
 

 225

 

 
 1 

 
 
 

Kalba  SATJA  SAI 
 
 

 

III tomas 
 
 
 

 
Bhagavano Šri Satjos Sai Babos kalbos,  

sakytos 1963 metais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2006 

 
 

 



 

 2 

 
UDK 29 
          Sa 233 

Sathya Sai Speaks 
Volume III  
(revised and enlarged edition, 
discourses of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, 
delivered during 1963) 
 
 
 
 

Iš anglų kalbos vertė 

Redagavo 

Maketavo 

Viršelį kūrė 
 

Antanina Banelytė 

Nijolė Petniūnienė 

Rasa Mankutė, Saulė Mankutė 

Vaida Dosinienė 
 

 
 

Versta iš: 
 

Sathya Sai Speaks  
Volume III 
(revised and enlarged edition, 
discourses of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba,  
delivered during 1963) 
 
Sri Sathya Sai Books & Publications Trust 
Prashanthi Nilayam – 515 134 
Anantapur District, Andhra Pradesh, India, 
New Delhi 110002, India 

 
 

ISBN 9955-9382-8-5 

 

© Sri Sathya Sai Books & Publications Trust 

© Leidykla „SATJA“,  2006 

 
 

 3 

Turinys 
 
 
Pratarmė  lietuviškajam leidimui ................................ 5 
1. Stiprinkitės sveiko medžio vaisiais......................... 7 
2. Dvasinio mokytojo padedami  
    jūs atsiskleidžiate..................................................... 19 
3. Prašykite Manęs....................................................... 25 
4. Sitos beieškant.......................................................... 34 
5. Te jūsų gyvenimas būna gražus ............................ 40 
6. Namai ar urvas ........................................................ 46 
7. Lenkitės meilei ir tiesai ........................................... 51 
8. Piemenaičių pasiaukojimas.................................... 56 
9. Vaidinimas vaidinime............................................. 61 
10. Ramos prigimtis..................................................... 65 
11. Penktoji Veda ......................................................... 69 
12. Šankaros nedualumo filosofija ............................ 74 
13. Ne lavonas, o palaimingasis ................................ 78 
14. Tiesa, Dievybė, Grožis .......................................... 83 
15. Šiva ir Šakti ............................................................. 87 
16. Sekėjų apsauga....................................................... 92 
17. Apeigos, padedančios pažinti Dievą .................. 96 
18. Piemenaičių meilė................................................ 102 
19. Bambuko pavėsinė .............................................. 110 
20. Dievo regėjimas ................................................... 113 
21. Jusliniai troškimai – nuodai ............................... 118 



 

 4 

 
 
22. Paverskite inerciją askeze................................... 124 
23. Jūs ir Aš ................................................................. 129 
24. Būkite namų karalienės ...................................... 133 
25. Nėra našlaičių, Viešpats rūpinasi visais........... 142 
26. Statyti ar prašyti išmaldos.................................. 146 
27. Žmogaus ir Dievo veiksmai ............................... 150 
28. Diena, kai atsirado šviesa ................................... 154 
29. Gerovė visam pasauliui ...................................... 159 
30. Žmogus ir Dievas ................................................ 163 
31. „Gytos“ švytuoklė ............................................... 168 
32. Tai esi tu................................................................ 174 
33. Tai ilgai netruks ................................................... 179 
34. Dievo valia............................................................ 183 
35. Jūsų tikroji prigimtis ........................................... 189 
36. Dvasinių žinių dovana........................................ 193 
37. Natūralūs ir nenatūralūs potraukiai................. 197 
38. Dievo garbinimas statybose ............................... 201 
39. Pasukite raktą....................................................... 208 
40. Tobuliausias iš visų menų .................................. 212 
41. Matykite visus vienodus .................................... 215 
42. Dievo balsas.......................................................... 219 

 5 

 
 

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. 

 
Trečiajame tome surinktos Satjos Sai Babos 

kalbos, sakytos įvairiomis progomis 1963 metais. 
Lietuvių kalba šis tomas leidžiamas pirmą kartą. 
Jis atitinka naująjį (papildytą ir pataisytą) angliš-
kąjį leidimą. 

 
 

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

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

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

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

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

 
 

Knygos rengėjai 
 

                                                 
2 Svamis – Indijoje pagarbiai vadinamas dvasinis mokyto-

jas. Taip Satją Sai Babą vadina Jo sekėjai. 

 

1. Stiprinkitės sveiko medžio vaisiais 
 

 7 

1. STIPRINKITĖS SVEIKO MEDŽIO 
VAISIAIS 

Žinau, kad išgirdę dvi puikias, palaimą teikiančias šių 
mokslo vyrų kalbas dar visiškai savo dvasinio alkio nenu-
malšinote. Jie abu prisipažino nepretenduoją į mokslininkų 
vardą ir tik Mano malonės dėka galėję viską suprasti bei 
kalbėti. Tačiau taip sakydami šie vyrai tik įveikia savo pui-
kybę. Hanumanas taip pat nežinojo turįs didžiulę jėgą ir  
norėjo likti nepastebimas. Kas nors turėjo apie tuos talentus 
ir narsą jam pasakyti, kad progai pasitaikius visos galios at-
siskleistų. 

Kai kas jūsų vardu paprašė Manęs šiandien pakalbėti, 
nes jau seniai šioje vietoje esu kalbėjęs. Patenkinsiu šį jūsų 
norą. Vadinatės atsidavusiaisiais (bhaktas), tad kalbėsiu 
jums apie dorą, kurios turi laikytis visi, kurie siekia ugdytis 
atsidavimą Dievui (bhakti). Niekas negali tapti atsidavu-
siuoju vien todėl, kad taip pasivadino pats ar kiti jį taip pa-
vadino. 

Atsidavimas Dievui – tai toks pasiaukojimas Dievui, 
kai žmogui niekas negali sutrukdyti žengti dvasiniu keliu į 
priekį, kai egoizmo nelieka nė krislelio. Jam svarbu tik 
Viešpaties įsakymas, Jo valia. Atsidavusysis tarsi girtuoklis 
nejaučia nei garbės, nei padorumo, nei puikybės, nei išdi-
dumo. Jam tarsi žmogui, apsisvaigusiam nuo svaigalų, vi-
siškai pametusiam galvą, nerūpi niekas, kas nėra susiję su 
jo idealu. Jis nejaučia nei alkio, nei troškulio, nesivadovauja 
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logika, nemoka turguje suskaičiuoti pinigų. Pasak Narados, 
neišmanymo prisigėrę žmonės klupinėdami seka paskui še-
šėlius, o besisvaiginantys išminties nektaru niekada nepa-
miršta Aukščiausiojo, kurį atpažino esant savyje.  

Atsidavimas turi sugraudinti širdį 
Tuo įsitikinote, kai į ašramą, po trisdešimties metų in-

tensyvaus Šrimath Bhagavathos studijavimo, atvyko šis 
šventųjų raštų žinovas. Čia jis pajuto pasiekęs visų savo 
studijų ir pagarbaus gilinimosi į šventuosius raštus viršūnę. 
Staiga šis žmogus prarado sąmonę. Gal kai kam iš jūsų pa-
sirodė, kad jį ištiko epilepsijos priepuolis ar kas nors pana-
šaus. Tačiau Aš žinau, kaip buvo iš tikrųjų – tas žmogus 
buvo apimtas palaimos. Todėl neraginau vežti jo į ligoninę. 
Juk pastebėjote – net šiandien, pradėjęs kalbėti apie Dievo 
malonę, jis pasijuto apimtas didelio džiaugsmo. 

Viešpats sulaužė Savo duotą žodį, kad jam atsidavęs 
žmogus galėtų taip pat pasielgti! Bhyšma sakė priversiąs 
Krišną atsisakyti savo paskelbto ketinimo ir paimti į rankas 
ginklą, nes sutinkąs pralaimėti tik susigrūmęs su juo. Tad 
mojuodamas disku (chakra)3 Krišna pasuko link Bhyšmos. 
Pasakojant šį epizodą, mokslo vyrui užlūžo balsas. Atsida-
vimas turi sugraudinti širdį, žmogus turi ugdyti tauresnius 
jausmus, skaistėti.  

                                                 
3 Čakra – žiedo arba disko pavidalo sviedžiamasis ginklas, naudotas 

senovės Indijoje, minimas „Mahabharatoje“ ir „Ramajanoje“. Tai 12-
30 cm skersmens žiedas arba plokščias metalo skritulys, galintis skrie-
ti 40-50 metrų. Dėl jo aerodinaminės formos vėjas negali pakreipti jo 
lėkimo krypties.  
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Kiekvienas žmogus – piligrimas,  
keliaujantis link Dievo 
Atsidavęs Dievui ir pelnęs Jo malonę Bhyšma buvo 

daug didingesnis už bet kurį kitą žemiškąjį karalių. Ar iš 
tikrųjų didingi tie, kurie laiko rankoje skeptrą? Juk jie netu-
ri vidinės ramybės, nemoka džiaugtis ir savo džiaugsmu 
dalytis su kitais. Kai Viešpats metė Bhyšmai diską, suteik-
damas šventąjį regėjimą (sudharshana), Bhyšma Jam pasiau-
kojo. Kai Dievas dovanoja šventąjį regėjimą, reikia būti iš-
mintingam ir visiškai pasiaukoti, visko atsisakyti. Kaip tik 
taip ir pasielgė Bhyšma. 

Kačiukas šaukia atokiai tupinčią katę miaukdamas. 
Kai atsidavęs Dievui žmogus nori priartėti prie Viešpaties, 
jam tereikia „miaukti“. Laukuose augantys javai trokšta lie-
taus. Jie mato dangumi plaukiančius tamsius debesis, bet 
patys negali pakilti prie jų ir atsigerti gyvybę teikiančio 
vandens arba priversti debesis nusileisti ant žemės. Žmo-
nės „spirga“ kaitrioje saulėje, nes negali sumažinti savo 
egoizmo bei godumo karščio. Jiems tereikia Dievo malonės 
lietaus. Tik tada jie galės gyventi ramiai ir laimingai. 

Debesys neša lietų, kuris krinta ant laukų, kad juos pa-
girdytų. Pavidalo neturintis Absoliutas tampa žmogumi, 
įgyja pavidalą, nužengia pas žmones, kad juos apsaugotų ir 
pastiprintų. Tokia yra Dievo Madhavos4, nužengusio iš 
Dangaus žmogumi (maanava), paslaptis. Debesys pasigaili 
saulės naikinamo derliaus, bet ir saulė turi naudos iš lie-
taus! Analogiškai žmogus, pelnęs Dievo malonę, gali 
pažinti savo egoizmą ar godumą ir šių savybių atsikratyti.  

                                                 
4  Madhava – Dievas, visatos valdovas.  
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Senovėje Dievo Įsikūnijimai (avathaars)5 vaduodavo 
pasaulį nuo blogio, sunaikindami keletą piktadarystes da-
riusių pabaisų ar fanatikų. Tačiau dabar kiekvienoje širdy-
je slypi pabaisa. Visur knibžda demonai. Visi žmonės susi-
teršę ir daugiau ar mažiau pagedę. Todėl visus reikia pa-
taisyti, apšviesti, visiems reikia parodyti tikrąjį kelią. Kiek-
vienas žmogus yra piligrimas, keliaujantis link Dievo ir 
trokštantis su Juo susilieti, tačiau dauguma, tarsi paklydę 
vaikai, nerandantys tikrojo kelio, gaišina brangų laiką ir 
kažin kur klajoja.  

Dievo malonę pelnysite tik laikydamiesi doros 
Žmogus turi tapti Madhava – taip lemta ir numatyta. 

Tam jam duotas ginklas: gebėjimo skirti (viveka) kardas ir 
neprieraišos (vairaagya) skydas. Tokio ginklo neturi joks ki-
tas gyvūnas. Tik žmogus gali prisiminti ankstesnius gyve-
nimus ir atpažinti jų paliktus sąmonėje įspaudus. Juk tai, ką 
matote ir jaučiate sapne, yra susiję su tuo, ką matote ir jau-
čiate budrumo būsenoje. Tai, ką matėte ir jautėte ankstes-
niuose gyvenimuose, veikia ir jūsų dabartinį gyvenimą.  

Dievo malonę pelnysite tik laikydamiesi doros. Dora 
įkvepia aukotis. Ji tobulina jūsų pojūčius, jausmus bei 
emocijas, be jos neišsiugdysite tvirto tikėjimo ir neatsikra-
tysite prieraišos. Dievas liudija žmonėms dorą. Rama ži-
nomas kaip tas, kuris visada laikėsi doros. Jei pažeisite do-
ros taisykles ir gyvenimo žaidimą žaisite nesąžiningai, 
pralaimėsite.  

                                                 
5  Avataras – induizmo religijoje vadinamas Dievo Įsikūnijimas, į Žemę 

nužengęs Dievas.  
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Siekite tikslo nesiblaškydami 
Hanumanui, skrendančiam dangumi tarsi strėlei, pa-

leistai iš Ramos lanko, kilo daug pagundų, tačiau jis nesu-
stojo ir nepasuko atgal. Hanumanas skubėjo į priekį galvo-
damas tik apie Viešpaties jam skirtą užduotį. Kai staiga 
priešais jį iškilo Minakos kalnas6 ir pasiūlė pailsėti, jis su-
trypė kalną kojomis ir šis nugrimzdo į jūrą. Tada kalnas vėl 
iškilo maldaudamas leisti jam pasitarnauti Hanumanui. 
„Pasipuošęs“ žaliais vaismedžių sodais ir kvepiančiais gė-
lynais kalnas kvietė jį pailsėti ir atgauti jėgas. Kadaise Indra 
nukirto visiems kalnams sparnus, bet Minaka, padedamas 
Hanumano tėvo Vėjo (Vaayu), paspruko nuo Indros. Tad  
Minaka, rodydamas Vėjo sūnui svetingumą, norėjo padė-
koti jo tėvui. Tačiau Hanumanas atsakė, jog nedelsdamas 
turi vykdyti šeimininko užduotį. Paskui jį užpuolė siaubin-
ga pabaisa Surasa. Panaudodamas ypatingą taktiką jis įvei-
kė pabaisą ir išvengė gaišaties. Ir jūs siekite tikslo – išsiva-
davimo nesiblaškydami.  

Šventųjų raštų žinovas minėjo, jog Dievas nori, kad at-
sidavusieji šviestų netikintiesiems tarsi saulės. Jie turi būti 
laimingesni, labiau patenkinti tuo, ką turi, drąsesni nei kiti. 
Toks žmogus turi tapti iš meilės Dievui. Deja, atsidavusieji 
dabar neugdo tokių savybių ir nepasinaudoja jiems su-
teikiamomis progomis. Štai tėvas kiekvienam sūnui duoda 
po šimtą akrų, tačiau vienas sūnus tinkamai prižiūri žemę 
ir pjauna gausų derlių, o kitas palieka žemę pūdyti ir pas-

                                                 
6  Minakos kalnas minimas indų padavimuose kaip dievo Indros baus-

mės išvengęs kalnas. Pasakojama, kad senovėje kalnai turėjo sparnus 
ir galėjo skraidyti dangumi. Skraidydami ir viską pakeliui griaudami 
jie pridarydavo didelių eibių. Dievas Indra, pastebėjęs šį netikusį kal-
nų įprotį, žaibu nukirto jiems sparnus. Tačiau Minaka, padedamas 
dievo Vėjo, pasislėpė jūroje ir bausmės išvengė.  
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kui vargsta. Negalima dėl to kaltinti tėvo, nes abu palikuo-
nys paveldėjo iš ankstesnių gyvenimų skirtingas savybes. 
Kartais, kai vieno vaiko kraujas perpilamas kitam, pastara-
sis miršta. Vieni yra dvasiškai tvirtesni, kiti silpnesni. Tai 
lemia praeityje ir dabar rodomos jų pastangos. 

Tegu viduje būna šviesa 
Liūdna, kad žmogus, užuot pasistiprinęs gamtos sode 

augančio sveiko medžio vaisiais, maitinasi nuo sergančio 
medžio nuskintais vaisiais. Tad jo apetitas iškrypsta, žmo-
gus nebejaučia tikrojo skonio, susigadina sveikatą. Tik šlo-
vindamas Viešpatį žmogus gali numalšinti alkį, nes jis pats 
yra Dievo šlovės dalis. 

Tokios šlovės grožį, didingumą ir tikslingumą galima 
suvokti pačiam jį patyrus. Rama, grįždamas po vestuvių į 
Ajodją, sutiko Parašuramą7, kuris iškvietė jį į dvikovą. 
Rama, įtempęs ir sulaužęs Šivos lanką, buvo laimėjęs Sitos 
ranką. Taip buvo numaldyta karalaičių, kurie piršosi Sitai, 
puikybė. Tačiau Parašurama, dvidešimt vienoje kovoje nu-
galėjęs kšatrijus, buvo apsvaigęs nuo savo laimėjimų. Dėl 
išdidumo Parašuramos dieviškumas susilpnėjo, ir Rama, 
kuris atrodė tik kaip paauglys, kaipmat jį parbloškė.  

Sakoma, kad Viešpats vienus baudžia, o kitiems dova-
noja Savo malonę. Tačiau iš tikrųjų Dievas nieko nei bau-
džia, nei apdovanoja. Jis – tarsi laidu tekanti elektros srovė, 
kuri suka ventiliatorių, vėdina kambarį bei palengvina 
žmogui gyvenimą. Tačiau srovė taip pat teka ir elektros kė-

                                                 
7  Parašurama – VI Višnaus avataras, gyvenęs Treta jugos laikais. Anuo 

metu pasaulyje įsigalėjo karių kasta, kšatrijai, kurie labai išpuiko ir 
kėlė grėsmę doriems žmonėms. Parašurama, pasiėmęs Šivos jam do-
vanotą ginklą – kirvį, kurį vadino „parašu“, apkeliavo 21 kartą pasau-
lį ir tarsi medžius „iškirto“ visus bloguosius kšatrijus.  
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de. Tokia srovė gyvenimą žmogui sutrumpina. Elektros 
srovė iš tikrųjų nei padeda žmogui pakelti kaitrą, nei siekia 
jį užmušti. Dievo malonė yra tarsi vėjas. Jei burę nuleisite, 
burlaivis tik plūduriuos vandens paviršiuje, niekur neju-
dės. Tačiau pakelkite burę, ir burlaivis, įgaudamas vis di-
desnį pagreitį, ims plaukti. Dievo malonė yra tarsi šviesa. 
Vienas žmogus ja pasinaudoja geram, kitas, jos padedamas, 
įgyvendina savo blogus ketinimus. Kai jūsų išorėje „nak-
tis“, viduje tebūna „diena“. Tegu jūsų viduje būna šviesa. 
Būkite pasaulyje, bet negalvokite apie jį, nebūkite jo daly-
viai. Kai jūsų išorę gaubs „naktis“, viduje tebūna „diena“. 
Šią tiesą jums skelbia Vedos. Jos moko drausmės, reikalin-
gos šiam tikslui pasiekti. 

Dievas yra visų tėvas 
Mokslo vyras kalbėjo apie Vedų mokymo esmę. Pasak 

Vedų, sąmoningai atliekamas veiksmas (karma) sukelia pa-
sekmes. Vedos duoda jums rašiklį, moko rašyti ir pasako, 
ką rašyti. Vedų motina (vedhamaatha) sklidina motiniškos 
meilės. Ji nuolat primena prasmingo gyvenimo taisykles. 
Aš taip pat kiekviena proga jums primenu Nilajamo8 draus-
mę. Tad nenuvertinkite Vedų taisyklių – jos yra tikrasis 
Dievo balsas, kurį išgirdo ir užrašė dvasinio tobulumo 
viršūnę pasiekę išminčiai.  

Tėvas savo turtą palieka ne maištaujančiam ir su juo 
nesiskaitančiam, o jį gerbiančiam bei jo įsakymams pa-
klūstančiam sūnui. Dievas yra visų tėvas. Jei tikite Dievą 
ir gyvenate laikydamiesi Jo įstatymų, jei esate tikintieji 
(aasthika), gausite turtą (aasthi). Tačiau jei esate neišmanė-
                                                 
8  Nilajamas arba Prašanti Nilajamas – taip vadinamas ašramas, dvasi-

nio tobulėjimo centras Indijoje, Putaparčio miestelyje, kuriame apsi-
stoja Satjos Sai Babos sekėjai.  
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liai, nesuvokiantys, kas jums geriausia, ir nepripažįstantys 
savo klaidų, niekas jums turto nepatikės. Jūsų reikalais rū-
pinsis globėjai, kol įrodysite, kad patys galite jais tinkamai 
pasirūpinti.  

Visada mąstykite apie Dievo šlovę 
Žmogui gali prireikti daugelio gyvenimų, kad suvok-

tų, kas jam geriausia, kad galėtų nekenkdamas nei sau, nei 
kitiems kurti savo ateitį ir atpažintų kelyje tykančius spąs-
tus. Todėl pasitikėkite išminčiais, kurie, gailėdamiesi žmo-
nių, parodė kelią į išsivadavimą. Jų patirtis aprašyta Vedo-
se. Tikėjimas jomis – tarsi lietus, drėkinantis širdis ir paruo-
šiantis jas visuotinės meilės derliui nuimti. 

Šastros9, tinkamai aiškindamos moralinius klausimus, 
perspėja dėl galimų klaidų, paguodžia sunkią valandą, su-
stiprina nelaimėje. Jos nurodo, kokius drabužius reikia dė-
vėti, kokį maistą valgyti, kaip kalbėti, kaip elgtis visuome-
nėje ir bendrauti tarpusavyje, kaip žengti keliu į priekį. 
Šastros – visuomenės sąžinė. 

Čia, Prašanti Nilajame, taip pat nustatytos taisyklės ir 
patariama, kaip naudingai leisti laiką. Visi sekėjai – kad ir 
kas jie būtų: senbuviai ar ką tik atvykę žmonės – privalo jų 
laikytis. Jūs Mane pamatėte, kurį laiką čia pagyvenote, iš-
girdote kalbant. Tačiau kokia iš to nauda? Ar tai nors kiek 
jus paveikė? Ar grįšite namo nepasikeitę? Šunys cukranen-
drių negraužia, jie ieško kaulų. Kai kalbama apie Dievą, gė-
rį, dvasinį darbą ir dieviškąjį regėjimą, klystantys mirtin-
gieji nusigręžia. Tačiau jūs turite susiimti, įkvėpti tyro, dva-
singumo sklidino oro ir, ištrūkę iš lūšnynų, palikę aplinki-
                                                 
9 Šastros – šventieji raštai, supažindinantys su elgesio taisyklėmis ir 

mokantys gyvenimo išminties.  
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nius kelius, sukti į greitkelį, kuris veda link Dievo. Visada 
mąstykite apie Dievo šlovę ir patys tapsite šlovingi. Vado-
vaukitės tiesa ir iš jūsų širdžių dings baimė. Tik tiesos van-
deniu laistomoje širdyje gali augti meilė. 

Kas yra atsidavimas ir atsidavusieji? 
Nagaja, net atlikdamas Tjagajos10 vaidmenį, žino, kad 

jis yra Nagaja. „Aš tik vaidinu Tjagają,“ – prisipažįsta jis. 
Ženkite žingsnį į priekį. Paklausti, kas esate, atsakykite, jog 
esate Dievo Narajanos11 įsikūnijmai, atliekantys Pulajos, Ti-
majos ar Malajos – kad ir koks būtų jūsų vardas – vaidme-
nį. Taigi kiekvienas žmogus atlieka Dievo skirtą vaidmenį. 
Dievas skalbia drabužius kaip skalbėjas, pjausto medį kaip 
stalius, kala geležį kaip kalvis, žiedžia puodus kaip puo-
džius ir dirba daugybę kitų darbų. Jo šlovė niekada negęs-
ta. Kai reikia įvykdyti kokią nors užduotį, Jis imasi Dievo 
Įsikūnijimo vaidmens.  

Kai šventieji ir išminčiai labai laukia Dievo, Jis ateina 
kaip Dievo Įsikūnijimas. Mano užduotis trejopa12 arba, tiks-
liau, dvejopa, nes Vedų atgaivinimas ir doros įtvirtinimas 
yra beveik tas pat. Tad turiu dvi užduotis – atgaivinti Ve-
das ir apsaugoti šventųjų raštų žinovus bei atsidavusius 
Dievui žmones. Tačiau kas yra atsidavimas? Ir kas yra atsi-
davusieji? Atsidavimas yra tikėjimas, pastovumas, dora, 

                                                 
10 Tjagaja – populiarus telugų kino filmas, Nagaja – aktorius, suvaidi-

nęs pagrindinį filmo herojų. 
11 Narajana – kitas Višnaus vardas, reiškiantis pirmapradį asmenį, kū-

rėją, tą, kuris yra visuose. 
12  Sai Babos užduotis – atgaivinti Vedas (vedha samrakshana), apsaugoti 

šventųjų raštų žinovus (vidwath poshana) ir įtvirtinti dorą (dharma 
sthaapana).  
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drąsa, pasiaukojimas ir išsivadavimas iš egoizmo. Kad ir 
kaip ištaigingai bei iškilmingai atliksite apeigas, iš tikrųjų 
tik iššvaistysite laiką ir energiją. Kodėl skinate gėles ir 
trumpinate joms gyvenimą? Kai kurie iš jūsų esate paten-
kinti savimi, kad daugybę kartų apėjote šventyklą. Tačiau 
ėjimas aplink šventyklą (pradakshina) prasmingas tik tada, 
kai šį veiksmą atliekate ne tik kojomis, bet mąstydami. 

Kalbėkite mažiau ir tyliau 
Mačiau, kaip eidami aplink šventyklą aptarinėjote kitų 

žmonių trūkumus, turgaus kainas, patiekalus, kuriuos keti-
nate pasigaminti pietums. Prieš eidami aplink šventyklą, 
prieš pradėdami tai, ką vadinate pra-dakshina, pasiūlykite 
šventykloje gyvenančiam Viešpačiui dėkingumo auką 
(dakshina) – savo protą. Padarykite tai pirmiausia. Galbūt to 
pakaks. Ėjimas aplink šventyklą nėra skirtas kojoms atpa-
laiduoti ar pamankštinti. 

Elkitės Nilajame pagarbiai. Kuo geriausiai išnaudokite 
laiką, kurį čia praleidžiate. Nenuvertinkite šios progos. Šiai 
kelionei skyrėte tiek daug pinigų, kol čia atvykote, įveikėte 
tiek daug sunkumų, tačiau dabar Viešpačiui prie kojų savo 
aukos nepadedate – nesimokote žengti dvasiniu keliu. Te-
gu jūsų pojūčiai tampa paklusniais dvasios tarnais. Štai rei-
kalauju tylos. Jei reikia kalbėti, kalbėkite mažiau ir tyliau. 
Nepatikėkite savo vargų bei rūpesčių tiems, kurie į šią vietą 
atvyko turėdami savų vargų bei rūpesčių.  

Neprimeskite jiems dar ir savo problemų. Juk čia esu 
Aš – išklausysiu ir paguosiu jus visus. Garsiai nekalbėkite – 
netrukdykite tiems, kurie medituoja, skaito ar rašo Dievo 
vardą.  
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Visų ligų priežastis – netinkama gyvensena 
Jei galite, medituokite vieni, skaitykite dvasines kny-

gas, tyliai sau kamputyje rašykite Dievo vardą. Jei negalite 
to daryti, tai bent netrukdykite kitiems. Padrąsinkite vieni 
kitus žengti Dievo keliu į priekį. 

Nusipelnykite atsidavusiojo vardą, nes per tokius 
žmones kasdien sklinda Mano šlovė. Jūsų dora, savitvarda, 
neprieraiša, tikėjimas ir pastovumas – tai ženklai, iš kurių 
kiti sprendžia apie Mano šlovę. Man nereikia jūsų palaiky-
mo, tačiau šiame pasaulyje žmonės vertina kitus netiesio-
giai. Tikrų atsidavusiųjų labai nedaug. Todėl nesikreipiu į 
jus „atsidavusieji“. Tokį vardą užsitarnausite tik tada, kai 
atsiduosite Man iš tikrųjų, kai jumyse neliks nė trupučio 
egoizmo, kuris gramzdintų jus žemyn ir skatintų puikybę.  

Visų ligų priežastis – netinkama gyvensena, kuri kyla 
dėl savo tikrosios prigimties iškreipimo, kuris toks stiprus, 
kad paveikia mintis, žodžius ir darbus. Ligą galima įveikti 
įvairiais vaistais: kaupiant dvasines žinias (jnaana), atsitei-
siant už blogus darbus (karma), panyrant į apmąstymus 
(upaasana), ugdant atsidavimą Dievui (bhakthi). Visi jie turi 
tą pačią gydomąją galią, tik įvairiai skiriami – tabletėmis, 
injekcijomis ar mikstūromis. 

Tikėkite, kad išsivaduosite. Žinokite, kad jau išsivada-
vote. Eikite ir visiems pasakykite, kad buvote Putapartyje ir 
čia sužinojote išsivadavimo paslaptį. 

Prašanti Nilajamas, 1963 01 25 
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  rotas turi tapti ne pojūčių vergu, o intelekto tarnu.  
Jis turi išmokti skirti, kas gera, o kas ne,  
ir išsivaduoti iš kūno vergijos.  
Prinokęs tamarindo vaisius viduje atšoka nuo kiauto. 
Protas taip pat atsipalaiduoja nuo kiauto,  
vadinamo kūnu. 
Jei žaliam tamarindo vaisiui trinktelėsite lazda,  
pakenksite viduje esančiam minkštimui.  
Tačiau trinktelėkite prisirpusiam vaisiui ir pažiūrėkite, 
kas bus – suskils tik kiautas, sėklai nieko nenutiks. 
Subrendusio dvasinio ieškotojo  
taip pat neveikia nei nelaimė, nei sėkmė.  
Tik nesubrendęs žmogus kenčia nuo kiekvieno smūgio. 
 

Satja Sai Baba  
 
 

P 

2. Dvasinio mokytojo padedami jūs atsiskleidžiate 
 

 19 

2. DVASINIO MOKYTOJO PADEDAMI 
JŪS ATSISKLEIDŽIATE 

Dikšitas ką tik pasakė, jog per šią šventę 35 berniukai 
buvo inicijuoti ne tik religinėms studijoms (brahmacharya), 
bet ir studijuoti pačią amžinąją visuotinę religiją (sanaathana 
dharma), nes po apjuosimo šventąja virvele ceremonijos 
(upanayanam)13 reikės žengti kitą svarbų žingsnį – atgaivinti 
keturių indų visuomenės kastų elgesio kodeksą (varnashraa-
ma). Vedų studijos – nepaprastas mokymosi etapas, jį nuė-
jus nugalima mirtis. Kitos studijos moko gyventi išoriniame 
pasaulyje, užsidirbti pinigų ir juos išleisti, truputį kuo nors 
pasidžiaugti, trumpam išvengti kokio nors skausmo, o Ve-
dos rodo kelią į amžinąją palaimą, kurioje nėra nei gimimo, 
nei mirties. Žmonės žino mažiausias smulkmenas apie Ki-
niją, Rusiją, Ameriką, tyrinėja vulkanus, esančius Ramiojo 
ar Arkties vandenynų regionuose, bet nė trupučio nesidomi 
savo vidiniu pasauliu. 

Dvasinės žinios turi kilti iš žmogaus vidaus 
Žmogus turi penkis kūnus, o iš jų pažįsta tik išorinį – 

materialųjį (annamaya kosha), kuriame gyvena. Tačiau tai 
nėra tikrosios žinios. Jis nieko nežino apie subtilesnius gy-
vybinės energijos (praanamaya), mentalinį (manomaya), inte-

                                                 
13 Apjuosimo šventąja virvele ceremonijos metu berniukai pašventina-

mi studijuoti šventuosius raštus. 
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lektualinį (vijnaanamaya) ir dieviškosios palaimos (aanan-
dhamaya) kūnus. Galima teigti, kad tie, kurie pažįsta tik fizi-
nį kūną yra ne Ramos (Raamaswaruupa), o geismo įsikūniji-
mai (kaamaswaruupa). Todėl jie neatsispiria geismui, jiems 
sunku kontroliuoti troškimus ir laikytis doros taisyklių, ku-
rias kelia juose glūdintis dieviškumas. Įkvėpti tyrinėti vidi-
nį pasaulį ir juo naudotis gali tik Vedos bei jas aiškinančios 
Šastros. 

Didžiausią Vedų dalį sudaro Karmakanda14, nes tik 
pašventinus veiklą išsiskleidžia ant medžio žiedai ir su-
bręsta vaisiai. Kita Vedų dalis, Upasanakanda15, skirta ap-
mąstymams ir supažindina su metodais, kaip tuos vaisius 
subrandinti, pateikia dvasinių žinių, aiškina, kaip vaisiai 
tampa saldūs. Pirmasis etapas trunka ilgiausiai, tad ir Kar-
makanda sudaro didžiausią dalį, antrasis ir trečiasis etapai 
trumpesni, o juos apibūdinanti dalis mažesnė. 

Trečiąjį etapą galima palyginti su vaisių nokinimu ne 
ant medžio, o kur nors šiltoje vietoje – šiauduose ar kamba-
ryje. Žmogus gali pajusti dvasinių žinių saldybę bendrau-
damas su šventais žmonėmis arba net gyvendamas vienas 
ir pasinerdamas į meditaciją. Tačiau jeigu jis visą laiką pra-
leis tik išoriniame pasaulyje, tų žinių negaus. Dvasinės ži-
nios turi kilti iš vidaus. Žmogus turi pasikeisti viduje, ir tai 
įvyks, kai jis nugalės savo vidinius priešus. 

                                                 
14 Karmakanda – pasauliečiams, kurie dar negali suprasti sielos mokslo, 

skirti tekstai. 
15  Upasanakanda – tekstai, mokantys garbinti Dievą, atlikti ritualus, jie 

skirti pradedantiems eiti dvasiniu keliu. 
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Dar šiame gyvenime išsivaduokite iš skausmo  
Esate savo kūne, inde, kad pažintumėte Dievą, kuriuo 

iš tikrųjų esate jūs patys. Tas jūsų kūnas – tarsi kokonas, 
kurį susisukote iš savo impulsų ir troškimų. Pasinaudokite 
juo, kol jį turite, ir užsiauginkite sparnus, kad ištrūktumėte 
iš šio pasaulio! Atėjote į šią žemę verkdami, kad teks patirti 
skausmą, nes atsiskyrėte nuo Dievo. Ryžkitės ją palikti nė 
kiek nekentėdami. Dar šiame gyvenime išsivaduokite iš 
skausmo. 

Girdėjote, kad „Ramajanoje“ apstu liūdesio nuotaikos 
(shoka rasa). Pagrindinė šio epo tema yra skausmas. Tačiau 
tik ištiktas agonijos žmogus pradeda melstis. Ne baimė, o 
agonija veda jį link Dievo. Liūdėkite dėl prarastų galimy-
bių, prarasto laiko, kasdien ženkite keliu žingsnį į priekį, 
siekite tikslo. Juk absurdiškai mylėdami ir neapkęsdami, 
žaisdami beprasmį turtų kaupimo ir praradimo žaidimą, 
dejuodami, statydami ir griaudami oro pilis neturėjote nė 
trupučio tikrosios ramybės. 

Visatoje viskas dieviška 
Dvasinės ramybės jums nesuteiks nei kambarys su 

kondicionieriumi, nei minkšta sofa, nei sąskaita banke, nei 
gauti diplomai. Ją pajusite tik tada, kai nepasiduosite velnio 
provokacijoms, kai jumyse ims skleistis dieviškosios savy-
bės. Velnias skatina blogai elgtis. Tai minima „Gytoje“. Ta-
čiau visatoje viskas dieviška. Tai tiesiog yra. Tai šviečia. Tai 
nuostabu. Tai yra tai, kas yra (asthi), kas švyti (bhaati), kas 
yra mylima (priya). Tai yra būtis (sath), sąmonė (chith), pa-
laima (aanandha), nes tai yra visuotinas, amžinasis Absoliu-
tas, kuris taip pat yra būtis, sąmonė, palaima.  

Toks dvasinis mokymas (upadesha) šiandien buvo per-
teiktas berniukams, kurie gavo mantras. „Upanayana“ reiš-
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kia vedimą arčiau, berniuko vedimą pas mokytoją, pas dva-
sinį mokytoją (guru), kad vaikas būtų mokomas, kad jis bū-
tų pašventinamas mokslui. Dvasinis mokytojas, kuris gali 
perteikti mokymą, privalo pakilti aukščiau savo vardo ir 
pavidalo, įveikti pasaulietines ambicijas ir siekius, pažinti 
įvairovės vienovę. Tokie žmonės nesireklamuoja ir neskel-
bia kitiems savo didingumo, nesivaržo su kitais dėl padė-
ties visuomenėje ar atpildo. 

Šiems berniukams ypač pasisekė. Jie patys nė nesuvo-
kia, kad likimas lėmė jiems būti čia, dalyvauti šioje ceremo-
nijoje, po kurios jie bus pasikeitę. Ankstesniuose gyveni-
muose berniukai sąmoningai darė gerus darbus ir dabar 
patys ragauja jų vaisių. Dvasinis mokytojas nemoko nieko 
nauja. Jo padedami jūs tik atsiskleidžiate. Jis parodo, kaip 
nuvalyti savo širdies veidrodį, kad jame išvystumėte neiš-
kreiptą savo veidą. Celibato besilaikantis žmogus arba dva-
sinis mokinys nedvejodamas turi vykdyti visus savo dvasi-
nio mokytojo įsakymus. 

Pasinaudokite visomis savo galiomis,  
kad suvoktumėte tiesą 
Nešdamas Sandživinės kalną Andžanėja16 turėjo skristi 

virš Nandigramos miesto17, kuriame gyveno Bharata. Pa-
matęs keistą beždžionę su kalnu, jis paleido į ją strėlę ir pri-
vertė nusileisti, tačiau sužinojęs, kad kalne yra vaistažolė, 
kuri gali pagydyti mūšyje sužeistą Lakšmaną, Bharata pa-
siūlė paleisti kitą strėlę, kuri pakeltų kalną, ir Andžanėja 
pasiektų vietą, kurioje kovėsi Rama, greičiau. Tačiau An-
džanėja atsakė galįs skrieti greičiau už bet kokią strėlę, pa-
                                                 
16  Andžanėja – kitas Hanumano vardas.  
17 Nandigrama – miestas, kuriame gyveno Bharata per Ramos tremtį, 

apie 20 km nuo Ajodjos.  
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leistą kad ir iš taikliausio šaulio lanko! Pasinaudokite viso-
mis savo galiomis, kad suvoktumėte tiesą. Pasitikėkite savo 
jėgomis, savo gebėjimais, nuolat tobulėkite – patirsite didelį 
džiaugsmą. 

Daugelis iš šių berniukų šiandien įstos į Vedų šventųjų 
raštų mokyklą (vedhashaasthra paatasahaala), kiti jau yra į ją 
įstoję. Mokydamiesi ir dirbdami dvasinį darbą, jie vienas 
nuo kito užsidegs entuziazmu. Kai jus apsupa dešimt drau-
gų ir visi ragina: „Eime drauge“, einate su jais. Šios mokyk-
los mokytojai, patyrę specialistai, puoselės jūsų gerąsias sa-
vybes ir drąsins jus kiekviename žingsnyje. Aš sodinu jūsų 
širdyse sodinukus, o jie laistys ir tręš juos. Aš taip pat kar-
tais palaistysiu, ypač kai jų nebus šalia. Kad lotosas neiš-
džiūtų, ežere turi būti vandens. Meilė yra vanduo, kuris tu-
ri atgaivinti širdį, nes nuo neapykantos ji išdžius. Tikėkite 
savo siela arba esme – tebūna jums tai vaistai. Visada sten-
kitės patarnauti kitiems, elkitės su jais kaip su savo giminė-
mis – tebūna jums tai režimas. 

Pasiaukoti reikia be abejonių 
Sakykite sau: „Tegu kalnas griūna, tegu jūra užlieja že-

mę – savo dvasinio darbo nemesiu. Tačiau žinau, kad jei 
dvasiškai tobulėdamas netapsiu geresnis ir nepuoselėsiu 
doros, visas mano dvasinis darbas bus veltui“. Jei visko at-
sisakysite ir pasiaukosite Viešpačiui, Jis saugos jus ir jums 
vadovaus. Kai man skundžiatės: „Ak, Dievas manęs neap-
saugojo“, atsakau: „Tačiau juk jūs nepasiaukojote Jam“. 
Kaip tik dėl šios užduoties atėjo Viešpats ir skelbia, kad ją 
įvykdys. 

Tik kalbate apie pasiaukojimą, apie tai, kad reikia pa-
dėti prie Viešpaties kojų viską, tačiau to nedarote. Jūsų pro-
tas – tarsi nuo šakos ant šakos šokinėjanti beždžionė. Pati-
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kėkite ją Man – nuraminsiu ir prijaukinsiu ją. Kai liepsiu sė-
dėti, ji sėdės, kai pasakysiu atsistoti, ji atsistos. Kaip tik taip 
pasielgė Šankaračarja, pasakęs, kad atiduos beždžionę, t.y. 
savo protą, Šivai prijaukinti ir pasidžiaugti. Tačiau tai dary-
ti reikia nesvyruojant.  

Prašanti Nilajamas, 1963 02 03 
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3. PRAŠYKITE MANĘS 

Šiandien ragavote šių dviejų mokslo vyrų aiškinamos 
„Ramajanos“ nektaro. Su dideliu džiaugsmu jie plačiai kal-
bėjo apie šio epo įvykius. Vienas iš jų šiandien pasakojo 
epizodą, liudijantį išminčiaus Bharadvadžos Bharatai bei jo 
palydai parodytą svetingumą, ir kaip Bharata jį priėmė. Ki-
tas vyras, kuris apskritai nagrinėja kitas temas, šiandien pa-
sakojo apie tai, kaip Narada apibūdino Valmikiui Ramos 
savybes. Ramos vardas – tikra saldybė. Matau, kad jums vi-
siems šios kalbos labai patinka. Jei žmogus tik kalba apie 
Ramą, o paties Dievo šlovė nejaudina, jo kalba neįkvepia 
kitų ir niekam neduoda naudos. Ji yra tarsi veidrodyje atsi-
spindintis stalas, apkrautas įvairiais valgiais. Tokiais val-
giais alkio nenumalšinsite. Jokia kalba negalima perteikti 
tikrosios palaimos, kurią teikia Dievo vardas. Žodžiais gali-
ma nusakyti tik labai mažą tokio džiaugsmo dalelę. 

Ateidamas į pasaulį, žmogus atsineša iliuzijos (maaya) 
naštą ir jos įrankį – protą. Protas traukia ir atstumia, jaučia 
išoriniam pasauliui prieraišą (raaga) ir neapykantą (dhwe-
sha). Prieraiša savo esme yra aistringa, tačiau ją galima pa-
naudoti sau pačiam tobulinti. Taip pasielgė Narada, kai su-
telkė dėmesį į Viešpatį. Neapykanta – bloga savybė. Tai liu-
dija pasakojimas apie Ambarišą ir Durvasą18. Tačiau protas 

                                                 
18 Karalius Ambariša buvo labai pamaldus ir uoliai laikėsi taisyklių. 

Kartą besibaigiant pasninkui į jo rūmus užklydo garsus išminčius 
Durvasa su savo sekėjais. Karalius pakvietė juos papietauti, bet 
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negali veikti be prieraišos ir neapykantos. Jei šių savybių 
atsikratysite – neliks nei proto, nei iliuzijos, ir jums bus pa-
tikėtos dvasinės žinios. Atsikratykite prieraišos ir neapy-
kantos, apgyvendinkite savo širdyje Ramą. Tada proto ir 
iliuzijos nebeliks. 

Bjaurėkitės blogiu, išdidumu ir egoizmu 
Taitiryja upanišadoje19 analizuojamas protas ir jo savy-

bės, nurodoma, kaip susilieti su Dievu, kokiais ginklais ko-
voti su prieraiša ir neapykanta. Pasinaudokite jais, siekda-
mi kilnių tikslų, kaip pasielgė Narada ir Durvasa. Artėkite 
prie Dievo, bjaurėkitės blogiu, išdidumu ir egoizmu. Van-
duo nesuderinamas su ugnimi, vanduo ugnį gesina. Tačiau 
ugnimi kaitinamas vanduo virsta garais, kurie gali būti pa-
dėti garvežiui traukti daugybę sunkių vagonų. 

Kaip įveikti prieraišą ir neapykantą? Ugdantis gebėji-
mą skirti, tyrinėjant, mąstant. Darykite tai ir pažinsite tiesą. 

                                                                                                           
išminčius panoro pirmiau išsimaudyti 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 anks-
čiau už svečią. Tad šventikų paragintas Ambariša suvalgė tik mažą 
tulsio lapelį. To užteko, kad Durvasa labai įsižeistų. Supykęs dėl to-
kios nepagarbos jis iš savo plauko sukūrė demonę ir liepė jai mušti 
Ambarišą. Karalius nesipriešino. Tada dievas Višnus sviedė į demo-
nę savo ginklą – diską, kuris ėmė suktis ir šviesti. Akinama šviesa su-
degino 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 liepsnos. Tačiau Višnus pasakė, kad 
diskas negali grįžti atgal nesunaikinęs to, į kurį buvo sviestas, ir lie-
pė Durvasai atsiprašyti Ambarišos. Durvasai atsiprašius, diskas grį-
žo pas Višnų.  

19 Taitiryja upanišada (Thaitthireeya Upanisath) – viena iš dešimties upa-
nišadų. 
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Durjodhana20, pasak „Mahabharatos“, melavo, buvo gobšus 
ir pavydus, tačiau mėgo linksmintis, puošdavo rūmus vė-
liavomis ir girliandomis, rengdavo šventes, o Judhištira, 
vyriausias iš pandavų, už savo aukštus idealus pelnė trem-
tį, skurdą ir nepriteklių. Tai anaiptol nereiškia, kad šį epą 
užrašęs Vjasa buvo apgavikas ar kvailys. 

Kad ir kokių sunkumų kilo Judhištirai, jis laikėsi do-
ros, jo tikėjimas buvo tvirtas ir pastovus. Tačiau Durjodha-
nai turtas nepadėjo ugdyti atsargumo, kuklumo ir gebėjimo 
skirti. Tad dabar, praėjus daugybei amžių nuo judviejų 
mirties, Judhištirą jūs gerbiate, o Durjodhanos nekenčiate. 
Valmikis rašė, kaip Rama klajojo po miškus, tačiau nė aki-
mirkos neišklydo iš doros kelio. Todėl jis ir dabar gerbia-
mas kaip doros įsikūnijimas. 

Prašykite įgytas žinias patikrinti 
Mokytojo ir mokinio (guru-sishya) santykiai, kurie bu-

vo nustatyti tarp šių berniukų ir tų, kurie inicijavo juos Ga-
jatri mantrai, pasižymi ypatingu bendravimu, įpareigojan-
čiu mokinį mokytis su dėkingumu, o mokytoją – mokyti su 
meile. Kartais, kai mokytojas būna nepatenkintas mokinio 
elgesiu, pastarasis pamiršta viską, ką buvo išmokęs. 

Indija visada buvo jogų, pasišventusių Dievui žmonių 
ir Vedų žemė. Joje nuolat būdavo kalbama, kad būtina ma-
tyti visų dieviškumą (samma-dhee). Netrikdoma ramybė (sa-
mathwa) byloja apie daiktų kilmę ir esmę, apie tai, kad eže-
rų, šulinių ir griovių vanduo yra lietaus vanduo, nors jų 
skonis, spalva, pavadinimai ir pavidalai skiriasi. Šią įvairo-
vę lemia tai, kur lietus iškrinta, kokio švarumo yra rezervu-
aras. Dievo malonė tarsi lietus – tyra, skaidri ir krinta ant 
                                                 
20 Durjodhana – „Mahabharatos“ veikėjas, vyriausias iš kauravų, pikta-

valių Dritaraštros sūnų. 
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visų vienodai. Tačiau nelygu, kokia yra žmogaus širdis – ji 
lemia, kaip žmogus Dievo malonę priima ir panaudoja. 

Dievas žmogų bando ne juokais. Jis siunčia viena po 
kitos nelaimes ne todėl, kad Jam tai patinka. Juk egzaminus 
laikote tam, kad įvertintumėte savo laimėjimus, gautumėte 
pažymį ir būtumėte apdovanoti. Prašykite patikrinti savo 
žinias. Tada žinosite, kiek pažengėte į priekį. 

Dikšitas pasakojo apie tai, kaip Bharadvadža įrengė 
karališkąją svečių priėmimo salę, brangakmeniais išpuošė 
sostą ir sugalvojo daug kitokių nereikšmingų dalykų, kad 
pagerbtų savo svečią Bharatą. Tačiau Bharata mintyse įsi-
vaizdavo, kad soste sėdi Rama, o jis stovi broliui už nuga-
ros ir vėdina jį vėduokle. Išminčius pagyrė šį nuoširdų Bha-
ratos poelgį ir džiaugėsi, kad gyventojai taip pat pažino tik-
rąją Bharatos prigimtį. 

Dievo Įsikūnijimas neturi  
nei trūkumų, nei savybių 
Bharata nedalyvavo ištaigingoje puotoje, kurią jam su-

rengė išminčius, nes buvo taip nusiminęs dėl nepalankių 
įvykių, kad negalėjo net galvoti apie maistą, gėrimus ar 
miegą. Kol nepamatė Ramos, Bharata negalėjo išgerti nė 
trupučio vandens. Jis taip intensyviai galvojo apie Ramą, 
kad žmonės matė ne jį, o brolį. Nepaliaujamai galvodamas 
apie Ramą Bharata virto jo kopija. Tokie būna meilės Dievui 
vaisiai. Garbinate Mane tik tada, kai reikalai klostosi gerai, 
o kai jus ištinka nelaimė, vadinate Mane kietaširdžiu. Ta-
čiau reikia būti ramiems visada, kad ir kas aplankytų – 
džiaugsmas ar liūdesys. 

Sakoma, kad Rama gimė iš pieno (paayasam), kurį iš 
aukojamos ugnies davė Dievybė. Tačiau joks Dievo Įsikūni-
jimas (ir šitas taip pat) negimė iš kūno. Dievo Įsikūnijimo 
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kūnas yra ne inertiška materija (jada), o sąmonės (chith) sub-
stancija. Paprasto mirtingo žmogaus embrioną supa van-
duo (jalodhakashaayi), o Dievo įsikūnijimo embrioną – tyras 
šventumo pienas (ksheerodakashaayi). Todėl Dievo Įsikūniji-
mas neturi nei trūkumų, nei savybių. 

Rama laikėsi duoto pažado 
Dašaratha verkė, kad neturi sūnaus, kuris, kai jis pa-

liks šį pasaulį, atliktų apeigas. Tačiau jeigu visi yra Dievo 
pavidalo ir gimę iš Dievo, tai, įgavus tokią didžią išmintį, 
kyla klausimas: kas yra sūnus ir kas – tėvas? Kas kam turi 
atlikti apeigas? 

Ištvermė yra tėvas, ramybė – motina, neprieraiša – 
žmona, o Viešpats – mylimas sūnus. 

Dašaratha troško, kad kas nors išgelbėtų jį nuo liūde-
sio. Tad kai Sita norėjo pulti į Lankoje siaučiantį gaisrą, šis 
troškimas privertė jo „dvasią“ pasirodyti Ramai. 

Žuvus Ravanai, Rama paprašė Sugrivos bei Lakšmano 
paskelbti Vibhyšaną Lankos karaliumi. Vibhyšana maldavo 
Ramos ta ypatinga proga palaiminti jį, tačiau Rama laikėsi 
duoto įžado – kaip atsiskyrėlis jis negalėjo įžengti į miestą, 
kuriame buvo apstu žmonių. Tada Rama nusiuntė Hanu-
maną pas Sitą ir paprašė, kad ją palankinu21 atneštų į sto-
vyklą. Pats Vibhyšana apie tai nepagalvojo, nes buvo pasi-
nėręs į kitus reikalus. Hanumanas nusilenkė Sitai ir išvydo 
Lakšmės, kylančios iš pieno vandenyno, viziją. Jis pajuto, 
kad toji vizija jam yra dovana už visus ankstesnius gyveni-
mus. Palankinui artėjant prie stovyklos nuo jo pasklido 
šviesa, nustebinusi beždžionių kariuomenę. Rama per pa-
siuntinį liepė Sitai išlipti iš palankino ir likusį kelią eiti pas 
                                                 
21 Palankinas – dengti neštuvai, naudojami kai kuriose Rytų šalyse kaip 

susisiekimo priemonė.  
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jį pėsčiomis, kad visi galėtų pasidžiaugti jos grožiu. Tai 
knygose neminima. 

Dvi Sitos tikrinimo ugnimi priežastys 
Kai Sitai liko dešimt metrų iki vyro, Rama, kuris kar-

tais tampa minkštas lyg sviestas, o kartais tvirtas lyg plie-
nas, tarė: „Sustok, priimsiu tave tik tada, kai pereisi per ug-
nį“. Lakšmanas nuo jo grėsmingų žodžių susvyravo. Bež-
džionės, nešdamos laužui pakuras, sulinko nuo šakų svo-
rio. Sita buvo tikrinama ugnimi dėl dviejų priežasčių: kad 
paneigtų šmeižikiškas žmonių apkalbas, kurios visais lai-
kais persekioja Dievo Įsikūnijimus, ir gražintų Ravanos pa-
grobtai Sitai garbę. 

Dašaratha taip pat atėjo, kad patvirtintų Ramai, jog 
Sita tyra, ir patenkintų tėvo norą pamatyti sūnų. Rama pa-
gerbė tėvo norą, o Dašaratha tai įvertino. Jis matė, kaip 
beždžionės paliko mūšio lauką ir apsupo Ramą. Demonai 
jau buvo išsivadavę, nes paskutinį kartą atsidusdami išvy-
do Viešpatį. „Beždžionės dabar yra Mano įrankiai, – pasa-
kė Rama. – Todėl jos daugiau negims ir nemirs, nebent Aš 
įsakysiu“. 

