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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. 

 
Antrajame tome surinktos Satjos Sai Babos 

kalbos, sakytos įvairiomis progomis 1961-1962 
metais. Lietuvių kalba šis tomas leidžiamas pirmą 
kartą. Jis 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.    



 

 6 

 
 
 
 
 
 
 
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. 
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Kalba Satja Sai  
 
„Aš atėjau, – Jis sako, – žadint jūsų, 
įmigusių amžinu miegu, 
jūs miegat, o ant stalo gula  
beprasmių poelgių, 
minčių ir darbų lapai, 
paslėpdami tikrosios laimės šalį, 
kurios nerasit nei miegodami, nei sapne, 
nei atsimerkę – 
tos nuostabios ramybės karalystės“. 
  
„Aš atėjau, – Jis sako, – gelbėt jūsų, 
kvailos puikybės pavergtų, 
išklydusių iš kelio,  
ir užrištom akim dygliuos erškėčiuos, 
beaudžiančių fantazijų gijas, 
nupuolusių, kad mirtumėt  
ir vėl gyventumėt šiam pasauly,  
kur viskas griūva, lūžta, pūva, 
kur žiebiasi nesantaika, nepakanta“. 
 
„Aš atėjau, – Jis sako, – jus pagydyt 
nuo bergždžio savanaudiškumo, 
menkaverčio laikinumo, 
veidų, minčių ir formų vienodumo, 
mažytės meilės, menkesnės dar neapykantos, 
lėkštų, piktų, žiaurių varžybų,  
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kur skiriama, kas „mano“ ir kas „tavo“,  
apsaugot nuo žudiko brolio  
ir pikta linkinčios sesers, 
iš nuodėmių siaubingų išvaduoti!“ 
 
„Aš atėjau, – Jis sako, – parodyti jums kelią,  
atskleist pavidalą ir vardą,  
išmokyti gyventi taip, 
kad protas niekad neįkaistų, 
nurimtų siautėjančios bangos, 
o gyvenimas ramus ir geras taptų. 
Aš atėjau nuvesti jus pas Tą,  
kurį pamiršot, kad iš Jo jūs kilę“. 
 
Prie kojų Jo sėdėdamas klausiau malonės žodžių, 
ką Jis kalbėjo – tik kelias mintis – čionai sudėjau, 
į anglų kalbą – tokią seklią ir nerangią – drįsau išversti, 
ir šito darbo puslapius jums siūlau atsiversti.  
 
Kaip gėlės skleidžias saulės spinduliuos, 
nuo Mokytojo žodžių jūsų širdys tepražysta. 
 

 Narajana Kasturis 
 

1. Didžioji jėga 
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1. DIDŽIOJI JĖGA  

Venkatešvarlus ką tik pasakė, jog Viešpats yra tas, kuris 
šioje iliuzijos dramoje (maayanaataka) tampo lėlių virvutes 
(suutradhaara). Tačiau iliuzija yra užvaldžiusi ne Dievą, tu-
rintį Didžiąją Jėgą (Mahaashakthi), o jus. Žmogus pasiduoda 
abejonėms tik todėl, kad nesugeba suvokti tos didžiosios jė-
gos. Jis taip pat pasakė, jog Aš kilęs iš Andros valstijos, ta-
čiau Mano namai yra visas pasaulis, Manęs negalima pri-
skirti vienam kuriam rajonui ar valstijai. Viešpaties pėdos 
garbinamos (dakshinaamurthi) ne tik vienoje aukojimo vietoje 
(dakshinaapatha). Venkatešvarlus dar minėjo keletą dalykų, 
kuriuos pasakojo Manęs nematę ir Manęs nepažįstantys 
žmonės. Visa tai tik nereikalingi, nenaudingi, dėmesį blaš-
kantys nukrypimai. Skulptorius priešais save turi matyti tik 
savo mylimiausios dievybės (ishtadevatha) pavidalą ir steng-
tis kuo greičiau kirstuku išvaduoti ją iš dengiančio akmens. 
Taigi visos diskusijos, ar šis Sai yra tas Sai, ar anas Sai yra šis 
Sai, – visiškai nesvarbios. Gaminant įvairius saldainius tas 
pats cukrus pilamas į skirtingas formeles. Taip pat ir Rama, 
ir Sai, ir Satja Sai – visi jie yra tas pats cukrus. Kol kas sie-
kiančiam pažinti Dievą žmogui pakanka žinoti tik tiek, at-
ėjus metui jis pažins visą Tiesą. Nekvaršinkite sau galvos dėl 
tokių smulkmenų, nebendraukite su žmonėmis, kurie men-
kina šventus dalykus. Pasakysiu jums dar vieną dalyką: 
„Nėra šiame pasaulyje nė vieno žmogaus, kuris Man nepri-
klausytų, visi yra Mano. Galbūt jie netaria Mano vardo ar 
apskritai jokio Dievo vardo, tačiau vis tiek jie yra Mano”. 

 



Kalba Satja Sai, II  tomas 
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Juk patys matote, kiek Dievo išsiilgusių žmonių kas-
dien atvyksta į Putapartį. Dažnai jums kartoju, jog po vie-
nerių ar dvejų metų čia suplūs tokios didelės minios, kad 
nebegalėsite kreiptis į Mane dėl savo dvasinių problemų, 
negalėsite išpasakoti Man savo rūpesčių. Tad skubėkite tai 
daryti dabar. Jei kitur Aš kalbu apie būtinybę mylėti 
Dievą, tai čia, Putapartyje, pabrėžiu, jog kasdieniame gy-
venime reikia laikytis drausmės, nes čia yra Mano kariuo-
menės štabas, čia vyksta jos mokymas. Tad vadovaukitės 
tiesa, mokykitės mylėti ir būkite visiems, kuriuos sutiksi-
te, pavyzdžiai. 

Prašanti Nilajamas, 1961 02 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    artokite Soham mantrą ir išsivaduosite, 
jūsų „aš“ ištirps visatoje.  
Nesiliaukite įkvėpdami ir iškvėpdami orą kartoję:  
„Soham, Soham, Soham“. 

Satja Sai Baba 
 

K  

2. Sai – širdies gyventojas 
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2. SAI – ŠIRDIES GYVENTOJAS  

Jūsų šventyklos komiteto pirmininkas pasakė, jog ką 
tik parvykau iš tolimos, daug jėgų pareikalavusios kelionės 
ir padėkojo už, pasak jo, Mano gerumą. Tačiau čia Mane 
šiandien atvedė jūsų pasiaukojimas. Esu šiame mieste anks-
čiau lankęsis keturis ar penkis kartus, bet tokiai daugybei 
žmonių tiesiogiai palaimą dovanoju pirmą kartą. Tai dau-
gelio metų nuopelnas, kai jūs nuoširdžiai giedojote Dievui, 
kai Čaris ir kiti ilgai sunkiai dirbo statydami šią šventyklą, 
puošdami altorių ir tvarkydami vidų, kad galėtų vykti 
apeigos. 

Pirmininkas dar pasakė, jog Sai viešpatystė jau prasi-
dėjo ir kad tai patvirtina neregėta daugybė susirinkusių šio 
miesto ir aplinkinių rajonų žmonių. Visur išvysite gausius 
dieviškumo ženklus. Vis daugiau dėstoma paskaitų, skaito-
ma knygų, kuriama bendruomenių, atnaujinama šventyklų, 
vis daugiau žmonių lanko šventąsias vietas, vyksta įvai-
riausių aukojimų, susirenka ir išsiskirsto tūkstančiai žmo-
nių. Visuose kraštuose visomis kalbomis žmonės vis dau-
giau meldžiasi ir prašo Viešpatį ištvermės bei ramybės. Da-
bar daugelis kamuojami abejonių, rūpesčių, baimės, žmo-
nės susiskaldę tarpusavyje, liūdni, todėl jiems reikia paguo-
dos ir pagalbos. Net mokslininkai, kurie didžiuojasi galį 
paaiškinti visatą ir apibrėžti ją formule, atsiveriant kaskart 
didesnei tyrinėjimo erdvei, tampa kuklesni.  
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Pamoka, kurią turi išmokti  
visi mąstantys žmonės  
Daktaras Bhagavantamas Man sakė, jog mokslininkai 

sutrinka, kai sunkiai atvėrę vienas po kitų duris, patenka į 
koridorių, kuriame pamato dar daugiau durų, skatinančių 
dar labiau stengtis! Tas objektyvaus pasaulio tyrinėjimas, 
tas mėginimas įminti iliuzijos mįslę niekada nesibaigia. Jei 
trokštate ramybės ir džiaugsmo, atsigręžkite į Dievą – dės-
nių kūrėją. Tokią pamoką dabar turėtų išmokti visi mąstan-
tys žmonės. 

Tačiau nepakanka tik lankyti tokius susirinkimus, ty-
liai sėdėti ir Manęs klausytis. Jei žmogus tvirtina buvęs prie 
jūros ir joje maudęsis, jis privalo tai įrodyti – nors jo kojos 
turi būti šlapios. Tegu jūsų sudrėkusios akys, kai kitas žmo-
gus verkia, ir džiūgaujanti širdis, kai jis laimingas, įrodo, 
jog buvote čia, pamaldžių žmonių draugijoje, ir maudėtės 
palaimos bangose. Būkite kaip bitės, atskridusios prie gėlių – 
klausykitės Manęs ir skanaukite medų. 

Pirmininkas sakė, kad pasaulis tampa sklidinas Sai 
(Saimayam), kiekvienos lūpos taria Sai vardą (Sainamam). 
Labiau įsigilinkite į esmę. Nereikalauju, kad tartumėte tik 
Sai vardą. Pasaulis turi tapti sklidinas Aukščiausiosios Sie-
los (Paramatmamayam) – kad ir kiek jos vardų skambėtų 
žmonių lūpose, kad ir kokius pavidalus jie įsivaizduotų. 
Turinys yra vienas, tik supiltas jis į skirtingas formas. Tai 
lyg vaikų mėgstami cukriniai saldainiai: šuniukai, katytės, 
karvytės ir arkliukai – visi jie pagaminti iš to paties cuk-
raus. Vienas vaikas nori vienokio, kitas – kitokio saldainio. 
Įvairiais vardais pasivadinusi dieviškoji esmė tam tikru lai-
ku pasirodo skirtingose vietose. Kai ima siautėti blogio ir 
neapykantos jėgos, gerieji žmonės patiki žirgo vadeles 
Viešpačiui, ir Jis suteikia jiems jėgos įveikti priešą. 

2. Sai – širdies gyventojas 
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Mano užduotis – grąžinti dorą 
Šią dieną reikėtų istorijoje įrašyti aukso raidėmis. Ji 

ypatinga dar ir tuo, kad vienas Dievo Įsikūnijimas (Ava-
thaar)3 šventykloje stato kito Dievo Įsikūnijimo statulą. Taip 
nutinka retai. Man tai net patinka. Rama, prieš išvykdamas 
į Lanką išnaikinti piktadarių, Ramešvarame paliko Šivos 
lingamą. Tačiau dabar kalbėti apie išnaikinimą negalima. 
Mano užduotis – grąžinti dorą (dharma samsthaapanam). 
Prieš imdamasis šio Dievo Įsikūnijimo darbo (Avathaarakaa-
rya) Aš taip pat statau čia šį atvaizdą. 

Praėjo 18 metų nuo to laiko, kai šioje vietoje Sai apsi-
reiškė gyvate (naaga)4. Tiek pat laiko jūs statėte šią šventyk-
lą, rengėte altorių. Tie 18 metų nebuvo beprasmiški. Jie bu-
vo numatyti. 18 – mistinis, turintis gilią prasmę skaičius. 
Štai čia, ant pakylos dabar yra 18 žmonių, jie simbolizuoja 
18 aukojimo (yajna) dalyvių: šeši atstovauja objektyviajam 
pasauliui (jagath), šeši – laikui (kaala), trys – protui (manas), 
mintims (chittha) ir intelektui (buddhi), yra dar ritualą atlie-

                                                 
3 Induizmo religijoje Dievo Įsikūnijimas vadinamas Avataru. Dievas 

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

4 1961 m. vasario 26 d. Satja Sai Baba garsiojoje Koimbatoro Naga Sai 
šventykloje pastatė marmurinę Savo ankstesnio Įsikūnijimo Širdi Sai 
Babos statulą. Ši šventykla pavadinta Naga Sai todėl, kad ten Širdi Sai 
Baba daugybę sekėjų palaimino pasirodęs jiems karališkosios kobros 
pavidalu. Ji iš tikrųjų atsirado giedant bhadžanas, keletą valandų bu-
vo tarp gėlių, paskui dingo. Aliuzija į Ramos Ramešvarame paliktą 
lingamą taip pat nėra atsitiktinė. Rama, prieš išvykdamas į Lanką, 
Šivai pastatytoje šventykloje padėjo lingamą. Tai buvo ženklas pradė-
ti Ravanos ir demonų įkūnijamo blogio įveikimo misiją. Satja Sai 
Baba, prieš pradėdamas doros grąžinimo misiją, taip pat padarė sim-
bolinį veiksmą – pastatė Širdi Sai Babos statulą Koimbatoro Naga Sai 
šventykloje.  
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kanti pašventinta pora ir pagaliau vienas žmogus, simboli-
zuojantis sielą (atma), visa ko liudytoją. 

Dabar šventykloje pastatysiu šią skulptūrą, tačiau tai 
tik simbolinis veiksmas. Savo širdyse pastatykite altorių 
Viešpačiui, tegu Jis apsigyvena jūsų širdyse! 

Išmokite viską teisingai vertinti  
Kokia tiksli Sai Babos vardo reikšmė? „Sai“ reiškia 

„tūkstantlapis lotosas“ (sahasrapadhma), „savęs ir Dievo pa-
žinimas“ (saakshaatkaara) ir t.t., „aji“ reiškia „motina“, „ba-
ba“ – „tėvas“. „Sai Baba“ reiškia „tas, kuris yra ir tėvas, ir 
motina bei visų jogiškų pastangų tikslas, gailestingoji moti-
na ir išmintingasis tėvas bei dvasinių pastangų tikslas“. Kai 
ieškote ko nors tamsiame kambaryje apgraibomis ir kas 
nors įneša lempą, pasinaudokite proga – greit susirinkite iš-
mėtytus daiktus arba įsidėmėkite, kur jie guli, arba atlikite 
tai, ką turite atlikti. Kai Viešpats ateina žmogaus pavidalu 
prie pat jūsų durų, taip pat kuo geriausiai pasinaudokite 
šia galimybe ir pasirenkite gelbėtis nuo nelaimės. 

Skaitykite šventas knygas ir bendraukite su šventais 
žmonėmis, tada mažiau dėmesio skirsite jusliniams troški-
mams, kuriuos dabar pernelyg sureikšminate. Žinote, jog 
sapnų pasaulis yra nuostabus nesąmonių pasaulis – jame 
penkiasdešimt metų virsta penkiomis minutėmis, netikri 
įvykiai išgyvenami kaip tikri. Tačiau pažinus save ir Dievą, 
net budrumo būsena, kurioje jūs nagrinėjate sapnus ir pri-
pažįstate juos esant netikrus, tampa taip pat nesvarbi. Iš-
mokite viską tinkamai vertinti, daiktui ir žmogui dėmesio 
skirkite tiek, kiek jie to verti, nė trupučio daugiau.  

Sielą gaubia ir jos šviesą užgožia penki apvalkalai. Iš-
valykite juos visus, tegu jie spindi. Fizinį apvalkalą (anna-
maya kosha) išvalykite geru, švariu maistu, gyvybinės ener-

2. Sai – širdies gyventojas 
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gijos apvalkalą (praanamaya kosha) – ramiu, lygiu kvėpavi-
mu ir taikiu būdu, minčių apvalkalą (manomaya kosha) – 
šventomis mintimis ir jausmais, kurių neveikia nei pojūčiai, 
nei džiaugsmas, nei liūdesys, išminties apvalkalą (vijnaana-
maya kosha) – tikrovės apmąstymais, o palaimos apvalkalą 
(aanandamaya kosha) – Dievo pažinimo ekstaze. 

Nelakstykite paskui kiekvieną,  
cituojantį knygų ištraukas 
Laikykitės savo tikėjimo, būkite ištikimi – kad ir kas nu-

tiktų, kad ir ką pašnibždėtų jums į ausį. Pirmą kartą nusivy-
lę Sai Babos paveikslo nuo sienos nenukabinkite, nekeiskite 
jo kitu. Viską patikėkite Jam, tebūna Jo valia – tokia turėtų 
būti jūsų nuostata. Jei nepatirsite šilto ir šalto, kaip užsigrū-
dinsite? Sveikinkite ir šviesą, ir tamsą, ir giedrą, ir lietų. Ne-
manykite, kad sekėjai yra tik tie, kurie prabangiai garbina 
paveikslą ar statulą. Tas, kuris žengia doros keliu, elgiasi 
taip, kaip kalba, sako tai, ką žino, liūdi, kai kitas žmogus 
kenčia, ir džiaugiasi, kai šis laimingas, yra tikrasis sekėjas ir 
galbūt geresnis už tą, kuris garbina Dievo atvaizdą. 

Sai Baba yra aukščiau už didžiausią intelektą, aštriau-
sią protą. Net septyniems išminčiams (saptha rishis) nepa-
vyko suvokti Dievo didybės5. Mahlaspatis, Das Ganus, 
Mudholkaras, Kakasahebas išvydo tik Jo kraštelį, Dada6 – 
tik žvilgtelėjo į Jį. Todėl nė nemėginkite Manęs tirti. Stip-
                                                 
5 Pasak indų šventųjų raštų, prasidedant kiekvienai erai dievo Brah-

mos sūnus Manus skiria septynis išminčius, kad jie vadovautų dvasi-
niams ieškotojams ir išsaugotų Vedas bei dvasinę kultūrą. Jiems pa-
vesta rūpintis visos visatos švietimu. Dabartinei erai skirti išminčiai 
yra Kašjapa, Atis, Vasišta, Višvamitra, Gautama, Džamadagnis ir 
Bharadvadža, kurio giminėje gimė ir mūsų Satja Sai Baba.  

6 Mahlaspatis, Das Ganus, Mudholkaras, Kakasahebas, Dada – artimi 
Širdi Sai Babos sekėjai.  
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rinkite tikėjimą ir mylėdami semkitės palaimos. Tai dau-
giausia, ką galite padaryti, darykite tai ir turėsite naudos. 
Nelakstykite paskui kiekvieną, cituojantį knygų ištraukas 
ir dėvintį fakyro7 drabužį. Ištirkite, išnagrinėkite ir tik pas-
kui žavėkitės. Stebėkite, kaip žmogus kasdien elgiasi, ko-
kie jo motyvai, pasaulėžiūra, kokius jis duoda patarimus, 
ar jis daro tai, ką sako. 

Susirinkę šlovinti giesmėmis Dievo, kaip kad darėte ir 
anksčiau, giedokite darniai su kitais. Antraip jūsų balsas rėš 
ausį, trukdys. Gyvenkite taip, kaip to nori Viešpats, antraip 
jūsų gyvenimas bus negražus. Vadovaukitės Dievo taisyk-
lėmis, laikykitės Dievo kelio (Brahmamaarga) bei doros kelio 
(dharmamaarga) ir persikelsite per gimimų bei mirčių jūrą. 

Naga Sai šventykla, Koimbatoras, 1961 02 26 
 
 

 
    eilė Dievui,  
dvasinės žinios ir neprieraiša prie pasaulio 
yra trys dvasinio tobulėjimo pakopos.  
Meilė Dievui – tai pradinės mokyklos lygmuo,  
kuris veda žmogų į vidurinės mokyklos –  
dvasinių žinių lygmenį.  
Dvasinės žinios padeda suvokti,  
kad viskas yra Aukščiausioji Tikrovė.  
Paskui žmogus išmoksta prie nieko neprisirišti –  
tai aukštasis dvasinio mokslo lygmuo.  

Satja Sai Baba 

                                                 
7 Fakyras – klajojantis, elgetaujantis musulmonų vienuolis. Indijoje dar 

taip vadinamas klajojantis dresuotojas, žiniuonis, fokusininkas.  

M   
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 17

3. TIKĖKITE SAVIMI 

Šįryt atvažiavęs į šį miestą pamačiau jūsų atsidavimą 
ir entuziazmą, o žiūrėdamas į procesiją gatvėje – jūsų di-
delę meilę Dievui. Jaučiu, kad galėčiau tiesiog čia sėdėda-
mas ir laimindamas (darshan)8 teikti jums džiaugsmo, nes 
girdžiu jūsų tylias maldas, o jūs jaučiate Mano meilę. To 
pakanka. Tai teikia palaimą. Jūs visi gimstate, augate, gy-
venate ir susiliejate palaimoje, tai tiesa, kurią žino nedau-
gelis. Todėl apie tai ir priminiau, kreipdamasis į jus „pa-
laimos įsikūnijimai“ (aananda swarupulaara). Jūsų tikrasis 
pavidalas (swaarupa) yra palaima (aanandam), kad ir kaip 
ją neigtumėte. 

Bharatoje9 tuo tikima nuo senų senovės. Šią tiesą skel-
bia Vedos, o Šastros nuodugniai ją aiškina. „Gyta“10 ir kiti 
šventieji raštai nurodo, kaip šią tiesą atrasti. Tikėkite siela ir 
Šastromis – tai dvi akys, kurios padės jums praregėti. Ne-
praleiskite tokios progos pešdamiesi dėl vietos atsisėsti, 
keldami sąmyšį ir trukdydami tiems, kurie klausosi. Tai 
tragedija – kai kalbama apie gerus dalykus, jums sunku su-
telkti dėmesį, tačiau vos tik prasitariama apie blogus, iš ke-
lio vedančius dalykus – iškart pastatote ausis. Taigi dabar 
tyliai klausykitės ir išsaugokite šią ramybę.  
                                                 
8  Indijoje labai vertinama galimybė pamatyti šventą žmogų ar Dievo 
Įsikūnijimą, nes tada suteikiamas ypatingas palaiminimas ir malonė. 
Tokia galimybė vadinama daršanu.  

9 Bharata – Indijos pavadinimas hindi kalba. 
10 „Gyta“ – sutrumpintas „Bhagavadgytos“ pavadinimas. 
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Pasodinkite Dievo meilės daigą širdyje 
Žmogus privalo būti savo elgesio šeimininkas. Negali-

ma veikti impulso pagautam. Žmogus turi visada žinoti, 
kas jam tinka, ir vykdyti kasdienes užduotis taip, kad ne-
skaudintų nei savęs, nei kitų. Toks yra išmintingo gyveni-
mo požymis. Nepasiduokite pykčio priepuoliams ar liūde-
siui, nekilkite į dangų, nepulkite į prarają. Ką tik įvykusi 
sumaištis – tai jūsų nenuovokumo ir emocionalumo išraiš-
ka. Būkite ramūs, netrikdomi, susikaupę. Kuo daugiau skir-
site labdaros, kuo labiau atgailausite dėl klaidų, bijosite 
blogio ir Dievo, tuo greičiau jumyse įsigalės ramybė.  

Bharatos pavadinimas yra kilęs iš dviejų žodžių: 
„Dievas“ (Bhagavan) ir „ryšys“ (rathi), jis reiškia „ryšį su 
Dievu“. Todėl Indijai tenka „pasaulio mokytojos“ vaidmuo. 
Ji taip pat žinoma ir dvasinių ieškotojų gerbiama kaip 
„žmonijos širdis“. Tačiau ar gali badaujantys pamaitinti ki-
tus? Jūsų pareiga – pasėti, užauginti, sukaupti ir pamaitinti 
pasaulį šiuo nepaprastu dvasiniu Vedų bei Šastrų maistu. 

O dėl dvasinės ramybės ir džiaugsmo, tai sėkmę ar ne-
sėkmę lemia pats žmogus. Neturite teisės savo atsakomybę 
perkelti ant kito pečių. Pasibaigus kurui ugnis užgęsta. Tad 
nekurstykite juslinės ugnies. Nukreipkite dėmesį nuo laiki-
nų dalykų į amžinuosius. Neigiamą ir teigiamą elektros po-
lius sujungus laidu, įsižiebs šviesa. Pasodinkite Dievo mei-
lės daigą širdyje, pradėkite mintyse kartoti Dievo vardą – 
jis virs medžiu su doros, tarnavimo, pasiaukojimo, meilės, 
ramybės, ištvermės ir drąsos šakomis. Valgote maistą, bet 
nežinote, kaip jis virsta energija, išmintimi, jausmais ir svei-
kata. Šitaip maitinkitės ir dvasiniu maistu – kartokite Dievo 
vardą, pamatysite, kaip jums nė nežinant jis virs dora bei 
kitomis geromis savybėmis. 

3. Tikėkite savimi 
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Tikrasis tikėjimo Dievu patikrinimas 
Ravana11 suprato, jog Dievui ir geiduliams vienoje šir-

dyje ankšta. Nuolat kartokite Dievo vardą ir visada prisi-
minkite jo svarbą. Tada net jei visas pasaulis jums lieps blo-
gai elgtis, jūs nepaklusite, visa esybe tam priešinsitės. Ir net 
jei visas pasaulis maldaus jūsų liautis darius gera, jūs tvirtai 
laikysitės savo tiesos. Būkite tvirti kūnu, intelektu, išminti-
mi bei poelgiais. Tada niekas nesutrukdys jums siekti dva-
sinės pergalės. 

Kartą pas Mane atėjo žmogus ir ėmė ginčytis, jog 
Dievo nėra. Jis nebuvo pasirengęs Juo tikėti. „Ar tu nors sa-
vimi tiki?“ – paklausiau jo. „Kas tas tavasis „aš“? Tai Dievas. 
Tu tiki savo protu, gebėjimais, sprendimais, nes viduje 
esantis Dievas liepia tau nesvyruoti ir nieko nebijoti. Tas 
įsitikinimas kyla iš vidaus, iš tavo esminės tiesos, kuri dar 
kitaip vadinama Dievu. Nesvarbu, kad tu jos taip nevadini, 
pakanka tikėti savimi, tai tikrasis tikėjimo Dievu patikrini-
mas“, – pasakiau jam. 

Tą patį sakau ir jums. Kūnas yra Dievo šventovė, kiek-
viename kūne yra Dievas – kad ir kaip elgtųsi jo šeiminin-
kas, pripažintų jis tai, ar ne. Geriems darbams įkvepia, o 
nuo blogų sulaiko tik Dievas. Klausykitės to balso, paklus-
kite jam, ir niekas jums nepadarys nieko blogo. Viena mote-
ris verkė pametusi vėrinį, visur jo ieškojo, o neradusi labai 
nusiminė. Staiga eidama pro veidrodį moteris pamatė, jog 
vėrinys – ant jos kaklo. Jis ten buvo visada. Dievas taip pat 
yra jumyse, Jis – jūsų vidinis gyventojas, kad ir ką manytu-
mėte – žinotumėte tai ar ne. 

                                                 
11 Ravana – „Ramajanos“ epo veikėjas, demonas, pagrobęs Ramos 

žmoną Sitą.   
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Du būdai prisiminti Dievo vardą 
Meilė būna trejopa: meilė sau (swaartha), kuri lyg lem-

putė apšviečia tik nedidelį kambarį; abipusė meilė (anyo-
nya), kuri lyg mėnulio šviesa sklinda toliau, bet nėra ryški; 
ir meilė kitiems (paraartha), kuri lyg saulės šviesa persmel-
kia viską ir yra labai ryški. Puoselėkite trečiosios rūšies 
meilę – tai jus išgelbės, nes tos meilės paskatinti ir tarnau-
dami kitiems, jūs iš tikrųjų tarnaujate sau. Atminkite – pa-
dėdami kitiems jūs padedate ne kitiems, o sau. 

Turbūt girdėjote Mane kalbantį apie Dievo vardo po-
veikį – apie jo lėtai keičiamą žmogaus būdą bei elgesį, apie 
tai, kaip žmogus, prisimindamas Dievo vardą, tampa geres-
nis ir artėja prie tikslo. Yra du būdai tai daryti: perimant 
džapamalos (japamaala)12 karoliukus mechaniškai kartoti 
Dievo vardą, kaip dirbti bet kurį kitą kasdienį darbą, arba – 
kaip reikia daryti iš tikrųjų – kartoti Dievo vardą ne kiek 
galima daugiau kartų, o apmąstyti juo vadinamą pavidalą 
ir dieviškąsias savybes, kurias jis žymi, ragauti jį, džiaugtis 
juo, prisiminti su tuo vardu susijusius dalykus, mėgautis jo 
saldybe, pasinerti į jo muziką. Žinoma, tik alkio kankinami 
trokšite ragauti Dievo vardą. Persisotinę pasaulietiškų ma-
lonumų, kęsdami vidurių užkietėjimą, džiaugtis Dievo var-
du ar pavidalu negalėsite. 

Protas yra tikras intrigantas, jis viskuo abejoja, stato 
kelyje kliūtis, audžia tinklą ir pats jame susipainioja. Pro-
tas visada kuo nors nepatenkintas, jis vaikosi daugybės 
vienų dalykų ir bėga nuo aibės kitų. Protas yra tarsi vai-
ruotojas, kuris veža šeimininką, kur tik šis įsigeidžia. La-
vinkite jį, kad jis taptų paklusniu tarnu. Jį įmanoma išmo-

                                                 
12 Džapamala – panašus į rožinį 108 karoliukų vėrinys, naudojamas 

kartojant mantras. 
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kyti, jei tik žinote, kaip tai padaryti. Pasiūlykite jam ska-
nesnių patiekalų ir jis norės tik jų. Suvokę, kaip svarbu 
kartoti Dievo vardą, vertinsite šį ramybę ir džiaugsmą tei-
kiantį darbą. Tad pradėkite tai daryti dabar. Toks Mano 
paliepimas jums šiandien. 

Udumalpetas, 1961 02 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   eležis vandenyje skęsta,  
bet iškalkite iš jos tuščiavidurį indą  
ir jis plūduriuos vandens paviršiuje,  
juo net bus galima plukdyti krovinį.  
Žmogaus protas taip pat  
lengvai paskęsta gyvenimo jūroje,  
bet paimkite Dievo vardo plaktuką,  
iškalkite juo protą ir jis sau plūduriuos  
neveikiamas nei vargo, nei rūpesčių  
ir dar galės padėti kitiems išvysti šviesą! 

Satja Sai Baba  

G 
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4. TIKRASIS KALENDORIUS 

Kasturis ką tik iš kalendoriaus (panchaangam) perskaitė 
šių Naujųjų metų, Valties (Plava) metų, prognozę, astrologų 
pranašaujamus kritulius, derlių, kainas turguose, aukso bei 
sidabro kainų svyravimą, taikos šalyje ir pasaulyje perspek-
tyvas, stichinių nelaimių – potvynių, sausrų, žemės drebėji-
mų ir panašių dalykų tikimybę. Tačiau tokia informacija 
jums kelia tik dar didesnę baimę bei nerimą. Vertinkite įvy-
kius tada, kai jie įvyksta – kad ir kokie jie būtų. Nesistenki-
te astrologų padedami žvelgti pernelyg toli į ateitį. Daž-
niausiai jie klysta, o jūsų pateikiami duomenys taip pat nė-
ra patikimi. 

Rūpinkitės savo penkiais kūnais13, tai daug svarbiau. 
Tie penki kūnai – jūsų penki pojūčiai. Tegu jūsų protas juos 
kontroliuoja. Tada, kad ir kokios būtų turgaus kainos, kad 
ir kiek iškristų lietaus, galėsite džiaugtis dvasine ramybe. 
Nepanikuokite dėl astrologų pranašaujamo planetų išsidės-
tymo viena eile (ashtagraha koota). Jie pernelyg jį sureikšmi-
na, nieko ypatinga nenutiks, visatos griūtis (pralaya) slypi 
ne išorinėje gamtoje, o baikščiame žmogaus prote. Jei pel-
nysite Dievo malonę (anugraha), jokia planeta (graha) ar pla-
netų išsidėstymas jums nepakenks. Jei išsaugosite šią Dievo 
malonę, nereikės nerimauti dėl kalendoriaus. 

                                                 
13 Satjos Sai Babos žodžių žaismas: sanskrito kalba žodžio panchaangam 

pirminė reikšmė yra „penki“ (panchan) ir „kūnai“ (aangam);  
kita prasmė – „kalendorius“.   
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Šiandien švenčiate Naujųjų metų pradžią. Šie metai tu-
rės kitokį pavadinimą, kuriuo vadinsite būsimus dvylika 
mėnesių. Tačiau atminkite – per 365 dienas nauji būna ne 
tik Naujieji metai. Nauja yra kiekviena diena, kiekviena va-
landa, minutė, sekundė. Tad džiaugsmingai švęskite ne tik 
Naujuosius metus, bet ir kiekvieną sekundę. 

Gyvenimas yra lyg laiptai į Dievą 
Pradėkite tai daryti dabar ne todėl, kad šiandien Nau-

jieji metai – Naujųjų metų yra labai daug, įvairios žmonių 
bendruomenės juos švenčia skirtingu laiku, – o todėl, kad 
svarbių reikalų atidėlioti negalima. Atverskite naują savo 
gyvenimo puslapį, pradėkite kartoti Dievo vardą ir medituo-
ti. Kartokite Dievo vardą medituodami (japa-sahitha dhyaa-
nam) arba medituokite kartodami Dievo vardą (dhyaana-sahi-
tha japam). Treta jugoje (Thretha yuga) buvo kartojami Ramos 
ir Sitos vardai, Dvapara jugoje (Dwaapara yuga) – Krišnos ir 
Radhos vardai. Šioje Kali jugoje (Kali yuga)14 kartojami visų 
dievų vardai (sarvanaama). Pasirinkite gražiausią. 

Gyvenimas yra lyg laiptai į Dievą. Gimę atsistojate ant 
pirmojo laiptelio, kiekviena diena – tai dar vienas laiptelis, 
kuriuo turite lipti aukštyn. Tad nesiblaškykite, atsargiai ir 
tvarkingai lipkite į viršų. Neskaičiuokite, kiek liko laiptelių, 
nedžiūgaukite dėl įveiktų. Laiku ir tvarkingai žengtas 
žingsnelis – tai pakankama sėkmė, kuria galima tenkintis ir 
kuri padrąsina žengti kitą žingsnį. Užlipę ant laiptelio ne-
nuslyskite žemyn. Kiekvienas įveiktas laiptelis – brangi 

                                                 
14 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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pergalė, kiekviena tuščiai praleista diena – gėdingas pralai-
mėjimas. 

Iš lėto, atkakliai15 – tebūna tai jūsų taisyklė! Laikykitės 
dienotvarkės, nustatykite visiems darbams laiką. Panašiai 
kaip gydytojas, kuris skiria vaistus įspėdamas, kad per ma-
ža dozė negydys, o per didelė pakenks, taip ir jūs jauskite 
saiką dvasiniame darbe – nepersistenkite, bet ir nebūkite 
atsainūs, nerūpestingi. Gydytojas pasako, kada ir kiek kar-
tų vartoti vaistus. Taip pat reguliariai reikia kartoti Dievo 
vardą ir medituoti. 

Nelėkite pašėlusiu pasaulio greičiu 
Milijonieriams, kurie visur keliauja automobiliais ir 

lėktuvais, bei dirbantiems sėdimą darbą žmonėms gydyto-
jai pataria kiekvieną rytą pasivaikščioti. Tokie pasivaikščio-
jimai vadinami sveikatingais, nes jie naudingi sveikatai. Pa-
našiai, kad įveiktumėte dvasines ligas nuo pernelyg ilgo 
galvojimo apie pasaulio reikalus, dvasiniai mokytojai pata-
ria medituoti ir kartoti Dievo vardą. Nelėkite pašėlusiu pa-
saulio greičiu, skubos vaistai – ramus sėdėjimas. Nepaklys-
kite beprasmiškai klegančiame pasaulyje. Paliegusius nuo 
šios ligos reikia gydyti tyla bei meditacija.  

Juk turbūt pastebėjote, kad kai jūsų traukinys stovi, o 
pro langą pamatote kitą važiuojantį traukinį, atrodo, kad 
juda jūsų traukinys. Žiūrėkite į savo vagoną, sutelkite dė-
mesį į savo traukinį, tada žinosite, kaip yra iš tikrųjų. Kol 
jūsų dėmesys bus nukreiptas į „kitą“, į „išorę“, apsigausite, 
jus klaidins iliuzija. Tik sutelkę dėmesį į save, rasite tiesą. 
Tegu pasaulis juda, o jūs būkite ramūs.  
                                                 
15 Garsioji Satjos Sai Babos frazė anglų kalba „Slow and steady“, kurią 

Jis dažnai kartoja sekėjams ragindamas neskubėti ir kruopščiai dirbti 
visus darbus.    
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Pasak Kasturio, kalendoriuje taip pat pranašaujama, 
kad Naujaisiais metais, kurie prasidėjo šiandien, padaugės 
žmonių, kurie nemyli Dievo, Jį pašiepia ir iš Jo juokiasi. Ar 
taip gali būti, jeigu jau dabar jų skaičius pasiekė maksimu-
mą? Ciniška pašaipa bei pajuoka yra šio amžiaus rykštė. 
Tačiau tenenusimena Dievą mylintys žmonės. Aštuonių 
planetų išsidėstymas nors truputį išgąsdins žmones, jie 
šauksis Dievo, imsis veiklos ir maldaus apvaizdą apsaugoti 
nuo blogo planetų poveikio. Todėl vėliau pranašystė gali 
nepasitvirtinti. Viešpats atėjo išgelbėti pasaulio nuo nelai-
mės, neabejokite tuo. Jūsų pareiga likti ramiems ir melsti 
visiems laimės bei gerovės. Melsdamiesi neprašykite laimės 
tik sau, nesakykite: „Tegu pasaulis sau griūna“. Negalite 
būti laimingi, jei kiti nelaimingi. Esate neatsiejama žmonių 
bendruomenės dalis. Dalykitės savo gerove su kitais, sten-
kitės palengvinti kitų kančias. Tai jūsų pareiga.  

Šie Naujieji metai vadinami Valties metais. Tegu ši val-
tis padeda jums įveikti pasaulietiško gyvenimo jūrą. Toks 
šiandien Mano palaiminimas jums. 

Prašanti Nilajamas, 1961 03 17 
 
 
   andenyno lašai virsta garais ir kyla aukštyn,  
ten jie susilieja su debesimis,  
paskui iškrinta ant žemės lietumi,  
upėmis suteka vėl į vandenyną.  
Jūs taip pat ieškokite vandenyno,  
kurį kadaise praradote.  
Pradėkite kelionę  
ir greitai bei lengvai keliaukite. 

Satja Sai Baba 

V 
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5. PATIRTIS 

Dvasiniame gyvenime lemiamą vaidmenį atlieka pa-
tirtis. Tikroji patirtis priverčia protą nutilti. Visi loginiai 
argumentai, visos dialektikos išmonės, negalėdamos pa-
neigti tiesioginio patirties poveikio, tampa bejėgės. Panag-
rinėkime Dievo atvaizdo garbinimą. Daugelis juokiasi iš 
taip garbinančių Dievą žmonių ir vadina juos prietarin-
gais. Tačiau tie žmonės tiki, jog priešais juos – Visagalio 
simbolis. Jiems Dievo atvaizdas nėra tik paprastas daiktas 
ar priedas, tai vidinė tikėjimo dalis. Žinoma, jei garbinsite 
Dievą manydami, kad Jo atvaizdas yra negyvas medis, ak-
muo ar varis, tik iššvaistysite brangų laiką. Tačiau, jei gar-
binsite Dievą tikėdami, kad Jo paveikslas ar statula yra gy-
va, turi sąmonę ir jėgą, tada garbinimas padės jums pažin-
ti patį Dievą. 

Siekiantis dvasiškai tobulėti žmogus  
Dievo atvaizde turi matyti Jo jėgą 
Kartą siekiantis dvasiškai tobulėti žmogus atėjo pas 

dvasinį mokytoją patarimo. Mokytojas jam padavė Višnaus 
statulėlę ir parodė, kaip kasdien garbinti Viešpatį. Keletą 
mėnesių žmogus kruopščiai atlikdavo apeigas (puuja), ta-
čiau nepajuto dvasinio pakylėjimo, nesulaukė atpildo. Savo 
nepasitenkinimą jis pareiškė mokytojui, o šis, davęs jam ki-
tą, Šivos, statulėlę, liepė pamėginti dar kartą. Po šešių mė-
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nesių žmogus, vėl atėjęs pas mokytoją, pareikalavo kitokio 
Dievo atvaizdo, nes pasijuto apviltas ir Šivos. 

Šįkart dvasinis ieškotojas parsinešė Durgos statulą, ku-
rią pagarbiai pastatė ant altoriaus. Anos dvi statulos, ap-
dulkėjusios ir apleistos, dūlėjo ant palangės. Kartą, per dei-
vei Durgai skirtas apeigas, žmogus pastebėjo, kad smilkalų 
dūmelis plaukia ore link Šivos statulos ant palangės. Jis la-
bai supyko, jog kitai dievybei skirtus smilkalus uosto nedė-
kingas, kietaširdis, graudžių maldavimų negirdintis dievas! 
Tad žmogus, paėmęs medžiagos skiautę, uždengė ja statu-
los nosį, kad ši negalėtų uostyti smilkalų.  

Tik staiga priešais dvasinį ieškotoją pasirodė didingas 
ir gražus Šiva! Žmogus neteko žado. Jis negalėjo suprasti, 
kodėl dėl tokio netikusio elgesio Šiva leido save pamatyti ir 
žmogų palaimino. Kas iš tikrųjų nutiko? O nutiko tai, kad 
uždengdamas statulos nosį dvasinis ieškotojas patikėjo, 
kad Šivos statula gyva, sąmoninga, sklidina gyvybės. Tą 
akimirką, kai jis patikėjo statulą turint sąmonę, jis pažino 
Dievą. Juk kaip tik to jis ir siekė! 

Kiekvienas siekiantis dvasiškai tobulėti žmogus Dievo 
atvaizde turi matyti ne akmenį, kuris tėra tik atvaizdo me-
džiaga, o Jo jėgą, kurią atvaizdas simbolizuoja, tą pačią jė-
gą, kuri yra ir jo širdyje, ir visoje kūrinijoje, ir už jos. 

Tirupatis, 1961 04 06 
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    ai Dharmaradža, vyriausiasis iš pandavų,  
turėjo įvykdyti sunkią užduotį –  
pasirinkti, kurį iš Jakšos pasiūlytų  
ir ant žemės gulinčių negyvų brolių išgelbėti,  
jis laikėsi svarbiausios taisyklės – doros.  
Dharmaradža nepasirinko Bhymos ar Ardžunos,  
nors karas buvo neišvengiamas 
ir tiedu būtų buvę labai reikalingi.  
Jis pasirinko Nakulą, savo įmotės sūnų,  
nes nenorėjo, kad ji netektų sūnaus.  
Taip senovėje buvo puoselėjama dora. 

Satja Sai Baba 

K  
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6. DVASINIO TOBULĖJIMO ETAPAI 

Pasak Utar Pradešo valstijos gubernatoriaus, apie eko-
nomikos laimėjimus kalbama daug, tačiau moralinio atgi-
mimo ženklų nematyti. Iš tikrųjų moralinis atgimimas jau 
prasidėjo ir kiekvieną akimirką spartėja. Dorovinių žmoni-
jos pamatų sutvirtinimas dabar yra ne tik Indijos, bet ir viso 
pasaulio užduotis. Visose šalyse dėmesys kreipiamas ne į 
gyvenimo būdą, o į jo lygį. Jei ieškosite pasaulietiškos lai-
mės, būsite visada kuo nors nepatenkinti, puikuositės, var-
žysitės tarpusavyje ir pavydėsite. Stabtelėkite minutėlę ir 
panagrinėkite savo patirtį, pamąstykite, ar tapę turtingesni 
jaučiatės laimingesni, ar patenkinę savo norus įgyjate dau-
giau ramybės? Įsitikinsite, jog gyvenimo lygis laimės neuž-
tikrina. Nei išsilavinimas, nei informacijos kaupimas, nei 
įgūdžiai neduoda dvasinės ramybės. Iš tikrųjų išsilavinę 
žmonės yra labiau viskuo nepatenkinti ir daugiau varžosi 
tarpusavyje nei neišsilavinę. Taigi, kaip sakė valdytojas, 
Dievo Įsikūnijimo užduotis – pakelti dorą ne tik šioje šalyje, 
bet ir visame pasaulyje.  

Atgimimas turi prasidėti kaip tik šioje šalyje, nes Indi-
ja niekada nesiliovė drąsiai skelbusi tiesos. Todėl ši šalis, 
kad ir kokie dažni kultūros srityje būtų „ciklonai“ bei „že-
mės drebėjimai“, tebėra gyva. Indams tenka didesnė atsa-
komybė nei kitų kraštų gyventojams, nes jie turi gyventi 
taip, kad įkvėptų dvasiškai tobulėti kitus.  
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Pareiga yra Dievo garbinimas 
Jums suteikiama nepaprasta galimybė būti žmonijos 

vadovais. Tų, kurie priklauso Satjos Sai bendruomenei, at-
sakomybė dar didesnė, nes savo gyvenimu turite liudyti ki-
tiems nuoširdžias pastangas. Pasirinkite Dievo vardą, dary-
kite tai, ką jums sakau, ir visiems, kurie pas jus ateis, daly-
kite meilės Dievui šviesą. Matydamas tokį didelį susibūri-
mą ir girdėdamas gubernatorių, giriantį jūsų tvarkingumą 
bei drausmę, esu labai jūsų meilės sujaudintas.  

Visų problemų priežastis yra nevaldomos, netinkama 
linkme plūstančios mintys. Jūsų mintys – tarsi patvinusi 
Godavarės upė, kuri išsiliejusi verčia jus iš kojų ir viską 
pakeliui griauna. Gebėjimas skirti (viveka)16 ir neprieraiša 
(vairagya)17 yra du krantai, tramdantys potvynio energiją ir 
šėlstančius vandenis kreipiantys į jūrą, kuri yra jų svar-
biausias tikslas. 

„Paskui bus galima kalbėti apie Aukščiausiosios Tikro-
vės prigimtį“ (Athaatho Brahma Jijnaasa) – teigia „Brahma-
sūtra“18. Kada „paskui“? Žinoma, kad tada, kai išsiugdysite 
gebėjimą skirti ir neprieraišą. Kaip tai padaryti? Pirmiausia 
reikia siekti trijų pagrindinių gyvenimo tikslų (purushaar-
thas): puoselėti dorą (dharma), įsigyti turto (artha) ir paten-
kinti troškimus (kaama). Svarbiausia puoselėti dorą – tai gy-
venimo menas. Todėl „Gytoje“ Krišna mokė Ardžuną atsi-

                                                 
16 Gebėjimas skirti, pasak Satjos Sai Babos, tai gebėjimas skirti tikra nuo 

netikra, amžina nuo laikina, tiesą nuo melo, išminties ugdymas, mo-
kėjimas tinkamai pasirinkti darbus ir draugus, teisingas vertinimas. 

17 Neprieraiša padeda gyvenimo kelionėje atsisakyti įgeidžių, dvasinio 
pakylėjimo ar nevilties valandą išlaikyti pusiausvyrą ir moko vykdy-
ti pareigas negalvojant apie naudą sau, aukojantis Dievui.    

18 Brahma suutra – aforizmų forma pateikti Vjasos komentarai, aiški-
nantys vedantos filosofiją.  
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žadėti ne kūno (dehasanyaasa), o veiklos vaisių (karmasan-
yaasa). Nebėkite nuo visuomenės ar šeimos pareigų. Atmin-
kite – pareiga yra Dievo garbinimas. Padėkite prie Jo kojų 
savo žinias, gebėjimus, savybes, mintis bei jausmus ir visiš-
kai išsivadavę nuo egoizmo, negalvodami apie atlygį, dė-
kokite Jam už suteiktą galimybę atlikti pareigas. Kad ir kur 
būtumėte, rūpestingai ir nuoširdžiai darykite tai, kas būti-
na. Tada išmoksite skirti tikra nuo netikra, prie nieko nepri-
sirišti – tai ir bus jūsų atpildas. 

Tik nuolatinės pastangos gali lemti sėkmę 
Šankaračarja19 šias savybes įgijo neturėdamas jokios 

pasaulietiško gyvenimo patirties. Kiti, net ir sunkiai dirb-
dami, jų neišsiugdo. Tuo jie skiriasi. Matote, kaip mirtis 
nusineša žmonių gyvybes, tačiau jai prisiartinus, nemoka-
te jos sutikti ramiai, drąsiai ir maloniai. Šankaračarja moti-
nai pasakė, kad jo koją sugriebė krokodilas, t.y. pasaulis, ir 
kad krokodilas ją paleis tik tada, kai motina leis jam tapti 
vienuoliu! Keistas krokodilas, ar ne? Tačiau tai tik reiškia, 
kad tik nutraukęs pasaulietiškus saitus Šankaračarja bus 
laisvas siekti tiesos. Kad duotum vienuolystės (sanyaasa) 
įžadą, reikėjo gauti motinos sutikimą. Taigi šiuo simboli-
niu įvykiu Šankaračarja privertė ją pasakyti: „Duok vie-
nuolystės įžadą. Aš tam neprieštarauju. Man pakaks žino-
ti, kad tu saugus“. 

Žinoma, dauguma žmonių kartais patiria gebėjimo 
skirti ir neprieraišos prošvaistes, tačiau netrukus jas pa-
miršta, jų nepaiso, apipina jas visokiais išvedžiojimais ar vi-
saip teisinasi. Vienas žingsnis į priekį, kitas – atgal... taip to-
li nenukeliausite. Kai kurie imasi dvasinio darbo, tačiau 
                                                 
19 Šankaračarja (788-812) – indų filosofas, nedualumo (adhwaitha) dok-

trinos pradininkas.   
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jiems trūksta pastovumo, jie dirba, lyg laikytų vyniojamą 
siūlų kamuolį, kuris nuolat krinta žemėn. Taip nutinka to-
dėl, kad kamuolį laiko netvirtai. Šiuo, kaip ir bet kuriuo ki-
tu atveju, tik nuolatinės pastangos gali lemti sėkmę. Ar 
įmanoma greitai suvaldyti protą? Klaidžiojančias mintis 
valdyti labai sunku, nes jos įvairios ir labai atkaklios.  

Pirmasis dvasinio kelio žingsnis 
Jūs nepažįstate gamtos, kuri yra tik Dievo atspindys, 

šešėlis. Tad kaip pažinsite Dievą? Tik nuolat stengdamiesi 
suvaldysite protą ir tik jį suvaldę galėsite pažinti Dievą. 
Patys turite būti sau mokytojai, lavinkitės pasitelkę savyje 
glūdinčią išminties kibirkštį. Jei labai stengsitės, Viešpaties 
malonė padės jums žengti į priekį. Pirmas dvasinio kelio 
žingsnis – kalbos apvalymas. Kalbėkite maloniai, be pyk-
čio. Nesigirkite nei savo išprusimu, nei laimėjimais. Būkite 
kuklūs, stenkitės padėti kitiems, taupykite žodžius, vertin-
kite tylą. Tai apsaugos jus nuo kivirčų, paikų minčių ir ne-
santaikos. 

Išmokite džiaugtis, kai kiti džiaugiasi, ir liūdėti, kai ki-
ti liūdi. Tegu jūsų širdys prisipildo užuojautos. Tačiau jūsų 
džiaugsmas ir liūdesys negali likti tik emocijomis, juos rei-
kia paversti darbais. Lygybę demonstruokite ne dėvėdami 
tokį pat kaip kiti švarką – tai nesunku. Tai išorinis vienodu-
mas. Kuo visi žmonės lygūs? Tuo, kad jų viduje yra ta pati 
dieviškoji sąmonė (chaithanya). Patekėjus saulei ne visi loto-
sai pražysta, tik subrendę pumpurai išskleidžia žiedlapius. 
Kiti laukia savo eilės. Taip pat ir žmonės. Jie skiriasi savo 
branda, tačiau kada nors visi vaisiai prinoks ir nukris že-
mėn. Kiekvienas turi pasiekti tikslą, kad ir koks lėtas būtų 
jo žingsnis, kad ir koks vingiuotas būtų kelias. 
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Vyresnieji nerodo pavyzdžio 
Jei nenorite, kad kelionė būtų ilga ir varginanti, sustoti 

įvairiose užeigose, gimti ir mirti daug kartų, jei trokštate 
greitai pasiekti tikslą, imkitės dvasinio darbo. Lengviausiai 
ir greičiausiai tai padarysite kartodami Dievo vardą. Šis 
mikrofonas veiks tik gerai sujungtas, tada Mano balsą galės 
girdėti net toliausiai sėdintys žmonės. Taigi susijunkite su 
Manimi – srovė tekės per jus ir visi jūsų reikalai susitvarkys 
savaime. Šviesa, gaunama iš srovės, nuolat tekančios lai-
dais, priklauso nuo įsuktos lemputės galingumo: įsukite ga-
lingesnę lemputę ir šviesos bus daugiau. Ar turėsite iš Ma-
nęs naudos, lemiate jūs patys. Lietus lyja ant žemės vieno-
dai, tačiau derlių lemia tik dirvos ir sėklos kokybė. 

Kodėl kaltinate berniukus ir mergaites, kad jie neger-
bia vyresniųjų, neklauso tėvų, netiki Dievu, nesivadovauja 
moralės taisyklėmis? Tačiau juk vyresnieji nerodo jiems pa-
vyzdžio, neįtikina jų, kad šios žmogaus savybės yra nau-
dingos, vertingos ir reikalingos. Patys nežinodami laimės 
paslapties, jie siūlosi vaikams parodyti kelią tamsoje, tačiau 
jų žibintai be elementų! Mokyklų mokytojų, dvasinių mo-
kytojų, jaunimo vadovų – visų jų padėtis dabar kebli.  

Tik nedaugelis tvirtai tiki Dievu ir šventaisiais raštais, 
tik nedaugelis laikosi doros ir nepasiduoda pagundai iš-
klysti iš teisingo kelio. Labai sunku mokytis mylėti, nors ši 
savybė labai vertinga. Ir ramybė – dėl jos verta gyventi. Lai-
minu Peramburo Satjos Sai bendruomenę, kad ji sulig kiek-
viena diena vis labiau ugdytųsi šias savybes. Šis pastatas 
kitais metais bus užbaigtas. Atvažiuosiu čia kasmet ir daly-
siu jums palaimą, kuri yra Mano turtas, ir meilę, kuri yra 
Mano dovana jums. 

Peramburas, Madrasas, 1961 04 03 
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    uo triukšmo ir dvasinio darbo trukdžių  
nereikia bėgti į mišką.  
Kontroliuokite savo pojūčius,  
užrakinkite juos, negeiskite įvairių daiktų, 
paverskite savo namus tylos citadele.  
Tada jie virs atsiskyrėlio buveine,  
niekas jums netrukdys,  
galėsite dvasiškai tobulėti. 

Satja Sai Baba 
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7. J ŪSŲ ŠIRDŽIŲ „RAMAJANA“ 

Dvirãtį žmogaus gyvenimo vežimą traukia pojūčiai, 
kuriuos valdo intelektas (buddhi). Gebėjimas skirti (viveka) ir 
neprieraiša (vairaagya) – tai vadelės, du ratai (chakra) – tai 
laikas (kaala) ir veikla (karma). Ratų stipinai – doros (dhar-
ma) taisyklės, ratlankiai – meilė (prema). Vadeliotojas yra 
siela, kuriai nieko bloga kelyje nenutiks, jei ašis bus tiesa 
(sathya), o kelionės tikslas – ramybė (shanthi). 

Rama, kurio gimimo dieną (Raamanavami) šiandien 
švenčiate, parodė kaip išsigelbėti šioje pavojingoje kelionėje 
iš mirties į nemirtingumą. Rama buvo Teisingumo Įsikūni-
jimas, todėl jis galėjo atkurti teisingumą. Šiandien – šventa 
diena, jums suteikiama proga apmąstyti Dievo šlovę ir 
žmogaus ryšį su Juo. Labiau įsigilinę į „Ramajaną“, supra-
site, jog Rama yra visų būtybių siela. Jis atėjo ne tam, kad 
nužudytų demonų valdovą Ravaną. Rama – ne Dašaratos ir 
Kausaljos sūnus, ne Sitos vyras, apraudantis jos netektį ir 
besidžiaugiantis vėl ją suradęs. 

Tą dieną, kai Rama buvo karūnuojamas Ajodjos kara-
liumi, kiekvienas, prieš išvykdamas iš miesto, gavo vieno-
kią ar kitokią dovaną. Tik Hanumanas atsisakė materialios 
dovanos. Jis paprašė Ramos atskleisti jam savo gyvenimo 
paslaptį, kurios, kad ir ilgai tarnavęs ir pasiaukojęs Ramai, 
jis vis tiek neįstengė suprasti. Tada Rama paprašė Sitos pa-
tenkinti Hanumano prašymą ir pasakyti jų sėkmės paslaptį. 
Sita pasiskelbė esanti pirmapradė gamta (mula prakrithi), 
materiją išjudinanti energija, kuri keičia materiją ir paverčia 
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ją žmogų pavergiančia bei akinančia įvairove. „Ramajana“, 
pasak jos, tėra jos sumanytas vaidinimas.  

Ramos palaimos neįmanoma apibūdinti žodžiais 
Rama yra amžinoji nekintama dvasia (purusha). Kiek-

vienos būtybės siela yra Rama, todėl jis dar kitaip vadina-
mas Atmarama. Rama amžinas. Sakoma, kad Ramos man-
trą kartojęs pats Šiva. Tačiau Rama reiškia „dovanojantis 
palaimą“, tik tiek. O kas gali teikti didesnę palaimą, jei ne 
siela? Rama yra palaima, jūsų sieloje glūdinti palaima. Tik 
visa tai turėdami galvoje galėsite suprasti „Ramajaną“. 
Apelsinas turi pavidalą ir pavadinimą, tačiau išspauskite iš 
jo sultis – pavidalo ir pavadinimo nebeliks, apelsino taip 
pat nebeliks. Liks tik skonis. Galėsite pajusti apelsino sal-
dumą, aromatą, esmę. To neįmanoma išreikšti žodžiais. Sita 
padėjo Hanumanui suvokti pavidalo ir vardo neturinčią 
Ramos palaimą. 

Rama, dvasia, priima Sitą, gamtą, ir prasideda „Rama-
janos“ vaidinimas. Gamta, arba iliuzija, išjudina tyrąją 
Aukščiausiosios Tikrovės (Brahman) būtį. Dabar žiūrėkite, 
kas vyksta! Žinios apie Aukščiausiąją Tikrovę (Brahmajnaa-
na) pamirštos ir Rama, apraudodamas Sitą, klaidžioja 
džiunglėse. Žinoma, su juo yra Lakšmanas20, proto simbo-
lis, nes protas – tai išsivadavimo įrankis. Valis – nevilties 
dvasia, kurią reikia įveikti su Sugrivos21 pagalba, t.y. išsiug-
dyti gebėjimą skirti. 

                                                 
20 Lakšmanas – Ramos brolis. 
21 Valis ir Sugriva – „Ramajanos“ veikėjai, du broliai, gyvenantys miš-

ke, į kurį buvo ištremtas Rama. Jaunesnysis Valis simbolizuoja nevil-
tį, vyresnysis brolis Sugriva – sumanumą. 
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Kiekvieno žmogaus gyvenimas – tai „Ramajana“ 
Sugriva siunčia visur pasiuntinius ieškoti žinių apie 

Aukščiausiąją Tikrovę. Hanumanas atstovauja drąsai. Tik 
nesvyruojančio tikėjimo išugdyta drąsa gali įveikti tamsą ir 
atnešti gerąją naujieną apie auštantį rytą. Rama perplaukia 
iliuzijos jūrą, nugali tamsųjį demoną Kumbhakarną, aistrin-
gąjį demoną Ravaną ir į sostą pasodina šviesųjį valdovą 
Vibhyšaną22. Tada Rama sutinka ir priima Sitą, kuri ne tik 
turi dieviškų žinių, bet ir per savo patirtį yra įgijusi išmin-
ties (anubhavajnana). Tai simbolizuoja Ramos karūnavimo 
(pattabhisheka)23 apeigos. 

„Ramajana“ yra istorija be pabaigos. Kiekvieno žmo-
gaus gyvenimas – tai jo „Ramajana“ – savybių, pojūčių, ieš-
kojimų ir dvasinio tobulėjimo drama. Rama yra Dašaratos, 
turinčio dešimt vežimų, sūnus. Kas tie vežimai? Tai penki 
pažinimo organai (karmendriyas)24 ir penki pažinimo pojū-
čiai (jnanendriyas)25. Tiesa, dora, ramybė ir meilė yra keturi 
sūnūs, iš kurių Rama yra tiesa, Bharata – dora, Lakšma-
                                                 
22 Trys „Ramajanoje“ veikiantys broliai demonai: Kumbhakarna, Rava-

na ir Vibhyšana. Pasakojama, kad Kumbhakarna, prakeiktas Brah-
mos, daugybę amžių po pusę metų miegodavęs, paskui pabusdavęs, 
pavalgydavęs, per vieną dieną sužinodavęs visas naujienas ir vėl už-
migdavęs. Jis simbolizuoja tamsiąją inercijos savybę. Ravana, pagro-
bęs iš Ramos žmoną Sitą, buvo valdomas geismo ir todėl įkūnija aist-
ringąją veiklos savybę. Trečiasis brolis demonas Vibhyšana, kuris 
stengėsi įtikinti du savo brolius grąžinti Ramai žmoną ir siekė teisin-
gumo, atstovauja šviesiajai ramybės savybei.    

23 Ramos karūnavimas – karališkosios diademos, puošusios Ramos gal-
vą, įšventinimas. Čia minimas Ramos karūnavimo Ajodjos karaliumi 
momentas.   

24 Pažinimo organai (karmendhriyas) – tai akys, ausys, oda, liežuvis ir 
nosis. 

25 Pažinimo pojūčiai (jnanendhriyas) – rega, klausa, lytėjimas, skonis ir 
uoslė. 
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nas – meilė, Satrugna – ramybė. Tegu šie „Ramajanos“ per-
sonažai būna jūsų idealai. Prisiminkite juos ir jūsų gyveni-
mas bus sklidinas ramybės bei džiaugsmo. Nereikia „Ra-
majanos“ nagrinėti kaip kokio psichologinio kūrinio, pajus-
kite ją širdimi. Skaitydami ir apmąstydami ją pajusite tau-
rias mintis, kurios išvalys jūsų protą, ir staiga suvoksite vi-
dinę šios dramos prasmę. Nepervertinkite materialių daik-
tų, jie nyksta, nesilaikykite jų įsikibę. Ieškokite to, kas ne-
kinta. Siekite pakilti į tokį sąmonės lygmenį, kuriame jūsų 
neveiktų aistrų audros, kuriame būtumėte tyri, nesavanau-
džiai, nesiektumėte kontroliuoti kitų. Tik tada galėsite iš-
vysti šviesą ir nušviesti kelią kitiems. Siekite palaimos, kuri 
kyla iš meilės ir nėra suteršta prieraišų. Būkite lyg bitės, 
skrajojančios virš Dievo šlovės gėlių ir tyliai, džiugiai ra-
gaujančios saldųjį Jo malonės nektarą. 

Šanti Kutiras, Madrasas, 1961 04 25 
 
 
 
 
 
 
 
     ai kava puodelyje per karšta,  
juk nelaukiate sudėję maldai delnus, kol ji atvės.  
Paprašote kito puodelio  
ir imate pilstyti kavą iš vieno puodelio į kitą.  
Jei norite atsigaivinti dieviškosios malonės gėrimu,  
taip pat reikia uoliai dvasiškai dirbti. 

Satja Sai Baba 

K  
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8. BURKITĖS Į GERĄ DRAUGIJĄ 

Labai džiaugiuosi, kad čia susirinkote, kad žmonės iš 
Andros, Maisoro, Tamilnado ir Keralos valstijų bendromis 
jėgomis surengė šį susitikimą. Nelengva visiems susirinkti į 
renginį vienoje vietoje. Tačiau nepamirškite, kad egzistuoja 
penkios gyvybinės energijos (panchapraanaas), o čia jūs at-
stovaujate tik keturioms. Penktoji „gyvybinė energija“ yra 
Utar Pradešo valstija, ir kol neatvyko jos bendruomenės na-
riai, susirinkimas neprasidės, gyvybė nepulsuos! Esate čia 
tam, kad tarnautumėte savo kraštui ir jo žmonėms, todėl 
neatsiskirkite nuo jų.  

Ką Andros, Keralos, Maisoro, Tamilnado bendruome-
nės nuveikė per šiuos metus? Kiekviena bendruomenė kar-
tą per metus švenčia kokią nors šventę ir pagerbia kokį 
nors pasižymėjusį savo regiono žmogų, kai šis atvyksta į 
Laknau. Gal manote, kad Aš esu Andros ar Pietų Indijos 
gyventojas? Visas pasaulis yra Mano namai, jame daug 
kambarių, kiekviena šalis – tai atskiras kambarys. Atvykau 
čia, kad tai jums pasakyčiau. 

Kokia kalba iš tikrųjų svarbi 
Turiu jums pasakyti dar ir tai, kad labai nesureikšmin-

tumėte savo gimtosios kalbos. Svarbu, kokia jūsų žodžių 
prasmė, kokius jais reiškiate jausmus, kaip elgiatės. Širdies 
kalba reiškiama užuojauta, atsidavimu, tarnavimu, meile, 
broliškumu. Tik tokia kalba yra iš tikrųjų svarbi, tokią kal-
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bą gali suprasti kiekvienas. Visi supranta, kai žmogus 
pyksta, neapkenčia, myli ar pasitiki, nors kalbėtojas būtų 
nebylys, o klausytojas kurčias. Sielos kalba (aathmabhaasha) 
galima tik tarp giminingų sielų (aathmasabandha). 

Tokių susitikimų tikslas – ne pabrėžti vienos ar kitos 
kalbos skirtingumą, ginčytis ir girtis, kuri kalba gražesnė, o 
įveikti įvairių kalbų barjerą, išmokti ir vartoti bendrą, vi-
siems lengvai suprantamą širdies kalbą. Religijų daug, bet 
kelias vienas, gėlių daug, bet garbinimas vienas, profesijų 
daug, bet gyvenimas vienas. Todėl gyvenkite darniai ir bro-
liškai, vieni kitiems padėdami ir vieni kitus mylėdami.  

„Iš netiesos vesk mane į tiesą. Iš tamsos vesk mane į 
šviesą. Iš mirties vesk mane į nemirtingumą“ (Asatho maa 
sath gamaya. Thamaso maa jyothir gamaya. Mrithyor maa amri-
tham gamaya) – tokie svarbiausi žmogaus poreikiai vardija-
mi senojoje maldoje. Žmogus trokšta tiesos, melas jam bjau-
rus. Jis trokšta šviesos, bet tamsa jį nugali. Jis nenori mirti, 
tačiau kenčia kaskart gimdamas ir mirdamas. Ši malda kyla 
iš kiekvieno žmogaus širdies – ar jis būtų iš Andros, ar Mai-
soro valstijos, ji nesusijusi nei su jūsų gimimo vieta, nei su 
gimtąja kalba, nei su jūsų garbinama dievybe. Visais laikais 
visur žmonija meldė šviesos. 

Kuo geriausiai išnaudokite jums skirtą laiką 
Šiuos tris dalykus galima pelnyti tik dvasiniu darbu, 

žengiant meilės ir tiesos keliu. To kelio radimas ir aprašy-
mas yra ypatingasis indų tautos indėlis. Gėda jums, Bhara-
tos vaikai, – kad ir kaip vadintųsi valstija, iš kurios atvyko-
te, – gėda jums, kad neinate šiuo keliu ir kitiems savo gyve-
nimu neliudijate, kad indų kelias yra kelias į tikrąjį 
džiaugsmą. 

8. Burkitės į gerą draugiją 
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Kodėl negalite kasdien ar kelis kartus per savaitę susi-
rinkti ir medituoti, klausytis Dievo šlovės aprašymų, moky-
tis iš šventųjų raštų ar kartoti Dievo vardą? Pasvarstykite – 
jums skirtas gyvenimas trumpėja kiekvieną akimirką. Juk iš 
tikrųjų gyvenimas yra laiko ugniai aukojama auka. Kylanti 
ir nusileidžianti saulė kasdien negailestingai pavagia jūsų 
gyvenimo dalelę. Tad kuo geriausiai išnaudokite jums skir-
tą laiką. Atminkite – Viešpats yra Laiko Įsikūnijimas (Kaala 
swaruupa). Jei iššvaistysite ar netinkamai panaudosite nors 
mažiausią laiko dalelę, išduosite Dievą. Tegu kiekviena aki-
mirka būna šventa, dirbkite Dievo darbus, galvokite apie 
gerus dalykus ir visada mintyse kartokite Viešpaties vardą, 
įsivaizduokite Jo pavidalą. 

Burkitės į draugiją, į nuoširdžių, paprastų ir pamal-
džių žmonių draugiją. Susitikite kasdien 17 val. ir iki ko-
kios 20 val. klausykitės šventųjų raštų, giedokite Dievo gar-
bei, medituokite ar kartokite Dievo vardą – labai nusira-
minsite, imsite labiau mylėti ir būsite vieni kitiems broliški.  

Tegu įvairių kalbų – telugų, malajalių, kanadų, tamilų 
ir hindi – tėkmės susilieja palaimos vandenyne. Tokia yra 
tikroji palaima. Šiandien ragaujate pirmąjį tokio džiaugsmo 
lašelį, tegu taip būna visada. 

Stenkitės visus mylėti vienodai  
Kiekviena šalis – Dievo kūno dalis. Viešpats jaučia ma-

žiausią skausmą tolimiausiame Savo valdų kraštelyje, nes 
ten taip pat yra Jo kūnas. Viešpats yra visatos valdovas, 
slaptasis bet kokios veiklos akstinas. Tikėkite tuo ir stenki-
tės visus mylėti vienodai. Niekada neišsižadėkite meilės, 
nenuklyskite nuo doros kelio, dorai įsigykite turto ir turėki-
te tik vieną svajonę, – išsivaduoti, tada įgyvendinsite ketu-
ris gyvenimo tikslus (purushaarthas). Tegu dora (dharma) 
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jums būna svarbiau už turtą (artha), o išsivadavimas (mok-
sha) – už kūniškąjį geismą (kaama). Tada jūsų gyvenimas 
bus prasmingas. Sakiau jums tai daug kartų, tačiau žmogui 
valgyti reikia kasdien, todėl privalau jums tai nuolat pri-
minti. Juk veidą prausiatės kasdien. Taigi ir patarti turiu 
jums nuolat. Vedose svarbiausi dalykai taip pat dažnai kar-
tojami, kad žmogus juos įsisąmonintų. 

Maitindamasis žmogus palaiko kūną geros būklės, o 
tai padeda ugdyti įgūdžius, tobulinti intelektą – teisingo 
vertinimo ir tinkamų sprendimų įrankį. Tada maitinimasis 
virsta gerais naudingais dalykais. Vertindami gerus daly-
kus ir jausmus pajusite, kaip dingsta troškimai. Kitas žings-
nis – meilė Dievui, begalinis troškimas Jį pamatyti ir Jam 
tarnauti. Meilė Dievui padės suvokti dvasinę išmintį, jog 
nėra nieko, išskyrus Dievą, ir kad žmogus yra Aukščiausio-
ji Tikrovė. Taip žmogus išsivaduoja, laimi išsivadavimą. 

Šioje sekoje svarbus kiekvienas žingsnis, todėl reikia 
gerai maitintis. Visada pabrėžiu Aukščiausiosios Tikrovės 
(Brahmamaargam) ir doros kelią (dharmamaargam) – tai du 
dvirãčio vežimo, kuriuo važiuoja žmogus, ratai. Senovėje 
gyvenimas nebuvo labai sunkus, tačiau dabar važiuojant 
dvirãčiu vežimu pusiausvyrai išlaikyti ir nenukristi reikia 
įgūdžių bei atidumo. 

Žinoti, kaip išsiugdyti vidinę ramybę,  
yra didelė laimė 
Savo kalboje gubernatorius pabrėžė Indijos skurdą ir 

apgailestavo dėl tokios šalies būklės. Tačiau kaip galima 
gailėtis šalies, kurioje vaikšto pats Viešpats, Dievo Įsikūniji-
mas? Ko jums trūksta? Šioje šalyje yra visų išteklių, reika-
lingų laimingai gyventi. Žmonės gali turėti šviesą – tereikia 
tik spustelėti jungiklį! Tačiau jie nežino, kaip tai padaryti ar 
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kur tas jungiklis yra. Gamta dosni, Viešpats dalija malones. 
Ko dar reikia? Kai kas nors šį kraštą vadina skurdžiu ar 
varganu, jaučiuosi įskaudintas. Galbūt kai kurie žmonės 
nežino, kaip praturtėti, ar nesirūpina to daryti, tačiau visi 
žino, kaip išsiugdyti vidinę ramybę. Tai iš tikrųjų yra dide-
lė laimė. 

