol kas visi drauge kar-
tokite Dievo vardą, prisiminkite Jį – tai geriausias vaistas 
nuo visų ligų. 

Akhanda bhadžanos, Bangaloras, 1959 07 10 
 
 
 
 
 
   iekdami darnos  
pirmiausia išmokite valdyti savo liežuvį.  
Nereikškite visų minčių iškart,  
parinkite jas, apmąstykite ir tik paskui kalbėkite.  
Kalbėkite švelniai, maloniai, nejausdami širdyje pykčio,  
kalbėkite taip, lyg kreiptumėtės į Sai,  
kuris yra kiekviename žmoguje.  
Tegu jūsų liežuvis kartoja Dievo vardą,  
tegu jūsų kojos eina atlikti tyrų ir šventų pavedimų,  
tegu jūsų širdyse kyla tyros mintys ir kilnūs jausmai. 

Satja Sai Baba 

S 
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28. G ERIAUSIAS VAISTAS 

Baisiausia liga yra nerimas87. Nurimus protui pasveiks 
ir kūnas. Todėl kiekvienas, kuris nori būti sveikas, turi at-
kreipti dėmesį į savo emocijas, jausmus ir paskatas. Kaip 
skalbiate drabužius, taip privalote „skalbti“ ir protą. Ant-
raip purvas kaupsis ir tai taps jūsų įpročiu, o užnešiotus 
drabužius vėliau bus išskalbti sunkiau. Ir susidėvės jie 
daug greičiau. Taip ir protas, jį valyti turite kasdien, kad ja-
me neliktų purvo, t.y. reikia bendrauti su tokiais žmonė-
mis, kurie padėtų jį išvalyti. Melas, neteisybė, netvarka, 
žiaurumas, neapykanta kaupia purvą. Tiesa, dora, ramybė 
ir meilė yra švaros pagrindas. Jei kvėpuosite tyru šių savy-
bių oru, į jūsų protą nepateks blogio bakterijų – būsite dva-
siškai ir fiziškai tvirti. Pasak Vivekanandos, „jūsų nervai tu-
ri būti plieniniai, o raumenys geležiniai“. Taigi būkite ryž-
tingi, niekada nepraraskite vilties, būkite džiugūs, pakilios 
nuotaikos, nepasiduokite nevilčiai ir liūdesiui.  

Perskaitytų tiesų žmonės gyvenime nepritaiko 
Jūsų širdis turi būti lyg stiklo taurė, kurios viduje de-

ga dvasinė šviesa, apšviečianti išorinį pasaulį. Ji turi klau-
syti vidinio raginimo tarnauti kitiems žmonėms, užjausti 

                                                 
87  Satjos Sai Babos žodžių žaismas anglų kalba: „The greatest disease is 

absence of ease“, antroji žodžio „disease“ dalis reiškia „lengvumas, 
laisvumas, ramumas“, priešdėlis „dis“ reiškia „ne“ ir žymi priešingą 
veiksmą, neigimą.    
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juos ir jiems pagelbėti. Dabar žmonės studijuoja sunkiai 
suprantamus vedantos tekstus ir prakaituoja prie komen-
tarų ir vertimų, stengdamiesi juos suprasti. Jie ryte ryja di-
džiausius tomus, tačiau tai nė kiek nesuminkština jų šir-
dies. Perskaitytų tiesų žmonės gyvenime nepritaiko, tik 
puikuojasi prieš kitus Vedų žiniomis, tačiau kaip aktoriai 
po spektaklio nusivelka kostiumus – taip jie į šalį atideda 
išmintį. Tokie žmonės nepasisemia Vedų išminties, tei-
kiančios sielos palaimą. 

Reikia rūpestingai laikytis tvarkos ir drausmės, nes 
sielos palaimos nepasieksite priešokiais, jos reikia siekti 
nuosekliai, žingsnis po žingsnio, kiekvienas žingsnis turi 
būti pagrindas žengti kitą. Dabar niekas nesilaiko tvarkos – 
nei studentas, nei valdytojas, nei namų šeimininkas ar šei-
mininkė. Vertybes reikia pradėti ugdyti namuose – kiekvie-
nas turi dalytis džiaugsmu su kitais, kiekvienas turi ieškoti 
progų padėti kitiems. Toks elgesys turi būti įprastas, jis turi 
formuoti charakterį. Jei indą apversime, ar galėsime į jį pilti 
vandens? Atverskite indą ir leiskite jam prisipildyti gėrio. 
Kiekvienos pamokos reikia mokytis tvarkingai ir tik pritai-
kius tas pamokas gyvenime galima tikėtis sėkmės. 

Tikėkite Dievu ir Jo malone 
Dirbti bus lengviau, jei tikėsite aukštesniąja jėga. Ji pa-

sirengusi jums padėti, ji atsiranda, kai mylite Dievą, kai pa-
sitikite Juo – tos jėgos šaltiniu. Keliaujant traukiniu tereikia 
nusipirkti bilietą, įlipti į reikiamą vagoną ir atsisėsti į nuro-
dytą vietą, visa kita atliks traukinys. Jis nuveš jūsų bagažą, 
jums nereikės jo nešti ant galvos. Taip pat patikėkite viską 
Dievui, tik kaip galėdami geriau atlikite savo darbą. Tikėki-
te Dievu ir Jo malone, užsitarnaukite ją savo išmintimi ir 
sąžine, kurias jums ir davė Dievas. 
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Čia visi susirinkote švęsti Satjos Sai ligoninės įkūrimo  
4-ųjų metinių. Noriu jums pasakyti, kad geriausia ir protin-
giausia stengtis apskritai nesusirgti. Gydytojas pranešime 
pabrėžė, kad šiais metais ligonių ir operacijų buvo daugiau 
nei pernai, tarsi tai būtų pažangos ženklas! Aš nemanau, kad 
tai sako ką nors gera apie čionykščius žmones ir jų vertybių 
suvokimą. Ligoninė turi užkirsti kelią ligoms ir išmokyti kai-
mo žmones nuo jų apsisaugoti. Mokykitės pasitikėti savimi – 
tai geriausias vaistas. Jūs atėjote į šį pasaulį, nes ankstesniuo-
se gyvenimuose neišlaikėte egzamino. Savo gyvenimu turite 
užbaigti mokymosi kursą. Jei įsitikinote, kad jūsų esmė yra 
siela, mokymosi kursas baigsis ir egzaminą būsite išlaikę. 

Mylėkite visus 
Kad pasiektumėte tokį lygmenį, stenkitės suvokti „gi-

minystės su visais jausmą“ (sarvasamaanabhaava). Tai labai 
sunkus, tačiau vienintelis būdas pažinti visuose esančią sie-
lą. Toksai žmogus, pavyzdžiui, nebejaus džiaugsmo žudy-
damas gyvulius mėsai ar medžiodamas. Kodėl jūs turite sė-
linti į gyvūno urvą, tykoti jo, spęsti spąstus? Kad patirtu-
mėte žudymo malonumą? Jei norite pažinti giluminę visų 
būtybių esmę (sarvabhootha antharaathma), reikia mylėti visa, 
kas gyva. Sielą turi visi, ne tik ypatingų kastų, rasių ar tikė-
jimų atstovai, nemanykite, kad jos daugiau turi storulis, o 
turtuolio siela spindi labiau. Būtis (sath), sąmonė (chith) ir 
palaima (aananda) būdingos kiekvienai būtybei. Kad tai su-
prastumėte, reikia gerai dvasiškai pasidarbuoti. 

Tačiau galite pradėti nuo mažmožių, pavyzdžiui, gali-
te pasistengti netrukdyti kitiems. Net jei negalite ar nenori-
te padėti kitiems, bent jau susilaikykite nuo blogio – ir tai 
jau bus geras darbas! Sekite savo kalbą. Visada primenu, 
kad tyri žodžiai (vaak shuddhi) apvalo protą (mano shuddhi). 
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Todėl reikalauju, kad kalbėtumėte tyliai, švelniai ir nedaug. 
Jokio pykčio, jokio karščiavimosi, jokios neapykantos – to-
kia yra tyra kalba. Tokia kalba nesukels ginčų, susiskaldy-
mo, nuo jos nepakils kraujospūdis. Ji skatins abipusę meilę 
ir pagarbą. Niekada nepajuokite kitų žmonių už tai, kad jie 
daro gerus darbus ar dirba dvasinį darbą. Domėkitės kitais 
žmonėmis, bet niekada jų neįžeidinėkite. Gerbkite kito 
žmogaus nuoširdumą, gerbkite vyresniuosius ir daugiau 
patyrusius. Draugijoje elkitės kultūringai, būkite su visais 
broliški, teikite aplinkiniams džiaugsmo. 

Saikinga mityba visada sveikintina 
Siekite, kad jūsų bendruomenė ir visa žmonija būtų 

laimingos. Melskite taikos ir gerovės visiems žmonėms pa-
saulyje. Stenkitės daryti gera ir būti geri. Kadangi esame li-
goninėje, turiu jums pasakyti štai ką – būsite sveiki, jei tvar-
kingai maitinsitės ir vengsite blogų įpročių. Maitinkitės sai-
kingai ir valgykite švarų maistą. Švarus maistas padės pel-
nyti dvasinę ramybę, būsite laimingi ir fizine prasme. Sai-
kinga mityba visada sveikintina. Daugelis valgo per daug 
kaloringo maisto, o turėtų būti saikingi. Jei nerūkysite, taip 
pat išvengsite daugelio ligų, kurias sukelia šis netikęs įpro-
tis. Bet kokie nuodai ar svaigalai kenkia žmogaus sveikatai, 
nes sutrikdo natūralų organizmo darbą. Saikingai valgyda-
mi, kalbėdami, norėdami, pasitenkindami mažu – tuo, ką 
užsidirbate sąžiningu darbu, stengdamiesi tarnauti kitiems 
ir teikdami visiems džiaugsmo būsite sveiki. Tai patys 
veiksmingiausi vaistai ir sveikatos saugotojai, žinomi iš se-
nosios ajurvedos88, visaverčio gyvenimo. 

Satjos Sai ligoninė, Prašanti Nilajamas, 1960 09 21 

                                                 
88 Ajurveda – senovės indų medicinos mokslas.    
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29. SATJOS SAI GYTA (I) 

Skaitydamas „Satjos Sai Gytą“ Tirumalačaras aiškino, 
kaip jis supratęs Mano vardą. Daug yra Mane mačiusių 
žmonių, tačiau nedaug suprantančių Mano reikšmę. Taip 
pat yra gausybė žmonių, skaičiusių „Gytą“ ir net mokančių 
ją mintinai, bet labai nedaug ją suprantančių. „Gytą“ reikia 
„gerti“ (thaagi), (priešingai žodžio gyta prasmei telugų kal-
ba, kuri reiškia „žaibo blykstelėjimas“), t.y. į ją reikia įsigi-
linti! Tada išsivaduosite iš beprasmiškos prieraišos prie šio 
juslinio išorinio pasaulio. Neprieraiša – tai malonumų ir pa-
vergiančių dalykų atsižadėjimas. 

„Gyta“ kalba ne apie šeimai skirtą gyvenimo tarpsnį 
(grihastha), o apie gyvenimo esmę, ne apie gyvenimą viena-
me ar kitame bute, o apie patį gyvenimą apskritai bei jo 
svarbiausias problemas. Tačiau „Gytą“ pasakojo vienas šei-
mos žmogus kitam, todėl joje taip pat nekalbama apie atsi-
skyrėlių „pabėgimą“. Tokios yra „Gytos“ pamokos. 

Daug kas skaito „Gytą“,  
bet nedaugeliui ji praverčia 
Sanskrito kalba žodis gyta reiškia „giesmė“. Krišna ją 

grojo fleita ir Brindavane, ir kovos lauke. Ir vienur, ir kitur 
jis kvietė žmones susilieti su begalybe, su visata. Jam kre-
mavimo vieta (rudhrabhuumi) ir šventa žemė (bhadhrabhuu-
mi) yra vienodos, abi jos tinka mokyti mokinį mėgstamiau-
siu jo būdu – giesme. Įsivaizduokite, kaip atidžiai jos klau-
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sėsi Ardžuna. Jis klausėsi kaip Brindavano piemenaitės, pa-
kerėtos Krišnos fleitos. Ardžuna, visiškai pasinėręs į Kriš-
nos mokymą, pamiršo kovojančias kariuomenes, savo ne-
apykantą ir karo troškimą. Jei išmoksite taip sutelkti dėme-
sį gyvenimo „mūšio lauke“, išgirsite tik jums vieniems skir-
tą „Gytą“ – dieviškąją giesmę „Bhagavadgytą“, „Sai Gytą“ 
arba „Satjos Sai Gytą“. 

Krišna dovanojo „Gytą“, kad išsklaidytų Ardžunos ne-
išmanymo sukeltą iliuziją, ir tai jam pavyko. Kiti, klausęsi 
giesmės – tokie, kaip Sandžajus89 ir Dhritaraštra, jos nesu-
prato, nes niekaip negalėjo išsivaduoti iš savo tamsumo 
vergovės. Dhritaraštra sielojosi, kad delsiama pradėti mūšį 
ir kad jo sūnaus priešai dar gyvi. Todėl jis nesuprato gies-
mės. Daug kas skaito „Gytą“, bet tik nedaugeliui ji praver-
čia. Pratindamiesi atsižadėti pasaulio džiaugsmų, išmokite 
sutelkti dėmesį kaip Ardžuna, tada „Gyta“ tikrai jums pa-
dės. Tam reikalinga tyra širdis ir tvirtas būdas. 