Žmogus taip pat turi tapti Dievo įrankiu, kad išvengtų 
gimimo ir mirties. Jis ateina į šį pasaulį tarsi į kalėjimą dėl 
savo egoizmo ir privalo iš jo išsivaduoti. O tai įmanoma tik 
pažinus visuotinį pagrindą (aadhaara). Vargeta nežino, kad 
žemėje, ant kurios stovi jo lūšnelė, yra paslėptas lobis. 
Žmogus taip pat nežino, kad jo viduje kunkuliuoja 
džiaugsmo šaltinis. Aš atėjau, kad paduočiau raktą nuo lo-
bių skrynios ir pasakyčiau, kaip atsigaivinti džiaugsmo šal-
tiniu, nes jūs pamiršote kelią į palaimą. Jei nepasinaudosite 
šia proga ir neišsivaduosite, kaltinkite savo likimą. 
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Netrokškite patogumų ar turtų 
Dauguma jūsų atvykstate pas Mane tikėdamiesi kokio 

nors blizgučio ar menkniekio, nereikšmingo pagijimo ar 
sėkmės darbe, malonumų ir patogumų. Nedaugelis nori iš 
Manęs gauti tai, dėl ko atėjau, būtent – išsivadavimo, ir tik 
keletas tęsia dvasinį darbą bei pelno sėkmę. 

Daugybė žmonių susivilioja išoriniais šventumo požy-
miais: ilgais drabužiais, barzda, rožiniu, susivėlusiais plau-
kais, ir sekdami paskui tokius „šventuosius“ išklysta iš ke-
lio. Apibrėžti Viešpaties apsireiškimą labai sunku. Todėl Aš 
Pats skelbiu Savo misiją, užduotį, ypatumus ir savybes, ku-
rie išskiria Dievo Įsikūnijimą iš kitų. Netrokškite patogumų 
ar turtų, trokškite palaimos. 

Jei tikėsite Dievu ir Ramos vardas bus jūsų nuolatinis 
draugas, visą laiką jausitės tarsi būtumėte Vaikuntoje, Kai-
lase22 ar danguje. Tai nėra kažin kokia tolima, sunkiai pasie-
kiama vieta. Tai – ramybės versmė, trykštanti jūsų širdyje. 
Jūs esate ramybė. Tai didžiausio džiaugsmo šaltinis, kurio 
niekur kitur nerasite. Jis prie jūsų, jį taip lengva pasiekti. Šis 
šaltinis dovanoja palaimą. Jei nusigręšite nuo šaltinio, kitos 
progos nebus. Prašykite ir gaukite tai, kas jus ne įkalins, o 
išlaisvins. 

Prašote Manęs tūkstančio pasaulio dalykų, tačiau retai 
prašote Manęs Paties. Todėl retai jus vadinu sekėjais. Daž-
niausiai vadinu jus dieviškumo įsikūnijimais (divyathwam 
swaruupulaara), nes iš tikrųjų esate tokie. Jūs to nežinote, ta-
čiau tai tiesa. Todėl galiu taip į jus kreiptis. Galėčiau net va-
dinti jus dieviškais dievų įsikūnijimais (divya-divya swaruu-

                                                 
22 Vaikunta – dangus, vieta, kurioje nėra skausmo ir liūdesio; 

Kailasas – Himalajų kalnas, sakoma, kad ten gyvena Viešpats Šiva. 
Indai kalno viršūnę taip pat vadina dangumi. 



Kalba Satja Sai, III tomas 
 

 32 

pulaara), tačiau tada turėtumėte trokšti tik Dievo ir nieko ki-
to. Deja, matau, kad taip nėra. 

Kaip įveikti Ravanos prigimtį 
Kai kurie iš jūsų vadinatės Sai, Ramos ar Krišnos sekė-

jais, tačiau kol nesate tobuli įrankiai Dievo rankose, tokio 
vardo nenusipelnote. Štai Bharata galėjo vadintis Ramos se-
kėju, nes Ramos vardas jam buvo tarsi kvėpavimas. Jis var-
go su Rama miške, o mūšio lauke kentėjo tiek pat, kiek Ra-
ma, tapo tokiu pačiu atsiskyrėliu, kaip ir jo brolis, tokiu pa-
čiu tamsiaodžiu (shyaama), kaip Rama. 

Klausydamiesi (shravan), apmąstydami tai, ką išgir-
dote (manan) ir taikydami tai, ką jums liepia taurios min-
tys, gyvenime (nidhidhyasan) įveiksite Ravanos prigimtį. 
Kokia ta prigimtis? Tai geismas, gobšumas, besaikis jusli-
nių malonumų troškimas, egoizmas ir panašios savybės.  

Kai pienas iš puodo išbėga ant krosnies, jūs pilate ant 
jos šalto vandens ir atvėsinate. Durvasa yra išbėgusio pieno 
pavyzdys, o Narada – tokio pieno, kuris niekada neišbėga, 
nes jo lūpose visada skambėjo Dievo vardas ir jis niekada 
nevergavo pojūčiams. Jeigu jūs, lankydamiesi čia ir klausy-
damiesi šių kalbų, taip pat išmoksite kontroliuoti jausmus 
bei norus, įveiksite Ravanos prigimtį, o Aš būsiu laimingas, 
kad pasirinkote šį kelią, kuris suteiks jums tikrąjį džiaugs-
mą bei stiprybę. 

Prašanti Nilajamas, 1963 02 04 
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  iekas negali jūsų išvaduoti, nes niekas jūsų neįkalino.  
Plakatės pasaulietiškų malonumų dilgėlėmis, 
o paskui dejuojate, kad jums skauda. 
Peslį varnos persekioja tol, kol snape jis laiko žuvį.  
Paukštis sukasi ir vartosi ore,  
stengdamasis nuo jų pasprukti,  
o šios tik ir laukia nugriebti iš jo grobį.  
Pagaliau nusiplūkęs peslys meta žuvį žemėn  
ir tampa laisvas. 
Nevergaukite pojūčiams –  
baigsis kančios, nebeliks rūpesčių. 
Valydamas snapu plunksnas peslys tupi medyje  
ir džiaugiasi savo laime.  
Jūs galite būti tokie pat laimingi –  
tereikia išmesti iš snapo žuvį. 

Satja Sai Baba 

N 
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4. SITOS BEIEŠKANT 

Tris dienas mokslo vyrai kalbėjo apie „Ramajaną“. Su-
prantama, kad taip ir turėjo elgtis šio epo žinovas Dikšitas, 
tačiau net ir kitas mokslo vyras pamiršo savo įprastas te-
mas ir taip pat pradėjo kalbėti apie „Ramajaną“. Tiesa, jog 
„Ramajana“ yra beribis vandenynas, į kurį galima nutiesti 
daugybę kanalų semti vandeniui. Pamaniau, ar šiandien 
kas nors prisimins Krišnos esmę (Krishna thathwam)! Ne, 
niekam nepabodo kalbėti apie Ramos esmę (Raama 
thathwam). Dievo esmė (thathwam) visada skamba naujai. 

Kiekvienas gyvenimas yra dar viena galimybė suvok-
ti tiesą. Vakarykštė diena jau praėjo, nežinote, kas bus ry-
toj,  dabar turite progą. Todėl džiaukitės kiekviena akimir-
ka, nes ji nepakartojama ir iš tikrųjų labai vertinga. Nesi-
kankinkite dėl prarasto laiko, o pasinaudokite dabarties 
akimirka. 

Ieškokite Dievo taip, kaip Hanumanas ieškojo Sitos. 
Juk jis nematė jos, tik buvo apie ją girdėjęs, ir spėliojo, kokia 
ji turėtų būti, kad Rama taip jos ilgisi. Rama buvo prisirišęs 
prie Sitos taip, kaip Puruša prie Prakriti23, ne mažiau. Žmo-
gus, kaip Hanumanas, nepasiduodamas daugybei Lankos 
vilionių, taip pat turi siekti pažinti nesuvokiamą pirmapra-
dę energiją (aadhishakthi). 

                                                 
23 Puruša – Aukščiausias Viešpats, Pirmasis Asmuo, iš kurio kilo visa 

vardų ir pavidalų įvairovė, visatos kūrėjas. 
 Prakriti – gamta, nepastovus, nykstantis materijos pasaulis.  
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Žmogus gali išsivaduoti  
laikydamasis doros ir atsiteisdamas už karmą 
Žmogus nežino esmės, tad turi ugdytis tokias savybes, 

kurios padėtų ją pažinti. Vienintelis vadovas, žemėlapis ir 
schema yra išminčių patyrimai. Juos galima rasti „Bhagava-
toje“24,  „Ramajanoje“ ir Puranose25. Išvyskite savo širdyje 
Pasaulio Motiną (lokamaatha), trijų miestų gražuolę (thripu-
rasundharini), aiškius ir tyrus jos bruožus, paskui drąsiai 
ženkite į demonų (raakshasas) pasaulį, ir jus visur lydės sėk-
mė. Uoliai ieškokite, tvirtai tikėkite – pajusite palaimą. 

Kas gali apibūdinti Sitą, kurią norite rasti? Tai gali pa-
daryti tik Rama, nes jis yra valdovas. Pasitikėkite juo kaip 
geriausiu vadovu. Jis yra tarsi Vedos. Lakšmanas, Sugriva 
ir kiti – tarsi Šastros, kurios grindžiamos ne kokiu nors au-
toritetu, o tik pateikiamomis išvadomis. Jos neaprašo Sitos 
ir negali to padaryti, nes jas užrašę žmonės jos nematė. 

Kai Rama nuvyko pas atsiskyrėlį Čitrakutoje26, išmin-
čiai, šventieji ir Vedų žinovai apspito jį ir jų dėkingumas, 
kad gali pamatyti Dievą, pražydo tarsi gėlių girlianda ant 
jo krūtinės – įvairiaspalvių gėlių, suvertų ant nuoširdaus at-
sidavimo gijos. Jie žinojo, kad Rama yra ir regimas, ir nere-
gimas, kad jis atėjo padėti doros ir karmos pagrindų, nes 
žmogus gali pelnyti ramybę ir išsivaduoti tik atsiteisdamas 
už karmą ir laikydamasis doros. 

                                                 
24 „Bhagavata“ – knyga, kurioje aprašyti Dievui atsidavusių žmonių 

meilės įvairiems Dievo Įsikūnijimams pavyzdžiai.  
25 Puranos – Vedų tiesas iliustruojantys pasakojimai apie dievus ir did-

vyrius. Puranų yra 18, iš kurių žinomiausia Šrimath Bhagavatha. 
Manoma, kad Puranas surinko ir užrašė išminčius Vjasa.  

26 Čitrakuta – kalnas dabartinėje Utar Pradešo valstijoje, kuriame kurį 
laiką gyveno ištremti Rama, Sita ir Lakšmanas.    
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Visi Dievo Įsikūnijimai reikalauja laikytis doros. Sako-
ma, kad Dievas ateina tam, kad įtvirtintų dorą. Tačiau kas 
yra dora, jei ne išsivadavimas iš neišmanymo kalėjimo? 

Kiekvienas Dievo Įsikūnijimo žingsnis numatytas 
Lėktuvas turi nusileisti ant žemės, kad į jį suliptų tie, 

kurie nusipirko bilietus ir turi teisę skristi. Taip ir Dievas 
turi nužengti, kad apsaugotų tuos, kurie nusipelnė teisę 
išsivaduoti, o kiti taip pat sužinotų apie Viešpatį, Jo malo-
nę, būdus ją pelnyti bei patirtų išsivadavimo džiaugsmą. 
Kai kurie žmonės net dabar, keikdami išradimus, neigia 
galimybę keliauti oru. Daugelis, keikdami Dievo Įsikūniji-
mą, kuris atėjo jų išgelbėti, panašiai elgiasi. 

Dikšitas pasakojo apie Kabandhą, kuris prakeikė Ra-
mą ir visaip jam kenkė, bet Rama išvadavo jį ir grąžino jam 
ankstesnę šlovę. Jei keiksite brahmanus ir Vedas, nutolsite 
nuo Manęs.  

Kai Rama keliauvo po vestuvių namo į Ajodją, staiga 
priešais jį atsirado baisusis kšatrijų priešas Parašurama. Jis 
atrodė grėsmingai – lyg ugnis visas degė pykčiu, nes išgir-
do, kad lūžo Šivos lankas, kurį Rama įtempė. Tad Parašura-
ma metė jam iššūkį – pasiūlė paimti lanką ir susiremti vie-
nam su kitu. Tačiau Rama atsakė: „Aš tave gerbiu, nes esi 
brahmanas ir Višvamitros giminaitis“. 

Kiekvienas Dievo Įsikūnijimo žingsnis numatytas. 
Rama žinojo, kad susitikimas su Šurpaka27 yra susitikimo 
su Ravana įžanga. Jo liepimas Sitai žengti į ugnį tėra išori-
nis ženklas. Dar prieš tapdamas žmogumi Viešpats nu-
sprendė, jog Jį turės lydėti energija (shakthi), o Ravana taip 
uoliai atliko askezę, kad netekti dievų dovanotos malonės 

                                                 
27 Šurpaka – Ravanos sesuo. 
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jis galėjo tik padaręs didelę nuodėmę. Ugnis, į kurią ženg-
dama Sita turėjo įrodyti savo nekaltumą, buvo visiškai ne-
baisi, nes ji jau patyrė tokį išbandymą Lankoje, kai ten siau-
tėjo gaisras. Toks yra Dievo Įsikūnijimas. Jis skelbia Savo 
prigimtį ne žodžiais, o darbais. 

Ar trokštate Dievo pasigailėjimo ir malonės?  
Džatėjus suprato, kad Rama dieviškas. „Rama, šis ma-

no kūnas patyrė begalinį džiaugsmą – aš tave pamačiau, su 
tavimi kalbėjau ir girdėjau tavo balsą. Tu mane palietei“, – 
pasakė jis. Tik Rama žino kiekvieno savo žingsnio reikšmę. 
Tik jis žino, koks bus kitas žingsnis. Jis pats numato darbus. 

Girdėjote sakant, kad Rama parodė žmonėms, kaip 
skausmą iškęsti, o Krišna – kaip jį įveikti. Anaiptol! Rama, 
nors išorėje ir liūdėjo dėl Sitos, viduje buvo visada apim-
tas palaimos. Tik Rama žino, koks jis yra iš tikrųjų. Ką gali 
žinoti kiti? Geriausiu atveju jie gali pajusti tik truputį 
Ramos malonės ir tik tada, kai nuolat bei nuoširdžiai mel-
sis Dievui. Galvokite apie Jį, šaukitės Jo. Jis išgirs. Kad ir 
kokio pavidalo būtų Dievas, jūsų maldos nuoširdumas 
privers jus atpažinti Jį. Galbūt jums pasirodys po medžiu 
stovintis piemenukas su fleita prie lūpų. Pamatysite, pa-
milsite jį ir pasikviesite į savo širdį. Garbinate Dievą saky-
dami, kad Jis mylintis, gailestingas ir maloningas, tačiau 
ar stengiatės Jo dovanas užsitarnauti. Ar tikite, jog galite 
jas gauti? Ar branginate jas? 

Kur baigsis jūsų paskutinė kelionė 
Prisiminkime Šurpaką, Ravanos seserį. Lakšmanas ją 

sužalojo, Rama – atstūmė, Sita iš jos pasišaipė. Ji jautėsi 
labai pažeminta ir išsigandusi nuskubėjo pas brolį. Tačiau 
ką Šurpaka jam pasakė? Ji apibūdino dangišką Ramos gro-
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žį, jo dievišką maloningumą ir patarė broliui priimti į savo 
širdį spinduliuojantį Viešpatį. Rama atėjo, kad sutvirtintų 
tiesos ir doros pagrindus, o Sita, atlikusi griežtus ritualus, 
ėmėsi veiklos. Nebuvo jokio pagrobimo. 

Dievo Įsikūnijimui Krišnai teko kitokia užduotis – ska-
tinti žmones ugdytis ramybę ir meilę. Dabar pavojus gresia 
visoms keturioms vertybėms – jos gali išnykti. Į miškus iš-
varytą dorą reikia grąžinti į miestus ir kaimus. Griaunanti 
miestus ir kaimus nedora turi būti ištremta atgal į džiun-
gles. Kol tai nebus padaryta, neturėsite ramybės, nes kiek-
vienam iš jūsų gresia bėda. Nežinote, kokia ta bėda? Bėda, 
kad  neišsivaduosite.  

Kartą karaliaus dvare gyveno vienas dvariškis, kuris 
buvo didelis tinginys ir labai mėgo lengvą gyvenimą. Kai 
tik karalius paprašydavo jo su kuo nors susitikti, šis juokais 
paprieštaraudavo sakydamas: „Galbūt tas žmogus išvykęs. 
O ką turėsiu daryti, jeigu jis nenorės su manimi sveikintis? 
Kas bus, jeigu jis supyks? Juk galiu negrįžti laiku ir t.t.“  

Tad karalius liepė jam ant plačios juostos išsisiuvinėti 
žodį „kvailys“ ir nešioti ją ant kaktos, kad visi matytų ir su-
prastų pamoką. Žmogus tapo karaliaus dvaro pajuokų ob-
jektu. Praėjo keli mėnesiai. Karalius atgulė į mirties patalą. 
Dvariškiai veržėsi vienas per kitą su juo atsisveikinti. 

Kai prie lovos priėjo kvailasis dvariškis, karalius su 
ašaromis akyse pasakė: „Išvykstu į paskutinę kelionę, bran-
gusis kvaily“. „Palaukite, – paskubomis tarė žmogus, – at-
vesiu Jums karališkąjį dramblį“. Tačiau karalius papurtė 
galvą sakydamas: „Ne, dramblys ten manęs nenuneš“. Ta-
da kvailys ėmė maldauti, kad karalius pasinaudotų karieta, 
bet išgirdęs, jog karieta taip pat neduos jokios naudos, pa-
siūlė karališkuosius žirgus. Karalius prisipažino, kad ir jie 
nepadės. Tada žmogus nekaltai karaliaus paklausė: „Tai 
kur yra ta keista vieta, į kurią susiruošėte?“ „Nežinau“, – 
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atsakė karalius. Išgirdęs tai kvailasis dvariškis nusirišo nuo 
kaktos juostą, užrišo ją mirštančiam karaliui ir pasakė: „Jūs 
labiau jos nusipelnėte, nes žinote, kad iškeliaujate, bet neži-
note kur. Žinote, kad ta vieta nei drambliais, nei arkliais, 
nei karieta nepasiekiama, tačiau neišmanote, nei kur ji yra, 
nei kaip ji atrodo“.  

Dabar, šiame gyvenime, įvertinkite savo mintis bei 
darbus, tada žinosite, kur baigsis jūsų paskutinė kelionė.  

Prašanti Nilajamas, 1963 02 05 
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5. TE JŪSŲ GYVENIMAS  
BŪNA GRAŽUS 

Galbūt švęsdami šią Ramos vardo (Raamanaama) šven-
tę persisotinote malonumų, tačiau šventės žmogų visada 
atgaivina ir Dievo meilės sklidinai širdžiai suteikia daug 
džiaugsmo. Pakanka vieno Dievo vardo – kiekvieną kartą jį 
tardami pajusite jus užplūstančią naują džiaugsmo bangą. 
Kartoju jums tai, ką anksčiau esu sakęs, bet kol jūsų virški-
nimas dar sutrikęs, reikia vartoti vaistus. Juk ir veidą prau-
siate, ir valgote kasdien.  

Supykti nesunku, tai akimirkos reikalas, tačiau, kad iš-
siugdytumėte ramybę ir išliktumėte ramūs, ir kai sekasi, ir 
kai nesiseka, reikia daug metų studijuoti Vedantą. Tai su-
prasite tik tada, kai patikėsite, jog materialūs jusliniai daly-
kai iš tikrųjų neegzistuoja. Tai tik iliuzijos vaisiai, matymas 
daugybės ten, kur iš tikrųjų yra Viena. Štai stebite, kaip vie-
nas po kito į kapines vežami lavonai, tačiau labai dėl to ne-
sijaudinate, nes jaučiate, jog esate amžini. 

Jūs iš tikrųjų amžini, t.y. tikrasis „jūs“ amžinas. Van-
duo, kurį išgeriate, virsta prakaitu. Nuo karmos, kurią su-
kaupiate, galima išsivaduoti tik atsiteisiant už ją, džiugiai ją 
iškenčiant. Tad „iškęskite“ vienodai ramiai ir džiaugsmą, ir 
liūdesį. Susiliekite su visata taip, kaip puodo viduje esanti 
erdvė susilieja su išorine erdve – tyliai, visiškai, nepalikda-
ma jokių atskirumo ar išskirtinumo ženklų. Tai tikrasis pa-
siaukojimas, išsivadavimas, laisvė. 
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Ši diena – ištikimiausia draugė, branginkite ją 
Rama garbinamas kaip idealus sūnus, kuris, paaukojęs 

savo laimę, vykdė tėvo valią. Tačiau Bhyšma – dar geresnis 
idealaus sūnaus pavyzdys. Tenkindamas tėvo užgaidą jis 
dar labiau pasiaukojo nei Rama. Dašaratha keturiolikai me-
tų ištrėmė Ramą į mišką, kad ištesėtų duotą pažadą, o Šan-
tanus privertė savo sūnų atsisakyti sosto ir santuokinio gy-
venimo, kad sendamas dar pasidžiaugtų kūno malonu-
mais. Iš tikrųjų svarbu ne tai, kad Rama patenkino tėvo už-
gaidą, o kad laikėsi tiesos ir doros – kaip tik tai buvo jo 
stiprybė. 

Dikšitas minėjo, kad karalių sielos paprastai keliauja į 
pragarą, nes gyvenime vienaip ar kitaip prasilenkė su tiesa. 
Tačiau iš tikrųjų karaliaus kūnas yra jo karalystė. Jis privalo 
domėtis ir rūpintis tolimiausiais rajonais taip, kaip domisi 
ir rūpinasi savo kūnu. Karalius tuoj pat pajunta kiekvienos 
savo kūno dalies skausmą ir iškart stengiasi jį palengvinti. 
Taip pat jis turi jausti bet kur esančių savo žmonių skausmą 
ir kaip galėdamas jiems padėti. Jei karalius taip elgsis, jo 
siela niekada nepateks į pragarą. Iš tikrųjų jis bus tris kar-
tus palaimintas. Štai Džanaka jautė, jog visas turtas yra ne 
jo, o Dievo. Karalius turėjo kūną ir privalėjo vykdyti parei-
gas, tačiau jam atrodė, kad jis yra be kūno (a-shareeri) ir be 
šeimos (a-samsaari). 

Jei norite į kalną užvežti krovinį, turite sutelkti visas 
jėgas. Turi veikti ir pavaros, ir akseleratorius. Dvasinis mo-
kytojas, kuris jus mokė, nieko negali padaryti, kad automo-
bilis stačiu šlaitu užvažiuotų į viršų – jis gali tik jums vado-
vauti. Kontroliuoti pojūčius, keisti gyvenseną, mąstyseną 
turite patys. Pojūčiai sako: „Kam kankintis? Valgyk, gerk ir 
linksminkis, kol gali“. Tačiau dvasinis mokytojas perspėja: 
„Mirtis ateis neperspėjusi. Įveik jos baimę dabar, kol ji tavęs 
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dar nepašaukė“. Dabartis – tai geriausia draugė. Vakarykš-
tė diena jus apgavo ir dingo. Rytdiena – abejotina viešnia.  

Ši diena – ištikimiausia draugė, branginkite ją. 

Siaučiant audrai būkite ramūs 
Kartą vyresnysis brolis Dharmaradža pažadėjo vienam 

keliaujančiam jogui padėti atlikti ritualinį aukojimą ir pa-
prašė, kad jį kitą dieną pakviestų. Bhyma įsakė mušti būg-
nus ir iškelti vėliavas. „Mano brolis iš tikrųjų išgyvens iki 
rytdienos, bent jau tikisi išgyventi“. 

Mirtis sėlina paskui jus tarsi tigras krūmuose. Tad ne-
gaiškite laiko, stenkitės išsivaduoti iš pykčio ir tingėjimo, 
siaučiant audrai būkite ramūs, bendraukite su ramiais drau-
gais. Kodėl smilkote turguje pirktus smilkalus? Tegu nuo jū-
sų sklinda kvapnus dieviškų minčių, meilės visiems aroma-
tas. Dieviškųjų žinių liepsna gali pelenais paversti per dau-
gelį gyvenimų ir patyrimų atsiradusius skatulius. Tiglyje 
brangus metalas atskiriamas nuo šlakų. 

Visi Viešpaties veiksmai gražūs 
Reguliariai atlikite dvasines pratybas, saikingai mai-

tinkitės, miegokite ir mankštinkitės. Jei badausite – nusilps 
intelektas, nebesugebėsite skirti, kas yra gera, o kas ne. Rei-
kia vienodai rūpintis ir kūnu, ir protu, ir siela. Kol jūsų rau-
menys nebus „geležiniai“, o nervai – „plieniniai“, jūsų gal-
voje neįvyks virsmas, nesuprasite nedualumo sąvokos, ne-
suvoksite, jog patys esate visata, Amžinoji Tikrovė! Silpni 
žmonės sugeba galvoti tik apie vergovę ir šalutinius vaid-
menis. Kad galėtumėte tiesą atskirti nuo melo, reikia ne tik 
aiškiai matyti. Dar turite būti drąsūs. Septynių sienų saugo-
mos tvirtovės sodo viduryje karaliauja savininkiškumas 
(mamaakaara) ir šeši blogieji polinkiai: geismas (kama), pyk-
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tis (krodha), godumas (lobha), akla meilė (moha), arogancija 
(madha) ir pavydas (maathsarya). Tame sode yra ir ežeras, 
kuriame plaukioja dieviškasis paukštis. Tai jūsų tikrosios 
esmės atspindys – pažinkite jį ir išsivaduosite. Atėjote į šį 
pasaulį (loka), kad pažintumėte Pasaulio Valdovą (lokeshva-
ra). Tad nelūkuriuokite pakelės smuklėse ir neklyskite ma-
nydami, jog blogieji polinkiai ir yra jūsų tikslas. Viešpats 
laukia, kad pas Jį sugrįžtų paklydėliai. Jis – tarsi karvė, šau-
kianti savo veršiuką. 

Kartą Krišna pateko į sunkią padėtį. Rukminės gimi-
mo diena sutapo su jo vestuvių su Satjabama metinėmis. 
Abi karalienės savo rūmuose laukė jo atvykstančio, tačiau 
Krišna, įskaudindamas išdidžiąją Satjabamą, iš pradžių nu-
vyko pas Rukminę ir pasivaišinęs tenai nuvažiavo pas Sat-
jabamą. Ji labai pasipiktino ir iš apmaudo nieko Krišnai ne-
pasiūlė. Tad jis nusiskynė sode kelis džambu vaisius28 ir su-
valgė įvertindamas karalienės triūsą sode ir nuostabų kiek-
vieno jame subrendusio vaisiaus skonį. Satjabama pamiršo 
savo nuoskaudą. Visi Viešpaties veiksmai, judesiai, žodžiai 
gražūs, nes Jis Pats yra grožis. 

Šis gyvenimas yra sapnas 
Prisiminkime Ramą. Bairagis Šastris padeklamavo 

eilėraštį apie tai, kaip Ramos lotoso pėdos žengė per 
džiungles, kur buvo apstu akmenų ir spyglių. Kaikėjai tai 
nerūpėjo, kai prašė karaliaus Ramą ištremti. Tik pamačiusi 
Ramą, Sitą ir Lakšmaną atsiskyrėlio buveinėje ir kaip jos 
sūnus prašo Ramos grįžti ir užimti sostą, ji suprato, ką pa-
dariusi. Tačiau Rama niekada nejautė po savo kojomis nei 

                                                 
28 Džambu vaisiai – saldaus skonio, sultingi, į kriaušes panašūs vaisiai, 

augantys Pietų Indijoje ant nedidelių medelių.  



Kalba Satja Sai, III tomas 
 

 44 

akmens, nei spyglio, nes jis pats sugalvojo šią kelionę, kad 
sutvirtintų išminčių tikėjimą ir išvaduotų juos iš baimės. 

Juk iš tikrųjų tos kojos turėjo pašalinti kliūtis iš sekėjų 
kelio. Tik tas, kuris pats neša ant pečių nešulį, žino, kiek 
jis sveria. Jaučiu mažiausią jūsų skausmą. Štai jau savaitę 
čia yra moteris iš Salemo. Jos sūnus, dvidešimt penkerių 
metų jaunuolis, psichiškai nesveikas ir negali savimi pasi-
rūpinti. Ji nežino, kaip Mane tai sujaudino. Paklausiau jos: 
„Ar jis ryte išgėrė kavos?“ ir pasakiau: „Nunešk jam mais-
to ir pamaitink, nes jis alkanas“. Mano rūpestis juo šešias-
dešimt keturis kartus viršija jos rūpestį. Jums atrodo, kad 
kreipiu dėmesį tik į tuos, kurie sėdi priekyje, tačiau Aš 
matau visus ir esu su visais, kad ir kur jie būtų. Tai gali ži-
noti tik palaimintieji. 

Nebus kuro, nebus ir ugnies. Nebus dvasinio darbo, 
nebus ir ko siekti. Įpilkite alyvos, uždekite dagtį. Esate pi-
ligrimai, keliaujantys anapus, tad nestoviniuokite ant že-
mesnių pakopų. Kada nors, šiame ar kitame gyvenime, su-
prasite, kad šis gyvenimas yra sapnas, bet jums atrodo, kad 
jis tikras. Tad susikraukite daiktus ir žygiuokite. Čia yra ne-
būtis (asath). Keliaukite į būtį (sath). Čia – tamsa (thamas), 
mirties karalystė. Keliaukite į šviesą (jyothi), ten, kur kara-
liauja nemirtingumas. 

Trokškite išsivaduoti 
Medis gali atrodyti sausas, tačiau jis pražys ir subran-

dins vaisius. Nenusiminkite. Priversiu jį augti. Tik jo ka-
mienu turi tekėti atgailos syvai. Ženkite link Manęs vieną 
žingsnį, ir Aš žengsiu link jūsų šimtą žingsnių. Tegu jūsų 
skruostu nurieda viena ašara – nušluostysiu jų šimtus. Taip 
Laiminu jus! Būkite laimingi. 
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Kai naktį oras atvėsta, šilčiau apsiklojate. Kai jus ap-
ninka liūdnos mintys, „apsiklokite“ Dievo vardu, pajuskite 
jo šilumą. Iš daugybės milijonų indų tik jums teko galimybė 
su Manimi bendrauti. Jums pasisekė. Trokškite išsivaduoti, 
pasėkite šio noro sėklą – pasirūpinsiu, kad ji sudygtų, kad 
medis užaugtų ir subrandintų vaisius. Tačiau turite labai to 
norėti. Pamėginkite tai padaryti. Kad įpilčiau malonės nek-
taro, turiu turėti švarų indą. Išplaukite jį ir pareikalaukite 
nektaro, kad vėliau nesigailėtumėte, jog praradote galimy-
bę, kuri buvo taip arti. Nei per trumpą, nei per ilgą laiką 
Manęs nepažinsite. Tai turi nutikti palengva, kylant pako-
pomis į viršų, ugdant gebėjimą skirti (viveka), neprieraišą 
(vairaagya) ir aiškų matymą (vichakshana). 

Sėdite susispaudę jau keturias valandas, kai kam skau-
da nugarą, todėl jie nori pasimuistyti. Tačiau kas tas skaus-
mas? Juk jums duotas mokymas, kuris jūsų gyvenimą pa-
lengvins ir pagražins. 

Prašanti Nilajamas, 1963 02 06 
 
 
 
 
  iekvienam žmogui pagal jo padėtį,  
polinkius ir nuopelnus skiriama užduotis.  
Atlikite ją giliai širdyje bijodami Dievo bei nuodėmės. 
Iškęskite ir skausmą, ir liūdesį,  
o sėkmę ir nesėkmę vertinkite kaip plaktuko smūgius, 
kuriais iš jūsų „kalamas“ tvirtas dvasinis ieškotojas. 
Vidinis pasitenkinimas svarbiau už išorinę gerovę. 

Satja Sai Baba  

K 
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6. NAMAI AR URVAS 

Dikšitas kalbėjo apie Viešpaties šlovę. Kiti mokslo vy-
rai pasakojo apie idealių žmonių, kurie siekė tiesos, patyri-
mus. Visiems turėtų būti įdomu tai žinoti, nes visi privalo 
turėti kokį nors idealą, siekti kokio nors tikslo. Antraip 
žmogaus gyvenimas virs beprasmėmis klajonėmis. Kad so-
dinukai augtų, reikia žemės. Kad žmonės turėtų idealą, rei-
kia žinoti, kokių sunkumų ir laimėjimų patyrė šventieji ir 
išminčiai. Jų patirtys nėra vienodos – kiekvienas dvasinis 
ieškotojas pagal savo pasirengimą ir entuziazmą gali papa-
sakoti skirtingą istoriją. Taigi jų vizija ir šlovė skirtinga, ta-
čiau vis tiek dieviška. Indijos šlovės rūmai pastatyti ant gra-
žių pamatų. Kiekvienas jų akmuo – kurio nors išminčiaus 
askezė. Negalima pamiršti nė vieno iš jų, nes jeigu nepaisy-
sime išminčių laimėjimų, rūmų pamatai pradės irti. 

Prisiminkime, pavyzdžiui, Agastją. Noriu apie jį pa-
kalbėti, nes kažkas, kreipdamasis į jus, paminėjo jo vardą. 
Agastja vadinamas gimusiuoju ąsotyje, tačiau ne tik jis, bet 
ir Vasišta buvo Mitros bei Varūnos vaikai, abu gimę tame 
pačiame ąsotyje29. Ištaręs tik tris žodžius: „Vatapi, būk su-
virškintas“ (Vaathaapi, jeerno bhava), jis privertė įniršusius 
milžinus Ilvalą ir Vatapį liautis krėtus piktadarystes. Kitą 

                                                 
29 Puranose pasakojama, kad dangaus dievams Mitrai ir Varūnai, pa-

mačiusiems nimfą Urvašą, į ąsotį išsiliejo judviejų sėkla ir jame gimė 
du broliai Agastja ir Vasišta.  
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kartą Agastja privertė išdidųjį Vindhją nusilenkti30. Kaip tik 
todėl, kad pačius išdidžiausiuosius mokė kuklumo, jis va-
dinamas Agastja.  

Namuose turi skambėti Dievo vardas 
Taip pat sakoma, jog Agastja vienu mauku išgėrė van-

denyną31, t.y. nusausino pokyčių (samsaara) vandenyną, ku-
riame ritasi skausmo ir džiaugsmo, turto ir skurdo, laimėji-
mų ir nesėkmių bangos. Toks jo žygdarbis nėra ypatingųjų 
galių išraiška. Tai tik alegorija, pasakojanti apie tai, jog net 
būdamas vedusiu žmogumi ir turėdamas sūnų, kuris citavo 
Vedas, Agastja, pamatęs šviesą, iškart nutraukė visus ryšius 
su pasauliu. Siekite idealo – toks išminčiaus požymis. 

Kabyras32 savo Viešpačiui Ramai audė geltono šilko 
audinį (peethaambara). Jis turėjo dirbti rankomis prie staklių 

                                                 
30 Ilvala ir Vatapis buvo du demonai, labai kenkę braminams. Ilvala 

paversdavo savo brolį Vatapį ožiu, papjaudavo jį, pagamindavo iš jo 
patiekalą ir juo pamaitindavo braminus. Kai šie suvalgydavo jį, Ilva-
la šūktelėdavo: „Vatapi, išeik“ ir brolis, perplėšęs bramino pilvą, išei-
davo. Kartą išminčius Agastja atėjo pas Ilvalą prašyti pinigų ir šis 
kaip visada pavertė savo brolį ožiu, pagamino iš jo patiekalą, pamai-
tino juo išminčių, o paskui liepė broliui išeiti. Tačiau Agastja paglos-
tė sau pilvą ir tarė: „Vatapi, būk suvirškintas“. Ilvala išsigando, pri-
pažino Agastjos jėgą ir davė jam pinigų.  

 Vindhja yra žemų kalnų virtinė vidurio Indijoje. Padavimuose pasako-
jama, jog kadaise Vindhja buvo vienas kalnas, kuris kartą taip išaugo, 
jog užtvėrė kelią Saulei ir Mėnuliui. Agastja, dievų prašomas, privertė 
Vindhją sumažėti. Jis paprašė kalno pasilenkti ir leisti jam keliauti į 
pietus, bet neatsitiesti tol, kol jis nesugrįš. Tačiau Agastja niekada ne-
grįžo ir Vindhjos kalnas iki šiol atrodo tarsi būtų pasilenkęs. 

31 Kai demonai, kariavę su dievais, pasislėpė vandenyno dugne, Agast-
ja išgėrė visą vandenyną, kad dievai galėtų juos pasiekti.  

32 Kabyras – XV amžiaus indų dainius, poetas, filosofas, labai mylėjęs 
dievą Ramą.  
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vienas. Kartodamas: „Rama, Rama, Rama“ dainius nepa-
liaujamai audė. Audinys jau siekė aštuoniolika metrų, ta-
čiau Ramos sekėjas dirbo toliau. Jo askezė nemažėjo, audi-
nys vis ilgėjo. Kabyrui pakako palaimos, kurią teikė darbas, 
tai buvo jo valgis ir gėrimas. Tačiau kai dainius padavė au-
dinį šventyklos kunigui, kad šis apgaubtų juo Ramos statu-
lą, medžiagos gabalas ilgiu ir pločiu kuo puikiausiai jai ti-
ko. Tokie dvasingi žmonės yra tarsi didieji džiaugsmo šalti-
niai, kurių Indijoje labai daug. 

Namuose (griha) turi skambėti Dievo vardas, antraip 
jie virs laukinio žvėries urvu (guha). Kūnui reikia namo, ta-
čiau pats kūnas yra namas. Išgirskite jame Govindos vardą. 
Jeigu jo neišgirsite, jūsų kūnas virs purvo sklidina puodyne 
(ghata).  

Pasiūlykite Dievui kvapnų atsidavimo lapelį 
Žmonės dabar dažnai užsikrečia klastinga liga – neti-

kėjimu. Ji padega menkas tikėjimo šakneles ir gyvenimą 
paverčia pelenais. Neturite teisės teisti, tačiau vis tiek teisia-
te. Abejones, pyktį, nuodus ir ligą reikia nukenksminti, kol 
jos dar nepradėjo augti. Nesvarbu, ar tikite, ar ne – kartoki-
te Ramos vardą ir jis paskatins jus tikėti, duos nurodymų, 
kuriais pagrįsite savo tikėjimą. 

Kartą vienas žvejys užmetė į ežerą tinklą ir sėdėda-
mas kranto medyje saugojo, kad vagys neištemptų jo lai-
mikio. Kad geriau matytų, jis ėmė skabyti lapus ir laužyti 
mažas šakeles. Tačiau tai buvo bilvos medis33! O po me-
džiu, kur krito bilvos lapai, slypėjo Šivos lingamas! Žmo-
gus visą naktį nevalgė – tad už tai, kad budėjo ir pasnin-
                                                 
33 Bilvos medis – šis Indijoje augantis medis laikomas šventu dėl ypa-

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

6. Namai ar urvas 
 

 49 

kavo, buvo apdovanotas. Jo žmona nekantriai laukė trobe-
lėje. Ji jau ruošėsi valgyti vakarienę, kai į vidų įkišo nosį 
šuo. Pajutusi, kad gyvūnas labai alkanas, moteris nusekė 
paskui su lėkšte ir, atlikusi apeigas, jį pamaitino. Taigi 
žmona taip pat budėjo visą naktį. Ryte žmogus nuėjo į 
šventyklą ir meldė susilieti su Dievu. Žmona meldė, kad 
Viešpats pasigailėtų jos vyro. Tačiau Dievo valia buvo to-
kia, kad jie abu susiliejo su Juo. 

Jums svarbu kiekybė, tačiau Viešpačiui rūpi tik koky-
bė. Jis neskaičiuoja, kiek ryžių Jam paaukojote. Dievui 
svarbu, kiek gerų žodžių jūs pasakėte, kiek gerų minčių 
pagalvojote.  

Pasiūlykite Dievui kvapnų atsidavimo lapelį, savo 
jausmų žiedus, nesubjaurotus geidulių ir pykčio kenkėjų. 
Paduokite Jam savo proto sode užaugintus vaisius – kad ir 
kokie jie būtų: rūgštūs ar saldūs, sultingi ar sausi, aštrūs ar 
švelnūs. 

Jūsų namuose turi karaliauti didžioji ramybė  
Kai tik nuspręsite, kad jūsų minčių sodas priklauso 

Jam, visi vaisiai taps saldūs. Dėl jūsų pasiaukojimo visi 
vaisiai taps verti Viešpaties, tad jie niekaip negalės būti 
kartūs. O dėl vandens, – ar gali būti tyresnis ir brangesnis 
vanduo už jūsų ašaras, kurias išliejate ne liūdėdami, bet 
džiūgaudami, kad galite tarnauti Viešpačiui ir žengti pas 
Jį vedančiu keliu? 

Visi, kurie siekiate tapti atsidavusiaisiais, turite vengti 
prieraišos ir puikybės. Nesididžiuokite, kad gražiau už ki-
tus giedate ar jūsų maldų kambarys dailiau išpuoštas. Jeigu 
jūsų įpročiai ir požiūris nesikeis į gera, dvasinis darbas virs 
tuščiu laisvalaikio užsiėmimu. 
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Čia ir jūsų namuose, į kuriuos grįšite, turi karaliauti 
didžioji ramybė, netrikdoma neapykantos, pykčio, puiky-
bės ar pavydo. Pakluskite, laikykitės įsakymo (aajna). Jis 
duodamas, kad išsivaduotumėte. To nepasieksite jokiais ri-
tualais, jokia askeze.   

Prašanti Nilajamas, 1963 02 08 
 
 
 
 
 
 
 
  aug svarbiau ne šventyklas statyti,  
o siekti, kad žmogus pasikeistų. 
Tegu daugėja ne pastatų, o dorybių.  
Taikykite gyvenime tai, ką skelbiate –  
tai tikroji piligrimystė.  
Atsikratykite pavydo ir pykčio –  
tai tikrasis apsiplovimas šventajame vandenyje.  
Kokia nauda iš Dievo vardo kartojimo,  
jeigu širdis netyra? 
Tik dėl vienos žmogaus klaidos,  
kad jis sako viena, o daro kita,  
visur klesti neteisybė ir nepasitenkinimas. 
Žmogus turi susitvarkyti savo vidų,  
tinkamai maitintis, pramogauti, ilsėtis ir mąstyti. 

Satja Sai Baba 
  

D 
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7. LENKITĖS MEILEI IR TIESAI 

Nenusiminkite, kad Viešpats jus bando ir siunčia sun-
kumų, nes kaip pasitikrinsite, ar esate pažengę į priekį, ir 
pažinsite savo trūkumus. Tada labiau sutelksite dėmesį į 
tai, ko jums trūksta, ir kai vėl ateis bandymų metas, sėk-
mingai išlaikysite egzaminą. Juk egzaminams reikia rengtis 
ne paskutinę minutę. Mokykitės gerai nuo pat pradžių, 
semkitės reikalingų žinių, ugdykitės drąsą ir pasitikėjimą, 
kurį teikia žinios ir gebėjimai. Nepamirškite to, ką išmoko-
te. Prieš laikydami egzaminą nuolat apie tai galvokite. Tuo 
metu tik to tereikia. Tai kelias į pergalę. 

„Sakoma, kad pamačius šventą žmogų (darshanam) at-
leidžiamos nuodėmės (paapanaashanam). Mačiau jį daug 
kartų, tačiau mano likimas nepasikeitė, dar daugiau kenčiu, 
nei anksčiau“, – taip sako ne vienas. Tikra tiesa, tie žmonės 
atvyko ir Mane pamatė, įsigijo čia sėklų ir jas pasėjo, o tos 
sėklos – tai meilė, tikėjimas, atsidavimas, tinkami draugai, 
tyros mintys, Dievo vardo kartojimas ir t.t. Žmonės išmoko 
paruošti dirvą ir užauginti derlių. Jie išsivalė savo širdis, 
gerai paruoštoje dirvoje pasėjo sėklas, o kol užaugs javai, 
turi suvartoti ankstesnį derlių. Sunkumai ir rūpesčiai tėra 
ankstesnis derlius. Tad nenusiminkite ir neliūdėkite. 

. . . 

Šios šventosios žemės žmonės pamiršo, kur trykšta 
tikrasis šventumo šaltinis, kaip reikia šventai gyventi, susi-
taikyti su savimi ir kitais. Atėjo metas jiems tai priminti. Pa-
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miršęs, jog ant kaklo nešioja brangų vėrinį, žmogus visur jo 
ieško. Tačiau jam tereikia pasižiūrėti į veidrodį. Vedų trimi-
tas netrukus nuskambės visai žmonijai. Kažkas atėjo pri-
minti jai tiesą ir parodyti tikrąjį kelią. 

. . . 

Jei kas nors paprašys jūsų parodyti tekstą, kuriame 
glaustai išdėstytos amžinosios visuotinės religijos nuosta-
tos, duokite jam „Bhagavadgytą“. Tai Vedų, Šastrų ir Pura-
nų esmė. Tai tarsi ką tik išspaustų sulčių butelis. Sultys ne-
išdžius ir nesupus kaip kitų vaisių, nes jos gerai išspaustos 
ir užkonservuotos. Jų skonis bei kokybė nepakis iki am-
žiaus pabaigos, o paskui susilies su Vedomis. 

. . . 

Pasaulietinio gyvenimo miške žmogaus kūnas yra me-
dis, mintys, jausmai ir vaizduotė – šakos, šakelės ir lapai. 
Tarp tų šakų šokinėja beždžionės – nerimas, rūpesčiai ir 
baimė. Žiedus bjaurojantys kenkėjai – įvairios skausmo ap-
raiškos. Pelėdos ir varnos, tupinčios ant šakų – pyktis, ne-
apykanta, tinginystė, pagieža, o gražiausi žiedai – tai žmo-
gaus šypsena.  

. . . 

Saulė iš tikrųjų niekada neteka ir nenusileidžia, jums 
tik taip atrodo, nes Žemės planeta sukasi. Kas nutinka pate-
kėjus saulei? Neregima (avyaktha) tampa regima (vyaktha). 
Tik tiek. Tokia saulės kilimo ir leidimosi kaita egzistuoja tik 
tiems, kurie tai jaučia, ir neegzistuoja tiems, kurie tai neigia. 
Regimybės ir neregimybės dualumą galima įveikti dvasinė-
mis žiniomis. Pažinus žinių saulę, ji šviečia visada ir jos 
šviesa niekada nemažėja. 

. . . 
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Lingam reiškia ženklą, simbolį. Tai tik ženklas, žymin-
tis susiliejimą (laya), kitaip tariant – minčių, vidinio nerimo 
ir vidinių vaizdinių, t.y. objektyvaus pasaulio, išnykimą. 
Per Šivaratri šventę Mėnulis, simbolizuojantis vyriausiąją 
proto dievybę, yra arčiausiai prie susiliejimo ribos. Tad tą 
dieną tereikia nedaug pastangų, kad dvasinis ieškotojas lai-
mėtų pergalę, patirtų visišką proto išnykimą (manonaasha-
na) ir suvoktų, kad viskas susilieja lingame, simbolizuojan-
čiame tą, kuris neturi pavidalo. 

. . . 

Dievas yra tarsi didžiulė liepsna, o nuo jos lekiančios 
kibirkštys – individualios sielos. Jos tėra mažyčiai tos pa-
čios šviesos spindulėliai, pasižymintys tokia pačia esme 
kaip ir ugnis. Deja, ankstesnių gyvenimų savybių vėjas nu-
pučia kibirkštis, užtemdo šviesą, išblaško šilumą. Tačiau tas 
pats vėjas neužgesina ugnies, jis tik smarkiau ją įpučia ir 
priverčia ryškiau šviesti, nes Dievo valia tik dar labiau didi-
na Jo šlovę. 

. . . 

Sapnus lemia jūsų išgyvenimai, troškimai ir nusivyli-
mai, jaučiami budrioje būsenoje, o budrumo būsenoje išgy-
venamus patyrimus lemia ankstesnių gyvenimų poelgiai. 
Sapnuodami įvykių ir emocijų nesiejate su budrume pati-
riamais įvykiais ir emocijomis. Jums atrodo, kad jie su nie-
kuo nesusiję, ypatingi, tikri. Žinoma, negalite suprasti, kad 
budrumo būsenoje patiriamas džiaugsmas ir skausmas, 
veiksmas ir atoveiksmis susiję su ankstesniais gyvenimais. 
Tačiau taip yra iš tikrųjų. 

. . . 
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Kartą pas karalių atėjo vienas didis dailininkas ir pasi-
siūlė ant rūmų sienos nutapyti freską. Vėliau atėjo kitas 
dailininkas ir pareiškė, kad gali ant priešingos sienos nuta-
pyti tokią pačią freską, nors būtų atskirtas užuolaida ir ne-
žinotų paveikslo temos. Abu dailininkai ėmėsi darbo. Kai 
tik pirmasis baigė freską tapyti, antrasis taip pat paskelbė, 
kad darbą baigė. Tada į salę, kurioje stora užuolaida skyrė 
dailininkus ir jų sukurtus kūrinius, įėjo karalius ir, pamatęs 
freską, ja labai susižavėjo. Paskui karalius liepė atitraukti 
užuolaidą ir – vaje! – ant kitos sienos buvo paveikslo, kurį 
pirmasis dailininkas taip kruopščiai tapė, kopija – tikslių 
tiksliausia, nes antrasis dailininkas ne tapė, o visą laiką tik 
blizgino sieną taip, kad ji virto veidrodžiu. Išlyginkite, išva-
lykite, išgryninkite savo širdis, kad jose galėtų atsispindėti 
Viešpaties šlovė ir Jis išvystų jumyse Savo atvaizdą. 

. . . 

Žaidėjai nepatiria tiek džiaugsmo, kiek jo patiria žiū-
rovai. Tad atlikite stebėtojų, liudytojų vaidmenį. Kriketo ar 
beisbolo mušėjai, žaidėjai, paduodantys sviedinį, ir žaidė-
jai, gaudantys sviedinį, nejaučia nė dalelės to malonumo, 
kurį jaučia aistruoliai, sėdintys už ribos. Jie pastebi kiekvie-
ną puikų metimą, kiekvieną klaidą ir vertina gerą žaidimą. 
Jei norite iš šio gyvenimo žaidimo patirti daug džiaugsmo, 
net jeigu jums tenka žaidime dalyvauti patiems, atlikite ste-
bėtojo vaidmenį. 

. . . 

Nesilenkiu niekam ir nieko neprašau, nes nieko nebi-
jau. Lenkiuosi meilei, lenkiuosi tiesai. Nesijaudinkite dėl 
pasaulietiškų patogumų ir neprašykite jų Manęs, tarsi jie 
būtų patys svarbiausi. Nešvaistykite brangaus gyvenimo 
blaškydamiesi ir abejodami, ar iš tikrųjų čia ir dabar žmo-
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gaus pavidalu yra atėjęs Viešpats. Mylėkite visus – tai svar-
biausias tarnavimas, kurį galite suteikti sau, nes visi kiti tė-
ra jūs patys. Jūs taip pat turite lenktis ne neapykantai, žiau-
rumui ar melui, o tik meilei ir tiesai. 

Ištraukos iš 1963 kovo mėnesio Šivaratri šventės kalbų 
 
 
 
 
 
 
 
  mogus atėjo į šį pasaulį ne tam,  
kad tik valgytų ir miegotų,  
o kad tvarkingai dirbdamas atskleistų savo dieviškumą. 
Todėl jis vadinamas tuo,  
kuris atskleidžia  
savyje glūdinčią jėgą  –  
dieviškąją jį stiprinančią energiją.  
Žmogui duotas kūnas bei intelektas tam,  
kad galėtų ją kontroliuoti  
ir pakreipti naudingos veiklos linkme.  
Atkakliai to siekite laikydamiesi moralės normų  
ir dirbdami gerus darbus. 

Satja Sai Baba  
 

Ž 
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8. PIEMENAIČIŲ PASIAUKOJIMAS 

Negalite suprasti Dievo Įsikūnijimo Krišnos, nes šio 
pasaulio kalba, paprastų žmonių vartojami žodžiai apskri-
tai negali apibūdinti nė vieno Dievo Įsikūnijimo. Mėginti 
tai daryti – tai iškasti kanalą ir stengtis atskirti vandenyno 
dalį nuo visumos. Suprasite Jį tik tada, kai ugdydami gai-
lestingumą bei taurindami savo jausmus pamiršite pasaulį 
ir išsivaduosite iš prieraišų. Piemenaitės, nutildžiusios savo 
mintis, visada galvojo tik apie Krišną ir suprato, kad visose 
būtybėse yra vienas Dievas. Vyrabhadra ką tik pasakė, jog 
Viešpats nepasiliks žmogaus širdyje tol, kol ji nebus pastovi 
ir rami. Juk kai guldote kūdikį į lopšį, jis turi stovėti tvirtai 
ir nejudėti, tačiau kai vaikas jau paguldytas, lopšį galima 
supti ir dainuoti lopšinę: „Man gera, kad tau gera“. Vieš-
pats yra tarsi vaikas, savybių neturinti, įasmeninta būtis-są-
monė-palaima (sath-chith-aanandha). 

Pasak šio mokslo vyro, kai Udhava nuėjo į ganyklą, 
„karvės buvo sočios ir riebios, piemenaitės laimingos ir 
džiugios, visur sklido nuostabus kvapų aromatas, skam-
bėjo muzika“. Tačiau iš tikrųjų buvo kitaip. Žmonės gyve-
no skurdžiai, moterys ir vyrai buvo nusiminę ir bejėgiai, 
gyvuliai taip pat liūdni. Udhava jiems sugrąžino gyveni-
mą. Krišna jam pasakė: „Jų širdys susiliejusios su manąja. 
Jie pamiršo net apie kūno poreikius ir gyvena tik viltimi 
kada nors vėl mane pamatyti“. Tad kaip galėjo piemenai-
tės, pasak Vyrabhadros, būti laimingos ir linksmos? Net 
Udhava nuščiuvo pamatęs jų begalinį pasiaukojimą ir 
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skausmą dėl išsiskyrimo su Krišna. Kaip tik todėl Krišna ir 
siuntė Udhavą pas jas. 