Indija turi lobį, kuris ją pavers visos žmonijos dvasine 
mokytoja. Čia gimusiems iš tikrųjų labiau pasisekė nei ki-
tiems, tačiau jų laukia ir didesnė atsakomybė. Dėl savo 
skurdo ar žemo gyvenimo lygio jie neturėtų jaustis paže-
minti ar pulti į neviltį. Savo gyvenimu jie turėtų įrodyti, 
kad dvasingi žmonės laimingesni ir gyvenimo kovoje drą-
sesni. Pasaulis šiandien kenčia dėl per didelio žinių srauto. 
Deja, gausėjant žinių smunka dora. Tai svarbiausia žmoni-
jos kančių priežastis. Dvirãčio vežimo, kuriuo važiuoja 
žmogus, Aukščiausiosios Tikrovės padanga nusileido. Ją 
galima vėl pripūsti kartojant Dievo vardą. Su nuleista pa-
danga toli nenuvažiuosite. Tad pradėkite burtis į gerą drau-
giją, dirbkite gerus darbus ir semkitės iš jų džiaugsmo. 
Toks šiandien Mano patarimas jums.  

Triloknato salė, Laknau, 1961 04 30 
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    ai ateisite prie šventosios upės išsimaudyti,  
šventikas paprašys jūsų tris kartus panirti į vandenį.  
Tai nėra paprastas veiksmas.  
Tris kartus panirdami nusiplausite tris kūnus –  
fizinį (sthuula sarira), subtilųjį (suuksma sarira) 
ir priežastinį (kaarana sarira),  
tris sritis – išorinę (baahya), vidinę (bhaava)  
ir giliausiąją sąmonės (chitha),  
pašventinsite tris dalykus –  
darbus (karma), kontempliaciją (upaasana)  
ir dvasines žinias (jnaana). 

Satja Sai Baba 

K  
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9. NARAJANOS VARDAS 

Jums visiems iš tiesų labai pasisekė, nes galite per me-
tus nors kelis mėnesius pagyventi šioje šventoje vietoje, ku-
ri nuo senų senovės žinoma Badharikašramo (Badharikaash-
ram)26 vardu. Daugelis didžių išminčių čia atliko askezę 
(thapas) ir suvokė žmogaus gyvenimo tikslą. Šios snieguo-
tos kalnų viršūnės moko žmogų būti tokį tyrą ir nesuteptą 
kaip jų baltumas. Šių slėnių tyla labai įkvepianti. Nurimus 
širdžiai, liežuvis tyli ir ausys ilsisi. Todėl senovėje ir net da-
bar dvasiniai ieškotojai vyksta į nuošalias vietas ir dirba 
dvasinį darbą. Tačiau ieškoti tylos beviltiška, jeigu jūsų vi-
duje siaučia audra. Jūs esate ne ten, kur jūsų kūnas, o ten, 
kur jūsų mintys. 

Šįryt išėmiau netralingamą (nethralinga)27 iš ten, kur jį 
padėjo Šankaračarja. Tai svarbiausias šios šventyklos dvasi-
nio peno šaltinis. Po ritualinio nuplovimo ir pagarbinimo 
vėl gražinau jį į vietą, kad atvykę piligrimai pelnytų dar 

                                                 
26 Badharikašramas, arba Badhrinatas (Utar Pradešo valstija, netoli 

Hardvaro, 3200 m. aukščiau jūros lygio), – viena iš keturių svarbiau-
sių Himalajų kalnuose  esančių šventų vietų, minima seniausiuose 
šventuosiuose raštuose. Ten yra šventykla su Badhrio Narajanos, 
Višnaus Įsikūnijimo, atvaizdu. Šventykla yra sunkiai prieinamoje 
vietoje, todėl veikia tik vasarą, o žiemą būna uždaryta. Manoma, kad 
apeigos niekada nenutrūksta, žiemą jas atlieka iš dangaus nusileidę 
šventieji, tarp jų ir garsusis Narada.    

27 Netralingamas – kiaušinio pavidalo akmuo su akimi viduje, Šivos 
simbolis, nethra skr. – akis, linga – materialus dievybės simbolis.   
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daugiau malonių. Šankaračarja, atvykęs čia pirmą kartą 
(nors šią vietą turbūt žinojo ir čia atkeliavo jogiškomis ga-
liomis), atsivežė iš Kailaso penkis lingamus. Kitus keturis, 
pagal griežtą Šastrų reikalavimą, jis paliko Šringeryje, 
Dvarkoje, Puryje ir Čidambarame. Kaip Nara Parvatos ir 
Narajana Parvatos kalnai, iškylantys šios šventyklos fone, o 
tarp jų horizonte šviečianti Nilakantešvara Parvata, taip ir 
šioje Narajanos šventykloje lingamas iš Kailaso yra dvasi-
nės šviesos širdis. Iš Višnaus pėdų gimė Gangas, o prisilie-
tęs prie Šivos galvos, jis tapo šventas. Tokios istorijos moko, 
kad įvairios Dievo dalys viena nuo kitos nesiskiria. 

Keturios kosminio žmogaus dalys 
Dievo dalių negalima skirstyti į aukštesnes ir žemes-

nes. Žmonių taip pat negalima skirstyti į aukštesnius ar 
žemesnius. „Purušasuktoje“ (Purushasuuktha)28 rašoma, kad 
brahmanai – tai kosminio žmogaus veidas, kšatrijai – ran-
kos, vaišijai – šlaunys, o šudros29 – pėdos, ir primenama, 
kad visas Dievas yra grožis, išmintis ir malonė, visos Jo 
kūno dalys gražios, spindinčios ir malonios. Visas cukrinis 
žmogutis saldus, jo rankose yra tiek pat cukraus, kaip ir 
galvoje. Nesutarimai ir ginčai prasideda tik todėl, kad 
jums stinga meilės.  

Jei iš tikrųjų mylėsite, nepastebėsite skirtumų, jie jums 
atrodys nesvarbūs, nereikšmingi. Kur nėra meilės, ten vy-
rauja egoizmas, prasideda ginčai, vieni tvirtina esą svarbes-
ni už kitus. Esate prie Badhrio Narajanos, paties Dieviško-
sios Meilės Įsikūnijimo, todėl taip pat turite spinduliuoti 

                                                 
28 „Purušasukta“ – himnas Purušai, X-asis Rigvedos skyrius, kuriame 

apdainuojamas didysis visatos Dievas.   
29 Pagal indų kastų sistemą braminai yra dvasininkai, kšatrijai – kariai, 

vaišijai – pirkliai, šudros – tarnai.   
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meilę. Neįsileiskite į savo širdį neapykantos ir pykčio. Dau-
gelis jūsų čia atvyko kaip maldininkai – išsipildė jūsų gyve-
nimo svajonė. Žinau, kaip aukojotės taupydami šiai sunkiai 
kelionei pinigus, kaip ilgai rengėtės ir džiugiai į ją išvykote. 
Žinau apie jūsų drąsą, kuri jus čia atvedė. Iš savo tolimų 
kaimų Asame, Keraloje, Radžastane ir Kašmyre atkeliavote 
čia iškentę ligas, nelaimes, skurdą ir alkį.  

Keliaukite į tikslą džiugiai 
Į namus parsivežkite šių kalnų tylą, raminamą Alak-

anandos vėsą, iš šios žemės trykštančių karštų šaltinių ši-
lumą, pasiaukojimo dvasią, kuri į šią vietą vedė išminčius 
bei šventus žmones. Grįžę uoliau imkitės dvasinio darbo, 
tęskite piligrimystę ir ryžtingiau siekite tikslo. Kaip Gan-
gas, skubantis į vandenyną, iš kurio vandens jis gimė, taip 
ir žmogus turi veržtis prie Dievo, nuo kurio atsiskyrė. Jo-
kios kliūtys negali sustabdyti Gango tėkmės. Keliaukite ir 
jūs pirmyn į tikslą kaip ši Alakanandos upė – juokdamiesi, 
versdamiesi per galvas, džiugiai šokinėdami per uolas ir 
akmenis. 

Tegu vietos gyventojai, kurių daugumą sudaro pir-
kliai, parduotuvių savininkai ir šventikai, iš čia kasdien at-
vykstančių piligrimų pasisemia tikėjimo Badhrio Narajana. 
Pasistenkite suprasti, kas tuos vargšus, senus, luošus žmo-
nes iš tolimų kraštų šiuo sunkiu kalnų keliu atvedė į šią 
šventyklą. Iki paskutinio žingsnio prie jos slenksčio juos ve-
dė tikėjimas. Ir jūs ugdykitės savo širdyse tokį tikėjimą – 
pamatysite, kaip visas jūsų gyvenimas pakryps gerąja lin-
kme. Pradėkite kartoti Narajanos vardą, pajuskite jo saldy-
bę, ir visi jūsų darbai įgis naują prasmę. Tada ši šventykla 
jums taps ne pragyvenimo šaltiniu, o Dievo namais. Pragy-
venimui galima užsidirbti įvairiausiais būdais bet kur kitur. 
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Tačiau būti šioje vietoje, kuri tūkstančius metų milijonams 
žmonių buvo šventa, kurią tik paminėjus žmonės atsistoja 
ir pagarbiai nulenkia galvas, yra iš tikrųjų ypatinga privile-
gija, nepaprasta galimybė. Tinkamai ja pasinaudokite.  

Nesinaudokite piligrimų neišmanymu 
Noriu jūsų paprašyti vieno dalyko – vertinkite čia at-

vykstančių piligrimų kančias, vargus ir ištvermę. Maloniai 
su jais elkitės, nebūkite jiems šiurkštūs, nepriverskite jų dar 
labiau kentėti. Kai po savaitę trukusios kelionės pūslėtomis 
kojomis ir išalkę po pasninko jie pasieks šį rojų, elkitės su 
jais maloniai. Nesinaudokite jų neišmanymu ir nesistenkite 
iš jų pasipelnyti. Ir verslas turi būti doras, tad nepažeiskite 
taisyklių. Tada Badhrio Narajana jus palaimins. Jei elgsitės 
priešingai, Jis vis tiek jūsų neapleis. Tik praeis daugiau lai-
ko! Kiekviena gyva būtybė kada nors turės pradėti žengti 
doros keliu, pelnyti Dievo malonę ir susilieti su Juo. 

Badhrinato šventykla, 1961 06 17 
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10. IDEALUS MOKINYS 

Svamis Vidjananda, kreipdamasis į visus hindi kalba, 
sveikino Mane, atvykusį į Nainitalą, apibūdino jo gražią 
gamtą, gyrė klimatą, tarsi būčiau prašalaitis, kurį reikia ofi-
cialiai pakviesti ir sutikti. Esu su jumis, nes kur yra aptari-
nėjama „Gyta“, ten esu ir visada būsiu. Man rūpi ne tiek 
išorinis gamtos grožis, kiek žmogaus būdo ir elgesio grožis, 
kurį ugdyti jam padeda „Gytos“ studijos. Atėjau į šią studi-
jų grupę su jumis pasimatyti, nes laiminu visas žmonių pa-
stangas mokytis, dvasiškai tobulėti ir kilti aukštyn. „Ten, 
kur giedos Man atsidavusieji, būsiu ir Aš, Narada“ (Mad-
bhakthaah yathra gaayanthe, thathra thishthaami, Naaradha). 
Tačiau iš tikrųjų Viešpats visada yra visur – kad ir kaip elg-
tumėtės: giedotumėte Jam, ar ne. Giedojimas tik priverčia Jį 
jums pasirodyti. Tai tolygu radijo imtuvui, kuris, nustačius 
tam tikrą bangų dažnį, eteryje pagauna melodiją. Srovė te-
ka visada, tereikia įsukti lemputę ir bus šviesu.  

„Bhagavadgyta“ – tai visos žmonijos vadovėlis, aiškiai 
ir suprantamai dėstantis dvasinio mokslo paslaptis. Tačiau 
šis vadovėlis bus naudingas tik tada, kai skaitytojas pasijus 
toks vienišas, koks buvo Ardžuna, kai Krišna pradėjo su 
juo kalbėtis. Kai būsite apimti tokios nevilties, koks buvo 
Ardžuna, Dievas duos jėgų suprasti mokymą ir išsklaidys 
jūsų liūdesį. Tik kenčiantis ligonis turi teisę į tam tikrus 
vaistus, kurie jį išgydys. Kitiems jų nereikia. Kokią naudą 
jie gali jiems duoti? „Gyta“ paveiks žmogaus protą tik tada, 
kai bus labai ryškūs nevilties simptomai.  
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Kiekvienas, kuris pasiaukos Dievui,  
gaus atsakymą 
Ardžuna, geriausias to meto šaulys, troškęs sunaikinti 

bloguosius kauravus, užrūstinusius jį savo nuolatiniu žiau-
riu kerštavimu, staiga nusivilia viskuo, ką iki šiol laikė ver-
tinga. „Kokia pergalės prasmė?“ – klausia tūkstančio susi-
rėmimų didvyris. – „Ar teisinga mūšyje žudyti savo gimi-
naičius?“ – abejoja karys, prisiekęs nušluoti nuo žemės visą 
kauravų giminę. „Nenoriu jų žudyti, nors galbūt jie trokšta 
mano mirties. Sudėsiu ginklus, mirsiu nesipriešindamas“, – 
dejuoja garsusis kšatrijas. „Geriau jau elgetausiu ir prie du-
rų prašysiu išmaldos“, – nusimena karališkosios šeimos pa-
likuonis. Taigi jo siela pasirengusi nušvisti. Greta jo yra 
dvasinis mokytojas – Viešpats, ir Ardžuna tai žino. „Kenčiu 
nuo neišmanymo. Esu sutrikęs, nežinau, kas yra teisinga, o 
kas ne“, – prisipažįsta jis savo dvasiniam mokytojui. Ar-
džuna nori mokytis, nusižeminęs jis puola Krišnai į kojas. 

Kiekvienas, kuris pasiaukos Dievui taip, kaip tai anuo-
met padarė Ardžuna, gaus atsakymą, ir Viešpats, vadelio-
damas vežimą – žmogaus širdį, mokys jį „Gytos“. 

Siela pažįstama, kai įveikiamas paklydimas 
„Gytos“ tikslas – išsklaidyti Ardžuną apėmusias abejo-

nes. Joms pasidavęs Ardžuna pasijuto veikėju, kai iš tikrųjų 
buvo tik įrankis. Todėl pačioje pokalbio pabaigoje Krišna jo 
paklausė: „Ar įveikei savo abejones, sukeltas neišmany-
mo?“ Krišna buvo geras mokytojas, – siekdamas padėti 
mokiniui suprasti mokymą Jis norėjo pasinaudoti kitokiais 
metodais ar kiek ilgiau su juo pasikalbėti. Tačiau ir Ardžu-
na buvo geras mokinys.  

„Aš įveikiau savo paklydimą (nashto mohah). Aš paži-
nau“, – pasakė jis Krišnai. Tačiau ką jis iš tikrųjų pažino? 

10. Idealus mokinys 
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Ardžuna pažino savo sielą. Jis suvokė esąs siela ir suprato, 
kad pasaulis bei visi objektai dėl neišmanymo arba iliuzijos 
yra „uždėti“ ant jos. 

Karalius miegodamas sapnuoja save apdriskusį, prie 
svetimų durų maldaujantį duonos kąsnelio, tačiau niekas jo 
negirdi. Jis nebegali ilgiau ištverti savo sielvarto ir ima gar-
siai raudoti prikeldamas motiną. Ji atbėgusi pažadina kara-
lių iš miego. Motinai nereikia sakyti: „Klausyk, tu nesi elge-
ta, tu – karalius“. Vos pabudęs jis pats tai žino. Taip pat ir 
siela pažįstama iškart, kai tik įveikiama iliuzija, privertusi 
žmogų tikėti, jog šis sapnų pasaulis yra tikras! Vaikystėje 
patekęs į gaują princas elgiasi kaip vienas iš jų, tačiau jo kil-
mė niekur nedingsta. Išvaduokite jį, ir jis sužinos esąs prin-
cas. Todėl Ardžuna ir sušuko: „Aš prisiminiau (Smrithir lab-
dhaa). Aš pažinau. Aš žinau, kas esu. Aš esu Tu“. 

„Gytoje“ labiausiai iš visų kūrinių  
 dera visos jogos 
Taip turi baigtis „Gytos“ studijos. Toks turėtų būti jū-

sų susibūrimo tikslas. Koks nors mokslo vyras gali nesusto-
damas padeklamuoti visą „Gytą“, užrašyti ją ant popie-
riaus, perskaityti iš kito galo, pakomentuoti. Kitas pavyz-
dys – žmogus nuėjo prie jūros, šokinėjo per bangas, paskui 
išsimaudė, todėl jo kojos sušlapo. Čia nėra jokio stebuklo. 
Kai maharadža sėdi soste, dvariškiai vardija daugybę jo ti-
tulų, tačiau kasdieniame gyvenime jį vadina trumpu vardu. 
Panašiai nutinka daugeliui mokslininkų, plaukiojančių 
„Gytos“ jūroje – prieš kitus jie gali labai puikuotis, tačiau li-
kę vieni, tik su savo sąžine, jie tėra maži žmogeliai. Didin-
gumą lemia dvasinis darbas ir jo sėkmė, doras elgesys ir at-
kaklumas. 
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„Pabuskite, pakilkite ir nesiliaukite plušėję tol, kol ne-
pasieksite tikslo“ (Uthisthatha, jaagratha, praapyavaraan ni-
bodhatha). Tačiau į tikslą nereikia žygiuoti. Tai nėra kokia 
nors vieta, į kurią privalu vykti. Tai praregėjimas, šydo nu-
kritimas, pabudimas iš miego, dvasinės išminties šviesos 
įžiebimas. 

Jei norite suprasti „Gytą“, būtina sutelkti visą dėmesį 
(ekaagratha). „Ar tu klauseisi atidžiai? Ar tavo mintys nenu-
klydo į šalį?“ – paklausė Krišna Ardžunos. Mat kovos lau-
ke, kuriame jie buvo, daugybė dalykų galėjo išblaškyti jo 
dėmesį ir sutrukdyti gauti neįkainojamą pamoką. Iš tikrųjų 
nuostabu, kad sėdinčiam kovos vežime tarp dviejų kariuo-
menių Ardžunai pavyko suvaldyti mintis ir nuraminti su-
kilusius jausmus! Jis iš tikrųjų buvo idealus mokinys. Būki-
te jam dėkingi už „Bhagavadgytos“ tiesas. 

Kai kurie žmonės, palaikydami vieną pusę, tvirtina, 
jog „Gyta“ moko tik tam tikros jogos. Tačiau jei pradėsite 
gyventi pagal „Gytą“, noras puikuotis savo išprusimu, dės-
tyti naujas teorijas ir naujai interpretuoti šį kūrinį dings. 
„Gytoje“ labiausiai iš visų kūrinių dera visos jogos. Tegu ji 
tampa jūsų gyvenimo kelrode žvaigžde, tada jūsų elgesys 
bus grindžiamas veiksmo (karma) joga, jausmai – meilės 
Dievui (bhakthi) joga, mąstymas – išminties (jnana) joga. Tai 
įvyks savaime. Jūsų darbai bus dori, jūsų jausmai skatins 
meilę, jūsų mintys atskleis tiesą, ir susibūrę į gerą draugiją 
pajusite ramybę, didžiąją ramybę. 

„Gytos“ studijų ratelis, Nainitalas, 1961 06 24 
 

10. Idealus mokinys 
 

 53

 
 
 
 
 
 
 
   ūsų pastangas turi papildyti Dievo malonė,  
tada jums seksis.  
Tačiau kaip pelnysite Dievo malonę,  
jeigu jos neieškote?  
Pastangos – tai durys, atidarykite jas  
ir tegu pro jas įžengia gailestingasis Dievas,  
nešinas sėkmės karūna. 

 Satja Sai Baba 

J  
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11. SU REGIMUOJU DIEVU  
         PAS NEREGIMĄJĮ DIEVĄ 

Visi laukiate, kad papasakočiau apie kelionę į Badhrį ir 
pasakyčiau, kas ten nutiko. Taigi trumpai tariant – žmonės 
nuvyko į Badhrį ir sugrįžo saugiai (bhadram)30. 

Kelionėje pavojus visą laiką tykojo iš ugnies, van-
dens, vėjo, dangaus ir žemės – visų penkių stichijų. Tačiau 
žmonės žinojo, jog kiekvieną akimirką juos saugo Dievo 
malonė. Apie 150 piligrimų, dauguma jų seni ir pusėtinos 
sveikatos, Svamio dėka šią kelionę įveikė nesunkiai. Sva-
mis taip pat nuvyko į Badhrį, nes ten reikėjo vėl pakrauti 
dvasine energija svarbiausią šventumo šaltinį – netralinga-
mą. Šankaračarja iš Kailaso atvežė penkis lingamus: po 
vieną į Dvarką, Šringerį, Bhadrį, Purį, o penktąjį – į Či-
dambaramą. Iš jų tik Badhrio lingamas spinduliuoja Nara-
janos energiją (Narayana-amsam) ir jį vėl reikėjo pašventin-
ti. Tokia buvo Mano užduotis ir tie, kurie atvyko kartu, 
matė kaip Aš tai darau. 

Ateistų Indijoje mažai 
Turėjau tai padaryti dar šiais metais, nes tai 35-ieji šio 

Dievo Įsikūnijimo gimimo metai. Be to, šiemet į Šringerį 
atvyksta 35-asis Šankaračarjos įpėdinis. Todėl šiais metais 
                                                 
30 Sutrumpinto indų šventosios vietos Badhrinato pavadinimo ir sansk-

rito kalbos žodžio bhadram, kuris reiškia „saugus, palaimintas, lai-
mingas, sėkmingas“, žodžių žaismas.   
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yra svarbu pakrauti dvasinio lobyno, vadinamo „Badhrik-
ašramu“, elementus. Išėmiau netralingamą, kurį Šankara-
čarja padėjo po dievybės statula, ir nuploviau jį iš Savo 
rankos „ištekėjusiu“ Gango vandeniu, kurio gavau moste-
lėjęs ranka, pagarbinau auksiniais bilvos lapeliais31 ir tam-
bo gėlėmis32, kuriuos taip pat čia materializavau, paskui 
vėl padėjau jį į auksinį lotosą su trimis žiedlapių eilėmis, 
kurių kiekviena turi po du mažesnius sluoksnius su 16 la-
pelių. Šio lotoso žiedas simbolizuoja širdį, kurioje reikia 
garbinti lingamą.  

Nustebsite pamatę, kaip keliu į Badhrį traukia tūkstan-
čiai piligrimų. Nutilsite ir nebedejuosite, kad šioje šalyje 
daugėja ateistų. Žmonės iš visos Indijos: vyrai, moterys ir 
vaikai, seni ir jauni, sveiki ir luoši, turtingi ir vargšai keliau-
ja į Badhrį verčiami tik vieno dalyko – tikėjimo. Jie atkakliai 
žygiuoja į tikslą – mokykitės iš jų. Tokia piligrimystės nau-
da. Keliaudami kartu su giminingų sielų žmonėmis moko-
tės labiau mylėti Dievą, sutvirtinate savo tikėjimą ir uoliau 
dirbate dvasinį darbą. Tokia dievo Narajanos atvaizdo 
Badhryje didybė. 

Taip, turi įvykti dvasinis virsmas. Todėl tikima, kad 
„pamatęs grįžusį iš Badhrio piligrimą žmogus gauna daug 
gero“. Žinoma, kad įvyktų toks virsmas, nebūtina keliauti į 
tokią tolybę. Juk dievas Narajana čia pat. Badhryje tik už-
mezgamas ir pažymimas Dievo bei žmogaus ryšys, tačiau 
tai jūs galite atlikti bet kur. Išsivadavę iš iliuzijos patys tap-
site dievais, pasidavę jai liksite žmonėmis. Nėra krašto, ku-

                                                 
31 Bilvos lapai nuo senų senovės Indijoje naudojami garbinant Šivą. Tiki-

ma, jog iš bilvos lapų pagaminti amuletai turi ypatingų galių. Vaistai, 
pagaminti iš bilvos, pasižymi ypatingomis gydomosiomis savybėmis.   

32 Tambo gėlės Indijoje laikomos šventosiomis gėlėmis, turinčiomis gy-
domųjų savybių.   
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rio nebūčiau aplankęs, nėra vietos, kur Manęs nebūtų. Taigi 
su Manimi vykę sekėjai keliavo su konkrečiu pavidalu pas 
abstraktųjį, su regimuoju Dievu pas neregimąjį Dievą! 
Jiems labai pasisekė. 

Piligrimas turi būti tylus 
Tenenusimena tie, kurie negalėjo vykti kartu, nes visą 

šį laiką jie galvojo tik apie Svamį, todėl jų dvasinis darbas 
buvo daug svarbesnis. Juk piligrimystės tikslas – ne rinkti 
įdomybes, paveikslėlius, prasado33 gabalėlius, skulptūrėles 
ar atvaizdus, o praplėsti akiratį, užjausti daugiau žmonių 
ir suminkštinti širdis. Piligrimystė turi būti tyli kaip akies 
užmerkimas. Kodėl žmonės keliaudami pas Dievą mala 
liežuviais, rėkauja, barasi? Juk iš tikrųjų visos šventos vie-
tos ir visos piligrimystės yra jumyse. Jūs visada kelyje, net 
jei nežengėte nė vieno žingsnio Badhrio ar Kašio link. Ne-
liūdėkite, jei negavote šventojo Gango vandens, kuriuo 
nuploviau netralingamą (abhisheka theertha). Matau, kad to 
vandens trokštate nuo tada, kai išgirdote apie šį įvykį 
Badhryje. Nesijaudinkite, gausiu jums to vandens ir duo-
siu čia pat. 

Žmonės gali sakyti, kad piligrimystė – tai laiko ir pini-
gų švaistymas. Tačiau jei žmogus iš tikrųjų myli Dievą, ge-
riausias laiko ir pinigų panaudojimo būdas yra kaip tik pi-
ligrimystė. Meilė Dievui – ne silpnumo, o drąsos, išminties, 
teisingo vertinimo požymis. Tik ji gali teikti laimės ir ramy-
bės. Visi to nepaprastai trokšta ir kada nors keliaus drauge 
su jumis. Dėl neišmanymo ar nerimo jie mėgina įvairius ki-
tus kelius, tačiau išgydyti juos gali tik šis vaistas. 

Prašanti Nilajamas, 1961 07 04 

                                                 
33 Prasadas – Dievui paaukotas maistas.   
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   ūsų siela yra tarsi lempa.  
Įpilkite į ją Dievo malonės alyvos,  
ištiesinkite dagtį savitvarda,  
įstatykite į Dievo vardo kartojimo kaminą,  
kad džiaugsmo ir liūdesio gūsiai  
liepsnos neužgesintų.  
Uždekite lempą Vedų posakiu  
„Aš esu Aukščiausioji Tikrovė“  
(Aham Brahmaasmi)  
ir išvysite šviesą, kuri pasklis aplinkui. 

Satja Sai Baba  

J 
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12. APŠVIESKITE SAVO VIDŲ 

Šis susitikimas Man primena renginį, kuris vyko prieš 
dvylika metų steigiant vidurinę mokyklą. Panašūs susitiki-
mai vyko ir aplinkiniuose kaimuose. Tada jūs taip pat susi-
rinkote šioje šventykloje, tačiau nuo tol pro jūsų kaimą tik 
pravažiuodavau arba dalyvaudavau kaimo apylinkių ren-
giniuose. O šiandien vėl esu čia, senojoje vietoje, ir labai 
džiaugiuosi. Esu laimingas dar ir todėl, kad šios dienos įvy-
kis susijęs su pačia šventykla. Prieš dvylika metų Lakšmi-
narasimhos šventykla buvo mokslo šventovė. 

Nemanykite, jog Dievui reikia šviesos, kad Jam reikia 
apšvietimo. Dievas yra Šviesos Įsikūnijimas (Jyothi swaruu-
pa), spindinti tūkstančiu saulių. Jis yra toji jėga, kuri priver-
čia šviesą švytėti. Jam neprilygsta joks žemiškas apšvieti-
mas (thejas). Juk iš tikrųjų reikia apšviesti ne šį akmeninį 
statinį, o jūsų kūnų šventoves, kurias jūs nešiojatės kartu. 
Sakoma, kad kūnas yra šventykla (Deho Devaalaya prokthah), 
kurioje įkurdintas gyventojas – amžinasis Dievas (Jeevo 
Devah sanaathanah). Dievas yra vidinė keliančioji jėga, o įsi-
kūręs žmogaus širdyje vadinamas individualia siela (jeevi). 
Paskendęs iliuzijos tamsoje, žmogus neatpažįsta savo sielos 
dieviškumo. Naktį jūs stulpą palaikote žmogumi. Taip pat 
netinkamai suprantate ir individualią sielą tarsi kažką, kas 
yra atskira ir kintama. Dėl tos tamsos daugiau dėmesio ski-
riate ne dieviškajai ar dvasinei, o žmogaus esmei. Todėl 
šviesą reikia uždegti ne name, kur garbinamas Dievo at-
vaizdas, o žmogaus vidinėje sąmonėje (anthahkarana). 
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Šventykla yra miestelio kultūros centras 
Nūdienos žmonės nerimsta dėl fizinių patogumų, ta-

čiau pagerėjus gyvenimui nė kiek nepagerėjo žmogaus bū-
das, žmogus netapo doresnis, teisingesnis. Materialusis pa-
saulis – tai lazda, padedanti žmogui vaikščioti, tačiau kokia 
iš jos nauda tam, kuris negali vaikščioti? Nevaldančiam ko-
jų žmogui lazda tik trukdo. Fiziniai patogumai yra lyg laz-
da, pirmiausia reikia turėti stiprias kojas, galėti vaikščioti, 
t.y. būti gero būdo, doram. 

Tokiam tvirtumui išsiugdyti būtina imtis dvasinio dar-
bo – kokių nors pratybų, kurios tiktų žmogui pagal jo būdą 
ir gebėjimus. Žmonės kovoja dėl netikrų laikinų dalykų, ta-
čiau nesistengia pelnyti tai, kas amžina ir tikra. Tai tragedija! 

Skaitydamas pranešimą jaunimo asociacijos narys dė-
kojo žmonėms už paaukotus pinigus apšvietimui įrengti. 
Manau, kad, užuot rinkus iš žmonių po truputį pinigų, visą 
sumą galėtų duoti vienas aukotojas. Juk šventykla yra mies-
telio kultūros centras. Senovėje atvykęs į kaimą žmogus pir-
miausia klausdavo: „Ar čia yra šventykla?“ ir ryždavosi 
nakvoti tik ten, kur ji būdavo. Šventykla anuomet žmones 
auklėjo, svečiai būdavo priimami nuoširdžiai, kaimo žmonės 
buvo išauklėti, mandagūs. Šventykloje esantis Dievo atvaiz-
das saugojo gyventojus nuo ligų ir nelaimių. (Tačiau dabar 
atvykęs į naują vietą žmogus klausia: „Ar čia yra viešbutis? 
Ar čia yra kino teatras?“) Prisidėdami prie šventyklos tvar-
kymo jūs investuojate į viso miestelio gerovę. 

Dvasiniams ieškotojams Himalajai labai arti 
Neatsisakykite turto, kurį paveldėjote iš anksčiau gy-

venusių kartų. Praėjusį mėnesį buvau Utar Pradešo valsti-
joje, netoli snieguotųjų Himalajų, nuvykau iki pat Badha-
rikšetramo. Nors Himalajai yra toli, dvasiniams ieškoto-
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jams jie labai arti. Jei matote tik šviesos grožį ir nejaučiate 
jos šilumos, tai rodo, kad būdami arti iš tikrųjų esate toli 
nuo Manęs. Visus tuos metus jūs, kurie buvote taip arti prie 
Manęs, matėte tik šviesą, bet nepajutote jos šilumos, todėl iš 
tikrųjų buvote nuo Manęs toli. Taigi nuvykę į Himalajus 
pamatėme daugybę luošų senukų ir senučių, šalia jų – tvir-
tesnių ir turtingesnių žmonių, vyrų, moterų, vaikų, kurie, 
įveikdami klimato sunkumus, kelio pavojus, šaltį ir alkį, ke-
lionės išlaidas ir nuotolį, vyko pamatyti dievo Narajanos at-
vaizdo. Žmonės Manęs dažnai klausia, kas šiame Tamsos 
amžiuje gali padėti išsaugoti dorą. Atsakau, kad ji tebėra 
daugybės tokių žmonių širdyse. 

Ajodjoje mačiau, kaip beveik visi žmonės nepaliauja-
mai kartojo Ramos vardą. Ryžių maiše galite rasti saujelę 
akmenukų, tačiau dėl tokio menkniekio viso maišo nereikia 
išmesti. Piligrimai kartojo Badhrio Narajanos vardą ir tai 
teikė jiems dar daugiau jėgų bei įkvėpimo žengti keliu į 
priekį. Pamėginkite tai daryti ir jūs – įsitikinsite, kad tai tei-
kia džiaugsmo bei ramybės. Jūs jau turite dieviškąją jėgą, 
jos nereikia ieškoti. Tačiau privalote paruošti tai jėgai dirvą. 

Dvasinį darbą dirbkite nuoširdžiai 
Pakaks išrauti iš savo širdies egoizmo piktžoles. Ta-

čiau tai padaryti labai sunku: nuo menkiausio lietaus žolės 
vėl suželia. Palankiomis sąlygomis egoizmas išleidžia ūg-
lius ir vėl veši. Valios pastangomis išraukite jį su visomis 
šaknimis. Sakykite: „Ne aš, o Dievas“. 

Dvasinį darbą dirbkite nuoširdžiai. Neapsimetinėkite, 
neapgaudinėkite nei savęs, nei kitų. Kartą vienas elgeta ieš-
kojo, kur pavalgyti, nes buvo labai išalkęs. Pamaldi senutė 
pasikvietė jį į namus, pasiūlė nusiprausti, paskui kartu pa-
pietauti. „Kodėl turėčiau praustis? Aš ką tik kartojau Go-
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vindos vardą (Govindethi sadhaa snaanam), tai prilygsta 
maudymuisi“, – pasakė elgeta. „Šit kaip! Ramos vardas yra 
neišsenkantis maistas (Raama naamaamrithyam sadaa bhoja-
nam). Aš tave juo ir pamaitinsiu. Kuo greičiau iš čia nešdin-
kis“, – atsakė jam moteris. Nesipuikuokite studijuodami 
Šastras ir šventuosius raštus. Būkite kuklūs, tačiau išmokite 
ir pasipriešinti pagundomas. Jūsų prigimtis dieviška, tik 
iliuzija ją padengė purvo sluoksniu. Skalbėjas jūsų drabu-
žiams nesuteikia baltumo, jie iš pat pradžių buvo balti, 
skalbėjas tik pašalina purvą ir grąžina buvusį baltumą. Jis 
turi šiam darbui dvi priemones: muilą ir vandenį. Turėda-
mas tik kurią vieną žmogus drabužių švariai neišskalbs. 
Kai reikia išvalyti proto nešvarumus, muilas yra moralės 
normos (neethi), o vanduo – jų laikymasis (nishta). 

Dėl aplaidumo praeities palikimas nyksta 
Ginčijasi, pyksta ir ciniškai kalba tik neišmanėlis. Pro-

tingas žmogus prieš nutardamas pamąsto, atidžiai išnagri-
nėja problemą, susieja ją su savo patirtimi ir neskuba nu-
spręsti. Jis mažiau klauso, o labiau stengiasi pajusti. Indų 
tauta yra lyg tas žmogus, kuris, turėdamas rankoje sviestą, 
laksto ieškodamas ghi34. Čia labiau nei bet kur kitur išmok-
site pasisemti ramybės, tačiau, užuot tai darę, lankotės pas 
įvairiausius diletantus! Žinoma, net dvasiniai vadovai, 
siekdami turtų ir garbės, pykstasi bei varžosi tarpusavyje. 
Nyksta apleistas praeities palikimas. Muilas geras, bet van-
duo nešvarus, todėl neįmanoma drabužių išskalbti baltai. 
Šeimos žmogui vienodai svarbu siekti tikslo (lakshya) ir gar-
binti turto deivę Lakšmę (Lakshmi). Toks žmogus turi tikslą, 
tačiau jį, deja, pamiršta. Turto deivė Lakšmė neturėtų truk-

                                                 
34 Ghi – išvalytas lydytas sviestas.   
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dyti jam siekti tikslo ar slėpti jį nuo jo akių. O vienuoliui 
Lakšmė apskritai yra tabu, jis turi siekti tiktai tikslo. 

Dabar, kai įjungtos šviesos, atėję į šventyklą žmonės 
galės aiškiau matyti altorių. Laiminu juos, kad jie aiškiau 
matytų ne tik altorių, bet ir savo vidų. Šviesa yra džiaugs-
mo ir žinių šaltinis. Nesumenkinkite jos naudodami blo-
giems tikslams – lošdami kortomis, kalbėdami apie ką nors 
su neapykanta, pasiduodami gobšumui. Tepadeda jums 
šviesa ugdyti meilę Dievui, daugiau sužinoti apie Dievo 
šlovę ir kaip tikriems broliams tarnauti vieni kitiems. 

Lakšminarasimhos šventykla, Bukapatnamas, 1961 07 18 
 
 
 
 
 
 
 
    aip išmatuoti Dievo šlovės didybę?  
Pažvelkite į laukuose augančius  
lietaus ištroškusius pasėlius. 
Jie, vargšeliai, negali pasiekti debesų,  
nešančių gaivų vandenį,  
todėl tegali ilgėtis ir gailiai melsti.  
Tačiau debesys, džiugindami pasėlius,  
išpila iš tolimosios jūros atneštą lietų ir šie sužaliuoja. 
Taip ir Viešpats,  
džiugindamas visas nuliūdusias širdis,  
atsiliepia į žmonių maldas. 

Satja Sai Baba 
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13. V IDINĖ ŠVENTOVĖ 

Prisimenu, kaip prieš dvylika metų Bukapatnamo gy-
ventojai susirinko šioje šventykloje vidurinės mokyklos ati-
darymo proga. Taigi mokykla pradėjo veikti ir Aš dažnai 
atvažiuodavau. Tačiau mokykla yra už miesto, tad ir Aš 
lankydavausi tik ten. Šiandien džiaugiuosi, kad esu čia, jū-
sų mieste ir šioje šventykloje, kurioje įžiebsiu žiburį, kad jis 
visiems šviestų. 

Kaip buvo minėta pranešime, jaunuolių grupė, surin-
kusi lėšas šiai senajai Lakšminarajanos šventyklai apšviesti, 
labai daug dirbo. Tačiau pinigus galėjo paaukoti koks nors 
vienas Dievui atsidavęs žmogus. Juk šventykla yra amžino-
sios visuotinės religijos saugykla, miestelio širdis ir siela. 
Senovėje atvykęs į miestelį žmogus klausdavo: „Ar čia yra 
šventykla“ ir – jei atsakymas būdavo neigiamas – vykdavo 
į kitą miestelį. Tačiau dabar žmonės klausia: „Ar čia yra ki-
nas?“ Labai svarbu išsaugoti savo krašto tradicijas bei pa-
pročius. Džiaugiuosi, kad šio darbo ėmėsi jauni vyrai. Jie 
rodo pavyzdį vyresniesiems. 

Žinių daugėja, bet trūksta išminties 
Tuoj uždegsiu šviesą. Atminkite – apšviesti reikia ne 

šioje šventykloje esantį Dievą, o Jo garbintoją. Nesunku ap-
šviesti šį akmens, kalkių ir cemento statinį, tereikia kelių 
lempučių. Iš tikrųjų kiekvienas žmogus yra judanti švento-
vė, ant jo širdies altoriaus stovi Dievo atvaizdas, ir toji šven-
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tovė turi būti visada švari bei šviesi. Deja, dabar ji skendi 
melo, neteisybės, žiaurumo ir puikybės tamsoje, naktį joje 
skraido plėšrieji paukščiai. Šio pastato apšvietimas – tai šir-
dies šviesos, egoizmo bei neišmanymo tamsos įveikimo ir 
galimybės pažinti bei šlovinti Viešpatį simbolis.  

Pastaruoju metu visur siekiama tik materialios nau-
dos, gerovės bei patogumų. Dygsta mokyklos, ligoninės, 
fabrikai. Tačiau žmonių širdyse nėra ramybės. Taip yra to-
dėl, kad nėra atitinkamos moralinės pažangos. Lazda gali 
padėti žmogui lipti šlaitu, tačiau kokia iš jos nauda tam, ku-
ris negali vaikščioti. Materialioji gerovė – tai lazda, o dora – 
kojų stiprybė. 

Nelaimė ta, jog žinių daugėja, bet trūksta išminties. 
Tarsi infekcija visur plinta pavydas, cinizmas, išdidumas. 
Žmogus virto savo aistros ir puikybės vergu. Jis daro tai, 
ko nori jo protas, nors žodis „žmogus“ (angl. man) reiškia 
„tas, kuris kontroliuoja savo protą (skr. manas)“. Protas 
kontroliuojamas dvasiniu darbu ir drausme. Norėdamas 
baltai išskalbti drabužius skalbėjas pamerkia juos į vande-
nį, įdeda muilo, sušildo vandenį ir paėmęs drabužį išmuša 
jį ant akmens. Skalbėjas nepadaro drabužio balto, drabu-
žis nuo pat pradžių yra baltas. Skalbėjas tik tam tikromis 
priemonėmis išvalo nešvarumus. Tokia pati balta tik susi-
tepusi yra ir žmogaus siela. Ją reikia pamerkti į gero elge-
sio bei charakterio vandenį, įdėti meditacijos muilo, sušil-
dyti išmintimi ir išmušti ant pasiaukojimo akmens. Gar-
binkite šioje šventykloje Dievą, tegu tradicija nenutrūksta. 
Šviesa yra šventa. Nenaudokite jos blogiems tikslams, ver-
tinkite ją, imkitės šventos veiklos. 
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Džiugiai priimkite visa, kas jums duodama 
 Nuo praėjusio mėnesio 5-os iki 28-os dienos buvau 

išvykęs į Utar Pradešą ir ten sutikau daug Dievui atsida-
vusių žmonių. Tūkstančiai piligrimų, nepaisydami išlaidų, 
pavojų bei sunkumų, kasdien atvyksta į Badhrio Naraja-
nos šventyklą. Juos tai daryti ragina ir stiprybės bei drąsos 
teikia meilė Dievui. Pamatę juos suprasite, kad šalis nesu-
nyko, žmonės nepamiršo Dievo ir doros kelio, Indija tebė-
ra gyva ir stipri.  

Be to, gyvendami toli nuo Putaparčio tie žmonės vis 
tiek jaučia šilumą. Iš tikrųjų jie yra arti Manęs, o jūs tik regi-
te šviesą, bet nejaučiate jos šilumos. Meilė Dievui ir tikėji-
mas atsiranda ne dėl fizinio artumo, tai žmonių kultūros 
požymis. Pasakysiu jums, jog net Himalajuose skamba Pu-
taparčio ir Bukapatnamo, įsikūrusių prie šių nedidelių kal-
nų, pavadinimai. Didinkite jų šlovę ir jiems rodomą pagar-
bą. Jei gyvensite kukliai ir mylėsite kitus, visi jus gerbs, 
džiaugsitės ramybe. Neprašykite tik džiaugsmo ir laimės, 
bet džiugiai priimkite visa, kas jums duodama. Juk negalite 
reikalauti, kad gydytojas jums skirtų tik skanių vaistų. Bū-
kite tvirti, susitaikykite su viskuo, vertinkite vienodai ir liū-
desį, ir džiaugsmą. Visada prisiminkite, kad mirties neiš-
vengsite, gyvenimas tėra epizodas, pasaulis – karavansara-
jus35, ir įgysite stiprybės įveikti šio savo gyvenimo kelionę. 

Bukapatnamas, 1961 07 18  

                                                 
35 Karavansarajus - Rytų šalių karavanų apsistojimo vieta, užvažiuoja-

mieji namai.  
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    irmiausia galvokite apie tai, kas svarbiausia.  
Tada galėsite atgaivinti senąją Indijos kultūrą.  
Bharatoje nuo senų senovės buvo žinoma,  
kaip naudotis dieviškosios palaimos,  
glūdinčios žmogaus širdyje, turtais.  
Pasak išminčių, laimingas žmogus,  
kuris gerbia Tėvynę (Bhoomaatha),  
Šventąją karvę (Gomaatha),  
savo tikrąją Motiną (Nijamaatha)  
ir Vedas (Vedhamaatha),  
nes jis ištrūksta iš gimimų bei mirčių rato.  
Indija išliko tik todėl,  
kad žmonės tuo vadovavosi. 

Satja Sai Baba  
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14. BŪKITE DĖKINGI GYDYTOJAMS 

Jau dvidešimt metų atvažiuoju į šį miestą, tačiau čia 
susirinkusiems jo gyventojams kalbu pirmą kartą. Turi su-
tapti laikas, poreikis ir veiksmas. Šiandien jie sutapo. Guru 
Purnimos36 šventė sudarė palankias sąlygas žmonių jūroje 
susilieti daugybei įvairių srovių. Maisoro miestas išgarsėjo 
savo meile muzikai, skulptūrai bei kitiems menams. Tačiau 
už visus juos vertingiausias yra menas gyventi. Daugelis 
žmonių, kurie didžiuojasi kitais gebėjimais, šio meno neiš-
mano. Jų gyvenimas liūdnas, be jokio džiaugsmo, pasiten-
kinimo, ramybės. Tokie žmonės tik patys kenčia ir kitus 
kankina. 

Maisoras garsus dar ir savo sandalo medžio smilka-
lais. Kol kas viskas gerai, tačiau Man rūpi ne miškuose au-
gantys medžiai, o jūsų minčių, jausmų ir darbų aromatas. 
Tik tada iš tikrųjų išgarsėsite. Jei vyrai, moterys ir vaikai 
kasdienybėje nepastebi grožio ir nesiekia harmonijos, jų gy-
venimas tampa beprasmis, sunkus, apgaulingas. 

Dirbdamas dvasinį darbą žmogus turi pakilti iš gyvu-
liško lygmens. Žmonės būna trijų rūšių: gyvuliškieji (paasa-
vi), žmogiškieji (sahaja) ir dieviškieji (divya). Žmogus evoliu-
cijos laiptais pakilo į aukštesnį nei akmens, augalo, medžio, 

                                                 
36 Guru Purnima – diena, skirta pagerbti dvasiniam mokytojui, ji būna 

liepos ar rugpjūčio mėnesį per Mėnulio pilnatį. Tą dieną gimė išmin-
čius Vjasa, kuris užrašė ir susistemino Vedas bei kitus šventuosius 
raštus. Vjasa laikomas vienu iš didžiausių dvasinių mokytojų.   
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kirmino, vabzdžio, paukščio ir žinduolio lygmenį. Tačiau 
kai kurių žmonių, nors jie ir turi žmogaus pavidalą, sąmo-
nė tebėra ankstyvosios pakopos.  

Kiekvienas žmogus serga  
vienokia ar kitokia liga 
Ministras Džatis sakė, kad jūs visi esate tarsi šiurkštūs 

ir kieti akmenys. Nušlifuoti bei padaryti jus švelnius gali 
meilė Dievui. Kas nutinka skulptoriui, pamačiusiam įdomų 
akmenį? Vaizduotėje jis išvysta gražų Dievo atvaizdą, kuris 
slypi akmenyje. Ir skulptorių apima troškimas išvaduoti 
dievybę iš akmens vergijos. Tad jis ima kaltą ir nuskelia 
nuo gražiosios figūros nereikalingus akmens gabalus. Pa-
galiau atvaizdas išvaduotas. Akmuo turi iškęsti visus smū-
gius, kad įgytų Dievo pavidalą. Jūs taip pat privalote įveikti 
visas kliūtis, visus trukdymus, kurie tempia jus žemyn ir 
vėl paverčia akmeniu. Turite tapti Dievą mylinčiais žmonė-
mis, išminčiais ar net didžiosiomis sielomis. 

Pasaulis – tai didžiulė ligoninė, kurioje ligos prirakinta 
prie patalo guli žmonija. Vieni, apimti pavydo, raitosi iš 
skausmo, kiti ištinę nuo puikybės, treti nemiega dėl neapy-
kantos, ketvirti apakę nuo šykštumo, yra ir suparalyžiuotų 
savanaudiškumo – kiekvienas žmogus serga vienokia ar ki-
tokia liga. Šią dvasinio mokytojo dieną padėkokite gydyto-
jams, kurie nustato jūsų ligą ir skiria vaistus, bei slaugėms, 
kurios padeda atgauti jums sveikatą. Šiandien pat pasiža-
dėkite laikytis jums skirtų nurodymų bei režimo. Nereikia 
mintinai išmokti vaistų recepto, tris kartus per dieną per-
skaityti etiketes ant buteliuko ar kasdien lankytis ligoninė-
je. Pagyrę ar pagerbę gydytoją, galbūt priversite jį jūsų pa-
sigailėti, tačiau pasveiksite tik tada, kai patys vartosite vais-
tus ir saikingai maitinsitės bei kontroliuosite savo įpročius. 
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Kalbėdamas apie gydytojus, turiu pasakyti, jog tie, ku-
riems rūpi tik paciento piniginė, arba tie, kurie stengiasi pa-
veržti ligonį iš savo kolegos, yra visuomenei pavojingi. Tie, 
kurie niekina savo kolegas ar taiko tik savo gydymo prie-
mones, nors jos nėra geros, pasiduoda įgeidžiams, fantazi-
jai ir prietarams, jiems svarbiau ne ligonio kančia, o jo kas-
ta, – tokie gydytojai taip pat yra pavojingi. Dabar kai kurie 
gydytojai taip nusirito, kad kovoja dėl ligonių, jų piniginių 
ir patentuotų vaistų pardavimo. 

Didysis dvasinis gydytojas Vjasa 
Šiandien pagerbiame didį dvasinį gydytoją Vjasą. Jis 

gerbiamas todėl, kad užrašė Vedas, Puranas ir „Mahabha-
ratą“, paliko žmonijai „Bhagavatą“. Visiems, einantiems 
Dievo keliu, jis yra pirmasis dvasinis mokytojas, pasėjęs 
teizmo sėklą ir puoselėjęs ją šventuosiuose raštuose Sruthi, 
Smrithi37. Vjasa dovanojo pasauliui „Gytą“ ir „Brahmasūt-
rą“, suvokimą apie nekintamą sielą, istorijas apie dieviškąjį 
žaismą, šios kintamos kūrinijos paslaptį. Jis gyveno apie 
3800 metų prieš Kristų ir buvo išminčiaus Vasištos provai-
kaitis, Parasaros sūnus bei garsiojo Šukos tėvas38. Visas jo 
gyvenimas – nesibaigiantys stebuklai, dieviškoji saga. Vjasa 
kilo iš Vasudevos39, skelbė jo stebuklus ir pagaliau su juo 
susiliejo. Šis didis žmogus pradėjo Dievo vardo kartojimo ir 

                                                 
37 Sruthi – dieviškieji garsai, kuriuos išgirdo senovės išminčiai;  

Smrithi – tai, kas išliko mokytojų atmintyje.   
38  Vasišta buvo vienas iš garsiausių senovės šventųjų, gyvenęs Ramos 

laikais;   
Parasara kovojo su Ravanos demonais ir įveikė juos;  
Šuka – didis išminčius, karaliaus Džanakos dvasinis mokytojas. 

39   Vasudeva – kitas Krišnos vardas.   
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apmąstymo (namaparayana) erą ir visiems pasakojo apie 
Dievo vardo grožį, kurį teikia Jo pavidalas ir malonė.  

Taip melskitės kasdien 
Vjasa pirmasis atskleidė žmonėms paslaptį, kaip išva-

lyti protą, kad šis šviestų lyg mėnulio pilnatis. Todėl ši 
šventė skirta jam ir visiems dvasiniams mokytojams. Tegu 
kiekvienas Dievą tikintis žmogus nepasitenkina tik šventi-
mu ar paskaita. Tegu savo švarioje, be egoizmo spyglių šir-
dyje jis pasėja Dievo vardo sėklą, palaisto ją meile, aptveria 
tikėjimo tvorele, patręšia Dievo vardo kartojimo trąšomis ir 
nusiskynęs nuo suvešėjusio šventųjų mantrų medžio palai-
mos vaisių mėgaujasi jo saldumu. 

Žmogus gali girtis savo pinigų sąskaitomis banke, ta-
čiau pasiimti jis gali tik tuos pinigus, kuriuos pats uždirbo 
ir ten padėjo. Neiššvaistykite jums skirto laiko, paaukokite 
jį Dievui, Laiko valdovui. Žinokite, jog gimimas – tai pabu-
dimas iš miego, o mirtis – grimzdimas vėl į miegą. Ryte pa-
budę melskitės: „O, Dieve, iš miego įsčių gimstu naujai die-
nai. Visus šios dienos darbus esu pasiryžęs Tau paaukoti 
nuolat Tave prisimindamas. Nuvalyk ir pašventink mano 
žodžius, mintis ir darbus. Padėk man nieko neįskaudinti, 
neleisk niekam įskaudinti manęs. Vadovauk man šiandien, 
vesk mane“. Prieš užmigdami naktį kalbėkite tokią maldą: 
„O, Dieve, pabaigti šios dienos darbai, kurių naštą atida-
viau Tau šįryt. Tavo valia vaikščiojau, kalbėjau, mąsčiau ir 
dirbau. Tad prie Tavo kojų dedu visus savo žodžius, mintis 
ir darbus. Pabaigti šios dienos darbai. Priimk mane. Grįžtu 
pas Tave.“ Taip melskitės kasdien. Tegu jums vadovauja 
jūsų siela, šviesos šaltinis. Toji vidinė išmintis, vidinė mo-
kytoja, atskleis jums tiesą. Taip melsdamiesi apsivalysite ir 
būsite išmintingi. 
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Viską darykite aukodamiesi Dievui 
Mylėkite visus tyra meile. Matau, kad Karnatakos žmo-

nės labai religingi, labai myli Dievą. Jie kuklūs, jų įpročiai 
paprasti, o mintys aiškios. Tegu šios savybės niekada ne-
nyksta, rūpestingai jas puoselėkite. Ministras pirmininkas 
sakė, jog visi žmonės yra Dievo vaikai. Tiksliau būtų pasa-
kyti, kad visi žmonės yra Jo parašytos pjesės aktoriai, Jo šo-
kančios ir vaidinančios lėlės. Jums gali tekti valdininko, ka-
rio, ūkininko, elgetos ar kontoros tarnautojo vaidmuo. Gerai 
jį atlikite – tada vaidinimas pavyks. Viską darykite aukoda-
miesi Dievui, tegu kiekvienas jūsų žodis, veiksmas ar jaus-
mas paklūsta Jo paliepimui. Tokiam pasiaukojimui išsiug-
dyti skiriami devyni „Bhaktisūtroje“40 minimi keliai, tačiau 
lengviausias ir praktiškiausias yra Dievo vardo kartojimo ke-
lias, kai žmogus nuolat prisimena Dievą ir jaučia Jo buvimą. 

 Geležies gabalas vandenyje skęsta, tačiau iškalkite jį ir 
padarykite iš jo tuščiavidurį indą – jis gražiai sau plūdu-
riuos vandenyje ir net galės išlaikyti šiokį tokį svorį. Žmo-
gaus protas taip pat lengvai gali paskęsti pojūčių jūroje. Iš-
plakite jį Dievo vardo kartojimo plaktuku – būsite saugiai 
pernešti per vargo jūrą. Nebūkite lyg plokštelės, grojančios 
svetimas dainas, nesugebančios pajusti tikrojo muzikos gro-
žio. Iš savo patirties giedokite apie Dievo šlovę ir malonę. 
Jei pelnysite Dievo malonę, net likimo nuosprendį galėsite 
pakeisti. Ant vaistų dėžučių būna užrašyta galiojimo data, 
vėliau vaistai nebeveikia. Dievo malonės dėka likimo 
nuosprendis gali taip pat neįvykti. 

Dvasinis mokytojas parodo būdą, kaip tokią malonę 
pelnyti. Kaip tik jam skiriama ši diena. 

Guru Purnima, Maisoras, 1961 07 27 
                                                 
40  Bhakthi suutra – aforizmai apie meilę Dievui, dieviškosios meilės ug-

dymo nuostatos.   
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     alda yra labai galingas ginklas,  
daug galingesnis už bombą.  
Žodis – veiksmingas įrankis, 
juo galima kalnus kilnoti.  
Šiais kritiniais laikais visi turėtumėte  
uoliai ir nuoširdžiai melsti,  
kad Indijoje klestėtų taika bei gerovė. 

Satja Sai Baba  
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15. NEPAISYDAMI TAISYKLIŲ  
 NEPAJUDĖSITE Į PRIEKĮ 

Džonalagada Satjanarajanamurtis švelniai ir maloniai 
kalbėdamas žaviuoju savo stiliumi visus labai sujaudino. Jis 
ką tik grįžo iš triukšmingos Rusijos į šią ramią vietovę, Pra-
šanti Nilajamą. Čia buvo kalbama apie fizines ligas, jų gy-
dymą ir apsisaugojimą nuo jų. Aš taip pat noriu apie tai pa-
kalbėti. 

Žmogų kankina dviejų rūšių ligos: fizinės ir dvasinės. 
Pirmosios atsiranda sutrikus vėjo (vaatha), tulžies (pittha) ir 
gleivių (sleshma)41 pusiausvyrai, antrąsias sukelia ramiosios, 
veikliosios ir inertiškosios savybių pusiausvyros pažeidi-
mas. Satjanarajanamurtis pateikė keletą liūdnų pavyzdžių, 
kai ligoniai kentėjo dėl abejingų ir neišmanančių gydytojų. 
Mano nuomone, išmintingiau gyventi taip, kad apskritai 
nereikėtų kreiptis į jokį gydytoją. Ligą sukelia kai kurių pa-
prastų sveikos mitybos taisyklių nepaisymas, blogi įpročiai 
ir neprotingi troškimai. Žmogus pats save griauna godumu 
ir geiduliais, nerimu ir baime, jis lengvai tampa nepasotina-
mo gero gyvenimo troškimo auka. Žmogus nežino, kad lai-
mės šaltinis yra jame pačiame, bet mano jį rasiąs madų, fan-
tazijų, jaudulių bei linksmybių pasaulyje ir tikisi jį pasiekti 
plaukdamas ant šniokščiančios bangos, tačiau toji banga jį 
tik mėto ir vimdo. 

                                                 
41 Pagal ajurvedą, senąjį indų medicinos mokslą, vėjas (vaatha) kontro-

liuoja judėjimą (žarnų susitraukimus, balso stygų virpėjimą, rankų 
gestikuliavimą, DNR reprodukciją), tulžis (pittha) valdo medžiagų 
apykaitą ir virškinimą, gleivės (sleshma) lemią kūno struktūrą.    
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Džiaugsmas – subjektyvus dalykas, jo objektyviame 
pasaulyje nėra. Jūs esate liudytojai, nuo scenos atskirti žiū-
rovai, ne tai, kas yra matoma (dhrishya), o tas, kuris mato 
(dhrashta). 

Tyras vidinis regėjimas  
teikia neišsenkamą sveikatą 
Ekranas tikras (sathya), juo plaukiantys vaizdai netikri 

(mithya). Žiūrėdami filmą ekrano atskirai nematote, pamirš-
tate jį, regite tik vaizdą ir nieko daugiau. Tačiau ekranas vi-
sada yra ir tik jo dėka galite matyti vaizdą. Dievas – ekranas, 
objektyvusis pasaulis – filmas. Rodant filmą svarbiausia – 
ekranas. Ekranas yra tiesa, pasakojimo siužetas – žemiškasis 
gyvenimas (samsaaram), jame – tik dalis tikrovės (saaram)! 

Aklo dainiaus Surdaso atidžiai klausėsi pats Krišna, 
pasivertęs piemenuku. Jis sėdėjo priešais dainių ir niūniavo 
drauge su juo. Surdasas Krišnos nepažino – manė, kad jis – 
paprastas piemenukas iš kokio nors gretimo kaimo, nors ir 
dainavo, jog visos būtybės yra jo atvaizdai. Kartą Krišna 
dainiui prisipažino esąs jo širdies valdovas. Savo dieviškais 
pirštais jis palietė Surdaso akis ir šis jį išvydo! Iš jo lūpų 
sklido ta pati fleitos melodija, kurią Surdasas girdėdavo 
medituodamas į Dievą. Iš tikrųjų jis tik mėgino muzikai 
pritaikyti žodžius. Tada Surdasas pasakė nenorįs grąžintu 
regėjimu matyti pasaulio, jam pakanka vidinio regėjimo. 
Tyras vidinis regėjimas teikia niekada nesiliaujantį džiaugs-
mą, o džiaugsmas – neišsenkamą sveikatą. 

Vidiniam žmogaus apsivalymui Vedos ir Šastros skiria 
tam tikras taisykles. Kai kurie žmonės atsisako jų laikytis, 
nes jos reikalauja kontroliuoti savo mintis ir veiksmus, ta-
čiau kaip tik taisyklės tarsi krantai pasuka jausmus, emoci-
jas bei instinktus teisinga linkme. 
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Valgant reikia būti labai atsargiems 
Kai dėl fizinių ligų apskritai, prisiminkite, jog valgant, 

geriant, miegant ir mankštinantis reikalingas saikas. Mai-
tinkitės sveikai, reguliariai, saikingai. Ne aistras keliantis ir 
nešvarus maistas, o tik švarus maistas padeda susivaldyti, 
ugdo išmintį. Todėl dvasiniams ieškotojams jis būtinas. 

Viename šios valstijos kalėjime kalėjo labai tyros sielos 
dvasinių idealų siekiantis žmogus. Jis uoliai dirbo dvasinį 
darbą ir labai ištobulino meditaciją bei koncentraciją. Kartą, 
pradėjęs medituoti, žmogus, pajutęs kylančius laukinius 
jausmus, išsigando ir niekaip negalėjo suvaldyti plūstan-
čios neapykantos bei noro žudyti. Dėl to jis labai kankinosi, 
o jo dvasinis mokytojas labai nusiminė. Mokytojas kruopš-
čiai ištyrė mokinio biografiją, tačiau negalėjo rasti tokio el-
gesio priežasties. Pagaliau jis išsiaiškino, kad tą dieną virtu-
vėje valgį ruošė vienas žinomas žmogžudys ir jo blogos 
mintys susigėrė į maistą, kurį dvasinis ieškotojas suvalgė. 
Mintys labai subtiliai gali iš vieno žmogaus pereiti kitam. 
Todėl valgant reikia būti labai atsargiems, ypač tiems, kurie 
prie Dievo eina sunkiu jogos keliu.  

Gulti taip pat reikia eiti tuo pačiu laiku ir miegoti ne 
per ilgai. Miegas toks pat svarbus, kaip ir darbas bei mais-
tas. Prisiminkite dar ir tai, kad drabužis pirmiausia skirtas 
ne tuščiai pasirodyti (kas gali pakenkti jūsų sveikatai), o 
apsisaugoti nuo karščio ir šalčio. Doras elgesys laiduos 
jums dvasinę ramybę, o tai savo ruožtu apsaugos nuo 
daugelio fizinių ir dvasinių ligų. Nepaisydami taisyklių 
nepajudėsite į priekį. 

Dievo šviesa prikels net puolusį žmogų 
Svarbiausia kiekvieną veiksmą aukoti Dievui. Nesikel-

kite į padanges, kai sekasi, bet ir nenusiminkite, kai ištinka 
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nesėkmė. Tai suteiks jums pusiausvyros ir ramybės, reika-
lingos plaukti gyvenimo jūra. 

Nuo jūsų minčių priklauso, ar kūnas bus tvirtas ir svei-
kas, ar iš jo liks tik oda ir kaulai. Žmogus (manushya) bus 
stiprus tada, kai jo protas (manas) bus sveikas. Gyvenkite 
taip, tarsi jumyse būtų Dievas, kuriam turite tarnauti. Tada 
nepasiduosite pagundai nusidėti ar padaryti ką nors blogo. 
Įpraskite gyventi su Dievu. Jo šviesa prikels net puolusį 
žmogų. Išmokite ieškoti prieglobsčio pas Dievą (sharanaaga-
thi), antraip nusipelnysite lekiančios strėlės (shara-gathi). Ir 
Krišna sakė: „Galvok apie mane!“ (Manmanaabhaava).  

Turite gražų automobilį ir nė kiek nedvejodami kas-
dien jį, save bei šeimą patikite savo vairuotojui, jo įgū-
džiams bei sumanumui. Tačiau kai jums kas nors pataria 
savo reikalus patikėti Dievui, iliuzijos jėga (maayaashakthi) 
neleidžia to daryti, liepia jums delsti. Ji nenori paklusti 
Dieviškajai Jėgai (Mahaashakthi). Ką sakyti apie tokią absur-
dišką paikybę! Radę prieglobstį pas Dievą būsite visada 
viskuo patenkinti, laimingi ir sveiki. Tada šią ligoninę bus 
galima uždaryti dėl pacientų stygiaus, ją galima bus panau-
doti atvykstantiems sekėjams apgyvendinti! 

Būtinai laimėsite 
Visa, ką jūs valgote, matote, girdite, kas per jūsų pojū-

čius patenka į jūsų vidų, veikia jūsų sveikatą. Į išorinį pa-
saulį reaguojate trejopai: lyg vata, kuri viską sugeria, lyg 
akmuo, kurio niekas neveikia, ir lyg sviestas, kuris su kuo 
nors susilietęs ar bent kiek sušilęs, keičiasi. „Sviestiniai“ 
žmonės užjaučia kitus, džiaugiasi, kai kiti džiaugiasi, ir liū-
di, kai kiti kenčia. Nesijaudinkite, kaip elgiasi kai kurie 
dvasiniai ligoniai, dėl nereikšmingų negalavimų. Būkite 
drąsūs – tai geriausias vaistas, nepasiduokite iš anksto. 
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Svarbu ne ilgai gyventi. Labai ilgai gyvenant gali ateiti lai-
kas, kai imsite melsti Dievą išvaduoti jus nuo skausmų ir 
prašyti, kad Jis pasiimtų jus. Galite net pradėti kaltinti 
Dievą, kad Jis pamiršo jus ir kitiems, laimingesniems žmo-
nėms siunčia mirtį! Jaudinkitės tik dėl vieno dalyko, – kad 
pasiektumėte gyvenimo tikslą, ir tada gyvensite tiek metų, 
kiek reikės tam tikslui pasiekti. Stenkitės, labai stenkitės ir 
jums pavyks, būtinai pavyks. Todėl Aš jus ir pasikviečiau 
čia, o jūs atsiliepėte į Mano kvietimą. 

Ką dar, be Savo malonės, galėčiau jums dovanoti? Ma-
tydami Mane (darshana), prisiliesdami prie Manęs (sparsha-
na), bendraudami su Manimi (sambhaashana) džiaugiatės tą-
ja malone. Kai tai ir šitai ištirpsta, viskas susilieja. Esu ne to-
limas, o labai artimas jūsų draugas. Nereikia Manęs garbin-
ti, nereikia keliaklupsčiauti priešais Mane. Pareikalaukite iš 
Manęs malonės, atiduokite Man savo širdį ir laimėkite Ma-
nąją. Nė vienas iš jūsų Man nėra svetimas. Duokite Man sa-
vo pažadus, o Aš duosiu jums Savąjį. Tačiau pirmiausia tu-
riu įsitikinti, ar jūsų pažadai nuoširdūs, ar jūsų širdis tyra. 

Satjos Sai ligoninė, Prašanti Nilajamas, 1961 10 10 
 
 
   akote: „Turiu karščio“.  
Tačiau kur jį pasigavote? Kašyje? Gojoje?  
Karštis atsirado jūsų viduje, jis neatėjo iš išorės.  
Susirgus gelta viskas jums atrodo geltona.  
Egoizmas taip pat yra liga, ji iškreipia jūsų matymą,  
viską pradedate matyti klaidingai.  
Tokia liga kyla dėl vidinės nešvaros, vidinių trūkumų.  
Išsivaduokite iš egoizmo,  
ir visur bus meilė, ramybė, vienovė. 

Satja Sai Baba  

S 
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16. Š IVOS VALIA 

Džonalagada Satjanarajanamurtis gražiai kalbėjo apie 
gerus dalykus, tačiau kad ir kaip gražiai žmogus kalbėtų, 
kad ir kaip įrodinėtų, dar negimė ir niekada negims tas, ku-
ris galėtų paaiškinti, kas yra Dievas. Žmogus gali tik papa-
sakoti tai, ką Dievo malonės dėka pajuto ar patyrė. Tas, ku-
ris pažino pačią esmę, į šį pasaulį negrįžta. 

Dievas vaizduojamas knygose, iliustracijose, filmuose 
ir paveiksluose, vaidinamas scenose. Tačiau ar Jį matė nors 
vienas rašytojas, dailininkas, aktorius? Epinės poemos ir 
Puranos42, ribodamos beribį Dievą, atskleidžia tik labai ma-
žą Jo šlovės dalelę, nes žodžiais jos apsakyti neįmanoma. 
Tik apdovanotas dieviškosiomis žiniomis žmogus (jnaa-
nadhrishti), nuolat susivienijęs su Dievu (yogadhrishti) bei 
pasiaukojamai Jį mylintis (bhakthidhrishti), gali išvysti ma-
žytį šviesos spindulėlį. Kiti savo, neva, autentiškais tvirtini-
mais tik klaidina žmones. Tie, kurie žino, nekalba, o tie, ku-
rie kalba, nežino, nes negali žinoti. 

Cituojate „Gytos“ eilutes, kad kilus dideliam pavojui 
dorai, Dievas įgyja pavidalą ir ateina pas žmones. Labai 
dažnai kartodami šiuos žodžius pavertėte juos bereikšme 
fraze, cituojate juos taip dažnai, kad nebesuprantate jų pra-
smės. Tik Šastrų žinovai gali atpažinti Dievo Įsikūnijimą ir 
Jį įvertinti, tik jie gali pajusti Jo Įsikūnijimo teikiamą 

                                                 
42 Puranos – Vedas aiškinantys ir padedantys dvasiniam ieškotojui 

žengti dvasiniu keliu tekstai.   
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džiaugsmą. Senosios legendos ir istoriniai epai labai įvairiai 
aprašo Dievą pagal tai, koks yra dieviškąją energiją turintis 
asmuo (vyakthi) ir kokia toji energija (shakthi), tačiau Vedos 
ir Šastros nepasiduoda nuotaikoms, nes nagrinėja esminius 
dalykus. Kartais pernelyg daug interpretuodami ir perpa-
sakodami žmonės išklysta iš kelio. Kai vienas neregys veda 
taku kitą neregį, abu gali įkristi į duobę. Tada ateina išmin-
tingieji ir parodo saugų kelią. 

Dievas nesuvokiamas 
Satjanarajanamurtis minėjo daktarą Bhagavantamą ir 

didžiulius jo mokslo laimėjimus. Tačiau religija prasideda 
ten, kur baigiasi mokslas. Mokslininkas, atidaręs vienas du-
ris, patenka į koridorių, kuriame yra dar dešimt kitų durų 
ir jas visas reikia paeiliui atidaryti. Mokslas daiktus keičia, 
pertvarko, tiria jų sudėtį, grupuoja ir atpalaiduoja juose sly-
pinčią energiją. Tačiau Aš tuos daiktus kuriu! Ir jie tarnauja 
taip pat ilgai, kaip ir bet koks gamtos sukurtas daiktas. Tai 
yra šitai, bet šitai nėra tai. Gamta yra Aukščiausioji Tikrovė, 
kuri dėl vardo ir pavidalo iliuzijos klaidingai tapatinama su 
gamta. Tačiau Aukščiausioji Tikrovė nėra gamta, tai tik vir-
vė, kurią žmogus palaikė gyvate. Kai išmintis apšviečia 
protą, kai pasklinda šviesa, gyvatė dingsta, lieka tik virvė. 
Viešpats yra saldybė, jūs esate cukrus. Jis yra ugnis, jūs – 
kuras. Jis neturi Savo širdies, kiekviena širdis, kurioje gyve-
na Dievas, yra Jo. 

Narada43, visada buvęs šalia Viešpaties, jautė, kad 
Dievas nesuvokiamas. Balarama, atėjęs kaip paties Viešpa-
ties brolis, negalėjo suprasti, kas jis iš tikrųjų yra. Tad ar ga-
                                                 
43 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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lite atskleisti Mano paslaptį? Ar gali išdidžiai vaikščiojantys 
ir išlygintus kostiumus dėvintys žmonės pažinti tiesą? Ži-
nau, kad kai kurie iš čia susirinkusių, patikėję paviršutiniš-
kais žmonėmis, pradėjo aptarinėti Mano drabužį bei plau-
kus! Jei drįstate kalbėti apie Mano tiesą, ateikite, pasiauko-
kite Man iš tikrųjų. Nemokykite veidmainystės nei savo 
draugų, nei kitų sekėjų. Dabar žmogus gražiai rengiasi ir 
elgiasi, tačiau smuko jo dora, nusilpo tikėjimas! 

Dievui patinka tik širdies tyrumas 
Ravana ir Hiranjakša44, pamaldžiai kartodami šventą-

sias mantras, puikiai atlikdavo vediškuosius aukojimo ritu-
alus, bet savo egoizmo Dievui jie nepaaukojo. Iš savo šir-
džių jie neišrovė juslinių piktžolių ir todėl pjovė derlių, ku-
riame buvo daug dyglių. Viešpačiui patinka ne prabangiai 
atnašaujamos aukos ar ritualinis garbinimas, ne kilometrai, 
įveikti keliaujant į šventąsias vietas, ne labdarai atiduoti 
daiktai, o širdies tyrumas.  