Reikia pamiršti žodžius „aš“ ir „mano“ 
Ardžuna sutriko todėl, kad neteisingai suprato sąvo-

kas „aš“ ir „mano“. Staiga jis pradėjo jaudintis, kad turės 
žudyti savo mokytojus, vyresniuosius, gimines, ir pajuto at-
sakomybę. Tačiau reikia atsikratyti bet kokio nuosavybės 
jausmo ir pamiršti žodžius „aš“ ir „mano“, visus žodžius, 
darbus bei mintis paaukoti Viešpačiui. Vos gimęs kūdikis 
verkia, nes nenori grįžti į šį fizinį pasaulį ir patekti į iliuzi-
jos tinklą. Mokslininkai aiškina, kad kūdikis rėkia todėl, 
kad pirmą kartą įkvepia oro ir taip išvaloma jo gerklytė. Ta-
čiau kodėl jis turėtų verkti? Juk išvalyti gerklę galima ir ki-
taip – kratantis, drebant. 
                                                 
89  Sandžajus – „Mahabharatos“ veikėjas, aklojo karaliaus Dhritaraštros 

vadeliotojas.   
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Žmogus, atėjęs į šį pasaulį verkdamas, skirtis su juo 
turėtų šypsodamasis. Koks gyvenimas, tokia bus ir pabai-
ga. Meilė – tai sėkla, atsidavimas Dievui – sodinukas, tikėji-
mas – trąšos, gera draugija – lietus, pasiaukojimas – gėlė, o 
susiliejimas su Dievu – vaisius. Taip žmogus išsivaduoja iš 
vergovės. 

„Gyta“ pataria atsižadėti veiklos (karmasanyaasa), tai 
yra, ji moko dirbti negeidžiant darbo vaisių. Kartais už kar-
mą atsiteisti reikia pareiga, atitinkančia pasaulietiško gyve-
nimo statusą, ir jeigu pareigą atliksite tinkamai – ji jūsų ne-
saistys. Dirbkite visus darbus kaip scenoje vaidinantys ak-
toriai, išsaugokite savo tapatybę ir pernelyg neįsijauskite į 
vaidmenį. Atminkite, kad visa tai – tik pjesė, Dievas skyrė 
jums vaidmenį, atlikite jį gerai, daugiau iš jūsų nieko nerei-
kalaujama. Dievas – pjesės, kuri Jam patinka, autorius. 

Ramybės prieglobstis  
yra giliausiose sielos gelmėse 
Siela yra vandenynas, pasaulis – tik bangelė tuose 

amžinuose, beribiuose vandenyse, o žmogus – vos mažas 
lašelis. Negalima atsiskirti nei nuo bangos, nei nuo vande-
nyno. Galima tik kartu su savo vardu ir pavidalu jame iš-
tirpti. Panėrę į vandenyno gelmes pajusite ramybę ir tylą. 
Triukšmas, nerimas, sumaištis – visa tai paviršiuje, ramy-
bės prieglobstis yra giliausiose sielos gelmėse, ten galima 
pasislėpti. 

Žmonės būna trijų rūšių: inertiškieji, kurie tarsi geležis 
nepasiduoda jokiai įtakai, veiklieji, kurie tarsi medvilnė vis-
ką į save sugeria, bet nė kiek nesikeičia, ir ramieji, kurie, re-
gėdami kitų džiaugsmą ir skausmą arba klausydamiesi pa-
sakojimų apie Viešpaties žaismus, jautriai reaguoja. Jie žino 
visa ko esmę ir yra kupini užuojautos. Pyktis, pavydas, 
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gobšumas ir kategoriškumas – tai skylės puode, pro kurias 
išteka ramybės, laimės bei džiaugsmo vanduo. Užtaisykite 
skyles – tada puodas bus tinkamas naudoti. 

Apimti nevilties pamirštate savo išdidumą, egoizmą ir 
šaukiatės Dievo. Pandavai daug kentėjo ir todėl visada mel-
dėsi. Jei suteikčiau jums gyvenimo patogumus ir prabangą, 
niekada neatvyktumėte į Putapartį. Vargas – tai masalas, 
kuriuo žuvis ištraukiama iš vandens. Kuntė prašė Krišnos, 
kad šis nepaliautų siuntęs jai ir jos sūnums vargų – tada jie 
nuolat būsią jo malonėje. 

Egoizmą reikia palikti prie Viešpaties kojų 
Tirumalačaras tai pavadino sielos auka (aathmaarpa-

na), tačiau pats Dievas yra siela. Taigi jūs Dievą aukojate 
Dievui. Prie Viešpaties kojų reikia padėti ne Jį patį, o savo 
egoizmą (aham-kaara)! Paaukokite visą savo išdidumą, už-
darumą, iliuziją, visus ryšius, atsiradusius iš jūsų egoiz-
mo! Taip reikia garbinti Dievą. Atneškite Man visas savo 
blogybes ir, palikę jas čia, pasiimkite iš Manęs tai, ką tu-
riu – meilę. Išmokite visur atpažinti vienos Aukščiausio-
sios Sielos dalis. 

Kasdien nagrinėkite, ką veikiate ir kuo vadovaujatės, 
tada patys galėsite nuspręsti, kiek esate pažengę. Vadovau-
kitės tik tuo, kas yra gera, imkitės tik gero darbo. Užmiršta-
te, kad esate siela. Prisiminkite! Tiek tereikia. Gali pasiro-
dyti, jog tai padaryti nesunku, tačiau iš tikrųjų tai pats sun-
kiausias uždavinys. Akis labai arti prie ausies, tačiau be 
veidrodžio jos niekada nepamatysite.  

Vienuose rūmuose gyveno juokdarys, kuris nuolat vis-
ko klausinėdavo ir buvo labai įkyrus. Norėdamas nuo jo 
pasislėpti karalius užrašė ant lentelės „Neklausinėti“. Ta-
čiau gulėdamas mirties patale karalius pasišaukė juokdarį 
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ir sušnibždėjo: „Iškeliauju“. Juokdarys suskato klausinėti: 
„Ar užsakyti karietą? O gal papuošti dramblį ar karališkąjį 
arklį? Paruošti palankiną90? Ar toli išsiruošėte? Kur jūs ke-
liaujate? Kiek laiko ten užtruksite?“ Juokdarys buvo labai 
išmintingas, jis žinojo, ko klausti, tačiau nei karalius, nei jis 
pats nežinojo, ką atsakyti. Tik žinodami atsakymus išlaiky-
site egzaminus. 

„Gyta“ padeda suvaldyti ir nutildyti mintis 
„Gyta“ jums taip pat pateikia klausimų ir skatina ieš-

koti atsakymų, ji padeda suvaldyti ir nutildyti mintis, iš-
sklaido iliuziją, dovanoja tikrąsias žinias, leidžia pamatyti 
truputį Dievo didybės ir sutvirtina tikėjimą. Vieną akimirką 
sakote: „Viską daro Baba. Aš esu tik įrankis“. Kitą akimirką 
tas pats liežuvis jau pliauškia: „Aš padariau tą. Aš padariau 
aną. Svamis man nieko nepadėjo“. Nepasiduokite tokioms 
mintims, – tada visada galėsite pasikliauti Dievo malone. 

Visos širdys priklauso Dievui, tai Jo valdos. Tačiau 
kaip zamindaras, kuris sėdasi tik švarioje vietoje, nors val-
do didžiausius žemės plotus, taip ir Dievas ateina tik į tyrą 
širdį. Viešpats yra pasakęs: „Ten, kur Mano sekėjai giedos 
apie Mane, Aš ateisiu, Narada“. Esate daug laimingesni už 
kažkada gyvenusius žmones. Šią laimę pelnėte gerais dar-
bais, nuveiktais ankstesniuose gyvenimuose. Turite Mane 
ir dabar jūsų pareiga – gerinti mūsų santykius, kuriuos liki-
mas lėmė jums užmegzti. Praeis ketveri, penkeri metai ir 
pamatysite, kiek čia suplūs jogų, asketų ir išminčių, tada 
nebegalėsite Manęs nieko paklausti, prieiti prie Manęs ir su 
Manimi kalbėtis. Todėl nebūkite kaip varlės, šokinėjančios 

                                                 
90  Palankinas – Rytų šalyse naudojami neštuvai, ant kurių nešamas sė-

dintis žmogus.   



Kalba Satja Sai, I tomas 
 

 174 

aplink lotosą, būkite kaip bitės. Plantanus91 ir žalius man-
gus reikia laikyti šiltai šiauduose, šiene ar uždarame kam-
baryje, kad prinoktų. Meditacija taip pat suteiks jums rei-
kiamą temperatūrą, kad prinoktumėte ir taptumėte saldūs. 

Pasaulio gerovei pasiekti reikia septynių dalykų 
Pasaulio gerovei pasiekti reikia septynių dalykų: kar-

vės, Dievo ieškotojų, Vedų, tyrumo, tiesos, neprieraišos ir 
doros. Dabar visa tai nyksta, todėl Aš atėjau šių dalykų grą-
žinti. Nemanykite, kad šią „Satjos Sai Gytą“ parašė koks 
nors čia ją skaitęs ir aiškinęs Dievui atsidavęs žmogus. Pa-
sak jo paties, tai Aš jį įkvėpiau. Taip šis žmogus apibendri-
no Mano mokymą, kad jums būtų lengviau jį suvokti. Sako-
ma, kad „tiesa yra viena, tyra ir nekintama (ekam sathyam, 
vimalam, achalam)“. Tirumalačaras surinko ją į savąjį indą, o 
dabar dalija jums. 

Žinoma, niekas negali atskleisti Dievo paslapties. Net 
Višvamitra92, atvykęs pas Dašarathą ieškoti dviejų berniu-
kų, kuriuos vadino Dievo Įsikūnijimais, vėliau pamiršo, 
kad jie dieviški, ir išdrįso juos lyg paprastus mokinius mo-
kyti mantrų! Jis net pradėjo didžiuotis, kad Dievas, išgelbė-
jęs Ahalją93 nuo prakeikimo, buvo jo mokinys. Išdidumas – 
baisiausia dvasinio gyvenimo nuodėmė. Jei didžiuositės 

                                                 
91  Plantanas – bananų rūšis.   
92  Višvamitra – „Ramajanos“ veikėjas, garsus to meto asketas, atsisky-

rėlis, atėjęs pas kilnųjį karalių Dašarathą prašyti, kad Rama su Lakš-
manu padėtų išvaryti demonus, kurie puolė jo buveinę. Jiedu, nors 
buvo tik paaugliai, sėkmingai atliko šią užduotį. Višvamitra pripaži-
no berniukų dieviškumą, tačiau pasidavęs puikybei elgėsi su jais 
kaip su mokinais.   

93  Ahalja – Vedų išminčiaus Gautamos žmona, kuri sugundyta Indros 
pavirto akmeniu, o atvirto tik tada, kai prie akmens prisilietė Ramos 
koja.    
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vadindami save dievo Hari sekėjais, jis „sunaikins“94 jus. 
Visiškai pasišvęsti Dievui (sharanaagathi) reikia taip, kaip tai 
darė Lakšmanas. Rama pasakė: „Paimk Sitą ir palik ją miš-
ke“. Paklusti be ginčų! Neklausinėti: „Kodėl?“ Būkite kaip 
Lakšmanas, visiškai atsiduokite Viešpačiui. Kas nepaklus, 
nusipelnys Ramos strėlės (sharagathi). 

Tokia tikroji „Gyta“, tikrojo pasišventimo Dievui pa-
moka. Ugdykitės tvirtą tikėjimą, eikite doros keliu, atsi-
kratykite iliuzijos ir neišmanymo, nutildykite savo mintis, 
visada prisiminkite, kad Dievas yra siela ir kad toji siela 
esate jūs. 

Prašanti Nilajamas, 1960 09 27 
 
 
 
 
 
    aitinkite ne tik savo kūną, bet ir sielą.  
Pusryčių – pamaldžiai kartokite Dievo vardą  
ir medituokite,  
pietų – valandą garbinkite Dievą ritualais,  
per popiečio arbatėlę  
paskaitykite iš šventųjų raštų ar knygų,  
o vakarienės – prieš naktį  
lengvai „užkąskite“ Dievo giesmėmis.  
Jei laikysitės tokios dienotvarkės,  
puikiai išsimiegosite ir pabusite žvalūs. 

Satja Sai Baba 

                                                 
94 Telugų kalba hari reiškia „sunaikinti“.   

M 
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30. SATJOS SAI GYTA (II) 

Jei Krišną laikysite tik piemenuku (gopaala), tokiu pa-
čiu pasauliečiu kaip ir kiti, tai jis jums ir bus tik piemenu-
kas! Tik iki tokio lygio būsite pakilę. Skiemuo go žodyje go-
paala jogos prasme reiškia „gyvą būtybę“, todėl gopaala reiš-
kia „tas, kuris saugo, veda, maitina ir globoja visas gyvas 
būtybes“. Udhava95, Krišną laikęs savo dvasiniu mokytoju, 
iš jo gavo daugiau naudos nei Ardžuna, kuriam Krišna bu-
vo tik draugas. Jei tikėsite, kad Krišna – Dievas, jis ir bus 
jums Dievas. Jei laikysite jį paprastu žmogumi, jis imsis 
žmogaus vaidmens ir jokios naudos jums iš to nebus. Ieško-
kite Dievo ne akimis, reginčiomis tik išorę, o širdimi. Aukš-
čiausiosios Jėgos reikia ieškoti ne kažin kur žemai, o aukš-
čiausiame lygmenyje. Jei turėsite akis, kurios regi vidų, ir 
išminties, kuri padeda suvokti esmę, – rasite ją. 

Žmonės įvairiai garbina Dievą ir pasirenka skirtingus 
garbinimo objektus. Višnus, Šambo, Šarada96, Alachas reiš-
kia skirtingus vienos neatskleistos paslapties, beribės amži-
nybės ir Absoliuto suvokimo lygmenis. Ieškokite ne skirtu-
mų, o bendrybių. Nepradėkite ginčytis, kuris aukštesnis ir 
kuris žemesnis. Jei tas pats žmogus turi kelis titulus, ar jūs 
ginčijatės, kuris iš jų svarbesnis? Nė vienas jų neprilygsta 
Aukščiausiojo garbei.  

                                                 
95 Udhava – vienas artimiausių Krišnos draugų Brindavane.   
96 Šambo – kitas dievo Šivos vardas, kuris reiškia „teikiantis gėrį“.   

Šarada – Šiaurės Indijoje, Kašmyre, garbinama Mokslo ir menų deivė.    
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Kad pažintumėte tiesą, reikia atsiteisti už karmą 
Siekite amžinybės ir tiesos, tapkite amžini ir teisingi. 