Paprastos piemenaitės buvo  
išmintingesnės už jogus 
Kiekvienas Krišnos veiksmas buvo prasmingas, tiks-

lingas ir gražus. Piemenaitės tikėjo, kad jis yra Viešpats. 
Deja, daugelis jogų, asketų, karalių, su kuriais bendravo 
Krišna, to nesuvokė. Bemoksliai piemenukai ir piemenai-
tės buvo daug išmintingesni. Suprasite piemenaites tik ta-
da, kai jausite tokį išsiskyrimo su Viešpačiu skausmą, kokį 
jautė jos. Vaistas nuo to skausmo priešnuodis yra Krišnos 
mokymas. „Skausmą kelia jūsų netinkamas požiūris. Jums 
atrodo, kad esu maža, su kažkuo susaistyta būtybė, ir kai 
būnu išvykęs, kai Manęs nėra šalia, nusimenate. Tačiau 
juk tai iliuzija. Pabuskite, pažinkite tiesą ir džiaukitės“, – 
sakė jis.  

Tas, kuris yra Vienas, savo laisva valia netrokšta tapti 
daugybe. Jis neturi nei troškimų, nei simpatijų, nei antipati-
jų. Jis yra žmogaus viduje ir aukščiau už bet ką. Jis yra tai ir 
dar daugiau. Tad kam reikalinga ši įvairiopa regimybė? Jos 
priežastis – žmogaus mąstymas. Štai sakote: „Baba man pa-
sirodė tokio pavidalo. Mačiau Jį tokio pavidalo“. Kas nuti-
ko? Tas, kad jūs tokio regėjimo norėjote. Aš nevirstu nie-
kuo. Dievas yra cukrus, saldumas. Galite jo įpilti į arbatą, 
kavą, pieną ar vandenį. Kad ir kur jo piltumėte, pasaldinsi-
te gėrimą. Mano prigimtis taip pat yra saldybė. Tai Mano 
ženklas. Kai ji ištirpsta, lieka ne vanduo ar cukrus, o siru-
pas. Tačiau kaip pajusite cukraus skonį, jeigu jums burnoje 
apkarto nuo pavydo, neapykantos ir puikybės. 
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Ieškokite Dievo taip, kaip ieškote maisto 
Dievui svarbu, ne kokią dovaną Jam siūlote, o su ko-

kiu akstinu tai darote. Mažas lapelis nuo indo, kuriame 
Draupadė gamino valgį, numalšino Krišnos ir visos visatos 
alkį, nes tas lapelis buvo persmelktas jos atsidavimo. Kai 
Rukminė padėjo ant svarstyklių tulsio lapą, jis atsvėrė tą, 
kurio viduje buvo 14 pasaulių, nes jos ketinimas buvo tyras. 
Sauja ryžių dribsnių, kurią Kučela nunešė Krišnai, tekainavo 
mažiau nei paisą, tačiau tie ryžiai buvo sklidini tokios mei-
lės Dievui ir tokio tikėjimo, kad lėmė Kučelai sėkmę. Įdėki-
te į mažą darbelį didelį jausmą – Viešpats tai įvertins.  

Krišna yra be priežasties, bet jis daro kitiems poveikį. 
Nesistenkite suprasti, kodėl jis vienaip ar kitaip elgiasi. Jei 
tai darysite, tik iššvaistysite energiją. Jei ir toliau ieškosite 
priežasčių, o paskui mėginsite žengti keliu į priekį, jums gali 
nepavykti. Atminkite – gimėte žmonėmis tam, kad pažintu-
mėte Dievą. Pakeliui sutikti žmonės jūsų klausia: „Kodėl va-
žiuojate į Mathurą, Tirupatį ar Putapartį?“. Niekas neklau-
sia: „Kodėl jūs valgote?“ Tačiau iš tikrųjų Dievo reikia ieško-
ti taip, kaip ieškote maisto. Ir viena, ir kita reikalinga, kad 
žmogus būtų laimingas. Jis trokšta laimės, nes nuo pat pra-
džių yra laisvas. Jis nemirtingas, tad gali nugalėti mirtį. 

Turite pakilti iki piemenaičių lygmens 
Jeigu jums nesiseka dirbti dvasinį darbą, nekaltinkite 

dėl to Dievo. Panagrinėkite save. Štai nustatote žadintuvą, 
kad jis suskambėtų 6 valandą ryto, ir einate miegoti. Jeigu 
žadintuvas suskambėjo 10 valandą ryto, darote išvadą, kad 
jis sugedo: kažkas nutiko jo varžteliams, spyruoklėms, ver-
žlėms, ratukams ir t.t. Taip pat jeigu negaunate to, ko tiki-
tės, darykite išvadą, kad kažkas nutiko jums patiems: sutri-
ko mityba, miegas, pakito elgesys, įpročiai ar požiūris į ki-
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tus. Kad ir kas žmogus būtų – braminas, mokslo vyras, stu-
dentas ar menininkas, jis turi griežtai laikytis drausmės. 
Antraip žmogus niekada nelaimės pergalės. Turite tapti po-
jūčių šeimininkais ir klaidinančią jėgą (maayashakthi) pa-
versti didžiąja jėga (mahaashakthi). Trumpai tariant, turite 
būti tokie, kaip piemenaitės.  

Kūnas jums skirtas kaip valtis, kuria galėtumėte per-
plaukti pasaulietinio gyvenimo vandenyną, tačiau jūs nau-
dojatės ja netinkamai – nepaleidžiate jos plaukti, o kaupiate 
joje daiktus, kurie teikia žemiškąjį džiaugsmą. Tačiau tai tik 
trukdo dirbti ir neteikia laimės. Naudokitės savo kūnu de-
ramai, ir jus visur lydės sėkmė. Bhyma paklausė Dharmara-
džos, ar Durjodhana po 12 metų, praleistų miške, ir metų, 
praleistų inkognito, pasiūlytų jam dar vieną kartą sužaisti 
žaidimą kauliukais. Šis atsakė: „Niekada negalėčiau pasuk-
ti iš doros kelio“. Kadangi jo požiūris buvo toks, panda-
vams nuolat padėdavo Krišnos malonė ir išminčių Markan-
dėjos bei Vedavjasos palaiminimas. O kauravai nusilpo, nes 
juos įpykę išminčiai nuolat keikė, siuntė vienas po kito 
perspėjančius  ženklus. 

Geriausi pavyzdžiai – piemenaitės 
Dirbant dvasinį darbą svarbu ne skaitymas ar rašy-

mas, o tikras patyrimas. Ravana buvo neprilygstamas ketu-
rių Vedų ir šešių Šastrų žinovas. Visos jo dešimt galvų bu-
vo sklidinos mokslų. Tačiau kokia iš to nauda? Jis neturėjo 
ramybės ir negalėjo jos duoti savo artimiesiems. Kokią nau-
dą jums duos tūkstantį kartų kartojami žodžiai: „Koks ska-
nus maistas, koks skanus maistas“. Turite jį suvalgyti, su-
virškinti ir įsisavinti. Dievo malonės banke neturite jokios 
sąskaitos, tačiau kai jus ištinka nelaimė, nesidrovite tikėtis 
Jo malonės. Padėkite nors mažiausią indėlį ar bent jau turė-
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kite kokią nors nuosavybę grynais pinigais (pavyzdžiui, 
tarnaukite kitiems, mylėkite visus, nieko nežeiskite), tada 
galėsite ją įkeisti ir gauti pagalbą. Jei neturite nei viena, nei 
kita, kodėl kaltinate banką? 

Patikėkite Manimi – galima pažinti Dievą dirbant kas-
dienius darbus. Geriausi pavyzdžiai, geriausi įrodymai – 
piemenaitės. Nesiliaukite ieškoję Dievo ir visada prisimin-
kite Jo vardą. Prisiminkite su skausmu, kad esate atskirti 
nuo gražiojo Jo pavidalo, ir jūs taip pat pamatysite Krišną. 
Jei labai to norėsite, būtinai gausite. 

Dievas mėgsta nuoširdumą 
Kaip tik tokio jausmo buvo apimtas Prahlada, kai bu-

vo metamas nuo kalno žemyn, trypiamas dramblių ir kan-
kinamas savo tėvo pakalikų, tačiau jis į nieką nekreipė dė-
mesio. Jam reikėjo tik jo Viešpaties. Kai piemenaitės klausy-
davosi Krišnos fleitos, jos visiškai pamiršdavo pasaulį, po-
jūčius, įvairius dalykus. Jos troško tik vieno – pasiekti aukš-
čiausiąjį dvasinį lygmenį ir susilieti su begalybe, kuri per-
smelkia tai, kas turi ribas, ir suvokti tų ribų menkumą.  

Į aukštesnį lygmenį kylama taurinant jausmus. Tada 
suvokiama Dievybės paslaptis. Tai dvasinė sritis (saalokya). 
Paskui apmąstant Dievybę laimimas Dievo artumas (samee-
pya) ir supanašėjimas su dieviškuoju pavidalu (saaruupya). 
Tokias aukštumas yra pasiekę daug mistikų poetų. Apie tai 
giedojo Džajadeva. Deja, jei mėginsite sugiedoti jo giesmę, 
Krišna jums nepasirodys. Dievas mėgsta ne mėgdžiojimą, o 
nuoširdumą. Piemenaitės kartojo Dievo vardą nuoširdžiai 
tikėdamos, tarsi dovanotų Jam gėles. Tai buvo jų rožinis. 

Prašanti Nilajamas, 1963 kovas 
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9. VAIDINIMAS VAIDINIME 

Du mokslo vyrai, kurie kalbėjo, davė jums skanaus 
maisto, bet jausitės sotūs tik tada, kai po valgio išgersite 
stiklinę vandens. Tad dabar duosiu jums to vandens. Iš 
Šastrų šulinio pasemtas vanduo nėra paprastas, tai nektaras. 
Vienas iš šių mokslo vyrų minėjo, jog kai kurie „Ramajanos“ 
epizodai kelia sąmyšį ir abejones. Jis klausė, kodėl Dašaratha 
Ramos karūnavimo klausimą pateikė kaip tik tada, kai Bha-
rata buvo išvykęs, kodėl Ahaljos istorija34 buvo panaudota 
Ramos dieviškumui atskleisti, jei Rama šiame epe vaizduoja-
mas tik kaip žmogus, kodėl teisingasis Rama tykojo užmušti 
Valį slėpdamasis už medžio, kodėl Kaikėjai, kuri Ramą my-
lėjo net labiau nei Bharatą, staiga parūpo Bharata? Tiesa ta, 
kad kai nėra tikėjimo, neišvengiamai puola abejonės. Ta-
čiau tikėjimą sutvirtinsite tik tada, kai suprasite kiekvieno 
įvykio ir kiekvienos frazės vidinę reikšmę. 

Visi kada nors pasieks tikslą 
Dašaratha nepakvietė Kekajos35 karaliaus kartu su ki-

tais vadais ir karalaičiais pasitarti dėl įpėdinio Ramos išrin-
kimo, nes tai būtų trukdę vėlesniems didžiojo plano įvy-

                                                 
34 Ahalja – išminčiaus Gautamos Maharišio žmona, kurią pasivertęs jos 

vyru suvyliojo dievas Indra. Sužinojęs apie tai išminčius ją prakeikė 
ir pavertė dūlėti akmeniu tol, kol ant jo neužmins dievo Ramos pėda.  

35 Kekaja – senovės Indijos karalystė, Dašarathos žmonos Kaikėjos gim-
tinė, dabar Kašmyras.  
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kiams. Dašaratha neliepė Ramai eiti į mišką. Iš tikrųjų jis tik 
prisipažino, kad yra pažadėjęs Kaikėjai dvi dovanas ir ne-
gali pažado netesėti. Naujieną Ramai pranešė kaip tik Kai-
kėja. Dašarathos tylėjimas reiškė pritarimą, tad Ramai tai 
buvo ženklas vykdyti tėvo įsakymą. Kaikėja turėjo įsitraukti 
į vaidinimą todėl, kad būtų įgyvendintas Dievo Įsikūnijimo 
tikslas. Rama buvo toks doras, kad išgirdęs, jog Dašaratha 
kankinasi dėl pažado, padėjo jam jį ištesėti. Sūnus primygti-
nai prašė leisti jam išvykti į tremtį, kad tėvas galėtų įvykdy-
ti Kaikėjai duotą pažadą. 

Laikytis tiesos ir moralės taisyklių žmogų ragina 
Dievas. Tereikia klausytis, paklusti ir išsivaduoti. Kai kurie 
žmonės girdi jo šnabždesį, kiti išgirsta tik garsų protestą. 
Vieni kurti, kiti užsispyrę, todėl nieko nenori girdėti. Ta-
čiau kada nors visi turės išgirsti Dievo raginimą. Vieni 
mėgsta skristi lėktuvu, kiti – važiuoti automobiliu ar auto-
busu, tretiems patinka keliauti traukiniu, ketvirtiems – pės-
čiomis, tačiau visi jie kada nors pasieks tikslą. 

Sugriva, pamiršęs savo pažadą ir pasinėręs į rūmų 
linksmybes, nepaisė tiesos, kad žemiškasis pasaulis grin-
džiamas ne turtu (dhana), o dora (dharma). Tad Rama baks-
telėjo gyvatei Ananthai, kad ji pakeltų savo piktą galvą ir 
siaubingai sušnypštų, taip jis priminė Lakšmanui Sugrivos 
nedėkingumą. Dėl to brolis baisiai įniršo. Nedėkingas kara-
lius toks pat netikęs, kaip ir nedėkingas valdinys. 

Dievo malonę galima laimėti tik dvasiniu darbu 
Mokslo vyras kalbėjo apie Valio mirtį, po kurios Sugri-

va gavo sostą. Tačiau mirė ne tik Valis, kartu su juo mirė ir 
jo neišmanymas. Valis pamatė Ramą, spindintį dieviškąja 
šlove, kuri pasklido po visą visatą ir kuri tėra tik blankus Jo 
didybės atspindys. Ramos pyktis dėl Sugrivos delsimo bu-
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vo tik vaidinimas vaidinime, nes Rama žinojo, kad Sugriva, 
kai tik bus paragintas, puls ieškoti Sitos. 

Visi Dievo Įsikūnijimai atlieka Savo vaidmenį šios visa-
tos dramoje. Sakote, kad Rama „verkė“ Sitos. Ar gali skruz-
dėlė išmatuoti jūros gylį? Juk Rama buvo garsiausias žmoni-
jos istorijos didvyris. Jis vienas užmušė 14 000 demonų, ku-
riems vadovavo Khara, Dhušasana ir Thrisirasas! Kiekvienas 
demonas šalia stovinčiame demone išvydo Ramą ir įsiutęs 
nužudė, kaip jam atrodė, Ramą, o iš tikrųjų – kitą demoną. 

Dievo Įsikūnijimas elgiasi kaip žmogus, kad žmonės 
pasijustų Jam giminingi, tačiau Jis taip pat pakyla į dieviš-
kas aukštumas, kad ir žmonės tų aukštumų siektų. Žmo-
gaus prigimtis (nara thathwa) gali virsti tikrąja Narajanos 
prigimtimi (Naaraayana thathwa), nes abi savo esme vieno-
dos. Tereikia tik įjungti savo „radijo aparatą“ ir nustatyti jį 
taip, kad jis pagautų tam tikro ilgio bangas. Žinokite tai, ge-
rai nustatykite savo „radijo aparatą“ ir aiškiai, be iškraipy-
mų išgirsite Tą, kuris yra visur. 

Galite daug kartų skaityti „Gytą“, tačiau Dievo malonės 
liniją (geetha telugų kalba reiškia liniją) galima laimėti tik 
dvasiniu darbu. Pasak chiromantų, sėkmės linija delne atsi-
randa tik nusipelnius Dievo malonę. Galite tvirtinti, kad esa-
te „Gytos“ žinovai, kad perskaitėte ją ir „suvirškinote“, bet 
kuo atsiraugėjate? Ar jaučiate jos skonį ir aromatą? Anaiptol! 
Vaikotės niekniekių. Siekiate laikinos naudos. Pakaitomis jus 
kankina ir erzina džiaugsmas bei skausmas. Kartokite Ra-
mos vardą, tai padės jums perplaukti pasaulietinio gyveni-
mo jūrą. Jei stengsitės pažinti Aukščiausiąjį ir pelnysite Die-
vo dovaną, abejonės jūsų nepuls. Širdis turi plakti tam, kad 
pažintumėte jumyse esantį Viešpatį, Tą, kuris skatina jus 
veikti. Dievas ateina žmogaus pavidalu, kad tai pasakytų. 

Prašanti Nilajamas, 1963 02 10 
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  eluoti, regis, lengva ir naudinga,  
tačiau melas sukausto žmogų grandinėmis 
ir įstumia jį į pražūtį. 

Satja Sai Baba  
 

M 
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10. RAMOS PRIGIMTIS 

Doros neriboja nei laikas, nei erdvė, jos negalima pa-
keisti ir pritaikyti pagal akimirkos poreikį ar būtinybę. Ją 
sudaro esminės nuostatos, kuriomis žmonija turi vadovau-
tis siekdama vidinės darnos ir išorinės ramybės. Kai žmo-
gus išklysta iš doros kelio, jis patiria didesnę žalą, nei kęs-
damas fizinę vergovę. Dabar visi baiminasi, kad priešas ne-
įsiveržtų ir visų nepavergtų, tačiau jei nebūsite budrūs ir 
vieningi, nutiks kaip tik tai. Tačiau daug didesnė nelaimė 
yra doros nuosmukis, nes ko vertas žmogaus gyvenimas, 
jeigu jis negali jam atskleisti dovanotų vertybių? 

Tos nuostatos vadinamos amžinosiomis, nes jų atsira-
dimo datos neįmanoma nustatyti, jų autorius nežinomas, 
jas ištobulinę savo intuiciją viduje išgirdo nešališki išmin-
čiai. Tos nuostatos esminės ir amžinos. Tai anaiptol nėra 
kieno nors trumpalaikės užgaidos. Indija drąsiai ir ryžtin-
gai pasipriešino kitose šalyse vyraujančioms pažiūroms 
tenkinti netobulos visuomenės poreikius, nes mūsų šalis 
laikėsi visiems laikams ir visiems žmonėms nustatytų do-
ros taisyklių. Indijos valdovai taip pat gerbė šias griežtas 
taisykles ir klausė askeze apsivaliusių doros saugotojų bei 
aiškintojų patarimų. Jie pripažino, jog yra Valdovų Valdo-
vas, ir melsdamiesi bei atgailaudami prašė, kad Jis jiems 
vadovautų. Jie žinojo, kad jų Viešpats – amžinasis vidinis 
Gyventojas arba Liudytojas (sarvantharyamin), kuris užjau-
čia visus, ne tik karalius, bet ir mažiausius Savo valdinius. 
Todėl išminčiai perspėdavo šios šalies valdovus, kad jie 
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rūpintųsi kiekvieno valstybės piliečio gerove ir neleistų 
niekam skursti.  

Dievybė nedali 
Elgesio taisyklės skatina siekti idealų visus žmones, 

kad ir kuo jie užsiimtų – mokytųsi, rūpintųsi namais, už-
dirbtų pinigus, šeimininkautų, tarnautų, atliktų dvasines 
pratybas, atsižadėtų pasaulietiško gyvenimo ir t.t. Kai tai-
syklės pažeidžiamos ir žmogus nevykdo savo žemiškosios 
užduoties, kai jis pamiršta svarbiausią tikslą, dėl kurio gi-
mė, Viešpats įsikūnija ir nukreipia žmogų teisingu keliu. 
Kitaip tariant, Dievas ateina kaip žmogus sugrąžinti elgesio 
taisyklių ir vėl įtvirtinti doros. „Gytoje“ tai vadinama doros 
atgaivinimu (dharmasthapana). Tarp Dievo pavidalų nėra 
nei aukštesnių, nei žemesnių, nors mokslininkai kartais ir 
ginčijasi, kuris iš dviejų dievų – Rama ar Krišna yra geres-
nis ar svarbesnis! Tačiau tai tėra proto mankšta, suteikianti 
mokslininkams aistringų diskusijų džiaugsmą! Vyrabhadra  
ką tik pasielgė panašiai. Pasakysiu jums iš pat pradžių – 
Dievybė nedali, kad ir kokį pavidalą Ji čia ar bet kur įgytų.  

Rama niekada neišklydo iš doros kelio 
Rama pasirodė iliuziniu žmogaus pavidalu (maaya-

maanusha-rupa). Kasdieniame gyvenime nuo pat vaikystės 
jis laikėsi doros. Rama įkūnijo dorą. Jame nebuvo nė krisle-
lio nedoros. Jo dieviškoji prigimtis atsiskleidė ramiu būdu, 
meile ir prieraišumu. Mąstykite apie Ramą ir pasijusite skli-
dini meilės visoms būtybėms. Mąstykite apie jo gyvenimą 
ir pamatysite, kaip jūsų protas panirs į tobulą ramybę. Kai 
Ramai reikėjo užmušti demonę Tatakę, jis ginčijosi ir delsė 
tol, kol Višvamitra įtikino, kad nuo prakeikimo ją gali išva-
duoti tik Ramos strėlė. Toks buvo Rama. 
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Rama niekada neprovokuodavo priešo pulti, kad jis 
nebūtų sunaikintas ir negalėtų pasiteisinti. Tačiau jis visada 
suteikdavo priešui galimybę išsigelbėti. Doros mokymą 
Rama nešė beždžionėms ir demonams, taip pat tokiems iš-
minčiams kaip Džabalis. Rama nesiginčydamas priėmė 
Vibhyšanos pagarbą ir pareiškė, kad yra pasirengęs atleisti 
net Ravanai, jei tik šis atgailautų dėl savo padaryto blogio. 
„Sakyk tiesą“ (sathyam vada), – skelbia Šruti36. Rama, nuga-
lėdamas visas pagundas, laikėsi tiesos. „Būk doras“ (dhar-
mam chara), – skelbia Šruti. Rama niekada neišklysdavo iš 
doros kelio. Vykdydamas savo tėvo įsakymą, jis privalėjo 
keturiolika metų praleisti miške. Per tuos metus jis neįžen-
gė nė į vieną miestą ar kaimą. Jis vengė Kiškindos ir Lan-
kos, kur buvo karūnuojami Sugriva ir Vibhyšana, nors pas-
tarasis ir maldavo jį atvykti tikindamas, kad iki keturiolikos 
metų liko tik kelios dienos. Tačiau, užuot pats vykęs, Rama 
nusiuntė ten Lakšmaną. Jis nesusvyravo ir nepažeidė tai-
syklės, griežtai laikėsi savo duoto įžado. 

Tegu doros įsikūnijimas tampa jūsų sielos Rama  
Rama yra doros įsikūnijimas, Krišna yra meilės įsikū-

nijimas. Rama visada laikėsi doros. Kai Dašaratha, bėgda-
mas paskui vežimą, iš skausmo šaukė: „Sustok, sustok!“ ir 
prašė Sumantrą sustabdyti vežimą, Rama liepė to nedary-
ti. „Jei jis tau priekaištaus, pasakyk, kad negirdėjai“, – pa-
sakė jis. Sumantra atsidūrė keblioje padėtyje. Kaip jis galė-
jo meluoti? Tačiau Rama jam paaiškino: „Sustabdyti veži-
mą tau liepia kenčiantis tėvas, o išvežti mane į mišką įsakė 
karalius, kuriam tarnauji. Neklausyk iš skausmo protą pa-

                                                 
36 Šruti (Sruthi) – aukščiausią dvasinę pakopą pasiekusių senovės iš-

minčių, asketų, išgirsti Dievo žodžiai bei garsai.  
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metusio žmogaus kliedesių, nes privalai vykdyti karaliaus 
įsakymą“. 

Taigi Dievo Įsikūnijimui scena buvo kuo kruopščiau-
siai paruošta: Kaikėja laukė, kad jai būtų duotos dvi dova-
nos, Dašaratha niekaip negalėjo pamiršti asketo prakeiki-
mo ir neištvėręs išsiskyrimo su sūnumi mirė, beždžionės 
buvo pasirengusios padėti Ramai siekti dieviškojo tikslo, 
Sita iškilo iš žemės, kad blogis žlugtų. Gėlių girlianda su-
pinta iš įvairiaspalvių kvapnių gėlių, taip pat ir dieviškojo 
pasakojimo girliandą sudaro įvairūs įvykiai, dovanos, pa-
laiminimai, prakeikimai – taip kuriamas nuostabus istori-
jos siužetas.  

Kai kurie žmonės sako, kad Rama parodė žmogui, 
kaip reikia kentėti! Jei karalius surengia rūmuose vaidini-
mą ir su malonumu atlieka elgetos rolę, jeigu jis vaidina la-
bai tikroviškai, negi tvirtinsite, kad jis kenčia skurdą? Rama 
yra palaima. Palaima yra Rama. Ar gali cukrus, nebūdamas 
saldus, būti cukrus? Jei Rama kenčia, tai jis – ne Rama. Ge-
ležinis rutuliukas negali nudeginti odos, bet įkaitinkite jį iki 
raudonumo ir jis tai padarys. Jis imsis tokio vaidmens. O 
atšalusi geležis vėl bus, kaip visada, vėsi.  

Jei taip gerbsite tėvą ir motiną, kaip juos gerbė Rama, 
Ramos vardas jus išgelbės. Jei tokios pagarbos nejausite, 
Ramos vardo kartojimas tebus tik lūpų krutinimas. Karto-
dami ar rašydami Ramos vardą apmąstykite Ramos pavi-
dalą ir tikrąją Ramos prigimtį. Tada lavės jūsų protas, page-
rės jūsų dvasinė sveikata, sustiprėsite. Tegu Ramos gimimo 
dieną šis doros įsikūnijimas tampa jūsų sielos Rama. Toks 
jums Mano patarimas ir palaiminimas. 

Radžamundris, 1963 04 01 
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11. PENKTOJI VEDA 

Gulapalis Bučiramaja puikiai ir moksliškai aiškino 
„Mahabharatą“, nes daug metų ją tyrinėjo. Daugelis žmo-
nių mano, kad „Mahabharata“ neskatina tokios meilės 
Dievui kaip, pavyzdžiui, „Bhagavata“ ar „Ramajana“. Ta-
čiau užteks žmogui perskaityti ir jis tikrai nelaikys „Mahab-
haratos“ žemesnės vertės kūriniu. Todėl ji vadinama Penk-
tąja Veda. Apskritai Vedose kalbama apie sunkiai protu su-
vokiamus dalykus, o „Mahabharatos“ istorijose bei pamo-
kymuose Vedų tiesos skelbiamos paprastai ir pamokamai.  

Purva Mimansa (ritualų aprašymai, grindžiami Vedų 
teiginiais) nagrinėja pasaulietinio troškimo kelią (pravritti-
marga), o Uthara Mimansa – pasiaukojimo kelią (nivrittimar-
ga). Purva Mimansa aiškina priežastį (kaarana), o Uthara 
Mimansa – pareigą (kaaryam), kuri teikia išminties. Tačiau 
„Mahabharatoje“ nuosekliai aiškinami abu keliai, todėl ji 
vadinama Penktąja Veda. Tai Vedų mokymo esmė (Vedha-
saara). Pasak vienos telugų patarlės, „Jei reikia klausytis, 
klausykis „Mahabharatos“, jei reikia valgyti, valgyk gar-
lu37“. Taip sakoma todėl, kad „Mahabharata“ gražiai ir pa-
prastai pasakoja apie šio ir kitų pasaulių gyvenimą. 

Kur bus dora, ten bus ir pergalė 
Dvasinis Vedų mokslas remiasi keturiais ramsčiais – 

tiesa, dora, ramybe ir meile. Vadovaukitės jais, gyvenkite 
                                                 
37 Garlu – aliejuje ar ghi pakepinti paplotėliai, pagaminti iš žirnių miltų 

tešlos. 
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pagal juos, džiaukitės jų bendru vaisiumi – palaima. Krišna 
pandavams prisipažino nieko nežinojęs apie lemtingą žai-
dimą kauliukais, po kurio viena po kitos prasidėjo nelai-
mės. „Aš tuo metu buvau Dvarkoje“, – pasakė jis. Žodis 
dwaaraka reiškia citadelę su devyniais vartais (dwaaras), t.y. 
žmogaus kūną. Krišna viską stebi, tad bet koks veiksmas, 
kuris nėra Jam aukojamas ar vykdomas be Jo pritarimo, 
nebus sėkmingas. 

Penki pandavų broliai istorijoje simbolizuoja penkias 
gyvybines energijas. Broliai, padedami Viešpaties, mūšį su 
blogosiomis jėgomis laimėjo. Kur dora, ten ir pergalė. Tokią 
tiesą skelbia „Mahabharata“. Daug kartų pandavai buvo 
gundomi pasielgti nedorai, tačiau jie laikėsi sunkaus doros 
kelio ir todėl mūšį laimėjo. Žmogus po daugybės atkaklių 
kovų apgynė savo žmoniškumą, ir bus iš tikrųjų liūdna, jei 
užsiimdamas beprasme veikla, pamiršdamas savo dieviš-
kumo esmę, kurią privalo išreikšti, jo neteks. 

Dievas išklauso nuoširdžias maldas 
Ypač įtikinamas Draupadės pavyzdys, kai ji sielvar-

taudama meldėsi kauravų susirinkimų salėje. Daugybę kar-
tų „Mahabharata“ patvirtina, kad Dievas išklauso nuošir-
džių tikinčio ir kenčiančio žmogaus maldų.  

Kartą gyveno piemuo, vardu Maladasa. Jis nusprendė 
pamatyti Viešpatį tokį, kokį pagal šventuosius raštus api-
būdino kaimo šventyklos panditas. Tad ganydamas kar-
ves laukuose piemuo meldėsi „juodajam Viešpačiui ant 
balto paukščio“. Prabėgo vienuolika dienų, tačiau jokio 
„juodojo Viešpaties ant balto paukščio“ ženklo nebuvo. 
Per tas dienas piemuo pamiršo valgyti ir gerti, nusilpo 
taip, kad nebegalėjo nei eiti, nei kalbėti. Pagaliau Dievas 
išklausė jo maldas ir pasirodė jam senu braminu. Tačiau 
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šis braminas nebuvo ant balto paukščio. Nebuvo jis nė 
juodas, toks neįprastai juodas, kaip pasakojo panditas. 
Tad piemuo paprašė bramino ateiti kitą dieną, septintą va-
landą ryte, kad galėtų atsivesti panditą ir pasitikrinti, ar 
braminas iš tikrųjų yra Viešpats. Panditas tik pasijuokė iš 
tokio sumanymo ir atsisakė eiti, tačiau Maladasa buvo 
toks atkaklus, kad panditas sutiko.  

Kitą dieną, prieš septynias, ant upės kranto susirinko 
visas kaimas. Braminas atėjo kaip žadėjęs. Maladasa vi-
siems pristatė Viešpatį. Tačiau žmonės Jo nematė! Jie ėmė 
juoktis iš piemens, grasindami prikulti už tai, kad šis pada-
rė iš jų pajuokos objektą. Tik vienas Maladasa aiškiai matė 
braminą, niekas daugiau. Pagaliau jis taip supyko, kad pri-
ėjęs prie senojo bramino smarkiai trenkė per skruostą šauk-
damas: „Kodėl nepasirodai visiems?“ 

Smūgis buvo lemtingas. Staiga braminas virto besišyp-
sančiu, žaviu Krišna spindinčiais drabužiais, o šalia jo atsi-
rado baltas paukštis. Kol priblokšti kaimo žmonės bandė 
atsigauti iš nuostabos, iš aukštybių nusileido dangiškasis 
vežimas ir Krišna pakvietė Maladasą į jį sėstis. Paskui Ma-
ladasa su Krišna pakilo aukštyn ir netrukus dingo.  

„Mahabharata“ visais laikais įkvepia žmogų 
Atsakydamas į maldą Dievas visada įvertina jausmą, su 

kuriuo ji buvo sakoma. Jei norite patenkinti savybes turintį, 
akimis regimą ir pojūčiais pažįstamą pavidalą, turite paau-
koti ką nors, kas pojūčiais nėra pažįstama. Taip vis labiau 
aukojantis, veiksmas tampa Dievo garbinimu. Prieraiša yra 
sėkla, jausmas – sodinukas, meilė – medis, aukščiausioji pa-
laima – vaisius. Keli Vedų skyriai skirti veiksmui, Dievo gar-
binimui ir išminčiai. „Mahabharata“ moko šių trijų dalykų, 
todėl galima sakyti, kad ji yra Vedų medžio vaisius. 
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Girdėjote, kad Viešpats ateina tada, kai smunka dora. 
Vedų nunykimas (Vedhaglaani) tolygus doros nuosmukiui 
(dharmaglani), nes Vedos yra doros šaknys. Teisieji žmonės 
visada stengiasi išsaugoti penkias vertybes: karvę, brami-
nus, Vedas, Šastras ir skaistybę. Jūs taip pat turėtumėte jas 
saugoti. Praradę jas, prarasite gyvenimą, neteksite to, kas 
teikia gyvenimui prasmę.  

Jūs sau esate ir priešai, ir draugai 
Kur dora, ten ir Krišna. Pagalvokite apie tai! Ar esate 

taip arti Dievo, kad pelnytumėte Jo malonę? Patys priarti-
nate Jį prie savęs, patys ir nutolinate. Patys susipainiojate, 
susirišate ir patenkate į spąstus. Niekas nėra jūsų priešas, 
jūs patys esate sau priešai. Niekas nėra jūsų draugas, jūs 
patys esate sau vieninteliai draugai. Dvasinis mokytojas 
jums rodo kelią, bet juo eiti nieko nebijodami ir nesvyruo-
dami turite patys. 

„Mahabharata“ aiškiai kalba apie krantus, kuriuos am-
žinoji visuotinė religija pastatė tam, kad jų neardydamas 
žmogus savo šėlstančius pojūčius ir jausmus kreiptų į jūrą. 
Tokių tam tikrų taisyklių ir suvaržymų krantų, saugančių 
žmogų ir visą visuomenę nuo gyvuliškumo prasiveržimo, 
turi laikytis žmogus visais keturiais gyvenimo etapais – mo-
kinio (brahmacharya), šeimos žmogaus (grihastha), miške gy-
venančio atsiskyrėlio (vanaprastha) ir asketo (sannyasa). Net ir 
dabar „Mahabharata“ gali labai padėti, ji įkvepia žmones vi-
sais laikais. Teisiųjų pandavų stovykla ir blogųjų kauravų 
stovykla visada kariauja. Kad ir kokie stiprūs atrodytų kau-
ravai, savo pusėje turėdami net jadavus38, kol vežimo vade-
lės bus Viešpaties rankose, tol doros šalininkams bus užtik-
                                                 
38 Jadavai – Krišnos giminė, kilusi iš Jadaus, garsaus Saulės dinastijos 

karaliaus Jajačio, sūnaus.  
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rinta pergalė. Net dabar, kai kinai susitelkė prie mūsų šalies 
sienos39, geriausias ginklas apsiginti yra dora, ji pelnys Dievo 
malonę. Ar yra kas nors neįmanoma tautai, kuri tai turi? 

Prašanti Nilajamas, 1963 04 23 
 
 
 
  ei tik žmonės žinotų  
nuolatinio džiaugsmo ir ramybės kelią,  
jie neklaidžiotų juslinių malonumų šalikelėmis. 
Džiaugsmas, kurį jaučiate sapnuodami,  
dingsta jums pabudus.  
Džiaugsmas, kurį jaučiate budraudami,  
taip pat dingsta pasiekus aukštesnį žinių lygmenį,  
vadinamą išmintimi.  
Naudokitės proga, kol galite,  
ir visuose atpažinkite Dievą. 
Kai ateis mirtis,  
mirkite ne kaip medis, gyvulys ar kirminas,  
o kaip žmogus, kuris suvokė esąs dievas.  
Taip turėtų būti apvainikuojami visi metai,  
praleisti žmogaus pavidalu. 

Satja Sai Baba 

                                                 
39 1962 m. įvyko ginkluotas pasienio konfliktas su Kinija dėl dviejų negy-

venamų ruožų į rytus nuo Kašmyro ir Arunačal Pradešo. Stebuklingai, 
dėl neaiškių priežasčių, prieš pat Satjos Sai Babos gimimo dieną, lap-
kričio mėn. 21 d. Kinijos kariuomenė paskelbė paliaubas, atsitraukė iš 
užimtos teritorijos, grąžino Indijos kariuomenei visus ginklus bei 
transporto priemones, kuriuos buvo atėmusi per konfliktą, ir be išlygų 
paleido visus kalinius. Tačiau pasienyje liko sutelkta kariuomenė. 

J 
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12. ŠANKAROS NEDUALUMO 
FILOSOFIJA 

Kai sąmonę gaubia neišmanymo tamsa, žmogų užval-
do šeši priešai, šešios savybės40. Tos savybės yra lyg nepa-
kenčiantys šviesos nakties paukščiai: šikšnosparniai ir pelė-
dos. Jeigu tamsą apmėtysite akmenimis, smogsite jai kardu 
ar šaudysite, ji nepasitrauks. Ji išnyks tik tada, kai uždegsi-
te žiburį. Šankara šią paprastą tiesą skelbė tiems, kurie jos 
nežinojo. Šios šalies žmonės, vaikydamiesi daugybės tikslų, 
išklydo iš kelio, nes jų akis užtemdė tamsa. Šankara juos 
mokė, kad Vedos, Upanišados ir Šastros kalba apie Vieną, 
be kito, apie nedualumą (adhwaitha). 

Kartą Šankara, dar būdamas mažas berniukas, aukojo 
auką šeimos deivei, nes išvykdamas tėvas prašė atlikti ritu-
alą, kol jo nebus namuose. Priešais deivės atvaizdą berniu-
kas padėjo pieno puodelį ir labai meldė atsigerti – jis įsi-
vaizduodavo, kad ji tai daro, kai tėvas aukodavo auką. Ber-
niukas taip nuoširdžiai prašė, jog susigraudinusi dieviškoji 
motina išgėrė visą pieną. Šankara matydavo, kaip tėvas pa-
aukotą pieną po mažą šaukštelį išdalija kiekvienam šeimos 
nariui, bet kadangi deivė išgėrė visą puodelį vienu mauku, 
pieno neliko nė trupučio. Berniukas išsigando, kad tėvas jo 
neapkaltintų išgėrus tai, kas buvo skirta pasidalyti su ki-
tais, ir pravirko. Deivei labai pagailo Šankaros, kuris manė 
                                                 
40 Šešios žmogaus blogosios savybės: geismas, pyktis, godumas, prie-

raiša, arogancija ir pavydas.  
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atvaizdą esant gyvą ir kuris privertė ją apsireikšti. Tačiau ji 
neįpylė pieno iš savo delno, kaip darau Aš. Deivė paspaudė 
savo motiniškas krūtis ir pripylė puodelį pieno. Todėl, kad 
Šankara labai troško Dievo, ji atsakė į jo maldą! 

Tik pradedantiesiems reikia garbinti   
Dievo atvaizdą 
Panašus įvykis nutiko anądien, kai Šri Ramamurtis 

(jis dabar yra čia), užsidegus žmonos drabužiams, su di-
džiausiu tikėjimu ir begaline kančia sušuko: „Svami!“. 
Moteris buvo taip apimta panikos, kad negalėjo ištarti 
Mano vardo. Tačiau Aš išgirdau jos šauksmą ir nuskubėjęs 
į vietą, kuri buvo už 400 mylių, užgesinau ugnį, kad nenu-
tiktų didesnė nelaimė. 

Šankara vaikystėje garbino Dievo atvaizdus ir vertino 
Jo pavidalus su savybėmis (sagunaswarupa). Net vėliau gy-
venime daugeliui žmonių jis patardavo garbinti Dievą su 
savybėmis (sagunaaradhana). Mažus vaikus reikia mokyti 
naudojantis grifelinėmis lentelėmis ir mokyklinėmis lento-
mis, ant kurių piešiamos iliustracijos. Šventyklos, skulptū-
ros ir paveikslai taip pat yra tarsi grifelinės lentelės ar mo-
kyklinės lentos vaikams dvasiškai augti. Tačiau jei žaisite 
tik su žaisliniu drambliu, niekada nesužinosite, koks yra 
tikrasis dramblys. Pavidalo neturintį pažinsite tik tada, kai 
pakilsite aukščiau paties pavidalo.  

Šankaros nedualumo filosofija  
skelbia Aukščiausiąją Tikrovę 
Kai Šankara sumanė atsižadėti pasaulio (kad įgytų tei-

sę jį mokyti), jis pajuto, kad prieš žengdamas šį žingsnį turi 
gauti motinos palaiminimą. Tad kartą maudydamasis neto-
li namų Purnos upėje, jis sušuko, kad jį už kojos traukia 
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krokodilas. Krokodilas, kaip pasakojama Gadžendros isto-
rijoje, reiškia pasaulietinį gyvenimą, juslinius troškimus. 
Kai prie upės atbėgo motina, Šankara pasakė, kad krokodi-
las paleis jį tik tada, kai jis priims vienuolystės įžadus, t.y. 
taps vienuoliu! Išsivaduoti iš vergijos galima tik aukojantis, 
prie nieko neprisirišant ir nutraukiant visus pasaulietiškus 
saitus. Suglumusi motina su tuo sutiko, ir berniukas išėjo iš 
namų ieškoti dvasinio mokytojo, kuris atskleistų išsivada-
vimo paslaptį. 

Šankara teišgyveno trisdešimt dvejus metus, tačiau per 
tą laiką jis išvalė bei sutvirtino įvairias mokyklas, kuriose 
buvo mokoma garbinti Dievą, įdiegė jose vieningą nedua-
lumo filosofiją41. 

Ir vėl žmonių širdyse nuskambėjo didieji Vedų teigi-
niai apie Aukščiausiąją Tikrovę bei jų tikroji prasmė. „Aš 
esu Brahma“ (Aham Brahmaasmi), „Tu esi Tai“ (Thath 
thwam asi), „Aukščiausioji išmintis yra Brahma“ (Prajna-
nam Brahma). Visus šiuos teiginius Šankara aiškino papras-
tai, įtikinamai ir poetiškai. Šankaros nedualumo filosofija 
išreiškia aukščiausiąją tiesą. Mokslo atradimai ir intelektu-
alios įžvalgos ją ne griauna, o patvirtina. Ši filosofija kalba 
apie materijos ir energijos vienybę, laiką ir erdvę, tai, kad 
visata tėra Aukščiausioji Tikrovė (Brahman), regima pro 
iliuzijos šydą, o iliuzija taip pat tėra Pirmapradės Esybės 
išraiška. 

Šankara žinojo, jog tam, kad žmogus suprastų nedua-
lumo filosofiją, jis turi intensyviai dvasiškai dirbti, nes taip 
išsivaduos iš bet kokio egoizmo, minties apie dualumą, sa-
vo proto vergijos. Taigi kaip parengiamąją discipliną tikra-

                                                 
41 Advaita (adhwaitha) – Šankaros skelbiama nedualumo filosofija, kad 

egzistuoja tik viena tikrovė ir ji yra Dievas, regimasis pojūčių pasau-
lis sklidinas prieštaravimų ir iliuzijos.  
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jai savo ir visatos vienovei suvokti Šankara mokė jogos, 
meilės Dievui ir veiklos. Tai, pasak jo, turi apšviesti intelek-
tą, sutaurinti jausmus bei širdį. Nedualumas – tai dievišku-
mo jutimas visame kame, visur ir visiškai. 

Žengiantiems dvasiniu keliu iš pradžių Šankara patarė 
burtis į gerų žmonių draugiją, vėliau nuo visų atsiskirti ir 
ugdytis tylos bei vienatvės meilę. Tada apgaulė (moha) grei-
čiau dings, nes ji, pasak Ardžunos, išklausius „Gytos“ visa-
da dingsta. Kai tai įvyks, žmogus palengva suvoks, kas yra 
tai ir kas yra anai (thath-thwam), tai sutapatins su anuo, o 
tas sutapatinimas ir bus jo išsivadavimas (mukthi).  

Prašanti Nilajamas, Šankaros gimimo diena, 1963 04 28
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13. NE LAVONAS, O PALAIMINGASIS 

Ghandikota Subramanja perskaitė ir pasiūlė tai, ką jis 
pavadino devynių poezijos brangakmenių girlianda (nava-
rathna haaram). Aš jokių girliandų nepriimu, tačiau vertinu 
meilę Dievui, kuri suteikia girliandai kvapnumo. Pasak jo, 
Vedos skirtos dievams garbinti, tamsos amžiuje žmogui iš-
sivaduoti tereikia kartoti Dievo vardą. Kodėl manoma, kad 
šio amžiaus žmonėms to pakanka? Todėl, kad kitokios dva-
sinės pratybos sunkios, jos reikalauja laikytis griežtos 
drausmės, joms reikia didelio pasirengimo. Yra dar ir kitas 
Dievo vardo kartojimo privalumas: vos tik ištarus vardą, 
priešais akis iškyla to vardo savininkas. Kai mąstote apie 
pavidalą, ne visada prisimenate vardą, ne visada sugebate 
sutapatinti vieną su kitu. Tačiau tik ištarkite vardą, ir pavi-
dalas iškart iškils priešais jūsų dvasines akis. 

Prieš daugelį amžių Bharatoje buvo mokoma išsiva-
duoti iš pojūčių ir kontroliuoti protą, kad šis nesivaikytų 
trumpalaikių malonumų. Šios šalies dvasinėje literatūroje 
užrašyta daugelio šventųjų patirtis. Vardan aukštesnio tiks-
lo buvo taurinamos mintys, žodžiai ir darbai. Žmogus yra 
ne lavonas (shavam), o palaimingasis (Shivam), jis turi tris 
akis, siejamas su saule, mėnuliu ir ugnimi.  

Dievas yra ten, kur garbinamas Jo vardas 
Ugnies akis yra vidinė akis, ją galima atverti prakti-

kuojant jogą. Triakis Šiva regi praeitį, dabartį ir ateitį. Jūs 
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matėte berniuką, kai jam buvo dešimt metų, ir prisimenate 
jį tokį, koks jis buvo tada, tačiau nežinote, kaip jis atrodo 
dabar ar kaip atrodys po dešimties metų. Jei turėsite tris 
akis, galėsite matyti visus tris laikus: praeitį, dabartį ir atei-
tį, tapsite laiko ir erdvės valdovais. 

Tam, kad galėtumėte džiaugtis dvasinio darbo vai-
siais, pakanka kartoti Dievo vardą. Tai patvirtina visi 
šventieji raštai ir visi dvasiniai ieškotojai, kurių kovos ir 
pergalės buvo juose aprašytos. Be to, Dievo vardą kartoti 
ir apmąstyti gali visi. Žinoma, vardas riboja Tą, kuris yra 
visur. Įvardydamas vieną aspektą jis nustato tapatybę to, 
kuris neturi tapatybės. Vertinkite tokią gudrybę kaip prie-
monę išsigelbėti, kaip valtį, kuri perkels jus per gimimų ir 
mirčių jūrą. 

Kai kartojate Dievo vardą, prisiminkite Jo savininko 
grožį bei šlovę. Prisiminus mėgstamą saldų patiekalą, jums 
pradeda tekėti seilės. Panašiai turi būti ir mąstant apie Die-
vo vardą – jūsų protas turi „sudrėkti“. Pasirinkite širdžiai 
mielą vardą. Kam vaikytis turtų, kai daug labiau galima pa-
justi visų turtų teikiamą malonumą ir pasitenkinimą mąs-
tant apie Dievo vardą. Viešpats yra pasakęs, kad Jis yra ten, 
kur apdainuojamas Jo vardas, „ten Aš sėdžiu“ (thathra this-
httaami)! Jis toje vietoje įsitvirtina ir iš jos niekur nepa-
sitrauks. Jam laimėti pakanka tik liežuvio, kuris kalba tyros 
sielos kalba. 

Dievas yra tarsi troškimų tenkinimo medis (kalpavrik-
sha). Eikite prie Jo, nesitraukite nuo Jo, įveikite visas jėgas, 
kurios stumia jus į šalį. Nieko tokio, jeigu Jį apdainuodami 
ar garbindami padarysite keletą nereikšmingų klaidų. Jei 
labai mylėsite Dievą, visos klaidos jums bus atleistos. Įpil-
kite nektaro į varinį indą – jis nepraras nei savo skonio, nei 
aromato. Įpilkite nuodų į brangakmeniais išpuoštą auksinę 
taurę – jų žudanti galia išliks. 
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Vardas priverčia jo savininką nusižeminti  
ir palaiminti žmogų 
Jei mylėsite Dievą, Jis bus priverstas jums duoti dova-

ną – Save Patį. Kai baigėsi Ramos karūnavimo ceremonija, 
kai buvo išdalytos dovanos visiems svarbiems žmonėms, 
Sita prisiminė, jog Maruthis42 nieko negavo. Salėje buvo likę 
tik Rama, Sita ir Maruthis. Rama galvojo, ką jam dovanoti. 
Jis pasakė Sitai, jog geriausia dovana Maručiui būtų žiedas 
su brangakmeniu, kurį vestuvių proga jam padovanojo Dža-
naka. „Tavo tėvas man jį dovanojo tą dieną, kai tave atidavė 
į žmonas, o Maruthis antrą kartą man tave grąžino. Todėl 
padovanosiu jam šį žiedą“, – pasakė Rama. Tačiau Maruthis 
nenudžiugo gavęs iš Ramos žiedą. Galbūt jis neįvertino do-
vanos todėl, kad ji nebuvo dovanota visiems matant? Juk kai 
visi buvo apdovanojami, Maručio niekas neprisiminė! Šiaip 
ar taip, jis pakėlė žiedą prie ausies, tarsi norėdamas sužinoti, 
kokį garsą jis skleidžia, sukando dantimis, tarsi mėgindamas 
nustatyti, iš ko jis pagamintas.  

Rama paklausė, kodėl jis tai daro. Sitai taip pat buvo 
įdomu sužinoti. „Bandau išsiaiškinti, ar šiame žiede skam-
ba Ramos vardas, nes labiausiai už viską noriu jo“. Tada 
Rama jį apkabino ir tarė: „Maruthi, ką dar galiu tau dova-
noti? Padovanosiu tau Save, priimk Mane!“ Kaip tik todėl 
Rama, dalydamas visiems dovanas, Maručio nepaisė.  

Kur Maruthis, ten ir Rama, o kur Rama, ten visada 
Maruthis. Dievo vardas nepaprastai vertingas tam, kuris 
myli Viešpatį. Vardas priverčia jo savininką nusižeminti ir 
palaiminti žmogų. 

                                                 
42 Maruthis – kitas Hanumano vardas.  
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Jums tinkamiausias tas vardas,  
kuris labiausiai jums patinka 
Tik pagalvokite: kiekviename amžiuje pavidalas būna 

kitoks, išvaizda skiriasi. Ramos ir Krišnos pavidalai skyrėsi, 
net jų darbai skyrėsi. Tačiau žmonės neprieštarauja, kai tei-
giate juos abu esant identiškus. O tik pasakykite jiems, kad 
Rama pakėlė Govardhanos kalną43, ir jie su tuo nesutiks. 
Vardas siejamas su dieviškojo žaismo, galios ir dvasinio 
mokymo ypatumais. Žmogų kuris nors Dievo vardas ypač 
patraukia, tas vardas jam tinka pagal temperamentą ir iš 
ankstesnių gyvenimų paveldėtus polinkius bei instinktus.  

Mirai44 patiko Giridharos45 vardas. Jai šis dieviškas 
žaismas atrodė pats svarbiausias, labiausiai liudijantis Dievo 
šlovę. Jums tinkamiausias tas vardas, kuris jums labiausiai 
patinka, kuris žadina gražiausią ir tyriausią meilę. Tai, kas 
teikia malonumą, yra Rama (Raamayathi), tai, kas išsklaido 
iliuziją, yra Hara arba Hari (Harathi)46.  

Tegu Dievo vardas apšviečia jūsų vidų ir išorę 
Surdasas47 labai nusiminė, kai mielas berniukas, laikęs 

jo lazdą ir vedęs keliu į Brindavaną, staiga prisipažinęs, 
kad jo vardas – Krišna, paliko jį. Ištiesęs rankas Surdasas 
                                                 
43  Iš tikrųjų Govardhanos kalną pakėlė Krišna.  
44 Mira – XV amžiuje Indijoje gyvenusi labai atsidavusi Dievui Krišnai 

poetė.  
45 Giridhara – kitas Dievo Krišnos vardas, skr. „tas, kuris pakėlė kalną“. 

Pasakojama, jog dar būdamas vaikas Krišna pakėlė kalną, kad nuo 
didžiulės liūties išgelbėtų piemenukus ir piemenaites.  

46 Hara – skr. „tas, kuris griauna“;  
Hari – pagrindinė imanentinė visatos esybė, kitas Višnaus ir Krišnos 
vardas, telugų kalba taip pat reiškia „griauti“.  

47 Surdasas – XVI amžiaus indų poetas, dainius, meilės Dievui judėji-
mo atstovas. 
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bėgo norėdamas jį sugauti ir apkabinti, bet Krišna dingo. 
Tada Surdasas sušuko: „Gali ištrūkti iš mano glėbio, bet aš 
turiu Tave savo širdyje. Iš ten niekada nepabėgsi“. Toks bu-
vo ir Prahlada. Jis neturėjo jokios kitos minties, nepastebė-
davo nei dramblio, nei gyvatės, nei nuodų, nei ugnies, nes 
viskas jam buvo Viešpaties Narajanos tikrovė. Tad kaip ga-
lėjo jam kas nors pakenkti? 