Nereikia net garsiai melstis, nebent vaizduojatės Dievą 
gyvenantį kur nors toli, Dvarkoje ar Kailase. Apgyvendin-
kite Dievą savo širdyje ir, jeigu labai norėsite, Jis pasirodys 
jums. Taip Jo troško Prahlada45, ir todėl jokia ugnis negalėjo 
jo sudeginti, joks smūgis negalėjo sulaužyti jo kaulų. Pra-
hlada nejuto jokio skausmo! 

 

                                                 
44 Hiranjakša – Prahlados tėvo Hiranjakašipaus brolis, labai galingas 

demonas, uoliai atlikęs askezę ir išprašęs iš Dievo malonę nežūti nuo 
jokio ginklo.    

45 Prahlada – demonų karaliaus Hiranjakašipaus sūnus, atsisakęs gar-
binti savo tėvą, pasiaukojo dievui Višnui. 
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Ambarišai46 aukojant auką, pačią svarbiausią akimirką 
aukojamas gyvulys dingo! Tada šventikai nusprendė šį ap-
laidumą ištaisyti ir vietoj gyvulio dievams paaukoti žmogų. 
Karalius mainais už sūnų pasiūlė tūkstantį karvių. Tačiau 
koks tėvas siųstų savo vaiką į mirtį, nors ir gautų už jį tūks-
tantį karvių? Buvo nustatyta ir kita sąlyga – sūnus pats, ne-
raginamas ir neįtikinėjamas, turėjo pasiprašyti būti aukoja-
mas – tik tokią auką priimsią dievai.  

Tokios pabaigos gali pavydėti šventieji 
Tai išgirdęs Sunasčepa pats nuėjo pas tėvą ir pasakė 

norįs pasiaukoti, tai mielai darysiąs. Ar gali mirtingam 
žmogui būti didesnė laimė, kaip iš aukų ugnies pakilti tie-
siai į dangų? (Prisiminiau neįprastą vienos devynmetės 
mergaitės atsakymą į Mano klausimą: „Ko iš Manęs norė-
tum?“ „Baba, leisk man su Tavimi susilieti“, – atsakė ji ir po 
kelių savaičių mirė. Patenkinau jos norą. Prieš paskutinį 
atodūsį mergaitė paprašė, kad jos veidelį pakreiptų į sie-
ną – mirdama ji norėjo matyti Babos atvaizdą. Jos gyveni-
mo pabaiga buvo nuostabi, tokios pabaigos gali pavydėti 
net šventieji.) 

Dievas myli tyras, trokštančias su Juo susilieti širdis. 
Kai kurie sako: „Ak, dabar ten vyksta Daseros šventė, 
plūsta daugybė žmonių, aukoja milijonus rupijų“. Tačiau 
tai, ką jie duoda, nėra milijonai (laksham), tai nepagarba 
(alakshyam)! Mano rankos priima tik tyrą, meilės sklidiną 
jūsų aukojamą širdį, visais kitais atvejais jos ne ima, o 
duoda. Tesusigėsta tie, kurių širdys apnuodytos, kurie 
nieko nemyli ir nenori padėti kitiems, tegu jie ryžtasi išsi-
valyti savo vidų. 
                                                 
46 Ambariša – apie 1100 m. pr. Kr. gyvenęs labai pamaldus, pasninko 

besilaikęs, dievams aukas aukojęs Ajodjos karalius.   
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Dievas niekada jūsų neišsižadės 
Sunasčepa, įtikinęs tėvą, kad jo noras pasiaukoti yra 

teisėtas ir vertas pritarimo, išvyko į sostinę. Pakeliui jis ap-
lankė dėdę iš motinos pusės Višvamitrą47, kuris stengėsi 
berniuką sulaikyti nuo tokio žingsnio. „Visa tai tėra kvaili 
prietarai. Kaip galima karvę pakeisti žmogumi?“ – paklau-
sė jo Višvamitra. Sunasčepa atsakė, jog visi žmonės yra gy-
vuliai tol, kol neišmoksta skirti tikra nuo netikra ir neišsiva-
duoja iš prieraišų. Taigi nepaisydamas dėdės įtikinėjimų, 
panašių į tuos, kuriais naudojasi kai kurie žmonės, mėgin-
dami sustabdyti vykstančiuosius į Putapartį, Sunasčepa pa-
siekė aukojimo vietą. Kaip Penukondoje spustelėjus jungik-
lį čia užsidega šviesa, taip ir Viešpaties valia įvyksta, kai Jis 
ką nors nusprendžia. Viešpats – ne uola ir ne akmuo, Jo šir-
dis, pamačius berniuką, suminkštėjo. Aukojimo ugnyje pa-
sirodė dievas Indra ir palietęs galvą jį palaimino, paskui 
pranyko. Juk aukoti skirtą karvę pavogė ir šį vaidinimą su-
režisavo pats dievas Indra. Jis tai darė, norėdamas visiems 
parodyti, koks buvo Sunasčepa, ir jį palaiminti.  

Dievas – patikėkite Manimi – yra Dieviškosios Meilės 
Įsikūnijimas. Žemiškieji tėvai jums savo meilę rodys tol, kol 
jiems paklusite. Atsisakykite vykdyti jų norus, ir jie jūsų ne-
bemylės, net išsižadės. Tačiau Dievas niekada jūsų neišsiža-
dės, nes Jis yra jūsų esmė, pagrindas. Jis jums dovanoja jū-
sų pačių darbo, meditacijos, Dievo vardo kartojimo ir ritua-
lų vaisius. Tikėjimas virsta pasiaukojimu, jūs tampate įran-
kiais, neturinčiais individualybės, nebent Viešpats jus pa-
skatintų ją išreikšti. Kai pagarbiai lenksitės Dievui, darykite 
tai su meile. To pakaks. Tačiau jūs nedarote net to, o jei da-
rote, tai nenuoširdžiai, abejingai, automatiškai. Sudėdami 

                                                 
47 Višvamitra – „Ramajanos“ veikėjas, garsus to meto asketas, atsiskyrėlis. 
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delnus paaukokite Jam savo penkis pažinimo organus ir 
penkis pažinimo pojūčius, kuriuos simbolizuoja dešimt 
pirštų. Nusilenkimo Viešpačiui tikslas – paliesti Jo pėdas. 
Neigiamas polius, iliuzijos jėga, turi susitikti su teigiamu 
poliumi, Aukščiausiąja Dieviškąja Jėga, kad jumis pradėtų 
tekėti dvasinė šviesa. 

Tegu jūsų tikėjimas nenusilpsta 
Ateikite pas Mane. Aš esu sudužusių širdžių meistras. 

Aš esu lyg tas kalvis, kuris kala, plaka ir taiso. Prieš dešimt 
metų vienas sekėjas Man meldėsi giedodamas: „Mano šir-
dyje tuščia, žibintas nebešviečia, kelias tamsus, mintys susi-
painiojo. Viešpatie, sutaisyk mane, kad vėl galėčiau eiti gy-
venimo keliu“. Norėdamas patenkinti Jam atsidavusio 
žmogaus norą Dievas laukia už maldų kambario durų! Tik-
rasis šeimininkas (prabhu) yra tas, kurio tarnas yra Dievas! 

Tegu jūsų tikėjimas nenusilpsta. Netapkite kitų ver-
gais, net Dievo. Tirkite, tikrinkite, bandykite, o radę 
Dievą, pareikalaukite to, kas jums priklauso. Tačiau prieš 
pelnydami tokią teisę išlaikykite egzaminą. Aš jums siun-
čiu išbandymus ne todėl, kad jus bausčiau ar Man patiktų 
kelti jums rūpesčius, o kad pajustumėte egzamino išlaiky-
mo džiaugsmą! Bhadramui jo dvasinis mokytojas Dikši-
thadasas liepė kelerius metus vaikščioti gatvėmis ir mal-
dauti maisto. Jis turėjo ką valgyti, tačiau privalėjo daryti 
tai pagal paprotį ir įstatymą, nes tokia buvo tarno pareiga. 
Ir Bhadramas tai mielai darė. Reikia laikytis drausmės, rei-
kia įveikti egoizmą. Supraskite tai ir rodykite pastangas, 
jos būtinos augalui auginti. 

Nepasiduokite nevilčiai ir nenusiminkite. Mano va-
lia – kad jūs dvasiškai tobulėtumėte. Aš jus visus surin-
kau, padėsiu tvirtus pamatus, pastatysiu sienas, uždeng-



Kalba Satja Sai, II  tomas 
 

 84

siu stogą, paskui užbaigsiu namą. Mano valiai niekas ne-
gali sutrukdyti. 

Istorija apie Viešpaties valią  
Papasakosiu jums istoriją apie Aukščiausiojo Viešpa-

ties valią (Ishwara sankalpa), kaip niekas negalėjo jai sutruk-
dyti. Kasdien ant Kailaso kalno Šiva kalbėjo išminčiams, 
šventiesiems ir dieviškosioms būtybėms. Kartą Parvatė pa-
siūlė pastatyti didelę pastogę, kurioje visi sutilptų. Tada, 
netrukdomi nuolatinių rūkų ir šaltų vėjų, visi galėtų Jo 
klausytis. Šiva nenorėjo to daryti, tačiau Parvatė primygti-
nai prašė. Astrologas, kurio teiravosi statybininkai, prieš 
dėdami pamatus, pasakė, jog „žvaigždės praneša, kad pa-
stogę prarysianti ugnis, nes Saturnas nėra palankus“. Ta-
čiau pastogė vis tiek buvo pastatyta.  

Dieviškajai porai iškilo problema. Šiva pasiūlė papra-
šyti Saturną apsaugoti pastogę, nors abejojo, ar šis sutiks, 
nes visi žinojo, kad Saturnas labai ūmus. Parvatė įsižeidė ir 
nusprendė neleisti tironui sugriauti jos pastatytos pastogės. 
Ji nutarė sutrukdyti jam arogantiškai paskelbti, kad pastogė 
sudeginta, ir pasiryžo pati ją padegti. Šiva paprašė jos palū-
kėti ir pažiūrėti, ką Saturnas atsakys į Jo prašymą, nes pats 
rengėsi vykti į savo būstinę. „Jei Saturnas sutiks apsaugoti 
pastogę, grįšiu pranešti geros naujienos, tačiau jeigu jis bus 
neperkalbamas, pakelsiu ranką ir pasuksiu šį būgnelį (dhak-
ka). Išgirdusi ženklą, galėsi padegti pastogę pati, ir jis nega-
lės to padaryti“.  

Priemonė įvykti Dievo valiai 
Parvatė, pasiruošusi deglą, laukė ženklo, kad piktasis 

Saturnas negalėtų įvykdyti savo keršto plano. Tačiau Satur-
nas išpildė Šivos prašymą – pasižadėjo nesudeginti pasto-

16. Šivos valia 
 

 85

gės. Šiva labai apsidžiaugė. Tada Saturnas taip pat paprašė 
vienos kuklios dovanėlės. Šiva sutiko ir paklausė, ko šis no-
rėtų. Saturnas nebuvo matęs garsiojo Šivos šokio, kurį gyrė 
visų žvaigždynų dievybės. Jis norėjo, kad Šiva parodytų 
nors vieną žingsnį. Šiva sutiko ir, pakėlęs ranką bei mušda-
mas būgnelį, pradėjo šokį! Išgirdusi ženklą ir supratusi jį 
kaip Šivos valią Parvatė padegė pastogę. Iš jos netrukus li-
ko tik pelenų krūva. Dieviškoji valia visada įvyksta! Satur-
nas buvo tik priemonė jai įvykti. 

Kai dėl visus jus gąsdinančio aštuonių planetų išsiri-
kiavimo (ashtagrahakoota) – jei gavote Dievo palaiminimą 
(anugraha), planetos (grahas) nepadarys jums nieko blogo. 
Pakanka turėti aukso – iš jo pasigaminsite įvairiausių pa-
puošalų. Prašykite aukso ir turėsite papuošalą – tai viskas, 
ko jums reikia. Artėjantis planetų išsirikiavimas nuo kitų 
metų vasario 2-os iki 5-os dienos sukėlė didelę astrologų ir 
kalendorių studijuojančių braminų paniką, daug kalbėta 
apie apsisaugojimą. Žinoma, duoti daiktų labdarai, melstis 
dievams ir aukoti aukas yra gerai, tačiau darykite tai ne 
stengdamiesi apsiginti nuo planetų, o vardan pačios lab-
daros. Darykite tai ne staiga apimti baimės, o taip, kaip da-
rytumėte visada. Nepasiduokite panikai. Nuo vasario 2-os 
iki 5-os dienos nieko neįvyks – užtikrinu jus. Visi laimin-
gai ir džiugiai atvyksite į Šivaratri šventę Putapartyje. Vi-
sos tos šnekos apie pasaulio pabaigą yra tik gąsdinimai, 
nieko nebijokite. 

Prašanti Nilajamas, 1961 10 17 
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    ventieji raštai skelbia,  
kad dora yra pasaulio pagrindas.  
Krišna sakė, kad smukus dorai  
Viešpats įsikūnija žmogumi.  
Pasak šventųjų raštų, Vedos yra doros šaknys, 
o dora yra Vedų medžio vaisius.  
Tačiau dabar nyksta pačios Vedos!  
Viena iš Dievo Įsikūnijimo užduočių – 
jas išsaugoti. 

Satja Sai Baba 
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17. PAJUSKITE VIENOVĘ 

Vakar ir užvakar kalbėjau apie drausmę, kurios priva-
lu laikytis. Buvau griežtas mokytojas. Tačiau šiandien bū-
siu nuolaidus. Mano žodžiai lyg Himalajų vėjelis atvėsins 
jus ir atgaivins. Buvau griežtas dėl tam tikros priežasties, 
nes nieko nebūna be priežasties. Šios dienos vėsa ir vaka-
rykštis karštis yra tarpusavyje susiję, negalite vieną atmesti, 
o kitą priimti. Gėris ir blogis, tiesa ir melas – tai dvi tos pa-
čios monetos pusės. 

Tačiau Mano prigimtis kitokia. Aš nesitapatinu su 
niekuo. Tie, kurie nieko apie tai neišmano, turi klausytis, 
studijuoti, analizuoti, vertinti. Viską žino tik siela. Tik ji 
gali įsakyti. Man svarbu ne jūsų išsilavinimas, o jausmo 
tyrumas. Todėl vakar ir užvakar buvau griežtas, raginau 
nagrinėti savo jausmus ir juos tobulinti. Šiandien, pažadu, 
nebūsiu toks griežtas. Juk prieš pradėdamas kalbėti, krei-
piausi į jus: „Dieviškosios meilės įsikūnijimai“ (Prema swa-
ruupulaara)! 

Paprastai žmonės vertina tik intelektą, tačiau jo nepa-
kanka. Reikia dar ir emocijų. Jūs perkate daiktą parduotu-
vėje ne tik todėl, kad jis naudingas, bet ir todėl, kad jis gra-
žus bei patrauklus, vertinate daiktą ir intelektualiai, ir emo-
ciškai. Jausmas (bhaava) teikia grožio, telugų kalba andham. 
Todėl dažnai sakau, kad grožis (andham) yra palaima 
(anandam), negalite turėti vieno be kito. 
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Vienovę suvokti sunku 
Grožis, palaima, tiesa, harmonija ir ekstazė patiriama, 

atrandant ir pajuntant vienovę (ekathwam), kurią simboli-
zuoja purvo ir aukso, regėjimo, reginio ir regėtojo vienovė, 
t.y. ieškojimas ir sėkmė. Ramakrišna pažadino šį troškimą, 
sukėlė šią kančią Vivekanandai48 ir kitiems, kurie pas jį atei-
davo. Jis mokė labai stengtis, abejoti ir bandyti, sunkiai nu-
sipelnyti ir džiaugtis savo pastangų vaisiais.  

Muzika, perduodama siųstuvais, skamba visur. Jei no-
rite klausytis, įsigykite radijo imtuvą, sužinokite, kokiomis 
bangomis veikia jus dominanti stotis, įjunkite radiją ir su-
raskite stotį. Kiekvienas dvasinis ieškotojas išsivadavimo 
raktą turi pats išsilieti, išsikalti, nusidildyti ir sau prisitaiky-
ti. Jo negalima perduoti kitam žmogui. Ramakrišna, nepa-
aiškinamo skausmo vedamas, ieškojo jo daug metų. Tad 
kaip galima šį kelią sutrumpinti kitam? Niekas negali jo 
perduoti sakydamas: „Imk!“ Žiedas turi užmegzti vaisių, 
vaisius turi užaugti, prinokti ir nukristi. 

Pavydas ir pyktis – tai du broliai dvyniai, o jų motina – 
puikybė (ahamkaara). Sunaikinkite dvynius, paragaukite 
aštraus puikybės skonio (kaaram – telugų kalba „aštrus sko-
nis“) ir liks suvokimas „Aš“ (Aham), kuris padės pažinti tie-
sos „Aš esu Aukščiausioji Tikrovė“ (Aham Brahmaasmi) 
džiaugsmą. Tokio lygmens reikia siekti, į tokias aukštumas 
reikia kopti. Suvokimo „Aš“ aštrumas yra lyg viena sėkla, – 
jei leisite jai išdygti, ji subrandins daugybę tokių pačių sėk-
lų. Tą sėklą reikia iškart sutraiškyti. Tada „Aš“ analizė pra-
sidės ir baigsis išvada: „šis Aš yra Tai“ (Ayam Aathma Brah-
ma), šis „Aš“ (Aham) yra „siela“ (Aathma), kuri yra Aukš-
                                                 
48 Ramakrišna (1836-1886) – Indijos dvasinis mokytojas, mistikas;  

Vivekananda (1863-1902) – jo sekėjas, pirmasis skelbęs Vedantos filo-
sofiją Vakaruose, 1897 m. netoli Kalkutos įsteigęs Ramakrišnos misiją.    
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čiausioji Tikrovė (Brahman). Dvi kategorijos – „Tai“ (Thath) 
ir „Šitai“ (Thwam) – sutapatinamos ir paaiškėja, kad „Šitai“ 
yra ne kas kita, kaip tik „Tai“, tada suvokiama tikroji tiesos 
„Tai esu aš“ (Thath thwam asi) prasmė. Taigi kas tas „Tai“ 
(Thath)? Kitaip tariant, kas yra Aukščiausioji Tikrovė? Ket-
virtoji mahavakija49 skelbia: „Tai Aukščiausioji Išmintis 
(Prajnaanam), vienovė“. 

Keturių mahavakijų tiesa 
Visos šios mahavakijos apibūdina vienovės, tikrojo 

malonės vandenyno, šlovę. Iš jo kylantis rūkas – tai teiginys 
„Aukščiausioji Išmintis yra Aukščiausioji Tikrovė“ (Prajna-
anam Brahma), debesys – „Šis Aš yra Tai“ (Ayam Aathma 
Brahma), lietus – „Tu esi Tai“ (Thath thwam asi), upė – „Aš 
esu Aukščiausioji Tikrovė“ (Aham Brahmaasmi). 

Aukščiausiąją Išmintį simbolizuoja andapinda50 linga-
mas, vienos esybės matymas visose esybėse, individualybės 
išsiplėtimas ir virsmas visuotinybe, „Aš“ padidėjimas tiek, 
kad tampa „Jis ir mes“ platybe. Kai pasibeldžiate į kito 
žmogaus duris, balsas iš už durų klausia: „Kas ten?“ Auto-
matiškai atsakote: „Aš“. Tačiau tai klausėjo nepatenkina. Jis 
vėl klausia, laukia išsamesnės informacijos, ir tik tada du-
rys atsiveria. Durys į išsivadavimą taip pat atsivers tiems, 
kurie galės paaiškinti, kas iš tikrųjų yra „Aš“. 

Taip individuali siela suvokia teiginį „Aš esu Švieso-
je“. Antroji mahavakija „Šis Aš yra Tai“ (Ayam Aathma 
Brahma) reiškia „Šviesa yra manyje“. Palengva žmogus su-
vokia tiesą! Šviesa, kurią jis įsivaizdavo aplink save, Aukš-
čiausioji Išmintis, kuri yra viso šio regimojo pasaulio pa-
                                                 
49 Mahavakija – dieviškoji aksioma, dvasinė tiesa.   
50 Andapinda – vidinė dualybės, regėtojo ir reginio, veikėjo ir veiksmo, 

esmė.   
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grindas, taip pat yra ir jame. Giliai jo viduje esanti tiesa taip 
pat yra toji Aukščiausioji Išmintis, toji šviesa. Tai simboli-
zuoja Amžinojo Šivos lingamas (Sadhaashiva lingam). 

Geriausias mokytojas yra pati kelionė 
Dvasiškai tobulėdamas žmogus regi šviesą, išsklaidan-

čią amžių gūdumą. Jam sakoma, jog toji šviesa yra niekas 
kitas, tik jis pats, „Tu esi Tai“ (Thath thwam asi). Tada žmo-
gus tampa atsparus neišmanymo ligai, kuri priverčia jį pa-
miršti savo prigimtį. Pradedantis griežti smuiku mokinys 
dažnai klysta, jo stygos skleidžia neharmoningus garsus. 
Taip pat ir dvasinio ieškotojo muzika kartais būna nedarni, 
joje pasitaiko nepasitenkinimo ir skausmo gaidų. Kai 
skausmas tampa nepakeliamas, žmogus apalpsta ir praran-
da sąmonę. Tegu tai jus paguodžia – pakilę į aukštesnį lyg-
menį skausmo nebejusite. Panašiai būna ir pažinus save – 
bet kokia veikla tampa nebeįmanoma. Žmogus „nebejau-
čia“ išorinio pasaulio, arba teisingiau pasakius – jis pakyla 
aukščiau sąmonės, pasąmonės ir net aukščiausiosios sąmo-
nės, upė susilieja su jūra. Tiesą „Tu esi Tai“ (Thath twam asi) 
simbolizuoja išminties lingamas (jnana lingam). 

Paskutinė mahavakija „Aš esu Aukščiausioji Tikrovė“ 
(Aham Brahmaasmi) siejama su sielos lingamu (aathma lin-
gam). Neįmanoma paaiškinti ar apibūdinti keturiolikos 
aukštesniųjų ar keturiolikos žemesniųjų pasaulių, nes dva-
sinėje geografijoje ir proto kelionėje į tikslą jie simbolizuoja 
sąmonės lygmenis. Jokia knyga neišmokys topografijos, ge-
riausias mokytojas yra pati kelionė – sulig kiekvienu žings-
niu ji lengvėja. Radha, Mira, Saku, Surdasas, Ramakrišna51 – 
visi jie klausėsi savo vidinio balso. 
                                                 
51 Radha, Mira, Saku, Surdasas, Ramakrišna – Dievo siekę ir Jį pažinę 

žmonės.  
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Kūnas (angam) yra ta vieta, kur susitinka dvasia ir ma-
terija (sangam). Toji kintanti vieta (jangam), toji judanti fan-
tasmagorija, yra sąlyčio taške. Čia turi vienas po kito gimti 
keturių rūšių ankščiau suminėti lingamai. Lingamas – tai 
tik ženklas, pastangų, sėkmės simbolis. Štai andapinda lin-
gamas simbolizuoja kiaušinio pavidalo visatą, net moksli-
ninkai tvirtina, kad ji tokia yra. Išorinis apvalkalas yra kūri-
nija (anda), o vidus – esmė (pinda). Abu tarpusavyje yra su-
siję, vienas nuo kito priklausomi. Jūs visi esate tokie, turite 
ir išorinį materialųjį apvalkalą, ir vidinę dieviškąją kibirkš-
tį. Kūnas – tai indas, iš kurio turi sklisti dieviškoji sąmonė 
(chaitanya), dieviškoji šviesa.  

Sielos lingamas yra paskutinė fazė 
Jausmas, slypintis teiginyje „Aš esu Auščiausioji Tik-

rovė“ (Aham Brahmaasmi), padeda suprasti, kaip šis linga-
mas, susidūręs su anuo lingamu, apgaubia jį (aalingana). 
Toji priklausomybė psichologiškai yra labai svarbi. Išgirdę 
verkiantį vaiką ir sužinoję, kad verkia jūsų vaikas, labiau 
susirūpinate nei svetimu vaiku. Prieraiša skatina susilieti 
(nes andapinda lingamas yra šis kūnas, ši mūsų regima gam-
ta) ir įsiskverbti į žmogaus sąmonę. Net Dievas, ateidamas 
žmogaus kūnu ar materialiu pavidalu, kad ir kas Jis būtų – 
Mahavišnus, Šiva, Rama, Krišna ar Satja Sai Baba, turi ir 
kūną, ir dieviškąją prigimtį. Išminties lingamas (jnaanalin-

                                                                                                           
Radha buvo labiausiai Krišnai atsidavusi piemenaitė;  
Mira – Šiaurės Indijoje gyvenusi indų poetė, meilės Dievui judėjimo 
Indijoje atstovė;  
Saku – dievą Krišną Pandurangos vardu garbinusi moteris;  
Surdasas – indų poetas, dainius, meilės Dievui judėjimo atstovas;  
Ramakrišna – dvasinis mokytojas, mistikas.   
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gam) simbolizuoja išmintį, teigiančią, kad jūs esate visos bū-
tybės (sarvabhuutha), o visos būtybės yra jumyse.  

Dieviškoji išmintis yra Aukščiausioji Tikrovė, išmintis 
nėra Aukščiausiosios Tikrovės savybė, tai pati Aukščiausio-
ji Tikrovė, nes ji neturi savybių. Išsivadavusiam žmogui 
(jnaani) tebegyvenant pasaulyje atsiveria vidinis regėjimas, 
priverčiantis nukristi jį nuo medžio šakos lyg sudžiūvusį 
lapą, kuriam daugiau nereikia prie nieko prisitvirtinti. Tas 
sielos lingamas – paskutinė fazė, aukso stadija, kai auksinių 
papuošalų pavadinimai ir pavidalai susilieja į vieną. Suša-
lęs vanduo virsta ledu, siela „sušąla“ ir virsta žmogumi. 
Sielos lingamas – tai tik indas su jūros vandeniu, panardin-
tas į tą pačią jūrą. 

Gydysiu jus lėtai ir kantriai 
Abu vienodi, skiriasi tik vardai ir pavidalai. Tiesą pa-

žinsite eidami keliu, kuris dovanos jums išmintį. Tačiau tu-
rite būti drausmingi ir nebijoti sunkaus darbo. Kai skiriu 
jums vaistus, vartokite juos pagal nurodymus, griežtai lai-
kykitės mitybos, miego taisyklių, mankštinkitės. Žinoma, 
noras greit pasveikti yra pagirtinas, tačiau viskam reikia 
laiko. Nepersistenkite – saikas duos geresnių rezultatų nei 
perteklius. 

Moterys žino, jog atskiesdamos persūdytą patiekalą 
vandeniu, turi pridėti ir kitų produktų, kad jis būtų skanus. 
Taip pat ir Aš privalau silpninti jūsų ryšį su šiuo pasauliu, 
o paskui taisyti jus dar ir kitokiais būdais. Gydysiu jus iš lė-
to ir kantriai. Kuo lėčiau tai darysiu, tuo geriau. Aš parody-
siu jums sielos lingamą. Man tai pavyks. Artėja nepaprastos 
dienos. Nepasiduokite tinginystei, pasinaudokite jums su-
teikiamomis galimybėmis. Klausydamiesi Mano istorijos 
pamiršite išorinio pasaulio istorijas ir gyvensite Manąja tol, 
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kol nebeliks kitos istorijos, kurią galėtumėte papasakoti ar 
kuria galėtumėte gyventi. Mano istorijos tikslas yra išmo-
kyti jus nekurti savų istorijų. 

Amžinojo Šivos lingamas simbolizuoja žmogų, kuris 
visada yra tarsi Šiva. Čia ir visur, dieną ir naktį, džiaugsme 
ir liūdesy jis yra Šiva – laimingas, gera linkintis, grakštus. 
Palaima yra jo kvėpavimas, stimulas, vidinė ir išorinė iš-
raiška. Amžinai ir visada (Sadaa) – žadąs gerą ateitį Šiva 
(Shivam). Čia neturi būti prieštaravimų, intelektualios ko-
vos ir varžybų, kuriomis mėgaujasi mokslininkai, netinka-
mai naudodami brangiai šioje šalyje kainuojantį popierių. 
Tegu Sadašivos lingamas būna jūsų sąmonėje ir palengva, 
žingsnis po žingsnio, dieviškojo vidinio gyventojo malonės 
dėka jums bus atskleista viskas. 

Prašanti Nilajamas, 1961 10 20 
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    r žinote, kokia yra tikroji Anasujos52,  
privertusios dievus  
Brahmą, Šivą ir Višnų nusižeminti,  
istorijos prasmė?  
O prasmė tokia –  
jeigu jūs niekam nepavydėsite,  
būsite tokie tvirti ir ramūs,  
kad jokia jėga jūsų neįveiks.  

Satja Sai Baba 

                                                 
52 Anasuja buvo Atrio, vieno iš septynių didžiųjų išminčių, žmona, 

skaisčiausia moteris pasaulyje. Pasakojama, kad Parvatė, Lakšmė ir 
Sarasvatė susiginčijusios, kuri iš jų skaistesnė, ir to paklausė pro šalį 
ėjusio Narados. Šis atsakė, kad nė viena jų negali prilygti Anasujai, 
kuri išsiugdžiusi tokias galias, kad sugeba nenaudodama ugnies iš-
virti geležines pupeles. Trys deivės pamėgino padaryti tą patį, bet 
joms nepavyko. Apimtos pavydo jos liepė Šivai, Višnui ir Brahmai 
pažeminti moterį. Šie pasivertė jaunais vyrais ir atėjo į jos namus. At-
rio tuo metu nebuvo. Anasuja priėmė svečius ir pakvietė papietauti, 
tačiau jaunuoliai atsakė, kad priims iš jos maistą su viena sąlyga – 
jeigu ji patarnaus jiems nuoga. Anasuja sutriko – ji negalėjo nei išva-
ryti svečių, jei prieš juos pasirodyti nuoga. Moteris ėmė karštai mels-
ti Aukščiausiąjį Dievą pagalbos ir ...jaunuoliai pavirto kūdikiais, ku-
riuos ji, lengvai pamaitinusi, paguldė miegoti. Grįžusiam Atriui 
žmona papasakojo, kas nutiko. Vyras pagyrė jos ištikimybę ir atvertė 
mažylius vėl į dievus. 

A  
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18. VIEŠPATIES RANKOS IR PĖDOS  
VISUR 

Visiems jums patiko Bhadramo mitologinis pasakoji-
mas pritariant muzikai (kathaakaalakshepam). Jis nerimavo 
dėl savo ne itin geros sveikatos, tačiau fizinį silpnumą nu-
galėjo entuziazmas, meilė Dievui suteikė jėgų. Jo jausmas 
kėlė jį į dangų, nors šio dar nelabai sveiko žmogaus balsas 
buvo silpnas. Jūs taip pat sėdėdami dvi valandas ant žemės 
pavargote. Nekreipti dėmesio į laikinus kūno nepatogu-
mus – tikra dvasios stiprybė. 

Pasakojimo, kurį Bhadramas citavo ir komentavo, es-
mė tokia: Viešpats yra tas, kuris lėlių teatre tampo virvutes 
(natanasuuthradhaari). Lėlės, regis, šoka ir kuria savitą siuže-
tą pačios, tarsi už jų nieko nebūtų, niekas joms nevadovau-
tų, jos atrodo gyvos ir veiklios. Virvių jūs nematote, nes 
protas jus apgauna. 

(Čia Satja Sai Baba padainavo: „Vieniems labiau pa-
tinka Krišna, kitiems – Šiva, tretiems – pavidalo neturintis 
Alachas“. Ir pasakė: „Čia Mano balsas, kaip pastebėjote, 
nutyla, nes kitoje eilutėje dainuojama, kad dar kitiems la-
biau patinka Sai. Aš neliepiu žmonėms Manęs garbinti, at-
sisakyti savo mylimo Dievo pavidalo. Atėjau pakelti do-
ros, todėl neprašau ir neprašysiu, nereikalausiu Sau pa-
garbos. Parodykite ją savo Viešpačiui ar dvasiniam moky-
tojui – kad ir kas jis būtų. Esu tik Liudytojas, atėjęs patai-
syti jūsų regėjimo”.) 

 



Kalba Satja Sai, II  tomas 
 

 96

Išvalykite savo protą doru elgesiu 
Šiame pasakojime buvo minimas Krišna ir jo darbai, 

kaip jis užmušė savo dėdę iš motinos pusės ir t.t. Tačiau vi-
sa tai Krišnos numatyta, tai buvo jo dieviškojo darbo dalis. 
Kai reikia apginti tiesą, jokie laikini fiziniai ryšiai negali 
trukdyti. Viešpats saugo tik tuos, kurie atiduoda Jam savo 
širdį. Jam rūpi ne pats atsidavęs žmogus (bhaktha), o jo atsi-
davimas (bhakthi). Savo giminėms jis nėra šališkas, jo nejau-
dina išoriniai ryšiai. Tie pasakotojai ir aiškintojai, stengda-
miesi įtikti liaudžiai, sumenkino Dievo žaismo sąvoką. Na-
radą jie pavertė negarbingu intrigantu, Višvamitrą – kvai-
liu, Hanumaną – beždžione, o Ramą – paprastu žmogumi. 
Jų apibūdinamas Dievas pavydus, godus, kerštingas, pasi-
duodantis aistros protrūkiams. Jie nesugeba atskleisti Pura-
nų asmenybių istorijų, įvykių, vardų ir pavidalų reikšmės 
bei simbolikos. Įvykius reikia aiškinti atsižvelgiant į dvasinį 
žmonių lygmenį ir vertinti ne pagal dabartį, o pagal tą me-
tą, kada jie vyko. Išgirdę šias istorijas, žmonės turėtų keistis 
ir jaustis lyg būtų apsiplovę šventojoje Gango upėje. To 
nuoširdžiai dvasiškai tobulėdamas turi siekti ir pats pasa-
kotojas. Tik tada klausytojai iš tikrųjų pajus pasitenkinimą, 
o pasakotojas – džiaugsmą. 

Kol neišnyks visos abejonės, reikia išvalyti savo protą 
doru elgesiu ir dvasinėmis pratybomis. Tada jame išryškės 
tiesa. Tegu pasaulietiškų gėrybių troškimai nusilpsta, su-
nyksta ir nukrinta, kaip vysta, nyksta ir krinta gėlių žied-
lapiai. Nereikia jų skinti ir mesti žemėn. Tegu turgaus šur-
mulį pakeičia tyla prie altoriaus – išgirsite paslaptingąjį 
sąžinės šnabždesį, pažinsite perspėjančius šventųjų raštų 
ženklus. 
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Be Dievo valios nė plaukas nenukrenta 
Sielos jėga (aathmashakthi) gali veikti tik skatinama iliu-

zijos jėgos (maayashakthi). Todėl iliuzija ir atsirado anksčiau 
už Krišną. Kaip be jos būtų vykusi drama? Iliuzija turi pra-
nešti apie Krišnos atvykimą ir tapatybę. Jus čia atvedė vie-
noks ar kitoks nerimas. Tačiau atvažiavę čia, nesutelkite dė-
mesio tik į materialias dovanas, klausykitės vertingų patari-
mų kaip dvasiškai tobulėti ir melskitės: „Iš netiesos vesk 
mane į tiesą“ (Asatho maa sath gamaya). 

Ar jūsų geidžiamų pasaulietiškų daiktų sąrašas kada 
nors baigsis? Įsigiję vieną daiktą trokštate kito. Negavę jo 
nebejaučiate ryšio su Dievu. Ko nors netekę, pavyzdžiui – 
apvogti, nebetikite Manimi. Atėjau ne saugoti jūsų turtų ar 
brangenybių, o ginti doros, šventumo ir vesti jus keliu į 
tikslą. 

Jeigu jūsų gerumui gresia pavojus, ateikite pas Mane. 
Pasakysiu, kaip jį ugdyti ir kaip skinti jo vaisius. Jei ką 
nors, keliaujantį į Kašį ar Badhrinatą, užklumpa mirtis, 
guodžiatės sakydami, kad tokia pabaiga neišvengiama. Ta-
čiau jei Putapartyje kam nors truputį suskausta galvą, pra-
dedate kaltinti Mane. Manote, kad įžengusieji į ašramo teri-
toriją niekada neturėtų mirti. Jei taip nutinka, jūsų tikėjimas 
susvyruoja ir pradeda silpti. Tačiau be Dievo valios nė 
plaukas nenukrinta. Todėl stenkitės pelnyti Dievo malonę 
ir leiskite Jam atsakyti į visus klausimus taip, kaip nori Jis. 

Mano pėdos visada yra prie pat jūsų 
Saulei patekėjus ne visi lotoso žiedai pražysta. Žiedla-

pius išskleidžia tik subrendę, kiti turi laukti ir augti. Visi 
turi teisę į Dievo malonę, tačiau įgyti ją galima tik dvasiniu 
darbu. Neturiu nė trupučio neapykantos ar pykčio. Mano 
gyslomis teka meilės kraujas, esu gailestingumo saugykla. 
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Teisingai supraskite Mane ir Mano prigimtį. Mėnulio at-
spindys virpa ežero vilnyse, tačiau pažvelkite aukštyn ir 
pamatysite, jog mėnulis nejuda. Aš visada esu toks pat, 
Mano malonė niekada nesiliauja. Išoriškai Mano veiksmai 
atrodo stebuklingi, tačiau vidinės akys mato tik Dievo žais-
mą. Ši kurianti ranka yra ir duodanti ranka – ji nieko ne-
ima. Ji visada ištiesta tik jums. Tokia Mano tiesa, žinokite ją 
ir būkite laimingi. 

Pradėjau darbą, dėl kurio atėjau. Surinkau metalą, 
plieną, akmenis, plytas, padėjau pamatus, greit iškils pasta-
tas. Niekas tam nesutrukdys. Pamatysite daugybę šiuo ke-
liu traukiančių žmonių, ant šių kalvų susėdusias minias. 
Nilajame esantys sekėjai liūdi negalėdami tris mėnesius 
Man nusilenkti ir paliesti Mano pėdų. Jie mano, kad iš toli 
atvykusiems ir netrukus išvyksiantiems žmonėms pasisekė 
labiau. 

Tokiems žmonėms sakau: „Jus apgauna klaidingas 
vertybių supratimas“. Kodėl negalėdami paliesti Mano pė-
dų nusimenate? Mano pėdos, kad ir kur būtumėte, visada 
yra prie pat jūsų. „Rankos ir pėdos yra visur“ (Sarvathah 
paani paadhah). Jei kentėsite ir dejuosite: „Kodėl manęs ne-
girdi?“, Mano ausys iškart jus išgirs. Jei vaitosite: „Ar ne-
matai, kaip man sunku?“, Mano akys tuoj pat apdalys jus 
malone. Vaduokitės iš iliuzijos ir patys tapkite meile, tik ta-
da galėsite džiaugtis Mano meile. 

Putapartis virs Mathura Nagara 
Rama, Krišna ir Sai Baba atrodo skirtingi dėl kitokio 

drabužio, tačiau patikėkite – jų visų esmė tokia pati. Nesi-
leiskite suklaidinami, nepraraskite galimybės. Netrukus šis 
ar net didesnis pastatas bus per mažas visiems žmonėms, 
kuriuos čia pakviesiu. Ateities auditorijos stogas bus dan-
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gus. Iš vienos vietos į kitą Manęs nebegalės perkelti nei 
automobilis, nei lėktuvas, nes juos apsups labai didelės mi-
nios. Turėsiu keliauti dangumi – patikėkite, taip bus. 

Išvysite Putapartį virstant Mathura Nagara53. To nie-
kas nesustabdys ir neuždels. Aš jūsų nepaliksiu, ir jūs nega-
lėsite palikti Manęs. Net praradę tikėjimą atgailausite ir vėl 
sugrįšite į šį prieglobstį prašydami, kad jus priimčiau. Šia-
me kūne būsiu dar 58 metus. Tai jau sakiau. Jūsų gyveni-
mas susijęs su Mano veikla Žemėje. Visada prisiminkite šią 
ypatingą privilegiją ir tinkamai elkitės. 

Prašanti Nilajamas, 1961 10 21 

                                                 
53 Mathura Nagara – miestas, kuriame gimė Krišna.   
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19. DIEVYBĖS REGĖJIMAS 

Žinau, kad jums ganėtinai pabodo tie ilgai trunkantys, 
be jokių pertraukų susirinkimai vakarais, nes dvasinių da-
lykų ir taisyklių klausytis nelengva. Kai kurie iš jūsų sako-
te, jog atvykote į Prašanti Nilajamą ramybės ir tylos, tačiau 
esate priversti ilgai sėdėti ir klausytis kalbų. Turiu jums pa-
sakyti, kad šių didžių mokslininkų paskaitos labai vertin-
gos. Palaiminti ir kalbėtojai, ir klausytojai. Klausytojai net 
labiau palaiminti, nes jie gali dažniau šias pamokas, kurių 
moko kalbėtojai, panaudoti gyvenime, o kalbėtojams ne vi-
sada tai pavyksta. 

Kartą gyveno labai tvarkingas, pagal dienotvarkę gy-
venantis žmogus. Jis anksti keldavosi, kartodavo pirmapra-
dį garsą „Om“, paskui nusiprausęs lygiai 7 valandą ryto iš-
gerdavo puodelį pieno. Kartais pienininkė pavėluodavo, 
nes ji gyveno kitame upės krante ir turėdavo keltis valtimi. 
Valtis išplaukdavo per vėlai ir pieną ji, labai papiktindama 
žmogų, atnešti pavėluodavo. Kartą jam trūko kantrybė ir jis 
moterį išbarė, kad ši ardanti jo dienotvarkę. „Kodėl eidama 
pas mane pasikliauni valtimi? Argi nežinai, jog vien karto-
dama Ramos vardą, gali saugiai pereiti upę? Rama neleis 
tau paskęsti“. Kitą dieną pienininkė, kartodama Ramos var-
dą, upę perėjo. Tikėjimas suteikė jai stiprybės, ji nebegaišo 
laiko plaukdama valtimi. Vyras apstulbo, nes pats netikėjo, 
kad Ramos vardo kartojimas gali padaryti tokį stebuklą. 
Dievą mylintis žmogus privalo pamiršti save ir susilieti su 
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idealu. Ar tarnas gali turėti savo individualybę? Jis neturi 
nieko, visiškai nieko. Viską turi tik šeimininkas. 

Suprasti, kas yra būtis ir sąmoningumas – 
 palaima 
Jei sekundę žiūrėsite į saulę, o paskui nukreipsite akis 

kur nors kitur, nieko nematysite – tik juodą dėmę. Panašiai 
būna ir išvydus Dievą. Kai Jis sušvinta skaisčiau už tūks-
tantį saulių, nebematote įvairovės, vadinamos gamta. Pa-
saulis aptemsta, tampa juodas. Pažinę esminę vienovę dau-
giau nebematysite ir nebevertinsite daugybės.  

Štai ekranas kino teatre. Kai rodomas filmas, matote ne 
ekraną, o vaizdą. Filmui pasibaigus, matote tik ekraną, ku-
ris nieko neperteikia – nei balso, nei vardo, nei pavidalo, 
nei spalvos, nei tikėjimo. Tai Aukščiausioji Tikrovė. Tamso-
je virvė atrodo kaip gyvatė. Ekranas pradingsta tarp vaiz-
dų. Aukščiausioji Tikrovė yra Tiesa. Visata (jagath) yra 
Aukščiausioji Tikrovė. Tai – būtis (sath), šitai – sąmoningu-
mas (chith). Tą suprasti yra palaima (aanandam). Kartą Ma-
nęs kažkas paklausė, kaip galima sutikti su dviem, regis, 
prieštaringais teiginiais: „Tik Brahma tikras, pasaulis netik-
ras“ (Brahma Sathyam Jaganmithya) ir „Visata sklidina Viš-
naus“ (Sarvam Vishnumayam Jagath).  

Atsakiau taip: „Žmogaus galias lemia patirtis ir žinios. 
Žmogus yra tik dalis (pinda), Viešpats yra visuma (anda), vi-
satą persmelkianti jėga. Andapinda lingamas simbolizuoja šį 
kūno dalies ir viso kūno ryšį, žmogaus ir Dievo santykį 
kaip dalies su visuma.  

Amžinojo Šivos lingamas simbolizuoja visada gera lin-
kinčią sielą, kuri yra aukščiau už bet kokį dualumą, ir kuri 
yra visur bei visuose. Jos neveikia laikas, ji yra visada pa-
lanki ir linkinti gera.  
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Tikrasis mokytojas visada apimtas palaimos 
Išminties lingamas – tai dvasinės išminties ženklas. 

Dingus paskutinei iliuzijos „Aš“ apraiškai, kai nebelieka 
net „Aš žinau“ jausmo, žmogus tampa tyras ir sveikas, 
vientisas ir ištvermingas – tokią būseną geriausiai išreiškia 
sielos lingamo simbolis. 

Kiekviename jūsų glūdi nepaprasta beribė dvasinė jė-
ga. Vieni ja naudojasi, kiti tik žino, kad ji egzistuoja, treti 
nežino, kaip ja naudotis, ar išvis nieko apie ją nežino. Nuo-
lat dvasiškai tobulėjant dvasinė jėga pabunda. Užaugęs vai-
kas tampa tėvu, tėvas – seneliu, paskui proseneliu. Dvasi-
nis ieškotojas, vykdydamas dvasinio mokytojo nurodymus, 
sulig kiekvienu žingsniu kyla į aukščiausiąją palaimą. 

Pasakykite savo dvasiniam mokytojui: „Jei gali man 
padėti, padėk. Jei negali, neteik vilčių ir neklaidink manęs. 
Prisipažink, kad dar nesi subrendęs. Tada ieškosiu kito va-
dovo. Nesidėk mokytoju, kai nesi geras mokinys“. Apipil-
kite jį klausimais, ištirkite jo kasdienį elgesį, išsklaidykite 
abejones ir tik paskui juo tikėkite. Kai kuriems dvasiniams 
mokytojams vadovauja jų mokiniai, draudžiantys viešai 
skleisti mokymą. Tokie mokytojai paklūsta galingų ir tur-
tingų žmonių įsakymams. Tikrasis mokytojas turi būti lyg 
Amžinojo Šivos lingamas, visada apimtas dieviškos palai-
mos, kylančios iš savo dieviškumo suvokimo. 

Neprieštaraukite savo vidinei prigimčiai 
Kol būsite neišmanėliai, neišsilavinę ir tamsūs, nepaju-

site palaimos, negalėsite ja džiaugtis. Liksite surišti trimis 
virvėmis: juoda – inercijos, raudona – aistros ir balta – ra-
mybės. Paneikite, kad esate surišti, ir virvės pačios nukris. 
Gyvenkite taip, kad neprieštarautumėte savo vidinei pri-
gimčiai. Kitaip sakant, visada prisiminkite esą giminingi ki-
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tiems ir visai visatai. Darykite kitiems gera, elkitės su visais 
maloniai, kalbėkite švelniai, būkite lyg vaikai, kurie nepa-
vydi, nejaučia neapykantos ir nėra godūs. Tik peržengus 
savo šeimos ar artimųjų slenkstį ir padarius ką nors gera ki-
tiems, iliuzija išsisklaido. 

Kiekvienas, pajutęs tokį džiaugsmą, norės tik jo. Kaip 
gali žmogaus siela nusileisti į žemesnį lygmenį? Kaip me-
luojant galima pažinti tiesą? Ar gali žuvis suvokti, kas yra 
dangus? Ar gali nektaras ir nuodai, diena ir naktis, Dievas 
ir velnias būti drauge? Udhava54, nuėjęs pas piemenaites, 
pamatė, kad jų širdyse nė akimirkos nesiliovė karaliavęs 
Krišna. Jos rūpestingai šluostė kelio dulkes, norėdamos 
parpuolusios pagarbinti Krišnos pėdsakus! Labiausiai 
Krišnai atsidavusi buvo Radha, nes jai visi, net jos pačios 
pėdsakai, buvo Krišnos pėdsakai! Ar yra kas nors kita, kas 
nebūtų Jis? Kuris pavidalas nėra Jo? Kuris vardas nėra Jo? 
„Man nereikia Dievo. Man pakanka pamatyti Jam atsida-
vusį žmogų! “, – sušuko Udhava. Apimti liūdesio ir bai-
mės vadovaukitės tokia pačia taisykle – visur matykite Ši-
vos pavidalo Dievą, tada viskas teiks jums džiaugsmą ir 
ramybę. Tokia yra tiesa. Visa kita – melas. Jama, Mirties 
dievas, ateina kartu su iliuzija. Kai pasirodo Šiva, pasklin-
da šviesa. 

Egoizmo šaknis pakerta meilė 
 Egoizmas yra iliuzija. Kaip iš jos išsivaduoti? Laukas 

atrodo sausa dykvietė, be jokios žolelės, o jūs didžiuojatės, 
manydami, kad visas piktžoles išrovėte su šaknimis. Tačiau 
lietui palijus šaknys atsigauna ir vėl suželia. Egoizmo šak-
nis pakerta meilė. Sėkite, saugokite, puoselėkite ją ir džiau-

                                                 
54 Udhava – geriausias Krišnos draugas Dvarkoje, jo sekėjas ir pasiuntinys.   
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kitės jos vaisiais. Vaduokitės iš pavydo, neapykantos, gob-
šumo, nes jie nustelbia meilės daigus. 

Tikėkite. Tikėdami gausite viską, ko reikia. Nestatykite 
tikėjimo ant smėlio kauburio. Kuo giliau kasite smėlį, tuo 
greičiau gali nuslysti smėlio duobės kraštai. Abejonės, nei-
gimai griauna jūsų tikėjimą. Klausykitės vidinio balso, tikė-
kite – jis sklinda iš Mathuros. 

Viešpats ateina, kad jūs galėtumėte sutvirtinti savo ti-
kėjimą. Kodėl Krišna pakėlė Govardhanos kalną ir laikė jį 
iškėlęs? Jis tai padarė tam, kad paskelbtų savo tiesą ir pri-
gimtį, sutvirtintų žmonių tikėjimą ir suteiktų drąsos. Tai tik 
ženklas. Kiekvienas Mano veiksmas taip pat yra ženklas. 
Atminkite – nėra užduoties, kurios negalėčiau atlikti, nėra 
svorio, kurio negalėčiau pakelti. Jūs tikite Rama ir Krišna, 
nes apie jų darbus skaitėte knygose ir girdėjote dvasinių 
ieškotojų, mėginusių atskleisti jų paslaptį, pasakojimus. Juk 
nereikalaujate, kad pats Rama ar Krišna įrodytų savo die-
viškumą. Pirmiausia, įtikėkite, o tada gausite pakankamai 
įrodymų. Pradėkite kartoti Dievo vardą.  

Ar gyvenate tik tam, kad valgytumėte? Kodėl esate 
našta žemei? Valgykite, tačiau tegu maistas virsta gerais 
darbais, šviesiomis mintimis ir malonia kalba. Vaikščiokite, 
bet neskaudinkite kitų, nedidinkite jų vargo. Nevadinkite 
savęs silpnais, nuodėmingais, paikais, blogais, beteisiais, 
menkais. Atminkite, kad save smerkdami, iš tikrųjų smer-
kiate Mane, savo vidinę esmę. Gyvenkite taip, kad sulig 
kiekvienu žingsniu ir įkvėpimu artėtumėte prie Manęs. 

Prašanti Nilajamas, 1961 10 22 
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   asninkaudami galvokite tik apie Dievą,  
kalbėkite tik apie Dievą,  
dirbkite tik Dievui,  
gyvenkite šalia Jo, Jame ir Jam.  
Valgymui, miegui ir kitoms kūno reikmėms  
skirkite šalutinį vaidmenį,  
o svarbiausias vaidmuo turi atitekti  
meditacijai ir Dievo vardo kartojimui. 

Satja Sai Baba 
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20. ŽMOGAUS SIELA ŠAUKIASI  
AUKŠČIAUSIOSIOS SIELOS 

Netrūksta knygų, žadančių padėti žmogui pažinti sa-
ve, netyla kalbos, skelbiančios kelią į tikslą. Bhadramas – 
tik vienas iš tūkstančio, kurį girdėjote. Daug skaitote ir 
klausotės. Senstant kūnas pradeda silpti, tačiau protas tam-
pa vis įmantresnis, vis sunkiau kontroliuojamas, žmogus 
blaškosi, nesiima dvasinio darbo, o jei pradeda, dažniausiai 
dirba tik priešokiais. Kančią (vedhana) galima įveikti tik 
Dievo troškimu (aa-vedhana). Turite labai trokšti išsivaduoti 
iš jus kaustančių grandinių – geležinių skurdo ir auksinių 
turto grandinių. Šaukitės Dievo taip gailiai, kaip bejėgis kū-
dikis, verkiantis motinos, taip beviltiškai, kaip veršiukas, 
mykiantis karvės, kaip alkanas varganas elgeta, meldžian-
tis maisto kąsnelio. Tegu šauksmas veržiasi iš širdies gel-
mių – širdies, kuri nebegali daugiau kęsti kaustančių prie-
raišos grandinių. Viešpaties nejaudina triukšmingas iškil-
mingumas ar tuščias pasirodymas. Jis atsiliepia tik į gimi-
nystę, tik tada, kai žmogaus siela (aathma) šaukiasi Aukš-
čiausiosios Sielos (Paramaathma). 

Kartą Pietų Indijoje, viename tamilų krašto kaime, ku-
ris vadinosi Tangaluras, gyveno Dievo tarnas vardu Adiga-
las. Išgirdęs apie didį šventąjį Aparą labai juo susižavėjo. 
Žmogus daug kur pastatė poilsio namų ir pavadino juos šio 
šventojo vardu, savo vaikus taip pat pavadino jo vardu, 
kad jie augtų apsupti jo šlovės, dovanodavo kitiems žemės 
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ir namus šventojo, kurio niekada nematė, vardu. Tokia bu-
vo jo tikėjimo jėga, jam nereikėjo įsitikinti Aparo šventumu. 
Kai kurie žmonės, prieš įtikėdami kuo nors, turi įsitikinti 
patys. Tačiau tikėjimas, kai įtikinėti nereikia, teikia daugiau 
džiaugsmo. 

Ieškokite dvasinio mokytojo,  
kuris neleistų jums paskęsti 
Tikėkite gydytoju ir vaistais, tada vaistai jus išgydys. 

Nelaukite, kol vaistai įveiks ligą, kad pasitikėtumėte gydy-
toju ir vaistais. Jei prieš brisdami į vandenį lauksite, kol iš-
moksite plaukti, nepajusite plaukimo džiaugsmo. Drąsiai 
pulkite į vandenį ir judinkite rankas bei kojas arba apsivil-
kite gelbėjimo liemenę, kuri laikytų jus paviršiuje. Kitaip 
pasakius, ieškokite dvasinio mokytojo, kuris neleistų jums 
paskęsti. 

Kartą pats Aparas užklydo į Tangalurą ir išvydo dau-
gybę savo vardu pavadintų poilsio namų bei labdaros įstai-
gų. Pamatęs savo vardą, užrašytą dar prieš jam ten apsilan-
kant, nustebo. Tada prie jo pribėgo Adigalas, nusivedė į na-
mus ir jo garbei surengė didelę šventę. Vyriausias jo sūnus 
nuėjo į sodą gysločio lapų pietums ir ten jam įgėlė gyvatė. 
Vaikinas krito vietoj negyvas. Adigalo tai nė kiek nesujau-
dino, jis apklojo lavoną sausais lapais ir toliau tęsė ilgai 
laukto mokytojo priėmimą. Tačiau mokytojas pareikalavo, 
kad per pietus visi Adigalo vaikai sėdėtų šalia jo. „Eik, pa-
šauk visus“, – liepė jis. Adigalas nuėjo ir pašaukė mirusį 
sūnų. Šis kaip mat atsigavo ir sėdo pietauti prie stalo drau-
ge su visais.  

Sužinojęs, kas nutiko, Aparas tarė: „Tavo tikėjimas ga-
lingesnis už mano jėgą“. Įvertindamas namą inžinierius tik-
rina pamatus. Viešpats taip pat tikrina žmogaus tikėjimo 
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pamatus. Ir Šiva tikrino Siruthondarą, pasirodęs jam aske-
tu. Kai Siruthondaras įrodė, jog nėra prisirišęs prie pasau-
lio, Šiva jam pasakė: „Garbink mane kaip save“. Tada Siru-
thondaras pareikalavo: „Įrodyk man, jog esi visoje kūrinijo-
je. Tada žinosiu, jog iš tikrųjų esu Tu ir garbinsiu save“. Ši-
va jį palaimino ir Siruthondaras visur išvydo šviesą. Baigėsi 
jo iliuzija. Jis susiliejo su Šiva kaip susilieja šviesa – be 
triukšmo, be žodžių. Jo kūnas virto šviesos spinduliu, kuris 
nuskriejo į visatos platybes. 

Neįmanoma ribotu protu pažinti tai,  
kas ribų neturi 
Prašote leisti pažinti Mano dieviškąją prigimtį ir su-

stiprinti jūsų tikėjimą. Tačiau norint sužinoti jūros vandens 
skonį nebūtina išgerti visą jūrą. Paragaukite tik lašelį. Abe-
joti ir neigti tai, ką patyrėte, verčia jūsų nepastovumas, 
egoizmas, išdidumas. Ar nepakanka vieną kartą patirti? Ar 
įmanoma ribotu protu pažinti tai, kas neturi ribų? Ar gali 
skruzdėlė supilti kalną? Niekada nesuprasite, kaip ir kodėl 
Savo rankos mostu materializuoju daiktus. Neturite kantry-
bės išspręsti savo šeimos problemų, nors tikrai esate už jas 
atsakingi. Įsivaizduokite, kokia turi būti Mano kantrybė 
klausyti, nagrinėti ir spręsti daugybės šeimų problemas su 
meile, kokia retai būdinga net tėvams. Ne, jūs niekada Ma-
nęs nesuprasite ir nesuvoksite to nepaprasto ryšio, kuris 
sieja Mane su jumis. Tą ryšį pajusite netikėtai. Jūsų parei-
ga – laukti patogios progos. Tikėkite ir būsite palaiminti. 
Dabar jūs garbinate Šivą, Narajaną, Ramą ar Krišną. Pasa-
kykite Man, ar pajutote Ramos gailestingumą ir ramybę, 
Krišnos gerumą ir meilę? 
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Jūsų tikėjimas nėra tvirtas 
Kai 1918 metais Didžioji Jėga (Mahaasakthi) nusprendė 

palikti ankstesnįjį kūną55, Kakai Sahebui Dikšitui buvo pa-
sakyta, jog po 8 metų Ji vėl įsikūnys. Abdula Babai taip pat 
buvo pasakyta, jog po 7 metų Ji pasirodys Madraso valstijo-
je. Praėjus trims mėnesiams po ano kūno laidotuvių (samaa-
dhi), Ji pasirodė prie namo Kirkyje ir atsakė į klausimą dėl 
kūno mirties: „Kūno nebėra, bet Aš grįšiu“. Tai nutiko pra-
bėgus 6 mėnesiams po laidotuvių, kai Širdi Sai Baba pasiro-
dė Dvarakamajyje su Savo įprastu dubeniu. Tai buvo pra-
nešta Das Ganui ir Mahalaspačiui. Kakai Sahebui buvo pa-
sakyta, jog įsikūnijimas įvyks ne „aštuonerių metų kūne, o 
po aštuonerių metų“. Taip buvo užrašyta, nes Kaka Sahe-
bas pasitikėjo savo atmintimi ir tai vėliau užrašė. Skaičius 
„7“ taip pat pasitvirtino, nes šis kūnas atėjo į Žemę 1926 
metais po dešimties mėnesių įsčiose. Taigi Kakai Sahebui 
duota žinia apie aštuonerius metus yra teisinga. 

Jūsų tikėjimas tuo, ką matėte anksčiau ir ką matote da-
bar, nėra tvirtas. Klausotės bet ko ir esate verčiami paneigti 
tai, ką matėte savo akimis. Kaip liūdna! Kai piešiate daiktą, 
kurio nematėte, galite vaizduoti jį kokį tik norite, tačiau pa-
mėginkite nupiešti povą, esantį priešais jus – įsitikinsite, 
kad tai nelengva. Taip pat sunku tinkamai įvertinti Mane, 
kai regite priešais save, tačiau lengvai įsivaizduojate vieno-
kio ar kitokio pavidalo Ramą ir Krišną.  

Daugybė Mano ankstesnio kūno paveikslų ir atvaizdų 
yra tikros karikatūros, nes nežinote, koks jis buvo iš tikrųjų. 
Išdygusį gležnutį tikėjimo daigelį, kam nors ką nors pa-
šnabždėjus, tarsi baisūs kenkėjai puola abejonės, nes men-

                                                 
55 Ankstesnis Satjos Sai Babos Įsikūnijimas Širdi Sai Baba (1856-1918) 

gyveno Maharaštros valstijoje, Širdi kaime. 
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kiems ir mažiems viskas atrodo menka ir maža. Jie minta 
tik tuo, kas menka ir maža! Ieškokite, kas gera, kilnu, kas 
jūsų dvasią keltų aukštyn, ir aplinkui regėsite tik tai. Nebū-
kite lyg varnos, lesančios dvėseną ir besikapstančios atma-
tose. Jei tikėsite, Viešpats, jūsų esmė, apsireikš Pats. Jis ne-
toli, tik ištieskite ranką. Nedangstykite savo klaidų ir ydų 
religingumu. Būkite nuoširdūs. Pažinkite Jį, amžinąjį, viską 
matantį ir žinantį Liudytoją. 

Prašanti Nilajamas, 1961 10 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   sigilinkite į kiekvieną savo darbą  
ir pasistenkite jį atlikti kuo tyliau.  
Visus reikalus tvarkykite kuo mažiau kalbėdami.  
Nešaukite toli stovinčiam žmogui,  
prieikite prie jo arba pamokite jam,  
kad prieitų prie jūsų.  
Triukšmaudami, 
netinkamai naudodami žemę ir vandenį  
elgiatės šventvagiškai. 

Satja Sai Baba 
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21.PAGRINDAS IR NEŠULYS 

Jums patinka šios kasdienės kalbos ir pašnekesiai, nes 
jaučiate, kad ne nauji drabužiai, ne skanesnis valgis, o kaip 
tik jie yra šventės pagrindas. Tai jūsų dvasinė puota. Ati-
džiai klausykitės, paskui nurimus širdims apmąstykite tai, 
ką išgirdote, ir nuoširdžiai pasistenkite įgyvendinti keletą 
nurodymų. Tokia kelionės į šventą vietą nauda protingam 
žmogui, taip jis tampa šventesnis. 

Kalbėdamas Bhadramas pacitavo kelias eilutes, kurio-
se kai kurie žmonės buvo vadinami „asilais ir šunimis“. 
Man tokios eilės nepatinka, nes jos šiurkščios. Neteisinga 
šitaip žeminti nemirtingumo vaikus, dievybės įsikūnijimus. 
Neįpraskite taip kalbėti, nedarykite tokios šventvagystės. 
Žmogus gali būti užsispyręs, nusižeminęs ar kantrus, ta-
čiau nuo to jis netampa asilu. Jo balsas gali būti gražus, ta-
čiau nuo to sparnai jam neužauga. Poetinė fantazija, viską 
išgražindama, sujaukia tikrovę, kelia abejones, o kartais net 
paskleidžia rūką! 

Ankstesnių gyvenimų polinkiai sujaukia protą 
Tik suvaldęs protą ir padaręs jį neveiksnų žmogus gali 

pažinti Dievą. Proto prigimtis yra tyra, tačiau jusliniai troš-
kimai jį nuspalvina, užteršia, priverčia ką nors mėgti arba 
ko nors nemėgti. Gyvulys nepasiduoda nei prieraišai, nei 
pagundai, jis nesiblaško, niekuo nesibjauri, jam nėra ne-
mėgstamų dalykų – viso to, kas kankina žmogų. Tie nema-
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tomi polinkiai sujaukia protą, kuris ir taip jau kenčia nuo 
besikartojančių gimimų smūgių. Negalima kaltinti tik pro-
to. Jis – tarsi sargas. Įteikite sargui, kad Dievas – tai atlygi-
nimą mokantis viršininkas, ir sargas paklus ne tik savo vir-
šininkui, bet ir jo draugams. Nueikite pas Dievo žmones ir 
pažiūrėkite, ar jūsų protas ir toliau liks užsispyręs. Jis pri-
valės jums paklusti, tik tinkamai jį lavinkite. Jei sargas suži-
nos, kad nesate Dievo žmogus, jums pasipriešins, tada pa-
teksite į bėdą. Tačiau jeigu jūsų pusėje bus Viešpats, tai ir 
sargas bus su jumis. Tada galėsite pasakyti Dievui, jog sar-
gas peržengė ribas, ir paprašyti palenkti jį savo pusėn. 

Bhadramas labai sudėtingai aiškino Narajanos vardą, 
sakydamas, jog Na reiškia „tai“, ra – „šitai“ ir t.t. Visa tai at-
rodė labai moksliška ir protinga, tačiau toks aiškinimas gali 
tęstis iki begalybės, nes vieną akimirką žmogui gali atrody-
ti vienaip, kitą – kitaip. Tačiau naram reiškia „vanduo“, o 
najanam – „akis“, o abu žodžiai reiškia, kad tik ašaros gali 
pelnyti jums Dievo palankumą. Toks yra tikrasis Narajanos 
mantros tikslas. Kitos mantros taip pat turi savo slaptą 
prasmę. Kaip angliškai raidės G, O ir D sudėjus skamba ne 
„dži“, „ou“, „di“, bet „God“, taip ir raidės A, U, M, reiš-
kiančios „žemę“ (bhuur), „atmosferą“ (bhuvah) ir „dangų“ 
(suvah), tris būties ir sąmonės lygmenis, kurie sudėti skam-
ba pirmapradžiu (pranava) garsu, mantra „Om“. Taigi Na-
rajana yra „akių“ ir „vandens“ Viešpats, kuris pasiekiamas 
atgailos ašaromis ir kuris dovanoja jums džiaugsmo ašaras. 
Laimėkite Jį ir išvysite Dievą visur. Dievas iš tikrųjų yra vi-
sur, tik jūs Jo nematote. 

Tegu tai būna džiaugsmo ašaros 
Dievas yra pagrindas (aadhara). Paprastai jūs jaudina-

tės pamatę ne nešiką, o jo nešulį (adheya). Samartha Ramda-
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sas56 sakė, kad Ramai grįžtant į Ajodją visi žmonės labai 
džiaugėsi išvydę horizonte vėliavą, pranešančią, jog Vieš-
pats paržygiavo į savo miestą. Ramdasas pabrėžė, jog džiū-
gaujantys gyventojai pamiršo turį būti dėkingi vėliavos ko-
tui, nes Rama buvo vėliava, o Lakšmanas didžiausiose aud-
rose tvirtai ją laikęs kotas. Nėra vėliavos be koto, nėra nešu-
lio be pagrindo, nėra indo turinio be indo. Skausmas – tai 
indas. Kas jame? Džiaugsmas. Šypsena – rožė, išskleidusi 
savo žiedlapius virš atodūsio spyglių. Liekite ašaras, bet te-
gu tai būna džiaugsmo ašaros – džiaugsmo, kad išsivada-
vote iš troškimų vergijos. Durvasa57, be abejo, buvo didis 
asketas. Deja, jis pasidavė išdidumui ir pavydui. Durvasa 
norėjo pažeminti Ambarišą, tačiau jo pyktis atsigręžė prieš 

                                                 
56 Samartha Ramdasas (1608-1682) – Maharaštros valstijoje gyvenęs 

dievui Ramai atsidavęs žmogus, tuometinio karaliaus Šivadžio dva-
sinis mokytojas.    

57 Durvasa – didis išminčius, jogas, mitologinis personažas, dievo Šivos 
sūnus, pasižymėjęs ūmumu. Pasakojama, jog kartą, kai karalius Am-
bariša pasninkavo, Durvasa atvyko į jo rūmus. Karalius labai apsi-
džiaugė ir pakvietė išminčių pietauti. Išminčius nutarė prieš valgį iš-
simaudyti upėje. Ambarišos pasninkas pagal griežtus šventųjų raštų 
reikalavimus turėjo baigtis kaip tik tuo metu, kai Durvasa maudėsi 
upėje. Tačiau jis taip pat turėjo laikytis svečio pagerbimo taisyklių, 
draudžiančių šeimininkui valgyti anksčiau už svečią. Tad šventikų 
paragintas Ambariša suvalgė tik mažą tulsio lapelį. To užteko, kad 
Durvasa labai įsižeistų. Supykęs dėl tokios nepagarbos jis iš savo 
plauko sukūrė demonę ir liepė jai mušti Ambarišą. Karalius nesiprie-
šino. Tada dievas Višnus, norėdamas apginti karalių Ambarišą ir pa-
mokyti Durvasą, sviedė į demonę savo ginklą – diską, kuris ėmė suk-
tis ir šviesti. Akinama šviesa sudegino demonę ir nukrypo į Durvasą, 
kad ir jį sudegintų. Durvasa pasileido tekinas, o diskas ėmė jį vytis. 
Nubėgęs pas Višnų išminčius maldavo išgelbėti jį nuo disko lieps-
nos. Tačiau Višnus pasakė, kad diskas negali grįžti atgal nesunaiki-
nęs to, į ką jis buvo sviestas ir liepė Durvasai atsiprašyti Ambarišos. 
Durvasai atsiprašius diskas grįžo pas Višnų.   
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jį patį, o pasekmės buvo skaudžios. Troškimai visada veda į 
pražūtį. 

Dvasiniam ieškotojui išoriniai ženklai  
nėra svarbūs 
Kokia prasmė skusti galvą, jei viduje siautėja norai? 

Tokia vienuolystė – tai tik savęs ir visuomenės apgaulė. 
Joks Dievo Įsikūnijimas nė vieno sekėjo nėra vertęs aukotis. 
Išoriniai ženklai nėra svarbūs, jie net nereikalingi. Žengiant 
dvasiniu keliu į priekį, didžiausias turtas yra išminties do-
vanota ir Dievo malone pasiekta neprieraiša prie išorinio 
pasaulio. Kai kurie dvasiniai mokytojai didžiuojasi išsiuntę 
į pasaulį daugybę vienuolių. Tarsi tai būtų didelis laimėji-
mas! Jei neišsivadavusiam iš prieraišų žmogui primetama 
vienuolystė, ji tampa jam našta, o tam, kuris ją primeta – 
gėda. Ir dvasinis mokytojas, ir sekėjas – abu yra savo neiš-
manymo aukos. Jei abu yra savo norų vergai, tai kas ką ir 
nuo ko vaduoja? Tik tas, kuris juos siuntė į šį pasaulį, gali 
atidėti nuosprendžio vykdymą arba pasigailėti. 

Vienuolis turi paskelbti sau mirtį, pats surengti sau lai-
dotuves ir palaidoti savo praeitį. Nutraukęs visus ryšius su 
aplinka ir praeitimi jis pamiršta savo vardą, biografiją ir 
garbės troškimą. Toks vienuolis vengia prisiminti ankstesnį 
gyvenimą, kai ieškojo pojūčių teikiamo džiaugsmo. Jis bėga 
nuo draugų ir priešų, atsisako savo įpročių ir drabužių, pa-
miršta buvusius mėgstamus užsiėmimus ir įvairius prieta-
rus. Tačiau kai kurie žmonės, davę vienuolystės įžadus, te-
beužsiima savo įprastine veikla ir toliau pasiduoda įpro-
čiams. O juk jie turi visiškai nutraukti ryšį su praeitimi. 

Todėl „Gyta“ ir siūlo atsižadėti veiklos vaisių (karma-
sanyaasa). Toks atsižadėjimas veda į minčių atsižadėjimą 
(mano-sanyaasa). Kad žmonės mokytųsi, kaip anuomet taip 
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ir dabar, jiems tvirtai pažadama: „Pasirūpinsiu gerove visų, 
kurie atsižada egoizmo ir ieško pas Mane prieglobsčio“ 
(Yogakshemam vahaamyaham). Atminkite, čia negali būti jo-
kios partnerystės. Sakoma, kad suklydęs šokėjas kaltina 
muzikantą. Dvasinėje srityje taip negali būti. Turite kopti į 
viršūnę vieni. Žmogaus „aš“ pradeda reikštis menkiausia 
proga visiems skųsdamasis: „Mane skriaudžia, mane aplei-
do“, egoizmas nori kovoti su visu pasauliu. Jam numaldyti 
visur ir visuose matykite Krišną. Matykite jį tuose, kurie jus 
kaltina, giria, niekina ar gerbia. Kai kurie iš jūsų cituojate 
posmą telugų kalba iš Sumatės eilėraščių rinkinio „Sumathi 
Shathakam“, patariantį atsižadėti „giminių, kurie nepade-
da, arklių, kurie greitai neneša, kai sėdite balne, ir dievų, 
kurie suklupusiems prie jų kojų nedovanoja malonės“. Ta-
čiau nepamirškite, kam šis eilėraštis skirtas! Kas turi klau-
syti tokio patarimo? Sumatė, argi ne? Tačiau žodis sumathi 
reiškia „žmogų, kurio intelektas sklidinas išminties“. To-
kiam žmogui giminės tikrai padės, dievai jį tikrai palai-
mins. Todėl jam patarimų nereikia. Jam niekada neiškils 
nenumatytų atvejų. 