Tiesa yra tai, kas nekinta praeityje, dabartyje ir ateityje, pa-
budus, sapnuojant ir panirus į gilųjį miegą, tai, ko neveikia 
inertiškoji, veiklioji ir ramioji savybės. Vardas yra galinges-
nis net už jo turėtoją, nes vardo turėtojas gali išnykti, o var-
das liks ir visada primins juo vadintąjį. 

Nenusialinkite ieškodami Viešpaties. Jis tiesiog yra – 
kaip sviestas piene, kaip viščiukas kiaušinyje, Jis – kiekvie-
name kūrinijos atome. Dievas iš niekur neateina ir niekur 
neišeina. Jis – čia, ten, visur: ir atome, ir visatos platybėje, ir 
mikrokosmose, ir makrokosmose. Dievas yra viskas.  

Kad suvoktumėte šią didžią Tiesą, reikia dvasiškai to-
bulėti arba atsiteisti už karmą, protingai atsiteisti už karmą. 
Milijonierius gali turėti daugybę automobilių, tačiau, kad 
būtų sveikas, gydytojas jam pataria kiekvieną rytą nueiti 
kelis kilometrus pėsčiomis. Antraip, pasak gydytojo, jis su-
sirgs. Taip pat ir nuo neišmanymo ligos yra tik vienas vais-
tas – tikslinga veikla. Alyva lempoje – tai ankstesnių gyve-
nimų darbai: kuo didesnė liepsna, tuo ryškesnė šviesa ir 
tuo greičiau alyva sudega. Dirbkite energingai ir ištrynę 
praeities pėdsakus nusiimkite akmenį, užkabintą jums ant 
kaklo. Daugiau džiaugsmo teikia pats darbas nei jo vaisius. 
Kartais kelionė į šventą vietą būna daug malonesnė nei pats 
apsilankymas šventovėje.  

Dvasinis darbas turi būti natūralus  
kaip kvėpavimas 
Pasak „Gytos“, nereikia rūpintis savo darbo rezulta-

tais, tačiau Aš jums leidžiu šiek tiek juos vertinti. Krišna 
Ardžunai patarė negalvoti apie savo darbo vaisius atsi-
žvelgdamas į to meto sąlygas ir jo dvasinę būseną. Tačiau 
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Aš jums sakau – dirbdami dvasinį darbą siekite palaimos ir 
ją tikrai pelnysite, įgysite daugiau jėgų. 

 Markandėjos sanskrito koledžo direktorius minėjo, 
jog Aš gimiau kaip Džanaka97, kad atsiteisčiau už Savo kar-
mą! Tačiau Man nereikia už nieką atsiteisti! Manęs karma 
neveikia, apie tai jau buvo rašyta „Gytoje“. Didžioji Jėga 
apsivelka iliuzijos apdaru, kad galėtų bendrauti su žmo-
nėmis ir juos išgelbėtų. Aš neturiu jokių troškimų, todėl 
Manęs nesaisto jokia karma. Tai jūs kupini įvairiausių norų, 
siekių ir svajonių, tempiančių jus į visas puses. Jūsų palai-
ma – Mano maistas, jūsų dvasios pakylėjimas – Mano sū-
puoklės, jūsų veikla – Mano žaidimų aikštelė. 

Karma būna trijų rūšių: natūrali karma (sahajakarma), 
kuri yra neišvengiama tarsi kvėpavimas; karma tikslui pa-
siekti (vikarma), – ji kaip lempa, kuriai reikalinga ir alyva, ir 
dagtis; bei veikla, kai nelaukiama rezultatų (akarma), – jai 
nereikia nei alyvos, nei dagties, tad nėra joje ir ugnies. Kvė-
pavimo kontrolė (praanaayama) ir susivienijimas su Dievu 
(yoga) turi būti savaiminiai, tokia yra dvasinio darbo esmė, 
toks turi būti natūralus dvasinis darbas (sahaja-saadhana). 

                                                 
97 Karalius Džanaka buvo Sitos globėjas, išgarsėjęs savo dosnumu, ku-

ris, deja, buvo jo egoizmo požymis. Kartą pas karalių atėjo Ganeša, 
pasivertęs elgetaujančiu vienuoliu. Džanaka su jam būdingu dosnu-
mu svetingai jį priėmė, pamaitino ir pagirdė, tačiau vienuolis vis tiek 
liko alkanas. Išseko visos rūmų, miesto ir net apylinkių atsargos mai-
tinant svečią, o šiam buvo vis mažai. Tada karalius prisipažino nebe-
turįs ką jam duoti ir vienuolis išėjo. Slapčiomis jį pasekęs Džanaka 
pamatė, kad vienuolis su dėkingumu priima iš valstiečio ir akivaiz-
džiai pasisotina paprasčiausiu žolės lapeliu, kurį labai mėgsta Gane-
ša. Karalius iškart atpažino Dievą vienuolyje ir suprato, kad duoti 
dovanas reikia nusižeminusiam. Išmokus šią pamoką dingo Džana-
kos egoizmas, jis ištaisė praeityje padarytas klaidas ir jam daugiau 
nebereikėjo gimti šiame pasaulyje.    
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Priverčiu žmones kraustytis iš proto dėl Dievo 
Nuo pat vaikystės išmokite kartoti Dievo vardą, mels-

tis ir vertinti tylą. Tegu vaikai įpranta mąstyti apie Dievo 
darbus, Jo kūrinių didybę bei grožį, tegu toji paslaptis jiems 
kelia pagarbią baimę. Neskaičiuokite, kiek kam ko duoda 
Sai Baba iš Putaparčio. Aš daliju dovanas ne tam, kad prisi-
viliočiau jus, o tik tam, kad suteikčiau jums palaimą. Mano 
darbas – dovanoti palaimą. Nenoriu, kad Mane garbintu-
mėte, noriu, kad Manimi pasitikėtumėte. Į Žemę atėjo pa-
slaptinga Didžioji Jėga, ji neužsiima beprasme veikla.  

Kažkas giedojo, jog Aš priverčiu žmones verkti ir nu-
šluostau ašaras. Taip, priverčiu jus lieti džiaugsmo ašaras ir 
nušluostau skausmo ašaras. Sakoma, kad dėl Manęs žmo-
nės išsikrausto iš proto ir kad Aš gydau beprotybę. Taip, 
Aš priverčiu jus kraustytis iš proto dėl Dievo ir dėl dvasi-
nio darbo, kurį turite nudirbti. Gydau beprotybę, verčiančią 
žmones vaikytis laikinų malonumų bei blaškytis tarp 
džiaugsmo ir nevilties. 

Kai kurie žmonės, nieko nenutuokdami, šneka, kad 
Aš kartais būnu dieviškas, paskui tampu žmogumi! Pasak 
jų, Aš svyruoju tarp dieviškumo (dhaivathwam) ir žmo-
giškumo (maanavathwam). Netikėkite jais – Aš visada toks 
pat. Dievas niekada nesikeičia, pasikeisti gali tik išorinis 
pavidalas, esmė lieka ta pati. Mano vertė kurį laiką pabu-
vus žmogumi nė kiek nesumažėja. Dievas atpažįstamas iš 
Jo beribės meilės. 

Žmogus turi atlikti dvi pareigas: vieną – šiam pasau-
liui ir žengti doros keliu (dharmamaarga), kitą – Dievui ir 
žengti Aukščiausiosios Tikrovės keliu (Brahamaarga), tik ta-
da jis išsivaduos amžiams. Doros kelias yra kairėje pusėje ir 
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todėl jį galima palikti98. Kodėl? Vaisiui prinokus tas kelias 
savaime liks nuošaly. Todėl jis ir vadinamas „paliktuoju“. 
Palikite jį ir dėl to neliūdėkite. Tačiau laikykitės dešiniosios 
pusės, ženkite Dievo keliu, nes juo eiti teisinga99. 

Nejauskite niekam neapykantos,  
nelinkėkite niekam blogo 
Pasinaudokite savo gyvenime galimybe užmegzti ryšį 

su Dievu. Lempa šviečia, tačiau ją galima panaudoti ir ge-
riems, ir blogiems tikslams. Gango upės vanduo šventas, 
tačiau jį galima panaudoti ir geriems, ir blogiems tikslams. 
Kaip pasinaudosite jums duota proga, nulems jūsų liki-
mas, sėkmė ir Dievo malonė, kurią reikia nusipelnyti. 
Tvirčiau tikėkite, labiau mylėkite Dievą – turėsite visa ki-
ta. Rama buvo Tiesos, Krišna – Meilės, Buda – Doros Įsi-
kūnijimas. Dabar atėjo visų keturių savybių – Tiesos, Do-
ros, Ramybės ir Meilės Įsikūnijimas. Tiesa yra dora, o mei-
lė teikia ramybę. Nejauskite niekam neapykantos, nelinkė-
kite niekam blogo ir nekalbėkite apie nieką blogai. Tik ta-
da pajusite tikrąją ramybę. 

Tik vienas Dievas žino scenarijų, nes Jis pats jį sukūrė! 
Jūs matėte tik vieną pjesės epizodą ir todėl jums viskas at-
rodo painu. Scenarijų įvertinsite tik pamatę visą pjesę, ne 
anksčiau. Todėl turite patekti į iliuzijos užkulisius ir susipa-
žinti su pačiu režisieriumi. Esate tik aktoriai, scenoje atlie-
kantys vaidmenis, ir negalite suvokti tikrosios visos pjesės 

                                                 
98   Satjos Sai Babos žodžių žaismas anglų kalba: „The Dharmamaarga is 

the left hand, and so it can be left“, žodis „left“ turi dvi prasmes – 
„kairioji pusė“ ir „paliktas“.   

99  Anglų kalbos žodis „right“ taip pat turi dvi prasmes – „dešinioji pu-
sė“ ir „teisingas“.   
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reikšmės, tos pjesės, kurios scena – pasaulis, o veiksmai 
trunka amžius. 

Atliekant vaidmenį daug svarbiau išmokti mylėti kole-
gas, kitus aktorius, nei mylėti Dievą. Išlikti visada ramiam 
svarbiau nei kaupti dvasines žinias, nes meilė Dievui – tai 
meilės sėkla, o dvasinės žinios – ramybės sėkla. Dievą my-
lintys žmonės turėtų elgtis tarsi jie visi būtų vienos šeimos 
nariai. Naudokitės proga, kurią likimas jums lėmė, ir visi 
drauge garbinkite Dievą, drauge dvasiškai tobulėkite. 

Visos Mano galios skirtos jums 
Jūs – Mano turtas, net jeigu Mane ir neigiate. Aš esu 

jūsų turtas, net jei ir sakote: „Ne“. Mylėsiu jus, prisirišiu 
prie jūsų ir pasirūpinsiu Savo turto apsauga! Kitaip sakant, 
tą turtą saugos Dievas, kad ir kokiu vardu Jį vadintumėte. 
Visos Mano galios skirtos jums. Esu lyg parduotuvė, kurio-
je sukrautos galios, laukiančios, kada jų paprašysite. Tačiau 
meilės jums duosiu, net jeigu jos ir neprašysite, nes ją gau-
ti – jūsų teisė.  

Kai kas skundžiasi, kad nedaviau to ar kito, tačiau jie 
mato tik tai, kas yra dabar ar bus netolimoje ateityje, o Aš 
juk žinau, kas jūsų laukia, ir todėl saugau nuo didesnių 
kančių. Jie Mane kaltina ir net keikia, tačiau Aš jų vis tiek 
neišsižadėsiu. Atminkite – Manęs niekas negali paveikti. 
Niekas negali sutrukdyti Man dirbti ar priversti elgtis nors 
truputį kitaip. Viskas vyksta pagal Mano valią. 

Pasakysiu jums dar vieną dalyką. Kartais Aš kalbu 
griežtai ir „baudžiu“ kai kuriuos žmones, nes myliu juos ir 
noriu pataisyti, padaryti geresniais įrankiais. Jeigu jie Man 
būtų svetimi, nesukčiau dėl jų galvos ir numočiau ranka į 
jų klaidas. Turiu teisę bausti tuos, kuriuos jaučiu esant 
Mano. Žinau, kad jie vertina Mano žodį ir liūdės, jei būsiu 
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jais nepatenkintas. Išgirdę paikus kvailo žmogaus žodžius 
dėl savo nepastovumo nuo Manęs nenusigręžkite. 

Ramybę galima pelnyti tik sunkiai dirbant 
Kartais elgiuosi taip, lyg mus skirtų nuotolis – taip da-

rau, kad greičiau pasikeistumėte. Jei kelias taisomas, ke-
liauju kitu maršrutu ir kurį laiką tuo keliu nevažiuoju, kad 
jį greičiau pataisytų ir galėčiau grįžti į senąjį kelią. 

Atėjau pataisyti žmonijos, todėl turiu surinkti visus li-
gonius į Savo „ligoninę“ ir pagydyti, grąžinti jiems sveika-
tą, stiprybę ir išmintį, o paskui išsiųsti atgal į namus. La-
biau mylėkite ir tikėkite Dievą. Turiu sutvirtinti doros pa-
matus, kad nepasiduotumėte pagundoms. Mačiau žmonių, 
kurie meldžiasi ir tiki, jog kiekviena malda pasauliui atneša 
vis daugiau ramybės. Tačiau ramybę galima pelnyti tik 
sunkiai dirbant, vaduojantis nuo žiaurumo ir gobšumo. 

Kartais sergantis Putaparčio kaimo žmogus laksto po 
įvairius šundaktarius, kol visiškai nusikamuoja. Tada jis 
puola ieškoti gydytojų ir vaistų Bukapatname, Anantapu-
re, Čikabalpure ir Velore. Pagaliau, kad sumokėtų skolas, 
jam tenka parduoti žemę! To nebūtų prireikę, jei žmogus 
iš pat pradžių būtų kreipęsis į gerą gydytoją. Todėl nese-
kiokite ir paskui įvairius dvasinius mokytojus, kurie blo-
gai mato ir kenčia dėl šeimyninių problemų, neprašykite 
išmaldos vargšų. Dvasiniame gyvenime nesididžiuokite ir 
nelenktyniaukite tarpusavyje. Tegu kiekvienas eina savo 
keliu ir savo greičiu, tik kelio kryptis turi būti ta pati – link 
Dievo. 