Vardas yra tarsi Narasimha48 proto hiranjakšoms49, jūsų 
širdį puolančioms aistros ir tamsos jėgoms, kurios tik ir lau-
kia, kad palūžtumėte ir prasidėtų jūsų nuosmukis. Anemijai 
išgydyti vartojate kalcį ir vitaminus. Išsivaduoti iš dvasinės 
anemijos ir kitų ligų vartokite Dievo vardo tabletes. Yra pas-
tilių gerklei, kurias reikia ilgai čiulpti, kad kosulys praeitų. 
Laikykite ant liežuvio Dievo vardą, mėgaukitės jo skoniu ir 
išsivaduosite iš varginančios aistrų ir emocijų apsiausties. 
Tegu Dievo vardas spindi ant jūsų liežuvio, apšviesdamas 
vidų ir išorę, skaistindamas jūsų ir visų, kurie girdi jį tariant, 
sielas. Tegu jis būna tarsi prieangyje šviečianti lempa.  

Dievo vardo kartojimas yra geriausias dvasinis darbas, 
ugdantis gerąsias savybes ir puoselėjantis visų gerovę, dau-
giausia naudos teikianti askezė. Tokiomis priemonėmis 
Dievo malonę pelnė ir Kučela50. Tegu Dievo vardas būna 
sklidinas jūsų meilės, kartokite jį atsidavę. Tai lengviausias 
kelias jums visiems. 

Prašanti Nilajamas, 1963 04 29 
 

                                                 
48 Narasimha – žmogaus evoliuciją simbolizuojantis žmogaus ir liūto 

pavidalo Dievo Įsikūnijimas. 
49 Hiranjakša – labai galingas demonas, kuris laikėsi griežtos askezės, 

kad laimėtų Dievo dovaną – joks ginklas negalėjo jo nužudyti. Hi-
ranjakša buvo užgrobęs visą Žemę, terorizavo tris pasaulius, bet bu-
vo įveiktas Narasimhos, šerno pavidalo Dievo Įsikūnijimo.  

50 Kučela – vargšas braminas, Krišnos klasės draugas. 
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14. T  IESA, DIEVYBĖ, GROŽIS 

Jei norite pelnyti Dievo malonę, melskitės vardą ir pa-
vidalą turinčiai Jėgai. Jūsų troškimas nulems, kokiu pavida-
lu Viešpats jums pasirodys. Jis atsiliepia šaukiamas. Jei ne-
būsite nuoširdūs, jei abejingai sakysite: „Tegu Jis ateina, ka-
da nori, įgijęs tokį pavidalą, kokio nori, pasivadinęs tokiu 
vardu, kokiu nori“, Jis apskritai neateis. Tačiau pašaukite Jį, 
kai labai kenčiate, ir Jis atsilieps.  

Radžastane, prie Udhaipuro rūmų, buvo šventykla su 
Balakrišnos51 atvaizdu, kurį garbino vienas šventikas vardu 
Dheveša. Jo istorijos niekur nerasite, tačiau Aš jį labai gerai 
pažįstu, nes mus sieja artimas ryšys. Kiekvieną vakarą atli-
kęs tam tikrus ritualus ir uždaręs šventyklos duris, jis „pa-
guldydavo Balakrišną miegoti“, o išeidamas iš šventyklos 
nuimdavo jazminų girliandą, kurią būdavo užkabinęs Ba-
lakrišnai iš vakaro, ir pats ją sau užsikabindavo. Kai šven-
tykloje apsilankydavo karalius, girlianda, žinoma, turėdavo 
būti užkabinama jam.  

Kartą, atvykus karaliui, Dheveša buvo paslėpęs gir-
liandą savo plaukų kuode. Tad valdovui pareikalavus gė-
lių, šventikas nuėjo į šventyklą, slaptai išėmė jas iš savo 
kuodo ir pagarbiai padavė karaliui. Šis labai apsidžiaugė 
gavęs dovaną, bet nustėro pamatęs girliandoje žilų plaukų 
giją. Įtardamas apgaulę jis piktai sušuko: „Ką? Ar mūsų Ba-
lakrišna paseno ir pražilo?“ Šventikas, gelbėdamas savo 
                                                 
51 Balakrišna – berniukas, vaikas Krišna.  
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kailį, atsakė: „Taip, taip“. Tada karalius tarė: „Gerai, dabar 
netrikdysiu ramybės, bet rytoj ateisiu ir pažiūrėsiu, ar jo 
plaukai iš tikrųjų žili“. 

Dheveša dieną negalėjo valgyti, o naktį miegoti. Jis vi-
są naktį iš skausmo raudojo, kad iš baimės „pasendino ir 
privertė pražilti“ Viešpatį, kuris visada jaunas. Išaušo rytas. 
Karalius nuskubėjo į šventyklą. Jie abu su šventiku pažvel-
gė į vidų ir staiga pamatė, kad Balakrišnos plaukai iš tikrų-
jų žili. Karalius pamanė, jog plaukai netikri. Gal Dheveša 
juos priklijavo? Kai valdovas ėmė juos tampyti ir rauti, pa-
matė prie plaukų šaknų kraują. Dievas atsiliepė į skausmo 
sklidiną žmogaus šauksmą. Tas, kuris neturi pavidalo, įgy-
ja bet kokį pavidalą ir pasikeičia taip, kad patenkintų atsi-
davusio dvasinio ieškotojo troškimą, nes Jo svarbiausias 
tikslas – veiklos siekiančias sielas (karma-jeevis) paversti 
Dievo siekiančiomis sielomis (Brahma-jeevis). 

Žmogus turi trokšti pamatyti Dievą, tik tada jis taps 
žmogumi. Žmogus (maanava) turi siekti Dievo (Maadhava). 
Jis turi įveikti savo protą (manas). Žmogus yra ne proto ver-
gas, o šeimininkas. Kas yra jūsų pirmoji mokytoja? Motina, 
tiesa? Gamta yra motina, moteriškumo esmė, iliuzinė ener-
gija. Ji yra didžioji mokytoja. Jei šios pamokos gerai neiš-
moksite, gamta jus nubaus, skels jums antausį, trenks per 
galvą. Ji – griežta ir negailestinga instruktorė. Tačiau jei 
mokysitės gerai, ji išdidžiai jus palydės pas Aukščiausiąjį 
Asmenį (Purushothama). Pakluskite gamtai, leiskite jai jus 
mokyti. Tada paveldėsite Aukščiausiojo šlovę. Tačiau jei 
Motinos Gamtos mokslus apleisite, jai tai nepatiks, o Tėvas 
taip pat negirdės jūsų maldavimų. Gamtos įstatymai, duoti 
jūsų gerovei, vadinami dora. Remkitės jais stebėdami savo 
mintis, žodžius ir darbus. Tegu kiekvieną akimirką jums 
vadovauja dora. Tada laimėsite pergalę. 
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Kai mokote mažus vaikus, ant mokyklinės lentos ir 
grifelinių lentelių reikia rašyti didelėmis raidėmis. Šventyk-
los, dievų atvaizdai ir apeigų akmenys yra dvasiniu keliu 
žengiančių vaikų mokyklinės lentos ir grifelinės lentelės. 
Tačiau jei žaisite tik su žaisliniu drambliu, nesuprasite, 
koks dramblys yra iš tikrųjų. Pavidalo neturintį Dievą pa-
žinsite tik tada, kai atsisakysite savybių. Tačiau kol esate 
savybių pasaulyje, turite pažinti Dievą su savybėmis. 

Net vagiui nepatinka būti vadinamam vagimi. Kai va-
gį taip pavadina, jis susigėsta arba supyksta. Kodėl? Todėl, 
kad jo tikroji prigimtis yra tiesa ir jai nepatinka, kai į ją 
netinkamai kreipiamasi. Siela visada palaiminga ir šventa 
(shivam). Tad ji smarkiai priešinasi, kai buveinę, kurioje ji 
gyvena, kas nors vadina ne palaiminga ir ne šventa, o miru-
sia (shavam). Siela yra grožis. AUM yra Aukščiausiosios Sie-
los pavidalas (aakaara), neturintis jokio bjaurumo (vikaaram). 
Todėl jis visada gražus (sundharam). Kai žmogų kas nors 
vadina bjauriu, luošu, atstumiančiu ir pan., jam nusvyra iš 
gėdos galva, nes kažkas jame priešinasi jo tikrajai prigim-
čiai, kuri yra žeminama. Jūs esate Tiesa, Dievybė, Grožis, 
tačiau to nežinote, nes vadovaujatės iliuzija, neišmanymu ir 
neteisingomis išvadomis. 

Ištraukos iš kalbų, sakytų 1963 metų gegužės mėnesį 
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  radėkite kartoti Dievo vardą  
ir nuolat jį kartodami prisiminkite Viešpatį.  
Tam nereikia skirti atskiro laiko ar jo skirti daugiau. 
Kartokite Dievo vardą visada:  
būdraudami, maudydamiesi,  
valgydami, vaikščiodami ar sėdėdami.  
Užuot valandų valandas plepėję,  
žiūrėję sporto laidas ar filmus, tuščiai kalbėję,  
mąstykite apie Dievo vardą ir pavidalą,  
apie Viešpaties grožį. 

Satja Sai Baba  
 

P 
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15. ŠIVA IR ŠAKTI 

(Baba buvo nuneštas vingiuojančiais laiptais žemyn į Savo 
kambarį pirmajame aukšte, nes labai norėjo palaiminti tūkstan-
čius sekėjų, kurie buvo susirinkę tą ypatingą dieną. Jis buvo iš-
tiktas cerebralinės trombozės (ar tuberkulinio meningito) prie-
puolio ir išgulėjo lovoje aštuonias dienas nuo birželio 29 dienos 
ryto iki liepos 6 dienos vakaro. Svamis nevaldė kairiosios rankos, 
kojos ir akies, dešinioji ranka taip pat buvo truputį suparaly-
žiuota, liežuvis sukaustytas, o veidas trūkčiojo. Keli sekėjai, pa-
sodinę Jį maldų salėje į sidabrinę kėdę, patogiai padėjo Jo ranką 
ir koją. Kai tik buvo pasodintas kėdėje, Baba pasakė kalbą, kuri 
buvo išversta ir paskelbta.) 

 

Tai ne Svamio liga, šią ligą Svamis prisiėmė, kad išgel-
bėtų vieną žmogų. Svamis neserga jokiomis ligomis ir nie-
kada nesirgs. Būkite laimingi, tada ir Svamis bus laimingas. 
Jei liūdėsite, Svamis nebus laimingas. Jūsų džiaugsmas yra 
Svamio maistas. 

 

(Paskui Baba davė ženklą Kasturiui kalbėti ir po trumpos jo 
kalbos paprašė priešais pastatyti mikrofoną. Per jį Svamis paklau-
sė: „Ar girdite?“ (vinipishtundaa?) Tačiau nors Jis klausimą pa-
kartojo kelis kartus, Jo balsas buvo labai neaiškus ir niekas negalė-
jo suprasti, ką Jis sako. Tada Baba parodė, kad Jam paduotų van-
dens, o kai vandenį atnešė, Savo drebančia dešiniąja ranka trupu-
tį pašlakstė paralyžiuotą kairiąją ranką bei koją. Dešiniąja ranka 
Jis paglostė kairiąją ranką ir iškart abiem rankomis – kairiąją koją. 

 



Kalba Satja Sai, III tomas 
 

 88 

Vos tik Jis prisilietė prie Savo kojos, ji pagijo. Baba kaipmat įveikė 
ligą! Tada Savo melodingu balsu Jis  vėl ėmė kalbėti.) 

Tiems, kurie neturi kur prisiglausti,  
Dievas yra prieglobstis 
„Tiems, kurie neturi kur prisiglausti, Dievas yra prie-

globstis“ (dikkulenivaariki dhevude gathi). Kaip tik todėl Aš ir 
prisiėmiau ligą, kuri buvo skirta vienam nusilpusiam Dievą 
mylinčiam žmogui. Jam buvo lemta iškęsti šią baisią ligą 
bei keturis širdies priepuolius, o to jis nebūtų pakėlęs. 
Mano pareiga rūpintis sekėjais (bhakthasamrakshana), todėl 
privalėjau jį išgelbėti. Žinoma, tai ne pirmas kartas, kai pri-
siimu žmogaus, kurį noriu išgelbėti, ligą. Dar būdamas 
ankstesnio pavidalo Širdi kaime tai dariau. Kančia, kurią 
jūs matėte, žmogui buvo per didelė, ir todėl Aš turėjau pa-
dėti jam ją įveikti. Toks Mano žaismas, tokia Mano prigim-
tis. Tai dalis mokinių apsaugos (sishyarakshana) užduoties, 
dėl kurios Aš atėjau.  

Su Manimi praėjusią savaitę buvę žmonės prašė pasa-
kyti žmogaus, kurį išgelbėjau, vardą. Atsakiau, kad jie ims 
jo nemėgti, nes Svamis, pasak jų, „turėjo pakelti tiek daug 
skausmo, kad išgelbėtų tą vieną žmogų“. Tada jie prižadė-
jo, jog gerbs jį dėl jo nepaprasto atsidavimo, kuris privertė 
Svamį šeštadienio rytą skubėti jo gelbėti.  

Aš, Mano misija ir atėjimas 
Kai kurie žmonės Manęs klausinėjo, ar tai buvo tas, ar 

kitas žmogus, vardydami ištiktuosius paralyžiaus, ypač ku-
rių buvo suparalyžiuota kairioji pusė! Tai dar didesnis ab-
surdas, nes Aš gelbsčiu visą žmogų, nelaukiu, kol tas žmo-
gus susirgs, ir nepalieku jam jokių ligos požymių, kad vėliau 
kiti galėtų jį atpažinti. Jūsų spėjimai ir įtarimai Man juokingi.  
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Dar gyvendamas Širdi kaime taip išgydžiau Dhadha 
Sahebą, Nandharamą ir Balavanthą. 

Balavanthui buvo lemta susirgti maru, tačiau epidemi-
ja buvo įveikta ir jis buvo išgelbėtas.  

Tai turbūt ilgiausias laikas, kai palikau nerimaujančius 
ir spėliojančius sekėjus vienus. Vėliau tas žmogus būtų tu-
rėjęs patirti širdies priepuolius, nuo kurių jį taip pat būtų 
reikėję gelbėti. Tai truko aštuonias dienas, tam yra priežas-
tis. Turiu jums atskleisti tai, ko dar nesu atskleidęs ir ką lai-
kiau paslaptyje pastaruosius 37 metus. Atėjo metas tai pra-
nešti. Šiandien šventė, todėl jums ir pasakysiu. 

Žinote, jog tą dieną, kai nutariau paskelbti apie Save, 
Savo misiją ir atėjimą, pasakiau priklausąs Apasthambos el-
gesio kodekso (Apasthamba suthra) ir Baradvadžos giminės 
linijai (Bharadwaja gothra)52. Tas Bharadvadža buvo didis iš-
minčius. Šimtą metų jis studijavo Vedas, tačiau pamatęs, 
kad Vedos yra be pabaigos, panoro pasiilginti savo gyveni-
mą ir užsiėmė askeze. Indra du kartus po šimtą metų pratę-
sė jam gyvenimą. 

Tačiau ir po dviejų šimtų metų Vedų studijos nebuvo 
baigtos. Tada Bharadvadža paprašė Indros dar vieno šimto 
metų, bet Indra, parodęs jam tris didžiules kalnų virtines, 
pasakė: „Tai, ką tu išmokai per tris šimtus metų, tėra tik 
trys saujos iš tų trijų kalnų virtinės, kuri simbolizuoja 
Vedas. Todėl nemėgink ištirti Vedų. Užuot tai daręs, atlik 
ritualinį aukojimą – tada tavo Vedų studijos baigsis. Aš ta-
ve pamokysiu“. 

                                                 
52 Apasthamba – apie 600 m. pr. Kr. Pietų Indijoje, ant Godavarės upės 

kranto gyvenęs šventasis, vienas iš pirmųjų įstatymų kūrėjų.  
 Bharadvadža – vienas iš septynių didžiųjų išminčių, minimas „Ma-

habharatoje“ ir „Ramajanoje“, kiti šeši išminčiai: Atris, Vasišta, Viš-
vamitra, Brigus, Gautama ir Jamadagnis.  
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Bharadvadžos ritualinis aukojimas 
Taigi Bharadvadža ryžosi atlikti ritualinį aukojimą, ir 

Indra jį pamokė, kaip tai padaryti.  
Išminčius norėjo, kad šiai aukai vadovautų ir ją palai-

mintų Šakti. Tad jis užkopė į Kailaso kalną. Tačiau metas 
prašyti nebuvo tinkamas, nes Šiva ir Šakti lenktyniavo, kuris 
šoks ilgiau. Taip praėjo aštuonios dienos. Tada Šakti paste-
bėjo atokiau stovintį sušalusį Bharadvadžą. Ji jam tik nusi-
šypsojo ir šoko toliau! Išminčiui pasirodė, kad Šakti jam 
šypsosi ciniškai ir jo nepaiso, todėl apsisukęs ėmė leistis 
kalnu žemyn. Labai išsigandęs Bharadvadža pajuto, kad 
nevaldo savo kairės kojos, rankos ir akies. Šiva pamatė, 
kaip išminčius sukniubo, ir priėjęs nuramino sakydamas, 
jog Šakti iš tikrųjų jį ir jo auką palaimino. Paskui Šiva, pa-
šlakstęs vandens iš indo vandeniui nešti atgaivino ir išgydė 
Bharadvadžą. Šiva ir Šakti pažadėjo Bharadvadžai, jog abu 
dalyvaus jo atliekamame aukojimo rituale. 

Visi seni pažadai buvo ištesėti per šį vieną įvykį  
Pasibaigus aukojimui, jiedu buvo tokie patenkinti, kad 

pažadėjo išminčiui dar didesnę dovaną. Šiva pasakė, jog Jie 
abu priims žmogaus pavidalą ir gims Bharadvadžos gimi-
nėje tris kartus: vienas Šiva kaip Širdi Sai Baba, Šiva ir Šakti 
drauge Putapartyje kaip Satja Sai Baba ir vėliau viena Šakti 
kaip Prema Sai. Tada Šiva prisiminė ligą, kuria aštuntą die-
ną Kailase, laukdamas šaltyje tarp ledų, staiga susirgo Bha-
radvadža, ir pasakė: „Kad išpirktų kaltę dėl tų aštuonių 
dienų, kurias tau teko laukti, Šakti turės aštuonias dienas 
kęsti ligą tada, kai abu gimsime kaip Satja Sai. Aštuntą die-
ną aš ją iš ligos išvaduosiu pašlakstydamas vandeniu, kaip 
kad padariau Kailase gydydamas tave“. 

15. Šiva ir Šakti 
 

 91 

Šiandien jūs ką tik buvote to pažado tesėjimo liudyto-
jai. Tai turėjo nutikti, tas smūgis turėjo Mane ištikti ir Aš tu-
rėjau pasveikti. Treta jugoje duotas pažadas turėjo būti ište-
sėtas. Pasakysiu jums, kad tas vargšas nelaimingas sekėjas, 
kuriam buvo skirta patirti tą smūgį, kurį Aš iškentėjau, bu-
vo patogus pretekstas. Aš juo pasinaudojau. Garvežys ne-
pajudės su vienu vagonu, jis lauks, kol bus prikabintas vi-
sas sąstatas, ir tik tada pradės važiuoti. Ši liga taip pat turė-
jo prasidėti, žmogus turėjo būti išgelbėtas, pažadas turėjo 
būti ištesėtas, paslaptis turėjo būti atskleista, ir šis didis ste-
buklas dar aiškiau turėjo paliudyti dieviškumą. Visa tai bu-
vo atlikta per šį vieną įvykį.  

Pasakysiu jums dar vieną dalyką: niekas nesutrukdys 
ir nesustabdys šio Dievo Įsikūnijimo darbo. Kai pastarosio-
mis dienomis gulėjau viršuje, kai kurie neprotingi žmonės 
tvirtino: „Sai Babai baigta“ ir privertė daugelį atvykusių į 
Putapartį išvažiuoti! Kai kas sakė, jog esu apimtas dvasinės 
ekstazės, tarsi būčiau dvasinis ieškotojas! Kai kas bijojo, 
kad nebūčiau juodosios magijos auka, tarsi Mane galėtų 
kas nors paveikti! Šio Dievo Įsikūnijimo šlovė kiekvieną 
dieną tik didės. Anuomet, kai mažas berniukas Krišna pa-
kėlė Govardhanos kalną, piemenukai ir piemenaitės suvo-
kė, kad jis yra Dievas. Pamatysite, kaip bus pakeltas ne vie-
nas Govardhanos kalnas, o visa kalnų virtinė! Būkite kan-
trūs, tikėkite. Rytoj ryte kiekvieną iš jūsų sveikindamas pa-
laiminsiu, ko nepadariau šiandien.  

Guru Purnimos šventė, 1963 07 06  
 
  am, kad pažintumėte save  
ir gyventumėte ramiai ir dieviškai,  
nereikia pasitraukti nuo pasaulio ir tapti asketu. 

Satja Sai Baba 

T 
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16. SEKĖJŲ APSAUGA 

Vakar salėje mačiau, kaip kenčiate. Taip yra todėl, 
kad Mane sutapatinate su šiuo ligos apimtu kūnu. Jei ži-
notumėte Mano tiesą, nenusimintumėte, o iš tikrųjų jums 
pakaktų žinoti savo tiesą. Liga atėjo ir praėjo, visą tą laiką 
Aš buvau jos šeimininkas. Vieną dieną, kai ji pasiekė kul-
minaciją, stebėjau jos eigą ir įsakiau įvykdyti savo pareigą. 
Aš pats prisiėmiau ligą, todėl taip turėjo būti! Kai negala-
vau, pasklido įvairiausios kvailos kalbos. Kai kas baimino-
si, kad neseniai keliaudamas į pietus buvau paveiktas juo-
dosios magijos, kurios pasekmė buvo liga. Tačiau Man ne-
gali nutikti nieko bloga, niekas negali Manęs sužeisti, nes 
Aš esu šeimininkas, viską valdanti jėga. Kai kurie žmonės 
sakė, jog vykdau tylėjimo įžadus ar esu apimtas aukščiau-
sios palaimos. Kodėl turėčiau vykdyti tylėjimo įžadus? Jei 
tylėsiu, ar galėsiu atlikti Savo užduotį – pakeisti jus ir pri-
versti suprasti gyvenimo tikslą? Ir kam turėčiau siekti pa-
laimos, jei Pats esu palaimos bei meilės įsikūnijimas. Tik 
amžinai svyruojantys ir abejojantys žmonės, tik nieko ne-
išmanantys diletantai klausosi tokių paskalų. Tikrieji sekė-
jai į jas nekreipia dėmesio. Tikriesiems sekėjams tos aštuo-
nios dienos buvo kupinos intensyvios askezės – jie negal-
vojo apie nieką kitą, tik apie Svamį. 
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Egoistiška manyti, jog esi menkas  
Kartą Krišna taip pat apsimetė kenčiąs nepakeliamą 

galvos skausmą. Savo rolę jis, kaip ir Aš praėjusią savaitę, 
suvaidino labai tikroviškai. Krišna apsivyniojo galvą me-
džiaga, neramiai blaškėsi lovoje, akys buvo raudonos, vei-
das išblyškęs ir patinęs. Jis akivaizdžiai kentėjo. Rukminė, 
Satjabama ir kitos moterys skubėjo pas jį su įvairiausiais 
vaistais bei lengvinančiomis priemonėmis, tačiau niekas ne-
padėjo. Pagaliau jos pasitarė su Šarada, ir tas nuėjo pas li-
gonį paklausti jo paties, kur rasti tinkamą vaistą.  

Krišna liepė jam atnešti – kaip manote, kokį vaistą? – 
dulkių nuo tikrojo sekėjo kojų! Tad Narada tuoj pat nusku-
bėjo pas keletą garsių Dievui atsidavusių žmonių, bet jie 
buvo pernelyg kuklūs, kad pasiūlytų Viešpačiui gydytis sa-
vo kojų dulkėmis! 

Tačiau taip manyti yra egoizmas. Taip pat egoistiška 
manyti: „Aš esu silpnas, menkas, bevertis, vargšas, nuodė-
mingas, blogas“. Kai išsivaduosite iš egoizmo, nebesijausite 
esą nei geri, nei blogi. Niekas nedavė Naradai dulkių, kurių 
norėjo Viešpats. Sekėjai sakė, jog jaučiasi neverti taip pasi-
elgti. Nusivylęs išminčius grįžo pas ligonį. Tada Krišna jo 
paklausė: „Ar buvai Brindavane, kur gyvena piemenaitės?“ 
Karalienės, išgirdusios tokį pasiūlymą, tik nusijuokė. Tad 
Narada labai abejodamas paklausė: „Ką jos išmano apie at-
sidavimą?“ Tačiau jis ten nuvyko. 

Turiu vykdyti Savo pareigą 
Išgirdusios apie Krišnos ligą ir tai, kad dulkės nuo jų 

kojų galėtų jį išgydyti, piemenaitės nė sekundės nedvejo-
damos nusipurtė nuo kojų dulkes ir supylė išminčiui į del-
ną. Kai Narada sugrįžo į Dvarką, Krišnos galvos skausmas 
jau buvo praėjęs. Toks buvo tas penkias dienas trukęs vai-
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dinimas, mokantis, kad save smerkti taip pat yra egoistiš-
ka ir kad visi sekėjai nesvyruodami turi vykdyti Viešpa-
ties įsakymus. 

Kai sakiau, kad susirgau liga, skirta žmogui, kuris ga-
lėjo jos nepakelti, tiesiog – neišgyventi, daugelis iš jūsų pa-
manė: „Kodėl Svamis dėl vieno žmogaus verčia kentėti 
daugelį?“ Tačiau argi Rama neišėjo į mišką, nors visa Ajodja 
verkė? Privalau vykdyti Savo pareigą: saugoti sekėjus. Liga 
taip pat turėjo atlikti savo pareigą: susargdinti Mane. Kad ir 
koks galingas buvo Indra, Krišna galėjo sustabdyti lietų, ta-
čiau Indra turėjo vykdyti savo pareigą, o pakėlęs Govar-
dhanos kalną ir išgelbėjęs karves bei piemenis, Krišna vi-
siems atskleidė esąs dieviškas!  

Dabar taip pat vyko dieviškasis žaismas – abejojan-
čiam pasauliui buvo parodytas po šiuo žmogaus pavidalu 
slypintis dieviškumas. Vakar sakiau, kad net šis laimingas 
sekėjas tebuvo įrankis tesėti pažadui, kurį daviau praeityje 
išminčiui Bharadvadžai. Jis padėjo atskleisti Mano tikrąją 
prigimtį. Jums iš tikrųjų pasisekė, jog šią šventą Guru Pur-
nimos dieną galėjote būti šio nuostabaus dieviškumo įrody-
mo liudytojai.  

Žinių teikiantys aukščiausiojo lygmens veiksmai 
Nėra tiesos be gėrio, nėra gėrio be grožio. Tik tiesa gali 

linkėti gera, tik gero linkėjimas yra tikrasis grožis. Tiesa yra 
grožis, džiaugsmas yra grožis. Melas ir skausmas bjaurūs, 
nes jie nenatūralūs. Intelektas, nurimęs protas ir širdis – tai 
trys žmogaus vietos, kuriose sukauptos žinios, darbai ir at-
sidavimas. Tiesos šviesa išryškina gėrį. Dirbkite ne tuos 
darbus, kurie kyla iš neišmanymo, o tokius, kuriems pritar-
tų aukštesnioji išmintis. Tada visi darbai bus geri, naudingi 
ir palaiminti. Toks gėrio patyrimas gražus, jis teikia tikrąją 
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palaimą. Tokia yra Mano tiesa. Todėl Mano gyvenimas va-
dinamas Tiesa, Dievybe, Grožiu. 

Savo darbus grįskite tokiomis žiniomis, kurios skelbia, 
jog visa yra Viena. Tegu darbas susilieja su meile Dievui. 
Tegu jis būna sklidinas nuolankumo, užuojautos, taikumo. 
Meilę Dievui pripildykite žinių, antraip ji bus lengva lyg 
balionas, kuris pagautas oro srovės ar gūsio, skrenda bet 
kur. Tačiau jei sieksite tik žinių, jūsų širdis taps šiurkšti. 
Meilė Dievui suteiks jai švelnumo ir gailestingumo, o kar-
ma duos rankoms darbo, pašventinančio kiekvieną minutę, 
kurią jums lemta čia nugyventi.  

Todėl meilė Dievui vadinama gyvenimu šalia Dievo 
(upaasana), Jo buvimo ir dieviškumo jutimu. Tokio gyveni-
mo ilgesys ragina jus vykti į šventas vietas, statyti ir atnau-
jinti šventyklas, šventinti Dievo atvaizdus. Šešiolika Dievo 
pagerbimo (upachaara) būdų tenkina protą, trokštantį pri-
artėti prie Aukščiausiojo. Visa tai yra žinių teikiantys aukš-
čiausiojo lygmens veiksmai. Pirmiausia formuluojate mintį 
„Aš esu Šviesoje“, paskui sustiprėja jūsų jausmas „Šviesa 
yra manyje“, vėliau įsitikinate, jog „Aš esu Šviesa“. Tokia 
yra aukščiausioji išmintis. 

Visuose regėkite save, mylėkite visus kaip save. Pate-
kęs į kambarį su veidrodžiais sienose šuo mato daugybę at-
spindžių. Jam atrodo, kad tai kiti šunys, jo varžovai, ku-
riuos reikia aploti. Šokinėdamas prie tų atspindžių jis visiš-
kai nusialina, o matydamas, kad atspindžiai taip pat šoki-
nėja prie jo, iš įniršio šuo pasiunta. Tačiau išmintingas žmo-
gus, visur matydamas save, yra ramus: jis laimingas, kad 
aplink jį yra tiek daug jo paties atspindžių. Išsiugdykite to-
kią nuostatą, ir ji saugos jus nuo nereikalingų rūpesčių. 

Prašanti Nilajamas, 1963 07 07 
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17. APEIGOS, PADEDANČIOS 
PAŽINTI DIEVĄ  

Šį vakarą susirinkti nebuvo ypatingos priežasties, ta-
čiau Komperla Subaradža pamėgino tokią priežastį surasti 
ir savo kalbą užbaigė minėdamas Varalakšmės53 apeigas, 
kurios šiandien tradiciškai atliekamos indų namuose. Tas 
priežasčių ieškojimas yra dar viena žmogų persekiojanti 
iliuzija, dėl kurios jis susipainioja ir pamiršta, kaip geriau-
siai pasinaudoti tuo, kas yra čia pat. 

Šis Šastrų žinovas pacitavo iš „Saundarjalahari“54 aiš-
kindamas Šivos ir Šakti prasmę. Turbūt jis tai darė sujau-
dintas pastarosios Guru Purnimos šventės įvykių. Šiva ir 
Šakti yra inertiškos materijos (jada) ir sąmonės (chith) sąjun-
ga, tai laido ir srovės susijungimas, kuris priverčia veikti vi-
sus įrenginius – ventiliatorių, viryklę, lempą, radijo imtuvą. 
Šiva ir Šakti yra visur, ne tik Manyje. Skiriasi tik jų galingu-
mas ir gebėjimas reikštis. Ir jonvabalis gali truputį šviesti – 
skleisti blankią šviesą. Štai aliejinė lempa, žibalinė lempa, 
elektros lemputė, mėnulis, saulė – visi jie skleidžia šviesą, 
tokia jų bendra savybė. 

                                                 
53 Varalakšmė – kitas turto deivės Lakšmės pavidalas, garbinamas 

moterų.  
54 „Saundarjalahari“ (Soundaryalahari) – garsus IX a. filosofo Adi Šanka-

ros literatūros kūrinys, šlovinantis deivę Parvatę ir aprašantis misti-
nę Šivos ir Šakti sąjungą. 
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Panašiai gėris ir blogis – abu turi teisę egzistuoti. Blo-
gis turi būti panaudotas tam tikslui, kuriam yra skirtas. 
Apelsino žievė nėra saldi, bet ji padeda apsaugoti viduje 
esantį saldumą. Karti neprinokusio apelsino žievė saugo 
nokstantį vaisių ir pamažu įgyja apelsino saldumą bei sko-
nį. Panašiai ir blogis, subtiliai veikiamas gėrio, palengva 
virsta gėriu. 

Gamta tėra Viešpaties žaismas 
Pojūčius galima panaudoti dvasinei palaimai didinti. 

Kai vaisių sultys pilamos į puodelį, puodelis nejaučia jų 
skonio. Jei sultis pilsite į savo delną, taip pat nesužinosite jų 
skonio. Turite išgerti jas per šiaudelį (pojūčius), tada liežu-
vis (intelektas) pajus saldumą. Sultys yra tarsi išorinis pa-
saulis, mus supanti gamta. Paragaukite jų saldumo, jose 
esančio dieviškumo. Tokį iškelkite sau tikslą, tai siekite išsi-
aiškinti. Gamta tėra Viešpaties žaismas, rodomas jums tam, 
kad pažintumėte Jo šlovę ir grožį.  

Jei protas paklus intelektui, žmogus turės naudos. Jei 
kiekviena valstija vykdytų iš Delio siunčiamus įsakymus, ša-
lis sustiprėtų ir būtų vieninga. Tačiau vargas tam žmogui, 
kurio protas tampa pojūčių vergu. Kai protas, sekdamas 
paskui pojūčius, krypsta į išorę ir pamiršta tikrovę, kai žmo-
gus linksminasi sapnų ir beverčių fantazijų pasaulyje, Die-
viškoji Motina patapšnoja vaiką ir pažadina jį iš miego. Dau-
giau nieko nereikia sakyti. Pabudęs jis pats pažins tiesą.  

Turite teisę pažinti kosminę Dievo prigimtį, tad nežais-
kite amžinai su kūno sąmone, manydami, jog esate tik kokio 
pusantro metro aukščio neūžaugos. Pakilkite aukščiau už sa-
vo šeimą, namus, kaimą, bendruomenę, rajoną, valstiją, tau-
tą. Laimėkite ne politinę nepriklausomybę (swaraajya), o 
dvasinę laisvę (swaa-rajya), būkite savęs pačių valdovai.  
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Kiekvienas žmogus skirtingai supranta Dievą 
Pastaruoju metu  šūkiai apie lygybę kartojami tuščiai 

ir beprasmiškai, nes ar gali žmonės, paveldėję daugybę ska-
tulių, gebėjimų, polinkių, požiūrių ir net ligų iš savo protė-
vių bei praeities, būti visi vienodi? Kad ir kiek būtų rekla-
muojama įsivaizduojama lygybė, dabar kyla daugiau nesu-
sipratimų ir kivirčų, nei jų buvo kuriuo nors kitu istorijos 
periodu. Tie, kurie garsiai skelbia šiuolaikinę lygybės idėją, 
iš tikrųjų yra nelygybės šalininkai. 

Kiekvienas žmogus pagal savo išsiauklėjimą bei dvasi-
nio tyrumo lygmenį skirtingai supranta Dievą ir gėrį. Visos 
sąvokos pagrįstos. Nutekėjusio į laukus vandens pavidalas 
skirtingas – apvalus, stačiakampis, ovalinis, kvadratinis. 
Koks laukas, tokia ir vandens forma. Tačiau geometrinis 
formų taisyklingumas augimui ir derlingumui įtakos netu-
ri. Pasitikrinkite, kiek esate priartėję prie Dievo ir kaip grei-
tai jums tai pavyko. Visa kita nėra svarbu. 

Pastovi Dievo meilė yra lyg tinklas nuo uodų, saugan-
tis jus nuo ligas sukeliančių vabzdžių: iliuzijos, išdidumo, 
geismo, pykčio, godumo ir pavydo. Stiprinkite tikėjimą ir 
mokykitės mylėti nesvyruodami. Iš pradžių „liga“, kuri 
baigėsi per Guru Purnimos šventę, išjudino daugelio žmo-
nių tikėjimo pamatus, tačiau vėliau jų nusilpęs tikėjimas su-
tvirtėjo. Žinoma, geriau – kad ir kas nutiktų – tikėjimą iš-
saugoti tvirtą. Tačiau ar gali nosis, kuri pradeda varvėti, 
vos tik jūs sukosėjate, nevarvėti, kai nusičiaudite? 

Kiekvienas Mano veiksmas reikšmingas 
Turėjau atlikti Savo pareigą. Kiekvienas Mano veiks-

mas reikšmingas – to jūs negalite suprasti. Esate gaubiami 
tamsos ir todėl dar labiau bijote. Nepastebite ant kelio su-
piltų žemės krūvų ir iškastų duobių. Nežinote, kad kelias iš 
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tikrųjų lygus ir geras. Patikėkite – kūrinijoje nėra klaidų, ji 
nėra šališka, ir jūsų tikėjimas daugiau nesvyruos. Jei Dievo 
kūrinija turėtų trūkumų, visi kentėtų vienodai! Paklauskite 
žmogaus, ar jis laimingas, – kiekvienas atsakys savaip. Tas 
pats žmogus skirtingu metu skirtingai aiškina Dievo poel-
gius. Tad klaidos yra jūsų. Jūsų garbinamas tobulumas taip 
pat yra jūsų. Išoriniame pasaulyje matote save. Tai, kas 
jums patinka ar nepatinka, yra taip pat jūs patys! 

Turto siekiama tinkamomis ir netinkamomis  
priemonėmis 
Šankaračarja skelbė: „Tik Aukščiausioji Tikrovė tikra, 

pasaulis netikras“ (Brahma sathyam, jagath mithyam). Tačiau 
jis neatsisakė pasaulio kaip ko nors beverčio. Šankaračarja 
tęsė Kumarilos Bhato darbą, sutaikė įvairias tuo metu vei-
kusias mokyklas ir sektas. Keturiose Indijos vietose – Badri-
nate, Šringeryje, Puryje ir Dvarkoje jis įkūrė mokyklas, skel-
busias nedualumo filosofiją, o paskui išvyko. „Tik Aukš-
čiausioji Tikrovė tikra, pasaulis netikras“ (Brahma sathyam, 
jagath mithyam) teiginys sudaro Šruti esmę. Šią tiesą galima 
suvokti protu, kuris lavėja garbinant asmeninį Dievą kaip 
atskirą (tai dualistinis55 požiūris), pabrėžiant, kad vidinis 
žmogaus gyventojas (jivi) yra Absoliuto dalis (tai sąlyginis 
nedualistinis56 požiūris). Kai studentų grupės viena po kitos 
palieka koledžą, į pirmą kursą įstoja kitos grupės. Todėl vis 
daugiau žmonių turi imtis meilės Dievui sklidinos veiklos, 

                                                 
55 Dualumo (dhwaitha) šaknys glūdi troškimuose. Troškimai kyla todėl, 

kad žmogus, subjektas, jaučiasi atskirai nuo geidžiamo objekto, jog 
egzistuoja „kitas“. Nedualumas (adwaitha), suvienydamas subjektą 
su objektu, panaikina šį atskirumo jausmą. 

56 Sąlyginis nedualumas (visishtadwaitha) – doktrina, skelbianti, kad 
žmogaus siela sąlyginai, iš dalies tapatinama su Dievu.  
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paskui pamažu kilti į aukščiausiojo pažinimo lygmenį, tik 
tada žmonija galės pasiekti tikslą. Tokios minties vedamas 
Šankaračarja steigė mokyklas. 

Paklydusiam džiunglėse žmogui kažkas pasakė eiti 
tam tikra kryptimi ir po kurio laiko jis pamatė kaimą. Kai-
mas neatsirado dėl žmogaus. Žmogus tiesiog pamatė tai, 
kas buvo anksčiau. Taip pat ir nedualumas rodo jums kelią 
į tai, kas jau yra, bet jūs to nežinote – būtent tai, kad jūs esa-
te beribė, begalinė Aukščiausioji Tikrovė. 

Noriu tarti dar vieną žodį dėl taisyklių Varalakšmės 
apeigoms, kurias minėjo Subaradža, atlikti. Nuoširdžiai 
prisipažinsiu – Man nepatinka tokios apeigos, kurias žmo-
nės atlieka tikėdamiesi praturtėti ar sukaupti gėrybių. Jie 
netgi kalba apie pinigų deivę (dhanalakshmi). Jai permaldau-
ti skiria ypatingas maldas. Turto siekiama tinkamomis ir 
netinkamomis priemonėmis, pinigų įgyjama lošiant, apgau-
dinėjant, plėšikaujant keliuose – tuo užsiima daugelis ir 
aukštą, ir žemą padėtį užimančių žmonių. Stenkitės pažinti 
Dievą – tada Aš jus vertinsiu. Siekite praplėsti savo Meilę 
tiek, kad ji apgaubtų visas būtybes, kol kiekvienoje būtybė-
je regėsite save pačius – tegu šis tikslas visada būna priešais 
jūsų dvasines akis. Tada Lakšmė pati duos jums tiek, kiek 
bus reikalinga tikslui pasiekti. Niekada tuo neabejokite. 
Niekada nesvyruokite. 

Prašanti Nilajamas, 1963 08 02 
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  yvenimas – tai mūšio laukas.  
Jame nuolat kaunasi pareiga ir troškimas.  
Užgesinkite savo širdyje įsiplieskusią  
troškimo, neapykantos ir pykčio ugnį.  
Tai jūsų priešai,  
kuriems pasiduodami tampate žvėrimis.  
Pasiduoti jiems – bailumo požymis.  
Kai kyla kliūčių, įveikite jas drąsiai.  
Tapsite tvirti.  

Satja Sai Baba 
 

G 
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18. P IEMENAIČIŲ MEILĖ 

Komperla Subaradža kalbėjo apie Krišnos atėjimą į Že-
mę ir skaitė ištraukas iš „Bhagavatos“, kuriose aprašomi 
prieš jo gimimą vykę įvykiai. Jums visiems patiko jo klau-
sytis, nors dauguma klausosi šios istorijos šimtąjį kartą. Ta-
čiau kartojamos Viešpaties istorijos nepraranda žavesio. 
Sunku siekti žinių, praktikuoti jogą ir atsiteisti už karmą, 
bet kaip čatnis57, kurį lygiomis dalimis sudaro malta drus-
ka, čilis bei tamarindas, taip ir meilę Dievui lygiomis dali-
mis sudaro žinios, joga bei darbas, ir tai turi patikti visiems. 

Viešpaties malonės tema įdomi visiems. Ją suprasti 
gali kiekvienas. Dievą galima vadinti tokiu vardu, kuris 
jums patinka, ir įsivaizduoti tokio pavidalo, kuris keltų 
jums pagarbą, kuriuo galėtumėte žavėtis. Galite giedoda-
mi vadinti Jį Muruga, Ganapačiu, Šarada, Jėzumi, Maitrė-
ja, Šakti arba Alachu, neturinčiu pavidalo arba visų pavi-
dalų valdovu. Tai visiškai nesvarbu. Visi vardai ir pavida-
lai yra Dievo. Jis yra pradžia, vidurys ir pabaiga, pagrin-
das, medžiaga ir šaltinis. Tad bet kokia istorija, kuri jūsų 
sąmonėje pasėja Jo šlovės, malonės ir grožio sėklas, turi 
jums patikti. 

                                                 
57 Čatnis – aštrus padažas, naudojamas su vegetariniais indiškais patie-

kalais.  
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Kiekviena mintis lyg akmuo, mestas  
į proto vandenį, viską aplinkui sudrumsčia 
Patikėkite Manimi, visi proto neramumai (vritti) neam-

žini. Jie panašūs į ratus, kurie atsiranda į ramų ežero van-
denį metus akmenį. Vanduo sujuda. Didėjantis vandens ra-
tas pasiekia tolimiausią vietą. Kiekviena mintis yra tarsi ak-
muo, mestas į proto ežerą. Ji plečiasi ir sudrumsčia viską 
aplinkui. Užsiimant pasaulietine veikla (pravrittimarga) tų 
besiplečiančių ratų kaskart daugėja, todėl vanduo vis la-
biau drumsčiasi. Tačiau žengiant vidiniu keliu (nivrittimar-
ga) vanduo nurimsta, jauduliai dingsta. Išsaugokite ramy-
bę, tegu proto ežero paviršius būna lygus. Neįsileiskite į 
galvą neramių minčių. 

Kai sutelkiate dėmesį į Krišnos vardą ir pavidalą, nera-
mios minčių bangos nuslūgsta. Atvykęs į Indiją, E.M. Fors-
teris58 kurį laiką praleido pas Radžkoto turtuolį. Kai jis pa-
matė turtuolį, medituojantį priešais Radhos ir Krišnos pa-
veikslą, iš pradžių nustebo ir pamanė, kam jam to reikia! 
Juk turtuolio visi norai buvo patenkinti. Tad ko jis galėjo 
melsti? Kartą Forsteris paklausė žmogaus, kodėl jis medi-
tuoja. Šis atsakė, jog Krišna jam esąs meilės, grožio ir palai-
mos įsikūnijimas. Kai turtuolis apmąsto Krišnos pavidalą, jį 
apima meilė ir džiaugsmas, jis visur regi grožį. Mąstant 
apie tyrumą ir didingumą, apsivalo žmogaus pojūčiai, inte-
lektas ir jausmai. Turtuolis įtikino Forsterį pamėginti pa-
čiam medituoti, žengti pirmuosius žingsnius, ir nors iš pra-
džių buvo sunku, džiaugsmas, kurį jam sukėlė nepaprasta 
ramybė, skatino jį tai tęsti. Forsteris įsitikino, jog meditacija 
yra geras ir naudingas užsiėmimas. 
                                                 
58 E.M. Forsteris (1879-1970) buvo garsus anglų rašytojas, kritikas, ke-

liavęs po Indiją, dirbęs Indijoje asmeniniu maharadžos Devaso sekre-
toriumi. 
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Krišna pokštaudamas atskleidė  
dieviškąją esmę  
Krišnai tebuvo kelios savaitės, kai į Nandos59 namus 

užsuko vienas asketas. Jašoda tuo metu ant kelių laikė kū-
dikį. Šio nutikimo, žinoma, nerasite jokioje knygoje. Pats 
turiu jums jį papasakoti. Bijodamos, kad kūdikis, pamatęs 
šiurkščios išvaizdos žmogų, nepradėtų verkti, mergaitės 
subėgo į vidų, bet žmogus, nieko nepaisydamas, įėjo į na-
mus. Tačiau kūdikis pravirko ne kai žmogus prisiartino, o 
kai buvo išvarytas. Asketas prisipažino atėjęs pamatyti 
Krišnos, kuris yra Aukščiausioji Siela. Taip vadinant Kriš-
ną šeima girdėjo pirmą kartą. Nenuostabu, kad kūdikis 
pravirko, kai nepaprastas lankytojas buvo paprašytas išei-
ti! Devakei buvo dovanotas regėjimas, jog Krišna yra Pats 
Viešpats, o šis asketas žinojo apie Dievo Įsikūnijimo atėji-
mą Visagalio malonės dėka. Baba pasikvietė asketą, kad 
Pats jį palaimintų. 

Kai piemenaitės pasiskundė Krišnos motinai dėl jo iš-
daigų, pieno, sviesto bei kitų dalykų vagysčių, Krišna atsa-
kė atskleisdamas savo dieviškumą:  

„Kodėl išgėrei pieną iš puodynės, kurią ji nešė?“  
„Nes ji nešė pieną Dievui paaukoti, todėl Dievas galėjo 

jį visą išgerti“.  

„Kur tu dingai?“  
„Aš visada esu su tavimi?“  

„Kodėl laikai apsikabinęs sviesto puodynę?“  
„Kad kiti jo nesuvalgytų“.  

„Kam įkišai ranką į puodynę?“  
„Ieškau paklydusių veršiukų“. 

                                                 
59 Nanda – Krišnos įtėvis, vyriausias Brindavano piemuo. 
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Tokiais atsakymais Krišna auklėjo piemenaites. Jis bu-

vo iš praeities, tik apsirengęs nauju apdaru, o jo žodžiai 
sklido iš laiko pradžios. 

Radhos meilė buvo tyra 
Radhos prigimtis taip pat labai gili, nepaprasta. Ji nuo-

lat mąstė apie Viešpatį ir Jo šlovę. Vaikas Krišna jai taip pat 
buvo Dievybės apraiška, kuri skyrėsi nuo jo žmogiško pa-
vidalo. Kartą Jašoda ieškojo Krišnos. Ji apėjo visus kampus 
ir pagaliau užsuko į Radhos namus. Radha tiesiog užsimer-
kė, sutelkė dėmesį į Krišną, o kai šūktelėjo: „Krišna!“, jis ten 
ėmė ir atsirado. Jašoda apsipylė džiaugsmo ašaromis. „Aš 
myliu Krišną kaip motina, todėl manydama, kad jis yra ma-
no sūnus, esu egoistė. Noriu apsaugoti jį nuo blogio, noriu 
jam vadovauti, jį globoti, o tavo meilė tyra, joje nėra nė tru-
pučio egoizmo“. 

Piemenaičių meilė buvo kryptinga, nesvyruojanti, 
skaidri, tyra. Deja, „Bhagavatoje“ vaizduojamus piemenai-
čių ir Krišnos santykius aprašė žmonės, kurie nemokėjo 
kontroliuoti savo neramaus proto. Tokie žmonės nesugeba 
suvokti kai kurių dalykų. Tik didieji asketai vienuoliai, to-
kie kaip Sukha Maharišis, kuris juos apibūdino karaliui 
Parikšitui, o pastaruoju metu Ramakrišna Paramahamsa 
tuos santykius tinkamai įvertino ir paskelbė ypatingais. 
Visi kiti juose įžvelgia tik savo paklydimų ir jausmų at-
spindį. Jie moka tik pasaulietinę kalbą. Tokiems žmonėms 
nesuvokiama aukštesnė už budrumą, sapną ir gilųjį miegą 
būsena thuriya, kurią patyrė piemenaitės. Todėl jie aiškina 
jų ir Krišnos santykius pagal savo žemus jausmus ir tvirti-
na atskleidę paslaptį. 
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Kiekvienas Dievo link žengtas žingsnis  
verčia jus silpninti ryšius su pasauliu 
Iš tikrųjų šiems santykiams suvokti reikia vidinio regė-

jimo ir vidinių pojūčių. Orugantis įrodė, jog dauguma aiš-
kintojų nesugebėjo šių santykių suvokti, nes jie siejami su 
nedualumo būsena, kurioje nėra minčių. Jei norite tinkamai 
interpretuoti „Bhagavatą“, jūsų protas turi būti ne pojūčių 
vergas, o šeimininkas. Mintis, norus, darbus ir jausmus rei-
kia sutaurinti ir stengtis nesiekti sau jokios naudos. Aiškin-
tojas neturi turėti nė trupučio egoizmo. Tokios buvo pieme-
naitės. Tokia meilė, kokią Viešpačiui jautė piemenaitės, 
žmogų turėtų ne silpninti, o stiprinti. Iš tikrųjų piemenai-
tės, mylėdamos Krišną, nė kiek nenusilpo, o tik sutvirtėjo. 
Ramakrišna taip pat ragino savo sekėjus, pavyzdžiui, Na-
rendranatą60, mylėti Dievą ir tvirtėti.  

Kiekvienas Dievo link žengtas žingsnis verčia jus silp-
ninti ryšius su pasauliu. Tad ar galėjo piemenaitės galvoti 
apie fizinę meilę? Dhruva61 pabėgo į mišką, kad gautų Vieš-
                                                 
60 Narendranatas – ankstesnis Vidvekanandos (1863-1902), garsaus Ve-

dantos aiškintojo, vardas. 
61 Dhruva buvo karaliaus Utanapados ir karalienes Sunitos sūnus. Ka-

ralius Utanapada turėjo antrą žmoną Suručę, kurią mylėjo labiau nei 
Sunitą. Kartą, kai Dhruvai tebuvo penkeri metukai, jis pamatė savo 
brolį, Suručės sūnų, įsitaisiusį pas tėvą ant kelių, ir taip pat panoro 
ten atsisėsti, tačiau Suručė jį nuvijo sakydama, kad jeigu jis nori sė-
dėti tėvui ant kelių, tai turėjo gimti ne Sunitai, o jai, ir tegu dabar 
meldžia Višnų, kad tai nutiktų. Įskaudintas karalienės žodžių ber-
niukas nuėjo pas motiną pasiguosti. Ji patarė jam paklausyti Suručės 
patarimo ir iš tikrųjų melstis Višnui. Tad berniukas išėjo į mišką. Ten 
jis šešis mėnesius gyveno atsiskyręs ir Višnus jam pasirodė. Viešpats 
davė vaikui ypatingą dovaną – pažadėjo jam vietą danguje, Šiaurinė-
je žvaigždėje, ir laidavo, kad niekas jo iš ten niekada neišvys. Dhruva 
grįžo į rūmus, tenai ilgai karaliavo, o kai mirė, jo siela nuskrido į 
Šiaurinę žvaigždę.  
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paties dovaną – pasėdėti savo tėvui ant kelių – paprastas 
žemiškas noras. Tačiau tobulėjant jo askezei, tas noras iš 
galvos išgaravo, o mintys pakilo į dideles dvasines aukštu-
mas. Ar tas, kuris paragavo dieviškojo nektaro, gali norėti 
vandens? Ar tas, kuris paragavo khadžuro62 ir turintis jo 
apsčiai, gali trokšti tamarindo? Kai žmogus pradeda dva-
siškai tobulėti, visi jo norai taurėja. 

Piemenaitės buvo dievaitės 
Kas tos „Bhagavatoje“ minimos piemenaitės? Jos yra 

dievaitės, kurios norėjo dalytis Dievo Įsikūnijimo šlove, ir 
kurios nužengė į šį pasaulį kaip dieviškojo žaismo liudyto-
jos bei dalyvės. Jos atėjo turėdamos tikslą. Tai ne paprastos 
kaimietės, kurios gali kai kam atrodyti gašlių moterų būriu. 
Kiekvienas Krišnos judesys, žingsnis, žodis ir frazė joms 
buvo ne žmogiški, o dieviški. Jokių paikų minčių joms net 
nekildavo, nes visos jų mintys buvo dieviškos. Jei nukreip-
site saulės spindulius per didinamąjį stiklą į vieną vietą, to-
je vietoje susitelks šiluma ir įsižiebs ugnis. Panašiai nutiko 
ir piemenaitėms – kai jos sutelkė visas mintis į Krišną, nu-
švito jų vidus, įsiliepsnojo ugnis. Toji ugnis sudegino visus 
nešvarumus. Šviesoje išryškėjo tiesa. Palikime visas kitas 
interpretacijas neišmanėliams, besipuikuojantiems knygi-
nėmis žiniomis, bergždžiai kažko ieškantiems ir niekinan-
tiems susivaldymą. 