Jums patikėtas „inventorius“ 
Laukite tokios malonės, būkite pasirengę. Nesilaikyki-

te įsitvėrę daiktų, kurie būtų malonūs pojūčiams, nesusi-
pančiokite malonumų virvėmis. Bhadramas minėjo mokyk-
los direktorių. Taip, jis yra geras ugdytino požiūrio pavyz-
dys. Direktorius žino, kad stalai, kėdės ir suolai yra ne jo, 
tačiau jaučia pareigą rūpintis, kad joks baldas ar daiktas ne-
dingtų arba nebūtų sulaužytas, nes, prieš palikdamas dar-
bą, turės perduoti inventorių naujam direktoriui. 

Todėl mokyklos vadovas, nors ir nėra prie nieko prisi-
rišęs, akylai jį saugo. Pojūčiai, intelektas, širdis, protas – tai 
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jums patikėtas „inventorius“, rūpestingai jį prižiūrėkite. Jei 
dėl aplaidumo kuris nors daiktas sulūžta, užrašykite tai 
žurnale, paaiškinkite aplinkybes ir melskite Dievo malonės. 

Bhadramas minėjo, jog moterys, kaip ir vyrai, yra atsi-
davusios Dievui, išmintingos ir neprisirišusios prie pasaulio. 
Tačiau yra tokių, kurie sunerimsta, išgirdę moteris anksti ry-
tą Brahmos laiku (Brahmamuhuurtham)58 kartojant pirmapra-
dį garsą, „Om“. Jie pamiršta, kad jau pats garsas (shabdha) 
yra pirmapradis garsas „Om“, kad kvėpavimas yra pirmap-
radis (pranava). Tad kaip gali moteris išvengti arba nesusilie-
ti su „Om“, kurio visada yra eteryje (aakaasha), kurį ji taria 
kiekvieną minutę įkvėpdama ir iškvėpdama orą? 

Te jūsų gyvenimas tampa nepajudinamu kalnu 
Tiesą sakant, Gamta, moteriškasis pradas, yra anks-

tesnė, Kūrėjas, vyriškasis pradas, vėlesnis. Sitarama, Lakš-
minarajana ir Gaurišankara59 nenustumia gamtos į antrą 
vietą. Moterys turi tokias pačias teises ir galimybes pasiek-
ti Dievą. 

Atminkite – kaip kiekvienas įkvėpimas primena 
„Om“, taip ir kiekvienas veiksmas turi virsti Dievo garbini-
mu. Kiekviena mintis, kiekvienas sušnabždėjimas turi pa-
dėti suvaldyti protą ir kreipti jį prie Dievo. Sudėję šimtą 
paisų turėsime rupiją. Kiekvieną akimirką užpildykite 
Dievu. Kaip Gango vanduo nepertraukiamu srautu teka 
ant Šivos lingamo (Shivalinga) pašventintas Rudros60 (Rudh-

                                                 
58 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. 

59 Sitarama, Lakšminarajana ir Gaurišankara – Ramos, Višnaus ir Šivos 
energijos arba vadinamosios „žmonos“.   

60 Rudra – indų mitologijoje Griaustinio dievas. 
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raabhisheka), taip kiekviena mintis tegul būna pašvęsta Ši-
vai. Giedokite šį Vedų himną Šivos garbei ir gyvensite sau-
giai (bhadhram), jūsų gyvenimas net taps nepajudinamu 
saugiuoju kalnu (bhadraachalam). Skaitote apie dieviškąją 
praeities išminčių ir piemenaičių meilę, tačiau patys dabar 
nejaučiate jokios atsakomybės. Panagrinėkite ir pasakyki-
te, ar vadovaujatės gyvenime tuo, ką iš Manęs išgirdote. 
Kokią naudą jums davė kelionės į Putapartį? Kiek meilės 
parodėte kitiems žmonėms, meilės, kuri yra Mano turtas? 
Kaip ne kartą jums sakiau, geriausias būdas nukreipti 
meilę į Dievą ir į visa, kas yra aukščiausia, tai kartoti Dievo 
vardą. Tačiau ar jūs mėginate tai daryti? Ar Dievo vardo 
kartojimas virto jums lyg oras, kuriuo kvėpuojate? Tai jū-
sų nuoširdumo ir šios piligrimystės į Putapartį šiai Dase-
ros šventei patikrinimas. 

Prašanti Nilajamas, 1961 10 24 
 
 
 
 
 
 
 
   orėdami atskirti dorą nuo nedoros  
laikykitės šios taisyklės:  
tai, kas prieštarauja tiesai ir meilei, yra nedora,  
o tai, kas tiesą ir meilę skatina, yra dora. 

Satja Sai Baba  

N  
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22. MATHUROS MIESTAS 

Čia, Prašanti Nilajame, kasdien rengiama kokia nors 
šventė, ir galima sakyti, kad Dasera trunka visus metus. Ta-
čiau ši šventė rengiama čia tam, kad visiems parodytume, 
kaip svarbu puoselėti tradicijas ir išsaugoti senuosius nusi-
stovėjusius ritualus. Prisirpęs vaisius tampa saldus. Net 
margosos61 vaisus prisirpęs netenka savo kartumo ir tampa 
saldus. Žmogaus likimas, kad ir koks sunkus ar kartus jis 
dabar jums atrodytų, pasikeis ir pagerės. Kiekvienas žmo-
gus atsikratys savo ydų ir taps geras. Malonus (madhura) 
būdas jam laimės Mathuros Viešpatį Krišną62. 

Nesu labai laimingas, keldamas ant šio pastato vėlia-
vą. Būsiu laimingas tik tada, kai kiekvienas iš jūsų iškels 
vėliavą ir leis jai plazdenti ant savo širdžių rūmų. Tik tada 
galėsite džiaugtis ramybe, būsite viskuo patenkinti ir tyri. 
Užsiauginkite meilės ir tikėjimo sparnus – galėsite laisvai 
sau skraidyti Dievo malonės danguje.  

Apie Dievą liudija Jo stebuklai. Jo dėsniai ypatingi ir 
paslaptingi, neverta dėl jų ginčytis, nes tiesą įrodyti gali 
tik patirtis. Neeikvokite savo intelekto, keldami painius 
klausimus. Dievo Įsikūnijimo paslapties intelektualiais ty-
rinėjimais neatskleisite. Ją galima atskleisti tik nuoširdžiai 
tikint Dievu. Jos nepaaiškinsi logika, pažinimo organai ir 
                                                 
61 Margosos medis – Indijoje paplitęs vaismedis, pasižymintis gydomo-

siomis savybėmis.    
62 Satjos Sai Babos žodžių žaismas: sanskrito kalba žodis madhura reiš-

kia „malonus, saldus“, Mathura – miestas, kuriame gimė Krišna.    
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pažinimo pojūčiai taip pat netinkami įrankiai, nes kūnas, 
protas, intelektas priklauso ne „reginčiojo“, o „regimybės“ 
pasauliui. Norint pamatyti „regintįjį“ reikia ugdyti vidinį 
regėjimą. Kol jausitės esą atskiri nuo visumos, negalėsite 
jos pažinti. Individas (vyakthi) niekada nepažins Didžio-
sios Jėgos (Shakthi). 

Nevalia prisirišti prie jokio kūno 
Abejonės kyla net Dievui atėjus žmogaus pavidalu. Tai 

natūralu! Aš neištariu nė vieno nereikalingo žodžio, neda-
rau nė vieno beprasmio veiksmo, neorganizuoju nereikš-
mingo renginio, neužsiimu nešventa veikla. Man nieko ne-
reikia. Džiaugiuosi galėdamas patenkinti jūsų prašymus ir 
priversdamas jus siekti tikslo. Prašau tik vieno, – kad jūsų 
širdys būtų sklidinos meilės. Tikėkite, tvirtai laikykitės, ne-
susipainiokite paviršutiniškų aiškinimų ir savo susikurtų 
argumentų tinkle, tada turėsite naudos. 

Neprisiriškite prie šio kūno. Nevalia prisirišti prie jo-
kio kūno. Ši ranka ne tik jums duoda daiktus, bet juos ir ku-
ria. Tai Mano kūnas. Mano kelias nepaprastas, kitoks nei 
visi jums žinomi keliai. Aš nesusitapatinu su niekuo. Ledas 
yra vanduo, vanduo yra ledas. Tas, kuris turi savybes (sa-
guna), jų neturi (nirguna). Tas, kuris neturi savybių, kartu 
jas ir turi. Išgirdę sakant: „Atėjo Rama, atėjo Krišna, atėjo 
Sai Baba, atėjo šis Putaparčio Sai Baba ir skelbia, kad Jis yra 
visi kartu! Ar taip gali būti?“ – nesutrikite. Jums sunku tai 
suprasti. Manęs neįmanoma suprasti. Po kelerių metų išvy-
site čia atvykstant visą pasaulį. Atminkite – jokiame amžiu-
je žmonėms nebuvo rodoma tiek ženklų, atskleidžiančių 
Dievo Įsikūnijimo prigimtį, kaip dabar. Jums iš tikrųjų pasi-
sekė. Dievo pavidalą galima išvysti ne fizinėmis akimis, o 
meilės, išminties ir susivienijimo su Dievu akimis. 
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Dievas nori, kad jūsų širdys būtų tyros  
Kali amžius63 iš tikrųjų labai šventas ir jums labai pa-

sisekė, nes galite pamatyti, paliesti ir kalbėtis su pačiu 
Dievo Įsikūnijimu. Dievo Įsikūnijimų yra ne dešimt64, o la-

                                                 
63 Kali amžius – pagal indų kosmologiją paskutinis iš keturių žmonijos 

amžių, pasižymintis žmonių tamsumu ir melu.   
64 Šventuosiuose raštuose minima dešimt pagrindinių Dievo Įsikūniji-

mų, kurie simbolizuoja sąmonės evoliuciją nuo žuvies iki gyvulio ir 
sąmoningo žmogaus.  

I-asis buvo žuvies pavidalo Dievo Įsikūnijimas Matsja, atėjęs tada, kai 
didesnę Žemės dalį sudarė vanduo. Dievas Višnus įsikūnijo žuvimi, 
kad apsaugotų Vedas ir išgelbėtų žmones nuo didelio potvynio.  

II-asis buvo vėžlio pavidalo Dievo Įsikūnijimas Kurma, atėjęs demo-
nams kariaujant su dievais. Jis parėmė svyrantį kalną, į kurį dievai 
plakė pieno vandenyną, norėdami gauti dieviškumo nektaro ir tapti 
nemirtingi.  

III-asis buvo šerno pavidalo Dievo Įsikūnijimas Varaha, atėjęs karaliau-
jant demonui Hiranjakšai, kurio neįmanoma buvo įveikti jokiu gin-
klu. Dievas Višnus įsikūnijo šernu, kad užmuštų demoną be ginklo.  

IV-asis buvo žmogaus-liūto pavidalo Dievo Įsikūnijimas Narasimha, at-
ėjęs karaliaujant demono Hiranjakšos broliui Hiranjakašipui, kuris 
buvo toks galingas, kad jo negalėjo įveikti nei dievas, nei žmogus, jo 
negalima buvo užmušti nei dieną, nei naktį. Tada dievas Višnus įsi-
kūnijo pusiau žmogumi, pusiau liūtu ir gindamas savo sekėją Pra-
hladą išėjo prietemoje iš kolonos, paskui ant rūmų slenksčio pasigul-
dęs ant kelių Hiranjakašipų nagais jį sudraskė.  

V-asis buvo nykštuko pavidalo Dievo Įsikūnijimas Vamana, turėjęs 
ypatingą savybę milžiniškais žingsniais keliauti per dangų ir žemę. 
To meto karalius Balis, atlikęs griežtą askezę, pelnė dievų malonę 
valdyti tris pasaulius: dangų, žemę ir pragarą. Indra neteko savo sos-
to. Kartą, per didįjį aukojimą, nykštukas Vamana atėjo pas karalių 
Balį. Balio dvasinis mokytojas perspėjo karalių, kad nykštukas yra 
Višnus. Tačiau Balis nekreipė į tai dėmesio ir liepė Vamanai prašyti, 
ko tik jis nori. Nykštukas paprašė žemės, kuri būtų tokio dydžio, 
kaip trys jo mažytės pėdos. Balis sutiko. Staiga nykštukas ėmė augti 
ir tapo toks didelis, kad viena jo pėda uždengė žemę, o kita – dangų.  

22. Mathuros miestas 
 

 121 

bai daug. Reikia išskirti tuos, kurie gimė dieviški, kurie 
sklidini dieviškosios esmės, kurie yra dieviškosios misijos 
pasiuntiniai, dieviškosios valios bei tikslo įrankiai. Parašu-
rama nebuvo tikrasis Dievo Įsikūnijimas. Visi anksčiau gy-
venę Dievo Įsikūnijimai kirto medžius, nes juos buvo už-
plūdusios baltosios skruzdėlės, tačiau šis Dievo Įsikūniji-
mas kitoks. Baltosios skruzdėlės jau išnaikintos, medis iš-
gelbėtas, pagydytas ir gali sau augti. Neketinu nieko baus-
ti. Aš esu auksakalys, taisantis sulūžusius papuošalus ir 
suteikiantis jiems naują pavidalą. Rama atėjo kaip Tiesos, 
Doros ir Ramybės Įsikūnijimas. Krišna atėjo kaip Meilės 
Įsikūnijimas. Tačiau dabar reikia visų keturių vertybių Įsi-
kūnijimo, nes labai padaugėjus žinių nė kiek nepagerėjo 
žmogaus charakteris.  

                                                                                                           
Pripažinęs nykštuką esant dievišku nusižeminęs Balis paprašė, kad 
jis trečią pėdą uždėtų jam ant galvos. Tačiau Vamana to nepadarė, 
bet nusiuntė Balį karaliauti į požeminį pasaulį.  

VI-asis buvo Parašurama, Rama su kirviu – Dievo Įsikūnijimas žmogu-
mi, naudojančiu ginklą. Viešpats Višnus atėjo kaip Parašurama, kad 
išvaduotų kraštą nuo siautėjančių to meto karių. Parašurama turėjo 
nepaprastų žinių apie ginklus.  

VII-asis buvo Rama – Dievo Įsikūnijimas teisingu žmogumi. Jo istorija 
pasakojama „Ramajanoje“.  

VIII–asis buvo Krišna – Dievo Įsikūnijimas teisingu kariu ir dvasiniu 
mokytoju. Krišna atėjo kariaujant dviems giminėms – kauravams ir 
pandavams. Jis buvo pandavų globėjas, Ardžunos draugas, svainis 
bei dvasinis mokytojas.  

IX-asis buvo Buda – Dievo Įsikūnijimas tobulumo siekiančiu žmogumi. 
Gimęs karaliaus rūmuose 28-erių metų Buda paliko rūmus, savo šei-
mą ir pasišventė dvasiniam darbui.  

X-asis Dievo Įsikūnijimas, didis dvasinis mokytojas ir taikos skelbėjas 
išpranašautas Bhagavata Puranoje. Joje rašoma, jog Kali amžiuje Pie-
tų Indijoje prie upės įsikūnys pats Viešpats. Jis bus nedidelio ūgio, 
garbanotų plaukų ir tamsaus gymio, dėvės raudoną drabužį ir nesi-
naudodamas jokiais ginklais įveiks blogį Savo žodžiu.   
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Jums sunku patikėti, kad Dievas jumis rūpinasi. Ne-
jaučiate jokios atsakomybės ir sąmoningai nepaisote Jo žo-
džių, bet Jis jumis rūpinasi, nes nori, kad jūsų širdys būtų 
tyros. Noriu, kad visi pasiektumėte tikslą. Mano užduotis – 
išvalyti jūsų širdis. Jei nuolat pamaldžiai, nuolankiai ir tikė-
dami medituosite ir kartosite Dievo vardą, Viešpats stovės 
už jūsų maldų kambario durų ir lauks, kad duotų jums, ko 
tik norite. Tik neleiskite savo protui susvyruoti. Nuošir-
džiai trokšdami Dievo apvalysite savo širdis. 

Svarbiausia jūsų pačių patirtis. Kas jums gali padėti 
suprasti dieviškumą? Jūsų pačių palaima, kurią pajutote. 
Sakote, kad Jis išgelbėjo Draupadę nuo pažeminimo, Ahalją 
nuo suakmenėjimo, Prahladą nuo kančios, Gadžendrą nuo 
mirties65, bet ar žinote, kiek apskritai žmonių Jo malonės 
dėka buvo išgelbėti? Malonės upė tebeteka srauni ir galin-
ga, tai malonei nėra kliūčių. Tad kodėl jas statote jūs? 

                                                 
65 Pasak „Mahabharatos“, kai Judhištira pralošė kauravams savo kara-

lystę ir brolius, Dušasana norėjo pažeminti Draupadę, nuplėšdamas 
nuo jos sarį, tačiau Krišnai atsidavusi moteris ėmė šauktis savo Vieš-
paties ir nutiko stebuklas – saris taip pailgėjo, jog Dušasana pavargo 
jį plėšti.  
„Ramajana“ pasakoja apie gražiąją dievo Indros suviliotą išminčiaus 
Gautamos žmoną Ahalją, kurią išminčius prakeikė daugybę amžių 
dūlėti akmeniu. Tik dievo Ramos kojai prisilietus prie akmens, Ahal-
ja atgavo pirmykštį pavidalą.  
Prahlada buvo pikto ir galingo demono Hiranjakašipaus sūnus, atsi-
sakęs garbinti savo tėvą, labai atsidavęs dievui Višnui. Viešpats, jam 
pasirodęs pusiau liūto, pusiau žmogaus pavidalo, sudraskė Hiranja-
kašipų.  
Kartą Gadžendra, dramblių karalius, nuėjo prie upės atsigerti ir ten jį 
už kojos pagriebė krokodilas. Gadžendra ėmė šauktis dievo Višnaus. 
Višnus, gelbėdamas savo sekėją, sviedė diską, kuris nupjovė kroko-
dilui galvą.   
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Trys Dievo veiklos rūšys 
Aš taip pat atėjau su apribojimais, nes jų reikia jums. 

Yra trys Dievo veiklos rūšys – tai kūryba, apsauga ir griovi-
mas. Tai trys Dievui būdingos savybės. Visi Jo tikslai – pa-
saulio išsaugojimas, jo gerovė – yra šventi. Mano džiaugs-
mas sklinda iš Manęs, Mano raginimas kyla iš Manęs. Man 
nesvarbu, ką kiti mėgsta, ar ko nemėgsta. Aš į tai nekrei-
piu dėmesio. Esu Liudytojas. Visi yra Mano, tad kas Man 
gali nurodyti, ką daryti? Po kelerių metų, kuriuos galima 
suskaičiuoti ant pirštų, įsitikinsite, jog Aš įkūniju visas ga-
lias. Iš viso pasaulio čia susirinks išmintingi, ieškantys at-
sakymų į klausimus ir kenčiantys žmonės. Būkite tvirti ir 
sau pasakykite: „Ar gausiu išorinį įrodymą, ar ne, vis tiek 
nepasiduosiu“. Nenusiminkite, kai tenka kentėti, ir nenu-
tolkite nuo Dievo, nekaltinkite Jo dėl savo kančių. Neteksi-
te Jo, paskui reikės labai atgailauti. 

Nesate alkani. Jei iš tikrųjų tokie būtumėte, alkis jus 
kamuotų. Tegu jūsų širdies troškimas ištirpdo jus tarsi 
sviestą. Man nerūpi, kad jūs Mane garbinate ir šlovinate. 
Pateikite faktus. Tuo mane nudžiuginsite. Šventvagiška 
perdėti ar sumenkinti. Reikalaukite, kad išvaduočiau jus 
nuo kančių – tai jūsų teisė. Atiduokite Man savo širdis ir 
paprašykite Manosios. Davę Man tik žodį, už jį gausite taip 
pat tik žodį. Atminkite, Aš jums duodu tai, ko prašote! 

Be kančios nėra džiaugsmo 
Kai tenka kentėti, nesišalinkite Dievo. Jis siunčia kan-

čią jūsų pačių naudai, – kad dar labiau mylėtumėte Dievą. 
Kai kenčiate, ieškote ramybės, stengiatės atskleisti paslaptį, 
einate pas įvairius žmones ir kiekvienas iš jų pasako kokią 
nors vieną tiesos dalį. Be kančios nėra džiaugsmo! Jei ken-
tėdami pradėsite galvoti: „Dievas mane apleido“ ir šalinsi-
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tės Jo, Viešpats taip pat pasakys: „Žmogus Mane apleido!“ 
Tad būkite atsargūs! 

Kad ir kur būtumėte, jei norėsite Man iš visos širdies 
nusilenkti, Mano pėdos atsiras priešais jus! Sakoma, kad 
„Rankos ir pėdos yra visur“ (Sarvathah paani paadhah). Jei 
sudejuosite: „Viešpatie, ar negirdi mano maldos?“, Mano 
ausys kaip mat jus išgirs! Jei pasiskųsite: „Ar Tu, Dieve, ne-
matai?“, Mano akys iškart jus pastebės. Rama, Krišna, Širdi 
Sai, šis Satja Sai Baba – vienas pavidalas buvo toks, kitas ki-
toks – nesiblaškykite, neabejokite. Kūnas tas pats, tik dra-
bužis skiriasi. Nesileiskite klaidinami. 

Dievas visada tesi žodį. Galbūt jums atrodo, kad Aš 
turiu galvoje ką nors kitą. Tačiau viskas vyksta pagal Mano 
valią. Mano valia visada išsipildo. Valia būna trijų rūšių: 
kai nusprendžiama po ilgų svarstymų (yochana sankalpas), 
kai nusprendžiama kilus norui ką nors veikti (manana san-
kalpa), kai noras ir jo patenkinimas yra tarsi šūvis ir patai-
kymas į taikinį vienu metu (swasankalpa).  

Dievo vardas turi būti lyg kvėpavimas 
Nevadinkite nei savęs, nei kitų silpnais, nuodėmin-

gais, blogais ar niekingais, nes tai darydami šmeižiate ir ko-
neveikiate Mane, kuris yra visuose. Visų siela dieviška, visi 
tyri ir šventi. Gal kuris ir suklydo naudodamasis jam Dievo 
duotu intelektu bei gebėjimu teisingai vertinti, gal ir padarė 
„klaidų“, bet jis anaiptol nėra „nuodėmingas“. Didžiausia 
nuodėmė (paapa) yra smerkti save ir vadinti „iš nuodėmės 
gimusiu nusidėjėliu“ (paapoham paapasambhavah)! Naudoki-
tės intelektu ir žygiuokite į priekį palikdami už savęs vieną 
po kitos mylias! Visada prisiminkite Dievo vardą. Tai turi 
vykti savaime. Dievo vardas turi būti jums tarsi kvėpavi-
mas. Beprasmiška amžinai būti vienoje dvasinio darbo pa-
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kopoje. Išsirinkite jums patinkantį Dievo pavidalą ir vardą, 
kartokite jį, medituokite ir jums niekada nekils blogų min-
čių. Kai jos dings, liks tik Dievas. 

Gyvenkite taip, kaip jums liepiu, – nė trupučio neiš-
kreipdami Mano žodžių. Pirmiausia įtikėkite, tada pajusite 
Mane. Net ankstesnių Dievo Įsikūnijimų laikais viskas vy-
ko tvarkingai. Jūs garbinate Dievą, tikite Juo ir patiriate Jo 
malonę. Malonė yra tikėjimo vaisius, net jeigu jūs to ir neži-
note. Vartokite vaistus, kuriuos jums duodu, laikykitės die-
tos, kurią jums skiriu, ir nedarykite to, ką draudžiu. 

Aš viską darau ramiai. Aš niekur neskubu. Kai ko nors 
paprašote, atsakau: „Tebūnie taip“. Atėjote į šį pasaulį tam, 
kad siektumėte Dievo. Tačiau jūs to nežinote ir užsikrovėte 
iliuzijos naštą, o dabar klupdami nuo naštos bandote ją nu-
siimti. Ką jums duos išoriniai malonumai ir laikinas 
džiaugsmas? Kol būsite neišmanėliai, niekada nepajusite 
pažinimo palaimos. Jos net neatpažinsite, net jos nesieksite. 
Tačiau jei būsite kantrūs ir ramūs, tikrai dovanosiu jums 
džiaugsmą. Nepasiduokite nevilčiai. Atėjus metui net ma-
žyčiai lotoso pumpurėliai pražys. Ši laimė jums nusišypsojo 
dėl ankstesniuose gyvenimuose padarytų gerų darbų, jūs 
net nežinote, kiek esate visko patyrę, o Aš žinau viską! Ta-
čiau kad ir kaip būtų – žinotumėte jūs tai ar ne, duosiu tai, 
ko jums reikia. 

Neniekinkite kūno 
Kūną gaunate už ankstesnių gyvenimų darbus. Cha-

rakteris sukuriamas iš paveldėtų polinkių. Kūnas yra kar-
mos, kurią reikia išgyventi dabartiniame gyvenime (praa-
rabdha karma), rezultatas, savybės yra karmos, kurią reikės 
išgyventi būsimajame gyvenime (sanchitha karma), vaisius. 
Neapsigaukite manydami, kad esate kūnas. Per daug juo 
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nesižavėkite, prie jo neprisiriškite. Tačiau jūsų pareiga jį 
saugoti ir juo rūpintis. Kaip kitaip, jei ne kūno padedami, 
galėsite džiaugtis Dievo palaima, išvysti Jo didybę? Todėl 
neniekinkite kūno, nesielkite su juo netinkamai. Tai įrankis, 
skirtas jūsų kelionei pas Viešpatį. Tai Dievo vežimas, neap-
leiskite jo, neleiskite jam sulūžti.  

Žmonės sako: „Ak, tai mano likimas, esu baudžiamas 
už savo praeitį, turiu tai patirti ir iškęsti, neišvengsiu to…“ 
ir nusimena. Jei viskas taip jau beviltiška, tai kam tada ap-
skritai melstis, kartoti mantras, medituoti, garbinti Dievą, 
atlikti ritualus? Laimėkite Dievo malonę ir kaipmat visa 
praeities našta nukris! Kodėl kaltinate Dievą dėl savo neiš-
vengiamos lemties? Jūs patys „užrašėte“ tą lemtį ir patys 
turite ją „nutrinti“. Lemtį „rašo“ jūsų blogi darbai, o „nutri-
na“ gerieji! Nuolat galvokite apie Dievą – ankstesnių gyve-
nimų pasekmės ištirps tarsi rūkas patekėjus saulei. Be švie-
sos rūkas tik tirštės. 

Neatimkite iš savęs teisės džiaugtis ateityje 
Dar būdamas ankstesniame kūne pasakiau: „Grįšiu po 

aštuonerių metų“. Dikšitas tai užrašė supratęs, kad pasiro-
dysiu aštuonerių metų berniuku! Tačiau tai klaida. Po to, 
kai tą 1918 metų Vidžajadašami66 dieną nusimečiau aną kū-
ną, Aš maždaug šešerius metus įvairiems sekėjams leidau 
Save matyti ir dovanojau jiems palaiminimą. Kartą pasiro-
džiau Abdul Babai ir pasakiau jam: „Kūno Aš atsikračiau, 
bet kas gali atsikratyti Manęs?“ Abdul Babai paskelbiau ži-
nią apie Savo Atėjimą. Tačiau nešvaistykite laiko ginčyda-
miesi, ar čia yra Jis, ar galėtų būti Jis! Tikėjimą sutvirtinkite 
                                                 
66 Vidžajadašami – Indijoje spalio mėnesį pažymima pergalės prieš 

tamsiąsias jėgas diena, švenčiama dešimtąją, paskutinę, Daseros 
šventės dieną.   
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savo žiniomis, niekada nepaneikite patirto džiaugsmo ir 
neatimkite iš savęs teisės džiaugtis ateityje. 

Ritualai, aukojimai, smilkalai, Dievo garbinimas ugni-
mi67 – visa tai yra pirmieji žingsniai, pirmieji kopėčių laipte-
liai. Jei visą laiką tik mokysitės abėcėlės, kada išmoksite ra-
šyti ir skaityti žodžius, dėlioti sakinius? Ar Dievui reikalin-
gi jūsų siūlomi daiktai? Ar Jam reikalingi patogumai, pra-
banga? Ne. Jie reikalingi ne Jam, o jums! Ar Jis valgo mais-
tą, kurį Jam siūlote? 

Pergalę laimi tas, kuris pakyla aukščiau išorinių daik-
tų. Dievas jų nevertina. Jam rūpi žmogaus jausmai, jo vi-
dus. Man nereikia gėlių, vaisių, mažmožių, kuriuos ateida-
mi pas Mane atsinešate. Ateikite tuščiomis rankomis ir pa-
sakykite: „Ką aš Tau galėčiau duoti, kas būtų ne Tavo? Da-
vei man švarią ir tyrą širdį. Atsikratęs visų iš ankstesnių 
gyvenimų paveldėtų savybių (vaasanas), išvėdinęs nuo kva-
pų gaminant joje maistą, aukoju ją dabar Tau tokią pat tyrą, 
kokią man davei”. 

Mylėdami Dievą pajuskite širdžių giminystę 
Kiek sėdėsite pirmoje klasėje žaisdami su lapais (path-

ram), gėlėmis (pushpam), vaisiais (phalam) ir vandeniu (tho-
yam)68? Paaukokite vaisių, t.y. širdį, ir gėlę, t.y. protą ir te-
gu iš jūsų akių pasrūva ašaros, tada iš tikrųjų būsite apdo-
vanoti Dievo malone. Tegu jūsų rankos būna tuščios, o šir-
dis sklidina meilės. Mylėdami Dievą ir tikėdami Juo pajus-
kite širdžių giminystę. Mažiau dėmesio kreipkite į išori-

                                                 
67 Indijoje paplitęs Dievybės pagarbinimas ugnimi (arathi), kai ant lėkš-

telės deginant sausą kamparą priešais Dievo atvaizdą sukami ratai.   
68 Satjos Sai Babos aliuzija į dievo Krišnos žodžius „Bhagavadgytoje“ 

(9.26): „Jei kas su meile ir atsidavimu pasiūlys Man lapelį, gėlę, vai-
sių ar vandens, Aš priimsiu auką“.   
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nius dalykus, nedemonstruokite savo atsidavimo. Aš tik 
noriu, kad jūs būtumėte džiugūs, laimingi, ramūs, drąsūs 
ir ryžtingi. 

Jums iš tikrųjų labiau pasisekė nei išminčiams ir pie-
menaitėms. Turite daugiau galimybių Mane pamatyti (dar-
shan), paliesti (sparshan), su Manimi pakalbėti (sambhaasha-
na). Todėl neprašykite Manęs išpildyti jūsų nereikšmingų 
norų. Prašykite paversti jus nemirtingais. 

Pradėjau darbą, dėl kurio atėjau. Iki šiol rinkau me-
džiagą – geležį, cementą, plytas, kalkes ir visa kita. Pama-
tai jau padėti, dabar turi iškilti pastatas. Mano pastatas 
apims visą visatą. Šioje auditorijoje netilps susirinkę žmo-
nės. Reikės daug didesnės patalpos, ir ja galės būti tik 
dangus. Tada jau niekas nestabdys! Netrukus išvysite 
daug stebuklingų įvykių. Jums besistebint šis Putaparčio 
kaimas taps Mathura.  

Prašanti Nilajamas, 1961 spalis 
 
 
 
 
 
 
   yvenimas yra tarsi futbolo varžybos.  
Spardykite pasaulietiško gyvenimo kamuolį  
su tokiu užsidegimu, kokiu tik norite, bet su sąlyga,  
kad kamuolys nekirstų Dievo ir doros kelio linijų.  
Tada teks įskaičiuoti užribį ir kamuolį vėl mesti atgal.  
Žaisdami visada prisiminkite nustatytas ribas! 

Satja Sai Baba  
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23. DVASINIS PRADŽIAMOKSLIS 

Kasdien sakau jums kalbas, nuo kurių jums turbūt 
skauda galvas. Šventės turėtų būti retos, dažnai švęsti ne-
reikėtų. Kasdien švenčiamos šventės praranda žavesį. Jei 
kalbėčiau kas vakarą po kitų žmonių kalbų, net jei visiems 
tai patiktų, bijau, kad jums būtų sunku išklausyti. Valgyti, 
gerti, lavintis – ir fiziškai, ir dvasiškai – reikia saikingai. Tai 
geriausias vaistas. Tik tada jūsų būklė pagerės. 

Tačiau kalbų apie Dievą niekada nebus nei per daug, 
nei per mažai. Tik nepatarčiau vartoti tokių vaistų, kokius 
ką tik jums pasiūlė Tirumalačaras! Jis daug kalbėjo apie 
dievų šeimyninius reikalus, kivirčus ir kitas problemas. Net 
paprastas Dievą mylintis žmogus, siekdamas pelnyti Dievo 
malonę, turi pakilti aukščiau šeimyninių simpatijų ir anti-
patijų. Tad kaip galima kalbėti apie dievus, nusileidusius 
iki tokio žemo lygio? Jūs suprantate Dievą savo jusliniu su-
vokimu. Vieninteliai Dievo giminės yra Jam pasiaukoję se-
kėjai, kurie pagal Jo melodiją suderino savo širdies stygas. 
Saistyti Dievą materialiais žmonių šeimos ryšiais yra tikra 
nesąmonė. Neįmanoma trumpalaike atmintimi pasižymin-
čių žmonių sąvokomis apibūdinti laikui nepaklūstančio, 
erdve neapribojamo, prieš pradžią buvusio ir po pabaigos 
būsiančio Viešpaties. Pažinusiems Dievo šlovę toks apibū-
dinimas beprasmis. 

Netenkinkite savo fantazijų ir nedarykite iš Dievo 
šiuolaikinio asmens. Jis nei senoviškas, nei šiuolaikiškas. Jo 
šlovė niekada nesikeičia. Kalbėkite apie Dievą, jei reikia, 
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šiuolaikiškai, nūdienos kalba, kad žmonės galėtų Jį supras-
ti. Jei vaikas nenori gerti vaistų, įdėkite juos į bananą – jis 
suvalgys ir vaisių, ir vaistus. Tačiau tenkindami vaiko už-
gaidas ir fantazijas nekeiskite pačių vaistų. Taip ligos neiš-
gydysite! 

Ateikite pas Mane tuščiomis rankomis,  
o išsineškite Mano meilę 
Vadinkite Dievą savo tėvu ir motina, tačiau žinokite, 

kad tai tik pirmas laiptelis. Kilkite aukštyn, perženkite šį gi-
minystės lygmenį ir susiliekite su Absoliutu. Nelikite stovė-
ti ant laiptelių, ženkite į namus, į kuriuos tie laipteliai veda. 
Ryšys su siela amžinas ir nekintamas. Savybių turinčiam 
Dievui pagarbinti jūs naudojate gėles, aliejaus lempą, smil-
kalus. Tai tik pirmas žingsnis. Netrukus imate reikšti savo 
meilę Dievui kitokiais būdais, aukojate Jam kitokias, tyres-
nes ir vertesnes aukas. Niekas grifeline lentele ilgai nesi-
naudoja. Jaučiate turį Viešpačiui paaukoti ne gėles ir smil-
kalus, o ką nors vertingesnio. Jaučiate turį apsivalyti, kad 
jūsų gyvenimas degtų lygia gražia liepsna. Toks turi būti 
tikrasis garbinimas, tikroji meilė Dievui. Neikite pas Mane 
su menkniekiais rankose. Jeigu jūsų rankos bus užimtos, 
kaip įduosiu jums Savo malonę? Ateikite pas Mane tuščio-
mis rankomis, o išsineškite turtą – Mano meilę. 

Žmogaus paskatos ir emocijos  
turi būti kontroliuojamos 
Ir mokytojams, kurie verčia savo sekėjus garbinti jų 

pėdas, ir tiems, kurie mano, kad garbinti jas yra labai svar-
bu, trūksta nuovokos. Dvasinio mokytojo pėdų garbini-
mas (padhapuuja) paviešina mokytojo ir sekėjo ryšį. Be to, 
kam garbinti kiekvieną akimirką nykstantį kūną? Taip pat 

23. Dvasinis pradžiamokslis 
 

 131 

nedera siūlyti mokytojui pinigų, aukso ar kitų daiktų, ne-
svarbu, ar jie būtų iš sekėjo pertekliaus, ar sunkiai uždirb-
ti. Šiaip ar taip, visa tai yra neesminiai dalykai. Pakluskite 
dvasiniam mokytojui, vykdykite jo paliepimus, ženkite 
dvasiniu keliu į priekį – tai bus geriausias pėdų garbini-
mas. Kai jums pavyks pritaikyti nors vieną iš šių patari-
mų, noras garbinti pėdas savaime praeis, turės praeiti. Da-
bar jas garbina tie, kurie mano galį tuo lengvai pakeisti 
nuoširdų atsidavimą. Jiems atrodo, kad dvasiniam moky-
tojui tai labai patinka! Pasiūlykite jam švarią ir tyrą, dvasi-
nio darbo išvalytą širdį, kurioje tilptų visos gyvos būtybės. 
Ieškokite tokių dvasinių mokytojų, kurie viešai apie save 
nekalba ir nepajuokia savo varžovų. 

Garbinimas yra tik jausmų lavinimo priemonė, pade-
danti kontroliuoti žmogaus paskatas bei emocijas ir pa-
kreipti jas tinkama linkme. Siautėjančius Godavarės upės 
vandenis sulaiko krantai, užtvankos, kanalai, tyliai paly-
dintys juos į vandenyną. Į jį nepalikdamos pėdsakų suteka 
visos upės. Taip pat ir senieji žmogaus instinktai turi būti 
lavinami ir keičiami aukštesniosios jėgos bei aukštesniųjų 
idealų. 

Prisirpęs vaisius pats krinta nuo šakos. Panašiai būna, 
kai jūsų širdį persmelkia išsivadavimo jausmas – ryšys su 
pasauliu trūksta, ir jūs atsiduriate pas Dievą.  

Trys keliai pas Dievą 
Pas Dievą žmogus eina trejopai – lyg erelis, kuris tyko-

damas grobio godžiai, vikriai ir staigiai krinta žemėn, bet jo 
nepagauna; lyg beždžionė, kuri šokinėja nuo vieno vaisiaus 
prie kito, negalėdama nuspręsti, kuris skanesnis; lyg skruz-
dėlė, atkakliai judanti link pasirinkto tikslo. Skruzdėlė, no-
rėdama, kad vaisius nukristų, jo nedaužo. Ji taip pat ima ne 
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visus vaisius, kuriuos mato, o tik tiek, kiek reikia, ne dau-
giau. Nešvaistykite jums skirto kelionės Žemėje laiko puo-
šybai ir įmantrybėms, kurios vilioja jus išeiti iš namų. Kada 
pareisite namo, į savo šiltą ir ramų prieglobstį? Sugrįžkite 
retkarčiais į vienumą ir tylą, pajuskite tik jų vienų teikiamą 
džiaugsmą. 

Negalėdami perplaukti patvinusios upės, keliatės per 
ją keltu. Negalėdami suvokti savybių neturinčio Dievo, įsi-
vaizduojate Jį su savybėmis. Jį pažinti mėginate garbindami 
ir panirdami į apmąstymus. Tačiau nepatartina visada būti 
kelte, aplink kurį srūva srovės ir sukasi sūkuriai. Kada nors 
turėsite atsisakyti šio sutartinio garbinimo ir kilti aukštyn.  

Lapas, gėlė, vaisius, vanduo – tai pirmaklasių pradžia-
mokslis. Atsikratykite gyvuliškų, primityvių, per daugelį 
gyvenimų nusistovėjusių paskatų. Antraip bet koks subti-
lesnis tiesos, grožio ir gėrio supratimas bus neatpažįstamai 
iškreiptas, kaip nutinka supylus pieną į išrūgoms skirtą in-
dą – jis greit surūgsta. Neatidėliokite šio darbo vėlesniam 
laikui, ypač dabar, kai turite galimybę su Manimi bendrau-
ti. Kada pasiūlysite Man tai, ko noriu? Kodėl nešate Man 
beverčius, netyrus daiktus? Man labai liūdna, kai matau jus 
tokius neramius ir susirūpinusius, kai čia pat yra vaistų. 

Mažinkite savo poreikius. Tegu jūsų troškimai būna 
minimalūs. Visi tie materialūs mažmožiai trumpalaikiai. 
Mirties valandą, kai nebegalėsite pasipriešinti, jūsų giminės 
išims iš jūsų nosies papuošalą, o skubėdami gali net nosį 
perplėšti! Jei apsikrausite troškimais, negalėsite išvykti iš 
šio pasaulio džiugiai, kai būsite pašaukti. Geriau turtėkite 
dorybėmis, tarnavimo dvasia, atsidavimu Didžiajai Jėgai. 
Man tai suteiks džiaugsmą, o jums – išsivadavimą. 

Prašanti Nilajamas, 1961 10 26 
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    alonumas yra tarsi galva,  
o skausmas – tarsi kojos.  
Negalite džiaugtis malonumais,  
tuo pačiu metu nepatirdami ir skausmo.  
Jie visada drauge, neatskiriami.  
Supraskite tai ir būkite visada ramūs. 

Satja Sai Baba 

M  
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24. TRISDEŠIMT ŠEŠI  
BRANGAKMENIAI  

1961 metais spalio 21 dieną, kalbėdamas Prašanti Nilajame, 
Satja Sai Baba pasauliui paskelbė pradėjęs dieviškąją misiją, kurią 
įvykdyti Jis atėjo šiame amžiuje, – grąžinti dorą, įtvirtinti taiką ir 
paskleisti pasaulyje meilę, kad visi galėtų pasiekti tikslą, kurio 
troško ankstesniais amžiais. Paskui Satja Sai Baba išvardijo tris-
dešimt šešias taisykles: 

 
1. Link Dievo reikia eiti doru keliu. 
2. Pasaulio nugalėtojas yra didvyris. Tačiau tas, kuris įvei-

kia save, yra didvyrių didvyris. Jis galingas, jo narsai 
niekas negali prilygti. 

3. Pirmasis žingsnis siekti Dievo malonės yra tikėjimas. 
4. Tiesa nuves jus pas Dievą, melas – pas velnią. 
5. Dievo ieškotojas turi būti visada kantrus, tada jis turės 

daugiausia naudos. 
6. Kiekvieną savo darbą skirkite Dievui. 
7. Tikėkite, jog nėra vardo, žmogaus ar daikto, kuris nebū-

tų Dievo, tada suvoksite, kad Jis yra visur. 
8. Arčiausiai prie Viešpaties yra ramus, išmintingas žmogus. 
9. Išsivaduokite iš savo įgimtų polinkių vergijos ir išsiva-

duosite iš tikrųjų. 
10. Tas, kuris negalvoja apie savo darbo vaisius, visada ra-

mus, nes jis yra pasiekęs paskutinę jogos pakopą.  
11. Daryti daugiau nei sugebi – puikybė. 
12. Daryti mažiau nei sugebi – vagystė. 
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13. Malonus pokalbis, šviesios mintys ir geri darbai – didelė 
laimė. 

14. Atpažinkite ir pripažinkite ne kitų žmonių, o savo trū-
kumus bei klaidas. Dvasiniam ieškotojui naudinga lai-
kytis drausmės. 

15. Ramus pokalbis padeda dvasiniam ieškotojui siekti  
tikslo. 

16. Jei kalbėsite maloniai, žmonės jus gerbs. 
17. Suvaldykite liežuvį ir tapsite pasaulio valdovais. 
18. Jogas (yogi) visada ramus, nes jis laikosi Dievo įsakymų. 

Ligonis (rogi) neramus, nes nesilaiko Dievo įsakymų. 
19. Kai viena širdis kalbasi su kita, ginčų ugnis neįsiplieskia. 
20. Nuo nešvaraus maisto kyla nešvarios mintys, nešvarioje 

sieloje niekada nepatekės doros saulė. 
21. Jei liausitės mąstę apie Viešpatį, kuris yra neblėstančios 

palaimos lobis, ir pradėsite mąstyti apie tai, kaip paten-
kinti savo širdies troškimus, niekada neišsivaduosite. 

22. Nusimeskite ginčų svorį, ištieskite tikėjimo ir veiklos 
sparnus – galėsite laimingai sklęsti bei skraidyti žydra-
me Visagalio danguje. 

23. Naudos troškimas neduos jokių dvasinio darbo vaisių. 
24. Temiršta protas, tesunyksta intelektas, tesuyra kūnas, 

tačiau atminkite – niekas negali sunaikinti jūsų nesunai-
kinamos sielos. 

25. Pamąstykite ir suprasite, kad jūsų kūnas nėra siela, jis 
nyksta ir miršta. Tai pirmas žmogaus virsmo dievu 
žingsnis. Kai žmogus sako „aš“, jis turi galvoje ne kūną, 
o sielą. Tai suvokti padeda askezė. 

26. Kur oras skamba nuo Dievo vardo grožio, ten yra Viš-
naus buveinė. 

27. Iš gyvulio odos galima pagaminti apavą, o iš žmogaus 
odos – nieko, ji visiškai nevertinga. Tačiau tik žmogus, 
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vykdydamas savo šventą užduotį, gali pakilti į dieviš-
kas aukštumas.  

28. Pasaulis turi virsti meilės buveine. Pirmiausia pamilkite 
save, tada – savo kaimą, paskui – rajoną ir pagaliau – vi-
są pasaulį. 

29. Jei norite, kad kiti darytų jums gera, jei norite būti ger-
biami, darykite gera kitiems ir gerbkite juos. 

30. Jei nežinote, prisipažinkite, kad nežinote. Labai pavojin-
ga žmogui, ypač dvasiniam ieškotojui, apsimesti žinan-
čiu ir mėginti savo neišmanymą paslėpti. 

31. Tie, kurie nesugeba nutildyti savo neramių minčių, nie-
kada negalės pažinti Dievo. Kai Jį pažinsite, baigsis var-
gai. Kai patirsite sielos palaimą, išsisklaidys šio pasaulio 
iliuzija. 

32. Kad ir kokie būtumėte didvyriai, kad ir kokia narsa bei 
intelektu didžiuotumėtės, be Dievo malonės dovanos 
tapsite vergais. 

33. Viešpats myli ir gerbia tą, kuris myli visus ir tarnauja 
visiems. 

34. Patekėjus saulei naktį pailsėję paukščiai pabunda ir nu-
skrenda sau. Žmona, vaikai, sėkmė, turtas taip pat kada 
nors dings. Tai neišvengiama. Siekite amžinų, pastovių, 
nekintamų dalykų. 

35. Kokią naudą jums teikia dieną naktį sklaidomi knygų 
puslapiai? Ką jums duoda išsilavinimo teikiama šlovė? 
Jūsų erudicija bus vertinama tik pagal tai, kaip žinias 
pritaikote gyvenime. Jei to nedarysite, būsite tik mokyti 
ir tituluoti kvailiai. 

36. Siekite, kad ne tik jūs patys, bet ir kiti būtų laimingi, visi 
patirtų džiaugsmą. Linkėkite ramybės ne tik sau, bet ir 
visam pasauliui. Toks yra tikrasis dieviškumas, tikrasis 
humaniškumas. 
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    ur yra du ar daugiau karalių bei valstybių,  
ten vieni gobšūs, pavydūs, pikti, neapkenčiantys,  
kiti bailūs, ambicingi, kerštingi.  
Nei vieni, nei kiti nepatiria džiaugsmo, nėra ramūs.  
Panašiai elgiatės ir jūs.  
Kol jums atrodo, kad kitų yra daug,  
kol galvojate, kad kiti yra išorėje, atskirai nuo jūsų,  
tol bijote, neapkenčiate, kenčiate,  
pasiduodate gobšumui bei kitoms blogosioms savybėms.  
Suvokę, kad „daugybės“ sąvoka  
kilo iš jūsų paties nežinojimo,  
kad tai prasimanymas, temdantis „Vieno“ sąvoką,  
tampate šeimininkais, valdovais.  
Dingsta visos baimės,  
baigiasi pasaulietiško gyvenimo vergovė.  
Jūs tampate laisvi. 

Satja Sai Baba 
 

K  
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25. GIMIMO DIENOS AKIMIRKOS 

1961 metų lapkričio 23 diena ypatinga ne tik tuo, kad 
ja pažymime šio Dievo Įsikūnijimo gimimą, bet ir tuo, jog 
anksčiau ketvirtadienį, Karthikos69 mėnesio pilnaties dieną 
(Kaarthika pournami), buvo iškilmingai paskelbtas ankstes-
nis Sai Įsikūnijimas. Šiandien taip pat yra Karthikos mėne-
sio pilnaties diena ir taip pat ketvirtadienis! 

Esate laimingi, nes atvykę į Prašanti Nilajamą iš labai 
toli šią ypatingą dieną galite Mane pamatyti, gauti Mano 
palaiminimą. Tegu jūsų dabar patiriamas džiaugsmas pri-
mena jums amžiną džiaugsmą, kurį ateityje patirsite drau-
ge su visa žmonija.  

Tas džiaugsmas yra jūsų prigimtinė teisė. Ši akimirką 
tetrunkanti palaima yra tik vandenyno lašelis. Jei norite 
amžino džiaugsmo, pasišvęskite dvasiniam darbui, nuolati-
niam sąmoningam dvasiniam darbui. Pasistenkite suprasti, 
ką simbolizuoja Prašanti vėliava, plevėsuojanti Nilajame. Ji 
simbolizuoja geidulių, pykčio ir neapykantos įveikimą, vie-
nodą meilę visiems kūriniams ir susivienijimą su Dievu. 
Kai tai įvyks, išsiskleis jūsų širdžių žiedlapiai. Paskui tuose 
gražiuose kvapniuose žieduose įsiplieks dvasinės išminties 
liepsna, kuri apšvies pasaulį ir išsklaidys iliuziją. Tada jūs 
ir liepsna tapsite viena.  

                                                 
69  Karthikos mėnuo pagal indų kalendorių būna rugsėjo ir spalio mė-

nesiais. 

25. Gimimo dienos akimirkos 
 

 139 

Kai prie pastato priartėjate, jis atrodo didingas. Įsivaiz-
duokite jį mažą. Koks jis tada jums atrodys? Tačiau juk iš 
tikrųjų pastatas nėra mažas! Tai jūs esate toli nuo jo! Saulė 
ir Mėnulis atrodo dideli, daug didesni už žvaigždes, nes jie 
yra arti, o žvaigždės toli. Priartėkite prie Dievo ir pažinkite 
Jo didybę. Netaukškite niekų teigdami, kad Jis mažas vien 
todėl, kad esate nuo Jo toli! 

Turite teisę patirti amžiną džiaugsmą 
Dievas įsikūnija, kad pakeltų dorą, nurodytų taisykles 

ir pasuktų žmonių veiklą bei troškimus tinkama linkme. 
Tai viena iš Mano užduočių, kurią vykdau įvairiais būdais. 
Galiu jus pakeisti jums to nežinant, tačiau darau tai jums ži-
nant ir kartu su jumis. Todėl retkarčiais praskleidžiu Savo 
šlovės uždangą, parodydamas truputį to, ką jūs vadinate 
stebuklais. Darau juos ne tam, kad Save garsinčiau ar siek-
čiau garbės. Mano prigimtis ir be to stebuklinga! Kiekviena 
Mano akimirka – stebuklas! Jums tai sunku suvokti, tai 
aukščiau jūsų intelekto ir gebėjimų. Privalau išgelbėti visus. 
Net jei sakysite: „Ne“ ir pasitrauksite nuo Manęs, vis tiek 
jus išgelbėsiu. Kada nors tie, kurie nuo Manęs pasitraukė, 
sugrįš pas bendraminčius. Neleisiu jiems ilgai būti nuošalė-
je. Pritrauksiu prie Savęs. Tokia Mano prigimtis, meilė ir 
gailestingumas. 

Matau jus visus šiandien spinduliuojant džiaugsmu. 
Tačiau šis džiaugsmas laikinas. Patirkite didesnį – amžiną 
džiaugsmą. Pelnykite palaimą ir džiaukitės ja – tai jūsų pa-
reiga ir tikslas, dėl kurio gimėte žmonėmis. Joks išorinis 
bendravimas nesuteiks palaimos. Ją pelnyti labai lengva. 
Tai gali padaryti kiekvienas, kuris, nepasiduodamas nei 
simpatijoms, nei antipatijoms, moka tyliai sėdėti ir įsigilinti 
į save bei savo protą. Toks žmogus suvokia, kad gyveni-
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mas – sapnas ir kad prieglobstį galima rasti savo širdyje. 
Pamiršęs sėkmę ar nesėkmę, nieko nepaisydamas, jis pasi-
neria į raminamą gelmę.  

Tinkamai naudodamas laiką  
neišmanėlis gali tapti didžiuoju išminčiumi  
Pirmiausia gydytojas diagnozuoja ligą, paskui skiria 

gydymą. Jūs taip pat pirmiausia turite nustatyti savo ligos 
diagnozę, kuri yra jūsų skurdas, kančia ir skausmas. Dary-
kite tai drąsiai ir atidžiai – suprasite, kad jūsų tikroji pri-
gimtis yra palaima. Deja, galvojate apie laikinus, paviršuti-
niškus bei nereikšmingus dalykus, todėl liūdite. Ir džiaugs-
mas, ir liūdesys yra tarsi dangumi praplaukiantys balti ar 
tamsūs debesys. Reikia išmokti ir laimėje, ir nelaimėje išlik-
ti ramiems. 

Gerai panaudodamas laiką neišmanėlis (paamara) gali 
tapti didžiuoju išminčiumi (paramahamsa), o didysis išmin-
čius – didžiąja siela (paramaathma). 

Kaip žuvis, kuri gali gyventi tik panirusi į vandenį, 
jausdama jį aplink save, taip ir žmogus gali gyventi tik 
jausdamas palaimą ne tik savo namuose, visuomenėje, pa-
saulyje, bet – svarbiausia – savo širdyje. Iš tikrųjų, jei žmo-
gus savo širdyje jaus palaimą, tai jis ją jaus ir visur kitur, 
nes džiaugsmo šaltinis yra širdyje. To šaltinio vandeniu rei-
kia nuolat gaivintis medituojant, kartojant Dievo vardą ir 
mąstant apie Viešpaties šlovę, malonę bei gausias Jo apraiš-
kas. Atkakliai siekite tikslo. Dievą mylintys žmonės nieka-
da nesidairo atgal ir nepasiduoda abejonėms ar nevilčiai. 

Melstis yra jūsų pareiga 
Vairuojantis automobilį žmogus sutelkia dėmesį į ke-

lią, nes nori apsisaugoti nuo nelaimingo atsitikimo ir kitus 
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nuo jo apsaugoti. Būti dėmesingą jį verčia baimė. Tačiau 
meilė galingesnė. Jei mylėsite, būsite pastovūs ir ryžtingi, 
niekas neišblaškys jūsų dėmesio. Tikėjimas virs meile, o 
meilė – koncentracija. Tada malda bus veiksminga ir vaisin-
ga. Nutildę visas mintis kartokite Dievo vardą ir melskitės. 
Melskitės, nes tai jūsų pareiga, pateisinimas, kam atėjote į šį 
pasaulį žmonėmis. 

Jūsų vartojamos sąvokos „mano“ ir „tavo“ skirtos tik 
daiktams atpažinti, jos netikros, laikinos. Sakykite: „Jo“ ir 
pažinsite tiesą bei amžinybę. Būkite kaip mokyklos direkto-
rius, kuriam laikinai patikėta rūpintis mokyklos inventoriu-
mi. Perkeltas dirbti į kitą mokyklą arba išėjęs į pensiją di-
rektorius privalo perduoti inventorių kitam darbuotojui. 
Elkitės su visais daiktais, kurie jums duoti, kaip direkto-
rius, kuriam patikėtas inventorius. Žinokite, kad neišven-
giamai artėja paskutinis patikrinimas. Džiugiai laukite tos 
akimirkos. Būkite jai pasirengę. Parenkite ataskaitas ir ap-
skaičiuokite balansą. Rūpestingai ir kruopščiai prižiūrėkite 
visus jums duotus daiktus.  

Narajana yra vandens valdovas (naaram reiškia van-
denį). Tačiau kokio vandens? Valdovas yra širdyje. Kai 
žmogus tai suvokia, kiečiausia širdis suminkštėja, o iš akių 
pasrūva džiaugsmo bei dėkingumo ašaros! Kaip tik tam 
skirtos ašarų liaukos. Jos skirtos ne tam, kad verktumėte 
kaip kvailiai ar bailiai, o kad išreikštumėte savo vidinį 
džiaugsmą. 

Prašanti Nilajamas, Gimimo dienos kalba, 1961 11 23 
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    ievui atsidavusio žmogaus  
niekada neištinka nesėkmė.  
Jei nuoširdžiai kartosite Dievo vardą,  
visos kliūtys bus pašalintos.  
Dievo vardas kupinas saldybės,  
jame nėra nė trupučio pralaimėjimo kartėlio.  
Šalia jūsų Gelbėtojas.  
Tad kodėl abejojate, kad būsite išgelbėti?  

Satja Sai Baba 

D  
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26. LIKIMAS NĖRA  
GELEŽINIS NARVAS 

Veluris Šivarama Šastris yra ne tik mokslininkas, bet ir 
dvasinis ieškotojas. Šiandien jis, kalbėdamas apie Dievo Įsi-
kūnijimo paslaptį, trumpai papasakojo, kaip pats lavinosi ir 
ką patyrė. Tačiau, kad ir ką kas sakytų, Dievo Įsikūnijimo 
paslapties niekas negali atskleisti, niekas negali suprasti 
Dievo. Ar gali iliuzijos klaidinamas žmogus suprasti tai, 
kas yra aukščiau jos? Kūnas, intelektas, sąmonė, protas, šir-
dis veikia tik dėl iliuzijos jėgos. Tačiau ją galima išsklaidyti. 
Tai tiesa. Algebroje simboliu „x“ žymimas nežinomas skai-
čius. Jį suradus – o tai neišvengiama – jo lygtyje nebelieka. 
Taip pat ir Dievas yra ženklas „x“, kurį turite rasti. 

Teigti, kad Dievas yra pirminė visa ko priežastis, yra 
tik sąlyginai teisinga. Dievas neuždaro jūsų į geležinį liki-
mo narvą, iš kurio neįmanoma ištrūkti. Jis dovanoja jums 
gebėjimą skirti (viveka) ir neprieraišą (vairagya) bei nuosta-
bos ir pagarbos Dievui jausmą. Jei norite pažinti Dievą, tu-
rite visu tuo naudotis. Esate įkalinti, tačiau teisės iš jūsų nė-
ra atimtos. Pririšta karvė gali judėti ir ėsti žolę tiek, kiek lei-
džia virvė. Kai ji suėda visą žolę, šeimininkas galbūt atpa-
laiduos virvę arba perkels karvę toliau. Ir jūs būkite kaip 
karvė, ganykitės tiek, kiek leidžia virvė, bet nenueikite per 
toli nuo kuolo, neįtempkite virvės, kad neskaudėtų kaklo. 
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Nekaltinkite likimo dėl savo sąlygų 
Nuosavoje žemėje galite užsiauginti reikalingo maisto 

arba nieko neveikti, palikti ją pūdyti. Dėl savo nesėkmių 
patys esate kalti. Juk jūsų rankose – įrankiai. Išmokite jais 
naudotis, nusimeskite grandines ir išsivaduokite. Tačiau jūs 
šliaužiojate surakinti grandinėmis. Tad kas gali jus išva-
duoti? Nekaltinkite likimo dėl savo sąlygų, tarsi jos būtų 
įrašytos jūsų sąmonėje (siro-likhitham). „Įrašą“ (likhitham) 
darote patys. Išlaikote egzaminą arba neišlaikote jo, esate 
paliekami kartoti kurso arba perkeliami į aukštesnę klasę 
pagal tai, kaip mokėtės ankstesnėje. Taip pat ir ankstesnių 
gyvenimų veikla lemia jūsų padėtį dabartiniame gyvenime.  

Kai baigiate mokyklą, direktorius įteikia charakteristi-
ką, kurioje įvertinamas visų jūsų mokymosi metų elgesys. 
Ją pateikiate ieškodami darbo. Jei elgėtės ir mokėtės gerai, 
charakteristika bus gera – gausite gerą darbą. Jei elgėtės ir 
mokėtės blogai, ji bus bloga, todėl ir darbą gausite prastą. 
Jūs patys rašote bei ištrinate savo sąmonėje „įrašus“ ir pa-
tys esate savo likimo šeimininkai. 

Prieš 500 metų Keraloje gyveno didis šventasis Bilva-
mangala. Jam tereikėdavo pašaukti Krišną, ir Krišna pasiro-
dydavo. Tokia buvo jo meilė Dievui. Tai išgirdęs vienas 
žmogus, ilgai kentėjęs skrandžio skausmus, ėmė šventojo 
prašyti, kad šis paklaustų Krišnos, ar kada nors jo skausmai 
baigsis. Bilvamangala sutiko, ir kai kitą sykį Krišna jam pa-
sirodė, paklausė dėl žmogaus skausmų. Krišna atsakė: „Kai 
sukimasis liausis, skausmai baigsis“. Vargšas kenčiantis 
žmogus šiuos žodžius suprato savaip: „Kai jis liausis raitę-
sis iš skausmo“ ir labai nusiminė, nes užėjus dideliam 
skausmui, jis negalėjo nesiraityti iš skausmo. Taigi žmogus 
išvyko iš Keralos ir nusprendė keliauti pas kokį nors kitą 
šventą žmogų, kuris jam duotų kitą atsakymą. Bilvamanga-
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la pasakė žmogui, kad jis turi kentėti dėl darbų, padarytų 
ankstesniuose gyvenimuose. „Sukimasis“ reiškė „gimimų 
ir mirčių ratą“.  

Kartojant Dievo vardą išnyksta  
ankstesnių gyvenimų veiklos pasekmės  
Pakeliui į Kašį jis užėjo į svetainę, kur žmonės buvo 

veltui maitinami. Šią svetainę prižiūrėjo pamaldi moteris 
Kururama. Sužinojusi apie žmogaus kančią maloniai jį už-
kalbino. Žmogus moteriai prisipažino, kad buvo sumanęs 
pasiskandinti Gange, nes sužinojo, kad išsivaduoti iš praei-
ties nuodėmių neįmanoma. Kururama išvadino jį kvailiu ir 
išmokiusi tarti mantrą Gopeejana vallabhaaya namah liepė ją 
kartoti. Ji pasakė, jog mantra turėsianti jį išgydyti. Užėjus 
priepuoliui vargšas žmogus ėmė kartoti mantrą ir labai nu-
stebo, kai skausmas liovėsi!  

Tada žmogus nuvyko į Kašį, paskui grįžo į Keralą ir 
puolė Bilvamangalai į kojas. Šis pasiteiravo apie skausmą, 
kurį vargšas turėjo kentėti visą gyvenimą, nes tas skaus-
mas buvo užsitarnautas ankstesniuose gyvenimuose. Iš-
girdęs, kad skausmas liovėsi, šventasis pašaukė Krišną ir 
paklausė, ką reiškė „sukimasis“. Bilvamangala manė, kad 
tai „sukimasis gimimų ir mirčių rate“. Sergantis žmogus 
suprato, jog tai „raitymasis iš skausmo“. Tačiau Krišna tu-
rėjo galvoje „sukimąsi šiame objektyviame, nuolat besikei-
čiančiame pasaulyje“. Kai žmogus pradėjo kartoti Dievo 
vardą ir galvoje neliko jokios minties, sukimasis liovėsi. 
Dievo vardas nutraukia visas likimo grandines. Kartojant 
Dievo vardą ankstesnių gyvenimų veiklos pasekmės iš-
nyksta tarsi rūkas patekėjus saulei. Toks aiškinimas buvo 
naujas net Bilvamangalai. 
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Jūs tampate tuo, ką jaučiate 
Pamąstykite: kodėl žmogus pamiršo savo dievišku-

mą? Kodėl jis pasidavė iliuzijai? Kodėl patikėjo esąs men-
kas? Todėl, kad vaikėsi trumpalaikių malonumų. Koks 
vaistas žmogų išgydytų? Atsakymas yra tik vienas – Dievo 
garbinimas. Viską darykite taip, lyg garbintumėte Dievą. 
„Jūs tampate tuo, ką jaučiate“ (Yath bhaavam thath bhava-
thi). Dieviški būsite tik tada, kai pajusite tyrą dievišką 
meilę. Todėl ir atėjo šis Dievo Įsikūnijimas. Jis leidžia jums 
tokią meilę patirti ir nori, kad žmonės savo širdyse trokštų 
Dievo. Dabar žmonės turi daugybę informacijos, bet ne-
daug išminties. Todėl reikia siekti pažinti visatą bei Abso-
liutą ir tobulėti. 

Kartą keliaudamas Vivekananda užsuko į vieną mies-
tą. Apie jį susibūrė daugybė tapytojų, mokslininkų, filoso-
fų, poetų, menininkų ir apibėrė jį nesibaigiančiais klausi-
mais. Visą dieną Vivekananda į juos atsakinėjo. Atokiau 
stovėjusiam neliečiamajam pagaliau pasitaikė proga nusi-
lenkti mokytojui. Vivekananda paklausė, ko šis atėjęs? 
Žmogus atsakė: „Svami, jūs turbūt esate išalkęs. Gal atnešti 
jums pieno? O jei atneščiau miltų? Tada pats galėtumėte iš-
sikepti čapačių70. Juk negalite valgyti pagamintų mano ran-
komis. Niekas turbūt nepagalvojo apie jūsų maistą“. Tas 
žmogus turėjo meilės Dievui dovaną. Ji daug vertingesnė 
už visas žinias, sukauptas senovinių tekstų bibliotekose.  

Žmonių būna trijų rūšių: ateistai, tikintys, kad svar-
biausia pasaulyje yra daiktai; teistai, tikintys, jog aukščiau 
regimojo pasaulio, kurį mato ir pažįsta, yra Dievo valia, 
kuriai jie lenkiasi, kurią stengiasi pažinti ir kuriai paklūs-
ta; pagaliau tokie žmonės, kurie suvokia, kad objektyvusis 

                                                 
70 Čapatis – indiškas paplotėlis, valgomas vietoj duonos.   
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pasaulis turi ne absoliučią, o tik santykinę vertę. Pastarųjų 
dviejų rūšių žmonės dėl savo ligų nekaltina nieko, net 
Dievo. Kol sūnus mažas, jis negali naudotis tėvų turtu. Ir 
jūs, kol esate dvasiniame kelyje naujokai, kol dar neužau-
gote ir negalite pakeisti savo likimo, turite kentėti ir kovo-
ti. Tačiau jei nuolat kartosite: „Aš, aš, aš“, liksite vieni, 
klupsite ir krisite. Tik ištarkite: „Ne aš, o Tu“, ir jums bus 
duota viskas. 

Kam skirti stebuklai 
Ką iš tikrųjų laimėjo šimtmečius kovoję žmonės? Jie 

valgė ir badavo, miegojo ir kėlėsi, juokėsi ir verkė, tačiau 
kokią naudą visa tai davė pačiam žmogui ir pasauliui? Jo-
kios. Kai žmonės plaukia per gyvenimą be tikslo ir pra-
smės, juos perspėti ir parodyti kelią ateina Dievo Įsikūniji-
mas. Savo užduotį, misiją, Jis vykdo įvairiai. Šiandien Ve-
luris Šivarama Šastris, savo teiginius grįsdamas šventai-
siais raštais, aiškino Dievo Įsikūnijimo esmę. Mane gali su-
prasti tik šventųjų raštų žinovai. Pakeisiu jus tik supažin-
dinęs su Savimi. Todėl kartais liudiju Save stebuklais, t.y. 
veiksmais, kurių žmogus negali daryti ir kurie jam nesu-
vokiami. Tai darau ne todėl, kad labai norėčiau rodyti Sa-
vo galias, o todėl, kad patraukčiau jus prie Savęs, kad su-
virpėtų jūsų širdys. 

Už tai, kad Mane pažinote, turite būti dėkingi savo ge-
rai lemčiai. Anądien per Vaikuntos Ekadaši šventę, kai dali-
jau dieviškąjį nektarą, keletas žmonių, sėdėjusių ilgose eilė-
se ir mačiusių, kaip jį materializavau, atsikėlė ir nespėjus 
Man prisiartinti nuėjo sau, prarasdami šią, galbūt viso gy-
venimo, galimybę. Tokias progas reikia užsitarnauti. Ta-
čiau iš tikrųjų visi išsivaduosite, visi ištrūksite iš tinklo. Ne-
paliksiu jūsų, net jei Manęs išsižadėtumėte. Neatstumsiu nė 
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vieno, net jei Mane neigtumėte. Atėjau dėl visų. Nuklydę į 
šalį sekėjai – patikėkite – vėl pas Mane sugrįš. Aš juos pa-
kviesiu. Laiminu jus, kad jau šiame gyvenime, turėdami šį 
kūną, užsitarnautumėte galimybę pamatyti Dievą. 

Prašanti Nilajamas, 1961 11 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ai mintys tik apie Ramą, troškimai (kaama) nekyla.  
Kai Dievas „pagriebia“ protą, troškimai liaujasi71.  
Troškimai yra medžiaga, iš kurios audžiamas protas.  
Kai medžiaga išyra, išsivaduojate.  
Ši pakopa vadinama proto mirtimi (manonigraha),  
proto susiliejimu (mano-laya) ir  
proto įveikimu (mano-naashana). 

Satja Sai Baba 
 

                                                 
71 Satjos Sai Babos žodžių žaismas anglų kalba: „Desire ceases, when 

God seizes the mind“. Žodžiai „ceases“ – „liautis“ ir „seize“ – „pa-
griebti“ tariami beveik vienodai.   

K  
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27. ŽMOGAUS DVASINĖ  
AKADEMIJA 

Šventųjų knygų studijavimas ir religinių kalbų klausy-
mas turėtų padėti žmogui išmokti valdytis ir nurimti, ta-
čiau iš tos sumaišties, kuri, regis, jums patinka, matau, kad 
jūsų studijos ir kalbų klausymas buvo beprasmiški. Nesitei-
sinkite, jog triukšmauti jus verčia spūstis, nes jei kiekvienas 
iš jūsų liautųsi kalbėjęs, triukšmavęs ar reiškęs nepasitenki-
nimą, iškart būtų tylu. Nesakykite, jog esate neramūs dėl 
to, kad reikėjo laukti nuo pat ankstyvo ryto. Kur prasidėjus 
ilgai lauktam įvykiui dingo jūsų susikaupimas? Jei visi tylė-
tumėte, nors čia būtų milijonai žmonių, atrodytų, lyg nieko 
nėra. Pasistenkite nurimti. Prisiminkite, dėl ko čia atvykote 
ir ko laukėte... Ko atvykote klausytis. 

Štai dabar geriau. Visada pabrėžiu, jog tikroji žmogaus 
prigimtis yra ramybė. Pasistengę labai greit ją atrastumėte. 
Tereikia susikaupti, prisiminti, jog žmogus yra kilęs iš 
Dievo, kad jis yra nekintama siela. Triukšmaudamas žmo-
gus daro klaidas. Tik nurimęs jis yra teisus, toks, kokie da-
bar esate jūs. Patys esate kalti, kad renginys vėluoja. Kelias 
į šventyklą, pasak organizatorių, sausakimšas, ir net čia, 
šventykloje, nebeliko nė trupučio laisvos vietos! Todėl pa-
siūlėme statulą pašventinti šiame name. Paskui bus galima 
ją nunešti atgal į šventyklą. 
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Gyventi Indijoje – ypatinga garbė 
Sai negyvena akmenų ir plytų name! Jo namai – jautri, 

gailestinga ir visus mylinti širdis. Tačiau šventykla ir Dievo 
atvaizdo garbinimas nėra beverčiai, jie sužadina aukštes-
nius žmogaus jausmus, kurie panaudojami visuomenės la-
bui. Indijoje žmogus prie Dievo buvo vedamas įvairiais ke-
liais. Tam buvo skirti visi menai. Net girtuoklis linguoja pa-
gal jo sąmonėje blankiai rusenančią giesmę Dievui šlovin-
damas Viešpatį ar savo dvasinio pabudimo džiaugsmą. 
Kiekvienas žmogus, kad ir kokią dvasinę pakopą būtų pa-
siekęs, švelniai raginamas žengti dvasiniu keliu į priekį. 
Tad Indija ne be reikalo vadinama žmogaus dvasine akade-
mija. Jums tenka ypatinga garbė gyventi Indijoje, vedantos 
šalyje. Visada tai prisiminkite ir gyvenkite taip, kad neuž-
trauktumėte jai gėdos. 

Nepavydėkite šalims, kurios stengiasi nuskristi į Mėnu-
lį ar Marsą, ištirti išorinės visatos platybes. Kokia prasmė vi-
sa tai užkariauti, jei žmogus tebėra pykčio ir baimės vergas? 
Kokia prasmė lėkti tūkstančio mylių per valandą greičiu, jei 
žmogus tebėra laukinis, jeigu jis pasiduoda blogoms min-
tims? Panagrinėkite neramumų, vykstančių net pažangiau-
siose Vakarų šalyse, priežastis ir pamatysite, kad jų priežas-
tis – žmonių puikybė, godumas, pyktis ir nuodėmės. Niekas 
nebijo Dievo ir nuodėmės, negerbia vyresniųjų. Dabar verti-
nami tik išoriniai turtai ir galia, t.y. ne turinys, o indas. 

Štai ši marmurinė statula tėra tik „indas“. Turinys – 
Sai esmė. Puodelis yra pagrindas (aadhaara), į jį supiltas pie-
nas – turinys (aadheya). Panašiai ir Sai esmę jūs „supilate į šį 
indą“ ir pavadinate ją Sai Baba. Paskui supilate į kitokius 
indus ir pavadinate Šrinivasa72, Šiva, Krišna, Rama. 