Prašanti Nilajamas, 1960 09 28 
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   enovės išminčiai karmą skirstė į dvi dalis:  
tą, už kurią atsiteisiama  
siekiant tikslo (vikarma),  
ir tą, už kurią atsiteisiama  
nelaukiant rezultato (akarma). 
Rinkitės pastarąją ir neteks kentėti.  
Visų kitos veiklos rūšių –  
turto kaupimo, gero vardo,  
šlovės ir viešumo siekimo –  
pasekmė yra kančia. 

Satja Sai Baba 
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31. SATJOS SAI GYTA (III) 

Kartą Vidhura paklausė Krišnos: „Kaip galėjai daly-
vauti tose milijonų žudynėse, Kurukšetros mūšyje? Juk ga-
lėjai paprasčiausiai pakeisti kauravų vadų – Durjodhanos, 
Dhušasanos, Sakunio ir Karnos – mąstyseną?“ Krišna atsa-
kė: „Brangusis, kiekvieną apdovanojau skirtingomis savy-
bėmis bei galiomis ir visiems suteikiau laisvą valią tuos tur-
tus kuo geriausiai panaudoti. Tik taip žmogus gali geriau 
išmokti pamokas. Keletą žingsnių pastrypinėjęs vaikas žen-
gia tvirčiau. Patirtis – geriausia, nors ir labai sunki mokyk-
la. Kad ir kiek jums sakytų, kad ugnis degina, netikėsite tuo 
ir nesuprasite, ką reiškia nudegti tol, kol iš tikrųjų nenusvil-
site pirštų“. 

Todėl jums duota šiek tiek veikimo laisvės. Prie medžio 
pririšta karvė gali aplinkui ėsti žolę tik tiek, kiek leidžia vir-
vė. Net gavę egzaminų lapą turite atsakyti į „bet kuriuos še-
šis klausimus“! Kaip dažnai jūs sakote: „Viskas Babos valio-
je“. Tad kodėl važiuojate čia ir prašote to ar kito, kodėl ku-
riate planus, ko nors geidžiate? Savo intelektą ir vaizduotę 
panaudokite svarbiausiam tikslui pasiekti – tada tas, kuris 
jums tas galias davė, bus patenkintas ir duos dar daugiau. 
Tačiau jeigu panaudosite savo intelektą ir vaizduotę blogam, 
šeimininkas supyks ir nubaus, kad jus pamokytų. 
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Garbinant Dievą svarbiausia yra mylėti 
Kaskart jums patariu tą patį, todėl gali atrodyti, jog ne-

turiu ką pasakyti ir todėl nuolat kartoju vieną ir tą patį! Ta-
čiau motina vaikui pastabas turi kartoti tol, kol šis išmoks 
deramai elgtis. Skirtingais žodžiais ir įvairiuose konteks-
tuose tas pačias tiesas kartoja ir Vedų motina (Vedha maa-
tha), ir „Gytos“ motina (Geetha maatha). Tokia savybe pasi-
žymi visos motinos – jos labai nori, kad vaikai pasitaisytų ir 
žengtų tobulėjimo keliu. 

Tirumalačaras kalbėjo apie atsidavimo Dievui jogą ir 
minėjo devynis atsidavimo Dievui būdus, apie kuriuos Aš 
taip pat dažnai kalbu – tai klausymas (sravanam), giedoji-
mas (kirtanam), Dievo vardo kartojimas (smaranam), visų 
gyvų būtybių gerbimas (vandanam), prisilietimas prie Vieš-
paties pėdų (padasevanam), Viešpaties garbinimas (archa-
nam), tarnavimas (dasyam), draugystė (sakhyam), pasiaukoji-
mas (atmanivedanam). Visais šiais atvejais svarbiausia yra 
mylėti. Meilė įkvepia ir teikia džiaugsmo bei vilties. Potha-
na, Nandhanaras, Džajadeva, Gouranga, Thukaramas, Mi-
ra, Purandharadhasa100, Tjagaradža ir kiti virpėdavo iš 
                                                 
100  Pothana (1450-1510) – vienas garsiausių telugų poetų, eilėmis garbi-

nęs Ramą;  
Nandhanaras – XIII a. gyvenęs, Šivai atsidavęs, iš šudrų kastos kilęs 
žmogus, kuris įveikė visas kliūtis ir susiliejo su Dievu;  
Gouranga (1486-1533) – Vakarų Bengalijoje gyvenęs, Krišną labai 
mylėjęs vienuolis;  
Džajadeva – didis XII a. mistikas, poetas, gyvenęs Bengalijoje, rašęs 
sanskrito kalba, apdainavęs Krišnos vaikystę ir jaunystę;  
Thukaramas (1608-1650) – Maharaštros valstijoje, netoli Punos gyve-
nęs šventasis poetas, rašęs maratų kalba, prilyginamas Šekspyrui;  
Mira (1498-1546) – Šiaurės Indijoje gyvenusi indų poetė, ryškiausia 
meilės Dievui judėjimo Indijoje atstovė;  
Purandharadhasa (1484-1564) – Pietų Indijoje, Karnatakos valstijoje 
gyvenęs poetas ir muzikas, daugelio giesmių autorius. 
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džiaugsmo vien pagalvoję apie Dievą, nes jų meilė buvo ty-
ra ir didinga. 

Kai kas gali pasijuokti iš Viešpaties šlovinimo giesmė-
mis, pavadinti tai spektakliu. Užuot giedojus, siūlyti medi-
tuoti šventyklos tyloje. Tačiau giedojimas drauge padeda 
įveikti egoizmą. Žmogus nebijo, kad iš jo pasityčios, ir nesi-
gėdina tarti Dievo vardo. Be to, giedotojų atsidavimas Die-
vui visada įkvepia kitus. Giminingų sielų draugija padeda 
apsaugoti mažą tikėjimo daigelį, kad jo nesudegintų pajuo-
kos liepsna. Nesunku iššluoti kambarį, kai niekas nežiūri, 
tačiau pabandykite atlikti orumą žeminantį veiksmą stebint 
kitiems – teks įveikti egoizmą. 

Dalykite meilę visiems 
Dieviškoji meilė virsta pagarba, kai ji skiriama tėvams 

ir vyresniesiems, draugyste – kai skiriama draugams, mei-
le – kai dovanojama sutuoktiniui, prieraišumu – kai atiduo-
dama vaikams. Meilė Dievui jūsų darbus nuspalvina trejo-
pai: pirma, stengiatės išreikšti savo meilę arba išlieti jaus-
mus; antra, savo darbus aukojate Dievui, norėdami Jį pa-
garbinti, tarsi pagarbiai nusilenkę prie Jo kojų dėtumėte vi-
są save, visus savo gabumus; trečia, savo meilę dalijate vi-
siems, negalvodami apie save, nes kitaip negalite, joks blo-
gio dvelktelėjimas neišsklaido jūsų darbo aromato. Visi jū-
sų darbai virsta auka Dievui, o patiriama palaima liudija, 
kad jūsų pastangos nėra bergždžios. Tokia turėtų būti pa-
baiga, toks turėtų būti jūsų gyvenimo tikslas ir įkvėpimas. 

Kaip galite Mane nudžiuginti? Nuoširdžiai tikėdami 
tuo, ką jums sakau, ir laikydamiesi to kasdieniame gyveni-
me. Nusprendę siekti aukštų tikslų, bet pasiduodami že-
moms vilionėms, save išduodate. Tobulinkite savo elgesį ir 
charakterį, nes tik sutaurinę savo jausmus, galėsite išvysti 
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tikrąjį Mano pavidalą. Pasakysiu jums trumpai drūtai – no-
rėdami Mane suprasti, būkite tiesūs, aiškiai mąstykite. 

Mūsų ryšys yra ne pasaulietinis, o dvasinis 
Nukritau jums tiesiai į rankas, esu lyg tas ilgai ieškota-

sis lobis. Mūsų ryšys yra ne pasaulietinis, ne dirbtinis, o 
dvasinis. Visi kiti jus apgaudinės, nes jūsų tarpusavio san-
tykiai bus pagrįsti pinigais, kastų sistema, išsilavinimu ar 
dar kokiais kitais nereikšmingais dalykais. Tačiau mus sieja 
toks ryšys, koks būna tarp Dievo ir žmogaus, vandenyno ir 
upelio, visumos ir dalies. Todėl kiekvienas žmogus turi iš-
sivaduoti iš jį kaustančių grandinių. 

Visi gali tapti dievais, niekas nėra atskirtas nuo Dievo 
meilės. Motina prašo aštuoniolikmečio sūnaus nueiti į vir-
tuvę, pasiimti lėkštę, įsidėti ryžių, įsipilti padažo ir pačiam 
pavalgyti. Motina juk nėra abejinga ar negailestinga savo 
vaikui, tiesiog ji žino savo sūnaus galimybes ir elgiasi su juo 
taip, kaip reikia. Kitą sūnų ji pati nusiveda į virtuvę, atsisė-
da šalia ir įdeda jam valgyti. Mažiausią vaiką motina pasi-
sodina ant kelių ir maitina dainuodama gražią dainą, kad 
šiam būtų linksmiau valgyti. Negalvokite, kad motina vie-
nus vaikus myli, kitų nemyli, ji tiesiog žino savo vaikų gali-
mybes ir verčia juos tobulėti. Tokia tikroji motinos meilė. 

Kai kurie dvasiniai mokytojai taip pat nepaprastai my-
li savo sekėjus. Kai kelio ieškantys žmonės ateina pas juos 
ir prašo vadovauti, atvykėlius šie liaupsina iki debesų, per-
vertina jų laimėjimus ir dalija titulus (!), kuriais tie nelaimė-
liai paskui didžiuojasi prieš kitus. Taip dvasinėje kelionėje 
sekėjams užkraunama nereikalinga našta. Dvasiniai moky-
tojai trokšta praturtėti, todėl jų akys nukreiptos į atvykėlių 
pinigines. Jie stengiasi išvilioti pinigų, dalydami dvasinius 
titulus, girdami ir pranašaudami, kad tie žmonės bus viešai 
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pripažinti – visa tai tėra pasaulietiškas masalas, prieštarau-
jantis reikalavimui prie nieko neprisirišti, kurio jie moko.  

Kai kurie dvasiniai mokytojai  
„medžioja“ turtingus sekėjus 
Dvasinis mokytojas turėtų smerkti sekėją, kuris siekia 

kaupti turtą ir netinkamai juo naudojasi. Tegu jis negaili 
pasmerkimo žodžių, toks turėtų būti savo misiją suvokian-
tis dvasinis mokytojas. Tačiau kai kurie mokytojai nepaste-
bi ir yra pakantūs tokiems potencialiems dovanotojams, 
nes bijo, kad griežtas žodis gali sumažinti įplaukas. Taigi jie 
visai neduoda sekėjams reikalingų vaistų, kad šie dvasiškai 
pasveiktų, o tik jiems kenkia. Turtingų mokinių, kuriuos 
galima apgauti, vaikymasis virto tragikomedija. Kai kurie 
asketai šį meną puikiai ištobulino. Atėjo laikas nuplėšti nuo 
jų veidų kaukes ir juos nubausti, tai dar vienas Mano dar-
bas doros grąžinimo misijoje (dharmasthaapana), dėl kurios 
atėjau. Tokių dvasinių mokytojų tarpininkus, išsibarsčiu-
sius po visą pasaulį, taip pat reikia demaskuoti. 

Knygos, žurnalai, susitikimai, kalbos, pašnekesiai nie-
ko gera neduoda, visi, kurie nori pažinti Mane, turi prisiar-
tinti prie Manęs ir Mane patirti. Jei jums parodys akmenį ir 
pasakys: „Kalnas yra panašus į akmenį, tik milijoną kartų 
didesnis“, jums vis tiek bus sunku įsivaizduoti kalną, turė-
site pamatyti tikrą kalną, nors iš toli. Dar sunkiau suvokti 
tai, kas yra „anapus“.  

Mokslas yra kaip raidė C, su tarpeliu viduryje. Tik reli-
gija gali tą tarpelį užpildyti, nes jai žinoma tai, kas nekinta 
visuose trijuose lygmenyse, laikuose ir pasauliuose101. Reli-
                                                 
101  Trys lygmenys – tai trys būsenos: budrumo, sapnų, giliojo miego; 

trys laikai – būtasis, esamasis, būsimasis; trys pasauliai – fizinis 
(bhuthakasha), mentalinis (chithakasha), priežastinis (chidaakasha).    
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gija yra raidė O, kuri didės tiek, kiek jūs stengsitės pažinti 
Dievą, bet visada liks visa ir užbaigta. Priėję pabaigą vėl at-
sidursite prie pradžios. 

Stebuklas stebukladariui – natūralus veiksmas. Kart-
kartėmis leidžiu juos pamatyti, kad išvystumėte Viešpa-
ties šlovę. Šiame mirtingame kūne būsiu dar 59 metus ir 
tikrai įvykdysiu šio Dievo Įsikūnijimo užduotį, tuo neabe-
jokite. O dėl jūsų – viskas bus tada, kada reikės, viskas bus 
pagal Mano planą, negaliu skubėti vien todėl, kad jūs ne-
kantraujate.  

Kartais Man tenka laukti, kol bus užbaigtos dešimtys 
įvairių darbų. Traukinio negalima paleisti važiuoti su vienu 
vagonu, jis stovi atsarginiame kelyje, kol prie garvežio pri-
kabinamas jo pajėgumą atitinkantis sąstatas. Tačiau Mano 
žodis, be abejonės, bus įgyvendintas ir įvyks Mano valia. 