Tikroji vagiamo sviesto prasmė 
Krišna smerkiamas kaip vagis, vogęs iš piemenaičių 

sviestą, tačiau sviestas simbolizuoja meilę, kuri atsiranda 

                                                 
62 Khadžuras – datulių ir tamarindo padažas, kuris yra ir saldus, ir 

rūgštus, ir deginantis. Jis tinka prie daugelio patiekalų.  



Kalba Satja Sai, III tomas 
 

 108 

panašiai, kaip sumušus grietinę atsiranda sviestas. Šiuo at-
veju simbolis buvo palaikytas tikrove. Krišna yra širdžių 
vagis (chiththachor). Tikras vagis sėlina naktį tamsoje steng-
damasis nepažadinti šeimininko, o šis „vagis“ verčia šeimi-
ninką pabusti. Vagis pažadina šeimininką ir pasako, kad 
atėjo. Auka lieka nepaprastai laiminga ir patenkinta. 

Kiekvienos piemenaitės širdis degė nepaprasta meile. 
Kur tik jos pasisukdavo, visur matė Krišną. Kaktas jos buvo 
pasipuošusios mėlynu kum-kum tašku, kad visada prisimin-
tų Krišną. Daugelis vyrų prieštaravo šiai ženklo spalvai, ta-
čiau nedrįso nuvalyti, kad jų neištiktų nelaimė ar nebūtų 
apkaltinti šventvagyste. (Čia Baba pabėrė iš vieno delno į 
kitą jazminų žiedlapius, kuriuos buvo nuskabęs nuo Jam 
dovanotos girliandos, ir žiedlapiai pavirto mėlynų bran-
gakmenių kaskada. Net piemenaičių mėgstami brangakme-
niai buvo mėlynos spalvos lyg Krišna. Nustebusiai miniai 
Jis parodė brangakmenius, apie kuriuos kalbėjo. Kiekviena-
me jų buvo labai gražus ir aiškus Krišnos atvaizdas). 

Nesididžiuokite, kad mylite Dievą 
Anuomet gyveno piemenaitė vardu Suguna. Kartą 

Krišna, būdamas pas Satjabamą, apsimetė, kad jam labai 
skauda pilvą. Kad ir kokių priemonių ji ėmėsi, niekas nepa-
dėjo. Visa tai, žinoma, buvo vaidyba, puiki vaidyba, kaip ir 
tas paralyžius, kurį Aš neseniai kentėjau visą savaitę prieš 
Guru Purnimos šventę! Satjabama neįleido į namus net 
Rukminės, kuri atėjo pasiteirauti apie Krišnos sveikatą. Ta-
čiau Rukminė rado išsekusią Suguną, sukniubusią lauke 
prie durų ir labai kenčiančią dėl Viešpaties ligos. Piemenai-
tė padavė Sugunai vaisius ir paprašė įeiti į vidų. Krišna pa-
sveikino Suguną, liepė jai sėstis prie jo kojų ir suvalgė vai-
sius, kurių ji pririnko Satjabamos sode. Staiga skausmas at-
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lėgo. Jį išgydė Sugunos sielvartas, kurį ji jautė dėl savo 
Viešpaties kančios, jos paprastas nuoširdus atsidavimas.  

Jūsų prisirišimas prie Dievo neturėtų dvelkti dirbtinu-
mu, apsimetimu, išdidumu, egoizmu, kurie sunaikina jūsų 
siūlomą gėlės gaivumą. Kai Krišna priėmė Sugunos vaisius, 
Satjabama nesuprato, kodėl Krišna atsisakė jos pačios užau-
gintų vaisių, sakydamas, kad jie beskoniai. Jie ir buvo be-
skoniai, nes buvo prisisunkę Satjabamos puikybės. Tačiau 
kai paprasta nuoširdi piemenaitė pakėlė juos nuo žemės ir 
pripildė meilės, vaisiai tapo Viešpačiui skanūs. Dievui rūpi 
ne išorinis pasirodymas (bhaya), o vidinis jausmas (bhaava)! 

Vienintelė meilė, kurios tyrumo negalima suteršti pui-
kybe ir pavydu, yra meilė Dievui. Žinau, kad daugelis iš jū-
sų nuoširdžiai liūdėjo, kad pastaruosius du mėnesius kas-
dien išgerdavau tik pasukų puodelį, nors ir sakiau jums, 
kad Mano darbas nesustojo ir nevėlavo dėl sumažėjusio, 
anot jūsų, „maisto kiekio“. Taip jūs išreiškėte savo meilę, 
bet iš tikrųjų Mano gyvybę palaiko visai ne šis materialus 
maistas, o jūsų palaima. Norėčiau, kad jūs tai suprastumėte 
ir liautumėtės nerimavę ar verkę. 

Prašanti Nilajamas, Krišnos gimimo diena, 1963 08 12 
 
 
  engva daryti tai, kas malonu,  
tačiau sunku daryti tai, kas teikia visiems naudą.  
Ne viskas, kas malonu, visiems naudinga. 
Sėkmė lydi tuos, kurie atsisako žengti  
rožėmis nubarstytu taku  
ir renkasi sunkų bei pavojingą kelią,  
kuriame aidi kūjo smūgiai ir kardo skambesys. 

Satja Sai Baba  

L 
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19. BAMBUKO PAVĖSINĖ 

Kartą Krišna padėjo į šalį fleitą ir pareiškė, jog daugiau 
niekada negros. Tai nutiko seniai. Knygose šio nutikimo 
nerasite. Tik Aš galiu jį papasakoti, nes esu Tas, kuris yra jį 
išgyvenęs Pats. 

Į Gokulą63 atvyko Gopos marti, nuotaka Niradža. Vy-
ras ir uošviai perspėjo ją dėl Krišnos ir jo išdaigų, liepė jai 
laikytis nuo jo atokiai ir vengti, kiek tik gali. 

Buvo Govardhanos apeigų (Govardhana puuja) diena. 
Visi piemenukai ir piemenaitės patraukė už miesto, kad 
apeitų Govardhanos kalną ir jį pagarbintų. Tai jie daryda-
vo kasmet. Mergina buvo drauge su visais. Nepaisydama 
griežto uošvių perspėjimo ji pažvelgė į minią, kur įkvėp-
tos piemenaitės stebėjo, kaip netoli kalno, bambuko pavė-
sinėje Krišna šoka su Radha. Niradža buvo taip sužavėta 
jo dieviško grožio, kad iškart pasikeitė – ji nebebuvo tokia, 
kaip anksčiau. 

Kitą dieną vaikštinėdama ant Jamunos upės kranto, 
Gopos marti pamatė, kaip Krišna iš bambuko stiebo, kurį 
ištraukė iš pavėsinės, drožia fleitą. Niradžą apėmė ekstazė. 
Ji pajuto vidinį liepimą nutraukti visus materialaus pasau-
lio ryšius ir ištrūkti iš žemiškų siekių tinklo. Jai niekas ne-
berūpėjo. Mergina dėl Dievo pametė protą. Iš tikrųjų ji pir-

                                                 
63 Gokulas – miestas prie Jamunos upės, kuriame Krišna, žaisdamas su 

piemenukais, praleido vaikystę. 
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moji, pripuolusi prie Akruros64 vežimo ir pagriebusi vade-
les, mėgino sustabdyti vežimą, kad jis neišvežtų Krišnos iš 
Gokulo į Mathurą. Ji net bandė nustumti vežimą atgal! 

Krišna visada atsiliepia šaukiamas 
Už tokį elgesį uošvė išvarė Niradžą iš namų. Ji tapo at-

stumtoji. Visas kaimas sukilo prieš ją. Mergina visas dienas 
leisdavo bambuko pavėsinėje galvodama apie Viešpatį. Bė-
go metai. Nanda, Jašoda ir Radha paliko šį pasaulį. Nira-
džai suėjo penkiasdešimt dveji. Kartą ji karštai meldė Kriš-
ną: „ Nebegaliu daugiau taip gyventi. Mano akys išdžiuvo. 
Nebeturiu ašarų, kuriomis galėčiau palaistyti savo meilę, 
kad ji nenuvystų. Mano širdis taip pat virsta dykuma. 
Ateik, Viešpatie, ateik ir išvaduok, pasiimk mane“. Krišna 
išgirdo jos maldą. 

Jis pašaukė Niradžą vardu taip švelniai, kad ji staiga 
pasijuto tarsi būtų naujai atgimusi. Bambuko pavėsinę už-
liejo dieviškumo banga. Krišna priėjo prie Niradžos ir paė-
męs jos ranką paklausė: „Ko tu nori?“ Ji paklausė: „Koks 
gyvenimo tikslas?“ „Susilieti su Dievu“, – atsakė Krišna. 
„Tada leisk man susilieti su Tavimi... Tačiau prieš mano 
meilei susiliejant su Tavąja, norėčiau nors trumpai išgirsti, 
kaip groji fleita“. Krišna nusišypsojo ir pasakė, kad nepa-
siėmė fleitos, tačiau matydamas, kad Niradža labai to 
trokšta, išlupo iš pavėsinės bambuko stiebą, perlaužė jį ir 
jis bematant virto fleita. Pasisodinęs Niradžą ant kelių 
Krišna grojo taip gražiai, kad visą Gokulą ir net pasaulį 
apėmė ekstazė. Kai jis baigė groti, Niradža jau nebuvo pa-
prasta piemenaitė. 

                                                 
64 Akrura – tolimas Krišnos giminaitis, kuris vykdydamas Kamsos įsa-

kymą, parvežė jį su Balarama į Mathurą. 
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Tada Krišna padėjo fleitą į šalį ir pasakė, kad daugiau 
niekada ja nebegros. Tokia tos piemenaitės istorija. Visų 
piemenaičių istorijos įdomios, kiekviena savaip, nes meilė, 
kurią jos jautė Viešpačiui, jas labai pakeitė. Pasak Narados 
aforizmų apie atsidavimą Bhakthi Suthra, piemenaitės buvo 
labiausiai atsidavusios Dievui. 

Krišnos gimimo diena, 1963 08 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  asdieniame gyvenime venkite kivirčų  
ir neskatinkite neapykantos.  
Pastebėkite kitų žmonių gerumą ir savo klaidas.  
Gerbkite kitus, nes juose yra Dievas.  
Gerbkite save, nes jumyse taip pat yra Dievas.  
Išvalykite savo širdį, kad Jis galėtų joje apsigyventi. 

Satja Sai Baba  
 

K 
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20. DIEVO REGĖJIMAS 

Vakar vakare, kai klausėtės apie Dievo Įsikūnijimą 
Krišną, jūsų širdys prisipildė džiaugsmo. Mačiau tai jūsų 
akyse. Besiklausant jūsų sielos  taip pat apsivalė. Dievo Įsi-
kūnijimas atėjo, kad apsaugotų pasaulį ir sutvirtintų dorą, 
kuri jį saugo. Knygos, kuriose skelbiamas Dievo žodis, ir jį 
išmanantys didieji žmonės teigia, jog Viešpats virsta žmo-
gumi, kad įvykdytų šiuos tikslus. Istorijoje apie Kučelą pa-
sakojama, kaip medituoti į Viešpatį, kaip Jį garbinti. Kučela 
žinojo, ką Jam pasiūlyti. Dievui rūpi jausmas, santykis, su 
kuriuo dovana dovanojama. Jo nejaudina kokybė ar bran-
gumas. Draupadė pasiūlė Viešpačiui mažą gabalėlį lapo, 
prilipusio prie indo, kuriame gamino valgį, ir Jis juo visiš-
kai pasisotino, pasakė, kad nebejaučia jokio alkio. Rukminė 
ant vienos svarstyklių lėkštės padėjo vieną baziliko lapelį 
(kitoje buvo Krišna), ir svarstyklės išsilygino – lapelis buvo 
prisisunkęs meilės Dievui ir svėrė tiek pat, kiek ir Krišna. 
Kučela pasiūlė truputį ryžių dribsnių Krišnai. Viešpats juos 
su malonumu suvalgė – Jam labai patiko tokia Kučelos do-
vana, nes ji buvo sklidina meilės Dievui.  

Visada siekite susilieti su Absoliutu  
Baltas, lygus ir švarus popieriaus gabalėlis nėra toks 

pat vertingas, kaip tokio pat dydžio suteptas popierėlis su 
banko įspaudais, dėl kurių jis tampa vieno šimto rupijų 
banknotu. Dėl „meilės įspaudo“ ryžių dribsniai įgijo vertę. 
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Duokite Dievui vaisių – meilę, augančią ant gyvenimo me-
džio. Tesklinda nuo jūsų meilės šviesa, o skausmo, pavydo 
bei egoizmo šikšnosparniai dingsta tamsoje.  

Visada siekite susilieti su Absoliutu, niekada neišsiža-
dėkite šio tikslo ir nepamirškite jo. Būkite tarsi upė, kuri lė-
tai plaukia į jūrą. Žmogus nusipirkęs bilietą iš Kalkutos į 
Madrasą – vietą, kurią nori pasiekti, pakeliui niekur nesu-
stoja, jam rūpi, kaip ten nuvykti. Žinoma, keliaudamas jis 
gali susidomėti tuo, ką mato pro traukinio langą, ir kai kur 
išlipti pavalgyti, bet tarp Kalkutos ir Madraso jis niekur ne-
ieško namų. Jūsų kelyje gali būti trys etapai ir jie iš tikrųjų 
yra – kai esate toje pačioje vietoje (saalokya), kai esate prie 
mokytojo (saameepya), kai supanašėjate su mokytoju (saa-
ruupya). Tačiau tuo nepasitenkinkite. Atminkite – tai tik tar-
pinės stotys. Pasiekę kiekvieną iš jų, turite keliauti toliau. 

Šioje istorijoje Kučelos žmona atlieka daug svarbesnį 
vaidmenį, nei pats Kučela. Jos meilė didesnė. Iš tikrųjų mo-
terys labiau atsidavusios Dievui nei vyrai. Jos moka geriau 
kontroliuoti savo mintis. Motiniška meilė pašnabždėjo Ku-
čelos žmonai nusiųsti Kučelą pas Viešpatį, kad vaikai galė-
tų sočiai pavalgyti. Ji tikėjo Dievu, o Kučela dvejojo ir ginči-
josi, kad Krišna gali jo nepažinti, neprisiminti, nepakviesti 
jo ir nepriimti jo rodomos pagarbos.  

Dievą mylintis žmogus nieko neturėtų bijoti 
„Bhagavatoje“ rašoma, kad Kučela visą laiką meditavo 

į Dievą. Bet kaip suprasti jo dvejones? Žmona ragino jį liau-
tis abejojus ir nueiti nors prie Krišnos rūmų vartų. Ji buvo 
įsitikinusi, kad jei Kučela parodys nors truputį pastangų, 
Krišna pakvies jį į vidų. Ugnis šildo visus, bet reikia prie jos 
prisiartinti. Jei esate nuo jos atokiai, nedejuokite, kad ugnis 
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jūsų nešildo. Kučela labai jaudinosi ir pagaliau sutiko nueiti 
prie rūmų vartų.  

Kai Kučela nusprendė eiti, žmona ištraukė iš slėptuvės 
nekultų ryžių, kuriuos laikė juodai dienai, paėmė saują, su-
pylė į verdantį vandenį, išėmė, nusausino ir pakepinusi su-
grūdo grūstuvu, paskui pagamino ryžių dribsnių, kuriuos, 
pasak Kučelos, vaikystėje labai mėgo Krišna. Tuos ryžius ji 
sudėjo į skepetą, pririšo prie Kučelos dėvimo apdaro, ir jis 
išėjo sulig kiekvienu žingsniu jausdamas vis didėjančią bai-
mę. Iš tikrųjų Dievą mylintis žmogus neturėtų nieko bijoti. 
Prie Dievo jis turėtų artėti jausdamas, jog tai – jo įgimta tei-
sė ir užsitarnauta malonė. 

Viešpats, žinoma, yra gailestingas ir ligoniui (aartha), 
ir varguoliui (arthaarthi), ir trokštančiam dvasinių žinių 
(jijnaasu), ir išsivadavusiam išminčiui (jnani). Ligonis – tai 
kenčiantis negaluojantis žmogus, varguolis – skurdo pri-
spaustas žmogus, kuris ieško gerovės ir laimės. Taigi labai 
nudžiugęs Krišna pakvietė Kučelą į vidų ir priminė jam 
apie laimingas dienas, kurias jie praleido drauge prie dva-
sinio mokytojo kojų. Kučela sumišęs bandė paslėpti kuklią 
dovaną, kurią prie jo palaikio drabužio jam buvo pririšusi 
žmona, bet Krišna surado ryžius ir pasigardžiuodamas 
juos suvalgė. Jie buvo labai skanūs, nes buvo sklidini mei-
lės Dievui. 

Viešpats gali skurdą paversti turtu  
Pasakojama, kad Rukminė sulaikė Krišnos ranką, kai 

jis siekė pasemti trečią saują. Paprastai komentatoriai aiš-
kina, kad ji baiminosi, jog jei Viešpats paims dar saują, visi 
turtai teks Kučelai. Kokia kvaila mintis! Tarsi Dievo turtai 
galėtų išsekti! Tarsi Jis jaudintųsi, kad mylintys Dievą vis-
ko neišneštų! Tarsi Visatos Motina šykštėtų Savo dovanų. 
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Taip niekada nebūna! Iš tikrųjų ji sulaikė Krišnos ranką to-
dėl, kad norėjo savo dovanos, kurią ruošė mylinčia širdi-
mi, dalies, ji norėjo pati jos paragauti, ji turėjo teisę dova-
na pasidalyti. 

Iš Dvarkos Kučela išvyko nusiminęs, nes Krišna jam 
nieko nedavė ir net nežadėjo duoti. Prisiminęs savo šeimą 
ir badaujančius vaikus, jis labai nuliūdo. Pasinėręs į mintis 
Kučela praėjo pro savo namus, net nepastebėjęs, kad jie la-
bai pasikeitė ir per naktį virto rūmais. Pamačiusi jį žmona 
pašaukė ir papasakojo, kaip netikėtai Krišnos malonės dėka 
į jų namus atėjo laimė.  

Tegu jūsų kalba būna švelni,  
tegu jūsų darbai būna šventi 
Tą dieną Kučela ėmėsi dvasinio darbo! Iki tol jis tik at-

likdavo ritualus, darydavo tai, kas buvo parašyta Šastrose. 
Supratęs, kad Dievas gali padaryti stebuklą ir skurdą pa-
versti turtu, Kučela nutarė siekti Dievo malonės ir pelnyti 
amžiną, niekada neblėstantį džiaugsmą, kitaip sakant, laimė-
ti susiliejimą su Dievu. Jam buvo leista pamatyti, kas jam tei-
kia gėrį. Tad tarp turtų savo namuose jis gyveno kaip aske-
tas, nė kiek prie jų neprisirišęs. Kučela žinojo, jog visa tai – 
dabartiniai turtai ir anuometinis skurdas – tėra sapnas. 

Karalius sapnavo, kad jis – elgeta, ir pravirko, kai jam 
prie vienų durų nedavė išmaldos, bet apsidžiaugė, kai prie 
kitų durų gavo maisto sočiai. Pabudęs jis buvo jau ne elge-
ta, o karalius, tačiau ir tai yra sapnas, iliuzija. 

Gamta netikra, tik Aukščiausioji Tikrovė tikra. Visada 
tai žinokite. Tai aukščiausias dvasinis darbas. Siekite nusi-
pelnyti Dievo regėjimą. Tegu jūsų kalba būna švelni, jūsų 
darbai – auka! Toks yra trejopas kelias. Būkite kaip vaikai – 
nepasipūtę, neišpuikę. Kol jus saisto savybės, kol pasiduo-
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date troškimams (gėrio, didingumo ar blogio), motinos tu-
rite ieškoti patys. Kai išsivaduosite iš savybių ir troškimų 
pančių, motina pati pas jus atskubės ir pasisodinusi ant ke-
lių paglostys. Tegu jūsų regėjimas būna tyras, tegu jūsų 
kalba būna švelni, tegu jūsų darbai būna šventi – tai kelias į 
išsivadavimą. 

Prašanti Nilajamas, 1963 09 02 
 
 
 
 
 

 
 
  an nereikia jūsų gėlių, nes jos vysta, 
vaisių, nes jie pūna,  
pinigų, nes jie už šalies ribų neturi vertės. 
Duokite Man lotosą, kuris auga tyrame ir skaidriame 
jūsų vidinės sąmonės ežero vandenyje, 
šventumo ir nuolatinio darbo vaisius. 
Manęs nevaržo pasaulietinis etiketas, reikalaujantis, 
kad vyresnieji pamatytų jus su vaisiumi ar gėle rankoje. 
Mano pasaulis dvasinis, jo vertybės kitokios. 
Jei tikite Dievą, bijokite nuodėmės ir būkite laimingi –  
tokio tarnavimo, tokio darbo Man pakanka.  
Tai Man suteikia džiaugsmą. 

Satja Sai Baba  

M 
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21. J USLINIAI TROŠKIMAI – NUODAI 

Kaluris Vyrabhadra taip aiškiai ir jaudinamai pasakojo 
apie „Bhagavatos“ įvykius, kad jus visus apėmė palaima. 
Jis vykusiai parinko žodžius, kalbėjo maloniai ir atskleidė 
slaptąją įvykių reikšmę, visus jus privertė gyventi Brinda-
vano piemenukų gyvenimą tuo metu, kai tarp jų buvo Kriš-
na. Kai kurie žmonės apsisvaigina emocijomis arba taip at-
siduoda Dievui, kad vos neišprotėja. Tačiau tokias viską 
nustelbiančias emocijas reikia valdyti. Savo meilę Dievui 
reikia paversti išmintimi ir iš jos semtis stiprybės. 

Žmogaus gyvenimas prasmingas tik todėl, kad gali 
būti panaudotas Dievui pažinti. Gyvenimo tikslas yra galu-
tinis susiliejimas su jūra – Dievu. Tad tegu pasaulis neuž-
tvindo jūsų gyvenimo, nes tada jis taps tuštybės muge, be-
protybe. Klausykitės tokių dalykų, kurie jus vestų prie 
Dievo, paskui tyloje juos apmąstykite, tegu jie įsitvirtina jū-
sų sąmonėje. Toks apmąstymas paverčia jus žmogumi, taip 
tikrinamas žmoniškumas!65 

Jusliniai troškimai – baisiausi nuodai 
Vyrabhadra papasakojo Krišnos šokio ant Kalijos gy-

vatės galvos (kaaliya mardhana) sceną. Kalija yra didžiulė, 
nuodinga, viską žudanti ir naikinanti gyvatė. Ji simbolizuo-
ja jusliniuose troškimuose paskendusį, mirtinai apsinuodi-
                                                 
65 Sai Babos žodžių žaismas anglų kalba: This process of Manana makes 

you a man; that is the test of man – Mananahood! 
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jusį žmogų. Jusliniai troškimai (vishaya) yra baisiausi nuo-
dai (visha). Kai Krišna šoko ant Kalijos galvos (beje, pridur-
siu dar ir tai, kad jūsų širdys turi būti lygios ir švelnios lyg 
gyvatės oda), gyvatė išvėmė visus nuodus ir tapo bejėgė. 
Jei garbinsite Dievą, pasaulis ir visi jo nuodingi dūmai iš-
nyks, o jūs būsite sveiki, tokie, kokie ir turite būti. Tegu 
Viešpaties vardas ir pavidalas šoka ant jūsų širdies tarsi 
Krišna ant gyvatės galvos.  

Krišna neturėjo jokių juslinių troškimų ir todėl galėjo 
pulti į tvenkinį, pašaukti Kaliją ir užšokęs ant jos galvos 
trypti tol, kol iš jos išėjo nuodai. Jei patys esate įklimpę į 
liūną, negalite ištraukti kito ten įkritusio žmogaus. Likite 
ant kranto, nelipkite į liūną. Tačiau dabar jūs kapstotės pa-
saulietinio gyvenimo liūne, gličiame prieraišų purve. Tad 
ar galite sutrypti gyvatę? Ištrūksite iš liūno tik tada, kai 
šauksitės ant kranto stovinčio Dievo, kuris neturi jokių jus-
linių troškimų. Įsikibkite Jo rankos, ir Jis ištrauks jus ant 
tvirtos žemės. 

Anuomet Krišna niekada nesiskyrė su Balarama, ta-
čiau kartą atėjo vienas, be jo.  

Krišna buvo pasipuošęs žalių karoliukų vėriniu, perli-
niu nosies papuošalu, o dešinėje ausyje buvo įsivėręs per-
lais išpuoštą auskarą. Jis nedėvėjo jokių marškinių ar švar-
kelio, tik strėnas buvo apsijuosęs geltono šilko medžiaga, o 
galvą apgaubęs skepeta ar, tiksliau pasakius, vieną galą bu-
vo nerūpestingai permetęs vienaip, kitą – kitaip! Poetų ir iš-
minčių aprašoma povo plunksna jis ne visada būdavo pasi-
dabinęs. Tik kartais ją įsikišdavo. Povų plunksnų tada Brin-
davane buvo apstu, jų ir dabar ten galima rasti. Ant jo nuo-
gos krūtinės buvo aiškiai matomas apgamas – tikrasis visų 
Dievo Įsikūnijimų, taip pat ir Sai, ženklas.  
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Krišna neturėjo jokių juslinių troškimų 
Krišna pamatė griaučius gyvulių, kurie įkvėpę nuo-

dingo oro prie Kalijos tvenkinio, padvėsė. Ant žemės buvo 
prikritusių negyvų paukščių. Aplinkui neliko jokios žalu-
mos. Kai tik Krišna įšoko į tvenkinį, kad išgelbėtų visus 
nuo nuodingosios gyvatės, jo draugai nubėgo į namus atsi-
vesti tėvų, kad jie nueitų ir sustabdytų savo padūkėlį sūnų. 
Tėvai puolė į paniką. Tik Radha liko rami ir susikaupusi. Ji 
žinojo, kad jam šis įvykis tebuvo trumpas šėlsmas, akimir-
ką trunkanti dieviškosios valios išraiška. Krišna neturėjo jo-
kių juslinių troškimų, tad nuodai negalėjo jam pakenkti. 

Jei žmogus eina prie Dievo, net objektyvaus pasaulio 
troškimai pakyla į aukštesnį lygmenį ir tampa tyri. Tas, ku-
ris nesilaiko doros, neištveria, kai Viešpats yra šalia, nes 
dieviška ugnis sudegina visus nešvarumus. Beje, žmonės 
pamiršta, kad Krišnai tebuvo vienuolika metų, kai jis paliko 
Brindavaną, dieviškojo žaidimo sceną, ir išvyko į Mathurą, 
o iš ten į Dvarką. Apie tai smulkiai pasakoja „Bhagavata“, 
tačiau tai ignoruojama, nes žmonių ir poetų, kurie dieviška-
jame žaidime įžvelgia juslingumą, protai užteršti juslinių 
troškimų.  

Berniukas Dhruva, nusprendęs tapti atsiskyrėliu, išėjo 
į mišką paprašyti Viešpaties, kad tėvas elgtųsi su juo taip 
pat meiliai, kaip jis elgiasi su jo broliu. Tačiau dvasiškai to-
bulėdamas Dhruva tą norą pamiršo, jį pakeitė svarbesni da-
lykai. Kai Viešpats užvaldo žmogaus protą, bet koks blogis 
dingsta. Dievui Ramai (Rama) ir geismui (kama) vienoje šir-
dyje ankšta. Dievas ir geismas negali būti kartu. Tad kaip 
galėjo piemenaitės garbindamos Krišną galvoti apie kūną?  
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Viešpats niekada nedaro nieko netinkamo 
Krišna atsiskleidė esąs didingas, padaręs stebuklą – 

pakėlęs Govardhanos kalną ir įrodė esąs aukštesnis už In-
drą, Brahmą bei Varūną. Be to, jis savo burnoje parodė visa-
tą ir visus įtikino atėjęs dieviškosios užduoties atlikti – su-
naikinti bloguosius ir išgelbėti geruosius. Piemenaičių elge-
sys nebuvo pasaulietiškas, nes jos buvo ne šio pasaulio. 

Viešpats niekada netaria nereikalingo ar nereikšmingo 
žodžio, nedaro nieko netinkamo ar netikslingo. Garuda yra 
karmos su dviem – tikėjimo ir meilės Dievui – sparnais sim-
bolis. Juo skrenda Viešpats. Žmogaus širdis taip pat yra tar-
si paukštis. Radha – tai gamta, visata, kuri padeda jums ne-
paliaujamai (dhaara) galvoti apie pagrindą (aadhaara). 

Kitas pavyzdys – įvykis su virve. Krišna juto, jog atėjo 
metas atskleisti tiesą. Motina, įtarusi jį suvalgius smėlį, pa-
prašė išsižioti ir burnoje pamatė visatą. Ilgiausia virvė buvo 
per trumpa Krišnai apjuosti. Apylinkėse visi ėmė apie tai 
šnekėti, visi patikėjo, kad jame yra 14 pasaulių! 

Slaptas kelias į Viešpaties širdį 
Dievo Įsikūnijimai pasirenka, kada ateiti, kaip ateiti ir 

kada skelbti Savo šlovę. Net dabar žinodamas, jog metas 
žmonėms atskleisti Savo paslaptį tinkamas, turiu daryti ste-
buklus. 

Visada mąstykite apie šlovingąjį Krišną. Kiekvieną žo-
dį ir darbą pašventinkite meile Krišnai ar kitu vardu vadi-
namam ir kitu pavidalu įsivaizduojamam savo mylimam 
Viešpačiui. Auksas, iš kurio pagamintas kojos papuošalas, 
gali virsti karūna ant šventyklos skulptūros galvos. Terei-
kia jį ištirpdyti tiglyje ir išlieti karūnos formą. Upės vanduo 
gali būti nešvarus, tačiau jei mylintis Dievą žmogus atsi-
gers gurkšnelį, tardamas mantrą ar kalbėdamas maldą, 
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vanduo taps šventas. Sveikatos kūnui teikia mankšta ir dar-
bas, protui – nuolatiniai apmąstymai apie Dievą, Dievo var-
do kartojimas, reguliarus, gerai suplanuotas, džiugiai atlie-
kamas dvasinis darbas. 

Taikumas yra kviečių miltai, pasišventimas – žirneliai, 
kaltės išpirkimas – lęšiai, atgaila – razinos. Visa tai sumai-
šykite su ghi66, dorybe. Ne menką patiekalą, kurį gaminate 
iš parduotuvėje nusipirktų produktų, o kaip tik tokią auką 
pasiūlykite savo pasirinktai dievybei (ishtadevatha)! Pieme-
naitės žinojo šį slaptą kelią į Viešpaties širdį ir todėl greitai 
Jį pažino. 

Dievas niekada nejaučia neapykantos 
Girdėjote, kad Krišna yra fleitos valdovas. Tačiau kas 

iš tikrųjų yra fleita? Jūs turite būti fleitos. Tegu Krišna į jus 
pučia ir groja nuostabią, širdį pavergiančią melodiją. Au-
kokitės, tapkite tušti, be jokių gyvuliškų savybių, be jokio 
egoizmo, be jokių troškimų – tada Viešpats ateis ir švelniai 
priglaudęs fleitą, t.y. jus, prie Savo lūpų papūs į jus Savo 
malonų kvapą. Leiskite Jam sugroti tokią dainą, kokios 
nori Jis. 

Viešpats yra meilė. Jis niekada nejaučia neapykantos. 
Kartą į Širdi kaimą atėjo daktaras Pilajis. Jis kentėjo dide-
lius skausmus ir meldė Širdi Sai Babos duoti jam dešimt 
gyvenimų, kad galėtų skausmus padalinti į dešimt dalių, o 
iškentęs juos kiekvieną kartą sumokėti savo karminę skolą, 
nes per vieną kartą, t.y. vieną gyvenimą, ją sumokėti būtų 
sunku. Per Kaką Sahebą jam buvo pasakyta pulti Babai į 
kojas ir, kai jis tai padarė, Baba paėmė jo skausmą, atkentė-
jo dešimt minučių – po minutę už kiekvieną gyvenimą – ir 

                                                 
66 Ghi – ištirpdytas išvalytas sviestas.  
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atleido daktarą Pilajį nuo įsipareigojimo. Kai tik tos dešimt 
minučių praėjo, Baba vėl pasijuto gerai. 

Kad meilė būtų stipri ir patvari, ją tarsi virvę reikia su-
vyti iš daugelio vijų. Jeigu ją suvysite iš vienos vijos, ji bus 
per silpna. Supinkite ją iš daugelio vijų, skirtų motinai, tė-
vui, vyrui, žmonai, draugams, sūnui, dukrai ir t.t. Meilė ap-
ima viską. Jos negalima skirti tik vienam žmogui, o kitus at-
stumti. Tai visur tekanti srovė. Meditacija į Viešpatį ir Jo 
meilė padės jums pažadinti ją savo širdies gelmėje. 

Prašanti Nilajamas, 1963 09 06 
 
 
 
 
 
   ėra gyvos būtybės be meilės.  
Net beprotis ką nors nepaprastai myli.  
Tačiau tokia meilė – tik meilės įsikūnijimo, Dievo,  
kuris yra jūsų širdyje, atspindys.  
Jeigu jūsų širdyje nebūtų meilės šaltinio,  
apskritai negalėtumėte nieko mylėti. 
Pažinkite tą šaltinį, pasitikėkite, pasinaudokite juo, 
pagirdykite iš jo visą pasaulį,  
išsivaduokite iš egoizmo,  
nieko nesitikėkite mainais už meilę iš tų,  
kuriuos mylite. 

Satja Sai Baba 
 

N 
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22. PAVERSKITE INERCIJĄ ASKEZE 

Orugantis Narasimha pastarąsias tris dienas aiškino 
Krišnos prigimtį. Mokyti braminai yra įrankiai, kurie pade-
da jums atskleisti Dievo paslaptį. Vadovaudamiesi savo pa-
tirtimi mokslo vyrai aiškina Šastras paprastai ir supranta-
mai. Klausykitės jų nuolankiai ir tvirtai tikėdami Dievu, Jį 
mylėdami. 

Ardžuna Krišnai pasakė: „Atėjau į šį kovos lauką kaip 
drąsus žmogus (dheera), o dabar jaučiuosi bejėgis (deena). 
Esu tik įrankis tavo rankose“. Ardžuna buvo ne purvo skli-
dinas kūnas (mrinmaya murthi), kaip jam atrodė, o dieviško-
sios sąmonės įsikūnijimas (chinmaya murthi). Jame vyravo 
ne žemiška inercija, o dieviška sąmonė, tik jis to nežinojo. 
Žmogus patenka į tokią draugiją, kokios nusipelno. Pagal 
draugus galite spręsti apie patį žmogų. Pats Viešpats buvo 
Ardžunos draugas! Ardžuna, net kovos lauko viduryje 
prieš pat mūšį, kuris turėjo nulemti jo šeimos likimą, pasi-
žymėjo tvirtu tikėjimu ir galėjo sutelkti dėmesį į „Gytos“ 
mokymą. Jis mylėjo Dievą taip, kad privertė Krišną parody-
ti jam visatos ir tyrumo įsikūnijimą! Ardžuna nuolankiai 
prisipažino, jog geriau eis elgetauti, nei žudys savo artimus 
žmones bei gimines, o kai nebežinos, ką daryti toliau, – 
puls Krišnai į kojas. 
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Neišmanymas yra žmoniją kankinanti liga  
Ugdykite šias savybes ir jūs taip pat pelnysite Dievo 

draugiją. Baksnodamas Ardžuną ir juokdamasis iš jo bailu-
mo bei kšatrijui gėdingo noro pasiduoti Krišna pažadino jo 
veiklumą ir padėjęs įveikti vangumą bei neišmanymą pa-
vertė jį kilniuoju didvyriu, pasirengusiu kautis už dorą.  

Isavasja upanišadoje67 sakoma, kad didžiausia nuodė-
mė yra neišmanymas. „Gytoje“ minimas dar ir kitas neiš-
manymo pavadinimas – tai sielos nepažinimas. Joje pabrėž-
tinai kalbama apie šią baisią, daugumą žmonių kankinan-
čią ligą. Studijuokite „Gytą“ kasdien. Perskaitykite kelis 
posmus ir apmąstykite jų prasmę – ji nušvis širdies tyloje. 
Nereikia skaityti painių komentarų. Kiekvienas „Gytos“ 
žodis yra brangakmenis. Jums daugiau nebereikės nei au-
sies, nei nosies, nei kaklo papuošalų. Tegu jūsų širdį puošia 
„Gytos“ posmų brangakmeniai. Tegu jie pažadina jūsų in-
telektą ir duoda darbo rankoms. 

Pagrindinis dieviškojo žaismo tikslas  
yra palaima 
Kol būsite susipainioję jusliniame pasaulyje, negalėsite 

atskirti tikrų dalykų nuo netikrų. Tačiau išmokite skirti ir 
pažinkite tikrovę. Šios pareigos neišvengsite, kada nors tu-
rėsite ją atlikti. Galia, padėtis visuomenėje, turtas, autorite-
tas šiame nuotykyje beverčiai. Žygiuodamas per Pendžabą 
Aleksandras troško susitikti su vienu garsiu išminčiumi. Jis 
nuėjo prie olos, kurioje tas žmogus gyveno, tikėdamasis, 
kad bus svetingai priimtas. Tačiau išminčius paprasčiausiai 

                                                 
67 Isavasja upanišada (Isaavaasya Upanishath) – viena iš dešimties svar-

biausių Upanišadų, nagrinėjanti didžiąją išsivadavimo tiesą; pavadi-
nimas kilęs iš pirmojo jos žodžio Isa, kuris reiškia Dievą. 
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paprašė jo netrukdyti ir eiti sau. Žmogaus visiškai nedomi-
no garsus užkariautojas graikas, sudrebinęs pasaulį. Alek-
sandras labai supyko ir išsitraukęs kardą pagrasino užmuš-
ti išminčių, o šis tik nusijuokė ir ramiai pasakė: „Aš nemir-
siu, nes negaliu numirti“. Aleksandras susimąstė ir įkišo 
kardą atgal į makštį. 

Narasimha pasakojo, kaip Brahma (vienas ir Trejybės 
dievų) išsivedė visus Brindavano gyventojus kartu su gal-
vijais. Tada Krišna stebuklinga iliuzijos jėga sukūrė identiš-
kus vyrus, moteris, vaikus ir galvijus. Visus metus jie gyve-
no ir niekas jų neatpažino! Tačiau Brahma nė kiek nesiski-
ria nuo Višnaus ar Krišnos, jie vienas kitam neprieštarauja, 
abu vykdo tą patį planą. Šis pavidalas yra anas pavidalas. 
Ir šis, ir anas išorinis apvalkalas sukurti tos pačios dieviško-
sios energijos. Pagrindinis šio dieviškojo žaismo tikslas yra 
palaima. Taigi tas, kuris yra Vienas, turėdamas vienokį ap-
valkalą ir vadinamas Brahma, visus išsiveda, o turėdamas 
kitokį apvalkalą ir vadinamas Krišna sukuria pakaitalus – 
visa tai daroma vardan palaimos, kurią pajus dalyviai, žiū-
rovai ir tie, kurie klausys istorijos vėliau. Tai vienas iš būdų 
skelbti Dievo Įsikūnijimo dieviškumą ir priversti žmones 
klausyti bei paklusti. Paprastas žmogus sėdės nuščiuvęs, o 
jo baimė virs tikėjimu, vėliau net jei žmogus pradės ginčytis 
ir svarstyti, Dievo Įsikūnijimas tik džiaugsis, nes žmogaus 
tikėjimas sutvirtės. 

Atsikratykite nepilnavertiškumo  
Protas niekada nenurimsta, jį reikia lavinti, jo „gyvsi-

dabrio“ savybę reikia įveikti, nes iš tikrųjų protas yra sąmo-
nės pavidalas (chaitanya-swarupam) ir jis nurims tik tada, kai 
susilies su sąmone, t.y. su Dievu. Štai ledu padengtas eže-
ras. Ledas – tai inertiška materija, bet patraukite jį visą į 
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vieną pusę, perskelkite pusiau ir išryškės natūralus van-
dens pavidalas, sąmonė. Toji sąmonė nežino nei džiaugs-
mo, nei liūdesio. Ji visada išsaugo tobulą pusiausvyrą. „Aš 
esu Tai“. Manęs neveikia nei viena, nei kita. Aš sklidinas 
aukščiausios palaimos, pastovios, nepaveikiamos, nekinta-
mos išminties. 

Išoperuokite kataraktą ir matysite aiškiai. Atsikratyki-
te nepilnavertiškumo, kuris stabdo jūsų augimą, pasijuskite 
esą dieviškosios sielos, amžinybės, palaimos įsikūnijimai – 
tada kiekvienas jūsų veiksmas virs auka, ritualu. Jūsų akys, 
ausys, liežuvis, kojos bus jūsų dvasinio tobulėjimo įrankiai, 
o ne spąstai, į kuriuos pakliuvę pražūsite. Paverskite inerci-
ją askeze – išsivaduosite. 

Apmąstyti tai, ką išgirdote –  
geriausia dėkingumo išraiška 
Jums iš tikrųjų pavyko, kad tokie protingi ir patyrę 

mokslo vyrai dalijasi su jumis savo žiniomis bei džiaugs-
mu. Apmąstykite tai, ką išgirdote – taip geriausiai išreikšite 
dėkingumą. Turite dar ir kitą privalumą. Įgiję patirties, ga-
lėsite geriau suprasti „Bhagavatą“. Svamio prigimtis yra vi-
sa persmelkianti meilė – ją patyrėte, o „Bhagavata“ kaip tik 
ir pasakoja apie tokią meilę.  

Esu kiekviename žmoguje, kiekvienoje būtybėje. Todėl 
niekam nejauskite neapykantos, neieškokite priekabių. Vi-
sada ir visur skleiskite meilę. Taip geriausia Mane garbinti. 
Nesistenkite Manęs išmatuoti ar įvertinti, nes Manęs ne-
įmanoma suprasti. Melskitės ir garbinkite Dievą, kad jums 
patiems būtų malonu ir patys pajustumėte pasitenkinimą. 
Neteisinga būtų teigti, kad Aš atsiliepiu tik tada, kai žmo-
gus Manęs šaukiasi, ar kad gelbsčiu tik tą, kuris apie Mane 
galvoja. Ar negirdėjote sakant: „Viešpaties rankos ir kojos 
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yra visur“ (sarvathaah paani paadham). Galite išgirsti Mano 
žingsnius, nes Aš einu su jumis, už jūsų, šalia jūsų. Jei su-
šuksite kęsdami agoniją: „Ar negirdi mano širdies skundo? 
Ar Tavo širdis pavirto akmeniu?“, Mano ausis iškart su-
klus. Prašykite, jog saugočiau jus kaip Savo akį – stebėsiu ir 
ginsiu jus. Garbindami Dievą pasmilkykite smilkalų – 
užuosiu juos. Atsiliepsiu šaukiamas kiekvienu vardu, išpil-
dysiu kiekvieną prašymą, jei tik jis kils iš tyros širdies, ir 
tai, ko prašote, bus šventa. 

Prašanti Nilajamas, 1963 09 07 
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23. J ŪS IR AŠ 

Pasak Subarajos, kūnas turi būti panaudotas tam, kad 
juo galima būtų kilti trijų savybių kopėčiomis nuo inercijos 
į veiklą ir nuo veiklos į ramybę, kol pagaliau nulipsite nuo 
kopėčių ir kilsite dar aukščiau. Skausmo ir nerimo, kuris 
dabar persekioja žmogų, priežastis yra kūnas. Žmogus ga-
vo kūną už gerus ir blogus darbus, kuriuos nuveikė anks-
tesniame gyvenime. Visi darbai kartu paėmus vadinami 
karma. Ją lemia prieraiša ir neapykanta, meilė ir abejingu-
mas. Tačiau tai paprasčiausio neišmanymo, visos kūrinijos 
ir savo paties joje vienovės nesupratimo išdava. Tokį neiš-
manymą galima pakeisti tik tikromis žiniomis. Kai žmogus 
kenčia pilvo skausmą, reikia gydyti druska ir dedant karšto 
vandens pūslę ant pilvo, bet ne akių lašais! 

Nuo neišmanymo galima išsivaduoti pripažįstant, kad 
Dievas yra visur, ir savo individualybę suliejant su Visuoti-
nybe. Pirmiausia, vadovaukitės nuostata „Aš esu tavo“ (te-
lugų kalba nenu neevaadu). Tegu banga suvokia ir pripažįs-
ta, jog priklauso jūrai. Tas pirmas žingsnis nėra toks leng-
vas, kaip atrodo. Bangai reikia daug laiko, kad ji pripažin-
tų, jog apačioje esanti didžiulė jūra yra jos egzistavimo 
prielaida. Egoizmas toks didelis, kad ji nieku gyvu neparo-
dys nuolankumo ir nenusilenks jūrai.  
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Trys žingsniai link nedualumo 
„Aš esu Tavo. Tu esi šeimininkas, aš esu tarnas. Tu esi 

valdovas, aš – vergas“, – tokia vidinė nuostata sutramdo 
egoizmą, suteikia prasmės kiekvienam darbui. Toks religi-
nis požiūris vadinamas „kačiuko santykiu su kate“ (maarja-
ala-kishora). Kačiukas gailiai kniaukia prašydamas pagalbos 
ir maisto – taip jis atsikrato bet kokio egoizmo. 

Kitą žingsnį žengiate, kai tarsi banga reikalaujate jūros 
pagalbos kaip savo teisės (telugų kalba neevu naavaadu). 
Viešpaties pareiga saugoti žmogų ir jam vadovauti. Žmo-
gus svarbus, jį verta išgelbėti, ir Dievas pasirengęs paten-
kinti Jam pasišventusio žmogaus poreikius. Pasak Surdaso: 
„Tu esi Mano, nepaliksiu tavęs, uždarysiu tave Savo širdy-
je, niekur nuo Manęs nepabėgsi“.  

Toliau seka pakopa „Tu – tai aš“ (telugų kalba neeve ne-
nu). Aš esu tik atspindys. Tu – tikrovė. Aš nesu atskiras žmo-
gus, nėra dualumo, visa yra viena. Dualumas tėra apgaulė. 

Pirmasis dvasinio gyvenimo požymis yra neprieraiša. 
Jei esate prie ko nors prisirišę, vadinasi neišmanote dvasinio 
mokslo. Neprieraiša yra dvasinio darbo abėcėlė. Turite būti 
taip prie nieko neprisirišę, kad galėtumėte nusimesti visus 
juslinius pančius. Pamąstykite kelias minutes ir įsitikinsite 
žemiškų turtų, garbės ar laimės beprasmybe. Kai esate tur-
tingi, visi jus giria. Kai kūdroje daug vandens, šimtai varlių 
kvarkia aplinkui. Kūdrai išdžiuvus neprisiartins nė viena.  

Ženkite sunkiu Dievo keliu 
Jei lavonas papuoštas brangenybėmis, pasak patarlės, 

daugelis tvirtins esą mirusiojo giminės. Tačiau jeigu jis ne-
papuoštas nė viena brangenybe, niekas neateis jo apraudo-
ti! Kaupdami savo banko sąskaitoje pinigus pagalvokite, ar 
nepridarysite sau ir savo vaikams rūpesčių, nes jūsų vai-
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kams bus sunkiau gyventi tyrai ir garbingai. Siekdami 
menkavertės šlovės negarbingomis priemonėmis prisimin-
kite, kas šiandien iš daugybės jūsų tėvynainių gerbiamas ir 
už ką? Nejaugi nesuprantate, jog visur gerbiami tie, kurie, 
užuot žengę lengvu pasaulietiniu keliu, aukojosi, išsižadėjo 
pasaulio ir žengė sunkiuoju Dievo keliu? 

Sveikinkite likimo smūgius, nesėkmes ir nelaimes taip 
tarsi būtumėte auksas, kuris dedamas ant priekalo, kad įgy-
tų papuošalo pavidalą, arba cukranendrė, kuri pasiduoda 
medkirčiui, spaudėjui, virėjui, indui, purkštuvui, džiovin-
tuvui, kad būtų išsaugotas jos saldumas ir visi galėtų varto-
ti iš jos pagamintą cukrų. Kai pandavus viena po kitos už-
griuvo nelaimės, jie nesipriešino joms, bet buvo laimingi, 
kad nelaimės padėjo jiems prisiminti Krišną ir jo šauktis.  

Vykdykite Dievo valią visiškai Jam paklusdami 
Gulėdamas mirties patale ant strėlių Bhyšma verkė. 

Ardžuna paklausė, ko jis rauda, o šis atsakė: „Aš lieju aša-
ras, nes prisimenu pandavų iškentėtas nelaimes“. Tada 
Krišna tarė: „Tai pamoka Kali jugai68. Netrokškite galios, vi-
suomeninės padėties ar pinigų, bet vykdykite Dievo valią 
visiškai Jam paklusdami, tada būsite laimingi, niekas jūsų 
neliūdins“. 

Dievas skuba pas Jam atsidavusį žmogų greičiau, nei 
šis skuba pas Dievą. Ženkite vieną žingsnį Jo link, ir Jis 
žengs šimtą žingsnių jūsų link! Viešpats jums yra daugiau 
nei motina ar tėvas. Jis saugo jus iš vidaus, kaip gelbėjo ir 
saugojo daugybę šventųjų, kurie Juo tikėjo. 

Prašanti Nilajamas, 1963 09 08  

                                                 
68 Kali juga – pagal indų kosmologiją paskutinis iš keturių amžių,  tam-

sos ir melo amžius.  
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  ykčiu ir neapykanta galima pasinaudoti,  
kad apsisaugotumėte nuo blogio,  
kuris tyko dvasinio ieškotojo.  
Pykite ant dalykų,  
kurie jums trukdo žengti dvasiniu keliu,  
neapkęskite įpročių,  
kurie paverčia jus gyvuliu.  
Siekite dvasinių žinių ir visur regėkite Dievą.  
Tada jūsų gyvenimas bus prasmingas.  

Satja Sai Baba 

P 
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24. BŪKITE NAMŲ KARALIENĖS 

Direktorė Parvatama ilgai laukė šios dienos, kad at-
vykčiau į jūsų koledžą ir pasikalbėčiau su jumis. Šis kole-
džas, kaip ji ką tik pasakė, egzistuoja jau 85 metus, jis iš-
mokslino ir nusiuntė į gyvenimą tūkstančius moterų. Bha-
rata – tai šalis, kurioje žmonės yra prisirišę (rathi) prie 
Dievo (Bha) arba dieviškųjų žinių (Brahmavidya). Čia žmo-
nės dvasiniam darbui jaučia natūralią trauką, įsiklauso į 
Begalybės kvietimą. Tiesa, toji trauka dabar sumažėjusi. 
Tai didelė nelaimė. Stenkitės, kad trauka dvasiniam 
darbui visai nedingtų, ryžkitės ją atgaivinti bent jau savo 
širdyse. 

Šiam idealui pasiekti reikalingos dvi prielaidos – inte-
lektas, besivadovaujantis tiesa, ir sąmonė, nepakenčianti jo-
kių teršalų, jokio nedorumo, jokių ydų. Tai turtas (aasthi), 
kuris paverčia žmogų teistu (aasthika)! Intelektas turi ieškoti 
atsakymo į klausimus, kodėl žmogus gimė, kam jam duotas 
šis gyvenimas, kam šis nuotykis, koks žmogaus veiksmų 
poveikis šiam ir būsimiems gyvenimams ir t.t.. O sąmonė 
turi pažinti joje slypintį dieviškumą.  

Tikėkite savo dieviškumu 
Švietimas, neugdantis kuklumo ir išminties, yra tik 

brangaus laiko švaistymas. Kad ir ko mokytumėtės ar nesi-
mokytumėte – stiprinkite dvasią, reikalingą dorai išsiugdy-
ti, kad galėtumėte atsispirti objektyvaus pasaulio pagundai 
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ir vilionėms. Išmintis – tai ne gudrumas, kuris šiandien per-
dėtai vertinamas, o gebėjimas matyti daiktus tokius, kokie 
jie yra iš tikrųjų, mokėjimas skirti laikinus dalykus nuo am-
žinų, individualius – nuo universalių, paviršutiniškus – 
nuo esminių. Ugdykitės taip pat pagarbą praeičiai, vyres-
niesiems, kurie išsaugojo šventą dvasinę išmintį bei patirtį, 
nes ir jūs turėsite tai saugoti.  

Dar stiprinkite ir tikėjimą, tikėkite savo dieviškumu, 
amžinosiomis vertybėmis, kurios įgyjamos uoliu dvasiniu 
darbu ir neprieraiša. Gyvenimas tampa mielesnis, kai ko 
nors truputį atsisakoma. Jei gausite viską, ko norite – persi-
sotinsite. Atsisakykite daugelio dalykų, kurių vaikosi jūsų 
protas, ir pamatysite, jog esate pakankamai stiprios susitai-
kyti ir su gera, ir su bloga lemtimi. 