                                                 
72 Šrinivasa – kitas Višnaus vardas.   
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Dievo atvaizdo garbinimas  
yra tik dvasinio darbo pradžia 
Lankantiems dvasinio tobulėjimo darželį dievų atvaiz-

dai reikalingi kaip paveiksliukai elementoriuje. Kol dėlio-
dami raides A, R, K, L, Y, S išmoksite įsivaizduoti arklį, 
jums priešais akis bus reikalingas paveikslėlis su užrašu. 
Taip pat turite visada matyti priešais save konkretų pavida-
lą, vadinamą Sai, kad suvoktumėte dieviškumo esmę, kuri 
jums atrodo neaiški ir neapibrėžiama. Kai tik pradėsite su-
vokti Sai esmę be pavidalo ar kaip visus Dievo pavidalus ir 
vardus drauge, atvaizdas bus nebereikalingas, galėsite ap-
sieiti be jo. 

Šios statulos pastatymas šventykloje nereiškia, kad 
jums nebereikia daugiau stengtis. Iš tikrųjų tai tik pradžia. 
Šioje šalyje daug griūvančių šventyklų, ir ne tik čia, bet ir 
kitur. Kam tas triukšmas? Kam statyti naujas šventyklas? 
Kad padidintumėte jų sąrašą? Kyla naujos šventyklos, griū-
va senosios, jos pamirštamos. Taip nutinka todėl, kad jūs 
nesuvokiate esmės, o ji yra ta pati, nors pateikiama ir vadi-
nama skirtingai. Štai užbaigėte vieną etapą – pastatėte sta-
tulą, atlikote šį darbą, tačiau dabar turite pripildyti ją savo 
meilės Dievui, prižiūrėti ją ir gyventi taip, kad būtumėte 
verti pamaldžiai sudėję rankas stovėti priešais Sai. Visiškai 
pasiaukoti Dievui gali tik tyros sielos ir šventas žmogus. 

Viską darykite patys,  
tik paskui prašykite Dievo padėti 
Man nepatinka žmonės, kurie švaisto brangų laiką tuš-

čioms kalboms ir beprasmiškiems užsiėmimams. Nemėgstu 
ir bailių, nuolat svyruojančių žmonių. Veikite, veikite visa 
savo jėga ir protu, tinkamai panaudodami Dievo jums duo-
tus talentus, būkite drąsūs ir pasitikintys savimi. Tada Vieš-
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pats jus palaimins. Juk girdėjote pasakojimą apie Ramos se-
kėją, kuris sėdėjo pakelėje prie nuvirtusio vežimo apraudo-
damas savo liūdną dalią ir meldė savo Dievo atversti veži-
mą. Tačiau Viešpats neatėjo ir vežimo neatvertė. Žmogus 
ėmė abejoti išminčiais, vadinusiais Ramą gailestingumo 
vandenynu. Tada jam pasirodė pats Rama ir tarė: „Kvaily, 
aš tau daviau proto ir jėgos. Tad naudokis jais. Atsiraitok 
rankoves ir imkis darbo. Kai viską padarysi, ir tai nepadės, 
tada šaukis manęs. Aš tave pastiprinsiu savo malone“. Ra-
mai atsidavę žmonės, kartodami jo vardą ir įsivaizduodami 
jo pavidalą, pakėlė kalnus, perėjo jūras. O jums, dieviško-
sios sielos įsikūnijimams, sunku pasirūpinti savo kūnais, o 
ką jau kalbėti apie pagalbą artimiesiems. 

Štai dabar jūsų kaime yra Sai atvaizdas. Mylėkite la-
biau, nes Sai yra Meilės Įsikūnijimas. „Sa“ reiškia „visagalę 
jėgą“ (sarvashakthi), „visuose esantį liudytoją“ (sarvasaakshi), 
„ayi“ – „motiną“, „baba“ – „tėvą“. Sai meilė yra lyg moti-
nos ir tėvo, tačiau ne žemiškųjų tėvų, o tų, kurie žino kiek-
vieną jūsų mintį, žodį ir veiksmą. Gerbkite savo fizinius tė-
vus, kurie yra konkretūs žmonės, paskui tą pagarbą skirki-
te abstraktiems tėvui ir motinai, jūsų saugotojui – Dievui. 
Stovėdami priešais regimą Dievo atvaizdą šventykloje, iš-
mokite pamatyti neregimą Viešpatį savo širdyje. Nuo fizi-
nio (sthoola) kilkite link subtiliojo (sookshma).  

Rasti tiesą jums padės gebėjimas skirti 
Kaip ligoniams reikia gydytojo, taip sekėjams reikia 

Dievo vardo ir pavidalo, į kurį jie galėtų kreiptis patarimo, 
pastiprinimo ir paguodos. Jūsų labui, jūsų dvasiniam dar-
bui paspartinti, vidinei ramybei ir darnai pasiekti statau čia 
šį atvaizdą. Juk sakoma: „Būsiu ten, kur bus giedamas Ma-
no vardas“. 
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Savo esmės – dieviškumo jūs nepaisote, tačiau ieškote 
jo kituose. Tai tragedija. Manydami esą bejėgiai, silpni ir 
blogi, įžeidžiate save. Bijodami ir save niekindami dieviš-
kosios ugnies neįžiebsite. Rasti tiesą jums padės gebėjimas 
skirti. Žmogus gimsta iliuzijoje, joje gyvena ir kankinasi, jis 
nežino, kokį turtą yra paveldėjęs, ir negali jo paimti. Neži-
nodamas, kaip išsivaduoti, jis puola į neviltį. Kiekviena pa-
stanga pasiekti ramybę dar labiau jį surakina nerimo gran-
dinėmis. Žmonės, kaip įvairiaspalvės kvepiančios gėlės, sa-
vo esme yra tokie pat kaip Dievas. Tas gėlių aromatas kyla 
iš dieviškosios esmės, kuri yra kartu ir tikroji žmogaus bū-
ties priežastis. Kiekvienas turi ją pažinti. Kiekvienas turi su-
stabdyti savo gimimų bei mirčių ratą. Baigęs mokslus ir ga-
vęs diplomą studentas palieka koledžą. Tas pat nutinka ir 
pažinusiam tiesą žmogui – jis išsivaduoja. Tada žmogus ga-
li palikti koledžą, studijas, baigiasi visi jo rūpesčiai. 

Pasitikėkite savo jėgomis 
Tačiau pirmiausia turite gauti diplomą. Kodėl nenori-

te laikyti egzaminų? Užuot tai darę, jūs lakstote pas įvai-
rius mokytojus, juos garbinate, vadinatės jų sekėjais. Ko-
kia jums iš to nauda? Mokytojai savo aukštumas jau pasie-
kė. O jūs? Savo laimėjimus jie „padėjo į banką“ ir gali ka-
da panorėję jais naudotis. Tačiau ar galite mokytojo indė-
liu naudotis jūs?  

Net dabar Himalajuose yra didžių šventųjų, kurie ži-
no viską ir kurių meilė gaubia visą žmoniją, tačiau jums 
tai nepadės. Žengti keliu į priekį ir pasitikėti savo jėgomis 
turite patys. Šventieji gali tik duoti jums žemėlapius ir pa-
drąsinti. Šiandien į Repalį atvykote iš daugybės tolimų 
kaimų, į juos turėsite grįžti. Neišvengiamai turėsite grįžti 
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ir ten, kur prasidėjo ši nuo gimimo iki mirties trunkanti 
kelionė, t.y. pas Dievą. 

Saulė yra viena, bet tvenkiniuose, šuliniuose ir puody-
nėse ji atsispindi tūkstančiais atspindžių. Aukščiausioji Sie-
la taip pat yra viena, tačiau Ji atsispindi daugybėje žmonių. 
Kiekviename yra siela. Čia susirinko daugybė žmonių, 
kiekvieno širdyje yra Svamis. Tai tikra palaima. Tegu ji lydi 
jus visada, puoselėkite ją. Tai ramybės paslaptis. 

Širdi Sai Babos statulos Repalio šventykloje atidengimas, 1961 12 02 
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28. IEŠKANT TYLOS 

Jūsų Kooperacinės gamybos instituto ir skyriaus, ku-
riam vadovauja čia esantis ministras, pavadinime keistai 
skamba žodis „amžinasis“. Tačiau kaip tik tas pavadinimas 
Mane čia ir atvedė. Jūs visi esate amžini, nors apsivilkę 
naujais drabužiais atrodote jauni. Tai suprasite tik žinių, 
kurios padeda atskirti tikrus dalykus nuo netikrų ir nurodo 
svarbiausias vertybes, dėka. 

Šįryt Šriramapurame įkuriant bendriją ministras pasa-
kė, kad visi sunkumai kyla tik dėl žmonių tamsumo ir kad 
švietimas jas savaime išspręs. Pataisiau jį sakydamas, jog 
sunkumų kyla todėl, kad išsilavinę žmonės nežino, kas iš 
tikrųjų yra svarbu. Jie nemoka skirti, nepasižymi kuklumu, 
netiki į Dievą, negerbia tėvų, nejaučia jiems dėkingumo. 
Tokie žmonės pajuokia einančius prie Dievo ir tuos, kurie 
pasaulietiškiems dalykams neskiria didelio dėmesio, never-
tina paprasto džiaugsmo, kurį teikia meditacija, Dievo var-
do kartojimas, tyla ir tarnavimas. Tačiau jie apdovanoti 
daugybe titulų ir mokslinių laipsnių, liudijančių jų „išpru-
simą“. Tai tragedija. 

Tokie „išprusėliai“ neturi nė trupučio ramybės, kurią 
turi beraščiai! Išsilavinę žmonės viskuo nepatenkinti, nusi-
minę ir gyvena lyg laivai be inkaro mėtomi audros nera-
mioje jūroje. Jie nežino ramybės ir palaimos šaltinio, nemo-
ka mylėti ir negali užauginti didžiosios ramybės vaisių, jie 
leidžia šaltiniui išdžiūti.  
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Be tikėjimo Dievu žmogus yra aklas 
Žmonės skaito knygas, tačiau nekeičia savo mąstyse-

nos ir gyvensenos. Vaistinių lentynos prikrautos vaistų. Ta-
čiau ar išgysite, jei tik išmoksite katalogą ar net visą vaistų 
sąrašą mintinai? Turite išsirinkti vaistą, kurio jums reikia, jį 
išgerti, pasisavinti ir panaikinti ligos priežastį. 

Jau daugiau kaip 22 metus važinėju į Bangalorą ir ki-
tas vietas, tačiau, nors Mane matė milijonai žmonių, Mano 
prigimtį pažino nedaugelis. Taip yra todėl, kad žmonės 
nedirba paprasčiausio dvasinio darbo: nesiklauso pasako-
jimų apie Dievą (sravana), neapmąsto (manana) ir medituo-
dami nesutelkia dėmesio į tai, ką išgirsta (nididhyaasana). 
Jie neatpažįsta Dievo nei savyje, nei kituose, o tik baksnoja 
vienas kitą pirštu ragindami tarnauti kitiems kaip pačiam 
Dievui. Visa tai tik tušti, beprasmiai žodžiai, kurie kitų ne-
įkvepia dirbti. 

Nuo senų senovės Indijoje buvo skelbiamas žmogaus 
šventumas ir dieviškumas, žmonės buvo mokomi jį atpa-
žinti. Tik supratę šią tiesą nusipelno vadintis šios šalies 
sūnumis ir dukromis. Kiti yra lyg gegutės, išperėtos varnų 
lizduose, – jų gimtinė yra Indija, tačiau čia jie yra svetim-
šaliai. Guru Nanakas73 sakė, jog be tikėjimo Dievu žmogus 
aklas. Be tikėjimo jūs esate tik vaikščiojantys lavonai. Jūsų 
gyvenimas gali būti didingas, gražus ir turtingas lyg Tadž 
Mahalas, tačiau nepamirškite, kad Tadž Mahalas yra tik 
kapas! Kad ir kaip garbintumėte Dievą, kad kokį Jo vardą 
ar pavidalą prisimintumėte, svarbiausia – nepraraskite ti-
kėjimo, nes jis suteiks jums stiprybės ir energijos siekti 
aukštesnių tikslų. 
                                                 
73 Guru Nanakas – XVI a. indų religinis vadovas ir sikhizmo, monoteis-

tinės Indijos religijos, neigiančios stabmeldystę, kastas ir pripažįstan-
čios visų lygybę prieš Dievą, įkūrėjas.   
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Atnašaukite auką visai žmonijai 
Daug kas baiminasi dėl aštuonių planetų išsirikiavimo 

viena eile ir dėl gresiančios žmonijai nelaimės. Kaip lieps-
nojanti Hanumano uodega, kaskart ilgėdama sukėlė gaisrą 
visoje Lankoje74, taip ir dabar kas minutę didėjanti panika 
visus veda iš proto. Patikėkite Manimi, nieko nenutiks, tik-
rai negresia joks pavojus. Iš baimės žmonės atlieka ritualus 
ir atnašauja Dievui auką – tai, žinoma, yra gerai. Tai jus tru-
putį padrąsins ir nuramins. Kol kas viskas gerai. Iš atnašau-
jamų aukų Man patinka tos, kurios skirtos ne vienam žmo-
gui, o visai žmonijai. Atnašaukite jas linkėdami visoms gy-
voms būtybėms laimės bei ramybės. Mylėkite visus žmo-
nes. Mano misija, Mano pasiryžimas, Mano valia ir Mano 
įžadas – kiekvienoje žmogaus širdyje pasėti meilės sėklą. 

Dievas yra meilė, meilė – Dievas. Jeigu jūsų širdys bus 
sklidinos meilės, jose nebus vietos neapykantai, pavydui, 
egoizmui. Jei Žemėje viešpataus meilė, niekas jos nesunai-
kins, nebus jokios griūties (pralaya). Vienintelė nelaimė, ku-
ri gali įvykti vasario mėnesį – tai kandidatų nesėkmė visuo-
tiniuose rinkimuose! Tegu niekas nesijaudina dėl planetų 
išsirikiavimo. Kad ir kas nutiktų, jūsų pareiga – melsti pa-
sauliui gerovės ir kiek galite dirbti. Melskite visiems ramy-
bės, padarykite ką nors, kad kilęs nerimas nedidėtų. Kiek-
vienas žmogus savo esme yra dieviškas, toks pat kaip jūs. 
Dievas yra vidinė keliančioji jėga. Indų tauta tai labai jau-

                                                 
74 Pasak „Ramajanos“, beždžionės pavidalo Ramos sekėjas Hanuma-

nas, siųstas į Lanką perspėti demono Ravanos, labai šį supykdė ir 
Ravana jį nubaudė – pasityčiodamas padegė jam uodegą. Tai sužino-
jusi Sita meldė Ugnies dievą Hanumano nesudeginti ir taip iš tikrųjų 
nutiko – ugnis jo nė kiek nesužalojo. Tada Hanumanas ėmė lakstyti 
stogais. Liepsnodama kaskart ilgėjanti jo uodega sukėlė Lankoje didelį 
gaisrą.    
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čia, jie tai sugeria su motinos pienu. Tos žinios ir jas atitin-
kantis elgesys yra indų skiriamieji bruožai. Tikras indas be-
baimis, nes jo sielos negali paveikti nei skausmas, nei mir-
tis, nei džiaugsmas, nei nelaimė. 

Beprasmiška ieškoti ramybės išorinio pasaulio džiun-
glėse. Ją galima rasti tik vidinio žinojimo tyloje. Jūs elgiatės 
taip, lyg po gatvės žibintu ieškotumėte to, ką pametėte 
kambaryje. Pametėte save. Tad ieškokite savęs savo vidu-
je – toks išminties kelias. 

Bangaloras, 1961 12 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ūsų protas yra lyg džinas.  
Duokite jam darbo, antraip jis sunaikins jus.  
Įsakykite jam kartojant mantrą „So-ham“, 
kuri reiškia „Aš esu Jis“, „Aš esu Tai“,  
laipioti stulpu aukštyn ir žemyn. 

Satja Sai Baba 

J  
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29. POŽIŪRIS, NE PUSMETIS 

Šastris smulkiai nupasakojo utarajanos75 dienos reikš-
mę. Ši diena turi ir išorinę, ir vidinę reikšmę. Beje, kad 
dvasiškai tobulėtumėte, vidinė reikšmė daug svarbesnė. 
Neskiriu didelio dėmesio išorinei reikšmei, nei tam, kad 
šiandien saulė pasisuka į šiaurę ir kiti šeši mėnesiai bus 
šventesni už praėjusius, kad jie bus, pasak Šastrio, palan-
kesni dvasiniam darbui. Žmogus turi nepaliaujamai dva-
siškai dirbti visą gyvenimą. Bet kuri diena tinka šiam dar-
bui pradėti, kad ir kokia ji būtų – ar saulė kryptų į pietus 
(dakshinaayana)76, ar suktųsi į šiaurę (uttharaayana). Nerei-
kia laukti, kada ji pasisuks į šiaurę. Mėnesiai ir saulės ju-
dėjimas (ayana) į pietus ar šiaurę siejami su išoriniu pasau-
liu, todėl jų reikšmė santykinė.  

Utarajana yra akies (nayana) savybė, tai santykis, po-
žiūris. Ji nereiškia pusės metų. Kai akys nukreiptos į Dievą – 
žmogus yra šviesiajame kelyje, kai jos krypsta į išorinį pa-
saulį – tamsiajame kelyje. Kai išsiugdysite tobulas savybes, 
kad ir kas būtų rašoma horoskope, būsite šviesiajame kely-
je. Susirgę ir karščiuodami burnoje jaučiate tik kartumą, pa-
sveikę – visus skonius. Kartumas burnoje yra dakšinajana, 
                                                 
75 Utarajana – šešis mėnesius trunkantis Saulės judėjimas iš pietų į 

šiaurę; tikima, kad šis šviesusis periodas labai palankus dvasiniam 
darbui ir apeigoms.  

76 Dakšinajana – kitus šešis mėnesius trunkantis Saulės judėjimas iš 
šiaurės į pietus, šis periodas netinka dvasiniam darbui, nes siela lyg 
padūmavusi, aptraukta rūku, uždengta debesų. 
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saldumas – utarajana. Sąsajos su Vėžio ir Ožiaragio žen-
klais tėra sutartinės.  

Dievo Įsikūnijimas ateina gelbėti gerų žmonių 
Astronominė utarajana ateina – ar jūs laukiate jos, ar 

ne. Tai gamtos dėsnis. Tačiau reikia siekti, labai siekti švie-
siojo kelio ir žinoti, kad egzistuoja tik du dalykai: esmė ir 
šešėlis, tiksliau pasakius, Vienas ir neišmanymo sukelta Jo 
regimybė, siela (aathma) ir ne-siela (an-aathma), regėtojas ir 
regimybė, virvė ir gyvatė. Suvokę ir įsisąmoninę tai išsiva-
duosite iš iliuzijos ir savo šviesiojo kelio pabaigoje pakilsite 
į aukštesnį lygmenį, išvysite Kailaso kalną. Šis lygmuo, 
kaip ir Kailaso kalnas, spindi šviesa ir baltumu. Kelias tie-
sus ir sunkus, tačiau pabaiga visada būna nuostabi – įvyks-
ta didysis sielos nušvitimas. Kai žmonės šį tikslą pamiršta, 
ateina Dievo Įsikūnijimas. 

Dievo Įsikūnijimas ateina tada, kai dar yra likę gerų 
žmonių, kai dora dar nėra visiškai išnykusi, nes kokia nau-
da iš gydytojo, jei ligonis nebepagydomas? Kai daugelį ge-
rų žmonių apima baimė dėl grėsmės gėriui, pakelti jų dva-
sios, atgaivinti tikėjimo ir suteikti drąsos ateina įsikūnijęs 
Dievas. „Gytoje“ sakoma, kad Dievo Įsikūnijimas ateina 
gelbėti ne išminčių ir asketų, o visų gerų žmonių. Gerųjų 
savybių turi net gyvuliai, vabzdžiai ir kirminai. Net juos 
Dievas saugo. Jis ateina grąžinti doros, o jos pagrindas yra 
gerosios savybės. 

Pasaulietiškas požiūris apgaulingas, jis teikia skaus-
mą. Nežinodami, kaip numalšinti vidinį troškulį, stengia-
tės įsigyti viską, kas tik patraukia akį. Galvodami tik apie 
Dievą ir Dievo žmonių draugiją eisite šviesiuoju keliu. 

29. Požiūris, ne pusmetis 
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Toks buvo Bhyšma77. „Iš netiesos vesk mane į tiesą“ (Asatho 
maa sath gamaya), – meldėsi jis. Iš šio praeinančio griūvančio 
pasaulio vesk mane į amžinąjį palaimos pasaulį. „Iš tamsos 
vesk mane į šviesą“ (Thamaso maa jyothir gamaya), suteik 
man Savo malonės šviesą, tegu tiesa apšviečia mano sielą. 
„Iš mirties vesk mane į nemirtingumą“ (Mrithyor maa amri-
tham gamaya), apsaugok mane nuo gimimų ir mirčių skaus-
mo, padėk man įveikti proto troškimus, sėjančius gimimų 
sėklas, ir vesk į nemirtingumą. Ši Bhyšmos malda ir troški-
mas pelnė jam prieš mirtį Krišnos regėjimą. Tokia buvo jo 
tikroji utarajana. 

Tinkamai naudokite kūną tikslui pasiekti 
Žmogus ir Dievas – tai du bėgiai, kuriais važiuoja pro-

to garvežys, traukdamas prieraišos prie juslinių objektų 
(vishaya vaasana) vagonus. Kiekviename vagone skirtingas 
bagažas – tai intelektas, pojūčiai ir t.t. Garvežį vairuoja sie-
la. Jei vagonai bus blogai sujungti, jie atsikabins ir liks sto-
vėti kelyje.  

Juos reikia sujungti tikėjimu. Žiūrėkite, kad sukabintu-
mėte tvirtai. Patys jie to padaryti negali. Pasitelkite jums 
duotą jėgą ir intelektą. Tik tada pelnysite Dievo malonę. Iš-
naudokite jums duotą energiją, paskui prašykite dieviško-
sios Ramos energijos ir Rama ar Viešpats jus palaimins. 
Prašykite vieno – Jis duos jums šimtą. Tokia kūno paskirtis, 
tinkamai naudokitės juo užsibrėžtam tikslui pasiekti. 

Matau daug žmonių, kurie atvyko čia specialiais, į 
šventas vietas vežančiais autobusais. Atvykę į šventą vietą 
galvokite tik apie šventus dalykus. Apsilankę pas gydytoją, 
kalbate apie savo ligą, būdami pas teisininką, konsultuoja-

                                                 
77 Bhyšma – „Mahabharatos“ veikėjas, pandavų ir kauravų dėdė. 
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tės kokiu nors turto ar asmeninių problemų klausimu, atėję 
į šventyklą, prisiminkite Jėgą, kuri saugo visatą. Jūsų pilig-
rimystė neturi virsti malonumų kelione (vinodha-prayaana), 
tebūna ji skyrimo, kas yra gera, o kas ne, kelionė (viveka-
prayaana). Nevažiuokite piligrimų autobusais į iškylas. Ne-
pirkite miestuose, pro kuriuos pravažiuojate, daiktų, dra-
bužių, suvenyrų. Sutelkite dėmesį į tai, kaip pripildyti pro-
tą šventų minčių, kaip įgyti dvasinės patirties, kurią vėliau 
grįžę galėsite tyloje apmąstyti. Būdami šventoje vietoje 
(kshethra) galvokite apie tą, kuris joje gyvena (kshethrajna). 

Ieškokite gerų žmonių draugijos 
Prisikraukite į autobusą ne blizgučių ir skardinių, o 

minčių apie Dievo galybę. Neįsivelkite į blogus įvykius, nu-
tinkančius tose vietose, į kurias atvykstate. Ieškokite gerų 
žmonių draugijos, būkite su šventais žmonėmis, su kuriais 
bendraudami patys tampate šventesni. Juk dėl to jūs taip 
toli ir važiuojate. Vaistinės lentynose daug įvairių vaistų: 
tablečių, miltelių, tepalų, mikstūrų. Prašykite ne skaniausių 
ir gražiausiai supakuotų, o tų vaistų, kurie išgydytų jūsų li-
gą. Šventose vietose rasite daugybę visokių kitokių daly-
kų – nepasiduokite vilionėms. Galvokite apie tai, dėl ko čia 
atvykote. Besimėgaujantis jusliniais malonumais (bhogi) ir 
ligotas žmogus (rogi) turi tapti jogu (yogi). Ieškokite vaisto, 
kuris jus tokį padarytų.  

Renkitės išvysti Dievą, kurio ieškote šventykloje. Eiki-
te į ją nuolankiai, su meile širdyje visai kūrinijai nešdami 
kvapnų širdies žiedą (hrudhayapushpa), nuo kurio sklistų 
meilės aromatas, ir savo minčių vaisių (mano-phala), nesu-
terštą godumo ir egoizmo.  

Tegu jūsų žodžiai, elgesys ir mintys būna malonūs. Ta-
da galėsite pasišvęsti Dievo darbui. Artėjant aštuonių pla-
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netų išsirikiavimo dienai tikinčio Dievu žmogaus neapims 
kai kuriems būdinga panika. Iš tikrųjų tas išsidėstymas vie-
na linija pasauliui nė kiek nepakenks. Nebus jokios nelai-
mės. Atvirkščiai, dabartinio nerimo net truputį sumažės! 
Kodėl bijote, jei Dievo Įsikūnijimas čia pat? Ko baiminatės 
dėl įsivaizduojamų pavojų? 

Ir dar – skelbime parašyta: „Neneškite Svamiui vaisių, 
gėlių ir pan.“. Žinau, jog kai kurie dėl to nusiminė. Ateikite 
pas Mane tuščiomis rankomis – apdalysiu jus dovanomis ir 
malone. Jei jūsų rankos bus užimtos, ar galėsiu jums ką 
nors duoti? 

Prašanti Nilajamas, 1962 01 14 
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30. J ŪSŲ VIDINĖ ESMĖ 

Ką tik girdėjote keturis žmones kalbant apie žurnalą 
„Sanathana Sarathi“78 ir jo naudą skaitytojams. Žinau, kad 
visą valandą išsėdėjote ant grindų ir vėl ateisite klausytis dar 
ilgesnių paskaitų, kurios truks visą naktį. Ne tik užjaučiu, 
bet ir labai vertinu jūsų ištvermę, nes tokie išmėginimai su-
teikia gyvenimui prasmės. Jei manote, kad išmėginimai jums 
per sunkūs, neįvertinate svarbių dalykų. Dabar visą šalį yra 
apėmusi baimė dėl aštuonių planetų išsidėstymo viena lini-
ja. Stengdamiesi išvengti nelaimės žmonės, kurie labdarai 
nėra paaukoję nė skatiko, dabar aukoms bei apeigoms, skir-
toms planetų poveikiui sumažinti, atiduoda daugybę pini-
gų. Kol kas viskas gerai, tegu pinigai iš vienos kišenės plau-
kia į kitą – skurdesnę kišenę. Tegu pinigai cirkuliuoja.  

Tegu auga labdaros dvasia, net jei tą augimą skatina pa-
nika. Tačiau nuo nelaimių, pavojų ir mirties nepabėgsite, 
jie – neišvengiami gyvenimo palydovai. Todėl turite išmokti 
sutikti juos drąsiai. O tai pasieksite ne staigios baimės sukel-
tais garbinimo priepuoliais, o nuolatine malda. Išvalykite sa-
vo širdis, mintis, jausmus, kalbą, puoselėkite kilnesnius tiks-
lus, tada jokia panika neišmuš jūsų iš pusiausvyros, niekas 
nesutrikdys jūsų pastovumo, jūsų vidinės ramybės. 
                                                 
78 1958 metų vasario mėnesį per Šivaratri šventę Satja Sai Baba pašven-

tino mėnesinio žurnalo, kurį pavadino „Sanathana Sarathi“, spausdi-
nimą telugų kalba. Šis žurnalas skirtas supažindinti su Jo mokymu 
visus žmones ir dabar leidžiamas ne tik telugų, bet ir anglų bei kito-
mis kalbomis.  
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Kaip reikia iš tikrųjų mylėti Dievą 
Jūsų maldas Dievas išgirs ir išklausys. Jis neskirsto 

žmonių į didelius ir mažus, užimančius aukštą ar žemą pa-
dėtį. Kartą Bengalijoje gyveno labai dievobaimingas žmo-
gus, vardu Madhavadasa, kuris mirus žmonai, savo namų 
deivei (grihalakshmi), pasijuto tarsi netekęs namų (griha). 
Tad jis visą turtą išdalijo vargšams, apsivilko geltoną pilig-
rimo drabužį ir vienui vienas iškeliavo į Džaganato šven-
tyklą79. Ten jis meldėsi taip susikaupęs, kad konkretus 
Dievo paveikslas netrukus virto abstrakčia tikrove, o abst-
rakti tikrovė – nepaliaujamu vidiniu regėjimu. Žmogus ne-
bejautė nei laiko, nei erdvės, nei būties, nei nebūties. Tada 
prie jo prisiartino Viešpats su Subhadra80 ir padėjo priešais 
jį auksinę lėkštę, kurioje šventikai pačioje švenčiausioje vie-
toje laikydavo maistą dievui Džaganatui. Atsipeikėjęs ir su-
grįžęs į fizinį pasaulį Madhavadasa pamatė auksinę lėkštę, 
prikrautą gardaus maisto, o pavalgęs vėl grįžo į savo vidinį 
rojų, kurį trumpam buvo palikęs. 

Kaip tik tuo metu žmonės pamatė, jog auksinė lėkštė 
dingo, ir pamanė, kad ją bus kas nors pavogęs. Tačiau ne-
trukus lėkštę rado netoli Madhavadasos. Keli uolūs polici-
ninkai iškart jį suėmė ir nuvedę į kalėjimą žiauriai sumušė, 
tačiau žmogus, regis, nieko nejautė. Vyriausiasis šventikas 
tąnakt susapnavo dievą Džaganatą, kuris liepė jam maisto į 

                                                 
79 Džaganato šventykla, skirta visatos valdovui Džaganatui, pastatyta 

XII a. Orisos valstijoje, Purio mieste, prie Bengalijos įlankos. Čia va-
sarą vyksta įspūdingos dievybių atvaizdų, vežamų vežimais, proce-
sijos. Greta dievo Džaganato paprastai būna jo „sesers“ Subhadros ir 
„brolio“ Balbhadro atvaizdai. Pamaldūs piligrimai tiki, kad pamatę 
dievą Džaganatą išsivaduos iš gimimų ir mirčių rato.    

80 Subhadra – dievo Džaganato „sesuo“ arba tam tikra energijos (shakti) 
rūšis.    



Kalba Satja Sai, II  tomas 
 

 166 

šventyklą nenešti sakydamas: „Tu atneši Man maisto, o kai 
Aš jį valgau, muši Mane“. Šventikas suprato, kaip Madha-
vadasa mylėjo Dievą. Taip reikia iš tikrųjų Jį mylėti. 

Kai kuriems Purio miesto panditams81 ir šventųjų raštų 
aiškintojams nepatiko toks greitas svetimšalio iš Bengalijos 
išgarsėjimas. Taigi jie iškvietė Madhavadasą į intelektualią 
kovą. Tačiau Madhavadasa nebuvo toks kaip jie. Šastros 
jam buvo tik padedanti vaikščioti lazda, gairės veikti, bet 
ne ginklas kautis su kitais. Todėl dar neprasidėjus kovai jis 
prisipažino pralaimėjęs ir tai patvirtino savo parašu, labai 
nudžiugindamas svarbiausiąjį panditą, kuris žinojo didelį 
jo išprusimą ir iš tikrųjų labai bijojo.  

Dievas neleis skriausti Jam atsidavusio žmogaus 
Su šiuo pergalės raštu panditas nuskubėjo į Kašį, paro-

dė jį mokslininkų susirinkimui ir pareikalavo pripažinti jį 
didesniu mokslininku už Madhavadasą. Tačiau Viešpats 
neleidžia žeminti Jam atsidavusio žmogaus. Išskleidę ir 
perskaitę raštą visi nustebo, mat jame buvo teigiama 
Madhavadasą laimėjus, o po pralaimėjimo prisipažinimu 
buvo pandito parašas! Dievas nelieka abejingas, kai kiti Jam 
atsidavusį žmogų įžeidinėja ar skriaudžia. 

Tačiau atminkite – žmogus turi būti atsidavęs Dievui. 
O kas yra atsidavęs Dievui? Kas gali patvirtinti jo atsidavi-
mą? Kol jūsų tikėjimas silpnas, tol tokio vardo nenusipelny-
site. Jį gausite, kai sutvirtės jūsų tikėjimas. Tačiau nemany-
kite, kad Aš pykstu ar nesu jumis patenkintas. Šį vakarą 
įvykdysiu Savo pareigą – iškelsiu iš Savęs lingamą. Šią 
šventą dieną atskleisiu Savo prigimtį. 

                                                 
81 Panditas – Indijoje mokslo vyras.   
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Susitikimo pradžioje Kasturiui ir Tirumalačarui pado-
vanojau šalikus ir palaiminau juos, nes jie aprašė Mano gy-
venimą anglų ir telugų kalbomis knygoje „Sathyam, Sivam, 
Sundaram“. Gal kam nors įdomu, kodėl Man patiko knyga 
apie Mano gyvenimą. Na, Man apskritai patinka knygos. 
Kodėl turėtų nepatikti ši? Leidau ją parašyti atsakydamas į 
sekėjų maldas. Tas, kuris teikia džiaugsmą, yra Rama (Ra-
mayathi ithi Raama). Atsidavusio Dievui žmogaus džiaugs-
mas patinka Viešpačiui, tokiam žmogui geriausias atpildas 
yra Viešpaties džiaugsmas.  

Jūsų esmė yra Tiesa 
Knygos pavadinimas „Sathyam, Sivam, Sundaram“ yra 

prasmingas. Jis reiškia, kad Aš esu kiekviename iš jūsų. Jūsų 
esmė yra tiesa, todėl jums ir nepatinka, kai kas nors jus vadi-
na melagiais. Tikrasis „jūs“ nekaltas, todėl jūs nesutinkate 
būti neteisingai kaltinami. Tikrasis „jūs“ yra džiaugsmas, lai-
mė, palankumas. Jūs – ne lavonas (shavam), jūs – Šiva (Shi-
vam), kuris yra gražus, amžinas ir visada apimtas palaimos. 
Tikrasis „jūs“ – grožis. Todėl jums nepatinka, kai kas nors 
jus vadina bjauriais. Siela jaučiasi įsprausta į kūną, kuris jai 
nepatinka. Kai ją tapatinate su kūnu ir priskiriate savo fizi-
nio kūno silpnybes bei trūkumus, ji jaučiasi prislėgta. 

„Sanathana Sarathi“ – tai Mano valios, sumanymo ir 
palaimos išraiška. Kai nusprendžiu ką nors padaryti, nie-
kas negali Man sutrukdyti. Sunku suvokti, kad Aukščiau-
sioji Siela virsta žmogumi ir ateina ne su didžiąja jėga ir 
Aukščiausiojo pavidalu, o su iliuzijos jėga ir iliuziniu kūnu, 
ypač tada, kai jūsų nuotaikos svyruoja. Tačiau supratus jos 
atėjimo tikslą ir veikimą visos abejonės išsisklaido. 

Prašanti Nilajamas, Mahašivaratri šventė, 1962 03 04 
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    eilė yra Dievo savybė.  
Meilė, kurią jaučiate sau, yra sielos savybė,  
o siela yra Dievas.  
Todėl Aš visada pabrėžiu meilės reikšmę,  
kad ir kuo ji pasireikštų –  
švelnumu, pamaldumu, broliškumu, filantropija ir t.t.  
Mano misija yra meilė, niekas kitas.  
Tai Vedų ir doros pagrindas.  
Kai širdyje bus meilė, dings baimė ir blogis. 

Satja Sai Baba  
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31. G YVENKITE SU ŠIVA 

Matydamas šią didžiulę veidų jūrą, noriu ne kalbėti, o 
tik žiūrėti į jus, džiaugtis jūsų tikėjimu, pasiaukojimu bei 
tvirtumu ir skendėti palaimoje. Jūs žvelgiate į Mane, Aš 
žvelgiu į jus – ko dar reikia, kad jaustumėte palaimą? 

Norite išgirsti Mano balsą ir žodį. Taip jūs reiškiate sa-
vo meilę. Esate taip įpratę girdėti žmones kalbant, kad jei 
negirdite, jums skauda ausis! Jei reikia patylėti, žmonės 
pradeda nerimauti, net įniršta. Jūs taip pripratę plakti lie-
žuviais, kad negalite kelias minutes ramiai pasėdėti ir pa-
nirti į vidinę tylą! 

Angliškai žmogus vadinamas „man“, nes gali džiaug-
tis manana82, t.y. apmąstyti reikšmę ir prasmę to, ką išgirdo, 
ir ne tik tai – jis yra raginamas gyventi vidinį gyvenimą. Ta-
čiau jūs tebesate pirmoje klasėje, dar tik klausotės. Mokyto-
jai taip pat nepažengė toliau kalbų. Todėl šiandien trokštate 
išgirsti Mano žodį. 

Ramašarma padeklamavo keletą savo kūrybos posmų 
apie Šivą ir pasakė, kaip pelnyti Jo malonę, matyt, todėl, 
kad šiandien Šivaratri šventė. Tie posmai tokie „skanūs“, 
kad turėtumėte „suvalgyti“ juos su visa žieve. Ramašarma 
patvirtino, kad Dievas yra kiekvienoje būtybėje, ir kvietė 
nuolat kartoti Jo vardą. 

                                                 
82 Manana – apmąstymas, įsigilinimas, galvojimas.   
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Patys įvertinkite savo dvasinio darbo pažangą 
Tačiau kai kurie iš jūsų klausia, kam viso to reikia? Kai 

kurie, atėję pas Mane, sakė: „Mes tai darėme daug metų, 
milijonus kartų rašėme Dievo vardą, nepaliaujamai jį karto-
jome, tačiau mums nepavyko – tikslo nepasiekėme“. Tegu 
kiekvienas atsakymo ieško savyje. Panagrinėkite savo pa-
stangas bei pasiekimus ir patys, be Mano pagalbos, įvertin-
kite savo dvasinį darbą. Ar kankinotės, troškote Dievo, ver-
kėte Jo kaip Tjagaradža83? Ar kartodami Jo nuostabų vardą, 
ar įsivaizduodami Jo žavų pavidalą liejote atgailos ir 
džiaugsmo ašaras? Gal jūs ir raudojote, bet kas žino, dėl 
ko? Kas jums sukėlė tą liūdesį? Ar ašaros sruvo iš baimės, 
godumo ir puikybės? Ar todėl, kad šalia nebuvo Dievo? 

Mažas vaikelis sėdi pasidėjęs ant kelių Upanišadas ir 
varto lapus, žiūri į eilutes, lėtai, atidžiai ir rūpestingai tyri-
nėja ženklus. Vienuolis daro tą patį. Tačiau ar galite juos 
abu sulyginti ir pasakyti, kad jie užsiėmę tuo pačiu darbu? 
Berniukas nė nenumano, kokį turtą laiko rankose, o vie-
nuolis iškart įvertina dvasinę eilučių jėgą. Įvertinkite patys, 
ar jūsų darbas buvo nuoširdus, kruopštus ir prasmingas. 

Ramašarma savo eilėraštyje vadino Mane mėgstamais 
vardais: Saiša, Sai, Iša, Išvara, Šiva Sai. Jis kalbėjo apie didį, 
neišmatuojamą, neapsakomą susiliejimo su Šiva Sai 
džiaugsmą ir tam susiliejimui pasiekti reikalingą meilę bei 
atsidavimą. Mačiau, kaip tie žodžiai jus sujaudino. Šias ei-
les įkvėpęs dvasios pakylėjimas ir paties Ramašarmos 
džiaugsmas skaitant jas Man bei jums tikrai padeda siekti 
tikslo. Entuziazmo, tvirtumo ir ryžto kupinam žmogui tik-
rai pavyks. Tikėkite galutine sėkme. Niekada nepulkite į 

                                                 
83 Tjagaradža (1767-1847) – Tiruvarure, Pietų Indijoje gyvenęs ir Ramą 

giesmėmis šlovinęs šventasis poetas. 
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neviltį, nekritikuokite ir neabejokite. Toks Mano patarimas 
jums visiems. Sėkmė yra jūsų prigimtinė teisė, kada nors 
jums pasiseks. 

Galvokite apie tikslą ir idealą 
Svarbiausia – nepasiduokite abejonėms. Kodėl ginčija-

tės dėl Manęs, dėl vieno ar kito su Manimi susijusio daly-
ko? Kodėl jums rūpi, kas tas Baba, kurį jūs aptarinėjate, dėl 
kurio jūs ginčijatės? Ar svarbu, kas Aš? Rūpinkitės savimi, 
savo tikslais, idealais, patirtimi, pastangomis. Ar to nepa-
kanka? Nesirūpinkite Mano kilme, prigimtimi, paslaptimi 
ir stebuklais. Ranka, laikanti puodelį, yra svarbesnė už 
puodelį. Tas, kuris paremiamas (aadheya) nėra toks svarbus 
kaip tas, kuris remia (aadhaara), kaip esminė tikrovė, tyroji 
būtis. Kam švaistote laiką, nagrinėdami Dievą? Mane pa-
žinsite tik suvokę save, savo pagrindinę tiesą. 

Materialistas gali suvokti tik materialius dalykus, jo ži-
nios tik tiek tesiekia. Žuvis, ištraukta iš vandens, nugaišta. 
Abėcėlę vaikai gali išmokti tik padedami lentos, grifelinių 
lentelių, kreidos ir pieštukų. Mokslo pradžioje dvasiniams 
ieškotojams taip pat reikia simbolių, paveikslų, ritualų. At-
sisakyti Dievo vardo ir pavidalo negalėsite tol, kol nesusi-
liesite su vardo ir pavidalo neturinčiu Dievu, kaip žuvis, 
kuri negalėjo gyventi sausumoje tol, kol nenugalėjo savo 
prigimties ir nevirto sausumos gyvūnu. Todėl vardo ir pa-
vidalo neturintis Dievas privalo dažnai pasivadinti vardu ir 
turėti pavidalą. Jis turi Savo noru, ribodamas Save, ateiti 
pas žmones, kad Jį mylėtų, gerbtų, garbintų, klausytų, Juo 
sektų, kad žmonija pasiektų tikslą. 
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Dovanoju jums tik vieną dalyką –  
tos meilės teikiamą palaimą 
Medinis dramblys, nors ir tobulai, meniškai padarytas 

ir atrodantis kaip gyvas, tėra žaislas, jis negali jums atstoti 
tikrojo dramblio. Knygų prikrauta biblioteka negali duoti 
to, ką perteikia gyvas dvasinis mokytojas. Galite aplankyti 
dešimt šventyklų, pagaliau atvykti čia ir manyti, kad ši 
šventykla vienuolikta. Tai taip pat beprasmiška, kaip vaikš-
čioti iš vienos bibliotekos į kitą. Turite pamatyti, išgirsti, 
nagrinėti, stebėti, patirti, apmąstyti – tik tada galėsite Mane 
suprasti. 

Tada sužinosite, jog Aš esu meilė ir kad jums dovano-
ju tik vieną dalyką – tos meilės teikiamą palaimą. Mano už-
duotis – jus paguosti, padrąsinti ir suteikti jums ramybę. 
Mano esmė sena ir tikra, tik raiškos būdas naujas. Aš noriu, 
jei tą norą galima būtų išreikšti žodžiais, kad Manęs trokštų 
vis daugiau žmonių, ir tą troškimą galėsiu patenkinti tik 
atėjęs pas jus šiuo pavidalu. 

Iš čia susirinkusių, Mano gyvenimo istoriją matančių 
žmonių, tik nedaugelis ją supranta, net geriausiems iš jūsų 
atskleidžiama ne visa paslaptis. Jūs esate lyg žiūrovai telu-
gai tamilų filme arba žiūrovai tamilai telugų filme. Negalite 
suvokti kalbos niuansų, subtilesnės ir gilesnės prasmės. 
Mano kalbą, vaidmenį, darbą ir tikslą galima suprasti tik 
atidžiai pažiūrėjus visą filmą iki galo bei stengiantis kan-
triai, dėmesingai suprasti kiekvieną žodį ir veiksmą. 

Labai svarbu ugdytis gerą būdą 
O iš tikrųjų bendraujant su Manimi kalba tik trukdo. 

Žodžiai bendraujant atlieka savo vaidmenį – padeda sukel-
ti jausmus, paslėpti trūkumus, išreikšti mintis, tačiau Aš 
kalbu sielos kalba ir klausausi tik jos. Žmonių lūpomis ta-
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riami žodžiai trikdo, žeidžia, skatina susiskaldymą ir sek-
tantizmą, stato sienas, tačiau iš sielos sklindantys žodžiai 
spinduliuoja meilę bei santarvę. 

Dvasiniu darbu galėsite užsiimti tik išsiugdę gerą bū-
dą, tai labai svarbu. Jei žmogus piktas ir blogas, jo dvasinės 
pastangos neduos vaisių. Tai lyg brangakmenis kobros gal-
voje, inkrustuotas nuoduose. Kai kurie žmonės, atvykę čia, 
pajunta ramybę ir džiaugsmą, pradeda tuo dalytis su kitais, 
tarnauti žmonėms. Tačiau po kurio laiko jų tikėjimas ima 
svyruoti ir jie grįžta į senąjį kelią, neigia tai, ką patyrę, ir el-
giasi priešingai savo sąžinei. Nemanykite, jog noriu, kad tie 
žmonės Mane garbintų ar prie Manęs prisirištų, tikrai to 
nenoriu. Prašau tik vieno: kad ir su kuo bendrautumėte, vi-
sada vadovaukitės tiesa, būkite drąsūs, neišsižadėkite savo 
įsitikinimų, neatsisakykite anksčiau patirto džiaugsmo. 

Viešpats yra tarsi deimantas 
Kai kurie žmonės patiki isteriškų silpnapročių teigi-

niais, jog Aš per juos kalbu ir veikiu! Patikėkite Manimi – 
tokiam absurdui nepasiduodu! Nesinaudoju kitais žmonė-
mis kaip tarpininkais. Man to daryti nereikia. Nesiūbuoju į 
šonus ir nevapalioju! Net tiems, kurie metų metus kankina 
savo kūną ir atsiduoda askezei, kol tiesiog sumedėja ar ant 
jų kūno įsiveisia skruzdėlynai, sunku pažinti Dievą. Tad 
kaip gali tie pilvus kemšantys tinginiai, tie savo pojūčių 
vergai taip lengvai užsitarnauti tokį statusą? Jų žodžiai ir 
elgesys tušti, beprasmiški, o tie, kurie juos smilko ir garbi-
na, nusigręžia nuo Manęs, suka į melo kelią. Ar gali Dievas 
imtis nereikšmingos veiklos ir vilktis menkavertį drabužį? 
Kai Viešpats nusprendžia tapti žmogumi, patikėkite – Jis 
neužpildys pigaus indo, nepapuoš neskoningo apdaro ir 
neapsigyvens nešvariame kūne. Tad negarbinkite šių me-
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lagių ir nelaimėlių, nes tuo jiems nepadėsite. Elkitės su jais 
griežtai ir jie išgis. Tie, kurie matė deimanto spindesį, ne-
susižavės stiklo niekučiais. Viešpats, kad ir kaip Jį vadin-
tumėte, yra lyg deimantas. Tačiau stiklas niekada nevirs 
deimantu, kad ir kaip garsiai jį girtumėte ar atkakliai tai 
tvirtintumėte. 

Udhalaka, Čaitanjos amžininkas, garbino gamtą kaip 
Viešpatį. Jis pasirinko garbinti Kūrėją Jo kūriniuose, žavėjo-
si indu dėl jame laikomo turinio. Trumpai sakant, jis garbi-
no Motiną Žemę (Dhara) kaip Radhą84, moteriškąją Krišnos 
esmę, neatskiriamą Aukščiausiojo Dievo pusę! Jis labai 
nuoširdžiai troško Dievo ir uoliai atsidavė askezei.  

Dievas nori, kad jūsų skausmas liautųsi 
Kartą apyrankių pardavėjas ėjo Sarasvatės upės pa-

krante ir pamatė merginą, skalbiančią drabužius. Jūs trokšta-
te išsivaduoti iš skausmo. Dievas taip pat nori, kad jūsų 
skausmas liautųsi. Galbūt jūs to nežinote, bet Aš žinau. Mer-
gina pasikvietė apyrankių pardavėją ir išsirinko daug porų 
apyrankių, kurias tuoj pat užsimovė. Žmogui paprašius su-
mokėti ji tarė: „Ak, visiškai pamiršau apie pinigus. Būk ge-
ras, nueik į kaimą pas Udhalaką. Kiekvienas tau parodys jo 
namą. Pasakyk jam, kad duktė nusipirko apyrankių, ir jis 
tikrai už jas sumokės. Arba palauk, pasakyk jam, kad pinigai 
paslėpti jo maldų kambaryje85 už Radhos paveikslo“.  

Žmogus patikėjo mergina ir nuėjo į kaimą pas jos tėvą. 
Tai išgirdęs Udhalaka nustebo, nes jis apskritai neturėjo 
vaikų. Jis net nebuvo vedęs. Tačiau apyrankių pardavėjas 

                                                 
84 Žodžiai Radha ir dhara susideda iš dviejų tų pačių skiemenų ra ir dha. 
85 Indų namuose vienas kambarys paprastai skiriamas maldoms, 

Dievui garbinti, jame įrengiamas altorius, papuoštas dievų atvaiz-
dais ir skulptūromis.   
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primygtinai prašė, kad jis pažiūrėtų po Radhos paveikslu 
sakydamas, kad mergaitė negalėjo jo apgauti. Udhalaka 
neigė padėjęs ten pinigus. Ir kaip jis būtų galėjęs tokioje 
vietoje laikyti pinigus! Tačiau norėdamas nuraminti apy-
rankių pardavėją, žmogus pažiūrėjo ten ir – o, Dieve! – iš-
traukė ryšulėlį, kuriame buvo tiek pinigų, kiek reikėjo su-
mokėti už apyrankes. Tada Udhalaka iškart suprato, kad 
šis žmogus buvo atsiųstas pačios Radhos, ir nusilenkęs pre-
keiviui, džiaugsmo ir dėkingumo apimtas, nubėgo drauge 
su juo į paupį. Ten jis pamatė didingą vaizdą – ant iš van-
dens išnirusios dešinės Radhos rankos saulės nutviekstos 
spindėjo apyrankės. Udhalaka žinojo, kad Radha, pakėlusi 
ranką, jį laimina ir kviečia. Tad išsiveržęs iš mirtingojo kū-
no jis su Ja susiliejo. 

Galite garbinti net gamtą, nieko čia blogo. Tačiau su-
praskite, kad joje yra Dievas. Jis suteikia jai vardą, pavidalą 
ir vertę. Supraskite, kad medžiaga yra tiesiog siūlai, puo-
das – molis, o papuošalas – auksas. Net garbindami savo 
tėvus galite pažinti Dievą. Tėvai yra jūsų kūrėjai, vadovai, 
mokytojai ir saugotojai. Laikydami juos savo idealais pa-
žinsite Pirmapradį Tėvą.  

Dievas yra meilė ir Jis yra visur 
Net jei negalite suvokti Dievo ar Viešpaties sąvokos, iš 

patirties žinote, kas yra meilė. Juk esate patyrę tėvų, drau-
go, partnerio, brolio, sesers ar vaikų meilę. Toji meilė – tai 
kibirkštis Dievo, kuris yra meilė ir visada visur esantis. 
Šaukitės motinos, jos meilės ir net jei jūsų fizinė motina ne-
galės atbėgti jums padėti, kita motina arba pati Dieviškoji 
Motina tikrai pas jus atskubės. 

Tai pasakoja viena graži istorija.  



Kalba Satja Sai, II  tomas 
 

 176 

Vieną tamsią naktį Šiva ir Parvatė, keliaudami dangu-
mi, pamatė ant medžio šakos kabantį žmogų, kuris, atrodė, 
nebegalėdamas daugiau išsilaikyti tuoj tuoj nukris. Parvatė 
ėmė maldauti Šivą jį išgelbėti, tačiau Šiva liepė jai pačiai tai 
padaryti. Kai buvo aišku, kad žmogus tikrai nukris, abu 
nusprendė: jei krisdamas žmogus šauks „Mama!“, jį pa-
griebs Parvatė, jei jis šauks „Tėti!“, jį išgelbės Šiva ir pasirū-
pins, kad žmogaus kaulai liktų sveiki. Tačiau žmogus ne-
šaukė nei „Mama!“, nei „Tėti!“, o „Ai!“, todėl ir nukrito. 
Taigi niekas jam nepadėjo. 

Nemeluokite nei sau, nei Man 
Čia kalbama apie giliai įsišaknijusius įpročius, savybes 

ir požiūrius. Iš banko galite paimti tik tai, ką esate ten pa-
dėję. Prieš išrašydami čekį ar suskaičiuodami pinigus tik-
rinkite savo sąskaitos knygelę. Taupykite pinigus, nešvais-
tykite jų. Tačiau žmonės daug mieliau leidžia santaupas nei 
kaupia jas. Jiems patinka viską griauti, jie nenori nieko sta-
tyti – tai tikra nūdienos nelaimė.  

Jei komitetas nutaria užsiimti kokia nors kūrybine 
veikla, kai kuriems nariams tai atrodo neįdomu ir jie pasi-
traukia. O kai tik kas nors pasiūlo ką nors sugriauti, tuoj 
pat įsitraukia daug žmonių. Kodėl neskiriate destruktyvių 
paskatų nuo konstruktyvių? Neklausykite destruktyvios 
kritikų ar cinikų kalbos – tai nuodai, griaunantys dvasinio 
gyvenimo pagrindus. Liudykite tai, ką esate patys patyrę, 
nemeluokite nei sau, nei Man. Mano vardas Satja Sai – 
„Tas, kuris laikosi Tiesos“. 

Prisiminiau vieną įvykį iš ankstesnio gyvenimo. Jau ta-
da laikiausi tiesos. Kartą vienas imtynininkas iškvietė Mane 
į kovą ir viso kaimo žmonių akivaizdoje pralaimėjo. Įžeis-
tas ir norėdamas susigrąžinti prarastą šlovę kitą dieną jis 
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vėl iškvietė Babą imtynių. Žmogus pažadėjo, kad jei vėl 
pralaimės – apsirengs ilgą šiurkštų drabužį (kafni) ir vaikš-
čios apsirišęs galvą. Jis išdrįso pareikalauti, kad Baba taip 
pat prisiektų. Tačiau Baba neturėjo nuotaikos kovoti. Jis bu-
vo nusiteikęs padovanoti vaikinui jo trokštamą pergalę. 
Taigi Baba pralaimėjo ir pats apsivilko ilgą drabužį, apsiri-
šo galvą. Imtynininkas ėmė labai gailėtis, jo įsižeidimas 
kaipmat dingo, jis ėmė prašyti Babos vėl apsirengti įpras-
tais drabužiais ir nepaisyti įsipareigojimo. Tačiau Baba at-
kakliai laikėsi žodžio. Jis buvo Tiesa ir Jis yra Tiesa dabar. 
Nuo tol Baba pradėjo dėvėti naująjį apdarą. 

Sai prigimtis yra Tiesa 
Prisiminiau dar vieną nutikimą. 
Kartą pas Mane atėjo teisėjo Rege draugai – moteris su 

sūneliu. Praleidę valandą Dvarakamajyje, jie apsilankė pas 
šventiką, kuris deklamavo Puranas, Babą pavadino apsi-
šaukėliu bei melagiu. Mažas berniukas labai susijaudino ir 
ėmė motinos prašyti kuo greičiau iš ten išvykti. Kai Baba 
paklausė, kodėl jie taip greitai išvyko, vaikas viską papasa-
kojo. Tačiau Baba tik nusijuokė ir pasakė: „Taip, Aš esu pa-
prastas žmogus, jokia dieviškoji jėga, kaip jūs manote“. 
Vaikas nenurimo tvirtindamas, jog Baba yra Dievas. „Aš ne 
Dievas, drauguži. Matai? Mano drabužiai suplyšę, turiu tik 
dvi rankas, o Dievas turi keturias”. Berniukas nesutiko 
prieštaraudamas, jog ir be keturių rankų Baba yra Dievas. 
Taip besiginčijant atėjo keli žmonės ir džiugiai papasakojo 
matytą stebuklą – nuo viršutinio namo aukšto nukrito vai-
kas ir nė kiek nesusižeidė. „Taip, Aš jį pagavau Savo ketu-
riomis rankomis“, – prasitarė Baba. Berniukas iškart surea-
gavo į šiuos žodžius: „Na, matot? Jūs pats ką tik prisipažino-
te turįs keturias rankas. Vadinasi, Jūs esate Dievas“. Baba 
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priglaudė vaiką prie krūtinės ir suteikė jam Viešpaties su ke-
turiomis rankomis viziją. Dar ankstesniame gyvenime lai-
kiausi tiesos, ne tik laikiausi, bet ir išreiškiau Sai prigimtį. 

Svarbiausia – stengtis 
Suvokite ne tik Mano, bet ir savo vardo prasmę. Jums 

visiems duoti dieviški vardai, semkitės iš jų įkvėpimo ir jė-
gų. Svamis Abhedananda šį vakarą Man pasakė, jog norėtų 
vadintis Satjasaičarananda ir kad tai Man parašė prieš dvi 
savaites. Tačiau jo dabartinis vardas reiškia, kad jis neturi 
statyti sienos tarp savęs ir Manęs. Mūsų ryšys turi būti ne-
išskiriamas. Jis turi ugdyti ne skirtingumą, o vienovę. Tai 
jam ir parašiau: „Išmok pamoką, kurią tau duoda dabarti-
nis vardas, to pakaks“. Jūsų vardai – ne etiketės, atpažini-
mo ar atskyrimo priemonės, o elgesio vadovai, dvasinių 
pastangų nuorodos. 

Stengtis – tai svarbiausia, tai neatidėliotina visų mir-
tingųjų užduotis. Net tie, kurie šiandien neigia Dievą, kada 
nors paplūdę ašaromis pasuks į piligrimų kelią. Jei keliau-
dami išsivadavimo keliu parodysite nors menkiausią pa-
stangą, Viešpats padės jums šimteriopai. Tokią viltį teikia 
Šivaratri šventė. Mėnulis, žmogaus proto dievybės simbo-
lis, dyla tol, kol keturioliktąją naktį po pilnaties lieka tik 
mažas ruoželis. Protas irgi turi tapti nereikšmingas, kad 
žmogus taptų laisvas. Gyvenkite kasdien su Šiva ir lengvai 
įveiksite savo protą. Keturioliktą dylančio Mėnulio naktį, tą 
paskutinę naktį, siekdami dvasinio darbo pergalės, galvoki-
te tik apie Šivą ir jums pavyks. Todėl keturioliktoji tamsio-
sios Mėnulio pusės diena vadinama Šivos naktimi, o Mag-
hos mėnesio86 tokia pati diena – didžiąja Šivos naktimi. Šią 
                                                 
86 Pagal indų kalendorių Maghos mėnuo būna sausio ir vasario mėne-

siais. 
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dieną Šivai aukojama ypatinga auka, o kadangi čia ir kitur 
Šivai meldžiasi labai daug žmonių, iš Manęs iškils linga-
mas, jūs visi šią nepaprastą lingamo gimimo akimirką 
(linghodhbhava) būsite apdovanoti malone ir palaiminti. 

Prašanti Nilajamas, Mahašivaratri šventė, 1962 03 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   atys nustatykite savo dvasinio tobulėjimo pakopą,  
nuspręskite, kokioje klasėje galėtumėte mokytis.  
Tada ryžkitės kilti į aukštesnę klasę.  
Labai stenkitės ir laimėsite Dievo malonę.  
Nesiderėkite ir nenusiminkite.  
Ženkite tam tikru metu tik vieną žingsnį – to pakaks,  
tik žiūrėkite, kad eitumėte link tikslo, o ne šalin nuo jo. 
Saugokitės puikybės, kurią kelia 
turtas, išsilavinimas, padėtis,  
jie gramzdina jus į egoizmo liūną.  
Nenagrinėkite kitų žmonių klaidų, suvokite savąsias.  
Būkite laimingi, kai kitiems sekasi,  
dalykitės džiaugsmu su kitais. 

Satja Sai Baba  

P  
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32. S VEIKINKITE IŠBANDYMUS 

Pastebėjau, jog kalbant Bairagiui Šastriui ir Narasara-
džui daugelis jūsų garsiai krenkštė. Savo dėmesį turėtumė-
te sutelkti į kitokį darbą – išsivalykite ausis ir nusigraibyki-
te nuo savo širdžių voratinklius. Kuo čia dėta gerklė, kai 
reikia klausytis kalbų ir iš jų mokytis? Štai šis mikrofonas 
turi stovėti priešais Mane arti, bet ne per daug arti burnos, 
kad Mane gerai girdėtumėte. Širdis taip pat turi būti tiesi ir 
atvira, kad suprastų mokymą. Jei širdis bus pasukta nors 
truputį į šalį, mokymas pasieks ją neaiškus, iškraipytas. 

Narasimharadžus priminė Man prieš kelerius metus 
mirusį Šjamakavį iš Bangaloro. Jis buvo labai išsilavinęs, tu-
rėjo didelę dvasinę patirtį, poeto talentą ir labai mylėjo 
Dievą. Jam dažnai nesisekdavo, tačiau jis niekada nekaltin-
davo Dievo. Priešingai – žmogus dar labiau Jį mylėjo. Liki-
mo smūgiai nepalaužė jo tikėjimo, jis stovėjo lyg uola tarp 
siaučiančių bangų. Jo siela niekada nekentėdavo, ji buvo 
užgrūdinta – ir džiaugsmą, ir skausmą sutikdavo ramiai. 

Tikroji žmogaus prigimtis yra ramybė 
Surasti tiesą – tokia yra žmogaus ypatingoji misija. 

Žmogus – tai iliuzijos ir Dievo derinys. Iliuzija slepia nuo 
jūsų Dievą lyg rūkas, tačiau jūsų geri darbai, nuveikti anks-
tesniuose gyvenimuose, kai siekėte gėrio, jūsų dvasinis ty-
rumas ir šiame gyvenime atliekama askezė arba paties 
Dievo malonė tą rūką išsklaido. Iliuzija dingsta tarsi rūkas, 
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kuris išsisklaido pakilus saulei. Tada žmogus tampa dievu, 
o šis pasaulis – ramybės buveine. Gebėjimo skirti šviesa iš-
vaduoja žmogų iš tamsos, užgožusios jo dieviškąją esmę. 
Nūdienos žmogus tikisi išvaikyti tamsą kardu, ginklais ar 
bombomis. O juk tereikia tik šviesos. Ar įmanoma tamsą 
nugalėti tamsa, neapykantą sunaikinti neapykanta, neišma-
nymą – dar didesniu neišmanymu? Jau pats pergalės geidi-
mas skatina tamsą. Išmeskite iš galvos visas mintis apie 
varžybas, stenkitės pažinti tiesą – ją pažinus netinkamas 
supratimas, kurio noriai laikotės, išnyks savaime. 

Pastebėkite uoloje slypinčią dailią skulptūrą. Išvaduo-
kite ją iš akmens vergijos, pašalinkite dievybę uždengusį 
akmenį – tokia jums skiriama užduotis. Nesijaudinkite dėl 
iliuzijos, visą savo dėmesį sutelkite tik į Viešpatį ir jums tik-
rai pavyks. Medis, augantis Godavarės upės krantinėje, nie-
kada neišdžiūsta, jis visada žaliuoja, nes jo šaknis maitina 
požemio vanduo. Ir jūs būkite kaip tas medis, kurio šaknys 
visada yra Dievo malonės vandenyje, – tada nereikės jau-
dintis dėl sausros. 

Neprotingas žmogus ieškodamas dvasinės ramybės 
visur laksto, bando įvairias priemones. Tačiau toks kelias 
netikras – tai pojūčių tenkinimo, pavidalo, vardo, savybių, 
laikinasis ir regimasis kelias. O tas, kuris siekia išsivaduoti, 
ramybę randa nesunkiai. Juk tikroji žmogaus prigimtis yra 
pusiausvyra, pastovumas, netrikdomas ramumas. Gamta – 
tai didžiulė saugykla, kurioje yra visko, ko reikia tiesai ras-
ti. Tiesa pirmiausia atpažįstama teiginyje „Visa yra per-
smelkta Aukščiausiosios Tikrovės“ (Sarvam Brahma mayam). 
Paskui žmogus kyla į aukštesnį suvokimo lygmenį ir suži-
no, jog viskas yra Aukščiausioji Tikrovė (Sarvam Brahman), 
kuri laikinai užmerkus akis, atrodo kaip kažkas kita! Paga-
liau pasiekus paskutinę pakopą nebelieka net „visko“ (Sar-
vam). Yra tik Aukščiausioji Tikrovė – viena ir vienintelė. 
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Pakluskite gamtai ir paisykite jos perspėjimų 
Studijuodamas gamtą, ją tyrinėdamas ir mėgindamas 

suprasti, žmogus mokosi pamoką. Kūdikis gyvenimo meno 
mokosi ant motinos kelių. Gamta taip pat moko žmogų, 
kaip sunkioje kovoje laimėti pergalę ir pelnyti ramybę. Pa-
žeisite gamtos dėsnį – gausite jos antausį, paklusite jai, pai-
sysite jos perspėjimų – paveldėsite nemirtingumo palikimą. 

Taigi leiskite Dievui jums vadovauti ir saugoti jus, lai-
kykitės doros taisyklių. Tegu neprotingas žmogus džiau-
giasi savo iliuzija ir mano, kad vergaudamas pojūčiams pel-
nys ramybę bei laimę. Tie, kurie žino, jog pasaulis yra tie-
sos ir melo mišinys ir todėl – didžiulė mįslė, netikras (mi-
thya), nepasiduos išorinio pasaulio vilionėms, bet stengsis 
savo viduje priartėti prie Dievo ir patirs džiaugsmą. Jei 
skelbime perskaitysite, jog „egzaminą išlaikėte“, nurimsite, 
jei sužinosite, kad „egzamino neišlaikėte“, tai taip pat bus 
šioks toks problemos sprendimas ir jūsų nerimas liausis, ta-
čiau jeigu jūsų rezultatai išvis nebus paskelbti (nes neaišku, 
ar jūs išlaikėte egzaminą, ar ne), labai sunerimsite. Todėl ir 
šis pasaulis, kuris nėra nei tiesa, nei netiesa, bet yra netik-
ras, kelia sieloje didžiulį nerimą. 

Kančia jums suteikia daugiau Dievo malonių 
Ramybę galėsite pelnyti tik išmokę prie nieko neprisi-

rišti. Tokį įprotį ir požiūrį išsiugdysite bendraudami su ge-
rais žmonėmis bei lankydami šventas vietas ir šventus 
žmones. Kučelos87 žmona labai mylėjo Dievą. Jos paragintas 
Kučela nuvyko į Dvarką. Taip pat ir jums net neateis į gal-
vą mintis vykti į Putapartį tol, kol jūsų veiklos nuopelnai 
nebus tinkami, o polinkiai nebus taurūs. Pasikviečiau čia 

                                                 
87 Kučela – neturtingas braminas, Krišnos draugas.   
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Narasaradžų su žmona į Šivaratri šventę ir jie atvyko. Pa-
žįstu Narasaradžų jau trisdešimt metų, žinau jo ketinimus, 
troškimus, pastangas bei rūpesčius. Viešpats girdi ne tik 
saldžiabalsę lakštingalą, bet ir kitų paukščių čiulbėjimą. 
Kiekvienos būtybės dejonę Jis girdi. Juk iš tikrųjų kančia 
jums suteikia daugiau Dievo malonių. Kai skausmo bangos 
viena po kitos ritasi, džiaukitės, kad krantas netoli, iškęski-
te sunkumus drąsiai, nekaltinkite kaip bailiai išorinių jėgų, 
neišsižadėkite Dievo. 

Dvasiniai apmąstymai teikia džiaugsmą, mintys apie 
kitus dalykus kelia liūdesį. Sveikinkite išbandymus, nes 
juos išlaikę gausite pažymėjimą. Išbandymai skirti jūsų pa-
žangai įvertinti. Tad nebijokite skausmo. Viešpaties siun-
čiami išmėginimai yra didelė malonė, jais Jis įvertina jūsų 
laimėjimus. Kilkite į tokį lygmenį, kur galėtumėte įvykdyti 
egzamino reikalavimus – tada Dievui patiksite. 

Viešpaties keliai nežinomi 
Kartą gyveno vienas labai dievobaimingas žmogus, 

kuris neišlaikė išbandymo ir todėl negalėjo gauti pažymėji-
mo. Kasdien per pietus jis pasikviesdavo valgyti kokį nors 
vargetą. Taip jis darė daugelį metų. Ir štai vieną dieną į jo 
namus užsuko nusilpęs senučiukas, kuriam buvo daugiau 
kaip šimtas metų. Šeimininkas laikėsi duoto žodžio, tačiau 
neturėjo pakankamai įžvalgumo. Kad ir kiek vandens būtų 
pilama ant smėlio, jis niekada nevirs derlinga žeme. Taip ir 
to žmogaus širdis buvo sausa lyg smėlis, nors ir kasdien 
laistoma labdaros vandeniu. Tas vanduo visas susigėrė į 
sausą širdį – žmogus liko griežtas ritualų puoselėtojas. Se-
nelis labai norėjo valgyti, todėl vos tik jam buvo atneštas 
pirmasis patiekalas, bematant, net neištaręs Dievo vardo, 
prarijo didelį kąsnį. Supykęs dėl tokios šventvagystės šei-
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mininkas senuką išplūdo ir išmetė lauk, pasmerkdamas to-
liau badauti ir deginant kaitriai saulei prašyti išmaldos.  

Tą naktį šeimininką Viešpats sapne išbarė dėl žiauraus 
elgesio ir pasakė: „Daugiau kaip šimtą metų Aš su meile 
saugojau šį žmogų kaip Savo akį, nors jis ir nekartojo nė 
vieno iš Mano vardų. O tu, brangusis, negalėjai jo pakęsti 
nė kelių minučių“. Tiruthondaras iš Tamilnado parodė, 
kaip išlaikyti egzaminą, kai Viešpats ateina alkano žmo-
gaus pavidalu. Tokiais atvejais geriausia yra susitaikyti. Te-
būnie Jo valia. Jis yra kiekviename žmoguje. Paklusimas 
Dievo valiai (sharanaagathi) – lyg pievos žolė, kuriai audra 
nekenkia. Egoizmas – palmyros medis88, kuris pučiant vėjui 
svyruoja, o staiga užkluptas audros – lūžta. Nežinomi Vieš-
paties keliai, bet jūsų pareiga yra Jam paklusti ir likti ištiki-
miems bei dėkingiems. 

Prašanti Nilajamas, 1962 03 06 
 
 
   mogaus kūnas jums buvo duotas didingam tikslui –  
pažinti viduje esantį Dievą. 
Jei turite gerą, puikiai važiuojantį automobilį,  
tai nejaugi laikysite jį garaže?  
Automobilis skirtas keliauti, lipkite į jį ir važiuokite.  
Tik tada bus verta jį turėti. 
Taip pat vertinkite ir savo kūną.  
Pirmyn – siekite tikslo, o jo siekdami  
pasinaudokite kūno gebėjimais,  
pojūčiais, intelektu, protu. 

Satja Sai Baba  
                                                 
88 Palmyros medis – aukšta palmė, auganti tropinėse Azijos vietose, jos 

lapai naudojami stogams dengti ir kilimėliams pinti.   

Ž 
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33. ARTI IR TOLI 

Turėčiau į jus kreiptis „Ramybės įsikūnijimai“ (Shaan-
thaswrupulaaraa), nes dvi valandas kantriai sėdėjote, klausy-
damiesi mokslo vyro kalbos. Maistas būna įvairių rūšių: 
kūnui, protui, intelektui ir sielai. Tačiau bet kokį maistą rei-
kia vartoti saikingai ir reguliariai. Geriausias apetito žadin-
tojas yra alkis. Jeigu jo nejusite, skrandis blogai virškins, tu-
rėsite kitų problemų. Mokslininkas jums, žinoma, pateikė 
aukščiausios kokybės maistą, bet Aš matau, kad tebesate al-
kani! Norite išgirsti dar ir Mano kalbą, nors maitinu jus to-
kiu pačiu maistu. Lietus krinta ant stogo ir gali nutekėti 
lietvamzdžiu ar stogu, tačiau tai tas pats vanduo, kad ir ko-
kiu keliu jis tekėtų. Meilė sužadino jūsų alkį, tad norite iš-
girsti Mano kalbą, bet Aš galbūt tik pakartosiu tai, ką sakė 
mokslo vyras. Jis ir pats stengėsi kalbėti kiek galėdamas 
aiškiau. Žinau, kad jam nelengva buvo perteikti tas sudė-
tingas sąvokas. 

Cituodamas sanskritiškus posmus lektorius stengėsi 
jums pasakyti tai: visada būkite prie šaltinio, jėgos, Viešpa-
ties ir galėsite iš Jo semtis reikalingos stiprybės. Buvimas 
prie tokio šaltinio vadinamas meile Dievui. 