Prašanti Nilajamas, 1960 09 29 
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32. SATJOS SAI GYTA (IV) 

Šiandien Tirumalačaras skaitė ir aiškino apie dieviškąjį 
susivienijimą, pasiekiamą per dvasines žinias (jnaanayoga), 
minimą vienoje savo sukurtos „Satjos Sai Gytos“ dalyje. 
Niekas negali pasakyti, kokia yra tikroji kūrybos ar Aukš-
čiausiosios Tikrovės prigimtis. Mokslininkas, nagrinėjantis 
paslaptingąją visatą, kurią jaučia esant be pradžios ir pabai-
gos, turi ja tiesiog patikėti, nors negali jos pavaizduoti. 
Mokslininkas taip pat pasikliauna tikėjimu, kitaip sakant, 
tiki tuo, ko negali suvokti, išmąstyti ar apskaičiuoti. Aukš-
čiausiąją Tikrovę galima apibrėžti tik vadovaujantis kriteri-
jumi „ne tai“, tik neigiant arba atmetant, sakant: „Ne tai, ne 
tai“ (Nethi, nethi). Šis netikras pasaulis yra netikrų vardų ir 
pavidalų mišinys. Patikėti tuo iš tikrųjų labai sunku. Kai 
trenkiatės galva į sieną, sunku patikėti, kad siena netikra, 
kad jos pavadinimas ir pavidalas – tai jūsų vaizduotės pa-
darinys, kad iš tikrųjų siena yra Dievas! 

Septynios Viešpaties savybės 
Šią dvasinę išmintį visi kada nors turės pasiekti. Ją ga-

lima pelnyti meile Dievui, darbu ar meditacija. Trys būdai – 
tai trys sviesto mušimo pavadinimai. Išsuktą sviestą galima 
palikti tame pačiame skystyje, kur jis visą laiką buvo, ir jam 
nieko nenutiks. Taip ir išsivadavęs žmogus, suvokęs, jog 
yra toks pat kaip Dievas, toliau gali gyventi pasaulyje, jau 
prie jo neprisirišęs. Kai Aukščiausiosios Tikrovės ieškome 
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iliuzijos pasaulyje, Ji pasirodo su savybėmis (saguna) ir yra 
vadinama Viešpačiu arba Bhagavanu102. 

Viešpačiui būdingos septynios svarbiausios savybės: 
grožis (aishvarya), gerovė (keerthi), išmintis (jnaana), ne-
prieraiša (vairaagya), kūryba (srishti), išsaugojimas (sthithi), 
griovimas (laya). Jei žmogus turi šias visas septynias savy-
bes, galite jį laikyti dievišku. Šios septynios savybės – tai 
tikrieji Dievo Įsikūnijimo ženklai, tai Didžiosios Jėgos, ku-
rios išorę pakeitė iliuzija, požymiai. Juos pastebėję rasite 
dieviškumą.  

 Jūsų prigimtis tokia pati kaip didžiosios jėgos, tačiau 
kaip princas, pakliuvęs pas plėšikus ir užaugęs pas juos, 
pamiršta, kas jis yra iš tikrųjų, taip ir jūs neprisimenate sa-
vo tikrosios prigimties. Princas yra princas, kad ir kur bū-
tų – rūmuose ar plėšikų oloje, nors jis to ir nežino. Dažnai 
jis ilgisi savo aplinkos, palaimos, kurią kadaise paveldėjo. 
Kažkas viduje jį žadina, kviečia bėgti ir tapti savimi. Toks 
yra ir sielos alkis, ilgalaikio džiaugsmo troškimas. Jūs visi 
esate tarsi savo vardą pamiršęs žmogus. Sielos alkį galima 
numalšinti tik įgijus dvasinės išminties. 

Stiprinkite savo protą geromis mintimis,  
būkite drąsūs 
Protas yra lyg sargas, prie durų saugantis namus, jis 

turi visiškai paklusti šeimininkui. Sargas į namus įleidžia 
tik tuos žmones, kurie yra šeimininko draugai. Protas taip 
pat į vidų turi įleisti tik tokias mintis, kurios nepakenktų 
šeimininkui. Protas žmogui yra pagrindinis dalykas, ta-
čiau ir jam reikia skirti vis mažesnį vaidmenį, negalima 
leisti, kad jis visiškai užvaldytų žmogų. Nemaitinkite pro-
to netikusiais norais ir ketinimais, stiprinkite jį geromis 
                                                 
102 Bhagavanas – pagarbus kreipinys į Viešpatį.   
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mintimis, būkite drąsūs. Suvaldžius protą visu grožiu išsi-
skleis dvasinės žinios.  

Suvokę, kad viskas yra Aukščiausioji Tikrovė (Sarvam 
Brahmaathmakam), negalėsite gyventi ilgiau nei 21 dieną. 
Toks žmogus daugiau nebepriklauso šiam klaidinančiam 
pasauliui, todėl jis nieko nebegeidžia, jam nelieka jokio 
poreikio ką nors veikti. Net valgyti ir gerti tampa bepras-
miška. Ar Aukščiausiajai Tikrovei reikia kitos Aukščiau-
siosios Tikrovės? Ar reikia Ją atpažinti maiste ir vandeny-
je? Durys atsisklęs pačios, riešuto kevalas suskils ir nukris, 
širdis sudžius ir kūnas sunyks. Dvasinis darbas – tai veid-
rodis, statomas priešais save. Jei veidrodis bus švarus, jis 
parodys jums sielą. Visų žmonių siela vienoda, visų žmo-
nių tiesa ta pati. 

Bendravimas su gerais žmonėmis artina jus prie Dievo, 
blogų žmonių draugija stumia į išorinį pasaulį. Kaip atskir-
ti gerus žmones nuo blogų? Geri žmonės kartoja Dievo var-
dą, medituoja, siekia susilieti su Dievu ir Jį garbina. O tų, 
kurie nieko nenori apie tai žinoti, išmintingi dvasiniai ieš-
kotojai turėtų vengti. Džiaugsmas kyla tada, kai mažas 
tampa didelis, trumpalaikis – pastovus, vargšas – turtuoliu. 
Geras žmogus nuolankus, jam nesunku nusilenkti vyres-
niam, išmintingesniam ir tam, kuris eina dvasiniu keliu. Tai 
žmogus, kurio nusilenkimas (namaskaara) grindžiamas „ne 
mano“ (na ma) sąvoka ir kuris sako: „Viskas, ką aš turiu ir 
kas esu, yra iš Tavo malonės“. 

Palengva ir nuosekliai atsikratykite trukdymų 
Stenkitės leisti laiką su dorais žmonėmis. Išmokite tin-

kamai vertinti. Neprašau jūsų visiškai atsisakyti kritikos – 
tirkite, vertinkite, analizuokite savo patyrimą ir tik tada, kai 
įsitikinsite jo tikrumu, patikėkite. Meilė Dievui, joga, dvasi-

32. Satjos Sai Gyta (IV) 
 

 193 

nės žinios – tai trejos durys į tą pačią salę, vieni ateina pro 
vienas duris, kiti – pro kitas, tačiau visi susirenka ten pat. 
Išminčius visur mato Dievą, mylintis Dievą žmogus visur 
įžvelgia Jo žaismą. Darbo jogas103 visus darbus aukoja 
Dievui. Kiekvienas daro tai, ką sugeba, mėgsta ir tiek, kiek 
yra išlavintas jo intelektas bei jausmai. 

Tirumalačaras, vadovaudamasis išmintimi, pasakė: 
„Iliuzija dingo“. Tačiau iliuzija iš niekur „neatsiranda“ ir 
niekur „nedingsta“. Uždegus šioje salėje šviesą sakote: 
„Tamsos neliko, tapo šviesu“. Tačiau kur pasidėjo toji tam-
sa? Išjunkite šviesą, ir vėl bus tamsu. Uždegus lempą vėl 
pasidarė šviesu. Kai žmogus pelno Dievo malonę, jis įgyja 
išminties, o iliuzija, kelianti žmogaus atskirumo nuo Dievo 
jausmą, tampa bejėgė. 

Kaip išsiugdyti tokią išmintį? Palengva ir nuosekliai 
atsikratykite gobšumo, geidulingumo, pasipūtimo, pavydo, 
neapykantos, gyvuliškumo, savininkiškumo bei skatulių ir 
vadovaukitės dora, šimtmečiais susiklosčiusiomis doro gy-
venimo taisyklėmis. Studijuokite, apmąstykite, laikykitės 
amžinųjų tiesų, nagrinėkite miego, sapno ir budrumo būse-
nas, išmokite stebėti gyvenimo vaidinimą, neįsijausdami į 
jį, įveikite visa, kas žmones skiria ir skaldo.  

Vienovės suvokimas yra didžiausia dovana 
Kankinamas Prahlada niekada nešaukė savo motinos 

ar tėvo kaip paprastai daro vaikai, nemaldavo, kad kan-
kintojai jo pasigailėtų. Baisiuose žudikuose jis regėjo savo 
garbinamą dievą Narajaną. Viskas ir visi jam buvo dievas 
Narajana. Tad ar galėjo jis jausti skausmą ir kentėti? Jį gel-
bėjo tai, kad jis vadovavosi nedualumo filosofija ir ja grin-
                                                 
103 Skiriamos keturios jogos rūšys: darbo (karma) joga, meilės Dievui 

(bhakti) joga, žinių (jnana) joga ir meditacijos (raja) joga. 
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dė savo gyvenimą, kad labai mylėjo Dievą ir buvo pasie-
kęs aukščiausiąjį dvasinių žinių lygmenį. Toks vienovės 
suvokimas yra didžiausia dovana nedualumo filosofijos 
šalininkui. 

Kartą Putapartyje vienoje pjesėje turtingo žmogaus sū-
nui buvo skirtas Valio vaidmuo, o vargšui – Sugrivos104. 
Turtuolis pasipriešino sakydamas, kad nenorįs žūti kovo-
damas su vargeta, ir pareikalavo, jog Rama susibičiuliautų 
su Sugriva ir jį nužudytų! Tačiau siužeto negalima keisti 
pagal jūsų įgeidžius. Jei pjesėje sakoma, kad Valis turi žūti 
ir jei šis vaidmuo buvo duotas turtingajam, vadinasi, jis ir 
turi žūti, kaip režisieriaus numatyta. Juk pjesėje gali būti ir 
liaupsių, ir peikimų. 

Jūsų matomos kitų žmonių klaidos  
yra jūsų klaidos 
Nežinoti šios tiesos – didelė klaida, kurią kiekvienam 

atskirai reikia kuo greičiau ištaisyti. Gydytojas, paskyręs 
vaistus nuo tokios pasaulietinės ligos, pareikalaus, kad juos 
gertumėte tinkamai – neprarytumėte visų vienu kartu, bet 
gertumėte mėnesius, metus ir dar laikytumėtės dienotvar-
kės. Kai kurie žmonės sako, kad jiems į Putapartį reikia at-
vykti dešimt, penkiolika kartų. Ar dažnas lankymasis ligo-
ninėse gali žmogų išgydyti? Galbūt kiekvieną kartą jie par-
siveš namo vaistų, tačiau jeigu jų nevartos pagal gydytojo 
nurodymą, nepasveiks. 

Išmintingas žmogus nežiūri į Mano drabužį. Šiandien 
jis geltonas, rytoj rausvas. Išmintingas žmogus įžvelgia es-
mę, slypinčią už šio pavidalo, ir sužino, kad šis kūnas – tai 
                                                 
104 Valis ir Sugriva – „Ramajanos“ veikėjai, du broliai, gyvenantys miš-

ke, į kurį buvo ištremtas Rama. Jaunesnysis Valis simbolizuoja ne-
viltį, vyresnysis brolis Sugriva – sumanumą.    
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tik drabužis, tarnaujantis tam tikram tikslui. Kitas Dievo 
Įsikūnijimas, išreiškiantis tą pačią esmę, vilkės kitą apdarą. 
Tikrą išmintį įgysite gilindamiesi į save. Tol, kol nepažinsi-
te savęs, nesuvoksite ir Manęs. 

Tai, ką jūs dabar dirbate, yra veiklos kelias, tai, ką sa-
kote, – meilės Dievui kelias, tai, kas gimsta jūsų galvoje, – 
dvasinių žinių kelias. O tai, ką šią akimirką patiriate – dan-
gus, nes jus, klausančius Mano žodžių, apima džiaugsmas. 
Nežinote priežasčių, atvedusių jus čionai. Jei baigsiu kalbėti 
ir išeisiu, vėl nugrimsite į savo trumpalaikių norų ir daiktų 
pasaulį, kur vyrauja nepastovumas bei abejonės. 

Svarbiausia, analizuokite savo pačių elgesį ir tikėjimą. 
Ar esate nuoširdūs? Ar esate pastovūs? Važiuodami trau-
kiniu ir žiūrėdami pro langą matote, kaip greitai bėga me-
džiai. Nesijaudinkite dėl medžių. Galvokite apie save, pa-
nagrinėkite save ir suprasite, kad ne medžiai bėga, o jūs 
labai greitai lekiate. Todėl nekaltinkite kitų, nenurodinėki-
te jų klaidų. Tos jūsų matomos kitų žmonių klaidos yra jū-
sų klaidos. Kai ištaisysite savo klaidas, pasaulis taip pat 
pasitaisys!105 Dvasinė išmintis padeda atskirti, kas skatina 
pažangą, o kas jai trukdo. Būkite patys sau mokytojai, mo-
kykitės patys. Turite žibintą, tad uždekite jį ir eikite nieko 
nebijodami. 

Dievo malonė gali panaikinti senąją karmą 
Kol pasieksite lygmenį, kai net teiginys „Viskas yra 

Aukščiausioji Tikrovė“ (Sarvam Brahma mayam) dar neat-
spindės visiškos tiesos, nes jis pagrįstas dviem sąvoko-
mis – viskas (sarvam) ir Aukščiausioji Tikrovė (Brahman), 

                                                 
105 Satjos Sai Babos žodžių žaismas anglų kalba: „When you correct 

yourself, the world too becomes correct“. Žodis „correct“ reiškia 
„taisyti“ ir „teisingas“.   
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kai iš tikrųjų YRA tik Aukščiausioji Tikrovė, dar turėsite 
nueiti ilgą kelią. Tačiau nenusiminkite. Visa enciklopedija 
parašyta dvidešimt šešiomis abėcėlės raidėmis, visi moks-
lai prasideda nuo ABC. Esu čia, pasirengęs jums padėti 
nuo pirmos pamokos iki paskutinės. Nenusiminkite, kad 
jūsų dabartinė karma (praarabha karma) trukdo jums judėti 
į priekį. Visi jūsų ankstesnių gyvenimų darbai yra ankstes-
nė karma (sanchitha karma), o tai, ką išsirinkote iš visos tos 
sankaupos, yra dabartinė karma. Už šią karmą galima atsi-
teisti protingai, maloniai ir neprarasti sveikatos. Be to, 
ankstesnę karmą panaikinti arba ją sušvelninti gali Dievo 
malonė. Neabejokite tuo.  