Dar žmonės linkę spręsti ne pagal esmę, o pagal išorę. 
Kartą gyveno vienas dievui Ganešai labai atsidavęs žmo-
gus. Visus turtus jis panaudojo savo Viešpačiui pavaizduo-
ti. Ne tik Ganeša, bet ir pelė, jo susisiekimo priemonė, skė-
tis, sostas bei kiti priedai buvo pagaminti iš aukso. Vėliau 
žmogui prasidėjo juodos dienos, ir jis turėjo visus tuos 
brangius daiktus parduoti. Pirklys, pasisiūlęs juos nupirkti, 
pasvėrė kiekvieną prekę ir nustatė jų kainas. Kai jis pasakė, 
kad Ganeša kainuos tiek pat, kiek ir pelė, nes abu sveria 
vienodai, žmogus supyko ir pasakė, jog tai yra pažemini-
mas. Anot jo, Ganeša turi kainuoti daugiau negu pelė! 
Žmogus pamiršo tikrovę ir vertino ne esmę, o išvaizdą, pa-
vidalą ir vardą.  
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Mokytis reikia ne tik tam,  
kad užsidirbtumėte pragyvenimui 
Jei vertinsite tik užimamas pareigas, kurios tėra laiki-

nas dalykas, kai išeisite į pensiją ir atsisėsite Lal Baghe69 
ant suolo, niekas jūsų nepažins ir nesisveikins! Jeigu moki-
nys tik išoriškai „nublizginamas“, metai mokykloje eina 
veltui. 

Mokytis reikia ne tik tam, kad užsidirbtumėte pragy-
venimui, o kad gyventumėte turiningiau, prasmingiau, ver-
tingiau. Nieko blogo, jei sieksite pelningo darbo, tačiau išsi-
lavinęs žmogus turi žinoti, kad nepakanka tik egzistuoti, 
nepakanka tik turėti pelningą darbą. Taip pat mokytis rei-
kia ne tam, kad išsiugdytumėte gebėjimą ginčytis, kritikuo-
ti ar nugalėti oponentą, pademonstruoti kalbos ar logikos 
meistriškumą. Geriausias mokslas yra tas, kuris moko, kaip 
ištrūkti iš gimimų bei mirčių rato, kuris teikia dvasinę ra-
mybę, tokią ramybę, kurios neveikia mirties baimė ir ne-
trikdo likimo smūgiai ar dovanos. Toks mokslas prasideda 
tada, kai baigiasi šis mokslas. 

Studijuodamos ir tirdamos materialų pasaulį pamaty-
site, kad jis yra tik gėrio ir blogio sankaupa, sieksite to, kas 
yra aukščiau už jį. Tik tada, kai išmoksite vadovautis tiesa, 
dora, ramybe ir meile, būsite nutviekstos šviesos. Pagrindi-
nė priežastis yra ta, jog žmogus nežino svarbiausių dalykų. 
Tad kaip jis gali pelnyti ilgalaikę ramybę? 

Niekas jums nesuteikia  
nei džiaugsmo, nei skausmo 
Kartą gydytojas liepė žmogui: „Patepk tą vietą, kur ta-

vo sūnui įgėlė skorpionas“. Mylintis tėvas paklausė sūnaus: 

                                                 
69 Lal Baghas – gražus parkas Bangalore. 
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„Kur įgėlė skorpionas?“ Berniukas parodė sakydamas: 
„Štai ten“, ir tėvas nuėjęs patepė žemės vietą! Ar skausmas 
liausis? Nuneškite lempą ten, kur tamsu. Niekas jums nesu-
teikia nei džiaugsmo, nei skausmo, jie sklinda iš jūsų vi-
daus. Tad gydykitės patys, nekaltinkite kitų ir nekurkite 
planų, kaip juos įveikti. 

Nešiojate krūvas knygų iš viršaus į apačią, iš savo 
kambario į koledžą ir atgal, o klausimai vis tiek niekaip ne-
sibaigia. Tačiau daug daugiau išmoksite, jei ne kalsite at-
mintinai knygų puslapius, o stebėsite reiškinius ir medituo-
site. Iš tikrųjų vertingų dalykų galite išmokti iš Vedų ir 
Upanišadų bei religinių tekstų.  

Kartą vienas mokslo vyras, norėdamas persikelti per 
Godavarės upę, išsinuomojo valtį. Plaukdamas per upę jis 
ėmė šnekėtis su valtininku ir paklausė, ar šis kur nors mo-
kęsis, o kai tas atsakė, jog nesimokęs, žmogus liūdnai tarė: 
„Kaip liūdna! Ketvirtis tavo gyvenimo praėjo veltui. Tarsi 
būtum paskandinęs tuos metus upėje“. Paskui mokslinin-
kas paklausė, ar valtininkas galėtų pasižiūrėti į laikrodį ir 
pasakyti, kiek yra laiko, bet šis atsakė neturįs laikrodžio ir 
apskritai nenorįs jo turėti. Apgailestaudamas vyras pasakė: 
„Pusė tavo gyvenimo nugrimzdo į upę“. Kitas jo klausimas 
buvo apie laikraščius: ar valtininkas juos skaitąs, koks jo 
mėgstamas laikraštis? Šis atsakė neskaitąs jokių laikraščių 
ir naujienų žinoti nenorįs, nes jam ir taip pakanka savų rū-
pesčių. Žmogus atvirai pareiškė, jog valtininkas prarado 
tris ketvirčius savo gyvenimo.  

Būkite pasirengusios sutikti  
ir džiaugsmą, ir skausmą 
Netrukus dangus apsitraukė tamsiais audros debesi-

mis, artėjo lietus. Valtininkas atsisuko į mokslinčių. Atėjo jo 
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eilė klausti ir jis paklausė: „Ar Jūs mokate plaukti?“ Išsi-
gandęs keleivis prisipažino, jog nemoka. Tada valtininkas 
pasakė: „Tokiu atveju visas jūsų gyvenimas nugrims į 
upę“. Taip nutinka šiuolaikiniams išsilavinusiems Indijos 
žmonėms. Jie nemoka to, kas jiems padėtų  nelaimėje išsi-
gelbėti ir išsaugoti dvasinę pusiausvyrą. 

Esate nešamos materialių malonumų ir vilionių potvy-
nio bangos. Ar ilgai tai truks? Gyvendamos troškimų pa-
saulyje turite būti pasirengusios vienodai vertinti ir 
džiaugsmą, ir skausmą. Pasikvieskite ministrą Prabangą 
(bhoga), drauge su juo ateis ir jo asmeninė sekretorė Liga 
(roga)! Bet jei pakviesite ministrą Pasiaukojimą (thyaga) bei 
jo kolegą Susivienijimą su Dievu (yoga) – galėsite džiugiai 
priimti ir jų asmeninę sekretorę Prabangą (bhoga), kuri gre-
ta savo šeimininkų atlieka tik antraeilį vaidmenį. 

Ugdykitės tyrą ir tvirtą charakterį 
Tikrasis išsilavinimas – tai ne daugelio kalbų mokėji-

mas. Prisimenu vieną įvykį, kuris neseniai nutiko. Vieno iš-
silavinusio džentelmeno žmona pradėjo gauti kažkokio 
Lakšminarajano laiškus. Vyras įtarė jį buvus žmonos 
studijų laikų draugužiu ir kai vieną dieną atėjo telegrama, 
kurioje Lakšminarajanas prašė sutikti jį geležinkelio stotyje, 
vyras žinią nuslėpė. Labai supykęs ant nepažįstamojo bei 
žmonos jis laukė, kas bus. Tragedijos buvo išvengta, kai į jų 
namus įsiveržė žmonos koledžo draugė, nusivylusi, kad jos 
niekas nesutiko stotyje, kaip kad ji telegramoje buvo pra-
šiusi. Paaiškėjo, jog draugė atvyko į šį miestą, nes jos vyras 
Narajana perkeltas čia dirbti! Tokių kvailų įtarimų priežas-
tis yra ne kas kita kaip mokėjimas skaityti! 

Kokia nauda iš išsilavinimo, jei tie, kurie skelbiasi esą 
išsilavinę, nepasižymi doru elgesiu. Ugdykitės dorą ir 
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tvirtą būdą. Atminkite – dauguma jūsų ištekės, jums teks 
didžiulė atsakomybė auginti šeimą, tai labai brangi gali-
mybė. Išmokite prisitaikyti prie kitų, aukotis ir tarnauti – 
tai subtilus menas. Kai piktai atsakote ką nors savo uošvei, 
nepamirškite, jog kada nors ateityje jūs taip pat turėsite 
marčias! Vertinkite jų nuomonę, nes jos apdairesnės, turi 
daugiau patirties, jaučia didesnę atsakomybę, geriau pa-
žįsta žmones ir gyvenimą, nei jūs, ką tik peržengusios jų 
namų slenkstį. 

Vyro šeima, į kurią ateinate ištekėjusios, yra gera treni-
ruočių aikštelė, tai jūsų dvasinio darbo laukas. Kai jums nu-
rodo trūkumus, nepykite: išanalizuokite savo elgesį ir pa-
galvokite, kur suklydote. Savianalizė yra pirmas žingsnis 
savęs tobulinimo ir ramybės link. Nedidinkite kitų žmonių 
klaidų, pasitraukite nuo jų kuo toliau, ir tada klaidos atro-
dys mažos, tačiau kreipkite dėmesį į savo klaidas ir stenki-
tės jas iškart ištaisyti. Vertinkite visus priekabių ieškotojus 
kaip draugus ir gera jums linkinčius žmones, nes jie laiku 
siunčia jums perspėjamuosius ženklus. 

Būkite švelnios, kalbėkite švelniai 
Matau, jog dabar ciniškai ginčytis tapo menu. Tai blo-

gas ženklas. Kaip tik todėl dingo nuolankumas, neliko pa-
garbos mokytojui. Žinoma, yra mokytojų, kurie prašydami 
mokinių cigarečių patys save žemina! Kartą vienas žudikas 
buvo teisiamas teisme. Ginčydamasis jis maldavo: „Aš esu 
siela, kaip skelbiama „Gytoje“. Tad kaip aš galiu ką nors 
nužudyti? Kaip gali žmogus būti nužudytas?“ Teisėjas at-
sakė: „Nesijaudink. Kai tave pakarsime, tu nemirsi. Aš ne-
galiu įvykdyti tau mirties bausmės, nes esi siela, nemirštan-
ti, nežudanti. Ji yra visur ir visuose“. Tokie žmonės naudo-
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jasi doros sąvoka tik tada, kai ji jiems tinka. Kitais atvejais 
šios taisyklės jiems nerūpi. 

Būkite švelnios, kalbėkite švelniai. Jei būsite švelnios, 
negalėsite šiurkščiai kalbėti. Kalbėkite be pykčio ar pagie-
žos, dirbtinumo ar formalumo, nuoširdžiai. Tada nuo jūsų 
sklis džiaugsmas ir meilė. Kai tėvai sakys, jog negali jūsų 
aprengti taip, kaip norite, ar papuošti jus įvairiomis brange-
nybėmis, kurių trokštate, nepykite ir nesiginčykite su jais. 
Būkite drąsios, atsispirkite pagundoms ir nepasiduokite 
minios madai. Atminkite, jog ugdyti taurias savybes yra 
taip pat svarbu, kaip ir prižiūrėti kūną.  

Nematomos partnerės, įkvėpėjos ir mokytojos  
Jūs vaikštinėjate ir važinėjate autobusais, apsirengu-

sios gražiomis suknelėmis ir nešiojatės knygų krūvas, ta-
čiau pasakysiu jums štai ką – gražiausias moters papuoša-
las yra dora. Svarbu ne pusryčiai (naashttha), o drausmė 
(nishttha). Be pusryčių galite apsieiti, bet neapsieisite be 
drausmės. Dabar pat pradėkite laikytis drausmės. Tegu 
tvarkingas drausmingas gyvenimas tampa įpročiu, ginklu, 
kuris apsaugos jus nuo blogio.  

Kasdien vienodu laiku melskitės Dievui ir kartokite Jo 
vardą arba mąstykite apie Jo šlovę – atpildas bus didžiulis. 
Negudraukite: „Pirma pažiūrėsiu, koks bus atpildas, pas-
kui pradėsiu dvasinį darbą“. Dirbkite, o patirtis ateis vė-
liau, ji būtinai ateis. 

Šis koledžas vadinamas Karalienės moterų koledžu. 
Aš noriu, kad kiekviena iš jūsų taptumėte karaliene, savo 
namų valdove. Karalienės iš savo rūmų vidinių apartamen-
tų žvelgia į pasaulį pro angas sienose, jos gali kitus matyti, 
bet nuo svetimų akių yra apsaugotos. Tai ypatinga moters 
pareiga (stri-dharma), dėstoma Šastrose. Niekas neturėtų jū-
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sų matyti, niekas neturėtų apie jus kalbėti. Būkite toli nuo 
visuomenės akių, būkite nematomos partnerės, įkvėpėjos ir 
mokytojos.  

Jei norite, kad kiti jus gerbtų, gerbkite juos. Jei norite, 
kad kiti jums tarnautų, tarnaukite jiems. Meilė gimdo mei-
lę, pasitikėjimas kelia pasitikėjimą. Savęs išaukštinimas ir 
savanaudiškumas neša nelaimes. Iš tikrųjų joks džiaugsmas 
neprilygsta tarnavimo kitiems džiaugsmui. Būkite kaip šis 
laikrodis, rodantis tikslų laiką visiems, kurie nori jį žinoti. 
Laikrodis neturi nei simpatijų, nei antipatijų. 

Malda yra stiprybės šaltinis 
Žmonės vadina jus silpnomis. Netikėkite tuo. Ar gali-

ma vadinti jus silpnomis, jei pasižymite visais stiprumo po-
žymiais: esate protingos, drausmingos, dvasingos, vertinate 
kitų tobulumą, suvokiate savo klaidas, siekiate tobulėti. 

Jūsų direktorė paprašė pasodinti šio koledžo sode 
čampakos70 medį ir Aš mielai tai padariau, tačiau daug mie-
liau pasėčiau jūsų širdyse maldos sėklą. Maldos sklidinas 
gyvenimas nepasiduoda aistros įsiūčiui, nes malda yra stip-
rybės ir bendradarbiavimo šaltinis. Tai, kad žmonės rečiau 
kartoja Dievo vardą, sąlygojo šios šalies nuosmukį. Vienuo-
se namuose dabar yra dešimt grupuočių ir partijų. Tie, ku-
rie negali susitvarkyti savo namuose, ėmėsi reformuoti šalį 
ir patarinėja kitiems, kaip gyventi darniai, bendradarbiau-
jant vienam su kitu. 

Pamirštos žinios apie sielą, kuri yra visų būtybių pa-
grindas, ir tai yra neramumų, sumaišties bei moralinės kri-
zės priežastis. Pažadinti miegančius ir perduoti jiems tas ži-
nias – kaip tik dėl to Aš ir atėjau. Laiminu jus, kad jūsų gy-
                                                 
70 Čampakos medis – labai gražus amžinai žaliuojantis medis ilgai žy-

dinčiais kvapniais žiedais. 
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venimas būtų sklidinas džiaugsmo ir ramybės. Laiminu šį 
koledžą, kad jis ilgai gyvuotų ir būtų naudingas, padėtų 
šios šalies moterims pažinti save, o jos padėtų tai padaryti 
kitiems. 

Karalienės moterų koledžas, Maisoras, 1963 09 12 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  isi keliaujate į kapines,  
kasdien artėjate prie mirties.  
Tad neatidėliokite pareigos,  
kurią turite atlikti vardan savo pačių gerovės. 
Prieš tapdami lavonu (shava), supraskite,  
jog esate Šiva (Shiva) –  
tada nebereikės daugiau mirti. 

Satja Sai Baba 
 

V 
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25. NĖRA NAŠLAIČIŲ,  
VIEŠPATS RŪPINASI VISAIS 

Kanadų kalba graži ir maloni, tačiau Aš nenorėčiau 
dabar ja kalbėti, nes jaučiu, kad suprasite Mane, net jei kal-
bėsiu telugų kalba. Dėdamas pamatų akmenį šiems atsili-
kusių vaikų namams ir bendrabučiui bei dirbtuvėms esu 
laimingas, nes Dievą garbinti geriausia tarnaujant. Žinau, 
jog ši įstaiga iš tikrųjų Jam tarnauja. Ji tarsi švyturys jūroje 
tarp tų, kuriems rūpi tik pasaulietiški dalykai. 

Kai kalbama apie aukštesnius tarnavimo būdus, svar-
biausia mylėti Dievą. Iš dvejopos naudos – pasaulietiškos ir 
dvasinės – Sunandama pasirinko dvasinę naudą. Todėl pa-
juokiama ji nepalūžta, o garbinama nekreipia dėmesio į 
liaupses. Sunandamai tereikia sutvirtinti tikėjimą Dievu, tik 
tiek, – tada jai pavyks įgyvendinti savo sumanymą.  

Artėjant rinkimams žmonės staiga pradeda vaikščioti 
ir visų maldauti, kad už juos balsuotų. Tačiau juk jie galėtų 
maldauti Dievo ir Viešpats apdalytų juos Savo malone.  

Jeigu žmonės būtų dievobaimingi, kuklūs ir sklidini 
tarnavimo dvasios, nesižemindami ir nemaldaudami prie 
durų surinktų visus reikalingus balsus.  

Tikėjimas laiduoja pergalę 
Būkite geri, naudingi, dievobaimingi, tarnaukite ki-

tiems ir laimėsite žmonių pasitikėjimą. Esu tikras, jog mi-
nistras Kantis, kuris yra čia, sutiks su Mano nuomone, kad 
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tokiam žmogui nereikia prašyti balsų, žmonės patys ateis ir 
juos pasiūlys. Tikėjimas, tik tikėjimas laiduoja pergalę – 
kad ir kokios ištiktų nesėkmės, tikėkite savimi, jog darbas, 
kurio imatės, iš tikrųjų pavyks. 

Prieraiša ir neapykanta – didžiausi tobulėjimo bet ku-
rioje srityje priešai. Jei žmogus mano, kad gelbsti kitus – 
liūdna, nes kitų apskritai nėra. Visa yra viena. Vieno žmo-
gaus liūdesys yra visų liūdesys. Pagrindinė klaida – žmo-
gaus neišmanymas. Jei tik jis būtų protingas, žinotų, jog vi-
si žmonės tėra to paties vandenyno bangos. 

Pasiaukojama veikla (nishkamakarma) yra idealas, kurio 
reikia siekti. Dabar viskas vertinama pagal naudą. Studen-
tas taip pat studijuoja dėl algos, kurią gaus turėdamas 
mokslinį laipsnį. Toks jo tikslas. Jei pavėdinsite žmogui iš 
meilės, jis nekaltins jūsų, kai išeisite, bet jeigu šiam darbui 
pasamdytas tarnas liausis vėdinęs šeimininką, iškart bus 
priverstas dirbti. Pirmu atveju darbas atliekamas negalvo-
jant apie vaisius, žmogus nesiekia jokios naudos sau. Nau-
dos troškimas yra lyg geluonis su nuodais. Ištraukite ją ir 
karmos gyvatė taps nepavojinga. 

Kai dirbsite dvasinį darbą,  
tikėjimas bus pastovus 
Jei norite negalvoti apie savo darbo vaisius, turite 

aukotis, o aukotis įmanoma tik tada, kai labai tikite Dievu. 
Kai dirbsite dvasinį darbą, tikėjimas nesvyruos. Dabar jū-
sų dvasinis darbas yra tarsi užkandžiai, kuriais žmogus 
užkandžiauja, pagrindiniai jo patiekalai yra šio pasaulio, 
iš šio pasaulio. Tačiau didesnę maisto dalį turi sudaryti 
dvasingumas. 

Laiku pastebėkite pavojų suklysti. Nesielkite tarsi na-
mo šeimininkas, kuris, kai žmona jam pasakė: „Girdžiu 
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kažkokį triukšmą, gal ten vagis“, atkirto: „Žinau, netruk-
dyk man miegoti“. Po kelių minučių ji tarė: „Jis įėjo į na-
mus“, bet vyras tik burbtelėjo: „Žinau“. Kiek palaukusi ji 
perspėjo: „Jis atidaro dėžę“, bet žmogus pakartojo: „Žinau“ 
ir toliau ramiai sau gulėjo. Po kurio laiko žmona pasakė: 
„Jis bėga lauk“. Šeimininkas, kaip ir anksčiau, pakartojo: 
„Žinau“ ir nekreipė jokio dėmesio į perspėjimus, kad namai 
apvagiami. Taip pat elgiatės ir jūs, kai negirdite perspėjimo 
ir viską matydami einate ten, kur tyko nelaimė. 

Kai suvoksite, kad visi yra tos pačios jūros bangos, ne-
bevartosite žodžio „vargšas našlaitis“ (anaatha), kurį išgir-
dau skaitytame pranešime. Iš tikrųjų nėra jokių vargšų naš-
laičių, nes visi saugomi (sa-naatha), Viešpats rūpinasi visais. 
Jis galvijų sergėtojas (pasu-pathi). Pasu – tai individuali siela. 
Kūrinijoje yra tik vienas vyriškasis pradas – Aukščiausiasis 
Viešpats (Purusha), visa kita – moteriškasis pradas (sthree). 

Taip pat nėra jokių kvailių. Tai tik vaidmuo, kurį atlie-
ka tam tikra žinių įsikūnijimo apraiška, kuri yra Aukščiau-
sioji Siela. Filme apie Tjagaradžą Nagaja gali atlikti Tjagajos 
vaidmenį, bet visada jis išlieka Nagaja. Gyvenimo dramoje 
Tjagajos vaidmuo laikinas.  

Pas Dievą keliaujama dirbant gerus darbus 
Atminkite tai ir keliaudami pas Dievą nedelskite. Kai 

rengiatės į kelionę, prisipilate į baką benzino. Tačiau kai 
nusprendžiate automobilį ilgesnį laiką palikti garaže, ben-
zino į baką nepilate. Kūną taip pat maitinate tam, kad galė-
tumėte vykti į kelionę pas Dievą. Pas Jį keliauti – tai atsi-
teisti už karmą, dirbti gerus darbus ir negeisti savo darbo 
vaisių. Tokia karma dar vadinama „kūno karma“, kai kū-
nas naudojamas įkalintai sielai išvaduoti. 
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Ne visiems iš dangaus krentantiems lašams pavyksta 
pasiekti jūrą. Tik patekę į tekančią upę pasiekia tikslą – jū-
rą, iš kurios kilo ir į kurią trokšta sugrįžti. 

Štai saulė nutvieskė salę, nes ji nėra tokia didelė, kad 
suteiktų jums visiems pavėsį. Negaliu žiūrėti, kaip jūs ken-
čiate. Štai ten vienas žmogus nualpo. Paduokite jam šven-
tųjų pelenų, įberkite į vandens stiklinę, tegu jis išgeria. (Sai 
Baba pasuko Savo dešinę ranką vieną kartą ir Savo malonės 
ženklan materializavo vibhutį.) Kai eisiu į lauką, nesigrūs-
kite aplinkui ir nepulkite Man į kojas. Nusilenkite Man sa-
vo širdyje, tai geriau, nei brautis į priekį ir stumdytis. Čia 
daug senų žmonių, ligonių ir vaikų. Tad būkite ramūs ir 
kantrūs. Kodėl darote tai, kas nepatinka nei jums, nei Man? 
Tegu Sai apsigyvena jūsų širdyse, tai suteiks jums laimės 
(hai), o Man – džiaugsmo! 

Maisoras, Vanivilasapuramas, 1963 09 15 
 
 
 
 
  enkite dvasiniu keliu  
labai trokšdami pasiekti tikslą  
ir nusimesti nešamą naštą. 
Atminkite, jog turite gyventi  
name su keturiomis didelėmis kolonomis:  
doros, turto, geismo ir išsivadavimo. 
Tačiau kad ir kiek sukauptumėte turto ar įgytumėte galių,  
neturėsite ramybės ir nejusite pastovaus pasitenkinimo, 
jeigu neatsigaivinsite iš aukščiausios palaimos šaltinio.  

Satja Sai Baba 

Ž 
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26. STATYTI AR PRAŠYTI IŠMALDOS 

Aš Pats paprašiau Sunandamos šį vakarą pakviesti jus 
visus čia, kad galėčiau pasikalbėti su jumis apie didžiulį vi-
suomeninį darbą, kurį dirbate. Šįryt padėjau jūsų įstaigai 
pamatų akmenį, palaiminau jūsų pastangas, nes tarnaujate 
moterims ir vaikams, ypač tiems, kurie yra protiškai atsili-
kę ir turi fizinę negalią. Kaip supratau, jums taip pat pade-
da psichologai, kurie žino tokių vaikų problemas. Kol kas 
viskas gerai. 

Ryžotės padėti Sunandamai vykdyti šią gailestingumo 
misiją. Patarsiu pirmiausia pradėti statyti gyvenamuosius 
kambarius ir klases. Maldų salė gali palaukti, nes vieta, kur 
meldžiamasi, ir taip yra sklidina pamaldumo. Jūs čia atgai-
laujate, niekas labiau neįkvėps vaikų bei suaugusių, kurie 
stebi jus ir jūsų pastangas. 

Sujunkite senovinį ir šiuolaikinį stilius  
Sunandama sakė, jog kai kurie iš jūsų nori, kad pasta-

tai primintų senąją Indijos architektūrą, būtų panašūs į 
šventyklas, o kitiems labiau patinka naujausias stilius: pa-
prastas, patogus ir pigus, be prašmatnių puošybos elemen-
tų. Neįmanoma dabar, XX amžiuje, atkurti lapų trobelių  
statybos. Sujunkite senovinį ir šiuolaikinį stilius. Be to, no-
riu, kad ne plytų ir kalkių statinys, o jūsų širdys dvelktų 
amžina dvasia.  
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Ar gali pastato, kuriame gyvens vaikai, stilius nulemti 
jų požiūrį, jeigu jie ir taip jau priklauso šiuolaikiniam am-
žiui ir yra veikiami jo vilionių? O mokytojai? Jie sklidini šio 
amžiaus aistrų ir prietarų. Tegu vaikų širdys tampa tarsi 
senosios lapų trobelės, tegu jie vadovaujasi senųjų šios ša-
lies išminčių idealais, tegu jie būna paprasti ir nuoširdūs, 
tegu jie myli visus. Tada pastato stilius nebus svarbus. 
Svarbu, kokios žmogaus mintys. Jei šiuolaikinis amžius rei-
kalauja permainų, tegu jos bus neesminės, bet nekeiskite 
tiesos, nes prarasite esmę.  

Jei kam nors patinka mėlynos ar raudonos spalvos gė-
rimas, nepilkite į butelį mėlynų ar raudonų dažų. Supilkite 
gėrimą į mėlyną ar raudoną stiklinę ir pasiūlykite žmogui 
atsigerti. To pakaks. Jei norite, kad pastato stilius būtinai 
būtų toks, o ne kitoks, statykite jį, bet nekeiskite darbo, ku-
ris jame vyks, esmės ir darbininkų požiūrio. 

Už kantrybę ir pastangas bus atlyginta 
Vadovaukitės taisykle – malonu (hitha) tai, kas saikin-

ga (mitha). Tegu pastatas nebūna pernelyg rėžiantis akį, 
pernelyg senovinis, pernelyg prabangus, pernelyg trapus. 
Laikykitės aukso vidurio, tai duos didžiausios naudos. Ne-
įmanoma visiškai atsisakyti juslinių objektų troškimų, tad 
paverskite juos garbinimo įrankiais. Visas savo pastangas 
aukokite Dievui, vertinkite visus laimėjimus ir nesėkmes 
kaip Dievo malonės ženklus. Viskas vyksta pagal Jo valią. 
Tegu šešios aistros71 tampa jūsų tobulėjimo įrankiais. 

                                                 
71 Iš ankstesnių gyvuliškų gyvenimų mes paveldime šešias aistras, ku-

rios trukdo mums siekti dvasinių aukštumų: geismą, prieraišą, ne-
apykantą, pyktį, godumą, susižavėjimą ir aklą meilę. 
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Žinau, jog jaudinatės dėl fondų įkūrimo, kad galėtu-
mėte baigti statybas. Sunandama net paprašė Manęs pamo-
kyti, kaip tai padaryti! Tas, kuris iki šiol mokė, mokys ir to-
liau. Šis pastatas bus baigtas, antraip nebūčiau padėjęs pa-
matų akmens. Geri darbai niekada nesustoja dėl pinigų sty-
giaus. Dievas ateina ir padeda. Tai gali užtrukti kurį laiką, 
bet nenusiminkite. Kol apelsinas žalias, jis kartus, bet laikui 
bėgant apelsinas palengva tampa saldžiu vaisiumi. Už kan-
trybę ir pastangas bus atlyginta. 

Pasakysiu jums štai ką – tokiam geram tikslui, kaip šis, 
negalima rinkti pinigų nesąžiningai. Pagalbą turi suteikti 
pamaldūs žmonės, kurie žino ir vertina tikslą, skirdami jam 
savo dorai uždirbtus pinigus. Todėl esu priešiškai nusista-
tęs visų naudos siekiančių renginių atžvilgiu, į kuriuos jūs 
viliojate žmones šokiais, vaidinimais ar filmais ir renkate 
pinigus savo menkiems planams įgyvendinti. Blogai verti-
nu ir loterijas, kuriose žmonės gundomi laimėti didelius 
prizus, nors nieko nėra nuveikę, kuriose renkate iš žmonių 
pinigus ir juos naudojate steigti įvairiems fondams.  

Tegu kiekvienas duoda nuoširdžiai, savo iniciatyva. 
Tegu žmogus, susipažinęs su šios įstaigos darbu ir galimy-
bėmis, duoda tiek, kiek nori. Jūsų pareiga – tik informuoti, 
nesistenkite net įtikinti, nereikia maldauti darbui, kuris 
jau iš pat pradžių yra geras. Tai žmogaus prigimties įžei-
dimas, žeminami abu: ir tas, kuris prašo, ir tas, iš kurio 
prašoma. 

Noriu padrąsinti jus ir suteikti pasitikėjimo. Dirbkite 
toliau, būkite nuolankūs bei ištvermingi ir jums pavyks. 

Fondo dalyvių susitikimas, Maisoras, 1963 09 15 
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  mogus turi daug brangenybių skrynioje,  
bet nežino, kur padėjo raktą. 
Džiaugsmas, kurio trokštate, taip pat yra jumyse,  
bet jūs nežinote, kaip juo naudotis. 
Vykdykite nurodymus, medituokite tyloje,  
mąstykite ir rasite raktą.  
Tada atrakinsite skrynią  
ir galėsite džiaugtis brangenybėmis. 

Satja Sai Baba 
 

Ž 
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27. ŽMOGAUS IR DIEVO VEIKSMAI 

Daugelis žmonių garbinimą, apeigas ir panašią veiklą 
skiria Jam, o pinigų uždirbimą sau. Tačiau tai neteisinga. 
Viskas yra Jo. Nėra jokio skirtumo tarp žmogaus ir Dievo 
veiksmų, visi veiksmai veda jus link Dievo arba šalin nuo 
Jo. Štai sakote, kad sergate arba kad jūsų sveikata gera. 
Taip yra todėl, kad jums atrodo, jog esate kūnas, o iš tikrųjų 
esate siela su penkiais apvalkalais, kuriais ją apvilkote. 
Toks supratimas – dabar vyraujančios švietimo sistemos re-
zultatas. Ši sistema moko, kad pojūčių teikiama palaima 
yra vienintelė. Niekas žmogui nepaaiškina, kad jo viduje 
trykšta amžinas palaimos šaltinis.  

Niekas nemoko dvasinės ramybės. Niekas nepasako, 
kaip šiuolaikinės civilizacijos sumaištyje išlikti ramiam. Visi 
raginami plaukti pasroviui, o toji srovė neša į baimės, neri-
mo ir nevilties pasaulį. Gyvenimas nūnai atrodo taip – na-
mų šeimininkas privalo laikytis nuobodžios dienotvarkės, 
o kiti šeimos nariai linksminasi puotoje. Pojūčių linksmy-
bėms nėra ribų, o siela visiškai užmiršta.  

Šiuolaikinis mokslas neugdo išminties 
Šiuolaikinis švietimas parengia ne išmintingus žmo-

nes, kurie galėtų į gyvenimą žengti ramiai ir drąsiai, o „išsi-
lavinusius kvailius“. Tokie švietimo „produktai“ žino, kaip 
sukaupti informaciją, sukurti įrankius ir juos panaudoti 
žmonėms naikinti arba kaip patenkinti pojūčius bei įgei-
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džius, tačiau mirties valandą jie pasijunta bejėgiai. O juk 
mirties niekas neišvengs. 

Hanumantha Rao, šio susirinkimo pirmininkas, pasa-
kė, kad per pastaruosius 14 metų, kol jo čia nebuvo, įvyko 
daug svarbių įvykių, įskaitant ir šios ligoninės statybą. 

Kas nors gali paklausti, kam čia apskritai reikalinga li-
goninė? Kodėl Baba Savo valia negali išgydyti ligų? Na, 
viena vertus, ši ligoninė nėra Mano vienintelė ligoninė. 
Madrase yra Hanumanthos Rao ligoninė, kurioje gydomi ir 
lavinami neįgalūs vaikai, kad taptų visuomenei naudingais 
ir save gerbiančiais žmonėmis. Toji ligoninė taip pat yra 
Mano. Iš tikrųjų visos ligoninės yra Mano. Visas jas lankau. 
Visi, kurie nuoširdžiai šaukiasi pagalbos, nesvarbu, kokia 
kalba kalbėtų, kokioje šalyje gyventų, kad ir kur tuo metu 
būtų – namuose ar ligoninėje, yra Mano. Neįkalinkite 
Manęs keliuose Prašanti Nilajamo akruose. Kur žmogus, 
trokštantis didžiosios ramybės, gyvena ir meldžiasi, ten ir 
yra Prašanti Nilajamas. 

Jų tikėjimas Dievo malone nėra tvirtas 
Prisiminkite vieną dalyką – ligoninė padeda sustiprinti 

tikėjimą, atskleisti dieviškumą ir išsklaidyti abejones. To 
taip pat reikia. Ir dar – turite žengti sutartinai su daina. 
Daugelis trokšta tik medicininio gydymo ir būna patenkinti 
tik tada, kai jiems skiriama vaistų bei injekcijų. Jų tikėjimas 
Dievo malone nėra tvirtas. Tokiems žmonėms kaip tik rei-
kalinga ligoninė. 

Užsitarnaukite Dievo malonę – nauda bus didžiulė. Li-
gonių gali nebelikti, ypač jei žmonės, atlikę dvasinį darbą 
Dievo malonei pelnyti, išmoks gyventi kukliai, bus viskuo 
patenkinti ir džiaugsis netrikdoma ramybe. 
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Mirties karalius, eidamas parsitempti į savo buveinę 
žmonių, neatsineša kilpos. Auka, laukdama pabaigos, pati 
susiriša virvę ir užsineria ant kaklo. Kiekvienas žmogus su-
siriša ir užsineria savo veiksmų kilpą, kuri pagaliau jį ir nu-
sitempia. Pažinkite savo esmę ir jūs nebesitapatinsite su sa-
vo kūnu. Jei tai darysite, išsivaduosite iš ligų. Būsite visiš-
kai laisvi.72 Tai bus nesunku, kai tik suvoksite, kad nesate 
kūnas. Jūs tai darote nuo pat gimimo kasdien mažiausiai 
po šešias valandas! Jei tai jūsų nieko nemoko, tada nežinau, 
kas gali išmokyti.  

Kur ir kas būnate kiekvieną naktį miegodami? Jūsų 
pojūčiai neveikia, sąmonė kažin kur, o protas susikuria sa-
vitą pasaulį, kuriame kurį laiką pažaidęs tampa nurimsta. 
Tai miegas, artimiausias punktas, kurį pasiekiate kelionėje į 
aukščiausiąją palaimą.  

Kiekvienas iš jūsų galite tapti dievu 
Pažinkite savo sielos esmę, tada iš tikrųjų būsite ra-

mūs. Jei esate apsinuodiję prieraišos ir neapykantos nuo-
dais, ar galite tvirtinti esą sveiki? Jei pažinsite savo sielos 
esmę, tapsite dievais. Todėl nesikreipiu į jus „atsidavusieji“ 
(bhakthulaaraa)! Jūs nesate atsidavusieji, jūs esate kur kas 
daugiau – atskiroms individualioms sieloms susiliejus su 
Visuotine Siela, kiekvienas iš jūsų galite tapti dievu.  

Mirtis yra tarsi sakalas, staiga krintantis ant žemėje 
lesančių viščiukų. Mirštantis žmogus meldžia Mane jį pa-
siimti. Kiti žmonės, apraudantys jo išėjimą, prašo Manęs 
palikti jį gyvą. Matau abi paveikslo puses, žinau praeitį ir 
dabartį, nusikaltimą ir bausmę, laimėjimus ir atpildą, to-
dėl darau tai, kas yra teisinga, kai ką iš Savo malonės tru-
                                                 
72 Sai Babos žodžių žaismas anglų kalba: That will make you disease-free. 

You will have perfect ease.  
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putį pakoreguodamas. Manęs neveikia nei viena, nei kita, 
nei vienų atėjimas į šį pasaulį, nei kitų išvykimas iš jo. 
Mano prigimtis – amžina palaima. Vykdykite Mano nuro-
dymus ir darykite tai, ką sakau. Tada galėsite tąja palaima 
džiaugtis ir jūs. 

Šri Satjos Sai ligoninė, 7-ųjų metinių šventė, 1963 10 18  
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28. DIENA, KAI ATSIRADO ŠVIESA 

Išgirdęs, kaip jūs Mane sveikinate ir garbinate, vadin-
dami žinių, meilės ir visokių kitokių dalykų įsikūnijimu, 
nustebau. Juk Aš nesu svetimas, Manęs nereikia sveikinti. 
Nesu svetimas niekur, juolab čia, kur gimiau. Esu jūsų, esu 
labai arti prie jūsų. Be to, Man apskritai nepatinka garbini-
mas, nes jis nutolina jus nuo Manęs, o Man patinka būti su 
jumis, šalia jūsų, netoliese. Jokiam tėvui nepatinka, kai jo 
sūnūs jį garbina! Joks sūnus nesikreipia į tėvą sveikinimo 
kalba, kurioje būtų vardijami jo turtai ar giriamas jo protas, 
jėga ir dorybės. Giminystė trokšta gerumo, jai formalus iš-
kilmingas elgesys nebūtinas ir nereikalingas. 

Prašėte Manęs uždegti šiose gatvėse šviesas ir sakėte, 
jog tai ypatinga proga, nes kaimas bus išvaduotas iš tamsos 
ir nuo šiol gerai apšviestas! Pasakysiu jums štai ką – šis kai-
mas šiandien nebus nutviekstas šviesos! Šviesa atsirado jau 
tą dieną, kai jame gimė dieviškoji energija! Kas toji mažytė, 
vos kelis metrus aplink stulpą apšviečianti lemputė, paly-
ginti su širdį nutvieskiančia ir džiaugsmą bei ramybę sklei-
džiančia didžiąja šviesa.  

Didžioji šviesa vis labiau apšviečia pasaulį 
Matėte, kaip toji didžioji šviesa nuo tada vis labiau 

apšviečia šalį, atkreipdama viso pasaulio dėmesį į mažą 
kaimelį, įsikūrusį toli nuo civilizacijos triukšmo. Autobu-
sai ir sunkvežimiai dabar važiuoja čia naujais keliais. Kaip 

 28. Diena, kai atsirado šviesa 
 

 155 

tik šiandien buvo nuspręsta pagerinti į kaimą vedančius 
kelius ir juos išasfaltuoti. Čia, Prašanti Nilajame, yra šiuo-
laikinė ligoninė, puiki mokykla jūsų vaikams. Šis ir kiti 
netoliese esantys kaimai turi elektrą, kuri yra labai reika-
linga ir kurią galima panaudoti įvairiems tikslams namuo-
se bei laukuose. 

Kai atėjau, dovanojote Man šią girliandą, bet Man būtų 
malonu, jei kiekvienas iš jūsų patys taptumėte kvapnia gėle, 
nesugadinta ydų ir blogio kenkėjų, perverta meilės Dievui 
siūlu. Būkite vieningi, vienodai mąstantys, be neapykantos, 
pykčio, godumo, tarpusavy nesusiskaldę. Kaimo žmones žu-
do susiskaldymas. Tas susiskaldymas sėja neapykantos sėk-
las laukuose, o juose turi augti naudingi javai.  

Jūs negiedate bhadžanų ir nesilankote Nilajame taip 
dažnai, kaip šie žmonės. Žmonės kalba, kad Putaparčio, 
kaimo, kuriame gimė Satja Sai Baba, gyventojai neturi mei-
lės Dievui! Bet Aš žinau, jog kiekvieną akimirką jūs galvo-
jate apie Mane, stebite Mane, rodote Mane lankytojams, 
laukiate Manęs grįžtančio, kai išvykstu ir t.t. Jei tai ne pa-
stovus Dievo prisiminimas, tai tada kas?  

Liko toks pats blogas požiūris 
Turbūt matėte, kaip moterys neša ant galvos vieną ant 

kito kelis puodus, joms ant klubų galbūt dar sėdi po vaiką, 
o už rankos jos veda kitą, tačiau visą laiką jų mintys sukasi 
apie krosnį ir ant jos gaminamą maistą, nes joms rūpi, kad 
tas maistas nepridegtų. 

Stiprybę ir ramybę teikiančią Bharatos kultūrą užgožė 
blyksintys ir žibantys idealai, atnešti iš Vakarų per visus 
tuos svetimšalių valdymo amžius. Šios šalies žmonių dė-
mesys kreipiamas į žemus juslių ir skrandžio poreikius. 
Net po to, kai indai atgavo valdžią ir gali kurti savo ateitį, 
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padėtis negerėja, nes netinkamas požiūris nepasikeitė. Šios 
šalies palikimo paveldėtojai senąjį tikėjimą ir dvasinį darbą 
vadina prietarais! Nesutinku su tais, kurie taip kalba, nes ti-
kėjimas ir dvasinis darbas tiems, kurie tikėjo ir gyveno pa-
gal savo tikėjimą, davė brangiausią turtą – palaimą ir ramy-
bę. Tikėjimas ir dvasinis darbas padėjo išrauti karmos ge-
luonį, nuodijantį godumu, egoizmu ir neapykanta.  

Tikėjimas ir dvasinis darbas mokė žmones darbą ver-
tinti kaip šventą pareigą, o vaisius palikti Dievui išvengiant 
dviejų blogybių – puikybės ir nevilties, nesipuikuoti, kai se-
kasi, ir nepulti į neviltį, kai nesiseka. Jie prisidėjo prie gėrio 
kūrimo. Žmonės atsilygino už savo karmą ir pavertė ją 
Aukščiausiojo garbinimu. Pripažindamas kaip tik tokį pasi-
aukojamą darbą, žmogus išsigelbėjo nuo nesibaigiančių 
troškimų ir nepaaiškinamo liūdesio. Tačiau dabar žmogus 
lyg vanduo slūgsta ir ištiktas menkiausio nusivylimo virsta 
mažu lašeliu. 

Reikia vėl pasėti tikėjimą žmogaus dieviškumu 
Žmogui vėl reikia išmokti netrokšti darbo vaisių. Per-

nelyg ilgai jis vaidino klouną, tarną ar dar kai ką. Metas im-
tis didvyrio vaidmens, kuris jam yra skirtas ir kuriam atlik-
ti jis turi visus duomenis. Prašanti doros puoselėtojų susi-
rinkimas (Prashaanthi vidhwanmahaasabha) tarsi gėlininkas, 
kuris parenka įvairių dydžių, spalvų ir aromatų gėles gir-
liandai, pakvietė šiuos išminčius ir supynė girliandą. Šio 
susirinkimo tikslas – priminti didvyrio vaidmenį, kurį žmo-
gus turi atlikti. Aš, žinoma, esu ne girliandų pynėjas, o gė-
lių maitintojas! Šioje šalyje protingi žmonės nebepasižymi 
heroizmu, visur vien silpni neišmanėliai. Tai reikia ištaisyti. 
Tinginystė užėmė darbštumo vietą, neryžtingumas trukdo 
pasireikšti drąsai. Kituose kraštuose taip pat reikia perver-
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tinti vertybes, pasėti tikėjimą žmogaus dieviškumu. Dėl 
šios užduoties Aš ir atėjau. 

Net labiausiai išsilavinę mokslo vyrai nėra laimingi. 
Raštai, kuriuos jie skaito, turėtų teikti dvasinę ramybę, pa-
sitenkinimą ir netrikdomą džiaugsmą, tačiau dabar kaip tik 
išsilavinusieji yra patys nelaimingiausi, labiausiai nepaten-
kinti žmonės. Be abejo, savo rankose jie turi skėtį, tačiau tas 
skėtis nesaugo jų nei nuo lietaus, nei nuo saulės! Taigi net 
jie turi sužinoti žinių, kurias gavo, vertingumą bei gydo-
mąją galią. Pažinkite ne saulę ir mėnulį, o save – štai svar-
biausias vaistas nuo žmogaus ligų.  

Gyvenkite pagal savo skelbiamas tiesas 
Stebėkite protą tarsi laidą, kuriuo teka elektra. Nekon-

taktuokite su protu – tai taip pat pavojinga, kaip kontak-
tuoti su laidu. Stebėkite jį per atstumą, tik tada pajusite pa-
laimą. Ieškokite neišmanymo priežasties ir suprasite, jog 
priežastis yra proto susitapatinimas su jusliniais objektais. 
Atitraukite protą nuo tų objektų ir nušvis išmintis. 

Kartą gyveno žmogus, kuris skelbėsi esąs niekieno 
nepaveikiamas, pastovus, pasiekęs aukštesnįjį sąmonės 
lygmenį, jogos mokytojas. Bematant jis paniro į aukščiau-
siąją palaimos būseną ir savo vidinę kosminę energiją pa-
kėlė į Brahmos skylę, viršugalvio čakrą (Brahmarandhra). 
Paskui jis pasilaidojo upės vagoje, bet po kelių dienų prisi-
kėlė ir ėmė prašyti iš žiūrovų pinigų už reginį! Taip jis nu-
sileido iš aukštybių į absurdą. Saugokitės tokių dalykų. 
Būkite nuoseklūs, gyvenkite pagal savo skelbiamas tiesas. 
Prašanti doros puoselėtojų susirinkimo nariai turi dalytis 
su žmonėmis savo žiniomis, patirtimi ir džiaugsmu – tai jų 
pareiga. Už tai jie neturi imti jokio piniginio atpildo, nes 
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jie tik atlieka savo pareigą, didina savo pačių džiaugsmą ir 
dalijasi entuziazmu. 

Esu tikras, kad šis susirinkimas bus sėkmingas, nes jis 
prisideda prie Mano darbo. Ar galite patikėti, jog ši didžiu-
lė salė buvo pastatyta per 15 dienų! Visa tai padaryta sekėjų 
rankomis, nebuvo samdomas nė vienas nešikas. Labai pa-
gelbėjo ir Čitravatės upė, nes iš jos sėmėme smėlio, kuriuo 
buvo užpilta ši vieta. Jokia vyriausybė, jokia valdžia nebūtų 
galėjusi to padaryti taip greitai. Tik meilė Dievui gali įkvėp-
ti tokį tvirtą tikėjimą. Visa tai įvyko Dievo valios dėka. Ji 
yra ir čia, todėl susirinkimas atliks savo didį uždavinį, jam 
niekas nesutrukdys. 

Prašanti Nilajamas, 1963 10 20 
 
 
 
 
 
 
  ūnas yra tarsi vežimas,  
o protas – arklys, kuris jį traukia.  
Arkliui niekas neduoda ėsti,  
nors jis daug vertingesnis už vežimą.  
Pagerbkite protą, duokite jam tai, ko jis yra nusipelnęs.  
Tada bus verta gyventi. 

Satja Sai Baba 
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29. G EROVĖ VISAM PASAULIUI 

Viena iš populiariai aiškinamų karmos prasmių yra ta, 
jog karma yra žmogaus likimas, kuris yra jam tarsi „užrašy-
tas“ ir kurio jis niekaip negali išvengti. Nuo karmos nepa-
bėgsite. Tačiau žmonės pamiršta, kad jų karmą užrašė ne ko-
kia nors svetima ranka. Žmogus pats ją užrašė savo ranka. Ir 
toji ranka, kuri karmą užrašė, gali ją nutrinti. Lukštą, den-
giantį neiškultą ryžį, šiek tiek pasistengus galima nulupti. 
Iliuziją, kuri įtikino jus „užrašyti“ savo likimą, galima kaip-
mat išsklaidyti, ir tada bus įmanoma ištrinti visą puslapį. 

Žmonės patys suka sau kokonus ir kenčia, nes juose tū-
nodami negali matyti šviesos. Jie panašūs į klajojančio elge-
tos beždžiones, kurios parištos virve šokinėja ir iš ratu susė-
dusių žmonių prašo pinigų. Šankara sakė, jog mielai pasiū-
lys savo „beždžionę“ (protą) Šivai, kad jis išmokytų ją triu-
kų, kurie jam patiktų ir padėtų rinkti išmaldą. Kitaip sakant, 
Šankara pasiūlė protą pripildyti dieviškų minčių, kad „bež-
džionė“ prisijaukintų ir tarnautų Dievui. Jūs taip pat turite 
paversti protą ne pojūčių vergu, o Dievo tarnu. 

Kriterijus, lemiantis kiekvieno žmogaus pareigą 
Turbūt matėte paukštį, tupintį ant vėjuje linguojančios 

šakos. Paukštis nieko nebijo, nes labiau pasitiki savo spar-
nais nei šaka. Jis žino, jog kiekvieną akimirką gali pakilti ir 
palikti nesaugią vietą. Šaka yra išorinis pasaulis, o sparnai – 
Dievo malonė. Tvirtinkite sparnus ir galėsite tupėti bet ko-
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kiame medyje. Niekas jums nepadarys nieko blogo. Tačiau 
jei tikėsite išoriniu pasauliu ir pasitikėsite tik jo teikiama 
apsauga, nukrisite. 

Mulapudis Narajana ir Vadžapejamas Venkatešvara 
Avadhanis kalbėjo apie tai, kaip sunku nubrėžti ribą tarp 
to, kas tiksliai vadinama pareiga, ir kriterijaus, lemiančio 
kiekvieno žmogaus pareigą. Pirmiausia pareiga, kurią turi-
te atlikti, reiškia būti tuo, kuo skelbiatės esą. Tai nesunku 
patikrinti. Jei jaučiatės ir tikite esą braminas, turite atlikti 
braminams skirtas pareigas. Jei jaučiatės ir tikite esą dieviš-
koji siela, tada pareigą turėsite atlikti Dievui. Jei jaučiatės ir 
tikite esą kūnas, tada pareigą turėsite atlikti kūnui. 

Tačiau visi privalote vadovautis amžinosiomis vertybė-
mis ir rūpintis savo siela, atlikti pareigą Dievui. Vykdyti šios 
misijos Aš ir atėjau. Toks yra ir Prašanti doros puoselėtojų 
susirinkimo darbas. Kad ir kur lakstytų skruzdėlės, prie įėji-
mo į skruzdėlyną bus padėta cukraus. Visi žmonės yra Ma-
no, todėl visą pasaulį reikia gelbėti nuo neišmanymo ar klai-
dingų žinių pasekmių. Sušauksiu visus Savo žmones prie 
Savęs, nes jie yra Mano, o Aš esu jų. Tada pradėsiu mokyti ir 
lavinti juos tol, kol jie visiškai išsivaduos iš egoizmo. 

Sekėjai retai žino, kas jiems geriau 
Pastaruosius 25 metus maloniai ir švelniai įtikinėjau 

žmones, tačiau nuo šiol bus kitaip. Atsitempsiu juos čia, pa-
siguldysiu ant operacinio stalo ir operuosiu. Aš nejaučiu jo-
kios neapykantos ar pykčio, jaučiu tik meilę. Toji meilė ska-
tina Mane juos gelbėti, atverti jų akis, kol jie dar neįklimpo 
giliau į liūną.  

Vakar įkurta organizacija eis pas žmones, kurie dar ne-
girdėjo didžiojo Vedų ir Vedantos mokymo, kurie negali to 
mokymo suprasti, todėl jis bus su meile pateiktas jiems ma-
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žomis lengvai suprantamomis porcijomis. Kiekvienas iš šių 
išminčių padės įveikti neišmanymą. Jų šūkis bus senovinė 
Vedų malda: „Iš tamsos vesk mane į šviesą“ (thamaso maa 
jyothir gamaya). Kiekviename kaime bus uždegtas žiburys, o 
nuo didelių žiburių bus pridegti maži žiburėliai. 

Šis darbas bus atliktas, tačiau jį pradės ne valdovai. Pa-
valdiniai taip pat neprašys, kad jis būtų atliktas. Kol vaikas 
nepradeda verkti, motina jo nemaitina. Tačiau ši Motina ki-
tokia. Ji žino, kad vaiką reikia pamaitinti, ir žino, kada tai 
reikia daryti. Jau pats atėjimas įvyko Mano valia, kiekvie-
nas šio Dievo Įsikūnijimo žingsnis daromas Mano valia, o 
ne dėl sekėjų maldų ar prašymo. Sekėjai retai žino, kas 
jiems geriau. 

Išsaugokime Vedas bei Šastras  
ir siekime gerovės visam pasauliui 
Braminams patikėtos Vedos ir Šastros. Saugodami bra-

minus išsaugosime Vedas bei Šastras ir sieksime gerovės 
visam pasauliui. Kai kas sako, kad braminai monopolizavo 
Vedas ir Šastras, kad jie naudojasi šia monopolija, norėda-
mi save išaukštinti. Sakoma, jog susimokiusi braminų ben-
druomenė, naudodamasi Vedomis, krauna sau turtus. Iš 
tikrųjų taip nėra. Panagrinėkite taisykles ir suvaržymus, 
kurių turi laikytis braminas. Visas braminų taisykles nusta-
tė patys braminai. Valgyti, gerti, vaikščioti, miegoti, kalbėti, 
dirbti, duoti, imti, uždirbti pinigus ir juos leisti jie turi pa-
gal šimtus nurodymų. Jie visai nepanašūs į žmones, linku-
sius linksmintis kitos visuomenės dalies sąskaita. Be to, dis-
ciplinuotas bramino gyvenimas, ritualai, įžadai, pasninkai 
ir mantros, kurios įeina į jo pareigas, skirtos teikti naudą vi-
sam pasauliui ir užtikrinti jam gerovę. Iš tikrųjų turite kuo 
daugiau braminų padrąsinti laikytis savo tradicinio gyveni-
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mo būdo. Tai dar vienas Prašanti doros puoselėtojų susirin-
kimo tikslas. 