Dievo vardas labai galingas 
Paukštis, skrendantis virš tamsių ir gilių vandenų, 

gali pailsėti tik ant laivo stiebo. Taip pat ir audrų blaško-
mam žmogui vienintelis prieglobstis yra Dievas. Kad ir 
kaip toli paukštis skristų, jis žino, kur galės pailsėti, ir tas 
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žinojimas teikia jam pasitikėjimo. Vaizduotėje jis regi laivo 
stiebą, jo pavidalą. Dievo vardas jums yra kaip stiebas – 
visada jį prisiminkite. Suteikite tam vardui pavidalą ir jį 
įsivaizduokite. Tai lyg žibintas, apšviečiantis jūsų sielos 
gelmes. Kartokite Dievo vardą – jis išsklaidys vidinę ir išo-
rinę tamsą. Viduje ramus, išorėje broliškas – toks yra ta-
riantis Dievo vardą žmogus. 

Dievo vardas labai galingas. Papasakosiu jums vieną 
nutikimą. Kartą Gnianadevas su Namadevu ėjo miško keliu 
ir abu labai ištroško. Jie rado šulinį, bet ten nebuvo nei vir-
vės, nei kibiro, su kuriuo galėtų pasisemti vandens. Šulinys 
buvo labai gilus, jie niekaip negalėjo pasiekti vandens. 
Gnianadevas, turėdamas dieviškų žinių, pavirto paukščiu, 
nuskrido žemyn ir atsigėrė kiek norėjo. Taip jis numalšino 
troškulį. O Namadevas pasielgė kitaip – pašaukė Dievą 
vardu ir vanduo šulinyje pakilo tiek, kad ištroškęs žmogus 
galėjo atsigerti iš rieškučių ir numalšinti troškulį. 

Pasaulis jums atrodo arti, aplink jus ir už jūsų, tačiau 
kai jūsų paklausia, kur yra Dievas, rodote toli, aukštai vir-
šuje. Klystate. Dievas yra arti, o pasaulis toli. Jūs manote ki-
taip, nes bijote tiesos, jums patinka apsigauti. Kartą per pa-
tvinusią upę mažu laiveliu drauge su karaliumi bei minist-
ru kėlėsi ir vienas kariškis. Šis taip bijojo, kad ėmė baisiai 
drebėti. Tad ministras jį tiesiog išvertė į upę. Atsidūręs van-
denyje kariškis įvertino valties patogumą ir vertę, t.y. paju-
to pagrindo svarbą.  

Nekreipkite dėmesio į proto užgaidas 
Dievas yra pagrindas, esmė, atrama, o pasaulis – tas, 

kuris remiasi į Jį, kuris uždėtas ant Jo. Pagrindas yra žmo-
gaus viduje, tai arčiausiai esanti esybė, geriausias žmogaus 
draugas, jo gyvybė ir gyvenimo tikslas. Tad kaip galima 
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kalbant apie Viešpatį minėti nuotolį? Jo vardas, labiausiai 
jums patinkantis vardas, įgyja tokį pavidalą, koks yra jūsų 
jausmas Jam. 

Ateizmas – tai šventųjų žinių saulėlydis, teizmas – 
aušra. Inercija yra neišmanymas, religinė askezė – dvasinė 
išmintis. Jei nekontroliuosite savo proto ir leisite jam siautė-
ti, įsiviešpataus tamsa, žmogų apims vangumas, jis pasi-
duos iliuzijai. Kai kas pataria sekti kiekvieną savo minties 
virptelėjimą ir pasižymėti visas klaidas bei netikusius po-
linkius. Ne, toks užsiėmimas pavojingas. Nekreipkite dė-
mesio į proto užgaidas, galvokite apie tai, ko jums reikia, o 
ne apie tai, ko turėtumėte vengti. Jei skaičiuosite klaidingus 
žingsnius, vėl juos žengsite. Ryžkitės eiti teisingu keliu – ta-
da nesvyruosite ir neklysite. 

Dievą galima laimėti labai Jo trokštant 
Jums reikia dvasinio mokytojo, kuris turėtų didelę 

dvasinę patirtį. Antraip būsite klaidinami diletantų, kurie, 
neatsižvelgdami į jūsų gyvenimo istoriją ir poreikius, skiria 
vaistus. Tačiau svarbiausia – klausykitės, kaip kiti gieda 
Dievo vardą, apmąstykite tai, ką išgirdote, ir patys giedoki-
te – tai trys gyvenimo upės: Jamuna, Sarasvatė, Gangas. 
Dievo vardų klausymasis yra meilės Dievui kelias, apmąs-
tymai – išminties kelias, Dievo vardo šlovinimas giesmė-
mis – veiklos kelias. Visų kelių tikslas vienas: susilieti su 
Aukščiausiąja Siela, Aukščiausiuoju Dievu, lyg upei išnykti 
jūroje, visiškai paklusti Jo valiai. Paduokite Man vadeles, 
pasitikėkite Manimi, leiskite Man jus vežti – prisiimsiu visą 
atsakomybę už jus. Tačiau jūs taip pat turite įvykdyti vieną 
sąlygą – neatsikalbinėdami kaip Dievo dovaną ar malonę 
priimkite viską, kas nutinka!  
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Kančia yra kojos, džiaugsmas – galva, bet abu priklau-
so tam pačiam kūnui. Negalite sveikinti džiaugsmą, o 
skausmo vengti. Moneta ar popieriaus lapas turi dvi pu-
ses – be vienos nėra kitos, turite priimti abi puses – tai neiš-
vengiama. Deimantas iš pradžių būna tik šiurkštus, kietas 
akmenėlis. Talentingas meistras jį nugludina, išraižo, tada 
akmenėlis ima spindėti įvairiausiomis spalvomis! Leiskitės 
gludinami, išraižomi ir dings jūsų šiurkštumas, tapsite tvis-
kančiu deimantu. 

Labai trokškite, kad akmuo virstų deimantu. Duokite 
motinai ranką ir saugiai eikite šalia jos. Tvirtai laikykitės, 
nepasiduokite. Būkite lyg mažas beždžioniukas, įsikibęs 
beždžionės – vedamas ir saugomas jos aukštesnės jėgos bei 
išminties. Viešpatį galima laimėti labai Jo trokštant. Kai kur 
yra garbinamas ankstesnis Sai Babos kūnas, tačiau toks 
troškimas nelaikomas svarbiu! Šventyklos prižiūrėtojas atė-
jusiam žmogui liepia apsilankyti septynis ar vienuolika ket-
virtadienių arba keturiasdešimt vieną dieną ir pagarbinti 
Sai Babą. Tada žmogus pelnys Jo malonę. Ar Dievo malonę 
galima būtų pelnyti paprasta aritmetika? Tai tik strategija, 
kurios tikslas – pritraukti kuo daugiau žmonių ir išgarsinti 
šventyklą! Tokio elgesio meile Dievui nepavadinsi.  

Tapkite Mano istorijos dalimi 
Tikroji meilė Dievui įveikia visas kliūtis ir lyg patvinu-

si upė išsilieja per kraštus viską pakely nušluodama. Tam 
troškimui sustiprinti, nuoširdžiam sekėjui nuo kitų atskirti 
ir yra keliami sunkumai. Nuolatinio Dievo vardo kartojimo 
alchemija net uolą paverčia moliu. Ji nesuminkštės vien to-
dėl, kad į šventyklą atvyksite tam tikrą kartų skaičių. 

Dar vienas dalykas. Ar kada nors anksčiau esate taip 
ilgai sėdėję, klausydamiesi ar laukdami kalbos, taip kan-
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triai, taip sutelkę dėmesį? Kodėl dabar taip elgiatės? Kad iš-
girstumėte Mano žodžius? Tegu pasiklausius tas susikaupi-
mas nedingsta. Ženkite atkakliai Dievo ir doros keliu. Tegu 
jūsų gyvenimas virsta niekada nesibaigiančia malda. Tada 
panirę į Dievo ekstazę pamirškite viską. Neleiskite kitapus 
Čitravatės upės tykančiai iliuzijai jus nuvilioti atgal į pasau-
lį. Būkite lyg liežuvis, kurį supa dantys, bet jo nesukandžio-
ja. Rūpestingai, patikimai, drąsiai dirbkite savo darbą 

Norintys gyventi Prašanti Nilajame turi gerai išstudi-
juoti taisykles. Jos skirtos jūsų labui. Kad ir kur būtumėte, 
savo gyvenamąją vietą galite paversti Prašanti Nilajamu. 
Tapkite Mano istorijos dalimi. Nenutolkite nuo Manęs. 
Daugelio gyvenimų gerų darbų dėka prie Manęs priartėjo-
te. Jei šį ryšį nutrauksite ir pasuksite į šalį, ateis laikas, kai 
verksite stovėdami už vartų ir maldausite, kad jus įleisčiau. 
Vaduokitės nuo neprotingų nusivylimų ir abejonių, nuo 
menkaverčių troškimų – pateksite į vidų. 

Prašanti Nilajamas, 1962 03 07 
 
    mogus galvoja apie įvairiausius  
nereikšmingus dalykus,  
bet nenori galvoti apie Dievą.  
Musė tupi ant maisto ir mėšlo,  
bet nenori pajusti šiltų pelenų teikiamo malonumo.  
Žmogaus protas taip pat vengia  
bet kokios minties apie Dievą. 
Patekusi į ugnį musė žūsta.  
Mąstydamas apie Dievą  
žmogaus protas taip pat nyksta,  
nes jis išaustas iš tokios pačios medžiagos – troškimų.  

Satja Sai Baba 

Ž 
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34. S ULAUŽYTAS LANKAS 

Pirmoji diena 
 
Vyrabhadramas papasakojo tradicinę Mahašivaratri 

šventei skirtą legendą ir ją paaiškino. Legenda tėra tik prie-
monė, mokanti jus žengti doros keliu. Pasak legendos, el-
niai maldavo medžiotojo jų nežudyti, jie pažadėjo sugrįžti 
vėliau ir pasiduoti. Elniai sakė, kad tesės duotą žodį, ant-
raip būsią nubausti už daugybę baisių nuodėmių. Ši istorija 
tik skelbia doros taisykles. Kiekvienas pasakojimas iliust-
ruoja kokią nors moralę ir ši Šivaratri didingumą skelbianti 
istorija (Shivaraathri mahaathmya katha) nėra išimtis. Kai kal-
bama apie dorą, net gyvuliai darosi iškalbingi – „per juos 
kalba pats Viešpats“ (Mookam karothi vaachaalam). Tai ne el-
nių, o paties Dievo balsas. 

Vienas po kito elniai pažadėjo sugrįžti, o tada me-
džiotojas galėsiąs juos nušauti. Jie aiškino turį kažkuo pa-
sirūpinti, kažką pamaitinti, kažkam paklusti. Elniai pasi-
žadėjo visada sakyti tiesą ir sakė savo žodžio nelaužysią, 
nes tai būtų didelė nuodėmė. Gavęs garbės žodį medžioto-
jas juos paleido. Jis ir pats buvo padaręs nuodėmių ir iš 
daugelio gyvenimų patirties žinojo, kad jos iš tikrųjų su-
kelia baisias pasekmes. Priežasties ir pasekmės dėsnis vei-
kia iš tikrųjų. 
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Kiekvienas išbandymas yra pamoka,  
kiekviena netektis – laimėjimas 
Liūdniausia istorijos dalis yra ta, kad žmogus, matyda-

mas, girdėdamas, kentėdamas ir nupuldamas vis tiek neįsiti-
kina, kad nuodėmė yra pavojingas eksperimentas, kad ji be 
jokios abejonės priverčia jį lieti ašaras. Tamsioji neišmanymo 
ir iliuzijos migla apgaubia tiesą šydu ir paslepia duobės an-
gą, į kurią nusidėjėlis įkrinta. Žinoma, ištiktam nelaimės ar 
labai kenčiančiam žmogui Viešpats nepasakys, už kokią 
konkrečią nuodėmę jis yra baudžiamas. Žmogus turi pats 
prieiti prie išvadų, apibendrinti ir suprasti, jog kiekvienas iš-
bandymas yra pamoka, kiekviena netektis – laimėjimas. 

Patys save įkalinate ir patys save išvaduojate. Susijuo-
siate trimis savybėmis tarsi diržu, o mėgindami kovoti tik 
dar labiau susiveržiate. Visi jūs, net nesupratingiausi, esate 
apdovanoti gebėjimu skirti, kas yra gera, kas ne, turite sąži-
nę, kuri jums į ausį šnibžda apie dorą. Tad patys rinkitės, 
kaip gyventi. 

Kartą pas karalių atėjo garsus menininkas ir karalius jo 
paprašė ant pokylių salės sienos nutapyti didelę freską, 
vaizduojančią sceną iš Mahabharatos mūšio. Tada kitas 
žmogus, dar nežinomas dailininkas, pakilo ir kreipėsi į val-
dovą, prašydamas leidimo nutapyti tokią pačią freską ant 
priešingos sienos – tikslią didžiojo menininko kopiją. Žmo-
gus pažadėjo ją užbaigti per tokį pat laiką, kaip ir garsusis 
menininkas. O kad abu kūrėjai negalėtų vienas kito matyti, 
per salės vidurį buvo pakabinta stora užuolaida. Kai paga-
liau karalius atėjo ir atitraukė užuolaidą iki pat galo, labai 
nustebo išvydęs tikslią garsaus menininko kūrinio kopiją: 
smulkias linijas, potėpius, atspalvius, visą Mahabharatos 
mūšį! Tačiau iš tikrųjų tuo metu, kai buvo tapomas pa-
veikslas, kuklusis žmogus tik valė ir blizgino jam skirtą 
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plotą. Jis nesinaudojo nei teptukais, nei dažais, tik blizgino 
sieną tol, kol ji pradėjo spindėti lyg veidrodis. Ir jūs elkitės 
taip pat – nublizginkite savo sielą tarsi sieną ir joje atsispin-
dės Viešpats visa savo didybe. 

„Pamaitinkite“ savo sielą 
Maitinti reikia ne tik kūną, ne tik jo palaikymu ir tai-

symu reikia rūpintis. Geru maistu reikia maitinti ir savo 
protą, sąmonę bei intelektą. Jei rytą neišgersite įprastinio 
kavos puodelio, jums ims skaudėti galvą. O kaip jaučiatės 
rytą neatlikę dvasinių pratybų? Gal dvasinės pratybos ne-
tapo jūsų įpročiu? Per pietus alkis jus traukia iš šių me-
džių pavėsio ten, kur patiekiamas valgis. Tačiau niekas 
netraukia jūsų į maldų kambarį. Gal jūsų namuose apskri-
tai nėra maldų kambario? Įėję į namus, net jei juose daug 
mėnesių niekas negyveno, iš aprūkusių sienų ir priesko-
nių kvapo galite pasakyti: „Čia virtuvė“. Panašiai užuodę 
ore tvyrantį smilkalų ir gėlių aromatą galite teigti: „Čia 
maldų kambarys“. Skirkite atskirą kambarį ar bent jau 
mažą kampelį medituoti, Dievo vardui kartoti ir garbinti 
Viešpatį ritualais. Nors porą kartų per dieną nueikite ten 
trumpam „pamaitinti“ savo sielos.  

Tegu pavargęs jūsų proto paukštis pailsi ant Dievo šlo-
vės medžio, paskui jis vėl galės plasnodamas sparnais 
skristi ieškoti maisto bei laimės. Bendravimas su pamal-
džiais žmonėmis taip pat veikia kaip tonizuojanti priemo-
nė. Pamėginkite kurį laiką ją vartoti. Iš pradžių bus sunku – 
dėl savo silpnumo protas, kaip ir kūnas, negalės likti pasto-
vus ir tvirtas. Todėl šiandien ir kreipiausi į jus ne įprastiniu 
kreipiniu „Meilės įsikūnijimai“ ar „Sielos įsikūnijimai“, bet, 
kaip truputį nusiminę pastebėjote, „Ramybės įsikūnijimai“ 
(Shaantha swaruupulaara), „Nuolat besikeičiantys, nepasto-
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vieji Nekintančios Tikrovės įsikūnijimai“ (Chanchala swabha-
vulaara), nes elgiatės priešingai savo pastoviai prigimčiai. 

Tapkite balti kaip popierius 
Pasakiau tai ne tam, kad jus nuliūdinčiau, o kad paro-

dyčiau absurdą. Nemarinkite savo proto, intelekto ir są-
monės badu – jie puls ieškoti nešvaraus maisto. Duokite 
jiems tinkamą pastiprinimą ir jie gerai atliks savo parei-
gas. Jų paskirtis – apšviesti jūsų viduje esančią sielą, padė-
ti jums suvokti, kad ji yra svarbiausia. Iki šios nepaprastos 
suvokimo akimirkos visur bus netvarka, bet dėl to nesijau-
dinkite. Nuėję į namus, kuriuose rengiamos vestuvės, rasi-
te sumaištį, pamatysite visur besimėtančias šiukšles, gir-
dėsite triukšmą, indų tarškėjimą. Tačiau prasidėjus vestu-
vėms viskas suspindės švara, visur bus gražu. Su Dievo 
malone įveiksite visas kliūtis ir galėsite džiaugtis dvasinio 
darbo vaisiais. Jei tokią malonę pelnysite, išsipildys visi 
jūsų norai. Turėdami medžiagą pasisiūsite bet kokį drabu-
žį: švarką, striukę ar kelnes.  

Dievo malonė gyvenimui suteikia prasmę, šventie-
siems raštams – autentiškumą, o tam, kuris juos skaito, – 
gebėjimą vertinti. Baltas popieriaus lapelis bevertis, tačiau 
jei iš jo bus padarytas šimto rupijų banknotas – pradėsite jį 
vertinti, nors jame neliks nė trupučio vietos kam nors užra-
šyti, jis visas bus primargintas. Tegu Dievas padeda ant jū-
sų antspaudą ir pasirašo – būsite vertinami, turėsite autori-
tetą. Tačiau prieš tai turite tapti balti kaip popierius, be jo-
kių jus teršiančių dėmių, turite būti ištvermingi. 

Elniai minėjo per aukojimą pagerbiamą karvę. Kodėl 
pasirenkama karvė? Todėl, kad ji minta švariu vegetarišku 
maistu, yra ramaus būdo ir duoda pieno, nelaukdama nei 
dėkingumo, nei atlygio.  
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Nelengva pelnyti Dievo malonę 
Kartą vienas žmogus pardavė savo karvę mėsininkui, 

o sugrįžęs namo nuėjo į laukus ir pamatė gyvatę. „Užmu-
šiu tą nuodingą šliužą!“ – sušuko jis. „Aš – ne šliužas, – at-
sakė gyvatė. – Nusipelniau vadintis gražiau“. Kai žmogus 
paprieštaravo, gyvatė pasakė: „Eik pas veršiuką ir pasi-
klausk“. Veršiukas papasakojo liūdną istoriją apie tai, kaip 
žmogus atėmė jį iš motinos, parišo virve ir nedavė moti-
nos pieno, kaip veršiukas badavo, buvo mušamas, tampo-
mas už uodegos ir verčiamas tempti sunkų krovinį. Verše-
lis pasakė, kad žmogus yra nedėkingas žvėris, vadinantis 
kitus gyvuliais, o pats yra daug blogesnis už juos. Nekal-
bėkite blogai nei apie žmones, nei apie gyvulius, nes Dievas 
yra visose būtybėse. Jūsų šiurkštus žodis žeidžia Tą, kuris 
juose gyvena. 

Laikykitės doros taisyklių, kurias minėjo elniai. Tie 
elniai nepaprasti, jie simbolizuoja Vedas. Iš viso jų yra ke-
turios. Šastrose dėstomi doros pagrindai, o veiklos pagrin-
das – dora. Ramybę pelnysite tik tada, kai laimėsite Dievo 
malonę, kurią užsitarnausite laikydamiesi doros. Žuvis ra-
mi tik tada, kai virš jos, po ja ir iš visų pusių yra vandens. 
Dievo malonė taip pat turi jus supti iš visų pusių. Neleng-
va šią malonę pelnyti, geriausias būdas – kartoti Dievo 
vardą. Netikėkite tais, kurie nurodo trumpesnį kelią, kurie 
kalba apie kvėpavimo kontrolę ar jogos pratimus. Būkite 
atsargūs – šiuose keliuose apstu pavojų. Neklausykite tų 
žmonių, neskaitykite ir netikėkite knygomis apie fizinę jo-
gą, nepulkite ja užsiiminėti. Žinau daug atvejų, kai žmo-
nės, užsiiminėję joga iš knygų, išprotėjo ar išsinarino ko-
kia nors kūno dalį. 

Laikykitės Šastrose išdėstytų taisyklių ir nesuklysite. 
Tos taisyklės skirtos visiems gyvenimo etapams ir įvairių 
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profesijų žmonėms. Tik pažiūrėkite, kaip astrologų pasėta 
panika dėl aštuonių planetų išsidėstymo viena eile privertė 
žmones ieškoti prieglobsčio Šastrose. Staiga susirgus reikia 
vartoti ypatingus vaistus. Iškilus pavojui reikia daugiau 
melstis. Tai nėra blogai.  

Tenkindami įgeidžius jų neatsikratysite 
Tai geriau nei elgtis neprotingai, o geriausia – kartoti 

Dievo vardą. Tačiau jūs netikite, kad tai gali jus išgydyti ar 
išgelbėti. Kokia tragedija! Žmonės tiki brangiais, gražiai su-
pakuotais, reklamuojamais vaistais, o paprastas čia pat, 
kiekvieno žmogaus darže, augančias vaistažoles laiko be-
vertėmis. 

Jei iš tikrųjų tikėtumėte Dievo vardo galia, jums ne-
reikėtų Man pasakoti savo norų. Duosiu jums viską, ko tik 
norite, nors ir nieko Man nesakytumėte. Kodėl? Ar Ram-
dasas sėdėjo verandoje ir laukė kvietimo į vidų, kaip kad 
darote jūs? Viešpats atnešdavo prie durų ko tik jam reikė-
jo! Tenkindami įgeidžius jų neatsikratysite. Troškimai 
dauginasi kaip piktžolės! Išdygsta viena sėkla, iš jos išau-
ga medis, kuris išbarsto tūkstantį tokių pačių sėklų, tada 
išauga miškas ir išbarsto jau milijonus sėklų. Taip suželia 
ištisos džiunglės. 

Visiškai pasikliaukite Dievu 
Sai yra vienintelė paguoda89. Dievo vardas Kali am-

žiaus demonams yra tarsi Narasimhos, žmogaus-liūto pavi-
dalo dievo vardas. Tegu Viešpaties vardas aiškiai skamba 
jūsų lūpose ir mintyse, o jo simbolizuojamas pavidalas nuo-

                                                 
89 Satjos Sai Babos žodžių žaismas anglų ir telugų kalbomis: „The only 

hai is in Sai“.  Hai telugų kalba reiškia „paguoda“. 
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lat būna ir priešais jus, ir regimas viduje – tada niekas nega-
lės jūsų sužeisti. Nuo vaikystės išmokykite vaikus kartoti 
Dievo vardą. Tegu jie įtraukia jį su motinos pienu. Mokyki-
te juos patys tai darydami, įrodykite, kad Dievo vardo kar-
tojimas teikia ramybę. Nesigręžiokite atgal, eikite į priekį. 
Nesvyruokite ir neabejokite. Išsaugokite užsitarnautą 
džiaugsmą ir išsiugdytą drąsą. Jei pasiduosite abejonėms, 
vienintelis jūsų „laimėjimas“ bus kančia. 

Kiekviena raidė yra šventojo žodžio sėkla (beeja aksha-
ra). Nešnabždėsiu jums į ausį mantros. Kiekvienas Mano 
žodis – mantra. Klausykitės Manęs. Rytą pabudę įsivaiz-
duokite, jog einate į sceną atlikti Dievo skirto vaidmens. 
Melskitės, kad gerai jį suvaidintumėte, ir prašykite, kad 
Viešpats jį įvertintų. Vakare prieš užmigdami įsivaizduoki-
te, kad einate į poilsio kambarį dar nenusivilkę aktoriaus 
drabužių, nes galbūt vaidinimas dar nesibaigė. Kitą rytą tu-
rėsite vėl eiti į sceną. Dėl to nesijaudinkite. Visiškai pasi-
kliaukite Dievu. Jis žino viską. Viešpats yra pjesės autorius 
ir Jis žino, kas bus toliau ir kaip viskas baigsis. Jums terei-
kia tik suvaidinti savo vaidmenį ir išeiti. 
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Antroji diena 
 
Elniai, nuklydę į mišką, kur medžiotojas laukė žvėrių, 

pažadėjo sugrįžti ir jam pasiduoti. Supratę tai kaip bausmę 
už savo nuodėmes, elniai moko doros. Jei stengsitės būti 
dori ir vengsite nuodėmių, tapsite palaimos įsikūnijimais, 
kuriais iš tikrųjų esate.  

Elniai kalbėjo apie nuodėmes, tačiau atminkite – nuo-
dėmių apskritai nėra, yra tik iš nežinojimo, godumo, pavy-
do ar neapykantos padarytos klaidos. Šioje istorijoje patei-
kiamų doros taisyklių turi laikytis visi – ne tik pritariamai 
linksintis galvą medžiotojas, bet ir visi kiti Puranų klausy-
tojai. Tie, kurie jautresni sąžinės balsui, privalo vengti net 
menkiausios klaidos. Išmintingo žmogaus paklydimai ne-
pateisinami. Tačiau į neišmanėlio klaidas, kad ir kokios bai-
sios būtų jų pasekmės, nereikia kreipti dėmesio. Kai kurie 
žmonės teigia, kad Šastrose dėstomas moralės kodeksas yra 
braminų prasimanymai, ir nevertina jų taisyklių bei normų. 
Tačiau tai neteisinga. Šastrų autoritetas yra pats Dievas. Jos 
ne žmonių sugalvotos (maanava-dharma shaasthra), o Dievo 
duotos (Maadhava-dharma shaasthra). 

Lengvas maistas sveikiausias 
Ar žmogus laikosi doros, priklauso nuo to, kokios jo 

pagrindinės savybės. 18-ame „Gytos“ skyriuje kalbama 
apie savybes, maisto poveikį žmogaus būdui. Maistas lemia 
savybes, o savybės ieško sau tinkamo maisto – taip sukasi 
užburtas ratas.  

Viena Upanišadų istorija pasakoja apie tai, kaip žmo-
gus ir karvė, atėję pas Dievą, prašė jiems skirti kasdienes 
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užduotis. Karvei Dievas liepė tarnauti ją maitinančiam ir ja 
besirūpinančiam šeimininkui, o žmogui – laikytis doros tai-
syklių. Tačiau žmogus nenorėjo įsipareigoti, jis troško dau-
giau laisvės. Tada Viešpats leido jam pačiam rinktis kelią, 
kuriuo eidamas galėtų pažinti Dievą. Karvei Jis davė ant 
žemės augantį maistą, o žmogui liepė vieną kąsnelį suval-
gyti ryte, kitą – vakare ir apskritai maitintis saikingai. Taigi 
jie abu, žmogus ir karvė, nusileido į Žemę, ir dabar karvė 
vis ėda ir atrajoja suėstą maistą, o žmogus suprato, kad 
lengvas maistas sveikiausias. 

Sakykite tiesą, ieškokite jos 
Ardžuna pasidavė tamsiajai, inerciją ir abejones ke-

liančiai savybei, apgaubusiai jį „mano“ ir „mano šeima“ są-
vokų iliuzija. Vieną akimirką jis Viešpačiu tikėjo, kitą – abe-
jojo. Ir jūs elgiatės panašiai, vieną dieną sakote: „Privalau 
laikytis Babos priesakų“, kitą dieną klausiate: „Ar tai įma-
noma?“ Todėl Aš sukuriu jums tokias sąlygas, kad gyven-
dami pagal Mano įsakymus patys save ištrauktumėte iš 
duobės, į kurią įkritote, suteikiu jums drąsos ugdytis tikėji-
mą, tvirtą tikėjimą. Tačiau dauguma jūsų, nepaisydami Ma-
no globos, palankių sąlygų ir malonių, net nepradėjo žengti 
nurodytu keliu. Man dėl to labai liūdna. 

Dievas skyrė žmogui gyventi šimtą metų ir davė daug 
darbo tiems metams užpildyti, tačiau jūs švaistote laiką 
pramogoms, šeimai kurti ir auginti, o mirčiai pasibeldus į 
duris staiga suvokiate, kad esate jai nepasirengę. Tada ima-
te karštligiškai melsti ir prašyti Dievo nors kiek pailginti 
gyvenimą, kad įvykdytumėte užduotį, dėl kurios buvote 
atsiųsti į šią Žemę. 

Neturite laiko kartoti Dievo vardo ar medituoti į Jo pa-
vidalą, tačiau randate laiko vaikščioti į klubus, žaisti korto-
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mis, žiūrėti filmus, plepėti apie niekus ir užsiiminėti be-
prasme veikla. Negalite tyliai pasėdėti, atlikti paprastą dar-
belį – pagarbinti Dievą. Nesiteisinkite sakydami, jog neturi-
te laiko. Sakykite tiesą, ieškokite jos. Žengdami doros keliu 
nepastebimai, subtiliai ir nuolat artėsite prie tiesos. 

„Gyta“ skirta visus išlaisvinti 
Prisiminkite, kaip piktasis medžiotojas, klausydama-

sis pirmųjų dviejų elnių nuoširdaus prisipažinimo, pasi-
keitė. Jis panoro išgirsti, ką mano trečiasis elnias apie Šast-
rose dėstomas taisykles ir už jų nepaisymą skiriamas bau-
das. Medžiotojui pasikeisti padėjo dar vienas dalykas – iš 
toli girdimi Šivos šventykloje per Mahašivaratri šventės 
apeigas skambantys varpai. Tiesa ta, jog ir elniai, ir me-
džiotojas prasimanyti, jie – vaizdingumo dėlei, kad žmo-
nės lengviau įsimintų mokymą. Dievo plane viskas numa-
tyta. Pagalvokite, kaip ilgai prieš „Gytos“ paskelbimą 
Viešpats ruošė Sandžajų90, kuris galėjo matyti ir girdėti tai, 
kas vyksta toli. Jo misija buvo išsaugoti žmonijai „Gytą“. 
Ardžuna buvo tik įrankis „Gytai“ perduoti. Ji skirta vi-
siems išgelbėti, visus išlaisvinti. „Gyta“ telugų kalba reiš-
kia „linija“, ji užbraukia ir panaikina gimimų ir mirčių se-
ką, ji moko jus stovėti tiesiai, nieko nebijoti ir pagal nuro-
dytas gaires eiti doros keliu į priekį. 

Palengva nutraukite pasaulietiškus ryšius, nes jie žmo-
gų veda iš kelio. Tik iš jų išsivadavę galėsite atsitiesti, jūsų 
nebeslėgs našta. Tačiau dabar, užuot nutildę neramias min-
tis, jūs tik dar labiau leidžiate joms plūsti. Tai panašu į 
kvailos beždžionės girdymą punšu – išgėrusi ji elgiasi dar 
kvailiau. Kalbu apie dvasiniams ieškotojams teikiamus titu-
                                                 
90 Sandžajus – „Mahabharatos“ veikėjas, išmintingasis karaliaus Dhri-

taraštros patarėjas.   
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lus, jų pasiekimų garbinimą! Tie pernelyg entuziastingų ir 
išdidžių dvasinių mokytojų teikiami titulai mokinius tik 
apsvaigina, jie pasijunta esą „šviesuliai, žvaigždės, išmin-
čiai ar didieji žmonės“. Dėl vis didėjančio egoizmo šie žmo-
nės labai kenčia dvasiškai. 

Gydytojai, kurie turėtų apsinuodijusiems ligoniams 
skirti vaistų, duoda sveikiems žmonėms nuodų! Kalti abu – 
ir tituluotojas, ir tituluojamasis. Vienas skatina egoizmą, 
nuo kurio sakosi gydąs, kitas džiaugiasi menkaverčiu pa-
puošalu. 

Nemenkinkite senųjų raštų 
Keturioms kastoms ir gyvenimo pakopoms skirtos tai-

syklės (varnaashrama) padeda sutelkti dėmesį į galutinį susi-
liejimą su amžinybe. Kiekvienai gyvenimo pakopai ir socia-
linei grupei yra skiriamos tam tikros elgesio taisyklės, pata-
riama gyvensena, nurodomos teisės ir įsipareigojimai – visa 
tai padeda žmogui sutaurinti instinktus ir kilti į aukštesnę 
pakopą. Tos taisyklės yra lyg giliai šaknis suleidęs medis, 
kurio pavėsyje gali pailsėti įvairios žmonių bendruomenės. 

Nemenkinkite taisyklių ar senųjų raštų. Jie patvirtina 
Mano tiesą. Studijuodami raštus, pažinsite Dievo didybę. 
Nežeminkite Višnaus ar Šivos vien dėl to, kad garbinate ki-
tą Dievo vardą ar pavidalą. Pagalvokite – juk žemindami 
kitą žmogų žeminate Mane, nes Aš esu jame. Gerbkite sielą, 
kuri yra įkalinta žmoguje. Gerbkite nemirtingąją sielą, savo 
esmę. Nepažeiskite svarbiausiojo įstatymo. 

Šios istorijos elniai medžiotojui patvirtina, jog savęs 
pažinimo kelias susideda iš keturių dalių: šventųjų raštų, 
doros, meilės Dievui ir tiesos. 
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Jūsų prašymus patenkinsiu, kai grįšite namo 
Pasakysiu jums dar kai ką – dauguma jūsų turbūt nu-

siminėte, kad nepasikviečiau po vieną, nesudariau gali-
mybės papasakoti apie savo rūpesčius, nepalaiminau as-
meniškai ir neišlydėjau į namus. Tačiau jūsų tiek daug! 
Pirmiausia turiu pasirūpinti senais žmonėmis ir ligoniais 
bei tais, kuriems sunku čia dar kartą atvykti. Visi kiti turė-
tų tai suprasti. 

Be to, pakanka į Mane kreiptis bet kur, nereikia va-
žiuoti tokį ilgą kelią ir leisti sunkiai uždirbtus pinigus. Jūsų 
prašymus patenkinsiu, kai grįšite namo. 

Rytoj suteiksiu jums ypatingą galimybę pasikalbėti su 
Manimi asmeniškai kambaryje ir keturis kartus per dieną 
išeisiu jūsų palaiminti, praleisiu su jumis beveik visą dieną. 

Ir dar – ištversiu dėl jūsų viską. Atėjau, kad jus išva-
duočiau ir parodyčiau kelią. Tačiau labai nepakenčiu taba-
ko, bidi91 ir cigarečių kvapo. Ar negalite nors valandai ati-
dėti šį bjaurų užsiėmimą ir ateiti pas Mane taip baisiai ne-
smirdėdami? Beje, esu nustatęs tam tikras taisykles ir elge-
sio kodeksą, jų privalote laikytis. Prašau perskaityti juos ir 
laikytis jų ne tik ašrame, bet ir savo gyvenamosiose vietose. 

 

                                                 
91 Bidi – Indijoje populiarios cigaretės, gaminamos rankomis tabaką su-

kant į tam tikro medžio lapus ir perrišant siūlu.    
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Trečioji diena 
 
Vyrabhadramas ką tik perskaitė paskutinę Šivos šven-

tei skirtą istorijos dalį apie tai, kaip elniai sugrįžo ir pri-
mygtinai prašė medžiotoją juos nušauti. Tačiau medžioto-
jas, paveiktas jų sąžiningumo ir mokymo bei budėjimo 
šventąją naktį, kurią nė nežinodamas praleido nemiegoda-
mas, atsisakė tai daryti. Ašaros pasruvo jo skruostais ir jis 
sulaužė lanką – taip jį sujaudino elnių pažado tesėjimas. El-
niai mėgino įtikinti jį, kad juos nušautų, bet medžiotojas 
ėmė visaip išsisukinėti, kad tai padaryti turįs ne prie trobe-
lės, kur tąsyk elniai susirinko, bet miške po medžiu, kur jis 
anąsyk tykojęs grobio. 

Geriausias dvasinis darbas yra dori darbai 
Kieta medžiotojo, klausančio gerų žodžių ir šventyklos 

varpų garsų, širdis suminkštėjo. Tokia yra subtili aplinkos 
ir draugijos alchemija. Kai kurios vietos labai žmogų veikia. 
Ištisos Dievą mylinčių žmonių kartos, kurios čia susirink-
davo, pripildė orą Dievo vardo skambesio. Todėl ir sakau, 
kad dora veikla yra geriausias dvasinis darbas. Viską reikia 
daryti su meile Dievui. Tai savaime pažadins dvasinę iš-
mintį ir žmogus suvoks, jog pasaulis – sapnas, o vienintelė 
tikrovė yra visa persmelkianti Dievo malonė ir jėga.  

Netikintis į Dievą žmogus yra tik aklas neišmanėlis. Be 
to, jį kamuoja karštinė, nuo kurios sutrinka skonio pojūtis – 
jam viskas apkarsta. Tikintis į Dievą žmogus jaučia tikrą 
skonį – kartus maistas jam yra kartus, rūgštus – rūgštus, o 
saldus – saldus. Pažinusiajam Dievą viskas yra saldu, visur 
jis jaučia dievišką saldybę. Toks buvo Prahlada. Jis buvo 
mušamas, trypiamas, metamas į ugnį ir vandenį, tačiau vi-
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sa jam buvo saldu. Kiekvieną išmėginimą Prahlada sutikda-
vo širdyje pasistiprinęs Narajanos vardu. Širdyje yra slaptas 
šaltinis, kuris tariant Dievo vardą pradeda trykšti ir juo ga-
lima numalšinti troškulį. 

Kalbėkite be pykčio,  
sakykite tai, kas žmogų pradžiugintų 
Kančios, kurias Prahlada turėjo iškęsti, rodo jo aukštą 

dvasinį lygį. Kartą į išsivadavusio žmogaus namus įsėlino 
vagimi pasivertęs Dievas. Šeimininkas jį pagavo ir sušuko: 
„Tu – vagis, aš tave sugavau!“ Viešpats atsakė: „Kol sakysi 
„tu“ ir „aš“, išminties nepasieksi“ ir… išnyko. Lengva iš-
kalti posmus bei tekstus ir juos kartoti, tačiau jei nesielgsite 
taip, kaip kalbate, iš to nebus jokios naudos. Dievo malonę 
galima nusipelnyti tik vykdant nurodymus. Vykdykite juos 
ir pelnysite Jo malonę. Iš raugulio galite spręsti apie maistą. 
Kokie miltai, tokia ir duona. Vivekananda Čikagoje galingu 
balsu galėjo skelbti amžinąją visuotinę religiją, nes pats va-
dovavosi jos įstatymais. 

Automobilio vairuotojas turi būti atsargus važiuoda-
mas ne tik tiesiu greitkeliu, bet ir duobėtu keliu. Turite žino-
ti, kaip išvengti melo pagundų ir žengti į priekį Tiesos keliu. 
Galbūt pasakysite, jog dažnai, kai reikia rinktis tiesą ar melą, 
nežinote, kaip pasielgti. Prisiminkite „Gytos“ žodžius: „Kal-
bėkite be pykčio, neapykantos, pavydo. Sakykite tiesą, saky-
kite tai, kas žmogų nuramintų, paguostų, pradžiugintų“ 
(Anudhvega karam vaakyam, sathyam, preethikaram). 

Kai gyvenime kyla sunkumai, prieš ką nors nuspręs-
dami melskite, kad Dievas jums parodytų kelią. Žmonės 
gali jums patarti tik tiek, kiek leidžia jų supratimas, tačiau 
Viešpats, kvailumą paverčiantis išmintimi, parodys išeitį iš 
sunkios padėties. Klauskite Dievo ir Jis atsakys. Viešpats 
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medžiotojui pasakė, kaip reikia teisingai pasielgti. Jo įkvėp-
tas žmogus sulaužė lanką, strėles ir kitus mirtį nešančius 
ginklus. Strėlės yra blogio bei ydų simbolis. Taip medžioto-
jas pažino savo sielą. 

Į Putapartį žmonės atvyksta įvairiais keliais – iš Bombė-
jaus per Guntakalą, iš Bangaloro per Čikbalapurą, iš Neloro 
per Pakalą, iš Madraso per Džalarpetą, tačiau visus juos ve-
da vienas tikslas, o atvykusių laukia vienas džiaugsmas. Ke-
turių anų92, dviejų pusrupijų ir vienos rupijos vertė yra ta pa-
ti. Būdai, kuriais pažįstamas Dievas, atskleidžia tą pačią tie-
są, tą pačią didybę, išreiškia tą pačią dvasinę pergalę. 

Liekite džiaugsmo ašaras prie Viešpaties kojų 
Viešpats gali apsireikšti bet kur ir bet kada. Jei norėsi-

te, kad Jis jums pasirodytų su kūnu ir krauju, taip ir bus. Jis 
visada pasirengęs pas jus ateiti, tik jūs nepasirengę Jo pasi-
kviesti ir priimti į savo širdį. Neišvalėte savo širdžių, neiš-
rinkote iš jų geidulių, godumo, pavydo ir neapykantos 
spyglių. Pienu pamaitintas kūdikis gali pradėti verkti, ta-
čiau dėl to nereikia jaudintis. Verksmas padeda virškinti 
maistą. Verkite, kad galėtumėte patirti Dievo pažinimo 
džiaugsmą, tegu rieda džiaugsmo ašaros. Ašarų liaukos 
jums yra duotos ne tam, kad bejėgiškai ištiesę išmaldos ran-
ką raudotumėte, o kad lietumėte džiaugsmo ir dėkingumo 
ašaras prie Viešpaties kojų. 

Nenusiminkite. Jums visiems labai pasisekė, esate ne-
paprastai laimingi, kad dabar esate čia ir klausotės šių žo-
džių. Pajuskite palaimos skonį (aanandarasa) ir ja stiprinki-
tės. O kai išalksite, vėl atvažiuokite. 

Mahašivaratri šventė, Prašanti Nilajamas, 1962 03 08-10 

                                                 
92 Ana – indiškas piniginis vienetas, lygus rupijos ketvirčiui.   
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35. V IDINIS TOBULĖJIMAS 

Naujieji metai, kuriuos šiandien pakvietėte išėjus se-
niesiems, pavadinti ypatingai – „gerieji“ (subhakrith). Tai, 
kad šią dieną pagerbiate šventąjį Tjagaradžą, yra tikrai gra-
žus būdas sutikti šiuos Naujus metus. Sveikinu jus. 

Dažnai vykstu pradėti švenčių iškilmių, nes jaučiu, 
kad tai Mano užduoties, dėl kurios atėjau, dalis. O šiandien 
atvažiavau kaip tik iš tos vietos, kur gyveno Tjagaradža. 

Matau, jog savo šventajame Tirupačio mieste ne visi 
esate atsidavę dievui Šrinivasai, kuris čia gyvena. Daugu-
ma žmonių čia gyvena iš Viešpaties malonės ar labdaros. 
Šventykloje surinkti pinigai naudojami koledžams, ligoni-
nėms išlaikyti ir kitoms reikmėms. Daugybė žmonių lai-
mingi ir patenkinti gyvena iš šventyklos aukų. Nekaltinu 
jų, kad jie naudojasi Dievo turtu. Kam gi kitam Jis išdalys 
Savo turtą, jei ne alkaniems ir vargšams? Tačiau perspėju 
jus – nepersivalgykite. Valgykite tiek, kiek nusipelnėte už 
darbą, kurį nudirbote, kiek darbavotės dėl gero tikslo. Ką 
nuveikėte, kad jaučiatės verti naudotis šios šventyklos tur-
tu? Ar stengėtės? Ar Dievas tai įvertins? Tik dvasinis dar-
bas ir dvasinės pastangos, meditacija ir Dievo vardo kartoji-
mas, uolus atsidavimas Viešpačiui gali pelnyti jums gali-
mybę naudotis šventais dalykais! 

Statulos garbinimas nėra barbariškumo požymis 
Indijos kultūra remiasi keturiais ramsčiais – tiesa, do-

ra, ramybe ir meile. Visi turite tai žinoti. Kai tai žinosite, ne-
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susiviliosite kitų kultūrų, kurių pagrindas nėra toks tvirtas, 
vertybėmis. Ar galima teigti, kad vienas kultūros ramsčių 
yra meilė, jei tą kultūrą turi saugoti bombos? Bharatoje 
žmonės tūkstantmečiais meldė taikos ir laimės visai žmoni-
jai, dėl to stengėsi. Jie niekada neprašė sėkmės nežmoniško-
se visuotinių žudynių lenktynėse. 

Nereaguokite, kai kiti jus vadina nekultūringais barba-
rais, garbinančiais medgalius ir akmenis. Statulos garbini-
mas nėra barbariškumo požymis. Tai toks pat svarbus ir 
prasmingas ritualas, kaip nuotakos kaktos pažymėjimas 
taškeliu (kumkum). Statula yra gerbiama kaip Dievo pavida-
las. Tas, kuris persmelkia viską visur, yra pažadinamas, 
įkūnijamas statuloje. Į ją, apsivalęs sielą, labai trokštąs iš-
tirpti amžinybėje ir visatoje, žmogus pagarbiai kreipiasi. 
Toks santykis vadinamas pasiaukojimu išpildymo vardan 
(prapatthi). 

Ašaros dar neįrodo meilės Dievui 
Be tokio santykio Dievo garbinimas bus tuščias ir be-

prasmis. Jei dabar Manęs klausydamiesi nuspręsite ugdyti 
tikėjimą ir ištvermę, o grįžę namo šio pažado netesėsite, 
naudos nebus. Ašaros ir pakili nuotaika dar neįrodo jūsų 
meilės Dievui. Meilė Dievui – tai vidinė revoliucija, visų 
vertybių ir požiūrių perkainojimas. Turbūt esate girdėję is-
toriją apie moterį, kuri klausydamasi Puranų liejo ašaras. 
Bhagavataras tąsyk džiūgavo, kad savo pasakojimu jam pa-
vyko pažadinti nors vieną atgailaujančią sielą. Baigęs pasa-
kojimą jis pasveikino moterį, gebėjusią taip atsiduoti 
Dievui, ir pasiūlė jai pirmąjį šventinto vandens (theertha) 
šaukštelį už jos tikėjimą ir dvasines pastangas. Tačiau mo-
teris atsisakė visų pagyrimų sakydama: „Aš nežinau, kas 
yra atsidavimas, nežinau, kas tas tikėjimas ir dvasinės pa-
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stangos. Pasakysiu, kodėl man iš akių pasruvo ašaros. Ta 
juoda virvutė, kuria surišote ritinį, man priminė mirusį vy-
rą. Kaip tik tokia virvute jis būdavo susijuosęs“. Išoriniai 
ženklai gali suklaidinti žmogų, bet ne Dievą, kuris yra vi-
sur ir viską akylai stebi. 

Atsidavimas Dievui ugdo meilę, nes jis gimsta iš tos 
pačios meilės. Dabar šioje šalyje daug kur kivirčijamasi ir 
kovojama, niekas nenori vienytis ir geriems tikslams pa-
naudoti savo gabumų bei talentų. Todėl tenka prašyti kitų 
šalių pagalbos, skolintis pinigų ir galvoti, kaip juos grąžinti. 
Niekas nenori bendradarbiauti ir savo interesų aukoti ben-
druomenės, šalies ar žmonijos gerovei. Kiekvienas kaimas 
kenčia nuo besikivirčijančių grupuočių. 

Papasakosiu jums, kas nutiko viename kaime. Vienos 
grupuotės aktoriai puikiai vaidino pjesę „Lankos gaisras“ 
(Lankaadhahana), o kita grupuotė tuo metu nusprendė pa-
statyti „Pasakojimą apie karalių Hariščandrą“. Karalienės 
Čandramatės vaidmenį jie pasiūlė atlikti vienam „Lankos 
gaisro“ aktoriui, nes savo aktoriaus neturėjo. Scenos keitė 
viena kitą. Viskas buvo gerai iki tol, kol princas turėjo vai-
dinti, kad miršta nuo gyvatės įkandimo, tačiau jo motina 
atsisakė verkti, nes „sūnus“ priklausė priešiškai grupuotei! 
Tada Hariščandra užsipuolė Čandramatę dėl tokio abejin-
gumo ir drama pakrypo visiškai netikėta linkme – buvo 
plėtojama neapykantos ir susiskaldymo tema. 

Trokškite apšviesti savo vidinį pasaulį 
Paskui Andžanėja93 iš „Lankos gaisro“ pjesės užšoko 

ant scenos ir, nudžiugindamas savo šalininkus bei sukelda-
mas siaubą priešams, degančia uodega padegė teatrą – to-

                                                 
93 Andžanėja – kitas Hanumano, „Ramajanos“ veikėjo, vardas. 
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kia buvo pjesės kulminacija. Rinkitės vaidinti arba „Pasako-
jime apie karalių Hariščandrą“ arba „Lankos gaisre“. Jei 
vienu metu vaidinsite dviejuose spektakliuose, įvyks nelai-
mė. Geriau vaidinkite „Hariščandrą“ ir nežaiskite su ugni-
mi. Tegu jūsų širdžių šventovėje karaliauja tiesa, ji išugdys 
broliškumo visiems žmonėms jausmą. 

Na štai, vėl užsidegė šviesos. Matau, kad esate paten-
kinti greit sutvarkyta elektra. Žinau, kaip jūs troškote, kad 
būtų kuo greičiau šviesu, kaip buvote nusiminę, turėdami 
sėdėti prie blausiai degančių žibalinių lempų. Noriu, kad 
jūs šitaip trokštumėte šviesos savo vidiniam pasauliui, kad 
ji apšviestų tamsiuosius jūsų sielos kampus. Tai vadinama 
meile Dievui – šviesos, nušvitimo troškimu. 

Žmonės kaltina Dievą dėl ligų, kurių priežastis yra jų 
pačių puikybė ar neišmanymas. Dėl savo kančių kalti jie 
patys. Žmogus kenčia tik dėl savo neišmanymo. Daugumos 
fizinių ligų ir kančių priežastis yra persivalgymas ar netin-
kami mitybos įpročiai. Saikinga mityba užtikrina puikią sa-
vijautą (mitha thindi, athi haayi). Maistas turi būti švarus, do-
rai įgytas, o iš jo gaunama stiprybė turi būti panaudota 
šventam tikslui. Tada bus verta gyventi. 

Maistas yra žmogaus charakterio pagrindas 
Tjagaradža tokių taisyklių griežtai laikėsi. Jis visada 

valgydavo tik savo namuose pagamintą ir pašventintą 
maistą. Žmonės manė, kad jis buvo pasipūtęs kvailys, be 
reikalo besilaikantis griežtų taisyklių. Tačiau per maistą 
valgančiajam yra perduodamos jį gaminusio žmogaus sa-
vybės. Maistas yra žmogaus charakterio pagrindas. Dvasi-
nė būklė priklauso nuo kūno būklės.  

Papasakosiu vieną nutikimą, įvykusį prieš aštuonias-
dešimt metų. Badhrinate gyveno didis jogas vardu Hamsa-
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radžas, kuris nuolat giesmėmis garbino Dievą. Jis turėjo 
mokinį, kuris buvo toks pat uolus ir nuoširdus. Kartą tas 
mokinys susapnavo sapną, kuris keletą dienų nedavė jam 
ramybės. Sapne šešiolikmetė mergina šaukė: „Argi niekas 
negali manęs išgelbėti?“ Mokinys stebėjosi, iš kur tas keis-
tas sapnas. Tos liūdnos mergaitės vaizdas ir nevilties šauks-
mas persekiojo jaunuolį diena iš dienos, ir jis nutarė viską 
papasakoti mokytojui. Hamsaradžas iš tikrųjų buvo rojaus 
paukštis (hamsa), mokėjęs skirti pieną nuo vandens94. Būda-
mas įžvalgus jis apmąstė įvykį ir surado to baisaus nutiki-
mo priežastį. 

Pateikęs vaikinui klausimus: „Ką veikei pirmąją die-
ną?“, „Kur buvai?“, „Ką valgei?“, mokytojas sužinojo, jog 
šis buvo kažkokioje šventėje ir ten suvalgė keletą purių ir 
čapačių95. Tas vaišes surengė vienas neturtingas braminas. 
Hamsaradžas nusiuntė mokinį išsiaiškinti, dėl ko ir iš ko 
tas braminas surengė Badhrinato atsiskyrėliams vaišes.  

Sužinokite, iš kur jūsų maistas 
Jaunuolis keikė tą dieną, kai sapnas pradėjo jį perse-

kioti, nes mokytojas davė jam beprasmę užduotį tirti ne-
reikšmingus dalykus. Vaikinas stebėjosi – kaip visa tai galė-
tų padėti jam dvasiškai tobulėti? Tačiau jis nuėjo ir viską iš-
siklausinėjo – kaip, kodėl ir iš ko šventė buvo surengta. Iš-
aiškėjo, kad šventei pinigų paskolino šešiasdešimtmetis vy-
riškis, už kurio braminas ištekino savo dukterį, gavęs už ją 
dešimt tūkstančių rupijų. Kaip tik toji mergaitė sapne ir 
prašė šventų žmonių pagalbos. 

                                                 
94 Pasak legendos, rojaus paukštis-gulbė gebėjo atskirti pieną nuo van-

dens ir gerti tik pieną. Tai išsivadavusios sielos simbolis.   
95 Puris – gruzdintų kvietinių miltų paplotėlis, čapatis – rupių kvietinių 

miltų paplotėlis.    
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Hamsaradžas mokiniui paaiškino, jog, prieš priimant 
tokią subtilią dovaną kaip maistas, visada reikia išsiaiškinti, 
iš kur jis paimtas, kas jį patiekė, kokie buvo maitinančiojo 
žmogaus motyvai bei jausmai.  

Galite sakyti, kad šios taisyklės svarbios tik dvasi-
niams ieškotojams, tačiau kas nėra dvasinis ieškotojas? Vi-
si – piligrimai kelyje, tik vieni keliauja sparčiau, kiti lėčiau. 
Visų jūsų tikslas vienas, nors kelių daug. 

Visi esate išauklėti pagal savo aplinkos taisykles. Ži-
noma, šiuolaikinis gyvenimas skiriasi nuo senojo. Nuo to 
laiko, kai žmogaus apdaras buvo lapai ar medžio žievė, 
daug kas pasikeitė. Dabar nailoninių striukių amžius. Jei 
tai vadinsime aukštesnės civilizacijos požymiu, tai ar ne-
turėtų atitinkamai kilti mąstymo, jausmų bei darbų lygis, 
tobulėti menas gyventi drauge, ar nereikėtų ugdytis vidi-
nę ramybę bei pusiausvyrą? Juk dvasinis žmogaus gyveni-
mas taip pat turi kilti į aukštesnį kultūros bei civilizacijos 
lygmenį. Reikia dėkoti už gyvenimą, už gamtos grožį ir 
dovanas, už gebėjimą pažinti pastovias vertybes. Juslinius 
malonumus reikia pakeisti daugiau džiaugsmo teikian-
čiais vidiniais apmąstymais. 

Neįmanomus dalykus malda  
gali paversti tikrove 
Tjagaradža tokį džiaugsmą atrado ir išreiškė jaudinan-

čiais muzikos garsais, giesmėmis, paprastais nuoširdžiais 
žodžiais, kurie kitus pravirkdydavo ir priversdavo virpėti 
jų širdis. Ramnado radža, šios šventės vyriausiasis, kilęs iš 
Tamilnado ir todėl Tjagaradžos eilių telugų kalba nesu-
pranta. Tačiau jį labai paveikė muzika. Žinojimas giesmių 
prasmės ir aplinkybių, kuriomis iš didelio pasiaukojimo 
Dievui spontaniškai ir džiugiai jos gimė Tjagaradžai, padės 
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jums geriau pajusti dvasią. Kalba, kuria Tjagaradža giedojo, 
yra uolaus dvasinio ieškotojo ir – tai būna labai retai – vis-
kuo patenkinto išminčiaus kalba. Nesunku išmokti dvasi-
nio ieškotojo kalbą. Neignoruokite jos vien dėl to, kad ji 
jums neįprasta. Nei čia, nei tarp valstijų neturi būti vietos 
neapykantai. 

Komitetas ėmėsi šventos užduoties. Kartais našta 
jiems atrodys per sunki, jie gali net susverdėti nuo nusivyli-
mų ir sunkumų svorio, tačiau iš tikrųjų sakau jums – nėra 
priežasties nusiminti. Viešpats Šrinivasa atsimerks, ir už-
duotis bus įvykdyta. Jis tikrai atsimerks. Būkite kantrūs ir 
melsdamiesi laukite. Neįmanomus dalykus malda gali pa-
versti tikrove. Šlovinkite Dievą, širdies gelmėje kartokite Jo 
vardą. Tai laiduos jums sėkmę. 

Tirupatis, 1962 04 05 
 
 
 
 
 
 
    ūnas tėra tik valtis, priemonė,  
kuria jūs galite persikelti per pokyčių jūrą.  
Užsitarnavote jį gerais darbais,  
nuveiktais per daugelį ankstesnių gyvenimų.  
Įveikę jūrą pažinsite Tą, kuris gyvena jūsų kūne.  
Net jei jūsų kūnas stiprus ir išlavintas,  
net jei intelektas skvarbus, o protas guvus,  
reikia stengtis pažinti vidinį kūno gyventoją. 

Satja Sai Baba 

K  



 212 

36. KILKITE AUKŠČIAU  
TREJOPOS PRIGIMTIES 

Iki šiol kalbėti neketinau. Tačiau Kasturis priminė, kad 
per visus tuos tris mėnesius nuo Šivaratri šventės pradžios, 
kai pradėjo plūsti piligrimų minios, čia daug metų gyve-
nantiems žmonėms nepasitaikė galimybė net Manęs pa-
sveikinti, Mane pamatyti, nes valandų valandas kalbuosi su 
besirengiančiais išvykti sekėjais. Pasirodau du kartus per 
dieną vieną kitą minutę per bhadžanas, kad priimčiau jūsų 
garbinimą ugnimi (aarathi) ir dingstu. Matau, jog esate nu-
siminę dėl to, kad Aš – kaip jūs klaidingai suprantate – jūsų 
nepaisau. Todėl dabar truputį nudžiuginsiu jūsų liūdinčias 
širdis. Galite pamatyti, pajusti Viešpatį ir gauti Jo palaimi-
nimą, šią galimybę nusipelnėte gerais darbais, padarytais 
per daugelį ankstesnių gyvenimų. Jūsų nuopelnai atvedė 
jus čia dabar, kai Aš atėjau pas jus. Tokios galimybės išmin-
čiai ir net dieviškosios būtybės praeityje ilgai meldė. Ją lai-
mėję vertinkite ir stenkitės nešvaistydami nė akimirkos pa-
ragauti saldybės ir pajusti susiliejimo su Dievu palaimą. Iš 
Manęs sklinda trijų rūšių spinduliai: fizinio kūno (sthuula) – 
jie užpildo Prašanti Nilajamą, subtiliojo kūno (suukshma), 
sklindantys Žemės planeta, ir priežastinio kūno (kaarana), 
persmelkiantys visatą. Žmonės, turintys ypatingą galimybę 
gyventi šiame ašrame, yra tikrai laimingi, nes jie yra arčiau-
siai prie šių spindulių. Fizinio kūno spinduliai paverčia 
žmogų dvasiniu ieškotoju (sadhaka), subtiliojo kūno spindu-
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liai – didžiąja siela (mahatma), o priežastinio kūno spindu-
liai – aukščiausią lygmenį pasiekusiu išminčiumi (parama-
hamsa). Todėl nešvaistykite gyvenimo tenkindami pasaulie-
tiškus troškimus, puoselėdami ambicijas, galvodami, kaip 
jas įgyvendinti. Tokia sėkmė ar praradimai neturėtų jūsų 
nei džiuginti, nei liūdinti. Jūsų laukia didelė puota. Tad ko-
dėl rankiojate likučius nuo svetimų stalų? Tie troškimai ir 
planai niekada nesibaigs. Jie neteikia stabilumo ir neturi 
tikrosios vertės.  

Kontroliuokite savo mintis ir elgesį 
Tegu jūsų svarbiausias tikslas niekada neišblėsta, visa-

da prisiminkite užduotį, dėl kurios atėjote į šią mokyklą. 
Kad ir kas viliotų į šalį, nesukite iš kelio. Valdykite savo 
mintis ir elgesį – pasieksite tikslą. Neleiskite, kad rūpinima-
sis kūnu, šeimos auginimas ar puikybės, prabangos troški-
mas užslopintų sielos saviraišką. Aukščiausioji Tikrovė, 
žmogus ir subjektyvusis pasaulis – šie trys dalykai visada 
yra priešais jus. Žmogus turi naudotis pasaulio dovanomis 
tam, kad pažintų Aukščiausiąją Tikrovę, kuri yra ir žmo-
gaus, ir pasaulio pagrindas. Kol nepajusite sielos palaimos, 
pasaulis jus slėgs ir gali net uždusinti. Tačiau paskui pasau-
lis nuo jūsų pasitrauks savaime. 

Pelnyti Dievo malonę taip pat lengva, kaip ištirpdyti 
sviestą. Todėl ir Viešpaties širdis lyginama su sviestu. Sa-
koma, kad ji minkšta kaip sviestas. Jai suminkštėti tereikia 
trupučio šilumos – parodykite mažumėlę meilės kenčian-
čiam draugui, švelniau tarkite Dievo vardą, tegu jis nuolat 
skamba jūsų lūpose. Dievo vardas išreiškia dieviškąją pri-
gimtį, kuri suvokiama jį tariant. Tai gyvenimą palaikantis 
nektaras, pirminės energijos versmė. Kartokite Dievo vardą 
ir juo vadinamasis atsiras priešais jus, įsivaizduokite vadi-
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namąjį ir vardas ims skambėti jūsų lūpose. Vardas ir pavi-
dalas – tai dvi tos pačios monetos pusės.  

Besąlygiškai pakluskite Dievo įsakymams 
Kai kurie žmonės pasižada milijoną kartų parašyti 

Ramos ar kitą Dievo vardą, tačiau dažniausiai jie tai daro 
automatiškai. Tokio rašytojo protas yra lyg šaukštas, nejun-
tantis kitiems dalijamo medaus skonio. Tegu žmogus rašo 
Dievo vardą atidžiai, pajunta vardo saldybę, apmąsto pavi-
dalo, kurį vardas primena, grožį, užuodžia jo skleidžiamą 
aromatą. Rašančio Dievo vardą žmogaus elgesys turi būti 
kaip Dievo tarno, kad kiti galėtų pasisemti iš jo įkvėpimo, 
sustiprintų savo tikėjimą. 

Jei norite pelnyti dvasinio mokytojo palankumą, pa-
kluskite Jo įsakymams neprieštaraudami. Atskleidžiu Savo 
tiesą ne todėl, kad Save girčiau, o kad jūs galėtumėte Mane 
suprasti. Jei Aš pats apie Save nepapasakosiu, kas tai pada-
rys? Malonės nusipelno visi, kurie paklūsta nurodymams ir 
vykdo įsakymus. Tačiau tokių žmonių, net jei taisyklės yra 
lengvos, labai nedaug. Jos sukurtos tam, kad priverstų jus 
pakilti aukščiau piligrimo, kelio ir tikslo, aukščiau ir mylin-
čiojo, mylimojo ir pačios meilės suvokimo.  

Tapkite savo karalystės valdovais 
Vieną akimirką jūsų atsidavimas Dievui sustiprėja, o 

kitą pasiduodate pykčiui. Blogai. Turite būti pastovūs, 
tvirti ir spręsdami, ir veikdami. Todėl už Prašanti Nilaja-
mo ribų jums sakau tokias kalbas, kurias jūs vadinate 
„šventėmis“ (vindu), o čia skiriu jums „vaistus“ (mandu). 
Čia, Prašanti Nilajame, yra centras, būstinė, religingų 
žmonių kariuomenės būstinė, ir ši kariuomenė užtikrins 
pasauliui gerovę. Žinoma, pamaldumo ir aukštos moralės 
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reikalauju visur, tačiau čia taisyklės griežtesnės. Pasakysiu 
jums keletą griežtų žodžių. Jūs dažnai vadinate protą bež-
džione, tačiau, patikėkite, jis daug blogesnis. Beždžionė 
šokinėja nuo šakos ant šakos, o protas šokinėja nuo Hima-
lajų viršūnės į jūros gelmę, nuo šios dienos į laiką prieš ke-
liasdešimt metų. Prisijaukinkite protą tarsi beždžionę kar-
todami Dievo vardą. Paverskite jį, kaip padarė Ramdasas, 
tvirtu ir nepajudinamu kalnu (bhadraachala). Tokią skiriu 
jums užduotį. Kartodami Ramos vardą paverskite savo 
širdį Ajodja96. Ajodja reiškia „miestą, kurio neįmanoma 
užimti“. Jūsų tikroji prigimtis yra kaip tik tokia – Ajodja, 
nepajudinamas kalnas. Jei ją pamiršite, pražūsite. Įrenkite 
savo širdyje altorių Ramai ir jokia išorinė jėga negalės 
jums padaryti nieko blogo.  

Supraskite, jog džiaugsmas (sukha) ir skausmas (dhuk-
ha), lyg jūros bangos, kyla ir leidžiasi, jie yra lyg įkvepia-
mas ir iškvepiamas oras. Jei išsiugdysite tokią ramybę, že-
mė, ant kurios stovėsite, taps Kašiu97, kiekvienas jūsų rankų 
darbas virs Šivos garbinimu. Patyrinėkite savo protą ir su-
prasite jo nuotaikas bei paslaptis. Nesvajokite apie keliones 
į svetimas šalis tol, kol netapote savo karalystės valdovais. 
Pirmiausia pasirūpinkite savimi, paskui padėkite kitiems98. 
Pažinkite save, tada, išmokę šią pamoką, galėsite pažinti ki-
tus – padarysite tai daug greičiau ir geriau. 

Pašvęskite savo gyvenimą kitiems tarnauti, nes kiti yra 
tik jumyse esančio Dievo atstovai. Atėjau sutaisyti senojo 
kelio, vedančio žmogų link Dievo. Tapkite nuoširdžiais, 
                                                 
96 Ajodja – miestas, kuriame gimė ir karaliavo Rama. 
97 Kašis – senasis Benarų (dabar Varanasis, Utar Pradešo valstija) pava-

dinimas, vienas iš seniausių ir labiausiai gerbiamų šventų miestų In-
dijoje.   

98 Satjos Sai Babos dažnai vartojamas posakis anglų kalba – „Self first, 
help next“.    
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prityrusiais prižiūrėtojais, inžinieriais, darbininkais ir padė-
kite Man dirbti. Tas kelias, apie kurį kalbu, yra Vedos, Upa-
nišados ir Šastros. Atėjau jų atskleisti ir atgaivinti. 

Kiekviena diena džiaukitės kaip Dievo dovana 
Taisyklės, kurias skiriu atvykstantiems į Nilajamą, 

gali pasirodyti griežtos ir net nepakeliamos, tačiau jos 
skirtos tik jūsų labui. Pirmiausia vidinė švara, paskui iš-
orinė – tokia turi būti natūrali seka. Gerai jaučiatės tik ta-
da, kai pirma išsimaudote vonioje, o paskui apsirengiate 
švariais drabužiais. Privalau būti griežtas, nes jei atleisiu 
jums vieną klaidą, padarysite kitą. Augalas gerai auga tik 
tada, kai žemė aplink kamieną išpurenta ir ją sušildo saulė 
bei palaisto lietus. Noriu, kad atsikratytumėte seno įpročio 
beprasmiškai kalbėti, liežuvauti, atsisakytumėte tuštybės 
ir pavydo. Nereikia būti uoliu dvasiniu ieškotoju vien 
tam, kad Man įtiktumėte. Tai jūsų pareiga sau patiems – 
todėl turite laikytis šių taisyklių visur, ne tik čia. Pastebė-
jote, jog Prašanti Nilajamo nejuosia nei siena, nei tvora, 
nes neįmanoma nubrėžti jo ribų. Jis plečiasi ir plėsis tol, 
kol apims visą visatą. 

Paprastai kalbu maloniai, tačiau kai reikia kalbėti apie 
drausmę, nedarau jokių nuolaidų. Man nesvarbu, ar jūs at-
vykstate, ar išvykstate. Reikalauju griežto paklusnumo. Ne-
nusileisiu iki jūsų lygmens ir nesušvelninsiu taisyklių, nes 
tai jus pražudytų. Aš galvoju tik apie tai, kas jums geriau-
sia. Gyvenkite taikiai, laimingai, būkite viskuo patenkinti, 
kiekviena diena džiaukitės kaip Dievo dovana. Neskubėki-
te, nesiveržkite pro kitus, nesinervinkite ir nepykite. Būkite 
budrūs – nepasiduokite gobšumui ar pykčiui. 

Dalyvaukite visur: giedokite „Om“, bhadžanas, klau-
sykitės Mano kalbų. Niekuo nesiteisinkite. Jei sergate, gie-
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dojimas Dievui padės jums išgyti, o jei atėjo laikas, tai daug 
geriau numirti su Dievo vardu lūpose. Dvasiniai ieškotojai 
išklysta iš kelio. Mažėja pamaldiems žmonėms rodoma pa-
garba. Taip yra dėl to, kad eidami sunkiu keliu jie nesilaiko 
taisyklių. Nuolaidžiavimas jiems pakenkė. Todėl nepatei-
sinsiu nė menkiausio paklydimo. Esate čia jau seniai, priva-
lau elgtis su jumis ne kaip su vaikais, o kaip su suaugusiais. 
Kai žengiate žingsnį netinkama linkme, priekaištauju jums, 
bet tai darau iš meilės. Mano malonės spinduliuose pražys 
jūsų širdies žiedas. 

Vaistai ir režimas papildo vienas kitą 
Gydytojams ligoninėje rūpi ne ligonio sąskaita banke, 

o liga. Liga yra svarbiausias dalykas. Taip pat ir sergant 
dvasine liga kiekvienas, kuris kenčia nuo gimimų ir mirčių 
ligos, nuo gėrio ir blogio smūgių, turi teisę į dvasinio gydy-
tojo pagalbą. Gydytojas skiria vaistus ir režimą, kurie vie-
nas kitą papildo. Kai puola abejonės ir apima liūdesys, var-
tokite vaistus dažniau ir didesnėmis dozėmis. Eikite pas 
Dievą mylinčius žmones. Laukinį dramblį apjuosia virvė-
mis, suriša kojas, kad jis negalėtų judėti, jį apsupa prijau-
kinti drambliai – tai būtina, kad dramblys prijunktų. Ir abe-
jojantį žmogų turėtų apsupti dvasingi žmonės. 

Srovė visada teka laidu. Tereikia sujungti du laidus ir 
įjungti į tinklą. Jei sujungimas bus netvirtas, Dievo malonė 
negalės tekėti laisvai ir gali net liautis tekėjusi. Sujungiate ir 
atjungiate laidus jūs patys. Įjunkite jungiklį – bus diena, iš-
junkite jį – bus naktis. Studijuokite „Gytą“, nes ji kalba apie 
liniją, kurios negalima peržengti. Neprašau jūsų duoti įža-
dų. Kodėl turėčiau versti jus tai daryti? Vis tiek juos laužo-
te. Jei taip elgsitės, jūsų gyvenimas bus lyg palaikis netvir-
tai suadytas drabužis – vos truktelėjus jis vėl suplyš. 
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Baigdamas norėčiau pasakyti dar vieną dalyką: kad ir 
kokie būtumėte, esate Mano, nepaliksiu jūsų. Kad ir kur 
būtumėte, visada būsite šalia Manęs – iš Mano akiračio ne-
pabėgsite. 

Prašanti Nilajamas, 1962 04 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ndijos kultūra yra šalies ramstis ir atrama; 
ji – dvasingumo šerdis,  
visoms būtybėms dovanojanti šį ir kitą pasaulius.  
Iš tikrųjų tai pasaulinė kultūra,  
tokios kultūros reikia pasauliui.  
Kitų šalių kultūros yra kitokios.  
Tačiau Bharatos kultūra skelbia amžinąsias vertybes,  
kurios vertinamos visur ir visada –  
tai gailestingumas, dora ir savitvarda.  
Šios kultūros niekas nepaveikė. 

Satja Sai Baba 
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37. BRANGIAUSIAS TURTAS 

Vaikai myli nesavanaudiškai, jie – nekalti žiūrovai, ste-
bintys suaugusiųjų elgesį. Namuose vaikai išmoksta pamo-
kas daug anksčiau nei pradeda lankyti mokyklą. Todėl ben-
draudami tarpusavyje ir su vaikais tėvai turi būti labai ati-
dūs. Į Širdi kaimą dažnai atvažiuodavo vienas teisėjas. Kartą 
jis paprašė žmonos su vaiku pasilikti pas Širdi Sai Babą, o 
pats grįžo kelioms dienoms į namus. Išvykdamas pasakė sū-
nui: „Tai pats Dievas“. Po kurio laiko motina su vaiku nuėjo 
pas vieną žmogų, pasakojusį Puranas pritariant muzikai, ir 
netrukus išgirdo, kaip tas žmogus šmeižia Babą, vadina Jį 
bepročiu ir apgaviku. Negalėdamas daugiau klausyti ber-
niukas ėmė tampyti motinos sarį ir reikalauti grįžti pas Babą. 