Jei karmos dėsnis nebūtų laužomas, kam tada dvasiš-
kai tobulėti, dorai gyventi ir ugdytis dorybes? Pelnius Dievo 
malonę ankstesnių gyvenimų pasekmės išsisklaidys kaip 
rūkas pakilus saulei! Dievo malonė reikalinga ir tam, kad 
žmogų apšviestų dvasinė išmintis. 

Prašanti Nilajamas, 1960 09 30 
 
 
 
    pyglį galima išimti kitu spygliu  
ir karmos pasekmes gali panaikinti tik karma.  
Darykite gerus darbus  
ir skausmas, kurį sukėlė senoji karma 
ir dėl kurios dabar kenčiate, palengvės. 
Geriausia ir lengviausia yra kartoti Dievo vardą,  
visada jį kartokite.  
Dievo vardas apsaugos nuo blogų polinkių bei minčių.  
Tada galėsite visiems aplinkui spinduliuoti meilę. 

Satja Sai Baba 

S 
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33. ŽINIŲ PAMATAI  

Į šį mažą nedidelių kalnų apsuptą kaimelį iš tolimųjų 
Himalajų padėti jūsų mokyklos pamatų akmens atvyko 
Utar Pradešo valstijos gubernatorius dr. Burgula Ramakriš-
na Rao! Supraskite nors tai – nuoširdžiai dirbant dvasinį 
darbą galima įveikti sunkiausią užduotį. Matau Putaparčio 
ir net aplinkinių kaimų žmones šiandien trykštančius 
džiaugsmu. Aš taip pat labai džiaugiuosi, nes čia ne tik iš-
kils naujas pastatas. Prasidės naujoji gerovės ir pažangos 
era. Gubernatorius deda ne tik švietimo įstaigos, bet ir pa-
čių žinių pamatus. Burgula Ramakrišna Rao gerbiamas ir 
mylimas už tai, kad pasiaukojo savo šalies laisvei. Be to, jis 
moka daug kalbų ir yra uolus amžinosios visuotinės religi-
jos išpažinėjas. Iš tikrųjų jums labai pasisekė, kad toks žmo-
gus deda pamatinį mokyklos akmenį. 

Galite didžiuotis, kad Putapartis išgarsėjo nuo Hima-
lajų iki Kumario, kaip ką tik pasakė valdytojas, tačiau – jis 
pridūrė – tai jus ir įpareigoja. Šį renginį galima laikyti Ma-
no gimimo dienos šventės kulminacija, nes regiu priešais 
Save kaimo žmonių veidus, spindinčius nauju džiaugsmu 
ir viltimi. Pagaliau kaimo vyresnieji suprato, ko jiems visus 
tuos metus dėl jų pačių aplaidumo trūko. 

Milijonai žmonių gerbia  
ir su dėkingumu mini Putapartį 
Jei norite perlų, turite nuplaukti toli į jūrą ir giliai pa-

nerti. Kvaila braidant pakrantėje tvirtinti, kad visi pasakoji-
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mai apie perlus melagingi. Čia gyvenantys vyresnieji taip 
pat ilgai netikėjo pasakojimais apie Mano stebuklus ir ne-
pasinaudojo prie pat jų esančiomis galimybėmis. Jie tik re-
gėjo šviesą, bet nepajuto jos šilumos. Fiziškai jie buvo šalia 
Manęs, tačiau iš tikrųjų mus skyrė didelis atstumas. Jie ma-
tė Mano grožį, šlovę ir spindesį, tačiau neprisiartino ir ne-
patyrė Mano širdies šilumos. 

Paklydę netikrame laikinajame pasaulyje žmonės pra-
randa brangią galimybę pažinti tai, kas yra tikra ir amžina. 
Jie nevertina vaisių, augančių jų pačių soduose – nuskina 
juos neprinokusius, o paskui dejuoja, kad vaisiai rūgštūs. 
Toks jau tas žmogus, visada jis neigė Dievą ir siekė menka-
verčio puikybės bei turtų keliamo džiaugsmo.  

Milijonai žmonių gerbia ir su dėkingumu mini Puta-
partį, jo pavadinimas bus įrašytas istorijoje aukso raidė-
mis. Nė vienam kaimui nėra taip pasisekę, tačiau jums 
sunku tai suprasti. Dvidešimt metų, kol Aš stengiausi su-
taikyti besikivirčijančius šio kaimo žmones, kiti kaimai 
ieškojo ir pelnė Mano malonę bei palaiminimą. Daug kar-
tų sekėjai prašė Manęs persikelti iš šios nesveikos vietos į 
Bangalorą, Madrasą ar kokį kitą miestą arba – jei norė-
čiau – į kokią nors ramią kaimo vietovę. Pasakysiu jums 
čia ir dabar vieną dalyką: šis medis užaugs ten, kur išleido 
šaknis, jis nebus persodintas į kitą dirvą, Aš iš čia nepasi-
trauksiu, tikrai ne. Ši vieta virs Tirupačiu106, ir nūdienos 
berniukai bei mergaitės išvys jį klestint. 

                                                 
106  Tirupatis – Indijos pietuose, Tamilnado valstijoje esantis šventas 

miestas, garsus ypač gražia Krišnai skirta šventykla, kurioje yra vie-
nas seniausių, jau Puranose minimas, Krišnos atvaizdas. 
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Kad tobulėtumėte, reikia trijų dalykų 
Ne tik šis, bet ir visi kiti kaimai serga priešiškumo, ne-

reikalingų ginčų bei vendetų liga. Pasak valdytojo, penkio-
lika metų buvo stengiamasi pagerinti kaimo žmonių gyve-
nimą, tačiau rezultato nematyti. Kodėl? Kad tobulėtumėte, 
reikia trijų dalykų: drąsos, entuziazmo ir džiaugsmo. Jau 
pati gamta aplinkui jums gali kelti pagarbą ir nuostabą, 
teikti drąsos, įkvėpti entuziazmo ir džiaugsmo! Užsimerkti 
priešais tokį grožį, gausą ir malonę, kurią teikia motina 
gamta, ir skęsti liūdesy apraudant savo dalią yra netinka-
mas neprieraišos suvokimas. 

Dėkokite Viešpačiui už jums duotą galimybę tarnauti 
kitiems ir sau patiems, regėti Jo šlovę bei pelnyti malonę. 
Elkitės su visais kaip su savo broliais ir seserimis. Kokią 
naudą gausite, jei užuot tai darę, nuodysite savo širdis ne-
apykanta ir vaidysitės? Ar taip elgdamiesi pajutote nors 
kiek ramybės ir pasitenkinimo? Tik pjovėte vis didesnės ne-
apykantos bei praradimų derlių. 

Aplinkiniai kaimai pasinaudojo vyriausybės suteikta 
parama ir truputį pasistūmėjo į priekį, tačiau jums nereikia 
prašyti vyriausybės išmaldos – juk turite norų tenkinimo 
medį, kuris duos jums viską, ko tik paprašysite! Turite jus 
saugantį ir visų gerove besirūpinantį Viešpatį. Žmonių do-
rybės – tai valstybės turtas, o visų dorybių pagrindas – 
Dievo vardo kartojimas. 

Karališkasis kelias į džiaugsmą bei ramybę 
Narada, sulig kiekvienu įkvėpimu tardamas Dievo var-

dą, tuo labai didžiavosi, bet kartą pasijuto pažemintas, kai 
nuo aušros iki sutemos triūsiantis valstietis, sugebėjęs pami-
nėti Viešpatį tik tris kartus (!), buvo pavadintas uolesniu se-
kėju už patį Naradą. Džiaugsmas yra jūsų prigimtinė teisė, 
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ramybė – prigimtis, Viešpats – atrama. Prisiklausę piktų pa-
giežingų žmonių istorijų neišsižadėkite Jo, nepasukite į šalį.  

Pasirinkite Dievo vardą iš daugybės Jo vardų, kuris 
jums labiausiai patinka, bei tuo vardu vadinamą pavidalą ir 
tuojau pat pradėkite jį kartoti – tai karališkasis kelias į 
džiaugsmą bei ramybę. Tada išmoksite gyventi broliškai ir 
nesantaika liausis. 

Sėjate daug sėklų – vienas suėda skruzdėlės, kitas nu-
plauna lietūs, trečias sulesa paukščiai, ketvirtas sunaikina 
kenkėjai, bet kai kurios sudygsta, o iš jų užauga tvirti ir 
sveiki augalai. Ši maža mokyklėlė virs aukštesniąja mokyk-
la. O jūs savo ruožtu turite stengtis apginti savo kaimo gar-
bę ir gerą vardą. 

Kai viešėjau Nainitale, už tūkstančių mylių nuo čia, 
pačiame Himalajų viduryje, vietiniai gyventojai Mane svei-
kino užrašais hindi kalba, kuriuose Putapartis buvo vadi-
namas šventąja vieta (punyakshetra)! Tegu kada nors iš viso 
pasaulio į šią vietą suvažiuosiantys žmonės pamatys čia gy-
venančius taikius, laimingus, dievobaimingus ir dorus vy-
rus bei moteris.  

Putapartis, 1960 11 23 
 
 
    isi žmonės,  
kasdien artėdami prie mirties slenksčio,  
keliauja į kapines.  
Tad neatidėliokite pareigos,  
kuri skirta jūsų pačių gerovei.  
Prieš virsdami negyvėliu, tapkite Šiva –  
daugiau nebereikės mirti. 

Satja Sai Baba 

V 
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34. FOTOAPARATO  
           SPRAGTELĖJIMAS  

Tai, ką Kupa Bairagis Šastris ką tik pasakė apie norą 
pažinti Aukščiausiąją Tikrovę (Brahma jijnaasa) ir sielą, yra 
sudėtinga ir ypač naudinga labiau išprususiems dvasi-
niams ieškotojams, tačiau daugumai jūsų buvo sunku su-
prasti. Aš duosiu tai, ko jums reikia, ir taip, kad jums būtų 
malonu ir lengva suprasti. Kupa Bairagis Šastris daug cita-
vo iš Upanišadų komentarų, deja, vis tiek nebuvo lengva 
suvokti jo aiškinamą sielos esmę. 

Kad ir kokie įvairūs savo forma būtų auksiniai papuo-
šalai, jie visi pagaminti iš aukso. Virsdamas papuošalu auk-
sas praranda savo universaliąją prigimtį, o tiksliau – ji su-
varžoma. Prarasdamas savo pavadinimą bei pavidalą ir 
virsdamas papuošalu auksas atsiskiria nuo esmės. Tačiau 
siela nekinta, niekas negali jos transformuoti. Jos prigimtį 
slepia įvairūs neišmanymo sluoksniai, kuriuos nuvalyti sa-
vo garsioje giesmėje „Thera theeyaga raadha“ Viešpatį mel-
dė Tjagaradža.  

Tie sluoksniai – tai protas, intelektas ir t.t. Auksas, vir-
tęs papuošalu, niekada nebuvo, nėra ir nebus nei ovalus, 
nei kvadratinis, nei plokščias, nei apvalus, netaps kojos pa-
puošalu, nei vėriniu, nei žiedu, nei apyranke. Jo tikroji pri-
gimtis ir esmė kitokia nei regimybė. Tik vėl virtęs auksu 
papuošalas pažins tiesą.  
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Meilė turi prasidėti  
nuo didžiulio šviesos troškimo 
Vien todėl, kad gyvenate šiame kūne, negalite jo va-

dinti „aš“. Juk sėdėdami šioje salėje nevadinate jos „aš“, nes 
žinote, kad esate nuo jos atskirai ir kad čia esate laikinai. 
Važiuodami vežimu, nesakote, kad vežimas yra „jūs“. Par-
važiavę namo juk nesinešate kartu vežimo į vidų. Taip pat 
ir grįžus į namus anapus, savo kūną reikės palikti. 

Tas jumyse esantis „aš“ yra Aukščiausioji Siela, maža 
bangelė vandenyno paviršiuje, akimirką šėlstanti su vėju. 
Regis, banga yra atsiskyrusi nuo mėlyno amžinojo vande-
nyno, tačiau taip tik atrodo, tai tik vardo ir pavidalo sąvokų 
žaismas. Pamirškite šias sąvokas ir banga su vandenynu 
susilies, staiga suvoksite tiesą, jus nušvies išmintis.  

Aukščiausiosios Sielos išraiška yra meilė, ji būna įvairi: 
žmogus myli turtą, tėvus, vaikus, sutuoktinius, draugus. 
Tai tos pačios liepsnos kibirkštys ir visuotinės meilės išraiš-
ka. Meilės neišmoksite iš knygų. Ji turi prasidėti nuo dide-
lio šviesos troškimo, siekimo ištrūkti iš tamsos ir išvysti 
šviesą, kaip sakoma maldoje: „Iš tamsos vesk mane į švie-
są“ (Thamaso maa jyothir gamaya). Kai labai trokšite, šviesa 
pati nušvis. Meilė pati pabus ir lėtai bei neišvengiamai savo 
alchemijos galia pavers jus auksu. Prahlada buvo demonas, 
tačiau meilė jį vis tiek išvadavo, Džatėjus buvo paukštis, 
Dhruva107 – tik pradedantis vaikščioti kūdikis, Brindavanao 
piemenukai – neraštingi kaimo žmonės, tačiau nuo jų visų 
sklido meilė, jie žinojo, kur jos šaltinis. 