Deivė Bhavanė padavė Šivadžiui73 kardą ir nusiuntė at-
likti jos darbą – kelti dorą. O šis Šiva-Šakti74 duoda šiems 
mokslo vyrams į rankas drąsos kardą ir prašo jų eiti ir moky-
ti mūsų žmones, įveikti jų tamsumą. Šivadžio kardas visada 
buvo naudojamas dorai ginti. Kartą Šivadžis su kariuomene 
aplankė Samarthos Ramadhaso ašramą. Jo kariai įsiveržė į 
priešais esantį lauką ir, išrovę cukranendres, visas jas suval-
gė. Be to, savininkui pasipriešinus, jie cukranendre jį primu-
šė. Tai išgirdęs Šivadžis ne tik nubaudė karius už vagystę, 
bet ir, paklausęs savo dvasinio mokytojo patarimo, atleido 
valstiečius visam laikui nuo mokesčio! 

Šie mokslo vyrai žino vaistus nuo kūno ligos. Mokyki-
tės iš jų ir pradėkite tuos vaistus vartoti. Dalyvaukite kaimo 
renginiuose, kuriuose jie kalbės, kur tik jūsų rajono komite-
tas organizuos. Imkite iš jų visa, ką jie turi geriausia. Tapkite 
Prašanti kariais, kurie išvys iš savo širdžių kinus75, nelei-
džiančius pažinti sielos. Gerbdami šiuos mokslo vyrus, gerb-
site ir Mane, nepaisydami jų, nepaisysite Vedų ir Šastrų, o 
tai taip pat neprotinga, kaip neprotinga nepaisyti Manęs. 

Prašanti Nilajamas, 1963 10 21 

                                                 
73 Šivadžis – XVII a. Marathos imperijos Vakarų Indijoje įkūrėjas, kovo-

jęs prieš mogolus.  
74 Šiva-Šakti – turimas galvoje Sai Baba, įkūnijantis vyriškąjį ir moteriš-

kąjį pradus.  
75 Aliuzija į ginkluotą pasienio konfliktą su Kinija 1962 m.   
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30. Ž MOGUS IR DIEVAS 

Žmogus išmano viską, išskyrus mirtį. Kodėl žmogus 
turi mirti? Kokią naudą duoda mirtis? Kodėl jis miršta? At-
sakymas toks: tam, kad daugiau nemirtų. Žmogus gimsta 
tam, kad daugiau negimtų. Visą gyvenimą žmogus pluša, 
įsigyja žemės, turtų, patogių ir gražių daiktų, kurie, jo nuo-
mone, suteiks jam laimę, ir siekia jų vis daugiau. Tačiau jis 
pamiršta vieną tikslą – pažinti Dievą. Galite paklausti, ko-
dėl reikia ieškoti gerų draugų, dirbti gerus darbus, tauriai 
mąstyti? Štai jūs klausotės Manęs, bet kokia iš to nauda? 
Teikiu jums palaimą. O ką jūs Man duodate mainais? Pri-
taikykite gyvenime tai, ką jums sakau, darykite taip, kaip 
mokau – to pakaks. Tik to jūsų prašau. 

Žmogus neturėtų mirti kaip katė ar šuo. Jis turėtų palik-
ti pasaulį geresnį ir laimingesnį, nei šis buvo prieš žmogui į 
jį ateinant. Jis turi būti dėkingas už suteiktą galimybę pama-
tyti Dievą visur, visame, ką jis matė, girdėjo, lietė, uodė ir ra-
gavo. Su paskutiniu atodūsiu jis turi prisiminti Dievą.  

Neleiskite dėmesiui nukrypti į šalį  
O kad taip būtų, žmogus turi ruoštis visą gyvenimą. 

Sėdėdami automobilyje už vairo girdite, kaip kažkas jame 
kalba, ir net įsitraukiate į pokalbį, daug ką darote, tačiau jū-
sų dėmesys visada sutelktas į kelią. Grįždama nuo šulinio 
su trimis puodais ant galvos motina šnekasi su draugėmis, 
bet nuolat galvoja apie lopšyje miegantį kūdikį, kurį paliko 
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namuose. Taip pat ir jūs, atlikdami įvairias pasaulietiškas 
pareigas bei įsipareigojimus, nenukreipkite dėmesio nuo 
Dievo, nuo tikslo. Visada pastebėkite Jo šlovės, gailestingu-
mo ir buvimo visur ženklus.  

Žmogus tampa kariu tik po daugelio metų intensy-
vaus lavinimosi. Jo drąsa ir savitvarda fronto linijoje yra ke-
lerių metų pratimų ir disciplinos vaisius. Pasak Rani Nara-
simhos, tik po daugelio uolaus studijavimo metų žmogus 
gali eiti laikyti egzamino, tačiau rezultatai iš karto pranešti 
jam nebus, jis turės dar truputį palaukti. Todėl sulig kiek-
vienu įkvėpimu stenkitės prisiminti Dievą, tik tada paskuti-
nį kartą atsidusdami galėsite Jį prisiminti. 

Vienas žmogus gulėjo mirties patale. Regis, jis buvo iš 
Karnatakos valstijos. Kai atėjo paskutinė valanda, žmogus 
tegalėjo ištarti tik vieną žodį, kurio jo vaikai nesuprato. Jie 
pakvietė gydytoją ir paprašė duoti deguonies ar dar ko nors, 
kad tėvas ištartų žodį aiškiau. Vaikams atrodė, jog tėvas sa-
kė, kur padėjęs sutaupytus pinigus, todėl kaip įmanydami 
stengėsi, kad jis ištartų žodį aiškiai, tačiau išgirdo tik garsą 
„ka“! Tad vaikai ėmė klausinėti, ką tėvas turėjo galvoje: auk-
są (kanaka), veršiuką (karu), svirną (kanaja) ar šluotą (kasabari-
ke)? Kai vaikai tėvui parodė šluotą, jis linktelėjo galvą ir mi-
rė. Taigi kitame gyvenime žmogus atgimė šluota! 

Mirtis yra neišvengiama pabaiga 
Nemirkite kaip tas žmogus. Mirkite kaip Bhyšma, ku-

ris gulėdamas mirties patale mokė pandavus „Ramybės 
skyriaus“76 ir mirė su Krišna priešais save ir savo širdyje. 
Paprastai manoma, kad mirties reikia bijoti ir apie ją links-
moje draugijoje kalbėti nederėtų. Tačiau mirtis nėra nei ge-
                                                 
76 „Ramybės skyrius“ (Shaanthiparva) – „Mahabharatos“ XII skyriaus 

pavadinimas.  
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ra, nei bloga. Negalite rinktis. Ji neateis anksčiau, jeigu ją 
kviesite, ir neišvengsite jos, jeigu ją vysite. Tai neišvengia-
ma pabaiga. Nuo pat gimimo pradėjote žygiuoti kremato-
riumo link. Vieni jį pasiekia greičiau, kiti keliauja aplinki-
niais keliais ir atvyksta vėliau. Tik tuo žmonės ir skiriasi. 
Tačiau vis tiek žmogus mano, jog mirtis yra kažin kur toli. 
Kai kaimynas netenka vaiko, guodžiate jį sakydami, jog vi-
sa tai tėra tik sapnas, kad vaikai gimsta ir miršta, nes yra at-
ėję sumokėti skolų, likusių iš ankstesnių gyvenimų ir t.t. 
Tačiau netekę savo vaiko to sau nesakote. Tokiais žodžiais 
jūs guodžiate tik kitus. 

Miršta ne kūno gyventojas, o kūnas 
Ardžuna vadina Krišną Aukščiausiuoju Valdovu (Pu-

rushottama), nes jis yra svarbiausias iš dievų. Purusha reiškia 
„tas, kuris šiame mieste, t.y. kūne, turi tvirtovę (pura)“. 
Kiekviename kūne yra Dievas, o visoje visatoje yra Aukš-
čiausiasis Dievas. Todėl miršta ne kūno gyventojas, o kū-
nas. Tikėdami, kad jumyse yra Dievas, išvalysite protą nuo 
visokio blogio, o pojūčius – nuo blogų polinkių. Ne tik gėri-
mas, bet ir indas turi būti švarus. Be tos švaros, kad ir kaip 
ilgai prisimintumėte Dievą ar medituotumėte, vaisių nebus. 
Kaip tik todėl Vedos buvo patikėtos braminams kartu su 
griežtomis drausminančiomis taisyklėmis. Jei neišvalysite 
savo sielų, Vedų studijavimas bus tik tuščias užsiėmimas. 

Žmogui besiruošiant mirti žmona paklausė: „Kas man 
dabar bus?“ Tėvai ir vaikai pasiteiravo to paties: „Kas mums 
dabar bus?“ Vaikai ėmė verkšlenti: „Kas mums dabar bus?“ 
Net tarnai graudžiai išlemeno: „Kas mums dabar bus?“ 
Mirštantysis bejėgiškai visus apžvelgė ir paklausė: „O kas 
man dabar bus?“ Jis turėjo numatyti šį įvykį ir būdamas pro-
tingas iš anksto pasiruošti atsakymą į šį klausimą. Tada 



Kalba Satja Sai, III tomas 
 

 166 

žmogus būtų galėjęs ramiai numirti, o vaikams, taip pat bū-
tų buvę lengviau matyti, kaip jis ramiai miršta. 

Dabar madinga, kai kas nors, jūsų nuomone, nutinka 
gera, sakyti: „Ak! Tai vis Dievo malonė“. Tačiau jei kas nors 
gera nutinka kam nors, ko jūs nemėgstate, tada nebesakote, 
kad tai Dievo malonė, nes, anot jūsų, Dievas priklauso tik 
jums vieniems. Kai jums nutinka kas nors nemalonaus, pri-
imkite tai taipogi kaip Dievo malonės ženklą. Atiduokite 
save į Dievo rankas. Tegu Jis siunčia jums sėkmę ar nesėk-
mę. Argi tai svarbu? Ji gali būti skirta jums užgrūdinti, gal-
būt tai vėliau jums išeis į naudą. Iš kur jūs galite žinoti? Kas 
jūs tokie, kad spręstumėte? Kodėl sprendžiate? Darykite 
tai, ką galite, ir tylėkite. Išsiugdykite tokią nuostatą.  

Mirtis jūsų neperspės 
Nežinote, kada fotoaparatas spragtelės. Metjus, kuris 

Nilajame fotografuoja, bent jau iššoka priešais jus su foto-
aparatu, nukreiptu į jus, tačiau Mirtis jūsų neperspės, nepa-
klaus: „Pasirengę?“ ir nelauks, kol pasirengsite. Todėl visada 
būkite pasirengę, kad sudarytumėte gerą įspūdį. Tegu Jo 
vardas būna jūsų lūpose, o Jo pavidalas – jūsų tyroje širdyje. 

Dar nesuvokėte, kokia jums teko laimė turėti Mane 
kaip vadovą. Nenurimsiu tol, kol jūsų visų nepakeisiu. Pa-
matai Mano darbui jau padėti, dabar virš jų iškils pastatas. 
Keliauju per pasaulį vienas, be jokio asmeninio turto ar re-
klamos, nes su Manimi yra Mano šlovė ir tiesa. Mane su vi-
sais jungia Siela, todėl Man visada sekasi. 

Kad derlius nežūtų, reikia išrauti piktžoles ir patręšti 
žemę. Tai šių Prašanti doros puoselėtojų mokslo vyrų dar-
bas. Jie yra užmiršti ir ilgai nenaudoti įrankiai. Dirbkite šį 
didį darbą. Pasinaudokite šiame gyvenime tokia galimybe. 

Prašanti Nilajamas, 1963 10 22  
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  monės šioje šalyje serga, nes nepakankamai valgo.  
Tačiau jie nepamaitina ne tik kūno, bet ir sielos,  
jie nepakankamai dirba dvasiškai,  
apleido dvasinę sritį. 
Ligų daugėja, o žmonės tik kartoja vaistų pavadinimus! 
Jie tų vaistų net nevartoja. 
Išseko ar užsiteršė dvasinė upė,  
kuri teikė gyvybę visiems namams ir kaimams.  
Todėl visur reklamuojama nesveika mityba, 
kelianti debilumo, nervinio pakrikimo  
ir manijos pasekmes. 

Satja Sai Baba 

Ž 
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31. „G YTOS“ ŠVYTUOKLĖ 

Šiomis dienomis daug mokslo vyrų įvairiai jums aiš-
kino „Gytą“. Jei paklaustumėte Manęs, atsakyčiau, jog 
„Gyta“ yra tarsi švytuoklė, svarstyklės, adata ir t.t. Kairėje 
pusėje – II skyriaus VII posmas, pasakojantis apie sielos 
sumaištį (kaarpanya dosha). Sverto atramos taškas – IX sky-
riaus XXII posmas, kuris prasideda liepimu atsiduoti Vieš-
paties apmąstymams ir meditacijai (ananyaaschinthantho 
maam), o svarstyklės dešinėje pusėje – XVIII skyrius, ku-
riame kalbama apie visko paaukojimą dėl Viešpaties (sarva 
dharmaan parithyajya). Žiūrėkite, kaip gerai parinktas atra-
mos taško posmas, jis kalba apie kryptingą dėmesio sutel-
kimą, kuris turi būti tarsi gerai nustatytos švytuoklės ada-
ta. Iš tikrųjų „Gytos“ pradžioje yra dvi svarstyklių pusės 
bei atramos taškas, dvi kariuomenės: teisingųjų ir neteisin-
gųjų, o viduryje tarp jų – mokytojas Krišna. Ant vienos 
svarstyklių pusės yra pasaulietiniai dalykai, ant kitos – ne-
pasaulietiniai, abi pusės reikalauja dėmesio bei pagarbos. 
Tačiau tik žinios gali panaikinti Ardžunos neišmanymą, 
tokia Dievo valia. 

Žinios turi būti taikomos gyvenime. Antraip iš jų jo-
kios naudos. Kartą miške susirinko elniai ir ėmė aptarinėti 
savo baimę, kurią patyrė vejami medžioklinių šunų. „Kodėl 
mes, turėdami greitesnes kojas ir aštrius ragus, turėtume 
bijoti kažkokių šunų?“ – klausė jie. Pagaliau buvo nuspręs-
ta, kad nuo šiol joks elnias nuo šunų nebėgs. Tačiau tuo 
metu, kai visi džiaugsmingai tam pritarė, tolumoje pasigir-
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do lojimas ir nė vieno elnio neliko – visi spruko šalin! Taigi 
sprendimas nebuvo įgyvendintas! 

Už karmą reikia atsiteisti todėl,  
kad ji yra žmogaus prigimties dalis 
Šie mokslo vyrai gerai žino, kaip reikia mokyti ir aiš-

kinti šventuosius raštus. Belieka tik išmokyti žmones jų 
klausytis ir naudotis patarimais, kaip dvasiškai tobulėti. 
Reikia išmokti atsiteisti už karmą, bet su ja nesusipančioti. 
Už karmą reikia atsiteisti todėl, kad ji yra žmogaus prigim-
ties dalis, o ne todėl, kad kažkas verčia tai daryti iš šalies. 
Saulė iš tikrųjų yra darbininkė. Ji sutraukia aukštai esančius 
vandens garus, kad sudarytų debesis, kurie išlyja lietų. 
Niekas nemokė jos tai daryti. Kai jūs atliksite veiksmą, dik-
tuojamą gamtos, nebus sunku. Jausitės nelaimingi tik tada, 
kai priešinsitės jai ir darysite tai, kas nedera daryti.  

Policininko gyvenimas nėra laimingas. Tik parėjęs na-
mo, nusimetęs uniformą ir apsirengęs įprastais drabužiais 
jis jaučiasi laimingas. Kai kūdikis verkia, visi bėga prie lop-
šio, nes gamta liepia kūdikiui šypsotis ir būti visada laimin-
gam. Jei žmogus, atsiteisdamas už karmą, siekia sau nau-
dos, jis kaupia pasekmes, kurios žmogų saisto ir kurios di-
dėja tarsi ridenamas sniego kamuolys. Tačiau jei žmogus, 
atsiteisdamas už karmą, negalvoja apie atlygį, pasekmės 
mažėja ir pagaliau visiškai dingsta. 

Karmos neįmanoma išvengti 
Reikia dirbti dorus darbus – to neišvengsite. Jei bėgsi-

te į mišką, problemų neišspręsite, tik turėsite jas spręsti ki-
tomis aplinkybėmis. Jūsų kūnas gali būti džiunglėse, bet 
jūsų mintys klajos po parduotuves! Kartą vienas jogas 
skyrė  dvasiniam ieškotojui kartoti mantrą. Žmogus norėjo 
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apmąstyti ją netrukdomas, bet jo namuose daug kas blaš-
kė dėmesį. Taigi jis išėjo į mišką ir rado patogų medį, po 
kuriuo atsisėdo medituoti. Tačiau netrukus paukščiai, tu-
pintys medyje, pradėjo garsiai klegėti ir teršti dvasinio ieš-
kotojo galvą išmatomis. Žmogus labai supyko. „Nejaugi 
nėra vietos, kur galėčiau bendrauti su Dievu!“, – sušuko 
jis. „Namuose vaikai, džiunglėse paukščiai ir šikšnospar-
niai! Pasiaukosiu šventajai ugniai, atgimsiu geresnėmis są-
lygomis, tada iš naujo pradėsiu dvasinį darbą“, – nuspren-
dė nelaimėlis.  

Taigi, žmogus pririnko šakų, sukrovė laužą, uždegė ir 
jau buvo bežengiąs ant jo, bet jį sustabdė senas žmogus 
užkalbindamas: „Būtinai įvykdyk savo sumanymą, bet 
kaip tik dabar nuo čia link trobelių, kur mes gyvename, 
pučia vėjas. Būk geras, palauk, kol vėjas pasuks į kitą pu-
sę, nes degančios žmogaus mėsos smarvė labai nemaloni. 
O jeigu labai skubi, persikelk į kitą vietą, kad mums, varg-
šams, nesmirdėtų“. Dvasinis ieškotojas įsitikino, kad net 
numirti negali taip, kaip nori. Taigi jis grįžo į namus ir nu-
sprendė ten drąsiai sutikti visus sunkumus. Jis suprato, 
kad už karmą  atsiteisti reikia objektyviame pasaulyje, be-
prasmiška mėginti nuo jos pasislėpti trobelėje. Darnos ir 
ramybės žmogus turi siekti sunkiai dirbdamas neramiame 
pasaulyje.  

Būkite pasaulyje, bet ne pasaulio 
Višnus apibūdinamas kaip gulintis ant gyvatės (bhuja-

ga shyanam) ir nė trupučio netrikdomas (shaanthaakaaram). 
Nuodingoji gyvatė simbolizuoja pasaulietinius troškimus. 
Kai ant jos ilsitės, neleisdami jai apsivynioti aplink jus, 
jaučiate ramybę. Tegu jūsų valtis plaukia vandeniu, bet ne-
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leiskite vandeniui patekti į valtį. Būkite pasaulyje, bet ne 
pasaulio. Tokia laimingo gyvenimo paslaptis. 

Troškimai visada stumia į pražūtį. Juos tenkindami 
niekada nuo jų neišsivaduosite. Kiekvieną kartą, kai paten-
kinate troškimą, jis didėja ir virsta pabaisa, kuri praryja pa-
čią auką. Todėl stenkitės mažinti troškimus, tegu kaskart jų 
lieka vis mažiau. Kartą vienas piligrimas atsisėdo atsitikti-
nai po norus tenkinančiu medžiu. Jis labai norėjo gerti ir 
sau pasakė: „Kaip norėčiau, kad kas nors paduotų man 
puodelį šalto vandens!“ Kaip mat priešais jį atsirado puo-
delis šalto vandens. Žmogus nustebo, bet vis tiek vandenį 
išgėrė. Tada jis panorėjo skanaus patiekalo ir tuoj pat jį ga-
vo. Paskui jis įsigeidė pastogės ir lovos, o kai panūdo, kad 
jo žmona būtų ten ir išvystų tą stebuklą, ji tuoj pat ten atsi-
rado. Tačiau piligrimui pasirodė, kad tai vaiduoklis. „Oi, 
bet juk tai žmogėdra!“, – sušuko jis ir žmona pavirto žmo-
gėdra. „Ji dabar mane suės“, – drebėdamas iš siaubo tarė 
žmogus. Žmogėdra nedelsdama tai padarė.  

Troškimų grandinė žmogų užveržia taip, kad jis pra-
deda dusti. Susivaldykite, įveikite polinkį geisti šio ar to. 
Pasakykite Viešpačiui: „Man užtenka Tavęs. Nenoriu nieko 
daugiau“. Kodėl trokštate aukso papuošalų? Trokškite pa-
ties aukso. „Gyta“ moko visiškai paklusti Dievo valiai. No-
rėkite, kad visada būtų ne jūsų, o Jo valia. Kaip tik tai gal-
voje turėjo Krišna sakydamas: „Būk tas, kuris atsižada visų 
egoistiškų veiksmų“ (sarvaarambha parithyaagi). 

Besąlyginis paklusimas yra pagrindinės durys, 
pro kurias galima įeiti į išsivadavimo namus 
Mirtis, pasak „Gytos“, tėra tik perėjimas iš vieno gy-

venimo į kitą, tai senų drabužių pakeitimas naujais. Kai 
kurie cinikai juokiasi iš šio palyginimo ir klausia: „O nau-
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jagimių, vaikų, jaunuolių ir vidutinio amžiaus žmonių 
mirtis? Negalima sakyti, kad jų kūnai susidėvėję!“ Drabu-
žiai gali ir nebūti seni, tačiau jie buvo pagaminti iš labai 
senos medžiagos ir dabar juos reikia nusimesti, net jeigu 
jie ir naujai pasiūti. Kiti žmonės atsisako patikėti ankstes-
niais gyvenimais, nes negali prisiminti jų įvykių. Jie nepri-
simena, kas nutiko tam tikrą dieną prieš 5 ar 10 metų, nors 
tikrai tą dieną buvo gyvi. Tai, kad jie pamiršo tos dienos 
įvykius, nereiškia, kad jie nebuvo gyvi: tiesiog jie neatkrei-
pė ypatingo dėmesio, nebuvo ypatingos priežasties juos 
prisiminti. 

Besąlyginis paklusimas yra pagrindinės durys, pro ku-
rias galima įeiti į išsivadavimo namus. Juose yra keturi 
aukštai – meditacijos, veiklos, meilės Dievui ir dvasinių ži-
nių. Visi jie pastatyti vienas ant kito, negalima patekti į ket-
virtąjį aukštą neužlipus trijų pirmųjų laiptais. Atminkite tai, 
kai išgirsite žmones ginčijantis dėl santykinio jogos prana-
šumo ar kai jie prisistatys vienokiais ar kitokiais dvasinės 
srities specialistais. 

Žmonių gyvenimas svarbesnis už dievų gyvenimą 
„Gyta“ nesprendžia šeimos ar visuomenės gyvenimo 

problemų. Ji tik rodo dvasiniam ieškotojui kelią, kuris ve-
da į tobulą susivienijimą su jame esančiu Dievu. Bulusus 
Apana pasakė, kad žmonių gyvenimas svarbesnis ne tik 
už gyvulių, bet ir už dievų gyvenimą, nes tik žmogus šia-
me objektyviame pasaulyje gali rasti atsakymus į savo kil-
mės, reikšmės ir tikslo klausimus. Ramačandra parodė, 
kaip pašalinti painias proto kliūtis, kad jame išryškėtų at-
sakymai. O trečiasis šiandien kalbėjęs mokslo vyras Ma-
dulapalis Satjanarajana, pasikliaudamas Šastromis, pasa-
kė, kad pasaulio pagrindas, jo esmė yra ramybė, palaima 
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ir dvasinės žinios. Tereikia tik panaikinti šešėlį, temdantį 
jo švytėjimą, nustumti uždangą, neleidžiančią pamatyti 
tiesos. Šiam tikslui Aš ir įsteigiau Prašanti doros puoselė-
tojų susirinkimą. 

Prašanti Nilajamas, 1963 10 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
  amėginkite sudaužyti ką tik nukritusį nuo medžio  
kokoso riešutą. Jį saugo kieta žievė.  
Net su laužtuvu jo neįveiksite.  
Tačiau nulupkite žievę ir kokosą – lengvai sudaužysite. 
Kai nešate kokoso riešutą į šventyklą Dievui garbinti, 
pirmiausia nulupkite žievę, perskelkite jį pusiau,  
tik tada aukokite Dievui.  
Tai egoizmo įveikimo ir jo paaukojimo Dievui simbolis. 
Nulupkite juslinių troškimų žievę  
ir eikite pas Dievą be jokių troškimų ir pykčio,  
perskėlę kokoso riešutą pusiau,  
pasakykite Jam, kad išsivadavote iš egoizmo.  
Jis priims jus tada, bet ne anksčiau. 

Satja Sai Baba 
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32. TAI ESI TU 

Peris Venkatešvara ir kiti savo kalbomis numalšino jū-
sų dvasinį alkį. Dabar Mano eilė sustiprinti jūsų troškimą, 
priversti jus siekti kitokio džiaugsmo. Kai dora smunka ar-
ba, tiksliau pasakius, kai tie, kurių pareiga gyventi pagal 
moralės normas, praranda tikėjimą dora, ją pakelti gali ne 
bet kas. Sugriuvusio tilto negali pataisyti to darbo neišma-
nantys žmonės ir trumpalaikio entuziazmo apimti aplinki-
nių kaimų gyventojai. Imtis šio darbo turi tie, kurie planavo 
tilto statybą ir jį statė. Su tokia misija vėl atėjo Dievas. Šiam 
tikslui Jis surinko inžinierių, rangovų, darbininkų ir dabar 
yra pasirengęs vykdyti užduotį.  

Kai Krišna sužinojo, kad Brahma pagrobė ir paslėpė 
karves, veršiukus, piemenis, berniukus – daugybę žmonių, 
išėjusių iš namų į ganyklas, sukūrė tiek pat ir lygiai tokių 
pačių galvijų bei žmonių. Visus metus niekas nė neįtarė, jog 
tikrieji galvijai ir žmonės yra paslėpti, kad kaime vaikšto 
antrininkai. Visa tai buvo sukurta Krišnos esmės (Krishna 
thathwa). Visa tai, ką Brahma paslėpė, taip pat buvo sukurta 
Krišnos esmės. Jūs taip pat esate sukurti Krišnos esmės. Ar 
gali būti kitaip?  

Visi turi pažinti dievišką tikrovę 
Net dabar, kai Aš čia, visai kaip anuomet, daiktų iš 

nieko kūrimą skiriu konkrečiam tikslui. Anuomet tai buvo 
daroma siekiant sutaurinti ir pašventinti piemenaites. Da-
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bar taip pat tikslas yra sutaurinti ir pašventinti žmones. 
Žmogus (nara) yra ribotas ir suklaidintas iliuzijos. Kai toji 
riba peržengiama ir kai iliuzija dingsta, žmogus tampa Na-
rajana (Narayana), jo esmė nušvinta. 

Visi turi pažinti savo dievišką esmę. Padėti kiekvie-
nam žmogui tai padaryti yra tikslas tų, kurie atėjo atgaivin-
ti dorą. „Mahabharatoje“ ši doros atgaivinimo tema svar-
biausia. Kai pandavai buvo ištremti į mišką, atrodė tarsi 
būtų išvarytos penkios dorą palaikančios gyvybinės jėgos. 
Dharmaradža yra teisingo elgesio jėga, Bhyma – ginančioji 
jėga, Ardžuna – pagrindinė tikėjimo ir meilės Dievui jėga, 
Nakula ir Sahadeva – pastovumo, kurio reikia dorai gyven-
ti, jėgos. Kai pandavai pasitraukė į mišką, Hastinapuras vir-
to kaulų miestu, be mėsos ir kraujo (asthinapura). 

Vadinate Mane doros įsikūnijimu. Tačiau kiekvienas iš 
jūsų yra doros įsikūnijimas, tik išklydęs iš kelio. Mano tiks-
las atvesti jus atgal į kelią ir sugrąžinti prarastą vardą. Kaip 
tik šį darbą ir atliks Prašanti doros puoselėtojų susirinki-
mas, kuris buvo įkurtas čia per šią Navaratri šventę. Šian-
dien buvo aptarti ir nustatyti jo tikslai. Tai jūsų susirinki-
mas, turėsite iš jo naudos tiek, kiek būsite atsidavę Dievui 
ir kiek turėsite gebėjimų. Įmoka, kurią šie mokslo vyrai su-
mokėjo savo žiniomis ir askeze, yra jūsų. Nueikite į banką 
ir gausite, be jokios abejonės, turtus.  

Prasidėjo sėja 
Dėl visuomenės aplaidumo Vedų ir Šastrų žinovai 

daug kentėjo. Tačiau tai nėra Vedų studijų vaisius, taip nu-
tiko todėl, kad jie nepritaikė gyvenime to, ką išmoko. Rei-
kia laukti, kol vaisiai prinoks. Kad medis užaugtų, pražys-
tų, subrandintų vaisius, kad tie vaisiai prinoktų, reikia lai-
ko. Jei nuskinsite juos anksčiau, turėsite išmesti. Jei norite 
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baigti mokslus ir gauti laipsnį, pirmiausia reikia išmokti 
abėcėlę, paskui skaityti žodžius, sakinius ir pagaliau sudė-
tingus tekstus.  

Štai dabar jums pateikiami šių mokslo vyrų studijų 
vaisiai. Po daugelio metų jie užsitarnavo galimybę pasida-
linti džiaugsmu ir išmintimi su savo broliais bei seserimis. 
Jie vyks į rajonus, kur keletas parinktų vyrų vadovaus kiek-
vieno rajono programai. Rajonų komitetai organizuos susi-
rinkimus ir kvies šiuos mokslininkus į trijų dienų sesijas.  

Šviesa yra jumyse, jūs esate šviesa 
Dabar vyksta sėja, sėjamos Karmakandos, Upasana-

kandos ir Džnanakandos77, Vedantos, Dharmašastrų, Dievo 
Šlovės, aprašytos „Ramajanoje“, „Mahabharatoje“ ir „Bha-
gavatoje“78, sėklos. Turite prižiūrėti laukus, rūpintis pasė-
liais, tręšti žemę, naikinti kenkėjus, o paskui džiaugtis gra-
žiu derliumi ir sočiai valgyti. Tokia yra tikroji žemdirbystė. 
Pasidalyti jos derliumi galės tik keletas, tik tie, kurie per 
daugelį gyvenimų tai užsitarnavo. 

Pirmiausia, susirinkimas pasirūpins Andra Pradešo 
valstija, paskui Kanados ir Keralos, vėliau kitomis Indijos 
valstijomis, o po kurio laiko net šalimis, esančiomis už In-
dijos ribų. Jau yra nemažai Satjos Sai bendruomenių kituo-
se kraštuose, jos meldžia, kad Svamis suteiktų malonę ir jų 
šalims. 

                                                 
77 Džnanakanda – pažengusiems, turintiems tobulesnį intelektą skirtas 

kelias.  
78 Vedanta atskleidžia metafizinę Aukštesniosios Tikrovės pusę, o 

Dharmašastrose dėstomos elgesio taisyklės; „Ramajana“, „Mahabha-
rata“ ir „Bhagavata“ pasakoja apie dievus ir dieviškus žmones, gyve-
nusius įvairiais laikais.  
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Pirmoji tokio susirinkimo nauda ta, kad jūs galėsite 
puoselėti tai, kas yra būdinga tik Indijai. Taip sakau, nes 
kol kas suprantate tik naudos kalbą. Kad ir ko kas nors jūsų 
paprašytų padaryti, pirmiausia klausiate: „Kokia man bus 
iš to nauda?“ Dėl tokio naudos siekimo (labha) tapote gob-
šuoliais (lobha)! Tačiau didžiausią naudą teikia tai, kad jūs, 
žengdami šiuo keliu, sugrįšite į tą vietą, iš kurios išvykote, į 
savo tikruosius namus. Brahma, kuris gimė lotose, išdygu-
siame Višnaus bamboje, stebėjosi, kaip jis čia atsidūrė. Jis 
vis ieškojo vietos, iš kurios atsirado, ir niekaip negalėjo ras-
ti. Tačiau truputį pagalvoję sužinosite, iš kur atvykote arba, 
tiksliau pasakius, kokia yra jūsų tikroji prigimtis. Tada be-
liks tik ją pažinti. Kaip tik tai reiškia išsivadavimas. 

Paprasčiausiai tikėti išmintingų žmonių žodžiais yra 
daug naudingiau, nei metų metus studijuoti ir diskutuoti. 
Apmąstykite mahavakiją79 „Tu esi Tai“ (Thath thwam asi), ir 
jai nuolat besisukant jūsų galvoje, be jokių komentarų pa-
galbos nušvis prasmė. Komentarai tik viską supainioja. 
Galvokite apie „Tai“ (Thath), analizuokite „tu“ (thwam) ir 
įsitikinsite, kad vienintelis sprendimas yra lygybė (asi)80. Jūs 
esate šviesoje, šviesa yra jumyse, jūs esate šviesa – kilkite 
tokiomis pakopomis aukštyn. 

Prašanti Nilajamas, 1963 10 25 
 

                                                 
79 Mahavakija – dieviškoji aksioma, nuolat pasikartojanti šventuosiuo-

se tekstuose, paslėpta, gili, sunkiai suvokiama, sielą nušviečianti 
dvasinė tiesa.  

80 Thath thwam asi – Tai tu esi, Thath – Tai, Dievas, thwam – šitas, tu, 
žmogus, asi – esi. 
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  šsivaduosite iš baimės tik tada,  
kai įsitikinsite, kad pamatai tvirti.  
Kvėpavimas yra jūsų gyvenimo pagrindas,  
nors jūs nematote jo ir negalite jo pasverti.  
Neregima yra regimybės pagrindas.  
Tačiau jei įsipainiosite į regimybės tinklą,  
nesuvoksite to, kas neregima, svarbos. 

Satja Sai Baba 
 

I 
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33. TAI ILGAI NETRUKS 

Nuostabiausia tai, jog niekas nepažįsta savęs, niekas 
net nesistengia savęs pažinti, net tie, kurie visą savo gyve-
nimą pašvenčia kitiems pažinti. Jūsų tikrasis Aš yra subti-
lesnis už vandenį, orą ar net eterį. Kad daiktą galėtumėte 
pamatyti, jis turi patekti į jūsų akiratį. Kad daiktą galėtu-
mėte paimti, jis turi patekti jums į rankas. Kad ant daikto 
galėtumėte stovėti, jis turi būti po jūsų kojomis. Patys pojū-
čiai tėra inertiški įrankiai. Kad jie veiktų, reikalingas Aš. 

Tas Aš yra Aukščiausioji Tikrovė, kurį jūs klaidingai 
suprantate kaip kažką atskira! Treta jugoje81 beždžionės (va-
naras) buvo priverstos elgtis ir kalbėti lyg žmonės (naras). 
Dvaparos amžiuje žmogus Dievo malonės dėka virto Nara-
jana. Kali amžiuje skelbiama, kad žmogus yra Narajana. 
Puodo (ghata-aakaasha) ir vienuolyno erdvė (matha-aakaasha) 
yra tokia pati kaip didžiojo dangaus erdvė (mahaa-aakaasha), 
tačiau apgaulinga išorė sukuria puodo ir vienuolyno atski-
rumo iliuziją. Pojūčiai, tie nenaudėliai, paskleidžia iliuziją, 
priversdami tikėti, jog esate kūnas. Suvaldykite pojūčius, 
kaip suvaldote bulių, perverdami jo nosį žiedu, kaip paža-
bojate arklį uždėdami jam žąslus, kaip priverčiate klausyti 
dramblį, varydami jį badikliu. Kai pandavai savo gyvenimo 
pabaigoje keliavo į Himalajus, Dharmaradža, apimtas dva-
sinio skausmo, meldė Krišną su jais truputį pabūti. Prieš 

                                                 
81 Treta juga – pagal indų kosmologiją antrasis iš keturių žmonijos am-

žių, doros amžius. 
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Jiems išvykstant iš savo buveinės Krišna davė Dharmara-
džai raštelį, kurį liepė skaityti, kai šis džiaugsis ar liūdės. 
Raštelyje buvo parašyta: „tai ilgai netruks“ (eppudoo un-
dhadhu). Toks vienas iš būdų nusiraminti susijaudinus. 

Kalite kalėjime už nusikaltimus  
Vertinkite gyvenimą pasaulyje kaip pareigą, kurią bū-

tinai turite atlikti. Dabar kalite kalėjime už nusikaltimus, 
padarytus ankstesniame gyvenime. Prižiūrėtojas jums ski-
ria įvairius darbus: paruošti valgį, prinešti vandens, prika-
poti malkų ir pan. Darbą turite atlikti kaip galėdami geriau 
ir nesitikėti jokio atlygio. Jei elgsitės tinkamai, nepridarysite 
rūpesčių ir atliksite skirtas užduotis neatsikalbinėdami, ta-
da jūsų kalėjimo laikas galbūt keliomis dienomis bus su-
trumpintas ir gavę pažymą, kad esate geri ir patikimi, būsi-
te išleisti anksčiau. Toks požiūris padės jums pasiaukoja-
mai dirbti. Tai labai padeda valdyti pojūčius.  

Kai kalbatės su kai kuriais žmonėmis apie Dievą, jie 
sako: „Mes patikėsime tik tada, kai patys Jį pamatysime“. 
Tokia dvejonė gali kilti ir tiems, pas kuriuos doros puose-
lėtojai eis skleisti Vedų tiesos. Jiems reikėtų pasakyti: „Ne-
patikėsiu, kad tau skauda tol, kol savo skausmo man ne-
parodysi“. Dievas yra palaima. O kaip galima palaimą pa-
rodyti ar pamatyti? Du kart du yra keturi, tikite tuo ar ne. 
Galite sutikti arba nesutikti, bet tai yra faktas. Dievas taip 
pat yra faktas. 

Nuolat galvokite apie Dievą 
Turite gyventi nuolat galvodami apie Dievą ir apie ki-

tą dalyką – mirtį. Kūnas yra mašina, kuria važiuojate į mir-
tį. Važiuojant bet kurią akimirką jus gali ištikti mirtis. Jos 
priežastis bus medis, sunkvežimis, kelio išplova ar purvy-
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nė. Atminkite, kad mirsite. Atminkite, kad laikas senka 
kiekvieną sekundę. Tada nešvaistysite jo tuščioms kalboms, 
beprasmiams užsiėmimams, paikoms piktadarystėms ar 
vulgariems pasilinksminimams. Važiuokite atsargiai, lėtai, 
kreipdami dėmesį į kitus žmones kelyje, nesistenkite jų pra-
lenkti, nesivaržykite su jais, žinokite savo automobilio bei 
kelio trūkumus ir išvengsite nelaimingų atsitikimų. Kelionė 
ir jums, ir kitiems bus maloni. 

Džonalagada Satjanarajanamurtis savo kalboje ragino 
jus mokyti, reformuoti, rekonstruoti ir daryti daugybę kitų 
dalykų. Tačiau ne visi gali imtis tokių darbų. 

Pirmiausia pažinkite save, paskui padėkite kitiems. 
Tobulėkite, mokykitės, keiskitės patys ir tik paskui imkitės 
spręsti kitų žmonių problemų. Pasikeisti nėra sunku – terei-
kia ramiai save patyrinėti ir paklausti: „Ar aš esu kūnas, 
pojūčiai, protas, intelektas ir t.t.?“ Pasakojime apie Šivadžį 
girdėjote, kaip deivė Bhavanė padavė jam kardą. Šis Šiva- 
Šakti taip pat duos jums kardą, kuris įveiks neišmanymą, 
tai dvasinių žinių ir dvasinių nurodymų kardas. Imkite jį ir 
būkite išmintingi, būkite laimingi. 

Prašanti Nilajamas, 1963 10 26 
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  eiklos vaisiai būna džiaugsmas arba skausmas.  
Tai lemia prieraiša, su kuria ji atliekama.  
„Aš“ ir „mano“ – tai dvi gyvatės geluonys.  
Ištraukite jas ir galėsite drąsiai imti  
gyvatę į rankas bei žaisti su ja. 
Nereikia atsisakyti veiklos. Dirbkite.  
Šioje šventosios veiklos šalyje (karmabhuumi)  
už karmą atsiteisti galima tik darbu. 
Paukščiai ir gyvuliai šios paslapties nežino.  
Tik žmogus gali pasirinkti darbą,  
kurį dirbdamas išsivaduos iš karmos grandinių.  

Satja Sai Baba 
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34. DIEVO VALIA 

Kaluris Vyrabhadra paskelbė, kad ritualinis aukoji-
mas, skirtas sielai apšviesti (swaadhyaaya jnaana yajna), pra-
sidėjęs 20 dieną, baigėsi, tačiau tai ne pabaiga (samaapthi). 
Visas gyvenimas yra auka. Kada ji gali baigtis? Sama reiškia 
Dievą, aapthi reiškia praapthi – pasiekimą, priartėjimą. Gali-
ma sakyti, kad auka, kuri yra gyvenimas, baigiasi tą dieną, 
tą akimirką, kai pasiekiamas Dievas, bet ne anksčiau. Dievo 
pasiekimas tik žymi šių ritualų pabaigą. Kad ir kur būtu-
mėte, tęskite toliau aukojimą klausydamiesi Dievo šlovės, 
apmąstydami tai, ką išgirdote, ir panirę į gilią meditaciją.  

Šis mokslo vyras šiandien pasakojo istoriją apie gerąją 
Rukminę. Tai ne šiaip sau pasakojimas apie vedybas. Tai 
Aukščiausiojo Viešpaties (Purusha) ir pačios Gamtos (Pra-
krithi) sąjunga. Tarpininkas braminas yra Vedų autoriteto 
simbolis, tik iš jo galima sužinoti apie judviejų susiliejimą. 
Rukminė yra individuali siela (jiva), o Krišna yra Aukščiau-
sioji Siela (Paramaathma). Rukminė turi laikytis gamtos nu-
statytų taisyklių, egoizmas yra jos brolis, pasaulietiškumas –  
tėvas ir t.t. Tačiau kadangi ji buvo gero būdo (sadhaachaara), 
visada galvojo apie Dievą, tai galėjo susilieti su Dievu.  

Žmogus gimsta, kad atliktų bausmę 
Už maldas, atgailą, Dievo ilgesį ir pastovumą jai buvo 

atlyginta. Tai, kad ji laikėsi senųjų gero elgesio taisyklių, 
pagaliau ją išgelbėjo, nes prieš vedybų apeigas ji nuėjo pa-
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garbinti Visatos Motinos Gaurės. Šventykloje Rukminė už-
simiršusi garbino Dievą, ir Viešpats, kuris jos laukė, išgel-
bėjo ją nuo pančių! Tam pasipriešino tėvai, brolis ir kiti gi-
minės, bet žmogus gimsta ne tam, kad vaidintų kokioje 
nors pjesėje, o kad išgyventų tai, kas jam lemta. Žmogus 
gimsta, kad atliktų bausmę, bausmei pasibaigus, jis tampa 
laisvas. Juk neliksite kalėjime vien dėl to, kad jame tebėra jū-
sų brangus draugas! Pagalvokite apie tokį dalyką – Rukminė 
Krišnos anksčiau nepažino, nebuvo jokių išankstinių piršly-
bų. Siela troško Dievo ir Jį laimėjo. Jiedu susitiko dvasinėje 
karalystėje.  

Tai ne paprastos vedybos, nors dieviškose istorijose jas 
aprašę žmonės kalbėjo apie šias vedybas kaip apie roman-
tišką užsispyrusios merginos ir nerūpestingo jaunuolio 
nuotykį! Tai „To“ (Thath) susiliejimas su „šituo“ (thwam). 
Jei daiktas yra arti, vadiname jį „šitas“, jeigu jis yra toli, va-
diname jį „tas“. Šitas yra ten (t.y. kai jis yra ne čia, o ten). 
„Tas“ yra toks pat kaip ir „šitas“, tik toliau. Kodėl? Todėl, 
kad „Tas“ yra aukščiau už intelektą, pojūčius ir žodžius. 

Perteikti žodžiais žmogaus dieviškumo patyrimą ne-
įmanoma, iš tikrųjų tas, kuris tai patyrė, net nebando to da-
ryti. Štai per mišką ėjo du piligrimai, atsisėdo po medžiu ir 
ėmė kalbėtis apie skolas, kurias žmogus turi grąžinti ke-
lioms „motinoms“. Viena iš ilgo tokių „motinų“ sąrašo yra 
gyvenimą dovanojusi motina, kita – karvė, trečia – Žemė, 
ketvirta – Vedos.  

Dievo suvokimas taip pat priklauso  
nuo kiekvieno žmogaus patyrimo 
Kalba pakrypo į karvių garbinimą. Piligrimai ėmė 

svarstyti, ką tiksliai reiškia žodis „karvė“ (go). Toliau sekė 
apibūdinimas – uodega, du ragai, keturios kojos, tešmuo ir 
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t.t. Pakilę piligrimai ėmė ieškoti gyvulio, kuris atitiktų api-
būdinimą. Pagaliau tolumoje jie pastebėjo buivolą ir priėję 
garbino jį, kiek tik širdis geidė. Taigi Dievo suvokimas taip 
pat priklauso nuo kiekvieno žmogaus žinių ir patyrimo, ta-
čiau tai nereiškia, kad yra daug skirtingų dievų. Tas pats 
žmogus vadinamas tėveliu, sūnumi, dėde, seneliu, pusbro-
liu, sūnėnu, vyru, tačiau dėl to jo nepadaugėja!  

Mūsų doros puoselėtojų susirinkimas padės šią tiesą 
suprasti visiems. Jis nekritikuos kokio nors tikėjimo ir ne-
trauks žmonių į naują tikėjimą. Jis stiprins teigiamą visų 
dvasinių pastangų vertinimą, padrąsindamas – kaip kad se-
noji, amžinoji, visuotinė religija visada darė – visus eiti nuo 
savo dabartinės vietos pirmyn link Dievo, kurį jie gali įsi-
vaizduoti kokio tik nori pavidalo. Kalbant apie kito žmo-
gaus tikėjimą nebus panaudotas joks piktas žodis, nes tikė-
jimas yra brangus augalas, o nuo pykčio jis gali nuvysti. Pa-
žinti tiesą, patirti palaimą – to mokys šie mokslo vyrai.  

Tie, kurie sako, jog palaima yra žmogaus prigimtis, tu-
ri patys būti jos sklidini. Kai žmogus atrodo prislėgtas, 
klausiate, kodėl jis toks. Kai jis laimingas, neklausiate, ko-
dėl jis laimingas. Kodėl taip yra? Todėl, kad būti prislėgtam 
nėra natūralu, tai prieštarauja žmogaus prigimčiai. Vanduo 
vėsus, tokia jo prigimtis. Todėl karštas šaltinis, trykštantis 
priešais Badrinato šventyklą, šalia ledinio šaltumo Alakan-
dos upės, kelia žmonėms nuostabą. Būkite patys tokie, ko-
kiais būti skatinate kitus žmones. Žmonės seks tik paskui tą 
žmogų, kuris kalbės vadovaudamasis savo paties patirtimi.  

Šastros pagrįstos dvasinių ieškotojų patirtimi 
Šiame upės krante buvo keletas svetimšalių žmonių, 

kurie klausinėjo, ar toje vietoje galima pereiti upę ir kaip tai 
padaryti. „Šioje vietoje eiti per upę pavojinga, eikite to-
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liau“, – pasakė vienas luošas žmogus. Žmonės juo nepati-
kėjo, nes pats luošys negalėjo perbristi upės. „Galite per-
bristi upę, tik kurį laiką labiau laikykitės kairės pusės, o 
paskui pasukite į dešinę“, – patarė aklas žmogus. Žmonės 
nepaklausė jo patarimo, nes juk neregys negalėjo bristi, jį 
turėjo vesti kažkas kitas. Pagaliau priėjo žmogus, kuris pa-
sisiūlė pervesti juos per upę sakydamas: „Aš dažnai brendu 
per šią upę, nes gyvenu kitame upės krante, o šiapus turiu 
žemės“. Taigi jie pasitikėdami sekė paskui jį ir laimingai 
pasiekė kitą krantą. 

Suaugusieji moko mažą vaiką pavadinti įvairius daly-
kus ir paaiškina, kas jie yra. Jie vadina vieną dalyką šunimi, 
kitą – medžiu, trečią – akmeniu. Kai suaugusieji parodo į 
žmogų ir paklausia vaiko: „Kas čia?“, vaikas atsako: „Tai 
žmogus“. Iš kur jis tai žino? Jam taip buvo pasakyta. Suau-
gusieji moko vaiką atpažinti gyvulį, augalą, paukštį, žmo-
gų, ir vaikas tiki. Kodėl jūs negalite patikėti Dievu? Jums 
taip pat tai buvo pasakyta, nuo senų senovės jums sakoma, 
jog yra Dievas su daugybe savybių, kurių padedami galite 
Jį pamatyti.  

Šastros skelbia, kad Dievo savybės įvairios. Šastros 
grindžiamos dvasinių ieškotojų patirtimi, o ji taip pat 
autentiška. Daugeliu dalykų reikia tiesiog tikėti, kai apie 
juos kalba patikimi, bešališki ir tobuli žmonės. Išminčiai be-
šališki, jie neketina nieko apgauti ar suklaidinti. 

Tik tie, kurie myli, gali suprasti meilę 
Jei jaučiate, kad niekaip kitaip nepatikėsite, kad patys 

patirsite, ką gi, atvykite ir patirkite. Jei vieną dieną atvyksi-
te, o kitą išvyksite sakydami: „Mačiau Satją Sai Babą. Jis dė-
vi gražų ilgą drabužį ir turi nuostabius plaukus“, – nebus 
jokios naudos. Ar galite Mane suprasti, jei atvykę čia dyki-
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nėjate viešbučiuose, žaidžiate kortomis ar klausotės paska-
lų? Ryžkitės atrasti, nuspręskite išmokti, nerkite gilyn ir ta-
da sužinosite.  

Tūkstančiai atvyko dabar ir atvykdavo anksčiau. Dau-
gelis nenori žinoti. Daugelis, kurie nori žinoti, nežino, kad 
turi nepasiduoti jusliniam įspūdžiui, o daugiau dėmesio 
kreipti į tai, kas vyksta jų sielose. Galite spoksoti į kokį nors 
daiktą, bet jeigu jūsų mintys klajos kur nors kitur, jo neat-
pažinsite. Ar galite ko nors išmokti, jeigu jūsų kūnas yra 
šioje auditorijoje, ausys – viešbutyje, o akys laksto visur ap-
linkui. Tik mylintys gali suprasti meilę. 

Meilė – tai kalbėjimo būdas, tiesa – esmė, dora – kalba, 
ramybė – tai, ko siekiate. Iš tikrųjų Aš esu Meilės įsikūniji-
mas. Kad apdalyčiau jus palaima, Man nereikia stengtis. Šis 
aukojimas, šie mokslo vyrai, šis doros puoselėtojų susirin-
kimas skirti suteikti jums palaimą.  

Įsitraukite į šį didį darbą 
Jei šis renginys vyktų kur nors kitur, kiek būtų triukš-

mo! Žmonės lakstytų ieškodami rėmėjų, kibtų prie vieno ar 
kito žmogaus, pagaliau imtų girtis kažin ką nuveikę. Tačiau 
čia apie renginį žinojo tik keletas. Tiesiog įvyko Mano valia, 
kurią paskatino gerumas. O ką Man duodate jūs? Tik aša-
ras! Skausmo ašaras atvykę ir palaimos ašaras išvykdami. 

Nesu prisirišęs nei prie kokio nors įvykio, nei prie ko-
kio nors uždavinio. Visiškai nebijau nesėkmės, nes žinau, 
kad Mano uždavinys turi pavykti. Šis Doros puoselėtojų 
susirinkimas taip pat nėra kažin kokia naujiena, jis amži-
nas, tik dabar turi atlikti seną užduotį. Doros įtvirtinimo 
darbas nuolat kartojamas. Turite progą jį dirbti, tad imki-
tės šio didžio darbo ir įprasminkite savo gyvenimus. 
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Rytoj šių mokslo vyrų ir Mano paties kalbos baigsis, 
nes turiu susitikti su tais, kurie labai kenčia, yra nepaten-
kinti, turi sunkumų ir problemų. Jiems reikia Mano dėme-
sio. Tai taip pat Mano darbas ir Aš mielai jį dirbsiu. 

Prašanti Nilajamas, 1963 10 28  
 
 
 
 
 
 
 
 
  aip skiriate laiko fiziškai tvirtėti,  
taip skirkite laiko ir  dvasiškai tvirtėti. 
Pusryčiams pamaldžiai kartokite  
Dievo vardą ir medituokite,  
pietums – garbinkite Viešpatį ritualais,  
popiečio arbatai ir užkandžiui –  
skaitykite iš šventųjų raštų bei knygų,  
vakarienei – giedokite Viešpačiui giesmes. 
Jei laikysitės tokios dienotvarkės,  
gerai miegosite ir pabusite atsigaivinę. 

Satja Sai Baba 
  

K 

35. Jūsų tikroji prigimtis 
 

 189 

35. J ŪSŲ TIKROJI PRIGIMTIS 

Sakoma, jog karma būna dviejų rūšių: fizinė ir dvasi-
nė. Tačiau taip sakyti absurdiška ir net pavojinga. Visi 
veiksmai ir darbai yra dvasiniai. Kūnas tėra dvasinio tobu-
lėjimo įrankis. Šiuolaikinis švietimas pabrėžia fizinį tobulė-
jimą ir nepaiso dvasinio, kuris iš tikrųjų svarbesnis. Žmo-
nės mokomi, kad vertingas tik pojūčių teikiamas džiaugs-
mas, bet pamirštamas gilesnis ir patvaresnis dvasinis 
džiaugsmas, kurį teikia siela ir kuris iš tikrųjų yra palaima, 
ramybė, dvasinės žinios – tiesa, gėris, grožis. 