Kitą rytą motina su sūnumi nuėjo pas Sai Babą palai-
minimo. Jis paklausė, ko tiedu sugrįžo. Tada jie nuoširdžiai 
papasakojo, kas nutiko pas Puranų pasakotoją. Berniukas 
girdėjęs, kaip visi kreipėsi į Babą kaip į Viešpatį. Prisiminęs 
šiurkščius Puranų pasakotojo žodžius vaikas pravirko, ta-
čiau Baba jį nuramino juokaudamas: „Aš – tik žmogus. Pu-
ranų pasakotojas sakė tiesą. Aš esu beprotis ir apgaudinėju 
žmones, nes tai, kas jiems svarbu, man vertės neturi“. Taip 
jiems besikalbant atėjo ponas Patelis ir papasakojo, kaip 
Baba per nelaimingą įvykį išgelbėjo jo vaiką. „Taip, aš jį pa-
gavau krintantį savo keturiomis rankomis“, – pasakė jam 
Baba. Patelis paplūdo dėkingumo ašaromis, o berniukas iš-
kart ėmė šaukti: „Juk sakiau, kad Jūs – Dievas, nes turite 
kaip Višnus keturias rankas“. Baba pradėjo juoktis, nusive-
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dė berniuką į vidų ir dovanojo jam Savo, kaip Dievo su ke-
turiomis rankomis, viziją. 

Vaikai turi pažinti motinos meilę 
Tas berniukas pasiliko Širdyje 26 metus ir išvyko iš 

ten tik Babai „iškeliavus“. Paskui jis davė vienuolio įžadus 
ir tapo didžiu išminčiumi. Vaikai turėtų jausti tėvų meilę. 
Pirmuosius penkerius gyvenimo metus vaikas turi praleis-
ti su motina. Daugelis vaikų nežino, kas yra motinos mei-
lė. Per tuos metus motina neturėtų šios pareigos perduoti 
niekam kitam. Vaikas neturėtų vadinti jos „mami“99, lyg ji 
būtų lėlė, su kuria jis galėtų žaisti. Dabar turtingų ir „išsi-
lavinusių“ tėvų vaikai suluošinti, nes jiems trūksta tėvų 
dėmesio ir meilės. Vaikai patikimi tarnams ir auklėms, jie 
auga su jais, išmoksta jų kalbos, įpročių, mąstysenos. Tai 
iš tikrųjų yra blogai. 

Sukakus penkeriems berniuką turi imtis auklėti tėvas. 
Paskui vaiką reikia patikėti dvasiniam mokytojui. Šis turi 
išmokyti vertybių, kuriomis vaikas galėtų vadovautis šei-
mos, kaimo, šalies ir žmonijos gyvenime. Mokytojai turi pa-
dėti suprasti šią nepaprastą laimę ir pareigą. Kai kurie mo-
kytojai vengia atsakomybės ir nepateisina visuomenės lū-
kesčių. Jie įeina į klasę, užrašo ką nors ant lentos, šūkteli: 
„Tylos!“ ir atsisėdę kėdėje užmiega. Todėl vaikai mokyklos 
nemėgsta. Senovėje mokytojai drauge su dviem tvirtais mo-
kiniais eidavo per kaimą ieškoti tokių slunkių. Suradę juos, 
tempdavo į mokyklą ir ten prikuldavo. 

Vaikai yra lyg naujas audinys, kurį galima nudažyti 
bet kokia spalva. Tereikia jį pamerkti į dažus. Suaugusieji – 
lyg senas audeklas, kuris taip lengvai ir gerai nesugeria 

                                                 
99 Angliškai „mummy“ reiškia „mamytė“ ir „mumija“.   
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spalvos. Jaunos, jautrios širdys greičiau išsiugdo įpročius ir 
išmoksta pamokas. Mokytis gerų įpročių bei gero elgesio 
reikia visada, amžius čia ne kliūtis, besilavindami net vai-
kai to išmoksta. 

Būkite kaip vaikai 
Suaugusieji kartais būna drovūs, tačiau tas drovumas 

dažniausiai būna nenatūralus, netikras, paviršutiniškas. To-
dėl jie visaip teisina savo veiksmus ir klaidas. Vaikai taip 
nesielgia. Jie tiki visais, o visi tiki jais. Jų širdys yra lyg 
plokštelės, kartojančios kiekvieną dainą. Jei adata bus aštri, 
melodija bus tiksli, neiškraipyta. Toji adata – tai meilė ir ji 
turi būti tiesi, nukreipta į vieną tikslą. Tik tada pasigirs mu-
zika. Suaugusiųjų adatos gali būti atšipusios, tačiau vaikai 
yra tiesūs. Jie nieko nebijo, tai suaugusieji jiems skiepija 
baimę. Vaikai yra teisingi, tai suaugusieji moko juos meluo-
ti. Jie liepia vaikams sekti kitus ir pasakyti jų klaidas bei 
nusižengimus, versdami juos tuo domėtis. 

Kai kalba suaugusieji, sunku suprasti, ar jie sako tiesą. 
Tačiau vaikai visada sako tiesą. Jie dar nežino, kad pasau-
lietišką trumpalaikę sėkmę lemia gudrumas. O juk iš tikrų-
jų ilgalaikę sėkmę lemia sąžiningumas ir vadovavimasis 
tiesa – tai duoda daugiausia naudos. Todėl ir sakoma, kad 
norėdami pelnyti Dievo malonę, turite tapti paprasti ir atvi-
ri kaip vaikai arba išmintingi ir įžvalgūs kaip daug išma-
nantys mokslininkai. 

Nesubraižytas naujas patefono plokšteles galima ilgai 
groti – tiesi adata neatšips. Įbrėžimai gadina ne plokštelę, o 
adatą. Tai puikiai iliustruoja Prahlados, neturėjusio nė tru-
pučio egoizmo, tobulos ramybės pavyzdys. Kad ir kas buvo 
daroma jo fiziniam kūnui, jis nieko nejausdavo. Adata pa-
prasčiausiai riedėjo ratu, nebuvo jokios muzikos, tik tyla. 
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Brangiausias turtas, kurį galite palikti vaikams 
Nuodai (visha) negali susilieti su nektaru (amritha). Tie-

sa gali susilieti tik su Tiesa, gamta sklidina Aukščiausiosios 
Tikrovės (Brahma-mayam), o Aukščiausioji Tikrovė sklidina 
gamtos (prakrithimayam)! Audinio negalima atskirti nuo siū-
lų. Vienas be kito jie beprasmiai. Vaikystė – tai tyrosios tie-
sos etapas, ir jeigu jums pavyktų išsaugoti tą tyrumą, kaip 
tai pavyko išminčiui Šukai, susilietumėte su Dievu natūra-
liai. Saulės spinduliai laukia už durų. Praverkite jas truputį 
ir pro plyšį jie lengvai įsmuks į vidų. Atverkite duris pla-
čiau – jus iškart užlies saulės šviesa ir šiluma. Vaikų sielos 
visada atviros, jie neuždaro durų, už kurių slypi tamsa. To-
dėl jų šypsena lyg saulė nušviečia liūdnus namus. Dhru-
va100 ir Markandėja101 pelnė dieviškąjį regėjimą ir išsivadavi-
mą ne gudrybėmis ar apgaule, o dvasiniu darbu, kuris pa-
vertė protą dievišku išsivadavimo įrankiu. 

Ko reikia gyvenime siekti? Palaimos, tarpusavio dar-
nos, vienybės ir meilės. Šie keturi dalykai būtini tarp virši-
ninko ir pavaldinio, šeimininko ir tarno, vyro ir žmonos, tė-
vo ir sūnaus – tarp bet kurių dviejų asmenų, kuriuos sieja 
teisės ir pareigos. Kol vaikai maži, sėkite juose gerųjų savy-
bių sėklas. Tai brangiausias turtas, kurį galite jiems palikti. 
Taip jūs geriausiai juos apdrausite nuo nevilties, liūdesio ir 
nepasitenkinimo. 

                                                 
100 Dhruva buvo karaliaus Utanapados sūnus, kuris būdamas tik pen-

kerių metų davė įžadus pelnyti Dievo malonę, atsidavė askezei ir ta-
po didžiu jogu. 

101  Markandėja – nepaprastas berniukas, dar vaikystėje žinojęs visas 
Vedas ir Šastras, pradėjęs taip uoliai medituoti į Šivą, kad mirtis jį 
aplenkė ir kitus 10 milijonų metų jis liko 16-mečiu jaunuoliu.   
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Kas ne dirba, o tik valgo, yra apgavikas 
Kartą pas Ramą atbėgo sumuštas kraujuojantis šuo. 

Rama nusiuntė Lakšmaną išsiaiškinti, kas nutiko, ir sužino-
jo, kad šunį lazda primušęs vienas braminas. Paklaustas, 
kodėl taip pasielgė, braminas pasakė, kad šuo tiesiog pasi-
painiojęs jam po kojomis. Tada Rama paklausė šuns: „Kaip 
norėtum, kad aš tą braminą nubausčiau?“ „Padaryk jį šven-
tyklos prižiūrėtoju“, – iškart atsakė šuo. „Ką? – sušuko 
Rama. – Tai būtų ne bausmė, o dovana“. „Ankstesniame 
gyvenime aš buvau šventyklos prižiūrėtojas, – paaiškino 
šuo. – Kai esi prižiūrėtojas, labai sunku nepasinaudoti nors 
trupučiu Dievo pinigų ar nepanaudoti jų netinkamai. Taigi 
braminas atgims, kaip atgimiau aš, ir galbūt bus taip pat 
prikultas“. 

Atminkite – ne tik tas šuo ir anas braminas, bet kiek-
vienas jūsų naudojasi Dievo turtu. Juk Jam priklauso vis-
kas! Ir kuo gi Viešpačiui už tai atsilyginate? Negalite tik 
valgyti ir nieko neveikti. Turite atsilyginti nors kokiu fizi-
niu darbu. Kas tik valgo ir nedirba, yra apgavikas. Iš tikrų-
jų Dievui iš jūsų nieko nereikia, tačiau darbas ugdo savi-
garbą ir apvalo sielą. Todėl išmokykite vaikus nieko neimti 
veltui. Tegu jie daiktus, kurių nori, įsigyja sunkiu darbu. 

Dar vienas dalykas – berniukai, žaisdami futbolą, teni-
są ar kriketą, labai nori nugalėti priešininką ir pradeda pa-
žeidinėti taisykles. Tada įmuštas įvartis neskaičiuojamas. 
Tačiau jei berniukai žaidimą tęs ir žais nesivaržydami dėl 
pergalės, jie tikrai laimės. Lenktynėse geriau leiskite žirgui 
bėgti savo greičiu, nelyginkite jo su kitais ir nesivaržykite, 
nes kitaip žirgas klups. To reikia išmokyti vaikus. Jiems rei-
kia paaiškinti, kad varžytis tarpusavyje reikia pagal žaidi-
mo taisykles, be neapykantos ir pykčio. 
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Supraskite svarbiausią dalyką – vaikai yra brangiau-
sias turtas. Jums tenka svarbi užduotis juos užauginti, kad 
jie taptų pasiaukojančiais Dievo tarnais ir nuoširdžiais dva-
siniais ieškotojais. 

Vaitfildas, 1962 05 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   varbiausia religijos užduotis –  
padėti žmogui užmegzti ryšį su Dievu.  
Kiekvienas žmogus turi teisę  
garbinti Dievą ir pelnyti Jo malonę.  
Kad ir kokiu keliu žengtų žmonės,  
visi keliauja į vieną tikslą.  
Vedų religija neleis jums ginčytis  
su jokia kita religija, 
jos neapkęsti ar ją žeminti.  
Vedos reikalauja visus gerbti  
ir būti pakantiems visiems. 

Satja Sai Baba 
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38. KALĖJIMO SIENOS 

Net entuziazmą ir atsidavimą reikia kontroliuoti. Be-
prasmiška bėgti paskui Mano automobilį ar priešais jį. Pa-
žiūrėkite, kas nutiko, kai pernelyg entuziastingai Mane 
sveikinote! Susitikimas, kurį Bhagavanas102 ir kiti buvo nu-
matę šeštą valandą, prasidėjo devintą! Žinoma, esu pasiren-
gęs pasilikti čia iki vidurnakčio ar net ilgiau, jei tik tai jums 
padėtų. Tačiau jau šį vakarą privalau grįžti į Vaitfildą. Tad 
kas nutiko? Dėl bruzdesio turėsiu jus palaiminti vėliau. Be 
to, reikės sutrumpinti ir kalbą. 

Kaip gaila! Jei nuo pat pradžių būtumėt buvę ramūs ir 
drausmingi, skirčiau jums daugiau laiko. Taip žmogus pra-
randa jam suteikiamą galimybę. Kiekvienas iš jūsų, pajutęs 
menką nepatogumą, pradėjo niurzgėti ir neteko kantrybės. 
Ką gi. Aš pajutau tą jūsų nepatogumą ir nepasitenkinimą. 
Tačiau vis tiek dovanosiu jums palaimą. Tik jūs visada bū-
kite pasirengę ją iš Manęs priimti.  

Žinau, kad čia viena grupė nuolat gieda giesmes. Ne-
manykite, kad atvykstu čia pirmą kartą. Esu ten, kur gieda-
mos Dievą šlovinančios giesmės. Tačiau dabar atvykau pas 
jus fiziškai, kad paskatinčiau ir toliau kartoti Dievo vardą. 
Pasikeitus laikui bei gyvenimo sąlygoms, reikia keisti ir 
dvasinio darbo reikalavimus. Anuomet didelis ir retas pa-
siekimas buvo griežta askezė, tačiau dabar kartoti Dievo 
vardą yra taip pat sunku, kaip tapti asketu. Todėl pakanka 
                                                 
102 Bhagavanas – pagarbus kreipinys į Viešpatį, Dievą. 
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prisiminti Dievą užsiimant bet kokia veikla. Svarbu ne išo-
rinis lūpų judinimas, o vidinis tyrumas. Vidinis darbas 
nuolat prisimenant Dievą padeda keistis iš vidaus. 

Kartodami Dievo vardą  
pažadinkite savo dieviškumą 
Šį susitikimą padėjo surengti Dieviškojo gyvenimo 

bendrija. Žmogaus gyvenimas yra dieviškas. Tokia yra 
žmogaus gyvenimo priežastis, pateisinimas ir tikslas. Be-
prasmiška tik skaityti knygas bendrijos bibliotekoje. Dide-
lis išsimokslinimas ugdo puikybę, toks žmogus trokšta 
pergalės mokslo srityje, jis ieško bet kokios progos pra-
lenkti oponentą protu, siekia pripažinimo ir garbės. Rava-
na buvo garsus mokslininkas, gerai išmanantis Vedas, ta-
čiau tai nė kiek nepataisė jo charakterio – jis neišvengia-
mai nusirito į prarają. Vien studijuodami, bet nenaudoda-
mi žinių gyvenime, švaistote brangų laiką. Nereikia Man 
dabar nieko žadėti, pasistenkite vadovautis nors keliais 
gerais patarimais, kurie padėtų nusiraminti ir pasijusti pa-
tenkintiems. Savo dieviškumui pažadinti nėra geresnio 
būdo už Dievo vardo kartojimą. 

Jūsų giesmėmis Dievą šlovinanti grupė pavadinta 
Aukščiausiosios Tikrovės esmės (Brahma thathwa) Beformio 
Įsikūnijimo (Niraakaara Swaruupa) garbei. Tačiau beribio, 
neišreiškiamo, tyro Absoliuto neįmanoma apdainuoti. Gali-
te tą begalinę esmę (niranjana thathwa) pavadinti vardu ir 
suteikti jai pavidalą, tada galėsite ją įsivaizduoti. Paskui lė-
tai kildami pakopomis suvoksite, kad šis pavidalas apima 
visas būtybes ir todėl yra universalus. Jis palengva ištrins 
laiko bei erdvės ribas ir tarsi Krišnos mėlis persmelks dan-
gų bei jūrą, taps amžinybės gelmės simboliu. 

38. Kalėjimo sienos 
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Vienintelis sveikas žmogus  
šiame išprotėjusiame pasaulyje 
Išsilaisvinimas neįmanomas be pasiaukojimo. Kol bū-

site įsikibę į savo mažąjį „aš“, jus sups keturios kalėjimo 
sienos. Perbraukite savąjį „aš“ ir būsite laisvi. Kaip tai pa-
daryti? Padėkite jį Viešpačiui prie kojų ir sakydami: „ne aš, 
o Tu“ išsivaduosite nuo jus slegiančios naštos. Visada ben-
draukite su didžiuoju, beribiu Dievu, svajokite ir tikėkitės 
susilieti su Absoliutu, išgirskite iš anapus, iš beribės erdvės, 
sklindantį kvietimą. Išsivaduokite iš sienų, grotų, sklen-
džių, užraktų ir grandinių. Tai padaryti nesunku – tereikia 
sutelkti dėmesį į savo pačių begalybę.  

Nemenkinkite proto vadindami jį beždžione. Jis yra 
tinkamas įrankis, kurio padedami galite išsivaduoti iš kalė-
jimo arba į jį patekti. Nelygu kaip juo naudositės. Protas 
kruopščiai vykdys kiekvieną jūsų paliepimą. Jis nuves jus 
karališkuoju keliu, jei to norėsite, tiesiai prie savęs pažini-
mo durų arba privers jus klaidžioti akligatviais, kur kiek-
vienas žingsnis klampins į purvą. 

Sužinoję iš laikraščių apie žmones, kurie kuria ir ban-
do ginklus, galinčius nušluoti nuo Žemės paviršiaus milijo-
nus žmonių ir pakenkti būsimosioms kartoms, turėtumėte 
iš gėdos sudegti. Tačiau jūs didžiuojatės žmogaus išsilavi-
nimu ir sumanumu! Kai kas net žavisi tokiais išradėjais! Di-
džiuokitės tais, kurie sukuria ką nors gera, kas suteiktų 
žmogui laimę, o tuos, kurie gamina žudymo priemones, va-
dinkite tikraisiais vardais. Psichiatrinėje ligoninėje rasite 
įvairiausių išprotėjimo atvejų: vieni ligoniai spjaudosi, kiti 
kandžiojasi, treti draskosi, ketvirti svaidosi akmenimis, 
penkti keikiasi. Besisvaidantys bombomis taip pat yra iš-
protėję – tokia jų liga. 
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Pasaulyje apstu žmonių, kurie kenčia nuo beprotybės, 
tačiau nėra uždaryti ligoninėse! Staiga užliejus šalį neapy-
kantos bangai net sveiki žmonės pakvaišta ir elgiasi lyg 
laukiniai. Tačiau psichiatrinėje ligoninėje kartais atsiranda 
ypatingas „beprotis“, kuris sėdi kampelyje, ilsisi ir stebi ki-
tų ligonių išdaigas bei siautėjimą. Gydytojai jį mėgsta, nes 
jam nereikalinga priežiūra, jis niekam nekelia rūpesčio. 
Galbūt jis – melancholikas, o gal – išminčius. Dievo siekian-
tis žmogus elgiasi panašiai. Jis yra vienintelis sveikas žmo-
gus šiame išprotėjusiame pasaulyje. 

Kad ir kas nutiktų, vertinkite tai kaip savo charakterio 
grūdinimo, nervų stiprinimo ir ryšio su pasauliu silpnini-
mo pamoką. Tai suteiks jums ramybės ir džiaugsmo. 

Madhuras, 1962 05 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
  arnaukite pasauliui taip,  
kaip tarnaujate šeimininkui –  
nuolankiai, uoliai, našiai.  
Jei elgsitės su pasauliu kaip su tarnu,  
labai kentėsite. 

Satja Sai Baba  
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39. V IDINIS RAGINIMAS 

Šiandien Vjasos šventė, kuri Indijoje švenčiama dar ir 
kaip dvasinio mokytojo diena. Teisininkas iš Repalio paaiš-
kino šios šventės svarbą telugų kalba, Vinitas Ramačandra 
Rao – kanadų kalba, o „Sanathana Sarathi“ žurnalo redak-
torius – anglų kalba. Dabar pakalbėsiu ir Aš. Kad ir kokia 
kalba kalbėčiau, darau tai ne tam, kad suteikčiau jums in-
formacijos, bet kad pagydyčiau. Duodu ne maisto jūsų 
smegenims, o vaistų sielai arba – ir viena, ir kita. Mano kal-
bos lyg medus, kuris ir pasotina, ir gydo. 

Ši diena nėra kaip nors ypatingai susijusi su Vjasa. Šią 
dieną jis nei gimė, nei mirė. Ji tiesiog skirta jam atminti ir 
visiems dvasiniams mokytojams pagerbti. Vjasa buvo pir-
masis mokytojas (aadiguru), visų dvasinių mokytojų pradi-
ninkas (muulaguru), kuris pažino tiesą, ją įvairiausiais bū-
dais skelbė bei padėjo žmonėms ugdytis vidinį regėjimą. 
Gražiai, paprastai ir aiškiai jis aprašė Dievo šlovę ir pas Jį 
vedančius kelius. Suvokęs, jog Viešpats neapsireikš tol, kol 
žmogus neįveiks savo proto, Vjasa užrašė, kaip tai būtų ga-
lima padaryti. Todėl jis vadinamas pasaulio mokytoju (loka-
guru), didžiuoju mokytoju (paramaguru). Surinkęs ir sugru-
pavęs himnus Vjasa sudėjo juos į keturias Vedas, paskui su-
rinko vėlesnę Vedų literatūrą ir parašė aforizmus apie 
Aukščiausiąją Tikrovę („Brahmasūtra“), paaiškino Vedų fi-
losofiją. Vjasos užrašytoje „Mahabharatoje“ yra ypatingas 
visai žmonijai skirtas „Bhagavadgytos“ skyrius. Kartais, kai 
Vjasa, nors ir buvo labai išprusęs, nugrimzdavo į liūdesį, 
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Narada patardavo jam giedoti apie žmogaus pavidalo Die-
vą, pažadinti jausmus ir labiau mylėti Dievą. Tai suteikė 
jam ir pasauliui džiaugsmą bei ramybę, nes kaip tik tada 
Vjasa parašė „Bhagavatą“. 

Laimė yra vidinė dovana 
Nesvarbu, ką jūs šiandien pagerbiate: Vjasą ar kitą 

dvasinį mokytoją. Svarbu tai, kad šiąnakt bus Mėnulio pil-
natis – tai vienintelis tikras dalykas, visa kita tėra spėlionės. 
Dvasinis mokytojas (guru) reikalingas tada, kai jūs turite 
tikslą (telug. guri). Jei tikslo neturite, mokytojas niekuo ne-
padės. Jei sėklas bersite ant smėlio ar uolos, tik iššvaistysite 
turtą. Viduje jaučiamas šviesos troškimas turi nuvesti mo-
kinį pas mokytoją arba mokytoją pas mokinį – kad ir kur jis 
būtų. Tirkite ir darykite išvadas: ar daiktai gali atnešti lai-
mės, ar kas nors pasijuto laimingas? Kaip galima būti lai-
mingam, jei nuolat daugėja troškimų ir karštligiškai kursto-
ma siaučianti ugnis? Pagaliau išanalizavę savo pačių patirtį 
įsitikinsite, jog laimė yra vidinė dovana, dvasinis turtas, 
įgyjamas per ramybę. 

Mėnulis simbolizuoja vyriausiąją Proto dievybę, jis tu-
ri būti vėsus, raminantis, amžinas, pilnas ir šviesti širdyje – 
vidiniame dangaus skliaute. Išorinis materialusis Mėnulis 
pilnėja ir dyla, tačiau reikia siekti, kad protas nepasiduotų 
nuotaikoms, kad jo neveiktų jokios permainos. Vidinis mė-
nulis neturi jokių požymių, jis visada pilnas, uoliam dvasi-
niam ieškotojui visada yra mėnulio pilnatis. 

Žmogų apsėda iliuzija 
Protas, siekdamas įkalinti žmogų, suka kokoną. Kar-

ma, iliuzijos veikla, apgaubia žmogų lyg ryžį lukštas, suda-
rydamas sąlygas sėklai sudygti, užaugti ir subrandinti dau-
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giau sėklų. Išlukštenkite sėklą ir ji daugiau niekada nesu-
dygs. Tas lukštas, karma, verčia žmogų augti ir patirti ma-
lonumą bei skausmą, keliamą gerų bei blogų veiksmų, ir at-
likti sielą apvalančius ritualus bei šventąsias apeigas. Bau-
džiate save ar apdovanojate save patys – tai jūsų poelgių 
pasekmė. Esate čia, nes norėjote čia būti, esate tokio lyg-
mens, į kurį jus pakėlė ar nusmukdė jūsų pačių elgesys. Sa-
vo mintimis, troškimais ir darbais kuriate ateitį. 

Iliuzija yra lyg genties moters dvasia, kuri kartą apsė-
do vieną mokslo vyrą Himalajų vienuolyne. Vargšas žmo-
gus ėmė šokti ir dainuoti lyg kokia genties moteris. Jis kei-
kėsi tos moters kalba. Visi vienuolyno gyventojai ėmė jo gė-
dytis. Pagaliau dvasia buvo išvaryta ir vyras vėl tapo savi-
mi. Jis net neprisiminė savo šėliojimų ir keiksmų. Panašiai 
žmogų apsėda iliuzijos dvasia – ją reikia išvaryti.  

Kaip tai padaryti moko dvasinis mokytojas arba „Gy-
ta“. Nenusiminkite – dvasią galima išvaryti. Pasitikėjimas 
duos reikalingos drąsos ir stiprybės. Nepasiduokite abejo-
nėms ir nevilčiai. Kad ir kas nutiktų, tikslą pasieksite. Gi-
mėte, atėjote čia ne tam, kad dvasios jumis kaip įrankiais 
naudotųsi. Lėtai ir atkakliai įveikdama kiekvieną kliūtį ke-
lyje skruzdėlė juda į tikslą. Tegu ir jūsų kelias būna toks pat 
kaip skruzdėlės. Nuolat kartodami Dievo vardą, įveikite 
tingėjimą, didžiavimąsi, skubėjimą, abejones ir kt.  

Dvasinis mokytojas gali jums padėti tik truputį, tačiau 
būkite jam dėkingi ir už tai. Jis yra lyg įgudęs sodininkas, 
kuris išmintingai prižiūri ir laisto augalus, apgeni medžius, 
suteikia jiems formą, tręšia žemę reikalingomis trąšomis ir 
saugo ją nuo išdžiūvimo bei kenkėjų. Dėkokite dvasiniam 
mokytojui už visas paslaugas, bet apsaugos ir prieglobsčio 
ieškokite pas Dievą. Neduokite mokytojui daugiau nei jam 
priklauso, tačiau savo mokytojui pažadėtos ištikimybės ne-
prisiekite niekam kitam. 
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Dirbkite dvasinį darbą nuolat ir tvarkingai 
Negalite namo parduoti vienam žmogui, paskui įkeisti 

jį ar, truputį palaukę, dar kam nors išnuomoti. Šri Rama-
krišna, norėdamas pažinti pavidalo neturintį Dievą, net ry-
žosi deivės Kali statulą perskelti pusiau. Nedirbkite dvasi-
nio darbo priešokiais, darbuokitės nuolat ir tvarkingai. 
Antraip jūsų dvasinis darbas bus panašus į netinkamą 
augalo priežiūrą – čia jį laistote, čia leidžiate jam džiūti, 
paskui vėl laistote. 

Vieta, į kurią jums patariama sutelkti dėmesį, nėra taš-
kas tarp antakių kaktos viduryje (bhru-madhya), tai jūsų vi-
dinio suvokimo vieta, jūsų širdis (hrudhaya). Indra, norėda-
mas sutrukdyti išminčiams dvasinį darbą, atsiuntė dangiš-
kų mergaičių. Jūs taip pat medituodami išgirsite devynių 
rūšių muziką, tačiau dėl to nekilkite į dausas. Nenutraukite 
savo dvasinio darbo. 

Čia dvasinio mokytojo diena švenčiama ne taip, kaip 
kitur. Mano ryšys su jumis – nei mokytojo su mokiniu, nei 
vadovo su piligrimu ryšys. Išorinio mokytojo negalima ly-
ginti su vidine visur esančia jėga (sarvantharyaami). Neištie-
sęs sparnų ir nepakilęs į dangų net Garuda103 nepasieks 
tikslo. Tad ženkite į priekį. Toks jūsų artimiausias uždavi-
nys, kuriam turite ryžtis šiandien. Imkitės šito nuoširdžiai 
ir jums pavyks. Dievo malonė nušvies kelią. Viešpats atėjo 
jums padėti. 

Prašanti Nilajamas, 1962 07 17 
 
 
 
 

                                                 
103 Garuda – dangiškasis paukštis, kuriuo skrenda Višnus.   
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     iekvieną veiksmą paaukokite Dievui  
tarsi dėdami prie Jo kojų gėles.  
Kiekvieną kartą įkvėpkite orą  
lyg aukodami Jam auką.  
Nenusiminkite – ištikti nelaimės,  
vertinkite tai kaip Dievo malonę.  
Jei per avariją žmogus netenka rankos,  
jis turi tikėti, kad tik Dievo malonės dėka nežuvo.  
Kai žinosite, kad niekas nenutinka be Jo valios,  
viską labiau vertinsite. 

Satja Sai Baba  

K  
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40. I ŠKELKITE ŠIRDYSE  
RAMYBĖS VĖLIAVĄ 

Prašanti Nilajame kiekviena diena – šventė, pasak pa-
tarlės, „Visada džiugus, visada jaunas“ (Nithya kalyaanam, 
pachha thoranam). Išoriniai ženklai turi ypatingą vertę švie-
čiant žmones ir taurinant jų jausmus. Todėl tradiciškai čia 
taip pat švenčiame Devynių naktų šventę (Navaraathri)104. 
Tačiau Durgai ar Sarasvatei įkurdinti širdyje nereikia laukti 
tokios šventės. Ta diena, kai pajusite norą tai padaryti, ir 
bus šventė. Todėl nedelskite ir neatidėliokite. Kiekvieną 
kartą, kai Nilajame iškeliama vėliava, kalbu beveik apie 
tuos pačius dalykus. Tačiau kaip turite kasdien valgyti ir 
praustis, taip ir Aš Savo žodžius privalau jums kartoti nuo-
lat. Jie skirti tiems, kurie jau girdėjo Mane kalbant, tačiau 
dar labiau jie reikalingi atvykstantiems čia pirmą kartą. 

Šis Nilajamas vadinamas „Ramybės buveine“. Tai ne-
paprastos ramybės buveinė. Tiesą pasakius, visi jūs, kiek-
vienas iš jūsų, esate „ramybės buveinės“. Todėl dažnai 
kreipiuosi į jus „Ramybės įsikūnijimai“! Turiu jums primin-
ti, kad jūsų tikroji prigimtis yra ramybė, pusiausvyra, lais-
vė. Negalite iškelti iš vidaus to, ko ten nėra. Todėl ten, giliai 

                                                 
104 Devynių naktų šventė, dar kitaip vadinama Daseros šventė, Indijoje 

švenčiama devynias dienas ir naktis rugsėjo arba spalio mėnesį pa-
žymint kovą su blogosiomis jėgomis ir pergalę prieš jas; trys dienos 
skirtos deivei Durgai, kitos trys – deivei Lakšmei ir dar trys – deivei 
Sarasvatei.    
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viduje, turi būti ramybė. Ji – jūsų esmė. Ji – vaisiaus bran-
dumas, prinokusio vaisiaus saldumas.  

Ramybė jus taurina ir tobulina 
Ramybė nėra tik išorinis drabužis, kurį galima apsi-

vilkti ar nusivilkti. Ji nėra drąsa, kurią parodė jaunystėje 
Judhištira105, ištvėręs šimtą lazdos smūgių, kai buvo bando-
ma jo ištvermė, neišliedamas nė vienos ašaros ir nė karto 
nesudejuodamas. Ramybė nėra susitaikymas, kurį žmogus 
priima žlugus siekiams, ar nusiraminimas patenkinus troš-
kimą. Tai taurinanti ir tobulinanti būsena, jaučiama, kai 
žmogus susilieja su savo būties šaltiniu. Nurimsta bangos, 
liaujasi proto veikla, dingsta nerimas. Tokią būseną pasie-
kęs žmogus iškelia didžiosios ramybės vėliavą. Jūs visi tu-
rėtumėte stengtis savo širdyse ją iškelti. 

Visi turite tapti doros darbuotojais, apsiginklavusiais 
tiesos, doros, ramybės ir meilės ginklais. Pažadinkite žmo-
niją ir išvaduokite ją nuo ligų, kurios dabar ją puola. Daž-
nai sakydavau, kad vėliavos iškėlimas nėra paprastas 
veiksmas, tai prasmingas iškilmingo stojimo tarnybon žen-
klas. Niekada nedarau jokio beprasmio veiksmo ir neištariu 
nė vieno beprasmio žodžio. Vėliavoje pavaizduotas simbo-
lis taip pat prasmingas. 

Vėliavos simboliai 
Pastebėjote, jog Prašanti Nilajamo nejuosia jokia sie-

na. Jis yra toks, koks turi būti, kad žmonės galėtų iš bet 
kurios pusės netrukdomi ateiti pas Dievą. Tačiau čia yra 
vartai! Priartėjęs prie Nilajamo kelias daro posūkį ir šiuo 
keliu atvykstantys žmonės, kaip ir visi kiti, yra palinkę 

                                                 
105 Judhištira – „Mahabharatos“ veikėjas, vyriausias pandavų brolis.   
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nuo įgimtų savybių, paveldėtų polinkių naštos. Jie čia 
vyksta raginami troškimų ir plakami aistros botagų, tačiau 
pro vartus galės įeiti tik tada, kai jų nebevaldys inercijos ir 
vangumo savybė, t.y. kai nusileis iliuzijos uždanga. Iš čia 
žmonės patrauks toliau link Nilajamo ir įeis pro antruo-
sius vartus, kur išvys įspūdingą pastatą, o priešais jį – sta-
tulą, visa tai patrauklu šiek tiek aukštesnei veikliajai savy-
bei. Tačiau net ir tai nublanks įėjus į salę, kur ramybė pa-
vergia sielą šventais paveikslais, atvaizdais, bhadžanomis, 
giedamais Dievo vardais ir pan. 

Ratas, esantis priešais pastatą, yra simbolio, pavaiz-
duoto vėliavoje, konkretus įgyvendinimas. Visi turite tai 
žinoti ir kitiems pasakyti. Pirmojo plytomis apjuosto rato 
vidurys, kaip matote, pribertas smėlio. Tai geismas, bevai-
sė žemė, kurioje niekas neauga, kuri nieko negali išmaitin-
ti. Kitas ratas – antrasis žmogaus priešas – pyktis. Čia jį 
simbolizuoja šakniagumbis augalas su daugybe lapų, ku-
rie, nors ir dažnai pjaunami, vos palijus vėl sužaliuoja. 
Toks yra pyktis – manote jį išrovę, tačiau tegu tik kas nors 
pajudina jūsų išdidumą ar nepatenkina kokio nors įgei-
džio, kaipmat įnirštate. Jo šaknys lyg čiuptuvai, iš kurių 
sunku išsivaduoti.  

Kiekvieną kartą per šią šventę tūkstančiai čia vaikščio-
jančių žmonių išmindžioja šiuos augalus. Tačiau po mėne-
sio, prasidėjus Gimimo dienos šventei ar vėliau, jie vėl su-
dygsta ir užauga ganėtinai dideli. Taip ir žmogų užvaldo 
pyktis, kuris vėliau virsta neapykanta bei kerštu – tai sim-
bolizuoja du raudoni pėdsakai, kurie iš toliau atrodo kaip 
du koncentriniai ratai. Jei kas nors pastoja jums kelią ar at-
sisako būti nusikaltimo bendrininku, pradedate jo nekęsti. 
Pyktį jums kelia ir nusikaltimo darymas, ir jo nedarymas. 
Todėl čia yra du pėdsakai. 
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Tegu simbolis atgyja jūsų sąmonėje 
Perėjęs godumo ir geismo smėlyną, pykčio dykynę, 

įveikęs neapykantos ir keršto žemę dvasinis ieškotojas pa-
tenka į žaliąją meilės pievą. Matote plačia žalios žolės 
juosta apjuostą apskritimą. Tai gerų minčių ir dorybių 
simbolis. Čia gaivu ir malonu. Už jo didžiulis ramybės 
plotas, kur niekas netrukdo ir kur nugrimzdęs į tylą ilsisi 
protas. Dabar jums suteikiama galimybė – tapkite jogu, 
imkitės dvasinio darbo, susiliekite su Didžiąja Jėga, Abso-
liutu, Išmintimi, Amžinąja Tiesa. Per šešis centrus, pažy-
mėtus ant jogo lazdos (yogadhandha) rato viduryje, sąmonė 
kyla aukštyn, ir žiūrėkite, kas tada nutinka – pražysta šir-
dies lotosas, išsiskleidžia žiedlapiai, visatoje pasklinda 
aromatas.  

Kai saulė užlieja jus savo spinduliais, nušvintate, vis-
kas paskęsta vienoje, visus gaubiančioje šviesoje. Apmąs-
tykite šį simbolį. Teatgyja jis jūsų sąmonėje. Kaip tik tai tu-
riu galvoje sakydamas: „Iškelkite savo širdyse vėliavą“. 
Pamatysite, kiek gausite naudos. Vėjas džiugiai plazdena 
Nilajamo vėliavą. Tegu ji taip pat džiugiai plazda ir jūsų 
sieloje, kviesdama labiau stengtis ir uoliau dirbti dvasinį 
darbą. 

Aš noriu ne tik jūsų meilės, bet ir tos meilės skatina-
mos veiklos. Palengva atsisakykite visų dabartinių pareigų, 
imkitės naujos savęs gelbėjimo pareigos – daug laimėsite. 

Prašanti Nilajamas, 1962 09 29 
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  sminė tikrovė – tai visagalis, visa žinantis  
ir visur esantis Dievas.  
Kad ir kokie būtų sukrėtimai,  
kad ir kokios ūžtų audros,  
nesiliaukite tuo tikėję.  
Prisiminkite tai kiekvieną kartą įkvėpdami orą.  
Kaip tai padaryti?  
Kartokite Dievo vardą, bet kurį Dievo vardą,  
nuo kurio sklinda dieviškas aromatas,  
kuris jums primena Jo grožį, malonę ir jėgą. 

Satja Sai Baba  
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41. DOROS ŠAKNYS 

Šiandien anksti, prieš patekant saulei, mačiau jūsų šir-
dyse gimstant palaimą, nes atsikėlėte prieš aušrą ir rengėtės 
eiti čia, į šias aukojimo apeigas. Pasiūliau tai atlikti 9.30, ta-
čiau kiti patarė ankstyvą šventąjį laiką (muhuurtha), nes šį-
ryt lijo. Tačiau išsipildė Mano valia, ir štai 9.30 esame čia 
pasirengę pradėti aukojimą! Palaima priklauso nuo maisto, 
maistas – nuo lietaus, o lietus yra Dievo dovana, duodama 
žmogui už aukojamas aukas. Auka yra ritualas, atliekamas, 
kaip patariama „Karmakandoje“106, o „Karmakanda“ yra 
Vedų dalis. Vedų Viešpats (Veda Purusha) yra kaip tik tas 
šaltinis, iš kurio trykšta palaima. Todėl ši auka skiriama Ve-
dų Viešpačiui (Veda Purusha yajna). 

Auka yra kiekvienos gyvos būtybės lemtis. Gyvenimą 
palaiko auka. Kiekviena būtybė, nuo mažiausios amebos iki 
išmintingiausio mokslininko, nuolat kam nors aukojasi. 
Motina aukojasi vaikui, tėvas – palikuonims, draugas – 
draugui, individas – grupei, dabartis – ateičiai, turtingieji – 
vargšams, stiprieji – silpniesiems. Tai vis aukos. Tačiau 
daugumos žmonių aukos nesąmoningos, daromos ne savo 
noru ir netinkamai. Aukojama iš baimės arba godumo, ti-
kintis naudos, tiesiog instinktyviai ar todėl, kad tai daryti 
žmogų ragina pirmykštis potraukis. Tačiau auka, ypač 
žmogaus auka, turi būti sąmoninga ir skirta siekti aukštes-
                                                 
106 Karma kaandha – Vedų dalis, kurioje aiškinamos pasauliečiams (tik 

pradedantiems žengti dvasiniu keliu ir negalintiems suprasti moks-
lo apie nemirtingąją sielą) skiriamos apeigos ir ritualai.   
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nių dvasinių tikslų. Tada, kai pats gyvenimas virs auka, 
egoizmo neliks ir upė įsilies į jūrą. 

Iškelkite neįkainojamus Indijos praeities perlus 
Aukos upė – tai Sarasvatė107, viena iš trijų Vedų upių 

(Vedhic thriveni). Kiekvieno Vedų himno ir ritualo prasmė ir 
reikšmė yra auka. Kiekvienas Vedų skiemuo – Dievo var-
das, o tokių skiemenų yra net 13 milijonų. Jei Sarasvatė, te-
kanti po dviejomis upėmis – Gangu ir Jamuna, išdžius, atsi-
tiks baisi nelaimė. Taip pat jei aukos upė išdžius, bus pra-
rasti didžiuliai dvasiniai turtai, nes kai tai nutiks, Indija ne-
bebus Indija. Bharatos šalis (Bhaarathavarsha) vadinama kar-
mos žeme (karmabhuumi), nes prasmingiausia karma yra 
aukojimas. Čia ne kančios (vedhana), o Vedų žemė (Vedha-
bhuumi). Deja, ji sparčiai virsta kančios žeme. Jei žmonės vėl 
ims mokytis iš Vedų ir pagal jas gyventi, jie nustos kentėję. 
Nepasitenkinkite keliomis blizgančiomis kriauklėmis, ku-
rias radote šios senos kultūros šalies pakrantėje. Nerkite į 
praeities gelmę ir iškelkite neįkainojamus perlus. 

„Vedos yra doros šaknys“ (Vedokhilo dharma muulam). 
Pažeidus šaknis, medis nudžiūva. Jei šaknys bus gyvos, 
medis vėl ataugs, net jei nukirsime šakas ar nuskabysime 
lapus, jis vėl sužaliuos. Tačiau išdžiūvus šaknims, neliks jo-
kios vilties. Vedos ir Šastros – tai dvi Indijos akys. Deja, ak-
lai mėgdžiojant Vakarų kultūrą ir kritikuojant savąją, tos 
akys apsiblausė. Neregius dabar vedžioja kiti neregiai. Už-
miršdami Vedas ir Šastras indai pateko kitų, svetimos kul-
tūros žmonių priklausomybėn. 

                                                 
107 Sarasvatė – mitinė požeminė upė. Utar Pradešo valstijoje, netoli Ala-

habado miesto yra Jamunos ir Gango upių santaka. Manoma, kad 
šioje vietoje įsilieja ir požeminė Sarasvatės upė. Apsiplovimas šioje 
vietoje induistams yra šventas ritualas.   
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Savo akis žmogus užsirišo egoizmo raiščiu 
Norėdami išsaugoti Vedas nemaldaukite vadovų ir 

vyriausybės pagalbos. Vedos priklauso tiems, kurie jų 
trokšta, žino jų vertę, jaučia jų nenumaldomą troškulį, nori 
jomis vadovautis ir mėgautis jų teikiamu džiaugsmu bei ra-
mybe. Niekas kitas neturi teisės jų savintis ar iš aukšto apie 
jas kalbėti. Tokios kalbos nenuoširdžios ir todėl bevertės, 
gal net veidmainiškos. Žmonės nemoka atskirti laikina nuo 
amžina, teisinga nuo neteisinga, tikra nuo netikra, tačiau jie 
kalba apie Vedas ir išdidžiai vaikščioja tarp kitų pasipūtu-
sių žmonių. Tačiau yra tokių, kurie laikosi nuo jų atokiai. 
Kai kas tvirtina, jog Vedos yra kelių braminų išmonė, skirta 
jiems išaukštinti. Tai didelė klaida. Taip elgiasi nevispro-
čiai, kalbėdami apie jiems nesuvokiamus dalykus. 

Žuvis, įmesta į indą, kad ir auksinį, desperatiškai ver-
žiasi atgal į jūrą, iš kurios buvo ištraukta. Ji labai kentės kol 
sugrįš į tikruosius namus. Žuvis turi būti iš visų pusių ap-
supta vandens – tik tada ji liks gyva ir bus laiminga. Žmo-
gaus prigimtis taip pat ilgisi dieviškosios palaimos, jis ne-
gali be jos išgyventi. Žmogus yra nemirtingumo įsikūniji-
mas (amritha swaruupa), todėl jam sunku įsivaizduoti, kad 
jo kūnas sunyks ir kada nors jis turės mirti. Savo akis jis už-
sirišo egoizmo raiščiu ir tvirtina, kad jam priimtina tamsa. 
Blankiai matomi keistų pavidalų daiktai jam atrodo tikri. 

Vedų žinovai turi išsaugoti Vedas 
Jei norite nusiimti raištį ir išvysti šviesą bei visus daik-

tus naujoje šviesoje, turite laikytis tam tikrų taisyklių ir do-
ros. Šią pasaulietišką ligą gali išgydyti Vedų vaistai ir tam 
tikri suvaržymai bei apribojimai, nurodantys, ką galima ir 
ko negalima daryti. Viso to laikosi braminai. Nemanykite, 
jog suvaržymai ir apribojimai yra tik prietarai. Niekas jų 
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nesilaiko šiaip sau. Tai labai sunkūs elgesio ir kasdienio gy-
venimo apribojimai. Reikia didelio tikėjimo, drąsos ir iš-
tvermės jais patikėti ir juos pritaikyti gyvenime. Gerbkite 
žmones, kurie tuo pasižymi. Žinau, kaip nuoširdžiai jie lai-
kosi taisyklių, nes esu su kiekvienu iš jų daug metų. 

Daugybę metų Vedų išminčių tiestas kelias apaugo 
spygliuotais krūmais, nebeįmanoma jo atpažinti – vienos 
duobės, kiaurymės ir brūzgynai. Dažni keliautojai, apsisto-
ję poilsio namuose, ką nors sugadina. O juk tie namai jiems 
suteikė prieglobstį. Panašiai elgiasi ir tie žmonės, kurie pa-
laiminti ir pakylėti Vedų, jas apšmeižė. Kai šaliai iškyla 
priešo antpuolio pavojus, kariuomenė, sudaryta iš rūpes-
tingai parinktų ir karo tikslams lavinamų gyventojų, skuba 
puolėjus atremti. Panašiai turi elgtis ir atsidavę mokslinin-
kai – kilus pavojui Vedoms jie turi imtis darbo. 

Tie braminai ir mokslininkai kenčia, nes jaučiasi ap-
leisti ir vieniši. Pažvelkite – jie sėdi gražiai pasipuošę, lyg 
nuotakos vestuvių paviljone, jų veiduose – džiugesys, o šir-
dyse – viltis. Iki šiol niekas kantriai nesiklausė jų atidžiai ir 
taisyklingai tariamų Vedų mantrų. Nuo šiol jiems nereikės 
baimintis. 

Mano užduotis – atgaivinti Vedas (Vedha samrakshana), 
išsaugoti šventųjų raštų žinovus (vidwath poshana) ir įtvir-
tinti dorą (dharma sthaapana). Visi šie trys dalykai tarpusa-
vyje susiję. Raštų žinovų išsaugojimas padės ir Vedoms, ir 
dorai. Todėl tikiu, kad šių žmonių triūsas ir nuoširdumas 
neliks be atpildo. Aplaidumo era baigėsi. 

Septynių dienų aukojimas Vedų Viešpačiui 
(Vedha Purusha sapthaha yajna), 

Prašanti Nilajamas, 1962 10 01 
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     ai žmogus galvoja tik apie Ramą,  
nelieka vietos geismui.  
Dievui užvaldžius protą troškimai dingsta.  
Troškimai yra medžiaga,  
iš kurios audžiamos mintys, 
ir kai jų nelieka – išsivaduojate.  
Ši pakopa vadinama proto mirtimi (mano-nigraha),  
proto susiliejimu (manolaya)  
ar proto sunaikinimu (mano-naashana). 

Satja Sai Baba 
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42. I LIUZIJA IR  
AUKŠČIAUSIOJI TIKROVĖ 

Klausydamiesi šių žymių mokslininkų, protingų vyrų, 
kurie lyg prinokę vaisiai yra sklidini Vedų išminties, pa-
mirštate (žinau, kaip jaučiatės) savo varginančius nepato-
gumus, lietų, karštį, nemigą ir alkį. Tai liudija, jog Vedos 
yra džiaugsmo šaltinis. Jūsų džiaugsmas yra dar didesnis, 
nes visą laiką klausydamiesi jų prisimenate Mane, lyginate 
Mano žodžius ir darbus su šių žmonių aiškinamais Vedų 
dievų žodžiais ir darbais, įsitikinate, kad jie yra tokie patys. 
Tačiau patikėkite – ne jie, ne Aš, o jūs patys esate savo vidi-
nio džiaugsmo priežastis. Tie mokslininkai kalbėjo, jog at-
liekant ritualus reikia siekti ypatingo tyrumo, tada visuo-
menėje būsianti tvarka ir žmonės būsią laimingi – tokie bū-
na ritualų vaisiai. Tačiau visa tai jau yra jumyse, visa tai jau 
jums skirta. Savo viduje jūs tai žinote, girdite perspėjamus 
ir drąsinamus žodžius. Todėl dabar trumpam nutilkite, kad 
perimtumėte jų išmintį. 

Gimėte vienam vieninteliam tikslui – numirti, atsikra-
tyti savojo „aš“. Iliuzijai (bhrama) išsisklaidžius, susiliesite 
su Aukščiausiąja Tikrove (Brahman), t.y. sužinosite, jog 
esate Ji. Visa ši literatūra, visos pastangos, aukos, moky-
mas – tai priešais jus pastatytas veidrodis, išvyskite jame 
save patį.  
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Karma yra lyg dangumi praplaukiantys debesys 
Tai galima pasiekti dirbant darbus, garbinant Dievą ir 

siekiant išminties. Vedos yra pagrindinis visą žmoniją švie-
čiantis mokymas, jame yra visi trys dalykai: apeigos ir ritu-
alai skirti dirbti (karma kaanda), Dievui garbinti (upaasana 
kaanda) ir žinioms siekti (jnaana kaanda). Žinoma, meilė 
Dievui, Jo garbinimas šventu ir pasiaukojamu darbu dova-
nos šventųjų žinių. Pakaks nusipirkti bilietą ir įlipti į trauki-
nį – jis praskries pro daugelį geležinkelio stočių ir nuveš jus 
į tolimą tikslą. Pastangos perkant bilietą ir lipant į traukinį, 
meilė Dievui arba didelis noras pasiekti galutinę stotį neli-
pant tarpinėse stotyse padės jums patekti tiesiai į tą vietą, 
kur norėsite nuvykti. 

Širdies dangaus skliaute tarsi mėnulis ir saulė turi 
šviesti protas bei intelektas. Karma yra lyg tie praplaukian-
tys dangumi debesys – nesijaudinkite dėl jų. Kai kurie de-
besys neišvengiami, tačiau jie greit išsisklaidys. Taip pat ir 
karma. Debesys nedings vien todėl, kad ant jų šauksite. 
Nustumti tuos debesis galima tik laikantis drausmės. Jei 
norite panaikinti karmos pasekmes, turite dirbti. Už karmą 
reikia atsilyginti. 

Vedos neturi pabaigos, jos yra beribės (anantham), tai 
visa gaubiantis dangus. Šastros – po tuo dangumi stovintys 
pastatai, kiekvienas su kitokiu stogu, vieni dideli, kiti maži, 
tačiau visi pastatyti tam, kad suteiktų prieglobstį ir patogu-
mus, visuose apstu to paties nektaro. Tik šaltinis, iš kurio 
jis semiamas ir pilamas į indus, yra Vedos. 

Štai akmens statula. Jos veidas, kūnas, plaukai, karū-
na, įtvirtinti brangakmeniai akmeniniai. Drabužis, kuriuo 
statula vilki, akmeninis, šypsena akmeninė. Taip pat ir vi-
sas pasaulis yra Aukščiausioji Tikrovė – viena esmė, viena 
energija, vienas protas. Vidvanas Koluris Somasekhara Šast-
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ris, Sanidhanamas Lakšminarajana Šastris ir Upuluris Ga-
napatis Šastris kalbėjo labai skubėdami, nes juto, kad jūs 
trokštate išgirsti dar ir Mane. Tačiau jūs nuskriaudėte save, 
nes retai pasitaiko galimybė išgirsti kalbant tokius talentin-
gus ir patyrusius vyrus. Labai ilgai sėdėjote be pertraukos, 
todėl dabar baigsiu kalbėti. 

Prašanti Nilajamas, 1962 10 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   kirkite kūnui tiek dėmesio, kiek reikia,  
bet ne daugiau.  
Kai kas pataria niekinti kūną,  
tačiau tai nėra gerai.  
Elkitės su kūnu kaip su įrankiu,  
naudokitės juo kaip valtimi, keltu.  
Negalima nieko niekinti.  
Viskas yra Dievo sukurta,  
viskas liudija Jo šlovę, Jo didybę. 
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43. G HI IR SANDALAS 

Kasdien mokslo vyrai, atvykę į šį mažą, tarp kalnų ir 
miškų pasislėpusį kaimelį, kalba apie dieviškumo esmę. Jie 
duoda jums vaistų, mažinančių karštį ir taisančių sveikatą. 
Ragaujate šį nemirtingumo nektarą, nes jums pasisekė, nes 
užsitarnavote tai savo gerumu, savo gerais darbais. Žino-
ma, įdomu išgirsti braminus, kalbančius apie įvairius daly-
kus, perskaitytus knygose, kurias jie studijavo, tačiau daug 
įdomiau ir naudingiau išgirsti tai, ką jie patys yra patyrę, 
kaip jie įgyvendino išmoktas tiesas. Aš tik pakartosiu, ką jie 
pasakė. Manau, kad jums patiks, nes pasistengsiu kalbėti 
kuo paprasčiau, prisitaikydamas prie jūsų supratimo lygio, 
apie kurį žinau daugiau negu jie. Jie nepažįsta jūsų taip ge-
rai ar taip seniai kaip Aš. 

Žinau, kad net čia yra tokių, kurie šnabždasi tarpusa-
vyje ir sako, jog šis aukojimas su puikiu ghi108 ir brangaus 
sandalo medžio drožlėmis yra didelis pinigų švaistymas. 
Tačiau jei visada galvosite tik apie pinigus, pelną ir nuosto-
lius, kaip pajusite džiaugsmą, kurio neįmanoma įvertinti 
pinigais? Šie žmonės galvoja ne apie nuostabų džiaugsmą, 
kurį teikia senojo ritualo atlikimas, o apie sviestą ir sandalą. 

Tie, kurie kelia šį klausimą, nuo savo gimimo yra su-
valgę gausybę ryžių maišų ir ghi puodynių. Ar kada nors 
jie buvo laimingi? Ar nudžiugino kuo nors savo artimuo-
sius? O juk šis aukojimas teikia džiaugsmo daugybei žmo-
                                                 
108 Ghi – lydant išvalytas sviestas.   
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nių. Nieko neprašau paramos. Aš ir Mano žmonės labai 
džiaugiamės šia švente! Kuo čia dėti kiti žmonės? Jie galvo-
ja tik apie materialią naudą. Aš noriu, kad jūs galvotumėte 
apie dvasinę ritualo prasmę. Tiems žmonėms gaila trupu-
čio sviesto, mažumėlės sandalo medžio, o jūs patiriate ne-
įkainojamą džiaugsmą. 

Aukojimas išreiškia žmonių siekius 
Aukojimo prasmė daug subtilesnė. Šie simboliai turi 

prasmę, jie užtikrina žmonijos pažangą. Kiekvienas ritua-
las – tai simbolinis veiksmas, dvasinis darbas, išreiškiantis 
žmonių siekius. Kiekviena smulkmena simbolizuoja žmo-
nių gyvenimą. Sviestas – tai simbolinis žmogaus emocijų, 
paskatų, įspūdžių ir instinktų plakimo produktas, išreiš-
kiantis tyriausią ir tikriausią žmogaus dieviškumo esmę. Iš-
valytą sviestą galima aukoti dievams. 

Jums gali kilti klausimas, kaip auka pasiekia dievus. 
Reikia tiesiog tikėti, tai liudija pačios Vedos. Nereikalauki-
te jokio kito atsakymo, nes tai bus taip pat neprotinga, 
kaip prašyti akies įrodyti, kad ji tikrai mato kokį nors da-
lyką, pagrįsti tai, ką ji mato. Ar gali ausis liepti kam nors 
kitam įrodyti garso, kurį tik ji viena gali girdėti, tikrumą? 
Akis yra pati sau autoritetas, ausis taip pat yra pati sau 
įrodymas. Vedos, saugančios dievų permaldavimo meną, 
teigia, jog aukojimo ugnis turi subtilią prasmę. Vedos pa-
čios save liudija. 

Stenkitės pelnyti Dievo malonę –  
kuo nors mažesniu nesitenkinkite 
Dangaus valdovas Indra yra vyriausioji dievybė, glo-

bojanti rankas. Aukojimas jam suvienija darbuotojus, skati-
na kolektyvo bendradarbiavimą gamyboje, tai lemia žmo-
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gaus ir visuomenės pažangą. Dangiškasis mokytojas Bri-
haspathis yra Intelekto dievybė. Jam skirta auka padeda 
užmegzti nuoširdžius ir darnius santykius. Aukos Mėnulio 
dievybei (Chandra yajna) tikslas panašus – ji ugdo širdžių 
darną, o auka Saulės dievybei (Aadhithya yajna) moko visus 
matyti vienoje šviesoje, nes Saulės dievybė globoja akis.  

Kiekviena auka daro didžiulę neregimą įtaką žmo-
nėms, nes mantros yra galingi paslaptingi subtilūs garsai. 
Visada galvokite tik apie ilgalaikius, visuotinius, dvasinius 
dalykus. Nekelkite žemų tikslų, pasitelkite protą Dievo 
tikslams pasiekti – dorai pasaulyje įtvirtinti. Ką jūs galite 
numatyti savo menku protu? Kartą gyveno žmogus, kuris 
šaipėsi iš Dievo, klausdamas, kodėl Jis dideliam banjano 
medžiui davė mažytes sėkleles, o mažoms moliūgo sėk-
loms – didžiulius vaisius. „Jokio proporcijų supratimo“, – 
tvirtino žmogus. Tačiau sykį jam teko miegoti po banjano 
medžiu. Pabudęs pamatė ant savęs prikritusių daug sėklų. 
Jei banjano medžio sėklos būtų buvusios proporcingos jo 
dydžiui, pakaktų vienos sėklos, kad krisdama iš medžio ji 
iškart užmuštų kritiką! Tad žmogelis padėkojo Viešpačiui 
už Jo logiką ir sveikas gyvas nuėjo sau. 

Susitaikykite su tuo, kas nutinka, būkite viskuo paten-
kinti, nedidinkite savo norų, neskatinkite godulio ir nepul-
kite į neviltį. Sušilę nusirengiate šiltus drabužius. Padidėjus 
meilės Dievui šilumai, reikia nusivilkti „troškimų striukę“. 
Stenkitės pelnyti Dievo malonę – kuo nors mažesniu nesi-
tenkinkite. 

Tikėjimas daro stebuklus 
Kartą vienas vagis atsitiktinai išgirdo braminą, pasa-

kojantį apie nuostabią Krišnos vaikystę. Vagis sustojo tik 
minutę, bet niekaip negalėjo pasitraukti. Pasakotojas kalbė-
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jo apie Krišnos dėvėtus papuošalus, ir vagį apėmė didžiulis 
noras tas brangenybes pasisavinti. Tad jis paklausė brami-
no, kurioje vietoje Krišna ganys karves, ar jis bus su vyres-
niuoju broliu, ar su keliais draugais. „Brindavane, ant Ja-
munos kranto“, – trumpai atsakė išminčius.  

Ketindamas užklupti Krišną vieną ir atimti iš jo pa-
puošalus, vagis nuskubėjo į Brindavaną. Ir iš tikrųjų kitą 
rytą jis sutiko berniuką, einantį karvių bandos priekyje... 
Tačiau kaip nuimti papuošalus nuo paties Grožio? Vagis 
pabijojo, kad nuėmus nors vieną brangakmenį spindesys 
sumažės. Širdis neleido jam to padaryti. Apimtas ekstazės, 
žmogus valandų valandas žiūrėjo, kol Krišna pagaliau pats 
jį užkalbino, bet vagis gėdijosi prisipažinti, ką ketino daryti. 
Tačiau Krišna žinojo viską. Jis atidavė vagiui visus papuo-
šalus, kuriais buvo pasidabinęs. Plėšikas iš gėdos ir 
džiaugsmo parpuolė priešais berniuką ant kelių ir palietė jo 
pėdas. O kai pakilo, Krišnos nebebuvo.  

Grįžęs į kaimą vagis nuėjo pas braminą ir paklausė: 
„Ar šios brangenybės yra Krišnos, apie kurį anądien pasa-
kojote? Aš nuvykau į Brindavaną ir jis man jas padovano-
jo“. Ar dar reikia pridurti, jog braminas puolė į kojas plėši-
kui. Tikėjimas daro stebuklus. Jis gali priversti Viešpatį 
jums apsireikšti ir duoti jums tai, ką jūs tikite Jį duosiant. 

Šventikai ir braminai, apimti entuziazmo, labai Manęs 
prašė sutikti su jų siūlymu ir surengti programą, kurią jie 
pavadino „Trijų pasaulių įveikimo triumfas“ (Thribhuvana 
vijayam). Jie nori, kad Aš juos palaiminčiau kaip Višnus, be-
siilsintis prie tūkstantgalvės gyvatės (Seshasaayee)109, sėdė-

                                                 
109 Besiilsintis prie tūkstantgalvės gyvatės yra, pasak Vedų, „tas, kuris 

sėdi atsilošęs į dieviškosios kobros galvą; tas, kuris sėdi ant nuodin-
gos gyvatės spiralės, simbolizuojančios nepasotinamus išorinio pa-
saulio troškimus.“   
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damas kobros formos krėsle (sesha paryanka)110, kurį vienas 
sekėjas atvežė iš Bombėjaus. Tada jie, kaip ir „Bhagavatoje“ 
minimi išminčiai, pažadėjo Man pranešti apie liūdną Šast-
rų, kurias jie studijuoja ir pagal kurias gyvena, padėtį, 
įskaitant visų Šastrų motiną – Vedas. Kai apie tai Man buvo 
užsiminta pirmą kartą, kažkas paprieštaravo, sakydamas, 
jog braminai prašo, kad palaiminčiau žmones „kaip“ Ma-
havišnus. Jam nepatiko žodis „kaip“. Man taip pat nepatin-
ka „vaidinti“. Man apskritai nepatinka „spektakliai“, tačiau 
buvau sujaudintas jų nuoširdaus prašymo ir todėl sutikau. 
Taigi šis vaidmens neturintis ir funkcijų neatliekantis Dievo 
Įsikūnijimas „imasi“ darbo ir „atlieka“ vaidmenį. O kai dėl 
aukos, tai palaiminsiu jus išeinančius kaip Vedų Įsikūniji-
mas (Vedha swaruupa). Tikėkite tuo. 

Prašanti Nilajamas, 1962 10 04 

                                                 
110 Kobros formos krėslas arba kušetė, dar kitaip vadinama gyvatės 

Adisešos guoliu. Seša – mitologinė tūkstantgalvė gyvatė, laikoma 
amžinybės simboliu, gyvačių karalienė. Kartais ji tarnauja Višnui 
kaip guolis, kai jis miega kūrybos pertraukų metu.    
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44. KAS YRA DORA 

Varanasis Subramanja Šastris gražiai kalbėjo apie do-
rą, ypač apie „Mahabharatoje“ vaizduojamą gėrio ir blogio 
kovą. Žinoma, apie gėrį ir blogį reikia spręsti, pasak Šastrio, 
atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, tačiau nepamirštant 
pagrindinių nuostatų. Tas nuostatas suformulavo ir užrašė 
Vedose išminčiai. Todėl sakoma, jog Vedos yra doros šak-
nys. Kaip tik šią Vedų ypatybę ir pabrėžė kalbėdamas Ga-
napatis Šastris. Jiedu, Ganapatis Šastris ir Varanasis Subra-
manja Šastris, surengė jums puikią išminties puotą. Dabar 
yra 6 valanda 25 minutės vakaro. Ghantasala rengiasi prita-
riant muzikai deklamuoti Vedas. Dauguma jūsų jau susi-
kaupėte. Ghantasala sakė, kad jam pasirengti reikia maž-
daug pusvalandžio, todėl, patinka jums ar ne, privalau jus 
tą laiką užimti. 

Visada kalbu apie dorą, nes atėjau jos įtvirtinti. Kito-
kio darbo čia neturiu. Neišmanėlius girdau gaiviaisiais gė-
rimais, o dvasiškai pabudusiuosius – dieviškuoju nektaru. 
Negalima tvirtinti, jog dora smunka tik Indijoje, kur yra 
gimę visi jums žinomi Dievo Įsikūnijimai. Dievas įsikūnija 
ten, kur yra doros šaknys, laikančios medį, ir kur ji tebėra 
puoselėjama bei vertinama. Visas kitas pasaulis tėra tik to 
medžio šakos. Tačiau Man nėra nei gimtinės, nei svetimų 
kraštų. Visą žmoniją reikia grąžinti į doros kelią. Vedos 
nėra žmogaus kūrinys (apourusheya), jos nesiejamos su 
žmogaus gebėjimais ar autoryste. Vedų dvasia nepriskiria-
ma kuriai nors vienai šaliai. Vedos atsiranda ten, kur žmo-
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nės jų trokšta. Visos religijos ir dorovinės nuostatos tėra 
Vedų tiesų atšakos. 

Ketinimai turi būti tyri 
Žmogaus prigimtį reikia drausminti, kontroliuoti ir 

pasukti teisinga linkme. Antraip ji, lyg patvinęs Gangas, 
milijonams ramiai gyvenančių ir manančių, kad žmogaus 
prigimtis nėra bloga, atneš didelių nelaimių. Žmogų reikia 
išgydyti nuo greitos naudos siekimo, kad vėliau jis turėtų 
ilgalaikę naudą, kuri užtikrintų jam geresnę sveikatą. Indi-
vidas turi atsisakyti asmeninės naudos vardan daugelio 
žmonių, kaimo, bendruomenės, šalies ar visos žmonijos 
naudos. Idėjas, nuostatas, įstatymus, papročius, elgesio 
taisykles, įpročius, veiksmus reikia vertinti pagal du krite-
rijus: ketinimus ir pasekmes. Ar ketinimai tyri? Ar jie kilę 
iš meilės? Ar jie grįsti tiesa? Ar jie teikia ramybę? Jei taip, 
tai veiksmas, įstatymas, paprotys ir elgesys yra teisingas. 
Ketinimai ir pasekmės yra tarsi du Godavarės upės kran-
tai, nukreipiantys jos vandenis į jūrą, kurioje gali tilpti be-
galė vandens.  

Iš tikrųjų taisyklės ir suvaržymai teikia gyvenimo žai-
dimui džiaugsmo. Jei žaisdamas futbolą kiekvienas žaidė-
jas elgtųsi su kamuoliu kaip nori, nebūtų nei įvarčio, nei 
užribio, nei baudos, žaidimas būtų beprasmis ir neteiktų 
džiaugsmo. 

Doros nuostatos 
Kaip nuspręsti konkrečiu atveju, kas yra dora, o kas 

ne? Pasakysiu keletą taisyklių, kuriomis galėsite vadovau-
tis. Tai, kas neskaudina nei jūsų, nei kitų, yra dora. Todėl 
elkitės taip, kad ir jūs, ir kiti jaustųsi laimingi. Kita taisyklė 
tokia – siekite minties, žodžio ir veiksmo darnos. Elkitės 
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taip, kaip kalbate, kalbėkite tai, ką jaučiate, neveidmainiau-
kite savo sąžinei, nevilkite minčių melo drabužiais, neslo-
pinkite sąžinės balso, versdami jį nutilti ir darydami tai, 
kam sąžinė nepritaria. Toks yra doras gyvenimas. Kuo daž-
niau elgsitės tinkamai, tuo bus lengviau tai daryti. Jei nors 
kartą tinkamai pasielgsite, kitą kartą tai daryti bus vis leng-
viau. Ką jūs darote, lemia tai, kas jūs esate, o kas esate, le-
mia tai, ką darote. Tie du dalykai labai vienas su kitu susiję. 

Dar viena taisyklė – dorai elgdamiesi visada būsite ra-
mūs, blaiviai mąstysite, išsaugosite vidinę pusiausvyrą. Su-
prasite, kad sėkmė ir praradimas, turtas ir skurdas, 
džiaugsmas ir skausmas, viltis ir nusivylimas laikini. Nekil-
kite į dausas ir nepulkite į bedugnę. Būkite ramūs, tvirti. 
Visa, kas padeda jums išsaugoti tokią netrikdomą ramybę, 
yra dora. 

Taigi juslinis gyvenimas nėra dora (adharma), dvasinis 
gyvenimas yra dora (dharma). Dora yra tai, kas žmogų pa-
laiko, gelbsti ir daro šventą. Kai žmogus gimsta, jam duo-
damas gyvenimas tam, kad jis sužinotų esąs amžinas. Kūno 
dalys skiriasi, tačiau jos visos priklauso tam pačiam kūnui. 
Kvaila manyti, kad jos su kūnu nesusijusios. Nuo saulės 
sklinda milijonai spindulių, tačiau jie visi yra jos. Saulė gali 
atsispindėti daugybėje vandens pripiltų puodynių ir nors 
jose švyti mažyčiai jos atspindžiai, ne jie, o saulė yra tikra. 
Atspindžiai netikri.  

Bendra tinkamo elgesio taisyklė tokia: „Elkitės su ki-
tais taip, kaip norėtumėte, kad su jumis elgtųsi kiti“. Nekel-
kite nepagrįstų reikalavimų. Elkitės su visais kaip su savi-
mi. Tikėkite savimi, tada galėsite tikėti kitais. Gerbkite save 
ir kitus. Egoizmas yra altruizmo matas. Žmonija – tai viena 
bendruomenė, žeisdami save žeidžiate visus. Padėdami 
žmogui atsistoti išsitiesiate patys. Elgesys, kurio tikitės iš 
kitų, yra jūsų pareigos jiems matas. 
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Žmonijai, visoms klasėms, šeimai, visuomenei, profe-
sinėms grupėms ir atskiriems žmonėms geriausi doros ke-
lio vadovai yra Vedos ir Upanišados, sudarančios amžino-
sios visuotinės religijos (sanaathana dharma), išminties 
(jnaana kaandha) ir garbinimo (upaasana) skyrius. Kaip De-
lis yra Indijos sostinė, taip Indija yra visos žmonijos dvasi-
nė sostinė. Indams tenka atsakomybė savo gyvenimu įro-
dyti, jog dora teikia ramybę ir laimę, kad visi kiti žmonės 
gali pasisemti iš šventųjų Indijos raštų įkvėpimo ir žengti 
vienu keliu. 

Prašanti Nilajamas, 1962 10 05 
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45. BRAMINAS 

Šis susitikimas prasidėjo 4 valandą 15 minučių, daugu-
ma jūsų atėjote čia turbūt jau 3 valandą 30 minučių, o dabar 
yra 7 valandos 40 minučių. Girdėjote puikų Upulurio Ga-
napačio Šastrio aiškinimą. Jis žino įvairius kiekvieno Vedų 
skiemens prasmės atspalvius. Toks jo atsidavimas Dievui. 
O meilė jums tokia didelė, kad visas tas gausias žinias jis 
pateikė paprasta gražia telugų kalba, kurią suprasti gali net 
vaikas ir, svarbiausia – uždegė jus noru siekti daugiau ži-
nių. Ganapatis Šastris padėjo jums suprasti tam tikrų apei-
gų, ritualų bei mantrų esmę. Čia atliekamas ritualas, skati-
nantis siekti dvasinių žinių, ir visi turi žinoti to, kas čia 
vyksta, prasmę. 

Upuluris Ganapatis Šastris paaiškino, kodėl aukojant 
šią auką žemė iš karališkųjų arklidžių, karališkųjų dram-
blių pastogės ir iš po rūmų vartų laikoma šventa, kodėl tin-
kamesnė žemė iš skruzdėlyno, o ne kitų vietų. Aš specialiai 
pasirūpinau, kad visos priemonės būtų autentiškos, daviau 
šiems žmonėms visa, ko jiems reikėjo, ir liepiau nepasiten-
kinti pakaitalais ar antriniais produktais, nes žinau, kad jie 
taip pat nori labai kruopščiai atlikti apeigas. Noriu ir jums, 
ir jiems įrodyti, kad griežtai pagal Vedų reikalavimus auko-
jama auka tikrai duos Aukščiausiojo pažadėtųjų vaisių. 
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Vedos yra gili jūra, kurioje slypi brangūs perlai 
Remila Surjaprakaša Šastris pasakojo apie Kumarila-

bhatą, kuris gyveno prieš Šankaračarją ir atgaivino Vedų 
studijas įveikdamas tų laikų Vedų ritualų priešininkus. Da-
bar čia statomas gyvatės formos krėslas. Netrukus prasidės 
paskutinė šios šventės dalis – Trijų pasaulių įveikimo 
triumfas (Thribhuvana vijaya)111, kuriai rengėsi Kaluris Vi-
rabhada Šastris ir kiti. Neketinau šiandien kalbėti, tačiau jei 
nekalbėsiu, jūs visi nusiminsite. Todėl užpildysiu šią per-
trauką. Abu Šastriai puikiai kalbėjo, nes visus savo teigi-
nius grindė tik Vedomis. Pagirtinas ir jų tikslas – supažin-
dinti su Vedų mokymu žmones ir taip juos kelti į aukštesnį 
lygmenį. Kai protas skaidrus ir galvoje daug gerų minčių, 
žodžiai malonūs ir stiprinantys. Labai sunku nerti į jūros 
gelmę, pradžios ir pabaigos neturinčias Vedas bei rasti 
brangiųjų perlų ne todėl, kad perlų nedaug, o todėl, kad jū-
ra labai gili. Vedos moko žmogų pakilti aukščiau trijų savy-
bių (inertiškosios, veikliosios ir ramiosios), kurias simboli-
zuoja juoda, raudona ir balta spalvos. 