                                                 
107  Džatėjus – „Ramajanoje“ minimas erelis, kuris kartu su broliu išdrį-

so prisiartinti per arti prie saulės. Brolis jį gelbėdamas žuvo, o Dža-
tėjus, grįžęs į Žemę, tapo atsiskyrėliu.  
Dhruva – Vedose ir Puranose minimas Brahmos vaikaitis, kuris dar 
vaikas būdamas, atsidavė griežtai askezei.    
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Mirties valandą paskutinius žmogaus žodžius  
lems jo polinkiai  
Pradėkite kartoti saldųjį Dievo vardą ir jis pažadins 

jumyse esančią saldybę. Kartą pajutę tokį džiaugsmą, nė 
akimirkos negalėsite be jo išbūti. Jo reikės jums tarsi plau-
čiams oro. Pasiklausę Puranų pasakojimų galbūt pasakysi-
te, jog pakaks Viešpatį prisiminti, kad ir nerūpestingai, 
paskutinę gyvenimo akimirką! Tačiau jeigu nebūsite įgudę 
kartoti Dievo vardo visą gyvenimą, prieš mirtį jį prisiminti 
bus sunku. Jau dabar įguskite iškelti Dievo vardą į savo 
sąmonės paviršių tada, kai to norite, tada paskutinę gyve-
nimo akimirką plūstančios mintys bei jausmai jo nenu-
gramzdins. 

Kartą gyveno krautuvininkas. Adžamilos pasakojimo 
įkvėptas jis nusprendė sulig paskutiniu atodūsiu prisiminti 
Dievo vardą, o kad būtų lengviau visus savo sūnus pavadi-
no įvairių Dievo Įsikūnijimų vardais, manydamas, kad 
prieš mirtį kurį nors iš jų pašauks. Pagaliau atėjo paskuti-
nioji valanda, ir krautuvininkas, kaip ir tikėjosi, pašaukė vi-
sus savo sūnus, vieną po kito. Jų buvo šeši, tad ir Viešpatį 
žmogus paminėjo šešis kartus. Berniukai sustojo aplink 
mirštančio tėvo lovą, šis visus apžvelgė ir staiga pagalvojo: 
„O, varge! Jeigu jie visi dabar čia, tai kas liko krautuvėje?“ 
Visą savo gyvenimą žmogui svarbiausias dalykas buvo jo 
krautuvė, tad jis niekaip negalėjo pagalvoti apie Dievą. Kad 
ir ko norėtumėte, mirties valandą paskutinius žmogaus žo-
džius lems jo polinkiai.  

Be tikėjimo pažanga neįmanoma 
Nelengva paskutinę akimirką prisiminti Dievo vardą. 

Tam reikia daug metų pratintis ir tvirtai tikėti. Dar reikia 
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neapykanta ir pykčiu neužteršto būdo, nes puikybės ir go-
dumo kamuojamam žmogui mintys apie Dievą svetimos. 
Be to, iš kur žinosite, kuri akimirka yra paskutinė. Mirties 
dievas Jama nepraneš, kad atvyksta. Jis tarsi žmogus, su fo-
toaparatu darantis mėgėjiškas nuotraukas. Mėgėjas fotogra-
fas neperspės: „Pasirengę? Fotografuoju!“ Jei norite, kad jū-
sų portretas būtų pakabintas ant rojaus sienos, jis turi būti 
gražus – jūsų laikysena, šypsena, viskas turi būti gražu. To-
dėl dieną ir naktį su Dievo vardu lūpose bei Jo šlove minty-
se būkite pasirengę fotoaparato spragtelėjimui. Jūsų nuo-
trauka bus visada graži, kad ir kada jis spragtelėtų.  

Dabar labiausiai reikia puoselėti dorą, bijoti nuodėmės 
ir blogio. Kaip atpažinti, kuris poelgis nuodėmingas ar ne-
tinkamas? Vadovaukitės šventaisiais raštais ir klausykitės 
savo vidinio balso. Be tikėjimo neįmanoma net materialiojo 
pasaulio pažanga. Mokslininkai tvirtina, jog regimybė (pra-
tyaksha) yra galutinis įrodymas, tačiau kaip galima tikėti 
išoriniais dalykais? Juk žmogų vertinate ne už jo drabužį ar 
šukuoseną, kurie tėra jo išorė, o už jo būdą ir laimėjimus, 
kurių paviršiuje nematyti (paroksha). 

Kenčiate, nes pasiduodate ne Dievui, o gamtai! Tačiau 
turi būti atvirkščiai! Vaduokitės nuo gamtos ir pasiduokite 
Dievui.  

Džiaugsmo teikia tik pavidalą turintis Dievas 
Prisiminiau Šankaros Bhato istorija. Jis labai uoliai 

stengėsi dvasiškai tobulėti ir taip kartojo Dievo vardą bei 
meditavo, kad iš jo liko tik kaulai ir oda. Šankaras Bhatas 
garbino išsivadavimą teikiančią Mokslo deivę Sarasvatę. 
Deivei Lakšmei, pamačiusiai tokios būklės žmogų, labai jo 
pagailo. Ji papriekaištavo Sarasvatei, kad ši nesuteikia savo 
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garbintojui nė trupučio gyvenimo džiaugsmo, ir pati, norė-
dama apdovanoti Šankarą Bhatą savo malone, pasislėpė jo 
varganoje trobelėje. Lakšmė pasiūlė žmogui gerovę ir gau-
są, garbę ir sėkmę, o Sarasvatę pašiepė už tai, kad ji savo 
nelaimingo tarno neįstengia aprūpinti gyvenimo patogu-
mais, nesuteikia jam jokio džiaugsmo. Tačiau Šankara Bha-
tas nepasidavė jos vilionėms, mandagiai, bet griežtai jis pa-
sakė: „Ne, Sarasvatė man dovanojo patį brangiausią turtą – 
išsivadavimą teikiančias žinias. Man nereikia tavo malonės. 
Prašau, pasitrauk nuo manęs“. 

Nėra nieko didingesnio už prieglobstį teikiantį Viešpa-
tį. Kreipkitės į Jį bet kuriuo vardu arba sakykite, kad Jis ne-
turi vardo. Dievas tuo pačiu metu ir turi pavidalą (sa-aakaa-
ra) ir jo neturi (nir-aakaara). Vandenynas įgyja indo, kuria-
me yra jo dalis, pavidalą. Tada pavidalo neturintis įgyja pa-
vidalą, Absoliutas sumažėja ir tampa individualybe. Įsiti-
kinsite, kad džiaugsmą teikia tik pavidalą turintis Dievas. 
Tas, kuris neturi pavidalo, negali teikti nei džiaugsmo, nei 
skausmo, nes Jis yra už juos aukščiau. 

Juk jus džiugina ne pats auksas, o papuošalas. Vardą 
galite tarti, pavidalu – grožėtis, galite įsileisti juos į širdį ir 
pajusti jų teikiamą džiaugsmą. Todėl Džajadeva, Gouranga, 
Ramakrišna ir kiti norėjo būti ne pačiu cukrumi, o jį ragau-
jančiomis skruzdėlėmis. Vardas yra tarsi sėkla, pasėta jūsų 
širdyje. Palijus Dievo malonės lietui ji išdygsta ir išauga 
gražiu medžiu. Visi medžiai, išaugę iš Dievo vardų sėklų, 
gražūs ir teikia pavėsį. Jei kartosite Krišnos vardą, laimėsite 
Krišnos viziją, priešais jus atsiras jo pavidalas. Jei kartosite 
Ramos vardą, regėsite Ramą. 
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Nepasiduokite abejonėms ir nesvyruokite 
Lilasukha108 savo išpurentoje širdies dirvoje pasėjo 

Krišnos vardo sėklą, ir Viešpats jam pasirodė, pasipuošęs 
povo plunksna, grojantis fleita, paslaptingai kerinčiai besi-
šypsantis! Jei labai norėsite, Dievas patenkins jūsų slapčiau-
sią troškimą. Tik nepasiduokite abejonėms ir nesvyruokite. 
Viską palikite Jam ir būkite ramūs. Netikintis žmogus blaš-
kosi lyg jūroje audros mėtomas laivas, netekęs vairo ir in-
karo. O mylintis Dievą žmogus ir ištiktas gyvenimo sunku-
mų, ir laimės valandą nepraranda pusiausvyros, jis visada 
išlieka ramus. 

Sakote, jog Dievui atsidavusių žmonių gyvenimas 
sunkus ir liūdnas, o tų, kurie nesilenkia aukštesniajai jėgai, 
nerūpestingas ir turtingas, tačiau taip manyti klaidinga. 
Mylinčio Dievą žmogaus gyvenimo laivas nevirsta į šonus, 
jį stiprina ir laiko vidinė ramybė, jo džiaugsmo šaltinis. 

Bairagis Šastris pasakė, jog Mano gimimo dienos šven-
tė – laiminga diena. Tačiau Man tokių dienų yra daug. 
Jums laiminga diena yra ne tada, kai tapau šiuo žmogaus 
pavidalu, o tada, kai apsivalote dvasiškai. Esu visada jau-
nas ir senas, šiuolaikinis (noothana) ir senovinis (sanaathana). 
Ateinu visada, kai reikia pakelti dorą, pasirūpinti teisiai-
siais ir suteikti palankias sąlygas jiems tobulėti. Kai kas su-
abejojęs paklaus: „Ar gali Aukščiausioji Siela turėti žmo-
gaus pavidalą?“ Tačiau tik žmogaus pavidalas gali teikti 
palaimą, tik žmonių kalba bendraujant galima mokytis, 
semtis įkvėpimo ir nušvisti. 

                                                 
108  Lilasukha Bilvamangala Thakuras – garsus VIII a. Pietų Indijoje gy-

venęs Krišnai atsidavęs poetas ir rašytojas, parašęs keletą knygų, iš 
kurių svarbiausia yra vaišnavų vertinamas poezijos rinkinys.   
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Dievas patenkina jūsų norą ir paima naštą 
Niekada neliepsiu jums rinktis tik vieną mylimo Dievo 

vardą ar pavidalą. Viešpaties vardų bei pavidalų yra dau-
gybė, ir Jis nori, kad kartodami visus Jo vardus ir apmąsty-
dami pavidalus ugdytumėtės tikėjimą, priartėtumėte prie 
Dievo. Todėl garbinant Viešpatį minimi 1008 vardai – kad 
ir koks išsiblaškęs ar neatidus būtų klausytojas, nors vienas 
iš tų vardų priartins jį prie Dievo. Kaip šaltis sustingdo 
vandenį, taip ir mylinčio Dievą žmogaus širdies ilgesys ne-
turinčiajam pavidalo suteikia geidžiamą pavidalą ir savy-
bes. „Koks jausmas, toks ir pavidalas“ (Yadh bhaavam, thath 
bhavathi). Dievas patenkina jūsų norą ir paima jūsų naštą – 
tereikia Juo pasikliauti. 

Todėl elkitės, jauskite ir kalbėkite taip, kad patirtumė-
te „džiaugsmą dabar, paskui ir visada“ (iha soukhyam, para 
soukhyam, kaivalya soukhyam).  

Laiminu jus visus ir linkiu didelės sėkmės. 

Prašanti Nilajamas, Gimimo dienos šventė, 1960 11 23  
 
 
    enkite dvasiniu keliu labai trokšdami pasiekti tikslą,  
nusimesti nuo pečių naštą.  
Atminkite – namo pamatai turi būti tvirti,  
juos sudaro dora, gerovė, troškimas ir išsivadavimas.  
Dora turi būti gerovės pagrindas,  
o trokšti reikia tik vieno – išsivadavimo. 
Kad ir kiek sukauptumėte turto,  
kad ir kokie būtumėte galingi,  
neatsigaivinę iš palaimos šaltinio neturėsite ramybės  
ir nebūsite patenkinti tuo, ką turite.  

Satja Sai Baba 

Ž 
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35. ABEJONIŲ PAVOJUS

Ką tik Kasturis jums papasakojo Puranų istoriją apie 
tai, kaip buvo plakamas vandenynas ir išsiskyrė nemirtin-
gumo nektaras. Puikybės, iliuzijos ir tamsumo apimtus 
pusdievius išminčiai prakeikė, ir šie, pasenę, pražilę bei nu-
silpę, greitai tapo demonų aukomis. Tada Viešpats patarė 
plakant vandenyną išgauti nemirtingumo nektarą, kuris 
padėtų jiems susigrąžinti prarastąjį grožį. 

Šią istoriją reikia suprasti simboliškai. Puranose apstu 
alegorijų. Kiekvienas pasakojimas turi gilią prasmę, kuri 
yra daug subtilesnė nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Į šias is-
torijas reikia įsigilinti, jos nėra skirtos tik maloniai praleisti 
laiką. Apakęs nuo savo valdžios Indra įžeidė Dhurvasą, ir 
išminčius jį prakeikė. Tai privertė Indrą daug ką permąsty-
ti, pažinti savo prigimtį, ir jis suprato esąs nemirtingas, su-
žinojo pats esąs Aukščiausioji Tikrovė, kuri klaidingai ma-
nė esanti Indra! Vandenyno plakimas – tai dvasinio darbo 
simbolis, karališkojo dvasinio kelio simbolis. 

Nusilpus dieviškajai jėgai ir sukilus žemiesiems ska-
tuliams nupuola net dieviškosios būtybės, netenka savo 
ypatingų privilegijų ir teisių. Kai žmogaus protą užvaldo 
melas (anritha), durys į nemirtingumą (amritha) užsidaro. 
Tas, kuris meluoja, bijo tiesos. Nežinodamas, kad yra pa-
veldėjęs nuostabų nemirtingumo turtą, toks žmogus mirš-
ta daug kartų. 
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Vidinės žmonių paskatos yra demoniškos 
Tiesa yra tai, kas amžina. Melas – nuodai, tiesa – nek-

taras. Tik tiesa gali priversti žmogų dieviškai spindėti. To-
dėl tapusios puikybės bei prieraišos prie netikrų dalykų 
aukomis, dieviškosios būtybės turėjo plakti savo mintis, pa-
skatas, jausmus, emocijas, instinktus, kad iškiltų tiesos grie-
tinė. Plakimo virvę laikė „pirmyn stumiančios ir atgal trau-
kiančios jėgos“, dieviškieji ir demoniškieji akstinai. 

Kaip jau sakiau, Indra, įžeidęs Dhurvasą, supykdė iš-
minčių, nes nežinojo, kas iš tikrųjų esąs. Dėl savo neišma-
nymo jis pasidavė puikybei. Paskui Indra suprato, kad val-
džios ir visų sukurtų laikinų daiktų pagrindas yra dvasinis, 
ir tada pasveiko. 

Dabar žmonės atrodo kaip žmonės, tačiau jų paskatos 
ne žmoniškos, o demoniškos. Tas, kuris nieko neaukoja 
(dhaana) yra demonas (dhaanava). Dieviškumas ir demoniš-
kumas žmoguje susimaišė, ir dabar jam vadovauja demo-
nas. Todėl žmogus neteko jėgos, šlovės ir grožio, o tai susi-
grąžinti galima dvasiniu darbu. Tad niekada nesiliaukite 
dirbę. 

Žmogus tėra amžinosios ugnies liepsna 
Mano materializuoto dieviškojo nektaro ragavimas – 

tai tik pirmas žingsnis žengiant dvasiniu keliu. Jei neženg-
site antro, o paskui trečio žingsnio, nesieksite savęs pažinti, 
paragavimas nieko jums nereikš. Tikėkite amžinąja visuoti-
ne religija ir visos kūrinijos dieviškąja esme. Pasaulis jums 
gali suteikti tik laikiną džiaugsmą, skausmas – tai tik kita 
džiaugsmo pusė. Dabar pat tuo įtikėkite, nes laikas bėga la-
bai greitai. Siekite niekada nesilpstančio, sklidinai jus pri-
pildančio džiaugsmo. Būkite sau teisingi. Būkite drąsūs, 
nuoširdūs. Štai medyje tupi du paukščiai: ragaujanti vaisių 
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ir kenčianti individuali siela bei Aukščiausioji Siela, kuri 
nejudėdama viską stebi – tokia yra tikroji tiesa. 

Čia buvo minimas kerintis moters pavidalas (mohini- 
ruupa) ir tai, kaip demonai, apžavėti išorinio grožio, išklydo 
iš kelio. Tačiau visos tos kalbos apie Dievo žmonas – Lakš-
mę, Sarasvatę, Parvatę – yra tikra nesąmonė. Jūs į pasaulį 
žvelgiate pro pasaulietiškus akinius ir pagal savo modelį 
kuriate „dangiškosios šeimynos“ fantazijas, tiesiog tenkin-
dami žmogaus smalsumą. O juk tie vardai tėra skirti dieviš-
kajai jėgai pavadinti. Štai Lakšmė yra gailestingumo, Viš-
naus malonės personifikacija, todėl ir sakoma, kad ji ilsisi 
ant jo krūtinės! Parvatė yra Šivos kūno pusė, neatskiriama 
nuo jo! Dieviškumui būdingos kūrybos, apsaugos ir griovi-
mo galios egzistuoja kartu amžinai. Kaip gali visos trys eg-
zistuoti vienu metu? Panagrinėkime elektrą. Jos srovė vie-
nu metu gali ir kurti, ir saugoti, ir griauti. Dieviškosios jė-
gos rūšys tėra Absoliuto savybės. Žmogus turi susivienyti 
su Dievu ir Jo jėga. Žmogus yra nuo amžinosios ugnies 
liepsnos atskridusi kibirkštis.  

Meilė Dievui turi ugdyti kantrybę ir ištvermę  
Pradėkite dvasinį darbą tuoj pat – šią pamoką turite 

čia išmokti. Antraip piligrimystė (yaathra) virs indų (paa-
thra) pirkimu. Kad ir kur vyktumėte: į Ramešvaramą, Tiru-
patį, Kašį, Haridvarą, Mathurą, Kumbhakonamą, visur per-
kate indus. O sugrįžę prikraunate pilną kambarį daiktų – 
tokia nauda iš jūsų piligrimystės. Čionai atvykstate iš la-
bai toli, išleidžiate daug pinigų, kenčiate šaltį, spiginant 
saulei sėdite pavėsyje, tikėdamiesi trokštamo pašnekesio 
su Manimi, tačiau grįžę namo iššvaistote šioje vietoje įgytą 
ramybę ir laimę. 
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Meilė Dievui turi būti saldi, raminanti, gaivinanti ir 
teikianti jums jėgų. Ji turi ugdyti kantrybę ir ištvermę. Jei 
kitą žmogų pakviesiu pasišnekėti anksčiau arba dar kitam 
skirsiu daugiau dėmesio, tai mylintis Dievą žmogus nenu-
simins. Jis nuolankus ir žino, kad reikia kantriai laukti. 
Toks žmogus tiki egzistuojant aukštesniąją jėgą, kuri žino 
daug daugiau nei jis, kuri yra teisinga ir nešališka. Tai žino-
damas Dievo žmogus visus savo rūpesčius ir sunkumus 
patikės tik savo Viešpačiui. Jis nepasakos jų kiekvienam su-
tiktam, nes kuo jam gali padėti toks pat bejėgis žmogus. 
Nemirtingumo nektaro nusipelno tik tas, kuris besąlygiškai 
tiki Dievu ir bendrauja tik su Juo. 

Svarbiausia – kartoti Dievo vardą  
Materialusis kūnas (sthula deha) turi būti su gerais 

draugais, subtilusis kūnas (sukshma deha), – žmogaus min-
tys ir jausmai – turi būti panaudoti Dievo šlovei apmąstyti. 
Toks yra Dievui atsidavusio žmogaus požymis. Tie, kurie 
šaukia, keikiasi ir visiems pasakoja savo rūpesčius, reika-
laudami užuojautos, nenusipelno Dievo žmonių vardo. Ne-
dera jų taip vadinti. Sąžiningi žmonės praranda tikėjimą 
Dievu, jie jaučiasi žemesni už tokius apsišaukėlius. Deja, 
taip yra iš tikrųjų. Žengti Dievo keliu – didelė atsakomybė. 
Tokioje piligrimystėje negalima sustoti pusiaukelėje, grįžti 
atgal, sulėtinti žingsnio ar pasukti į šalikelę. Visada reikia 
eiti tik į priekį, aukštyn į kalno viršūnę.  

Jums tenka didesnė atsakomybė nei kitiems, tačiau 
jums labiau nei kitiems ir pasisekė. Nepaneikite to, ką paju-
to jūsų širdis, neliudykite neteisingai to, ką patys patyrėte. 
Patekę į draugiją, kuri ima iš jūsų šaipytis, neatsikalbinėkite 
ir ciniškai nekalbėkite apie savo garbinamus dalykus. Sako-
ma, kad Dievą mylintis žmogus lengvai randa Dievą, tačiau 
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Dievas sunkiai randa Jam atsidavusį žmogų. Iš tikrųjų sun-
ku rasti tvirtai tikintį, visiškai Dievui atsidavusį žmogų. 
Toks jis tampa tik kartodamas Dievo vardą – nuolat, nuo-
širdžiai, nepaliaujamai, įkvėpdamas ir iškvėpdamas orą, 
jausdamas, kad tai jam svarbiausia. Todėl kartokite Dievo 
vardą, atgailaukite ir medituokite. Dievo vardas panardins 
jus į nemirtingumo vandenyną. Tai ne šiaip sau lašelis ant 
liežuvio. 

Dvasinį darbą reikia pradėti vaikystėje 
Ar žinote, kaip jaučiuosi matydamas, kad nepai-

sydami Mano atėjimo, mokymo ir vadovavimo, jūs nė ne-
pradėjote dvasinio darbo? Tik garbinate Mane ir žeriate 
komplimentus, sakydami, jog esu „malonės lobynas“, „pa-
laimos vandenynas“ ir t.t. Pasirinkite Dievo vardą ir mė-
gaukitės Jo saldybe, ragaukite Jo esmę, apmąstykite Jo di-
dybę, susivienykite su Juo, džiaukitės ir būkite dvasiškai 
tvirti. Tada džiaugsiuos ir Aš. 

Nelaukite senatvės, kad galėtumėte pradėti dvasinį 
darbą. Pažįstu keletą tėvų, kurie aiškina pas Mane atvyku-
siems savo jauniesiems sūnums, kad jie galės religine 
praktika užsiimti senatvėje. Tokie tėvai nežino, ką praran-
da. Likimas lėmė jų vaikams sužinoti apie teisingą kelią į 
ramybę ir laimę, tačiau tėvai pyksta, kad jų vaikai nesido-
mi dalykais, kurie tėvams teikia malonumo! Jiems atrodo, 
kad jų sūnums nutiko kažkas bloga, ir verčia juos gerti, 
lošti azartinius žaidimus, išnaudoti kitus žmones, neap-
kęsti jų, t.y. būti tokiems, kokie yra jie patys, trumpai ta-
riant – vedasi vaikus kartu į pražūtį. Tačiau tiesus medis 
užauga tik iš tiesaus sodinuko, iš kreivo sodinuko niekada 
neužaugs tiesus medis. Nedera Dievui aukoti supuvusius, 
persirpusius, sukirmijusius vaisius. Nuodėmės metai ne-
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pataisomai sugadina žmogaus būdą. Todėl dvasinį darbą 
reikia pradėti vaikystėje.  

Abejonės – tai demoniškos prigimties bruožas 
Tik ilgai ir atidžiai darbuojantis tikėjimas sutvirtėja. 

Senatvėje puola abejonių demonas. Žinau, kad daugelį čia 
esančių taip pat kankina abejonės. Jie mano, kad Aš paslė-
piau smėlyje tik Man vienam žinomoje vietoje dieviškojo 
nektaro indą. Todėl ir paprašiau kelių žmonių parinkti vie-
tą mums susėsti. 

Kasturis šįryt pasiūlė šios upės vagoje supilti smėlio 
kalną, ant kurio galėčiau atsisėsti, kad visa gausybė atvy-
kėlių pažiūrėti nektaro materializavimo (amrithodhbhava) 
galėtų aiškiai tai matyti. Iškart nesutikau, nes žinau, kad 
abejojantys žmonės tuoj pat pamanys, kad tame kalne bū-
siu paslėpęs indą! Tokios abejonės – demoniškos prigimties 
bruožas, nes jos pakerta tikėjimą, apkarpo džiaugsmo spar-
nus, slopina entuziazmą ir žlugdo viltį. Net tūkstantį kartų 
gimę tokie žmonės nepasieks tikslo. 

Kai puola abejonės, pasinaudokite proga pamatyti, pa-
tirti ir įsitikinti. Tačiau kartą įsitikinę nepaneikite tiesos ir 
neklausykite piktų bei kvailų kalbų. Netikėkite žodžiais tų, 
kuriems nepatikėtumėte savo piniginės. Kaip tik dėl tokių 
žmonių kalbų daugelis išklysta iš kelio. Labai liūdna. 

Atvykite pas Mane trokšdami mokytis, tobulėti, išvysti 
Manyje save, ir Aš jus priimsiu, parodysiu jums kelią ir jus 
palaiminsiu. Visi šventieji raštai, „Gyta“, kuri vadinama 
Upanišadų karvių pienu, skirti tokiam troškuliui sužadinti. 
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Nesvyruokite ir nekeiskite  
Dievo vardo bei pavidalo  
Tas troškulys turi būti kaip vijoklio, kuris kabinasi į 

medžio kamieną, kaip magneto, kuris traukia geležį, kaip 
bitės, kuri skrenda į žiedą, kaip lietaus, kuris krinta žemėn, 
kaip upės, kuri plaukia į jūrą. Atskirumo skausmas turi 
gniaužti širdį ir visa savo esybe žmogus turi siekti susivie-
nyti su Dievu. Nesvyruokite ir nekeiskite nei Dievo vardo, 
nei pavidalo, bandydami čia vieną, čia kitą, tik iššvaistysite 
laiką ir energiją. Nepaliaujamai mąstydami apie Viešpatį 
nuolat ragausite dieviškąjį nektarą. 

Jei nežengsite šiuo keliu, būsite dvigubai kalti, nes ži-
note apie Mane. Paprastai pavidalas kelia abejonių, o vardą 
galite apipinti savo fantazijomis ir suteikti paveikslui ko 
geidžiate. Nepasiduokite tokioms abejonėms dabar, kai 
priešais save matote pavidalą, tinkamai išnaudokite akimir-
ką ir suteikite savo gyvenimui prasmę. 

(Matydamas, kad susirinkusi didžiulė minia negalės 
pamatyti dieviškojo nektaro materializavimo, Satja Sai Baba 
atsisėdo ant smėlio ir pirmiausia sukūrė kriauklę, pasak Jo, 
„indą, iš kurios ištekės dieviškasis nektaras“. Tada Jis atsi-
stojo minios viduryje ir iš tuščios kriauklės į sidabrinį indą 
„išpylė“ spindintį, saldų ir kvapnų dieviškąjį nektarą, kurį 
vėliau išdalijo visiems susirinkusiems!) 

Čitravatės upės vaga, Vaikunta Ekadašis, 1960 12 28 
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    eperdėdami ir netrumpindami  
pasakokite tai, ką matėte ar girdėjote.  
Tokia turi būti tiesa.  
Paskui, suvaldę mintis, apsivalę sielas  
ir ištobulinę intelektą,  
visur ir visada regėsite tik Vieną,  
tas Vienas virs vienintele Tiesa,  
kurią girdėsite ir apie kurią kalbėsite,  
nes daugiau nebus nieko kito. 

Satja Sai Baba  
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Knygoje pateikiamos didžiojo mūsų laikų dvasinio mo-
kytojo Šri Satjos Sai Babos kalbos, sakytos įvairiomis 
progomis 1953 - 1960 metais. 
Satja Sai Baba moko svarbiausių žmogiškųjų vertybių: 
tiesos, doros, ramybės, meilės bei taikumo. Jo kalbos 
skirtos visiems žmonėms – kad ir kokios jie būtų tauty-
bės, kad ir kokią religiją išpažintų. 
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