Vedų kalba – simbolių kalba, jiems išaiškinti reikia ge-
rai išmanyti Vedų žodyną ir aiškinimo būdus, kaip tą išma-
no Ganapatis Šastris arba Remila. Štai aiškindami mantrą, 
jie pasakė, jog visi žmonės yra Saulės vaikai. Šio pasakymo 
prasmė tokia: visi, kurie turi akis ir gali regėti, yra ypač 
Saulės palaiminti, nes saulė – vyriausioji vidinio ir išorinio 
regėjimo dievybė. Ši mantra nereiškia, jog visi žmonės pri-
klauso karališkajai Saulės dinastijai (Suuryavamsa)! Yra sep-
tynių rūšių spinduliai. Todėl patariama medituoti į Viešpa-
ties pavidalą pusiau užmerktomis akimis. Tada pirmųjų tri-

                                                 
111 Trijų pasaulių įveikimo triumfas švenčiamas dešimtąją Daseros 

šventės dieną.   
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jų rūšių spindulius sulaikys viršutinis vokas, o paskutinių-
jų trijų rūšių spindulius – apatinis, į vidų pateks ketvirto-
sios rūšies spindulys, ketvirtoji spalva.  

Tokie subtilūs dalykai paslėpti įvairiems dievams 
skirtuose himnuose. Neteisinga teigti, jog kiekvienas Vedų 
dievas – Lietaus ir Perkūno dievai, Saulės ir Aušros deivės 
ir kt. atstovauja žmogui žinomai gamtos jėgai. Tai tiesiog 
įvairiomis aplinkybėmis įsivaizduojamas ir garbinamas 
vienas Dievas, Jo šlovė ir didybė. Mantrų prasmė daug 
subtilesnė. 

Žmonija yra marga piligrimų minia 
Dažnai sakoma, kad braminų kasta, neapkęsdama kitų 

kastų ir niekindama jas, atėmė iš jų galimybę studijuoti Ve-
das. Jei einate žvejoti, turite pasiimti meškerę, kabliuką ir 
masalą žuvims privilioti. Jei norite suvokti Vedas, turite tu-
rėti tinkamos gyvensenos meškerę, Vedų sanskrito kalbos 
kabliuką ir masalą, t.y. braminą, kurį gerbtų Vedų žinovai 
ir kuris savo ruožtu gerbtų Vedas. Braminas savo darbui 
yra rengiamas per daugybę apsivalymo ritualų. Tik tada jis 
gali ir turi teisę tarti mantras bei jas aiškinti.  

Ne kiekvienas turi tokių kilnių paskatų, ne kiekvienas 
yra toks švarus. Jūs visi Manęs klausotės, bet ar visi vieno-
dai suprantate, ką jums sakau? Ar visi vadovaujatės Mano 
patarimais? Ne. Kiekvienas elgiasi pagal savo polinkius, 
pagal tai, kiek tie polinkiai jo sąmonėje įleido šaknis. Žmo-
nės skirtingi. Vienas žmogus turi tai, ko neturi kitas. Žmo-
nija yra marga piligrimų minia. 
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Svarbu Vedų žodžius tarti taisyklingai 
Vos gimęs braminas tėra tik šudra112. Gimimas nesutei-

kia jam teisės prisiliesti prie Vedų paslapties, net jei berniu-
kas yra didžiojo Vedų žinovo sūnus! Vedas jis gali pradėti 
studijuoti tik po tam tikros ceremonijos, formalaus įšventi-
nimo. Per apeigas jaunuolis tampa braminu ir gimsta antrą 
kartą – šįsyk šventųjų mokslų ir atsakomybės pasaulyje. 

Deja, daugelis braminų nenori gyventi kukliai bei as-
ketiškai ir siekti aukštesnių žinių. Kai grynas metalas virsta 
lydiniu, jį reikia vėl supilti į tiglį. Radę tikruosius indus, t.y. 
Vedų žinovus, turime juos išsaugoti. Jei tuo metu, kai kvai-
los neapykantos apimti neišmanėliai mėtys į tuos indus ak-
menis, žmonės ramiai sau sėdės, indai suduš ir Vedos liks 
neprieinamos.  

Jei braminai bus išginti į miškus, Vedos iškeliaus drau-
ge su jais, nes braminai yra Vedų saugyklos. Jie mokosi tai-
syklingai ištarti kiekvieną skiemenį ir per daugelį amžių, 
per visus sunkumus, kuriuos Indijai teko iškęsti, ypatingu 
įsiminimo būdu išsaugojo Vedas. Kartą vienas berniukas 
namuose garsiai mokėsi anglų kalbos. Jis tai darė netaisyk-
lingai, labai išgąsdindamas tėvus. Vaikas mokėsi skaityti 
žodį milk (angliškai „pienas“). Iš pradžių jis žodį pasakyda-
vo paraidžiui, paskui perskaitydavo. „Em, ai, el, kej, milk, 
em, ai, el, kej, milk, em, ai, el, kej, milk“ – šaukė jis taip greit 
ir nervingai, kad tėvai pamanė jį šaukiant iš baimės: „Ama, 
jeluka!“ Telugų kalba tai reiškė: „Mama, žiurkė!“ Labai 
svarbu žodžius tarti taisyklingai. Padrąsinkite braminus 
imtis tinkamai studijuoti raštus – tos studijos jums taip pat 
ateityje duos naudos, kaip duoda čia dabar. 
                                                 
112 Šudra – žemiausios kastos atstovas, kuriam skirta atlikti juodžiausią 

ir sunkiausią fizinį darbą;  kitos kastos: vaišijai – pirkliai, kšatrijai – 
kariai ir braminai – dvasininkai.    
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Dievui rūpi kryptingas žmogaus siekis 
Kasta ir elgesys vienas su kitu susiję. Elgtis reikia pa-

gal kiekvienai kastai nustatytas normas. Tai daroma ne 
žmogui slopinti ar apgauti, o sistemingai lavinti ir taurinti. 
Juk kai berniuką priima ne į koledžą, o į pradinę mokyklą 
ar darželį, nesakote, kad jis yra apgaudinėjamas ar niekina-
mas. Tai pirmas žingsnis koledžo ir mokslinio laipsnio link. 

Tačiau atminkite – Dievas neskirsto žmonių į kastas. 
Jam rūpi tik dora ir kryptingas žmogaus darbas. Kai dram-
blys Gadžendra113 pakėlė savo straublį ir aukodamasis Vieš-
pačiui meldė pagalbos, jis jau nebuvo gyvulys, jo gyvuliš-
kumas dingo. Jei ant popieriaus gabalėlio, kad ir kokio su-
tepto, yra banko ženklai, jis vadinamas šimto rupijų ban-
knotu, yra vertinamas ir saugomas gerai užrakintoje dėžėje 
kaip brangus turtas. Meilė Dievui menkiausią žmogų pa-
verčia ypatingu. 

Kartą valdant karaliui Akbarui Delyje gyveno vienas 
Dievui atsidavęs žmogus, vardu Sena. Jis buvo karališka-
sis dvaro masažuotojas. Kiekvieną rytą nuo septintos va-
landos karalius jo laukdavo ir įsakydavo pusę valandos 
masažuoti jo kūną. Sykį masažuotojas nuėjo kaip papras-
tai pasimelsti į maldų kambarį ir, išvydęs nepaprastai gra-
žią viziją, apimtas ekstazės pamiršo laiką! Jo žmona, neno-
rėdama vyrui trukdyti susikaupimo valandą, nerimauda-
ma vaikštinėjo už durų. O rūmuose tuo metu kažkas ma-
sažavo Akbarą. Jam atrodė, kad tai jo masažuotojas. „Se-
na, dar niekada taip puikiai nesijaučiau, tavo pirštai iš tik-
rųjų dieviški“, – pagyrė masažuotoją imperatorius. Sean-
sui baigiantis Akbaras žvilgtelėjo į priešais jį stovėjusį alie-

                                                 
113 Gadžendra – populiaraus pasakojimo veikėjas, dramblys, kurį, pate-

kusį krokodilui į nasrus, išgelbėjo Dievas. 
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jaus puodelį ir jame išvydo masažuotojo veidą... Ten buvo 
Krišna! Norėdamas pasitikrinti, jis atsisuko pažiūrėti, bet 
masažuotojo jau nebebuvo.  

Dovanodamas malonę Viešpats nepaiso nei žmogaus 
padėties visuomenėje, nei kastos. Jis gailestingas visiems, 
Jo malonė lyg lietus ar mėnulio šviesa liejasi ant visų vie-
nodai – skelbia Vedos. Tikėkite tuo ir stenkitės pelnyti 
Dievo malonę. 

Prašanti Nilajamas, 1962 10 06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   mogaus rankose – jo likimas.  
Niekas jūsų neįkalina, nes niekas nėra laisvas.  
Siekite išsivaduoti. 
Darykite tai savo tempu.  
Tęskite darbą, 
kurį pradėjote ankstesniame gyvenime.  

Satja Sai Baba  

Ž 
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46. UGNIES AUKOJIMAS 

Kaluris Vyrabhadra Šastris šiandien kalbėjo apie „Bha-
gavatą“, tačiau nemanykite, kad ji nesusijusi su septynias 
dienas trunkančiu dvasinių žinių aukojimu Aukščiausiajam 
Vedų Viešpačiui (Vedapurusha sapthaha jnana yajna), nes 
„Bhagavatoje“ glūdi Vedų esmė (Vedhasaaram). Vedų him-
nai skelbia Dievo šlovę. Dievas vadinamas įvairiais vardais: 
Indra, Varuna, Mitra ir pan. Šis ritualas – tai Viešpaties gar-
binimas, meilė Dievui, kurį Vedos skelbia esant vieną, 
„nors Jis ir vadinamas skirtingais vardais“. „Bhagavatoje“ 
dėstomą Vedų esmę visi gali nesunkiai suprasti. Tai Vedų 
literatūros rūšis, ji neatsiejama nuo Vedų tradicijos. Ta pati 
versmė liejasi ir šioje dalyje, nuo jos Vedos tampa gražesnės 
ir patrauklesnės. 

Kaip maži vaikai mokosi pažinti daiktus iš paveikslė-
lių, taip ir „Bhagavata“ moko nekintamos tikrovės (akshara) 
kintamo pasaulio (kshara) pavyzdžiais. Negalite pažinti 
subtiliojo pasaulio nepažinę materialiojo pasaulio, kuris ir 
yra įrankis subtiliajam pasauliui pažinti. Padedami inertiš-
kos materijos (jada) įrankio pakilsite į aukštesnįjį sąmonės 
(chith) lygmenį, tada inertišką materiją taip pripildysite 
aukščiausiosios sąmonės (chaitanya), kad išnyks visi skirtu-
mai! Medituojant materialus paveikslas turi virsti tyros 
vaizduotės paveikslu, šis – subtiliąja abstrakcija. Tik tada 
galima bus pakilti aukščiau pavidalo, į kurį medituojate, ir 
išvysti aukščiausią universalųjį grožį, įgyti išminties bei jė-
gos. „Bhagavata“ padeda suvokti šiuos dvasinius mokslus, 
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versdama mokinį mokytis visų pamokų nuo pirmos iki 
paskutinės klasės. 

Ieškokite tikrosios Vedų prasmės 
Dauguma jūsų neatkreipiate dėmesio į tikrąją senuose 

raštuose skaitomų legendų, istorijų ir aprašymų prasmę. 
Brahmos lotosas – tai ne purve augantis ir iš vandens ky-
lantis, saulės šviesos siekiantis ir pražystantis augalas, bet 
daugialapis širdies lotosas, kurio kiekvienas lapelis nurodo 
kryptį, kur žmogų traukia koks nors jo polinkis. Jautis, ku-
riuo, kaip sakoma, važiuoja Šiva, nėra tuo vardu vadina-
mas gyvulys. Jautis – doros simbolis, turintis keturias kojas. 
Tos kojos – tai tiesa, dora, ramybė ir meilė. Gopala – ne gal-
vijus ganantis piemenukas, o gyvų būtybių, vadinamųjų 
„go“, saugotojas ir maitintojas. Studijuodami Vedas ieško-
kite ne protą, o širdį tenkinančios prasmės! Kartais grama-
tiškai taisyklingas sakinys gali būti tikra nesąmonė! 

Štai Ganapatis Šastris, aiškindamas, kodėl aukos kalną 
patariama pilti iš skruzdėlyno žemės, sakė, jog baltosios 
skruzdėlės turi galingą slaptąją jėgą, skirtą tarnauti die-
vams, nes kadaise sugraužė Višnaus lanko timpą! Atsipa-
laidavęs lankas smogė Višnui į pasmakrę ir nukirto galvą, 
kuri nulėkė į dangų! Jei šią istoriją pasakodami prisiminsi-
te, jog Višnus dar kitaip vadinamas Narajana, t.y. Kūrėjas, 
pamatysite, kad ji menkina Dievo šlovę. Pagalvokite apie 
visagalį visur esantį Dievą. Tačiau kodėl skruzdėlės su-
graužė timpą? Pateikiama tokia priežastis – dievai norėjo 
parodyti Višnaus puikybę. Kaip galima Narajaną kaltinti 
puikybe? Kaip galėjo susimokę dievai leisti skruzdėlėms 
taip klastingai pasielgti – padėti nukirsti jam galvą? Ne. 
Akivaizdu, kad ši istorija pasakoja apie žemesnįjį dievą (de-
vatha), vieną iš daugelio Vedų dangaus dievų, kuris vadina-
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mas Višnumi. Tik tiek. Nereikia sutapatinti mažesniojo die-
vo su Vyriausiuoju Dievu ir menkinti Narajanos didingu-
mo. Rinkitės tokią prasmę, kuri keltų dvasią, ir visada būsi-
te teisūs. 

Didžiuokitės savo kilme 
Išsiaiškinkite savo kilmę ir didžiuokitės ja. Iš Aukščiau-

siosios Sielos šaltinio (Paramaathma moola) atsirado gamta 
(prakrithi), kartu su ja atsirado ir iliuzija (maaya), iš tos iliuzi-
jos – eteris (aakaasha), iš eterio – vėjas (vaayu), iš vėjo – ugnis 
(agni), iš ugnies – vanduo (jala), o iš vandens – žemė (bhuu-
mi). Žemėje, sujungus šiuos penkis elementus, buvo sukur-
tas dieviškasis tabernakulis, t.y. žmogus. Norint suprasti, iš 
kur visa tai prasidėjo, reikia tokia pačia seka iš apačios kilti 
aukštyn. Visa dvasinio tobulėjimo programa pateikiama Ve-
dose, o gražių istorijų pavidalu – „Bhagavatoje“. 

Jei tvirtinsite, kad jūs – netikintys Dievu ateistai, nepa-
tikėsiu. Iš kur kyla jūsų tikėjimas savimi? Kas esate, kad ga-
lite tikėti savimi? Jūs tikite savimi, savo esme, nes jūsų esmė 
yra Dievas, nes giliai viduje glūdi tvirtas tikėjimas Dievu. Ti-
kėti savimi – tai tikėti Dievu. Susidūrę su išorės priešu stip-
rybės viduje semiatės iš Dievo. Todėl jūsų viduje nuolat 
skamba raginimas panaudoti tą stiprybę gailestingumui, 
dosnumui, pagalbai.  

Paaukokite šventajai ugniai  
savo blogąsias savybes 
Kai baigsis pinigai ir maisto produktai, kuriuos atsive-

žėte, visi turėsite iš čia išvažiuoti. Tačiau kol tas laikas ateis, 
siekite tikslo, dėl kurio čia keliavote, dėl kurio taupėte pini-
gus ir čia išleidote, – išsiveržti iš gimimų ir mirčių rato, pa-
justi nepaprastąją palaimą.  
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Nuo šios akimirkos pradėkite keisti savo įpročius ir el-
gesį. Pamatuokite savo nuoširdumą. Tikėkite ir būkite tvir-
ti. Manęs neapgausite vaidindami. Dėl sudėtų delnų ir 
plūstančių ašarų nevadinsiu jūsų Savo sekėjais. Jei mėginsi-
te eiti kitais, aplinkiniais keliais ir apsimesite esą tuo, kuo 
nesate, prisišauksite dar didesnę nelaimę – reikės jus gydyti 
dar ir nuo šios ligos. 

Rytoj nuo aštuonių iki devynių ryto vyks paskutinis 
šventosios ugnies aukojimas (poornaahuthi). Tai ypatinga 
kiekvieno aukojimo akimirka, ritualo kulminacija. Tačiau 
nepamirškite vieno dalyko – Aš nesu tas, kuris aukoja auką, 
Aš esu tas, kuris priima aukojamą auką.  

Matau, jog daugelis jūsų stengėsi iš Bangaloro ar 
Anantapuro parsivežti sandalo medžio, aukso, brangakme-
nių ir kitų dalykų, kad paskutinio aukojimo metu įmestų 
juos į šventąją ugnį. Niekam neleidžiu to daryti. Lengva už 
kelias rupijas parduotuvėje įsigyti keletą materialių daiktų 
ir atsinešus čia įmesti į ugnį, o paskui visiems skelbti atli-
kus didelį darbą. Skirsiu jums sunkesnę užduotį, taip leng-
vai neatsipirksite. 

Aš noriu, kad per šį ritualą visi atsistotumėte ir pagar-
biai pasiūlytumėte ugniai visas savo blogąsias savybes, 
klaidas, nesėkmes, gundymus, paklydimus. Paieškokite jų 
šiandien, ištraukite iš slėptuvių, atsineškite rytoj gražiai su-
pakuotus ir sutelkę dėmesį, vienu mostu, plykstelėjus 
aukojimo liepsnoms, meskite į ugnį. Tuo turite prisidėti 
prie šios aukos. Tik tuo, niekuo kitu.  

Šie mokslo vyrai labai jums pasitarnavo. Būkite jiems 
už tai dėkingi. Jie atskleidė jums Vedų Motinos (Vedha maa-
tha) ir Motinos Indijos (Bhaaratha maatha) grožį bei šlovę. 
Pasakysiu jums dar vieną dalyką – jie suteikė džiaugsmo ne 
tik Man, bet ir jums, nes Aš esu kiekviename iš jūsų. 

Prašanti Nilajamas, 1962 10 07 
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47. Á  PERGALĘ 

Šiandien girdėjote kalbant apie Dievo vardo tobulu-
mą, apie būtinumą mylėti Dievą ir apie Dievo malonės ga-
lybę. Kad ir ką žmogus sakytų ar kaip aiškintų šiuos tris 
dalykus, svarbu ne erudicija ir gebėjimai, o paties žmo-
gaus patirtis. Kai toks atsidavęs Dievui, koks buvo Prahla-
da, kartodavo Dievo vardą, Viešpats ateidavo pas jį – kad 
ir kur šis būtų buvęs! 

Dievo vardas saugo ir vaduoja! Jis tarsi skydas atremia 
puikybės ir savigailos smūgius. Pradėjus pamaldžiai ir sis-
temingai kartoti Dievo vardą ar mantrą, sutelkus viduje dė-
mesį į vardą ir jį žymintį pavidalą, iškils daugybė kliūčių, 
pradės plūsti neramios mintys, atsiras pagundų. Nekreipki-
te į jas dėmesio. Tegu jos sau plūsta. Ugdykitės gerus įpro-
čius, laikykitės drausmės, siekite vidinės tvarkos, daugiau 
bendraukite su gerais, Dievą mylinčiais žmonėmis. Nepa-
klusnų jautį reikia pakinkyti į jungą, uždėti apynasrį – tada 
jis nurims ir išmoks tempti sunkų krovinį bei taps paklus-
niu šeimininko tarnu. 

Kai kas smerkia šešias aistras114, vadina jas žmogaus 
priešais ir pataria iškart jų atsikratyti. Tačiau Aš patarčiau 
                                                 
114 Iš gyvūnų gyvenimų mes paveldime šešias aistras, kurios trukdo 

mums siekti dvasinių aukštumų, tai geismas (kama), prieraiša (raga), 
neapykanta (dwesha), pyktis (krodha), godumas (lobha), susižavėji-
mas, akla meilė (moha). Jų galima atsikratyti nuolat dvasiškai dir-
bant, ugdantis dievišką meilę ir sąmoningai trokštant ištrūkti iš gi-
mimų ir mirčių rato.   
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jums paversti jas paklusniomis tarnaitėmis, kurios jums bū-
tų naudingos ir tarnautų jūsų tikslams. Neapkęskite tų, ku-
rie niekina Viešpaties vardą ir sako, kad tai beprasmiai gar-
sai, neapkęskite taip, kad amžiais jų vengtumėte! Tegu jūsų 
širdį pavergia Dievas, žavėkitės Jo nuostabiu pavidalu, kurį 
galite išvysti gamtos grožyje.  

Šastros sujungia visas gyvas būtybes 
Troškimas nėra yda, nes jis vardijamas tarp žmogaus 

siektinų tikslų (purushaartha). Trokškite, bet ne materialių, 
laikinų dalykų. Trokškite to, kas niekada nemiršta, nenyks-
ta. Tai pasiekti tvirtinkite tikėjimą Šastromis. Pasak Gana-
pačio Šastrio, Šastros sujungia visus žmones. Pridursiu, kad 
Šastros sujungia ir visas gyvas būtybes, kurios turi šventų 
žinių ar nors geba skirti gera nuo bloga. Antraip kodėl Rama 
nužudė Valį115? Valis ginčijosi sakydamas, kad vieni Ramos 
veiksmai buvo teisingi, kiti neteisingi, jis maldavo apsaugo-
ti dorą, apkaltino Ramą daugybe nedorų poelgių, tačiau kai 
kaltinimai buvo mesti jam, Valis išsisuko sakydamas, kad 
Šastros skirtos tik žmonėms, o jis yra beždžionė. Neišsisu-
kinėkite. Jei sprendžiate, kas yra teisinga ir kas neteisinga, 
jei pasipūtę aptarinėjate doros pagrindus, turite paklusti 
taisykles nustatančioms Šastroms.  

Jei uoliai ugdysitės dorybes ir labai trokšite, net jeigu 
tik pradėjote žengti dvasiniu keliu ar esate netikintys žmo-
nės, galite tapti didžiais išminčiais!  

                                                 
115 Valis – „Ramajanos“ veikėjas, Sugrivos, beždžionių karaliaus, padė-

jusio Ramai įveikti demoną Ravaną, brolis. Valis, vyresnis brolis, 
būdamas nepaprastai stiprus, atėmė iš brolio karalystę, pagrobė 
žmoną ir visaip jį persekiojo, mušė bei įžeidinėjo. Išgirdęs Sugrivos 
nuoskaudą dėl brolio Rama pažadėjo jį užmušti ir grąžinti jam žmo-
ną bei sostą.    
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Kartais netikėtai galite pakilti į aukštesnį lygmenį. Štai 
žmogus atvyksta pas Mane tikėdamasis, jog išvaduosiu jį 
nuo pilvo skausmo. Paskui jam pradeda patikti ši vieta, 
nuotaika, „Om“ giedojimas, bhadžanos, ramybė. Jis Mane 
mato, stebi Mano judesius ir elgesį, klausosi Mano žodžių. 
Paskui namo parsiveža Mano nuotrauką, bhadžanų knygą 
ir pamiršta ligą, kuri jį čia atvedė. Netrukus žmogus suser-
ga kita liga – jis pradeda ilgėtis tos didžiosios ramybės 
(prashanthi), nori Mane pamatyti (darshan), prisiliesti prie 
Manęs (sparshan), Mane išgirsti (sambhaashana), kartoti Dievo 
vardą (japam), medituoti (dhyaanam) ir pažinti Dievą (saak-
shaathkaaram). 

Aš niekada nenukrypsiu nuo Tiesos kelio. Kadangi va-
dovaujuosi Tiesa, vadinuosi Satja Sai, Sai (kaip žodyje Se-
shasaayee), t.y. „atsirėmęs į Tiesą“. Iš tikrųjų šis vardas Man 
labai tinka. Manęs nesupranta tik tie, kurie nesilaiko Mano 
taisyklių ir nukrypsta nuo kelio, kurį jiems parodžiau. Vyk-
dykite Mano paliepimus ir tapkite Mano kariuomenės ka-
riais – nuvesiu jus į pergalę. Kai kas nors labai rimtai jūsų 
paklaus, kur rasti Dievą, nevenkite atsakyti į klausimą. At-
sakykite iš širdies kylančiais žodžiais. Parodykite kryptį. Jis 
yra čia, Prašanti Nilajame. 

Prašanti Nilajamas, 1962 11 21 
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48. A TMERKITE AKIS 

Upuluris Ganapatis Šastris turi labai retą mokslinį titu-
lą. Jis vadinamas Vedų aiškintoju (aamnaayartha vaachaspa-
thi). Leidau jam kalbėti, kiek tik nori, iš tikrųjų padrąsinau 
jį pasakyti ilgą kalbą, nes kaip tik po jos bus atidaryta jo šir-
džiai brangi Vedų ir Šastrų mokykla (Vedhashaasthra paa-
thashaala), kuri bus dar brangesnė, nes yra įkuriama čia, 
Prašanti Nilajame. Ši mokykla, jo nuomone, yra svarbus 
žingsnis Manajam Vedų atgaivinimo planui vykdyti. Gana-
patis Šastris buvo taip apimtas palaimos, kad kelias minu-
tes negalėjo prabilti. Tais keliais žodžiais, pasak šio mokslo 
vyro, jis norėjęs Vedoms grąžinti skolą. Ne tik jis, bet ir visa 
žmonija yra joms skolinga. Vedos išaugino Indiją, o Indija 
ugdo ir ateityje ugdys visą pasaulį. 

Vedos neturi nei pradžios, nei pabaigos. Tai amžinosios 
tiesos, kurias meditacijos tyloje išgirdo aukštesnįjį sąmonės 
lygmenį pasiekę žmonės. Praeityje žmonės taip pat dažnai 
sulaužydavo ištikimybę Vedoms, tad ir dabartinis „nuosmu-
kis“, dėl kurio apgailestavo Ganapatis Šastris, yra laikinas. 

Dhurvasa116 buvo žinomas Vedų mokslininkas. Jis 
giedodavęs Samavedos117 posmus, o jo akyse žaižaruoda-
vo pyktis – keistas derinys, tiesa? Matydama tokį absurdą, 

                                                 
116 Dhurvasa – didis išminčius, turėjęs vieną trūkumą – jis buvo labai 

ūmaus būdo.    
117 Samaveda – tam tikrų Vedų himnų rinkinys, skirtas giedoti akom-

panuojant muzikos instrumentams. 
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Mokslo deivė Sarasvatė pašiepiamai nusijuokė. Įsižeidęs 
Dhurvasa ją prakeikė ir Sarasvatė atgimė Žemėje Atrėjos 
dukterimi. Sarasvatė turėjo brolį. Šis buvo silpnaprotis, 
kuris, kad ir kaip patyrę mokytojai stengėsi jį išmokyti, 
negalėjo taisyklingai ištarti Vedų posmų. Vaikinas buvo 
plakamas rykštėmis, bet jis tik bejėgiškai verkė. Sarasvatei 
labai pagailo brolio, todėl ji išgelbėjo jį nuo fizinių kančių. 
Sarasvatė išmokė jį keturių Vedų bei šešių Šastrų. Paskui 
tas brolis tapo didžiu mokytoju. 

Vedas reikia vėl atgaivinti 
Tačiau žmonės pamiršo Vedas ir to pasekmė buvo ša-

lyje siautėjantis badas. Išminčiai sulyso, iš jų liko vien kau-
lai ir oda. Jie troško Vedų, nes jos buvo jų gyvybę palaikan-
tis maistas. Sarasvata, Sarasvatės brolis, meldėsi Mėnulio 
deivei, o ji liepė Žemei išauginti valgomųjų augalų, kuriais 
išminčiai galėtų misti. Sarasvata išmokė juos šešiasdešimt 
skirtingų Vedų skyrių, tačiau ant Vedų buvo nusileidęs 
toks tirštas rūkas, kad iš jų mokęsi išminčiai, ciniškų kritikų 
puolami, susipainiojo. Narada turėjo juos įtikinti, kad jie iš-
moktų tikrųjų Vedų, tačiau net jam nepavyko išsklaidyti 
abejonių. Tad jie visi drauge atėjo pas Brahmą. „Jūs visi ga-
lėjote Mane pamatyti, nes studijavote Vedas. Jei gyvensite 
pagal jas, patys galėsite tapti dievais“, – pasakė Jis. Taip Sa-
rasvata Maharišis senovėje atgaivino Vedas. 

Kodėl pasaulyje tiek vaidų ir kančių 
Dabar jas vėl reikia gaivinti ir visiems skelbti. Kas nors 

turi neleisti kirviui iškirsti šaknų, ožkoms nuėsti ūglių. Ne-
sididžiuokite manydami, jog Dievo Įsikūnijimas atėjo tik 
dėl jūsų. Aš atėjau dėl doros. O kaip apsaugoti dorą? „Ve-
dos yra doros šaknys“ (Vedhokhilo dharma moolam). Jei Ve-
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doms negrės pavojus, t.y. jei pavojus negrės Vedų žino-
vams, jos visada išliks žmonių širdyse. Toks yra tikrasis do-
ros išsaugojimo (dharma-sthaapana) būdas. 

„Jei Dievas atėjo, – paklausite jūs, – tai kodėl pasaulyje 
tiek vaidų ir kančių?“ Tačiau net Krišnos laikais žmonės 
kariavo, pykosi, vaidijosi ir kentėjo. Pelai turės būti atskirti 
nuo grūdų, dorieji turės būti apsaugoti nuo nedorėlių. Ve-
dų aiškintojų drausmės pažeidimai, Šastrose nurodytų mo-
ralės normų nesilaikymas ir netikėjimas senaisiais šventai-
siais raštais yra dabartinės kančios priežastis.  

Kokia nauda aklam žmogui iš lempos, kad ir kaip ryš-
kiai ji šviestų? Klausiate, kodėl išminčiams ir Vedų aiškin-
tojams dabar sunku? Dauguma jų neturi ko valgyti, kuo ap-
sirengti ir kur gyventi. Dėl to niekas nenori eiti į Vedų mo-
kyklas. Jos nustoja veikusios. Šie žmonės atsidūrė tokioje 
padėtyje, nes patys nebetiki Vedomis. Jie yra lyg ta patarlė-
je minima katė, kuri, tarnaudama dviems šeimininkams, 
neteko maisto ir patogumų abejuose namuose. Viena tų 
mokslininkų akis nukreipta į pasaulietiškus dalykus, kita – 
į dvasinius. Jeigu jų tikėjimas būtų tvirtas, jeigu jie tikėtų 
šventaisiais raštais, Vedos suteiktų jiems laimės. Jei Vedos 
negali suteikti žmogui laimės, kas gali tai padaryti? Viešbu-
čio savininkas eina pas vaistininką tabletės nuo galvos 
skausmo, o tas pats vaistininkas suskaudus galvai eina į tą 
patį viešbutį kavos puodelio. Vakarai vyksta į Rytus dvasi-
nės ramybės, o Rytai apsirūpina Vakaruose tuo, ką laiko 
esant reikalinga dvasinei ramybei! 

Istorija apie tvirtą  
Dievą mylinčios moters tikėjimą 
Papasakosiu jums, kas nutiko, kai turėjau ankstesnį 

kūną Širdyje. Ten gyveno viena paprasta neraštinga mote-
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ris iš Pahalgaono. Vandenį ji sėmė iš trijų skirtingų šulinių 
ir virtuvėje laikė trijuose švariuose, nublizgintuose vari-
niuose induose, kuriuos vadino Gangu, Jamuna ir Sarasva-
te. Pasibeldus į duris ištroškusiam keleiviui, ji įpildavo van-
dens iš visų trijų indų, sumaišydavo ir pasiūlydavo žmogui 
kaip trijų šventų upių vandenį (thriveni teertha). Kaimynai iš 
jos šaipėsi, tačiau ji tvirtai tikėjo, kad trys šuliniai po žeme 
jungiasi su trimis upėmis, kurios siekė Prajagą118. 

Kartą jos vyras išsirengė piligrimų kelionėn į Kašį. Vyro 
motina, laimindama jį prieš kelionę, užmovė jam ant piršto 
savo auksinį žiedą ir liepė saugoti kaip talismaną. Tačiau at-
liekant apsiplovimo ritualą Manikarnikos krantinėje žiedas 
nuslydo nuo piršto, įkrito į vandenį ir paskendo, niekaip ne-
galima buvo jo surasti. Grįžęs namo žmogus papasakojo, kas 
nutiko. „Gangas to žiedo norėjo, todėl ir pasiėmė“, – pasakė 
jis motinai, norėdamas ją nuraminti. Išgirdusi tai žmona ta-
rė: „Ne, ne! Gango deivė nesigvieš vargšės moters turto. Ji 
neims nieko, nebent tai būtų siūloma iš meilės. Esu tikra, 
kad ji grąžins mums žiedą. Aš jos paklausiu, ji yra mūsų vir-
tuvėje“. Taip pasakiusi ji nuėjo į virtuvę ir atsistojusi priešais 
puodynę, pavadintą „Gangu“, sudėjusi rankas meldėsi. Pas-
kui įkišo ranką į puodynę, pagraibė ir... dugne užčiuopė žie-
dą! Vėliau su vyru ir uošve ji nuvyko į Dvarakamajį. Svarbu 
ne pavidalas ir jam priskiriamas vardas, o tikėjimas, nes visi 
vardai yra Jo, visi pavidalai yra Jo. 

Ketveriopa Sai misija 
Tikėjimas gali užaugti tik doros dirvoje, po kuria yra 

derlingas Vedų podirvis. Todėl šiandien čia atidaroma Ve-
                                                 
118 Prajagas – piligrimų šventa vieta Utar Pradešo valstijoje, netoli Alla-

habado, kur Gangas susilieja su Jamuna ir, kaip manoma, mitologi-
ne po žeme tekančia Sarasvate.   

48. Atmerkite akis 
 

 273 

dų mokykla. Paskelbiau tai spalio mėnesį, o lapkritį ji jau 
pradeda veikti. Mano sprendimo ir vykdymo laikas visada 
sutampa, jis niekada nevėluoja. Sakote, jog tik dvidešimt 
berniukų įstojo į šią mokyklą dabar, kai didžiulę šalį valdo 
dvylikos kabinetas, tačiau šio studentų skaičiaus pakaks 
Mano numatytam darbui. Mano užduotis yra atverti jūsų 
akis ir parodyti jums Vedų šlovę, įtikinti jus, kad gyvenime 
taikomos Vedų taisyklės duoda žadėtuosius vaisius. Padė-
siu jums suprasti jūsų klaidas ir tai, ką klysdami praranda-
te, ir ne tik jums, kurie dabar čia esate, bet ir visiems Indijos 
bei viso pasaulio žmonėms. 

Ši mokykla virs universitetu, o dabartiniuose universi-
tetuose bus jos fakultetai. Visiems ji teiks pavėsį. Mano mei-
lė Vedoms prilygsta tik Mano meilei visai žmonijai. Atmin-
kite – Mano misija yra ketveriopa: Vedų ir Vedų žinovų 
globa (Vedha poshana, Vidwath poshana) bei doros ir Dievą 
mylinčių žmonių išsaugojimas (dharma rakshana, bhaktha 
rakshana). Visoms keturioms sritims dovanodamas Savo 
malonę ir jėgą Aš įsitvirtinu viduryje. 

Užaugę šie berniukai bus tikri amžinosios visuotinės 
religijos, išminties ir amžinojo kelio ramsčiai. Ateityje jie 
bus šios šalies vadovai. Tėvai, siuntę vaikus mokytis į šią 
mokyklą, turi būti laimingi, nes šie berniukai lyg brangak-
meniai aiškindami Šastrų mokymą skleis Vedų šviesą vi-
sur. Saugosiu juos kaip Savo akį, labiau už bet kurią moti-
ną. Visada juos laiminsiu. 

Prašanti Nilajamas, 1962 11 23 
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   varbiausia ligos priežastis yra baimė.  
Vos tik truputį pakyla temperatūra,  
jums pradeda vaidentis,  
kad tai rimto karščiavimo pradžia.  
Paskui prisimenate,  
jog kažkuriam jūsų pažįstamam  
taip pat buvo pakilusi temperatūra,  
kuri vėliau sukėlė didelių komplikacijų,  
ir dar labiau tampate pažeidžiami.  
Geriau prisiminkite tuos atvejus,  
kai karštis buvo įveiktas,  
galvokite apie Dievo malonę,  
kuri saugo ir gydo žmogų. 

Satja Sai Baba  
 

S  

 275 

49. ŠVIETIMO PLANAI 

Prieš valandą ministras Čena Redis atidarė Putaparčio 
mokyklą, tačiau šį laimingą įvykį pažymintis renginys pra-
sideda dabar čia, nes kaime nėra tokios vietos, kurioje tilp-
tų nors dešimtadalis šių iš visos Indijos susirinkusių žmo-
nių. Mes buvome susitikę su ministru, kai prieš aštuonerius 
metus lankiausi jo namuose, tačiau jo svajonė atvykti į šį 
kaimą ir Prašanti Nilajamą išsipildė tik šiandien. Net dabar 
šios mokyklos atidarymas yra tik pretekstas, kuriuo jis pa-
sinaudojo, kad atvažiuotų pas Mane. Tiesiai iš Rytų Goda-
vario rajono ministras atskubėjo čia atlikti šios ceremonijos 
ir patenkinti ilgus metus puoselėto noro. 

Nerasime dviejų vienodų pažiūrų ir vienodos nuomo-
nės žmonių, todėl kaimuose tvyro bloga nuotaika, puikybė, 
pavydas, neapykanta, tarp gyventojų kyla nesutarimų. Sa-
kau tai ne tik šio kaimo žmonėms, bet visiems susirinku-
siems iš daugybės kaimų. Atminkite tai. Kai keliamas visą 
kaimą dominantis klausimas, palikite nereikšmingus prie-
tarus, pamirškite nesantaiką, galvokite tik apie bendrą rei-
kalą, visų žmonių gerovę. Pamirškite visas savo simpatijas 
bei antipatijas. Esu žinomas dar ir Putaparčio Babos vardu, 
todėl teisę ateiti pas Mane turi visi, kurie trokšta šiam kai-
mui padaryti ką nors gera. 

Šiandien pradinė kaimo mokykla persikelia į naują 
erdvų gerai vėdinamą pastatą su terasa. Tai iš tikrųjų svar-
bi diena kaimo istorijoje. Nuo šios dienos prasideda nauja 
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era, kai švietimas pasklis visur ir duos dorybių, kuklumo 
bei ramybės vaisius.  

Indija palaiko dorą 
Žinau, kad jūsų širdys nerimauja dėl kitų dalykų: kaip 

išvaryti kinus iš užgrobtos ir okupuotos mūsų žemės119, 
kaip paguosti žuvusių ir sužeistų karių šeimas. Ministras 
Čena Redis taip pat prisiminė juos su užuojauta. Šie kariai 
kovojo už savo šalį, saugodami ją nuo priešų. Pirmiausia 
atlikite pareigą – pasimelskite už žuvusiuosius ir už laimin-
gą bei pergalingą narsių kovotojų sugrįžimą. Paskui paieš-
kokite savo klaidų ir iškart jas taisykite. Be to, turite atrasti 
ir tobulinti savo talentus, būti tvirti, pasitikintys savimi, su-
brendę savo šalies patriotai, pasirengę apsaugoti savo kraš-
tą ir jo kultūrą. Svarbiausia, tvirtai tikėkite, jog pagaliau lai-
mės tiesa, teisingumas, meilė ir drąsa. Nesate patyrę ir ne-
žinote, kokia jėga slypi tikėjime. 

Per Mahabharatos karą žmonės taip pat tikėjo, kad 
„kur Krišna, ten tikrai bus pergalė“, nes Krišna kovojo dėl 
tiesos, o tiesa visada laimi. Indija palaiko dorą, o Krišna 
palaiko Indiją. Todėl netrukus pasigirs pergalės daina. Ar 
jos dar negirdėti? Kinai negali Indijai padaryti nieko blo-
ga, nes mes stiprūs savo dora, tiesa, teisingumu, meile ir 
ištverme. Tai tikrieji ginklai, tikroji amunicija, tikrosios 
ginkluotosios pajėgos.  

                                                 
119 1962 m. Kinijos ir Indijos pasienio konfliktas kilo dėl XIX a. britų ko-

lonistų nustatytos sienos tarp Indijos ir Tibeto. 1950 m. Kinijai oku-
pavus Tibetą ir 1959 m. iš Tibeto pabėgus Dalai Lamai kinai pareika-
lavo Indijos vyriausybės „grąžinti“ dalį Tibeto kalnų teritorijos, 
esančios prie Himačal Pradešo ir Utar Pradešo valstijų 545 km. ruo-
že. 1962 m. spalio mėnesį Kinijos kariuomenė įsiveržė į Kašmyro ra-
joną ir užėmė dalį jos teritorijos.    
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Kai Ašvatama120 klastingai įslinko į pandavų stovyklą 
ir neapykantos apakintas išžudė miegančius Draupadės 
vaikus, ji nepuolė jam keršyti, nes Ašvatama buvo pandavų 
dvasinio mokytojo sūnus ir vertas tokios pačios pagarbos, 
kaip ir pats mokytojas. Toks kilniadvasiškumas būdingas 
šios šalies motinoms. Tai ne silpnumas. Tokios savybės tik 
grūdina žmonių būdą ir silpnina priešą, kuris pasiduoda 
baimei, delsia bei abejoja dėl pergalės. 

Žinios nenaudingos,  
jeigu jos nenaudojamos gyvenime  
Tad būkite drąsūs ir savimi pasitikintys. Mano gimimo 

dienos šventės neaptemdys jokios liūdnos žinios, ji bus dar 
linksmesnė, nes išgirsite džiugią naujieną. Dabar pakalbė-
siu apie mokyklą, kuri šiandien čia atidaroma. Ministras 
Čena Redis atsakingas už planavimą, todėl jis kalbėjo apie 
švietimo planus. Jokie planai nepadės, jei mokyklose dėsto-
mi dalykai nebus taikomi gyvenime. Pirmaklasių vadovė-
liuose yra sveikatos ir higienos pamokos. Vaikai jas išmoks-
ta mechaniškai ir kartoja, tačiau patikrinkite, kaip jie laikosi 
tų reikalavimų. Pažiūrėkite, kokie yra kaimo keliai, šuliniai, 
namai, vaikai, ir pasakykite Man, ar penkiasdešimt, šešias-
dešimt metų mokomos sveikatos ir higienos taisyklės davė 
naudos! Jei nepaisoma net šių svarbių gyvensenos reikala-
vimų, tai ar reikia sakyti, kad kiti mokyklose dėstomi daly-
kai nedaro didelio poveikio?  

Kokią naudą vaikui duoda Misisipės upės ilgio ar Ve-
zuvijaus kalno aukščio žinojimas? Kam vaikus apkrauti in-
formacija, kurios jiems galbūt gyvenime niekada nepri-
                                                 
120  Ašvatama – „Mahabharatos“ veikėjo, pandavų ir kauravų dvasinio 

mokytojo, kauravų kariuomenės vado Dronos sūnus, žiauriai atker-
šijęs pandavams už mirtinai sužeistą tėvą. 
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reiks? Geriau duokite jiems tai, kas sustiprintų dvasią – iš-
mokykite kartoti Dievo vardą, širdies tyloje apmąstyti Dievo 
šlovę. Anksčiau vaikai kartu su abėcėle (aksharamaala) mo-
kėsi tarti ir rašyti Ramos vardą (Raamanama). „Išmintingasis 
Viešpats Brahma yra aukščiausias“ (Sudha Brahma Paraath-
para Rama) – skaitydavo ir rašydavo jie. Dabar vaikai dai-
nuoja: „Din din varpelis, katytė įkrito į šulinį“121. Toks kvai-
las beprasmis žargonas plinta visur lyg baisi infekcija, nai-
kinanti ramybės ir džiaugsmo sėklas.  

Gydytojas pacientui neduoda bet kokio po ranka pasi-
taikiusio vaisto. Iš pradžių jis apžiūri ligonį, nustato ligą, 
paklausinėja apie jo gyvenimą, tėvus, įpročius, mitybą, ką 
jis mėgsta, ko nemėgsta, ir tik paskui skiria reikiamus vais-
tus. Nuo gobšumo, skubėjimo, neapykantos bei nepasiten-
kinimo ligos, kuri plinta šioje šalyje ir visame pasaulyje, 
švietimo darbuotojai turi rasti tinkamų vaistų. Tada jie su-
pras, kad pirmuosius dvasinio darbo žingsnius reikia žmo-
nes išmokyti žengti dar vaikystėje. Žmogaus, net vaiko, šir-
dyje yra džiaugsmo ir ramybės šaltinis. Puoselėkite jį, duo-
kite jam visišką laisvę, kad jis galėtų trykšti ir pagyvinti vi-
sas veiklos sritis – toks yra tikrasis švietimo tikslas. 

Prašanti Nilajamas, 1962 11 23  

                                                 
121 Populiari angliška vaikų dainelė „Ding dong bell; Puss is in the 

well.“   
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50. MAŽAS EGOIZMO KRISLELIS 

„Ramybės įsikūnijimai“ (Shantha swaruupulaara)! Taip 
šiandien į jus kreipiuosi, galbūt reikėtų sakyti: „Nepapras-
tosios Ramybės įsikūnijimai“ (Athi Shaantha swarupulaara), 
nes parodėte nepaprastą ramybę, ypatingą ištvermę. Beveik 
tris valandas sėdėjote ant grindų sukryžiuotomis kojomis. 
Turbūt patys to net nepajutote, nes išmintinga Bulusio 
Apanos Šastrio paskaita apie „Gytą“ ir įdomi Kalurio Vy-
rabhadros Šastrio paskaita apie „Bhagavatą“ jus labai suža-
vėjo. Žinau, kad norite išgirsti dar ir Mano kalbą. Gėlinin-
kai iš Bangaloro, seni Mano sekėjai – Man atsidavę turbūt 
jau dvidešimt metų – dabar puošia gėlėmis sūpuokles ir 
primygtinai prašo, kad jose sėdėdamas visus palaiminčiau. 
Pažadėjau jų nenuvilti. Todėl kalbėsiu trumpai. 

Turbūt jau žinote, kad kinai, tarsi pastūmėti kažko-
kios aukštesnės jėgos, patys atsitraukė iš priešakinių pozi-
cijų, kurias buvo užėmę lapkričio 22-osios naktį, ir, kaip 
žadėjau, Mano gimimo dieną šventėme džiugiai. Nemato-
ma jėga, pastvėrusi juos už sprando, nusviedė atgal. Kare, 
kuris yra agresijos apraiška, žmogus pirmyn yra varomas 
demoniškosios jėgos (aasuri sakthi) arba godumo ir geismo, 
tačiau atgal trauktis jį verčia Dievas, Dieviškoji Jėga (Dhai-
vi sakthi). 

Apana Šastris yra prityręs „Gytos“ aiškintojas. „Gy-
tos“ komentarų prirašyta tiek, kiek ant Mano galvos yra 
plaukų! Jelapos komentarai iškreipia „Gytą“ ir nuo to ji 
tampa „Jelapos Gyta“, o Malapa savo komentarais įrodo, 
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kad šis kūrinys yra „Malapos Gyta“ ir niekas kitas. Visi pa-
miršo, jog tai yra „Bhagavadgyta“, „Gyta“, kurios mokė 
Krišna ir kurios mokėsi Ardžuna. Kaip jautėsi Ardžuna ir 
kaip Krišna jį gydė? Toks klausimas keliamas tik Šankara-
čarjos komentaruose. 

Bramino vaidmuo visuomenėje 
Apana Šastris minėjo, jog Dievo Įsikūnijimas ateina 

įtvirtinti doros ir tai pasiekiama saugant ir globojant bra-
minus. Braminas yra Dievo esmę suvokęs ir tiesą pažinęs 
žmogus. Jis žino, kad Dievas yra tiesa, niekas kitas. Tai 
toks žmogus, kuris uoliai laikosi tam tikrų nuostatų, kurių 
reikia tokioms žinioms pasiekti. Braminas yra įrankis, ku-
rio padedama visuomenė iškasa dieviškųjų žinių lobį. Kai 
kurie įrankiai atšipo ir yra nebetinkami. Kodėl? Todėl, kad 
daugelis braminų pradėjo siekti kitokių tikslų ir šio darbo 
dirbti nebegali. Tačiau įrankis gali būti iš to paties metalo 
perdirbtas. Braminas gali net ir dabar, pasiaukodamas 
Dievo darbui, kuriam jį skyrė amžinosios visuotinės religi-
jos puoselėtojai, susigrąžinti tikėjimą ir moralę. Kol tokia 
galimybė yra, nesišaipykite iš bramino, nesmerkite jo. Pa-
juokdami braminą pajuokiate Dievą ir Vedas, kurias jam 
pavesta aiškinti. 

Vaduokitės iš iliuzijos 
Visa ši kūrinija ir istorija yra Dievo žaismas ar tiesiog 

Jis Pats. Dievas yra tiesa. Objektyvusis pasaulis taip pat yra 
tiesa. Tačiau objektyvusis pasaulis yra „santykinai tikras“ 
tol, kol skirtumas tarp jo ir Dievo išnyksta. Tada net pasau-
lis regimas, jaučiamas, pažįstamas kaip Dievas. Jūs suvo-
kiate, jog „Visa tai sklidina Aukščiausiosios Tikrovės“ (Sar-
vam Brahma Mayam). Tiksliau pasakius, atskirai nėra nieko, 
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kas nebūtų jos sklidina. Yra tiktai Aukščiausioji Tikrovė, 
Vienas be kito, nedualus (adwitheeyam), vienas (ekam), amži-
nas (nithyam), tyras (vimalam), nepajudinamas (achalam). 
Kas sukūrė tą įvairovę iš Vieno? Atsakymas toks: įvairovės 
apskritai nėra, todėl ir klausimas beprasmis. Joks asmuo, jė-
ga, akstinas, aplinkybių sutapimas ar atsitiktinumas nesu-
kūrė šios įvairovės. Jos nėra! Vienas visada yra Vienas. Jūs 
klystate matydami daugybę, tai jūsų klaida, vaduokitės iš 
iliuzijos. Aukščiausioji Tikrovė nevirto išoriniu pasauliu, 
virvė netapo gyvate. Tai jūs pamanėte, jog virvė yra gyvatė. 
Aukščiausioji Tikrovė visada yra Aukščiausioji Tikrovė. 
Nežinodami šios tiesos suvokiate ją kaip išorinį pasaulį. Pa-
saulis stovi ant vienos kojos – iliuzijos, nupjaukite ją ir pa-
saulis sugrius. 

Kiekvieną naktį ši įvairovė, gausa, gamta, šis iliuzijos 
pasaulis išnyksta, tačiau jūs nekreipiate į tai dėmesio. Kokia 
tragedija! Kas nutinka pasauliui, kai užmiegate? Kur dings-
ta įvairovė? Kas yra tas šaltinis, teikiantis jums sveiko mie-
go džiaugsmą? Miegant lieka tik mažytis egoizmo krislelis, 
primenantis pasaulį, pabudę vėl tampate suklaidintais, sa-
vo pačių fantazijų kankinamais žmonėmis! 

Todėl dažnai liepiu jums net Manęs netapatinti su šiuo 
fiziniu kūnu. Tačiau jūs to nesuvokiate. Vadinate Mane tik 
vienu vardu ir tikite Mane turint tik vieną pavidalą. Tačiau 
atminkite – nėra vardo, kuriuo Aš nesivadinčiau, nėra pavi-
dalo, kuris nebūtų Mano. 

Prašanti Nilajamas, 1962 11 24 
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  ei galvosite apie kūną,  
kentėsite ir sirgsite ligomis,  
tikromis ar įsivaizduojamomis; 
Jei galvosite apie turtą,  
jaudinsitės dėl pelno ir nuostolių,  
mokesčių ir lengvatų; 
Jei galvosite apie garbę,  
būsite šmeižiami, kiti jums pavydės.  
Tad galvokite apie meilę,  
kuri nesukels jokių kančių,  
mylėkite ir būsite visada laimingi. 
 

Satja Sai Baba  

J  
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51. TIKĖJIMO DAIGAI 

Vyrabhadra Šastris gyvai pasakojo apie Krišnos vai-
kystės išdaigas ir aiškino jų prasmę. Matau, kad tai jus at-
gaivino, nes viską pajutote ir patyrėte patys. Rama yra Tie-
sos ir Doros Įsikūnijimas, todėl jaučiame jo tvirtumą. Krišna 
yra meilė. Girdint pasakojimą apie jį, visus iškart apima pa-
laima. Žmogaus širdyje esanti meilė atsiliepia į dieviškosios 
meilės šauksmą, kyla aukštyn ir išsilieja. 

Krišna atėjo su jogos jėga (yogashakthi) Balarama kaip 
broliu ir su iliuzijos jėga (maayaasakthi) Maja kaip seserimi. 
Taip gimsta Didžioji Jėga (Mahaasakthi). Motina Devakė ne-
galėjo priimti spindinčio dieviškojo Krišnos pavidalo ir vi-
sos jo šlovės, todėl vaiką, jo paties prašymu, teko perduoti 
Jašodai, kuri meldė suteikti jai malonę auginti Viešpatį! Sa-
koma, jog prisilietimas (sparshan) prie Dievybės išvaduoja 
iš karmos kalėjimo. Tad kai Vasudeva paėmė į rankas kūdi-
kį Krišną, grandinės nukrito, skląsčiai nulėkė nuo kalėjimo 
durų, spynos pačios atsirakino. O kai jis priėjo Jamunos 
upę, vanduo prasiskyrė. 

Piemenaičių meilė dvasinė 
Dieviškojoje istorijoje pastebėsite vieną svarbų daly-

ką – visi įvykiai yra vienas su kitu susiję, čia nėra atsitikti-
numų. Štai Parašurama išžudė to meto kšatrijų valdovus su 
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jais kovodamas122. Tačiau kodėl ir kaip išliko Dašaratha ir 
Džanaka? Mat Parašurama prasitarė apie du būdus, kaip 
aukos gali išsigelbėti ir išlikti. Šią paslaptį žinojo tik šie du 
išsigelbėjusieji. Parašurama buvo pasižadėjęs nežudyti jau-
nikio ar dievams auką aukojančio žmogaus. Tad kai tik Pa-
rašurama prisiartino prie jų karalysčių sienų ir buvo besi-
rengiąs jas pereiti, Džanaka pradėjo ruoštis aukojimui, o 
Dašaratha apsivilko jaunikio drabužiais ir rengėsi vesti dar 
vieną princesę. Visa tai, žinoma, vyko pagal dieviškąjį pla-
ną, nes Dašaratha turėjo gyventi, kad jam gimtų palikuo-
nys, o Džanaka turėjo surasti Džanakę123. 

Piemenaičių meilė, kuri taip daug filosofiškai gvilde-
nama ir nagrinėjama, yra tikra, aukštesnė, nekūniška, dva-
sinė meilė (sahaja prema), kurios neveikia niekas: nei pagy-
ros, nei kaltinimai. Ji ne tokia, kaip plonas aliejaus sluoks-
nis ant vandens, kuris, vos palietus pirštu, išsisklaido. Ji – 
kaip lotosas, kurio stiebas leidžiasi gilyn į žemę, o lapai 
plūduriuoja paviršiuje, nepaliesti vandens, sudarančio jam 
būtinas sąlygas. Žmogus taip pat turėtų stengtis pakilti 
aukščiau jutiminio pasaulio, kuris neišvengiamai jį supa. 
Jutiminis pasaulis gundo jus vaikytis tuštybių, tačiau būki-
te kaip piemenaitės, atsisakykite jų ir ieškokite tik gyvybę 
                                                 
122 Baigiantis Tiesos amžiui (Sathya yuga) Žemėje įsiviešpatavo nedori 

kšatrijai, karių kasta, kurie ėmė persekioti pamaldžius ir išsilavinu-
sius žmones, kovojusius dėl visuomenės teisingumo. Tada atėjo  
VI-asis Dievo Įsikūnijimas Parašurama, kuris pasiėmęs savo kirvį, 
21 kartą apkeliavo aplink Žemę ir tarsi medžius „iškirto“ visus blo-
guosius kšatrijus.    

123 Dašaratha buvo Košalos karalius, Ramos tėvas, Džanaka – Sitos 
globėjas ir Ramos uošvis, Džanakė – kitas Sitos vardas. Pasakoja-
ma, kad karalius Džanaka, ruošdamas lauke vietą aukojimo ugniai 
uždegti, vagoje rado dieviško grožio kūdikį-mergaitę, kurią parsi-
nešė į namus, įsidukrino ir augino kaip savą. Mergaitę pavadino 
Sita (skr. „vaga“).   
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teikiančio džiaugsmo šaltinio. Jokio kito tikslo, idealo ar 
noro piemenaitės neturėjo. Jos pasiaukojo drąsiai, neklausi-
nėdamos ir nesvyruodamos.  

Nepakęsiu neapykantos tarp sekėjų 
Papasakosiu jums apie vieną Dievui atsidavusią mote-

rį, kuri gyveno praėjusiame amžiuje viename mažame Ma-
haraštros valstijos kaimelyje. Net gyvenimo smulkmenomis 
ji garbino Dievą. Vaikščiojimas jai buvo piligrimystė, kalbė-
jimas – Dievo vardo kartojimas. Net išmesdama karvės 
mėšlo gabalą, kuriuo nuvalydavo per pietus vyro prilaisty-
tas grindis, ji jausmingai sakydavo: „Tebūnie tai auka Kriš-
nai!“ (Krishnaarpanam). Jos auka buvo tokia nuoširdi, kad 
mėšlas kasdien atsirasdavo pas Krišną ir prilipdavo prie jo 
statulos kaimo šventykloje! 

Šventikas, pamatęs paslaptingąjį išniekinimą, stebėjo-
si, baisėjosi ir keikė save sulaukęs tokios negarbės. Dieną, 
apie vidudienį, jis iš gėdos tokio pat dydžio karvės mėšlo 
gabalą užsidėdavo ant galvos, tarsi privalėdamas atsakyti 
už tokį keistą reiškinį. Kartą vaikštinėdamas šventikas iš-
girdo, kaip toji moteriškė sušuko: „Tebūnie tai auka Kriš-
nai!“ ir, kaip daro daugelis namų šeimininkų, sviedė mėšlo 
gabalą. Šventikas pradėjo įtarinėti, jis pasižymėjo laiką, iš-
matavo dydį, ištyrė sudėtį ir t.t., kol įsitikino, kad moteris 
buvo kalta dėl Krišnos išniekinimo, dėl jo grožio sudarky-
mo. Tada jis taip smarkiai sumušė moterį, kad ranka, kuria 
ji mėtė mėšlą, lūžo. 

Triumfuodamas šventikas grįžo į šventyklą tikėdama-
sis Dievo palaiminimo už „blogosios“ moters nubaudimą. 
Tačiau kaip jis nustėro pamatęs sulaužytą ir kraujuojančią 
dešinę Krišnos ranką – tą pačią, kaip ir tos moters! Vargšas 
žmogus pradėjo raudoti. „Aš ją mušiau tik iš meilės Tau, ji 
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subjaurojo Tavo grožį, Viešpatie“, – kalbėjo jis. „Atmink, 
jog privalai mylėti visus, kuriuos myliu Aš“, – atsakė Kriš-
na. Aš irgi noriu, kad jūs elgtumėtės taip... ar bent jau mylė-
tumėte save, mylėtumėte už savo gerąsias savybes, tai, kas 
jumyse geriausia. Nepakęsiu jokio pavydo, pykčio ar ne-
apykantos tarp sekėjų ir neleisiu jums neapkęsti savęs ar 
manyti, kad esate blogi, silpni žmonės. 

Jei griausite kitų žmonių tikėjimą,  
užsitarnausite išdavikų vardą 
Dar vieną žodį noriu tarti čia susirinkusiems vyrams: 

„Parodykite, jog esate viduje tyri ir stiprūs“. Atvykstate iš 
toli, išleidžiate daug pinigų, tačiau kartu atsivežate visus 
savo įpročius ir prietarus, polinkius bei pomėgius, nė kiek 
nesistengdami dvasiškai apsivalyti ir prisitaikyti prie šios 
šventos vietos. Čia atvažiavę vėl ieškote draugijos, prie ku-
rios esate pripratę, – besivaidijančių, pavydžių ir pasaulie-
tiškų žmonių. Jei atvyksite pas Mane su nedorais ketini-
mais, nusivilsite! Nesijaudinsiu, jei daugiau nebeatvažiuo-
site. Jei griausite kitų žmonių tikėjimą ar atsidavimą, jei 
trukdysite jiems (tai lyg karštų pelenų barstymas ant gėlių), 
užsitarnausite nedėkingų išdavikų vardą.  

Jei vaikas pasitrauks nuo motinos, kaip jis užaugs? 
Būkite prie Dievo, kad galėtumėte augti. Nei savo, nei kitų 
širdyse netrypkite tikėjimo daigų. Tasai tikėjimas priverčia 
labai trokšti Dievo ir pelnyti Jo malonę. Ramanamurtis – jis 
yra čia – nuoširdžiai ir skausmingai sušuko: „Svami!“, kai 
užsidegė jo žmonos saris, nes ji buvo pernelyg išsigandusi, 
kad pati Mane pašauktų. Jį išgirdęs Aš kaipmat atsidūriau 
Aukiripalyje ir, likus tik ketvirčiui sario, moteris buvo iš-
gelbėta. 
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Apgavikai, besinaudojantys žmonių tikėjimu 
Kalbėdamas apie tikėjimą turiu perspėti dėl vieno da-

lyko. Kai kur atsiranda žmonių, kurie, piktnaudžiaudami 
Mano vardu, renka pinigus įvairiems tikslams: vaišėms, 
šventyklų statybai, apeigoms ir pan. Tai neteisinga ir prieš-
tarauja Mano valiai bei įsakymui. Netenkinkite tokių žmo-
nių prašymų ir neskatinkite tokios veiklos. Aš ją smerkiu. 
Kai kurie stengiasi pasinaudoti jūsų tikėjimu. Jie skelbia, 
jog Aš juos „apsėdau“, kad Aš „kalbu“ per mediumą ar vi-
ryklę (!), ar dar kokį daiktą. Elkitės su tokiais žmonėmis 
kaip su apgavikais. Antraip būsite jų bendrininkai. 

Yra ir tokių, kurie suburia sekėjų grupes ir renka pini-
gus, rodydami kokią nors statulą ar Dievo atvaizdą, kurį 
neva Aš jiems esu „davęs“, ar reklamuoja kokį kitą Mano 
malonės ženklą. Kai kas net tvirtina: „Baba siuntė mane pa-
imti iš tavęs pinigų“ ar „Baba davė man šitą daiktą“, „Baba 
mane ypatingai palaimino“, o paskui prašo pagalbos, pini-
gų ar laukia, kad juos garbintų! Prašau jūsų tokius žmones, 
kad ir kas jie būtų, nubausti ir išvaryti lauk. 

Prašanti Nilajamas, 1962 11 25 
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52. NEVILTIS IR DIEVAS 

Nuo to laiko, kai po pietų 3 val. 30 min. jūs visi čia su-
sirinkote, daug kas nutiko. Renginį pradėjo Sadhuvamos 
mokyklos studentės pasakodamos istoriją apie Parvatės 
vestuves, o baigė Vyrabhadas Šastris pasakodamas apie 
Krišną. Tarp jų Ganapatis Šastris supažindino su Vedose ir 
Šastrose aiškinama senosios visuomeninės sanklodos kilme 
ir prasme. Iš daugybės Šastrų aiškinimų jūs renkatės tą, ku-
ris tenkina jūsų suvokimą. Todėl svarbu išgirsti šiuos 
mokslo vyrus, kurie žino tikrąją raštų prasmę ir jos neiš-
kreipia, nesiekia populiarumo. Nepasitenkinkite tik tokių 
kalbų klausymu, vėliau jas apmąstykite. 

Taip darykite ir išklausę paskaitą apie „Bhagavatą“, 
apmąstykite ją savo maldų kambaryje, sėdėdami priešais 
altorių ir garbindami Dievą. Nemanykite, jog „Bhagavata“ 
yra tik vienas iš senovės istorijos skyrių. Ji gali jaudinti jus 
ir šiandien, ir rytoj, ir visada. „Bhagavata“ skirta visiems 
laikams, visose šalyse, visur ji kelia žmonių dvasią. Vedos 
dėl savo reikšmingos filosofijos ir prasmingų ritualų yra 
vertinamos visais laikais.  

Kartą vienas žmogus nutarė pagarbinti tą, kas yra di-
džiausias. Pirmiausia jis pagalvojo apie žemę, tačiau žemę 
užlieja jūra. Jūra taip pat nėra didžiausia, nes išminčius 
Agastja124 ją galėjo išgerti. Agastja dabar žiba maža žvaigž-
                                                 
124 Agastja – indų mitologijoje minimas šventasis išminčius, dievų, ko-

vojusių su demonais, sąjungininkas. Kartą jis išgėrė jūrą, kurios 
dugne buvo pasislėpę demonai, ir taip padėjo dievams juos įveikti. 
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dele dangaus skliaute. Dangus yra Trivikramos125 pėdos dy-
džio. Tačiau Dievas yra atsidavusiojo širdyje! Todėl žmo-
gus priėjo prie išvados, jog didžiausias iš visų yra Dievą 
mylintis žmogus! 

Nėra nei aukštesnių, nei žemesnių kastų 
Meilė Dievui neskirsto žmonių į kastas, ji gelbsti ir tau-

rina visus. Vedose sakoma, kad nėra nei aukštesnių, nei že-
mesnių kastų. Cukrinis saldainis-žmogutis visas pagamin-
tas iš cukraus. „Purusha Suktha“126 mini keturias kastas, ki-
lusias iš keturių Dievo kūno dalių ir todėl vienodai svarbias 
bei kilmingas. Burna negali vaikščioti, o kojos – kalbėti. Bal-
sui paklūstama, o rankos gina. Taigi tie, kurie jaučia (ir da-
ro tai, ką jaučia), jog kovoti yra jų teisėta pareiga, priklauso 
kšatrijams, karių kastai, o tie, kurie jaučia, kad jų pareiga 
studijuoti Vedas ir Šastras, yra braminai, bet ne tie, kurie 
mano turį teisę tai daryti! 

Vakar keletą žodžių tariau specialiai vyrams. Šian-
dien kalbėsiu moterims. Daugelis jūsų nusimenate ir puo-
                                                 
125 Trivikrama – kitas nykštuko pavidalo Dievo Įsikūnijimo Vamanos 

vardas. Jis turėjo ypatingą savybę milžiniškais žingsniais keliauti 
per dangų ir žemę. To meto karalius Balis, atlikęs griežtą askezę, 
pelnė dievų savybę valdyti tris pasaulius: dangų, žemę ir pragarą. 
Indra neteko savo valdų. Višnus įsikūnijo nykštuku Vamana, kuris 
atėjo pas karalių Balį per didįjį aukojimą. Balio dvasinis mokytojas 
perspėjo karalių, kad nykštukas yra Višnus. Tačiau Balis nekreipė į 
tai dėmesio ir liepė Vamanai prašyti, ko tik jis nori. Tada nykštukas 
paprašė žemės, kuri būtų tokio dydžio, kaip trys jo mažytės pėdos. 
Balis sutiko. Staiga Vamana pavirto milžinu Trivikrama. Pirmoji jo 
pėda uždengė žemę, antroji – dangų, o trečiajai neliko vietos. Nusi-
žeminęs Balis pasiūlė žengti jam ant galvos. Trivikrama to nepada-
rė, bet nusiuntė Balį į požeminį pasaulį ir leido ten karaliauti. Taip 
Indra atgavo valdas.    

126 „Purusha Suktha“ – vienas iš Vedų himnų.   
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late į neviltį, apraudate savo gimimą ir laukiate mirties. 
Tai labai neteisinga. Negalite pabėgti nuo atsakomybės 
įpusėjus jums skirtam darbui. Tai silpnumo ir bailumo 
ženklas. Pasvarstykite, ar turtuoliai laimingi, ar stipruoliai 
laimingi, ar išsilavinę žmonės laimingi, ar protingieji lai-
mingi? Įsitikinsite, jog niekas nėra laimingas. Jei žūtbūt 
norite būti laimingos, turite rinktis vieną iš dviejų dalykų: 
patenkinti visus troškimus arba... nieko netrokšti. Iš jų 
lengviau nieko netrokšti. 

Dvasinį darbą reikia dirbti nuolat 
Priimkite kiekvieną išbandymą kaip patikrinimą ir 

gebėjimo prie nieko neprisirišti pamoką. Karštą vasarą 
jums reikia oro kondicionieriaus. Nelaimėje jums reikia 
Dievo. Mirus vaikui klauskite savęs: „Argi jis gimė dėl 
manęs?“ Juk vaikui skirtas savas likimas, sava istorija, ku-
rią jis turėjo papasakoti. Gautamos Budos tėvas, išvydęs 
savo sūnų su elgetos dubeniu gatvėje, labai nusiminė ir ta-
rė: „Visi mano protėviai buvo karaliai. Kuo mes nusikalto-
me, kad mūsų giminėje gimė elgeta?“ Buda atsakė taip: 
„Visi mano protėviai turėjo elgetų dubenėlius, nepažįstu 
savo giminėje nė vieno karaliaus“. Tėvo ir sūnaus keliai iš-
siskyrė, jie pasuko į skirtingas puses. Perpiltas sūnaus 
kraujas tėvui gali būti mirtinas. 

Dar viena pastaba: dvasinį darbą reikia dirbti nuolat, 
reguliariai. Tuščiai neplepėkite ir nesmalsaukite, tai nenau-
dinga niekam. Laikykitės Prašanti Nilajame nustatytos 
tvarkos ir būkite naujai atvykusiems pavyzdžiai! Tai galioja 
ir vyrams. Pastebėjote, jog Aš nesikreipiu į jus „Brangūs se-
kėjai“ (Bhakthulaara), nes norėdami pelnyti tokį vardą, 
Dievui atsidavusio žmogaus vardą, turite būti pasišventę, 
tikėti Dievu nesvyruodami ir laikytis drausmės. 
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Pavidalo ir savybių neturintis (nirguna niraakaara) yra 
čia dabar su savybėmis ir įsikūnijęs (saguna saakaara) – pasi-
naudokite kiekviena akimirka pelnyti Jo malonę.  

Nesuvokiate, kokia jums teko laimė. Ateityje žmonės 
jus gerbs, nes turėjote galimybę, kurios neturėjo milijonai. 
Jie statys jūsų nuotraukas ant altorių savo namuose! Gy-
venkite ir mylėkite taip, kad būtumėte verti tokios garbės. 

Prašanti Nilajamas, 1962 11 26 
 
 
 
 
 
      ievo vardą kartoti  
nereikia jokių išlaidų, jokių priemonių,  
jokios ypatingos vietos ar specialaus laiko.  
Nesvarbu išsilavinimas, kasta, lytis.  
Jei geležies gabalėlį trinsite į akmenį, atsiras šiluma,  
tik reikia smarkiai ir nepertraukiamai trinti.  
Jei darysite pertraukas ar menkai spausite,  
geležis neįkais.  
Panašiai ir norint suminkštinti Viešpaties širdį,  
reikia, kad būtų pakankamai šilumos.  
Uoliai ir nepertraukiamai kartokite: „Ram, Ram, Ram“,  
ir Viešpats apdalys jus Savo malone. 
Jei tam skirsite tik pustrečios minutės ryte  
ir pustrečios minutės vakare,  
jūsų mažutė širdis dukart per dieną atvės  
ir Jo širdies nesuminkštins. 

Satja Sai Baba 
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Sa 233  Kalba Satja Sai , II tomas. – Vilnius: Satja, 2005. – 292 p. 

ISBN 9955-9382-6-9 
 
 

Knygoje pateikiamos didžiojo mūsų laikų dvasinio 
mokytojo Šri Satjos Sai Babos kalbos, sakytos įvairio-
mis progomis 1961-1962 metais.  
Satja Sai Baba moko svarbiausių žmogiškųjų vertybių: 
tiesos, doros, ramybės, meilės bei taikumo. Jo kalbos 
skirtos visiems žmonėms – kad ir kokios jie būtų tau-
tybės, kad ir kokią religiją išpažintų. 

 
UDK 29 

 
 
 
 

Kalba Satja Sai  
II tomas 

 
 
 

Iš anglų kalbos vertė 
Redagavo 
Maketavo 
Viršelį kūrė 
 

Antanina Banelytė 
Nijolė Petniūnienė 
Rasa Mankutė, Saulė Mankutė 
Vaida Dosinienė 
 

 
 

Išleido leidykla SATJA  
A/d 406, 08002 Vilnius 4; tel. (8-5) 2726853 

Tiražas 700 egz. 

Spausdino UAB „Sapnų sala“,  
S.Moniuškos g. 21, 08121, Vilnius 4 

 