Turbūt pastebėjote, jog niekada nesikreipiu į jus „atsi-
davusieji“, nes jūs esate kur kas daugiau. Jūs esate dievai. 
Jais tampate tada, kai atsikratote neišmanymo, kuris priver-
čia jus įsivaizduoti, kad esate menki. Todėl kreipiuosi į jus 
„Ramybės įsikūnijimai“ arba „Palaimos įsikūnijimai“ arba 
„Dieviškosios sielos įsikūnijimai“. Tokia jūsų tikroji prigim-
tis, tačiau niekas jums net nepasakė, kas esate. Todėl ir ken-
čiate, kad nepažįstate savęs. 

Nūdienos švietimo darbuotojai nemoko, kaip per-
plaukti nelaimių jūrą, kaip būti ramiam ir susikaupusiam, 
kai jums labai sekasi arba labai nesiseka. Smegenys prikem-
šamos informacijos, rankos išmokomos dirbti, tačiau juslės 
nėra kontroliuojamos, intelektas netramdomas, protui lei-
džiama siautėti. 
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Dirbkite džiugiai ir entuziastingai  
Gimėte šioje dvasinės veiklos šalyje ir jūsų pareiga yra 

atsiteisti už karmą. Neįklimpkite į niūrumo ir tinginystės 
liūną. Dirbkite džiugiai ir entuziastingai, tarsi aukodami 
Viešpačiui prie kojų kiekvieną darbą. Indija yra žmonijos 
dvasinio  mokymo vieta. Toks jos vaidmuo buvo visada ir ji 
privalo tai atlikti dabar, tačiau perdėtai sureikšmindama 
pojūčius ir pasaulį, aklai žavėdamasi ir snobiškai pamėg-
džiodama kitus ši šalis pamiršo savo svarbų vaidmenį. Tai 
didelis praradimas mums ir visai žmonijai. Šeimos, ben-
druomenės, tautos ir žmonijos taisyklės bei suvaržymai ar-
ba pamirštami, arba atmetami kaip atgyvenę. Tačiau 
džiaugsmas, ramybė ir pasitenkinimas, kurį žmogus patiria 
jų laikydamasis, liudija jų vertę. 

Išminčiams bei mokslo vyrams, kurie susirinko į Pra-
šanti doros puoselėtojų susirinkimo iškilmes, tenka didelė 
atsakomybė, nes jie turi išsaugoti dieviškąją ramybę, kurią 
patyrė studijuodami Vedas ir Šastras, pasidalyti ja su visa 
žmonija. Jie visada turi būti drąsūs, laisvi, laimingi, nes ži-
no, kad visa tai tėra netikras sapnas. Šie vyrai žino gyveni-
mo tikslą ir kiekvieną minutę tvirtai jo siekia.  

Skausmas yra geriausias draugas 
Materiją (padhaartha) reikia paversti dvasingumu (para-

artha). Toks Mano uždavinys. Dvasinės žinios, kurias šie 
žmonės gavo skaitydami Vedas ir Šastras, turi sklisti toliau. 
Tačiau šie mokslo vyrai nepasitiki savimi, nes netiki tuo, ką 
anksčiau laikė vertinga. Jie siunčia savo vaikus į technikos 
kursus ir pasaulietines studijas, nes jiems rūpi tik pragyve-
nimo šaltinis. „Kokia nauda iš skėčio, jei saulė vis tiek jus 
nudegina, o lietus permerkia?“ – klausia jie. Bet juk Vedų 
lobiai didžiuliai ir jų šiandien labai reikia. Ši mokykla šian-
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dien atidaroma kaip tik todėl, kad saugotų, puoselėtų 
Vedas ir jomis naudotųsi. 

Vedos yra doros pagrindas. Jos – tarsi motina, kuri su 
meile rūpinasi vaikais. Indija yra ne pojūčių tenkinimo, o 
susivienijimo su Dievu, karmos, pasiaukojimo žemė. Kau-
ravai pralaimėjo, nes siekė valdyti imperiją ir troško val-
džios, visos jų mintys sukosi tik apie tai, kaip patenkinti 
pojūčius. Pandavai pelnė Dievo malonę ir laimėjo, nes sie-
kė dvasinio džiaugsmo, mokėjo valdytis, buvo paprasti ir 
nuoširdūs. Žengti tokiu keliu, kaip žengė pandavai – iš-
minties ženklas. Tai doros kelias, iš kurio žmonija išklydo. 
Skausmas – geriausias žmogaus draugas, nes jis atveria 
akis ir sukrečia jus taip, kad pradedate ieškoti ramybės ir 
laimės paslapties. 

Nereikia verkti ir liūdėti 
Kartą beždžionė įkišo ranką į puodynę, pagriebė pilną 

saują riešutų, bet niekaip negalėjo ištraukti rankos, nes 
puodynės kaklas buvo per siauras. Tik atleidusi kumštį ir 
išmetusi riešutus ji galėjo ištraukti ranką. Tokia dabar ir 
žmogaus padėtis. Dėl gobšumo jis kenčia didelį skausmą, 
tačiau to nesupranta. Žmogus laikosi įsikibęs savo turtų ir 
bando ištraukti ranką, bet tai jam suteikia didelį skausmą. 
Beprasmiška kaltinti riešutus ar puodynę. Kalta pati bež-
džionė. Gamta yra puodynė, o jusliniai objektai – riešutai. 

Paukštis, visiškai savimi pasitikėdamas, tupi ant ma-
žos šakelės. Kas jį verčia taip savimi pasitikėti? Ne šaka, o 
sparnai, kuriuos iškilus menkiausiam pavojui jis gali pakel-
ti ir nuskristi šalin. Šaka yra objektyvusis pasaulis. Tupėkite 
ant jos lengvai, linksmai, labiau pasitikėdami sparnais, t.y. 
Viešpaties malone, kuri iškilus menkiausiam pavojui gali 
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jums padėti pabėgti. Šaka nepatikima, o sparnai visada su 
jumis ir gali jus išgelbėti.  

Šalies vadovai siekė atgaivinti dorą, tačiau žmonės tuo 
nelabai domisi. Tad kas turi imtis šio uždavinio? Sakoma, 
jog Aš įsikūnijau šiuo pavidalu atsakydamas į kilnių sielų 
bei kitų žmonių maldas. Kai kurios motinos maitina savo 
kūdikius tik tada, kai jie pradeda verkti. Išmintingesnė mo-
tina žino, kada kūdikis alkanas, ne tik kai jis verkia. Ši Mo-
tina yra kaip tik tokia. Aš atėjau, nes jutau, kad reikia ateiti. 
Aš taip nusprendžiau. Tad nereikia verkti ir liūdėti nei Ve-
dų išminties saugotojams, nei geriems žmonėms, kurie ken-
čia nuo žiauraus nedoros vėjo. Šis darbas pavyks. Dieviški 
žmonės bus išsaugoti, o ypač šios šalies senosios išminties 
saugotojai. Jie laiduos pasauliui gerovę. 

Daseros kalbos, 1963 lapkritis 
 
 
 
 
 
 
  eilė yra Dievas. Dievas yra meilė.  
Kur meilė, ten iš tikrųjų yra Dievas.  
Mylėkite kuo daugiau žmonių, mylėkite juos vis labiau. 
Tegu jūsų meilė virsta tarnavimu.  
Tegu tarnavimas tampa Dievo garbinimu.  
Tai svarbiausias dvasinis darbas. 

Satja Sai Baba 
 
 

M 
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36. DVASINIŲ ŽINIŲ DOVANA 

Net šioje šventoje Šrišailamo vietoje daug metų nebu-
vo tokios džiugios ir ypatingos šventės. Nėra jokios prie-
žasties neramumams kilti šiame krašte, kur svarbiausia yra 
askezė, kur yra dvasinės veiklos žemė. Neramumų kyla tik 
todėl, kad užuot pasitenkinę dvasiniais dalykais, žmonės 
vis labiau tenkina norus ir trokšta juslinių malonumų. Net 
Akhilos Bharatos Arjos Višjos Sanghamo šiandien pradėtas 
maisto dalinimas vargšams yra tikėjimo ir stiprybės mažėji-
mo ženklas. Šioje deivės Anapurnos, gausos ir gerovės ša-
lyje nereikėtų nieko maitinti, čia neturėtų skambėti malda-
vimai: „Duokite, duokite!“ (Dehi, dehi!) Į šią Dievo vietą rei-
kėtų vykti su tikrojo nuolankumo ir maldos dvasia. Čia ne 
vieta iškyloms ir turizmui. 

Apie Šrišailamo šventyklą pasakojama daug legendų. 
Baltasis jazminas – tai Tyrojo Dievo, malonę teikiančio Ši-
vos, kuris patenkina kiekvieną atsidavusio žmogaus troš-
kimą, simbolis. Bhramaramba82, bitė, skraidanti virš kvap-
naus žiedo, viliojama gėlės aromato, yra tikrojo sekėjo 
simbolis.  

Legendos, kurias saugojo protėviai  
Nesijuokite iš legendų, kurias rinko ir saugojo jūsų 

protėviai. Jie pripildė šią vietą šventumo ir nuskaistino  
daugelio kartų mintis bei svajones. Ši šventykla metų me-
                                                 
82 Bhramaramba – skr. bitė, Šrišailame garbinama deivė. 
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tus guodė ir ramino tūkstančius pamaldžių žmonių. Šanka-
račarja buvo šioje vietoje ir apdainavo šios vietos šventumą 
bei ramybę. Čia jis padėjo diską – šventumo simbolį, kuris – 
galiu jums pasakyti – yra mažoje oloje prie Gango ištakų. 

Noras tarnauti vargšams ir alkstantiems yra geras, ta-
čiau jis krypsta institucijų kūrimo, fondų steigimo ir aukų 
rinkimo linkme. O tai darant didėja egoizmas, auga pavy-
das, kyla nepilnavertiškumo ir pasididžiavimo jausmai. Įsi-
sukęs į šį ratą žmogus praranda dvasinę ramybę. Visi rū-
pesčiai tenka vienam žmogui, nors yra įsteigtas komitetas. 
Kai pagaliau įkuriama institucija, atsiranda nuosavybės 
jausmas, ir nors visos institucijos yra Dievo, nors niekas ne-
gali atsirasti ar egzistuoti be Jo, žmonės tai pamiršta ir tvir-
tina, jog visa tai – jų nuopelnas.  

Noriu perspėti visus socialinius darbuotojus dėl kai 
kurių blogybių. Pirmiausia, išvalykite savo sielas, paskui 
imkitės patarinėti kitiems. Išsiugdykite dvasinę ramybę bei 
stiprybę patys, paskui pamėginkite padėti tai daryti ki-
tiems. Sužinokite ilgalaikės laimės paslaptį patys, paskui 
pasistenkite padaryti laimingus kitus. Ieškokite ne kojos 
protezo, o tikros kojos. Susiraskite ne tą gydytoją, kuris šiek 
tiek palengvina skausmą, o tą, kuris laiduoja: „Jūs daugiau 
niekada nesirgsite“.  

Šventų vietų atmosfera turėtų pagerėti. Vienuoliai turi 
iš esmės pasikeisti. Per daug jų atlieka namų šeimininko 
priedermes, per daug jų vaikosi pasaulietiškos garbės ir 
turtų. Visa tai Aš pataisysiu, tai Mano doros atgaivinimo 
darbo dalis. Prašanti doros puoselėtojų susirinkimas, apie 
kurį kalbėjo Vyrabhadra, yra vienas iš tokio darbo būdų. 
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Žmogui reikalingesnis dvasinis penas 
Žmogui reikalingesnis dvasinis penas, nei maistas pil-

vui. Tai, ką duoda maisto deivė Anapurna, yra ne ryžiai ir 
karis, o maistas (anna). Išmalda, kurios ji yra prašoma duo-
ti, yra ne ryžių saujelė, kaip jūs manote, o žinių išmalda. 
Tai žinių, meilės, atsidavimo, Dievo malonės išmalda. Sie-
kite užsitarnauti jos malonę, kad gautumėte daugiau žinių, 
meilės, atsidavimo ir Dievo malonės. Tarnaudami piligri-
mams šioje šventoje vietoje nežeminkite paties tarnavimo. 
Pabrėžkite atsidavimo, neprieraišos ir žinių svarbą, tačiau 
nesiekite pasirodyti prieš kitus ir nebūkite nenuoširdūs. Jei 
kas nors nuoširdžiai mylėdamas Dievą duos vieną skatiką, 
paimkite jį taip, tarsi tai būtų milijonas, tačiau jei kas nors 
norėdamas pademonstruoti savo turtus ir pasigirti, kad yra 
prie jų neprisirišęs, duos jums milijoną, neimkite jo. 

Dedu pamatų akmenį šiems piligrimų poilsio namams 
ir laiminu jus, kad dirbtumėte nepamiršdami deivės Ana-
purnos vardo. Laiminu jus visus: kibkite visi į šį darbą ir te-
gu jis būna sėkmingas. Nemaitinkite žmonių be atrankos, 
nekurkite čia tinginių prieglobsčio. Maitinkite tuos, kurie 
atvyksta trokšdami praleisti šioje šventoje vietoje keletą 
dienų. Tik tada žmonės bus dėkingi. Maitinkite tuos, kurie 
atvyksta čia dirbti dvasinio darbo, praleisti gyvenimo su 
Dievu. Pastiprinkite tuos, kurie akivaizdžiai liudija, kad 
dvasinės pastangos teikia džiaugsmą. 

Šrišailamas, 1963 12 05 
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  uo senų senovės išminčiai skirstė karmą  
į atliekamą dėl rezultato (vikarma)  
ir atliekamą nesiekiant jokio rezultato (akarma).  
Rinkitės antrąją ir nereikės kentėti. 
Bet kokios kitos veiklos – 
turto, gero vardo, šlovės ir viešumo siekimo  
pasekmė yra kančia. 

Satja Sai Baba 
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37. NATŪRALŪS IR NENATŪRALŪS 
POTRAUKIAI 

Tiesa, dora, ramybė ir meilė yra keturi amžinosios 
visuotinės religijos ramsčiai, keturios senojo mokymo at-
mainos. Žinoma, šiuos žodžius taria kiekvienas, tačiau 
jiems suteikiama paviršutiniška ir netikra prasmė. Tiesa 
reiškia papasakoti įvykį taip, kaip žmogus jį matė, dora – iš-
troškusiam paduoti vandens, o alkanam – maisto, ramybė – 
nelaimėje kentėti ir tylėti, meilė – pamaitinti žmoną ir vai-
kus. Toks paprastai būna aiškinimas! 

Tačiau jis klaidingas. Tiesa yra tai, ko nei laikas, nei 
erdvė, nei savybės negali pakeisti. Ji turi būti visada tokia 
pati, nepaveikiama ir nekintama. Tik tada ji bus Tiesa. Joks 
vėlesnis įvykis ar įgytos žinios negali jos paneigti. Dora yra 
taisyklės, būtinos visuomenės stabilumui palaikyti ir žmo-
gui tobulėti. Taisyklių būna įvairių – skirtų visiems, ketu-
rioms kastoms ir keturiems gyvenimo etapams, tačiau visų 
jų tikslas yra vienas: padėti žmogui palengva, žingsnis po 
žingsnio vaduotis iš skausmo, ištrūkti iš gimimų ir mirčių 
rato. Matote, kokia didi šios vertybės prasmė, palyginkite ją 
su anksčiau pateikiamu aiškinimu.  

Dabar panagrinėkime ramybės savybę. Ji reiškia ge-
bėjimą sutikti sėkmę ir nesėkmę, džiaugsmą ir skausmą, 
pralaimėjimą ir pergalę visiškai ramiai. O meilė yra ne tik 
nieko nežeidimas, bet ir vienodai malonus elgesys su vi-
sais, nes kiekviename žmoguje žybsi dieviškumo kibirkštis. 
Visų – ir jūsų – ji tokia pati. 
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Viską lemia įkvėpimas,  
su kuriuo kas nors daroma 
Pirmasis žingsnis žengiant dvasiniu keliu yra kontro-

liuoti troškimo jėgą (icchasakthi), skatinančią pojūčius ieško-
ti objektų. Gerai, jei žmogus trokšta Dievo, tačiau daiktų 
teikiamų malonumų ieškojimas žalingas. Jei namas padega-
mas, tai vadinama „padegimu“, bet kai Hanumanas pade-
gė Lanką, tai buvo pelnyta bausmė ir gera pamoka. Jei plė-
šikas nupjauna jums ranką, tai žeidimas (himsa), tačiau jei 
chirurgas ją amputuoja, jis išgelbsti jums gyvybę, todėl tai 
vadinama „nežeidimu“ (ahimsa). Prieraiša prie juslinių ob-
jektų veiksmą suteršia, prieraiša prie Dievo jį pašventina. 
Dakšos83 ritualinis aukojimas virto mūšiu, nes jame nedaly-
vavo Viešpats. Kurukšetros mūšis virto auka, nes Jis jame 
dalyvavo. Ardžuna puolė Viešpačiui į kojas, o Dakša Jį pa-
niekino. Tuo jie skyrėsi ir toks yra aiškinimas. Viską lemia 
jausmas, įkvėpimas, su kuriuo kas nors daroma. 

Meilė Dievui nėra tarsi citrinos sultys, kurias reikia 
gerti karščiuojant. Tai žmogaus kasdienė būtinybė, vitami-
nas, reikalingas fizinei ir dvasinei sveikatai palaikyti. Ap-
mąstymai apie Dievą yra pagrindinis ryžių patiekalas, visa 
kita – papildomi patiekalai, užkandžiai, padažai. Vartokite 
Dievo vardo kartojimo tabletes ir lengvai suvirškinsite visa 
kas per diena nutinka: ir gera, ir bloga. Juk nevalgote neiš-
kultų ryžių, ar ne? Turite proto juos iškulti, paskui išvirti ir 

                                                 
83 „Bhagavatoje“ minimas Dakša buvo septintas Brahmos sūnus. Jis tu-

rėjo dukterį Sati, kuri prieš tėvo valią ištekėjo už Šivos. Dakša suren-
gė didelį aukojimą, bet Šivos į jį nepakvietė. Sati, norėdama ištaisyti 
tėvo klaidą, dalyvavo aukojime, tačiau Dakša pažemino ir ją. Tada 
neištvėrusi Sati susidegino aukojimo ugnyje. Šiva, labai mylėjęs žmo-
ną, keršydamas Dakšai sukūrė karį Vyrabhadrą, kuris sugriovė au-
kojimo vietą ir visą miestą.  
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tik tada valgyti. Kodėl pasiduodate gamtai? Atstumkite jos 
viliones, kuriomis ji jaudrina jūsų pojūčius. Tetampa ji 
Dievo valios išraiška.  

Kartokite Dievo vardą nustatytu laiku,  
tyra širdimi ir tvirtai tikėdami  
Susipainioję nenatūralumo raizgalynėje pamirštate 

savo prigimtį, patekę į nenatūralių potraukių tinklą, nebe-
skiriate natūralių. Meilė, ramybė, tiesa, palaima yra natū-
ralūs potraukiai. Neapykanta, melas, karingumas, skaus-
mas ir gobšumas nenatūralūs. Atraskite savo tiesos šaltinį. 
Negalima nuolat bėgti iš pamokų. Po daugybės gyvenimų, 
net jei jų būtų šimtas, vis tiek turėsite pasiekti versmę, nuo 
kurios nuklydote. Kai esate užsiėmę kokia nors veikla, jū-
sų mintys ramios, bet kai tik sutelkiate jas į Dievą, jos pra-
deda blaškytis. Jos nenori liautis klajojusios, o taip turės 
būti, jei Dievas įžengė į jūsų širdį. Bus paprasta suvaldyti 
savo mintis, jei kartosite Dievo vardą. Tokią žinią atėjau 
jums pranešti. Tegu Dievo vardas būna jūsų lūpose, tegu 
Jo pavidalas būna priešais jūsų akis, tegu Jo šlovė skamba 
jūsų širdyse, tada visi žaibai ir griausmai nudundės pro 
šalį jūsų nekliudydami. 

Kartokite Dievo vardą nustatytu laiku, tyra širdimi ir 
tvirtai tikėdami. Kai šaliai gresia pavojus, tai taip pat blogai, 
kaip kad pavojus grėstų jūsų kūnui. Dievo vardas suteiks 
jums drąsos apsaugoti Motiną. Jei sustiprės jūsų dora ir ug-
dysite tikėjimą Dievu bei amžinąja religija, šios šalies nieka-
da neištiks nelaimė. Tegu visi tikintieji skelbia meditacijos 
vertingumą. Palaiminsiu jų pastangas. Žinau, kad tai išgel-
bės ir jus, ir šalį. Taigi šia džiugia nata baigiu ir laiminu jus. 

Šrišailamas, 1963 12 06 
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  smigusį į odą spyglį galima ištraukti tik kitu spygliu.  
Karmos pasekmes galima panaikinti  
taip pat tik atsiteisiant už karmą.  
Dirbkite gerus darbus, kad palengvintumėte 
blogų darbų, kuriuos kadaise padarėte,  
dabar keliamą skausmą. 
Geriausia ir lengviausia atsiteisti už karmą  
kartojant Dievo vardą. Visada jį kartokite.  
Tai apsaugos nuo blogų poelgių ir minčių.  
Tai padės visiems aplinkui spinduliuoti meilę. 

Satja Sai Baba  
 

Á 
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38. DIEVO GARBINIMAS STATYBOSE 

Mane palaiko palaima, kurią jūs jaučiate giedodami 
Dievo vardą ir garbindami Jo pavidalą. Tai Mano maistas, 
Mano kasdienė duona. Todėl Man nereikia su jumis kalbė-
tis. Pakanka čia sėdėti ir mėgautis palaima, kurią jaučiate 
dainuodami bhadžanas. 

Susirinkote čia iš tolimiausių mūsų šalies kampelių, iš 
įvairių valstijų, kalbate įvairiomis kalbomis. Sutelkite savo 
fizinius ir protinius gebėjimus, kad sėkmingai užbaigtu-
mėte šį didį darbą, kuris tūkstančiams brolių bei seserų il-
gai teiks maistą ir džiaugsmą. Jums pasitaikė gera proga, ji 
pasitaiko tik nedaugeliui, kad ir kokie talentingi tie žmo-
nės būtų. Ežeras, kuris kai pastatysite užtvanką, užlies šį 
tarpeklį Krišnos upės vandeniu, bus darbas, už kurį nerei-
kalausite atpildo, tai bus jūsų pasiaukojamų pastangų jū-
ra. Galėsite visi čia ateiti ir pajusti ežero vėsą, gelmę bei jė-
gą. Jausitės pakylėtai, žinosite, kad jūsų gyvenimas nebu-
vo beprasmis.  

Nedirbkite šio švento darbo atmestinai, be tikėjimo, 
be meilės Dievui. Pasitelkę savo tikėjimą ir meilę, pažabo-
kite šią galingą upę, kuri, prasiveržusi pro tvirtas uolas, 
teka nuo neatmenamų laikų. Sustabdykite ją, suvaldykite 
jos energiją, kad iš jos būtų naudos žmonėms ir gyvu-
liams. Naudodamasis savo talentais ir drąsa žmogus turi 
šį nepastovų gamtos vaiką-upę priversti sustoti, o paskui 
tekėti toliau.  
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Užtvenkite aistras savo širdyse,  
pasukite kanalais į naudingus laukus 
Žmogui bus lengviau įveikti šią užduotį, jeigu jis su-

valdys savo paties nepastovumą, egoizmą, pyktį, neapy-
kantą, pavydą, gobšumą ir siaučiančias aistras. Užtvenkite 
jas savo širdyse, pasukite kanalais į naudingus laukus. Pa-
naudokite tų savybių jėgą, kad gautumėte geresnius savo 
pastangų ir dvasinio darbo rezultatus. Auginkite tuose lau-
kuose ramybės ir meilės vaisius. Tokią žemdirbystę gerai 
išmano dvasiniai ieškotojai, jos lengvai išmokti galite ir jūs. 
Tai senas mokslas, kuriuo nuo amžių naudojosi jūsų protė-
viai. Atėjau jums to priminti, pasakyti, jog reikia grįžti į se-
nąjį kelią.  

Žmogaus fizinę sveikatą lemia jo kraujas, gleivės ir 
tulžis. Jo dvasinę sveikatą lemia trys savybės84. Laikotės 
sveikatos taisyklių, nes bijote susirgti. Turite laikytis ir 
tam tikrų taisyklių, kad galėtumėte džiaugtis ramybe, kad 
būtumėte viskuo patenkinti, džiugūs, trykštantys entu-
ziazmu ir tvirtai tikėtumėte Dievu. Nepastoviam protui 
reikia įmontuoti stabdžius, tada išvengsite nelaimės. Dirb-
kite visada prisimindami dvi baimes: nuodėmės baimę ir 
Dievo baimę.  

Juk iš tikrųjų esate ramybė ir palaima, jūsų esmė (taip 
pat ir jūsų proto esmė) yra tiesa. Esate amžini ir tyri. Pamir-
šote tai, o dabar esate persekiojami nerimo ir baimės. Vieš-
pats nori, kad kiekvieną gyvenimo akimirką džiaugtumėtės 
ramybe, jaustumėte palaimą, bet jūs pamiršote savo šaltinį, 
kurio ištakos – širdyse glūdintis dieviškumas, ir dabar ilgi-
tės kažko kito. 

                                                 
84 Trys savybės – ramioji, veiklioji ir vangioji. 
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Receptas, kuris suteiks jums  
geidžiamą ramybę ir pasitenkinimą 
Galbūt ne visi čia susirinkę Dievą garbinate tuo pačiu 

vardu ir to paties pavidalo. Jūsų papročiai, elgesys, valgis ir 
drabužiai skiriasi. Tačiau visi vienodai jaučiate Dievo vardo 
ir pavidalo teikiamą palaimą. Kiekvienas jų amžiais buvo 
puoselėjamas tam, kad jaustumėtės saugūs ir būtumėte vis-
kuo patenkinti. Žodis (padha) kinta, bet materija (padhaar-
tha) lieka tokia pati. Vanduo čia, Utar Pradeše, vadinamas 
paani, Madrase – thanneer, Maisore – neeru, bet jo esmė tokia 
pati. Jūs taip pat galite kalbėti skirtingomis kalbomis, turėti 
savitų valgymo įpročių, kitaip rengtis ir net kitaip garbinti 
Dievą ar melstis, tačiau visa tai, patikėkite Manimi, tėra tik 
įrankiai, padedantys jums tobulėti, kilti aukštyn. 

Duosiu jums vieną receptą, kuris suteiks geidžiamą ra-
mybę ir pasitenkinimą: kartokite Dievo vardą. Tegu jūsų 
lūpos taria bet kurį iš tūkstančio Viešpaties vardų, skam-
bančių bet kuriame pasaulio kampelyje, bet kokioje Dievą 
mylinčių žmonių bendruomenėje. Nors truputį laiko kas-
dien skirkite Dievo vardui kartoti, atlikite šią pareigą, kad ji 
taptų įpročiu. Tai bus kompensacija už sunkų darbą nuo 
aušros iki sutemos. 

Kelias minutes kasdien praleiskite su Dievu 
Indija (Bhaa-ratha) yra šalis, kurioje kiekvieną žmogų 

traukia (rathi) Dievas (Bhaa arba Bhagavan), tačiau dabar 
žmonės tokio potraukio nejaučia, netrokšta Dievo. Galbūt 
Man pasakysite: „Esame labai užsiėmę, neturime laiko“. 
Netikiu tuo. Žinau, kad ir kaip sunkiai dirbtumėte visą die-
ną, randate laiko nueiti į kiną, paplepėti, įsivelti į intrigas, 
kivirčytis ir užsiimti visokia kitokia blaškoma veikla, kuri 
tik didina nerimą.  
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Geriau laikykitės atokiai nuo tokių draugų, kurie ska-
tina jus taip elgtis, nuo to jūs tapsite silpni ir neramūs. Ke-
lias minutes ryte ir vakare praleiskite savo namų ar šven-
tyklos tyloje – pajusite didelę jėgą. Būkite įkvepiančioje ir  
dvasią keliančioje Dievo draugijoje, garbinkite Jį mintimis, 
aukokite Jam bet kokį darbą ir pakilsite iš tylos kilnesni, 
drąsesni nei buvote anksčiau. 

Pasvarstykite – ar iš kino išeinate ramesni, drąsesni, 
tyresni, kilnesni? Ne. Jūsų aistros sukilusios, gyvuliški ins-
tinktai sužadinti, žemesnioji prigimtis pasisotinusi. Niekas 
negali taip dosniai žmogui atlyginti kaip tyla, malda ir ben-
dravimas su dvasiniu mokytoju: nei įspūdinga sąskaita 
banke, nei daugybė mokslinių laipsnių, nei sportininko 
raumenys. 

Pagalvokite, kokį didį darbą čia pradedate 
Papasakosiu jums, kaip buvo statoma garsioji Kalahas-

tės šventykla. Ją pagal tradiciją ir padedamas Bhrigaus bei 
Bharadvadžos statė išminčius Agastja. Kasdien prieš saulė-
lydį Agastja pakviesdavo prie upės darbininkus po vieną ir 
liepdavo dviems padėjėjams kiekvienam darbininkui į pri-
juostę pripilti tiek smėlio, kiek tądien jis uždirbo. Ir smėlis 
virsdavo auksu! Jo būdavo tiek, kiek žmogus per dieną nu-
dirbdavo darbo. Jei jis dirbdavo ilgiau, gaudavo daugiau 
aukso, jei trumpiau – atlygis būdavo mažesnis. O jei žmo-
gus visą dieną dykinėdavo, smėlis likdavo smėliu. Nebuvo 
jokios neteisybės, jokių skundų, jokių privilegijų. Visi dirbo 
visa reginčio Dievo akivaizdoje. Todėl visi gaudavo aukso 
tiek, kiek būdavo nusipelnę – nei daugiau, nei mažiau. 

Garbingiausias tas darbas, kuris dirbamas Dievui. Ne 
už darbą iš baimės viršininkui, o už nuoširdų ir mielą dar-
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bą Viešpats apdalija Savo malone. Jeigu jūsų širdys tyros, 
jūsų darbas taip pat bus tyras. 

Pagalvokite, kokį didį darbą čia pradedate. Kokia ga-
linga upė, kurią jūs mėginate priversti jums paklusti. Tai 
pažadins jūsų nuolankumą ir meilę Dievui. Prašanti Nilaja-
me sekėjai nešė ant savo pečių akmenis, kalkių skiedinį bei 
smėlį, ir štai šio darbo vaisiai – didelė ligoninė, puiki mo-
kykla ir erdvi salė. Visi pastatai persmelkti žmonių atsida-
vimo. Kaip kartą sakiau, ligonius čia gydo pati meilės 
Dievui energija. 

Atsargiai rinkitės draugus 
Uždirbtus pinigus naudokite pagal reikmę ir protin-

gai. Darbo vietose darbininkams išdalijami tūkstančiai ru-
pijų, tačiau pabaigę stovykloje darbus, besikraudami daik-
tus darbininkai pamato, kad namo parsivežti liko visai ne-
daug uždarbio. Nešvaistykite savo sunkiai uždirbtų pinigų 
blizgučiams, pasilinksminimams ir laikiniems malonu-
mams. Pagalvokite apie savo ateitį, vaikus ir tėvus. Pa-
svarstykite, ką duos tie beverčiai užsiėmimai, kaip jie suža-
los jūsų charakterį. Prisiminkite tuos, kurie nuo jūsų pri-
klauso, kuriuos jūs turite aprūpinti maistu, pastoge, ku-
riems turite duoti savo meilę. Turėdami galvoje šias kilnias 
užduotis, atidžiai stebėkite, kur leidžiate savo pinigus. Tai 
protingo žmogaus požymis. 

Neįsileiskite į savo sielą nerimo demono. Visus savo 
gebėjimus ir protą skirkite dramai, kurią stengiatės pastaty-
ti. Tai Jo drama. Jis yra Režisierius, jūs – aktoriai, atliekan-
tys vaidmenis ir vykdantys Jo valią, tariantys žodžius, ku-
riuos Jis jums sako, judantys taip, kaip Jis liepia. 

Daug ką lemia draugija, į kurią patenkate. Atsargiai 
rinkitės draugus. Burkitės į mažas grupeles ir reguliariai 
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susitikite giedoti bhadžanų bei pasitarti dvasiniais klausi-
mais. Skaitykite kokią nors gražią dvasinę literatūrą, pa-
vyzdžiui, „Bhagavadgytą“. Tegu jūsų akys regi Jo pavidalo 
grožį, tegu jūsų ausys girdi Jo stebuklų istorijas, tegu jūsų 
širdyse skamba Jo šlovė. Visur regėkite Dievą, tegu tai jus 
įkvepia. Jis yra kiekviename kalne ir slėnyje, kiekviename 
žmoguje ir gyvulyje, kiekviename medyje, paukštyje ir 
vabzdyje. Regėdami tai iš tikrųjų pajusite džiaugsmą. Tada 
dirbti tarsi aukoti auką bus lengva ir malonu.  

Mąstykite apie visus jungiantį Dievą 
Beždžionės, statydamos per vandenyną tiltą, nešė ant 

galvų didelius akmenis ir visą laiką kartojo Ramos vardą, 
nuo to akmenys tapo besvoriai. Pasakojama, kad Ramos 
vardą jos užrašė ant akmenų ir akmenys pakilo į orą! Kas-
kart vilkdamos ar keldamos akmenį beždžionės džiugiai 
unisonu ištardavo Ramos vardą ir darbas joms buvo malo-
nus, nes jį dirbdamos jos garbino Dievą. Ramos malonė pa-
dėjo įveikti visas kliūtis. Patarsiu jums pradėti kartoti 
Dievo vardą, tada dirbti bus lengva.  

Štai jūsų viršininkas padovanojo Man gėlių girliandą. 
Ją sudaro dvi dalys: gėlės, kurios vakar buvo pumpurai, 
šiandien yra žiedai, o rytoj ryte nuvys, ir siūlas, kuris buvo, 
yra ir bus. Gėlė laikina, greitai vystanti, ji simbolizuoja 
žmogų, kuris gimsta, auga ir nyksta, o siūlas amžinas, jis 
simbolizuoja Dievą, ant kurio suverti visi žmonės. Žmonės, 
kaip šios gėlės, skiriasi savo savybėmis, polinkiais, prigim-
timi, o siūlas yra vienas, bendras ir tvirtas pagrindas, tai vi-
są kūriniją laikantis, visus sujungiantis Dievas. Kasdien 
nors truputį apie tai pamąstykite – būsite apsaugoti nuo bet 
kokio nerimo. 
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Šis jūsų darbas padarys tūkstančius žmonių laimingus, 
suteiks jiems džiaugsmą ir gerovę. Laiminu jus, kad greitai 
ir sėkmingai, niekieno netrukdomi darniai jį užbaigtumėte.  

Šrišailamo projekto statyba. Kalba darbininkams, 1963 12 06 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ei žmogus nevaldo savo pojūčių, 
jis panašus į arklį be apynasrio,  
jautį, kuris nenori būti įkinkytas į jungą.  
Tokio žmogaus dvasinis darbas – 
tik laiko ir energijos švaistymas.  
Ypatingas žmogaus bruožas yra tas,  
kad jis geba skirti, kas yra gera, o kas ne,  
prie nieko neprisirišti, plačiai mąstyti,  
rasti tiesą, ja vadovautis  
ir pelnyti netrikdomą ramybę. 

Satja Sai Baba 
 

J 
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39. PASUKITE RAKTĄ 

Dabar kyla tokia užduotis – kiekvienoje širdyje reikia 
sutvirtinti dorą, atgaivinti Vedantą, kiekviename kelyje už-
degti žiburį. Pasaulis yra lyg išbadėjęs žmogus, laukiantis 
puotos, lyg išdžiuvusi žemė, pasiilgusi lietaus. Šioje žemėje 
daug nepasitenkinimo ir nesąžiningumo, mačiau tai nuo 
Kumario iki Himalajų, pajutau ten tvyrančią nuotaiką. To-
dėl tūkstančiai tokių, kaip jūs ieško galimybės Mane pama-
tyti, prisiliesti prie Manęs ir išgirsti Mano žodį. Stebiuosi 
tik, kodėl dauguma šia galimybe nepasinaudoja. 

Kasdien žmogus stengiasi kuo daugiau sužinoti apie 
kitų gyvenimus, iš tikrųjų kasdien jis darosi vis didesnis 
ekstravertas. Domėdamasis kitais žmogus bėga nuo savęs. 
Jam nerūpi jo paties gyvenimas, jis negalvoja, kaip pačiam 
pasikeisti. Kokią naudą gali teikti informacijos gausa, kurią 
kemšate į savo galvą, žinios apie įvairius pasaulio kraštus, 
jei nepažįstate savęs? Juk tai svarbiausia. Beprasmiška kla-
joti po pasaulį, bendrauti su įvairių rasių žmonėmis, tik už-
dirbti bei leisti pinigus, bet neįstengti pažinti savęs!  

Kad pelnytumėte palaimą, turite stengtis  
prie nieko neprisirišti ir imtis dvasinio darbo 
Žmogaus kūno medis duos vaisių tada, kai jame sužy-

dės meilės žiedai. Dėl šios brangios dovanos medis auga, 
dėl to jis turi būti prižiūrimas. Medis semiasi stiprybės iš 
žemės ir saulės. O ką jis duoda už šias dovanas ir žmonių 
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bendruomenės meilę? Vaisius saldus, bet žievė gali būti 
karti. Prieš ragaujant reikia nulupti pykčio, pavydo ir go-
dumo žievę. Panaudokite jumyse esantį kartumą saldumui 
apsaugoti ir brandinti. 

Iš šventųjų ir išminčių patirties sužinosite, jog išorinio 
pasaulio teikiamas džiaugsmas yra labai mažas palyginti 
su dvasiniu darbu pelnyta palaima. Kad laimėtumėte tą pa-
laimą, turite prie nieko neprisirišti ir imtis dvasinio darbo. 
Kai žemėje išgręžiate vandens gręžinį, reikia iš vamzdžio 
pašalinti orą – antraip vanduo nepakils. Taip pat turite 
stengtis, kad prisirišdami prie pasaulietinių dalykų nepa-
kenktumėte savo dvasiniam darbui. Jei jusliniai malonumai 
ar išdidumas užtvindys jūsų protą, meilė nesilies. 

Kol gyvensite, tol patirsite gyvenimo skrydžius ir 
nuopuolius, gėrį ir blogį, tiesą ir melą. Dualumo neišveng-
site. Jis net reikalingas. Piktadarių fone didvyris šviečia. 
Hiranjakašipaus blogio fone turėjo būti patikrintas Prahla-
dos tikėjimas. Tik susidūrę su kauravų piktumu, pandavai 
galėjo parodyti savo romumo jėgą. Mieste vieni vamzdžiai 
naudojami geriamajam vandeniui tiekti, kiti – nuotekoms. 
Žmogaus arterijomis ir venomis cirkuliuoja ir švarus, ir 
nešvarus kraujas. Abi rūšys reikalingos, kad žmogus būtų 
sveikas. 

Joga dažnai virsta liga 
Žinodami, jog elgiatės blogai, ir vis tiek taip elgdamie-

si, neklausydami savo sąžinės balso ir slopindami savo kil-
nius jausmus darote klaidą. Visi pasaulyje galvoja tik apie 
naudą, kaip lengviausiai pasilinksminti ir kaip daug, greitai 
ir lengvai pasipelnyti. Kodėl matuodami ar skaičiuodami, 
užuot pradėję nuo skaičiaus vienas, sakote: „Kokia bus nau-
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da“? Paskui, žinoma, yra skaičius du, bet jūs galvojate ne 
apie tarnavimą, o apie naudą! 

Jums turėtų rūpėti ne kuo ištaigingiau gyventi, kad ki-
ti pavydėtų, o kaip gyventi šlovingiau ar – dar geriau – 
kaip numirti šlovingiau, kad daugiau nebepatirtumėte mir-
ties pažeminimo. Ką mirdami pasiimsite su savimi? Ghaz-
nio sultonas85 savo viziriui liepė nugabenti jo lavoną į laido-
jimo vietą pakeltomis rankomis, kad žmonės matytų, jog jis 
išeina, kaip ir atėjo, tuščiomis, nors iš daugybės užkariautų 
miestų buvo prisiplėšęs daug turto. 

Dvasinio darbo reikia imtis vadovaujant ekspertui, ku-
ris žino jūsų sveikatos būklę ir temperamentą. Venkite per 
didelio entuziazmo ir nereguliarumo. Jei nesugebėsite skir-
ti, dvasinis darbas gali virsti spąstais. Tik užsimirškite re-
guliuodami krosnies temperatūrą ir sugadinsite visas ply-
tas, tik įmeskite kelias saujas sodos daugiau skalbdami ir 
sugadinsite visus drabužius, tik ištarkite kelis žodžius dau-
giau kaimynei negalvodami apie laiką, ir prisvilinsite ry-
žius, reikės juos išmesti. Dvasinis ieškotojas turi visada iš-
likti budrus, rūpestingas, atsargus. Kai trūksta nuolatinės 
savianalizės, joga dažnai virsta liga. 

Artėkite prie Aukščiausiosios Sielos 
Žmogus verkia, nes sapne jį įgėlė kobra. Tokį žmogų 

galima labai paprastai išgydyti – reikia jį pažadinti! Gydy-
tojas čia nereikalingas. Ardžuna kentėjo dėl nežinojimo. 
Gavęs žinių, jis pasveiko ir atliko savo pareigą. Pažadintam 
iš sapno ir skausmas, ir gyvatė dings. Juk žmogui tik atro-
do, kad jį įgėlė gyvatė.  

                                                 
85 Ghaznio sultonas – X a. pabaigos ir XI a. pradžios Ghaznio miesto 

(dabar rytų Afganistane) valdovas.  
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Kai pakviečiate pietų aklą žmogų, atminkite, jog sve-
čiui turite padėti ne vieną, o dvi lėkštes, nes jį tikrai kas 
nors palydės. Ardžuna yra neregys, o išmintis – palydovas. 
Išmintis jį veda teisingu keliu. Abu yra tame pačiame žmo-
guje. Bet imtis atsakomybės ir vadovauti turi išmintis. 

Pasukite raktą į dešinę – durys atsirakins. Atsigręžkite 
į Dievą, į teisingumą – skląstis atsisklęs, grandinė nukris. 
Pasukite raktą į kairę – skląstis užsisklęs, grandinė tvirtai 
laikys – liksite kalėjime. Svarbiausia požiūris. Ar žvelgiate į 
išorę, ar į vidų? Ar nagrinėjate išorinį, ar vidinį pasaulį? 

Pirmiausia reikalingas tikėjimas. Reikia tikėti savimi! 
Jei įveiksite savo protą, visi kiti darbai jums bus vieni nie-
kai. Kontroliuokite savo jėgą ir nukreipkite ją naudinga 
linkme – džiaugsmo bus ir jums, ir kitiems. Jei norite iš-
siugdyti tikėjimą, pažinkite tiesą. Jei norite ją pažinti, nuo-
lat kartokite Dievo vardą ir artėkite prie Aukščiausiosios 
Sielos, kurios dalis esate. 

Dronačalamas, 1963 12 08 
 
 
  ad išmoktumėte aukotis, turite tikėti Dievu. 
Šis pasaulis yra ne tuščia svajonė, o Jo pjesė.  
Jis tikslingas ir naudingas,  
nes jo padedami galite pažinti Dievą.  
Išvyskite Viešpatį gamtos grožyje, didybėje, tvarkoje.  
Tai tik Jo šlovės ir grožio atspindžiai. 
Dievo garbinimas teikia žinojimą,  
jog Dievas yra visuose.  
Kai suvoksite, jog kito nėra, jus nušvies išmintis. 

Satja Sai Baba  
 

K 
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40. TOBULIAUSIAS IŠ VISŲ MENŲ 

Indija yra tiesos, doros, ramybės ir meilės sanctum 
sanctorum, didžiausia šventybė (moolasthaanam). Ištisus am-
žius ji puoselėjo šiuos idealus ir pabrėžė vadovavimosi jais 
gyvenime svarbą. Bharata reiškia žemę, kurioje ugdoma 
trauka Dievui. Žmonės čia ne bijo Dievo, o myli Jį. Jei myli-
te Dievą, turite mylėti ir žmogų. Tik Indijai būdingas mo-
kymas, kad tiesa yra doros pagrindas, doros, kuri nustato 
žmonių ir visuomenės pareigas bei įsipareigojimus, nes be 
tiesos neįmanoma patirti nei meilės, nei ramybės. Pakanka 
vadovautis tiesa, nereikia garbinti jokio kito Dievo. Čia, 
dvasinėse mokyklose ir išminčių ašramuose, visada buvo 
pabrėžiamas elgesys (aacharaa) ir nuolatinė savianalizė (vi-
chara). Naudokitės protu, tai Dievo jums duota dovana. 
Vartokite gydytojo skirtus vaistus ir laikykitės režimo, ku-
ris rekomenduojamas vartojant tam tikrus vaistus – pelny-
site palaimą, didelę, nevaržomą, niekada nemažėjančią. 
Toks mokymas Bharatos žmonėms buvo diegiamas nuo 
lopšio iki pat kapo duobės. 

Sundharamurtis surengė Man didžiulę procesiją, nusi-
driekusią nuo jo instituto iki stadiono, nes šiandien jis šven-
čia savo instituto sidabrinį jubiliejų. Tačiau Man nepatinka 
tokios iškilmės ir pasirodymas, tai Man neteikia jokio 
džiaugsmo.  
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Nešvaistykite pinigų iškilmėms  
ir apgaulingai išorei 
Iškilmės dabar priimtinos net asketams ir vienuo-

liams, kurie turėtų žinoti jų beprasmybę. Jie skelbia netur-
tą ir paprastumą, tačiau leidžia savo mokiniams ar net 
skatina juos švaistyti pinigus apgaulingai išorei, o tai tik 
didina jų pačių ir jų mokinių egoizmą. Kai pabrėžiamas 
pasirodymas, įvykis tampa beprasmis. Tai tuštybė, dėl ku-
rios kyla daugiausia šio amžiaus nelaimių priežastis. 

Visi turėtumėte saugoti šios šalies garbę ir orumą, tai 
jūsų pareiga. Indijai duota teisė būti pasaulio dvasine mo-
kytoja. Jos istorija nėra paprasta. Tai Krišnos žemė, kurioje 
Vedos ir Upanišados išvydo šviesą, kurioje Šankaračarja 
įkūrė vienuolynus amžinajai visuotinei religijai skelbti. Ši 
žemė bus išsaugota, nes jai skirtas uždavinys, kurio negali 
atlikti jokia kita šalis.  

Nepasiduokite neprotingai baimei, jog kėsinamasi į šio 
ar kito krašto laisvę. Tai neįmanoma, nes atėjo Dievo Įsikū-
nijimas. Jis apsaugos šventąją žemę. Gyvenkite taip, kaip 
praeityje mokė išminčiai, ir iš tikrųjų būsite laimingi. Toks 
gyvenimas suteiks vidinį pasitenkinimą ir ramybę.  

Sielos šventė daug svarbesnė 
Malda yra daug galingesnė nei karinis pastiprinimas. 

Jeigu ji kils iš mylinčios širdies, tikrai bus išklausyta. Malda 
sustiprins šios šalies žmones labiau nei kuris kitas drąsos 
pavyzdys. Ji suvienys žmones labiau nei paskaitos ar bro-
šiūros. Kam kovoti dėl žmonijos ar šio kontinento vienybės, 
jei tiek daug žmonių šalyje kivirčijasi ir nesupranta vieni ki-
tų? Prieš patardami kitiems suglausti gretas, nuoširdžiai ir 
tvirtai vienykitės patys. Atgailaukite dėl susiskaldymo pa-
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darytų klaidų ir pradėkite gyventi kaip broliai, bendradar-
biaudami vieni su kitais. 

Sundharamurtis ir jo draugai bei bendraminčiai šian-
dien švenčia sidabrinį jubiliejų. Ši šventė skirta institutui, 
bet, Mano nuomone, svarbiau yra švęsti sielos šventę. Sielos 
šventė amžina! Ji sklidina palaimos. Ji yra aukščiau laiko ir 
todėl jo neskaičiuoja. Tačiau kaip gali žmogus švęsti, jeigu 
kūno, pojūčių, proto ir pasaulio melas kelia jam skausmą? Jis 
tiki apgaule, kuri vadinama kūnu, pojūčiais, protu, pasauliu! 
Jis trokšta jų, paskui patiria džiaugsmą ir skausmą, o prabė-
gus tam tikram metų skaičiui švenčia jubiliejų! 

Žmogus susideda iš gyvulio ir angelo 
Tai didelė iliuzija. Atvykau ne tam, kad praneščiau, 

jog šis institutas gyvuoja 25 metus. Man rūpi dvasinis me-
nas, tobuliausias menas iš visų. Noriu, kad savo šokiu 
Sundharamurtis pavaizduotų taurinančius dalykus: subtilų 
Radhos ir Krišnos bendravimą, kuris žmogaus protu nesu-
vokiamas. Tegu jis atsisako vaidinti girtuoklius, piktada-
rius, nuo valdžios apsvaigusius žmones ir klounus, kurie 
tenkina vulgarius skonius. Tegu šokis ir drama skatina 
žmogaus dvasingumą. Puoselėkite jį, auginkite jį ir padėki-
te žmonėms nors truputį priartėti prie tikslo.  

Galima teigti, jog žmogus susideda iš gyvulio ir ange-
lo. Jame yra ir vilko, ir beždžionės, ir jaučio, ir šakalo, ir gy-
vatės, ir povo, ir lokio dalis, o giliausiai žybsi dieviškumo 
kibirkštis. Visų, kurie pataikauja savo pojūčiams, pareiga –
atsisakyti madingų netikrų vertybių ir pakeisti jas tikromis. 
Šalies vadovai taip pat turi siekti, kad žmonių polėkiai ir 
vaizduotė būtų ugdomi tinkama linkme. 

Bangaloras, Šivadžinagaras, 1963 12 14 
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41. MATYKITE VISUS VIENODUS 

Malesvaramo gyventojai gerai pasirengė kasmetinei 
bhadžanų šventei. Bhadžanos visada teikia palaimą ir ra-
mybę, bet žiūrėkite, kad jos neskatintų jūsų egoizmo, noro 
kitus kritikuoti, pavydo ar puikybės, kaip kad dažnai nu-
tinka. Būkite kuklūs, ramūs, tolerantiški. Bendradarbiauki-
te su visais. Su kiekvienu žmogumi elkitės mandagiai ir 
maloniai. 

Meilė Dievui – tai ne uniforma, kurią reikia apsivilkti 
ketvirtadienio vakarą susirinkus giedoti bhadžanų, o joms 
pasibaigus nusivilkti. Meilė Dievui turi ugdyti kuklumą, 
pagarbą tėvams, mokytojams, vyresniesiems ir kitiems 
žmonėms, tai dvasinis požiūris, tai santykis, kuris turi išlik-
ti visada. Meilė Dievui stiprina širdį, kaip maistas, kuris 
stiprina kūną. Kompaso rodyklė visada nukreipta į šiaurę, 
ji niekada nekeičia krypties, stuktelėjus kompasą rodyklė 
suvirpa, bet tuoj pat grįžta atgal į savo pirminę padėtį. My-
lintis Dievą taip pat turi būti visada atsigręžęs į Viešpatį ir 
būti laimingas tik keliaudamas link Jo. 

Dvasinis trijų šventųjų upių susiliejimas 
Dauguma žmonių susimąsto apie Dievą tik tada, kai 

juos ištinka nelaimė. Tai, žinoma, gerai, tai geriau nei ieško-
ti pagalbos pas tuos, kurie taip pat neišvengia nelaimių. Ta-
čiau nepalyginamai geriau mąstyti apie Dievą džiaugsme ir 
liūdesy, ramybėje ir kovoje, visada. Šlapia žemė – lietaus 
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ženklas, ramybė – Dievą mylinčio žmogaus požymis. Toji 
ramybė saugo jį nuo pavojų, tykančių patiriant sėkmę ir 
praradimą, šlovę ir negarbę, laimėjimą ir netektį. 

Šiame dvasiniame trijų šventųjų upių susiliejime meilė 
Dievui – tai Gangas, neprieraiša – Jamuna, o žinios – Saras-
vatė. Žinios – tai tiesioginis traukinys, tereikia į jį įlipti ir jis 
nuveš jus tiesiai, kur reikia. Meilė Dievui – vagonas, jis gali 
būti atkabintas nuo vieno traukinio ir prikabintas prie kito, 
bet jeigu į jį įlipsite, jums nereikės jaudintis, sėdėkite savo 
vietoje ir jis nuveš jus, kur reikia. Karma – tai paprastas 
traukinys, jei įlipsite į jį, turėsite išlipti, kiekvienoje dides-
nėje stotyje persėsti, pakrauti ir vėl iškrauti bagažą, apskri-
tai daug vargti, kol pasieksite kelionės tikslą. 

Pakanka mylėti Dievą, net žinių siekti nebūtina. Meilė 
Dievui išmokys visus matyti vienodus, ji išvaduos iš egoiz-
mo. Tai galima pasiekti ir lavinantis. Kartą Narada pasisiū-
lė neraštingas piemenaites išmokyti filosofijos, kurią pava-
dino „Išminties mokslu“. Krišna sutiko. Tačiau piemenaitės 
pasakė: „Mums nerūpi tavo mokslas ir kalbos. Mes visur 
matome Krišną ir todėl nejaučiame niekam neapykantos, 
pavydo ar pykčio. Visi žmonės mums vienodi, todėl nesa-
me išpuikusios. Mums to užtenka“. Supratęs, kad jos sako 
tiesą, Narada sutriko ir išėjo.  

Važiuojate ne Dievo link 
Dauguma jūsų gyvena dvigubą ar trigubą gyvenimą: 

ryte užsiima joga, likusią dienos dalį pataikauja savo pojū-
čiams, o naktį serga. Palaimos ieškote išorėje, o viduje ken-
čiate nuo troškimų opos. Jūsų liežuvis sako vieną, o rankos 
daro kitą. Skelbiatės esą žinių ieškotojai, tačiau pasiduodate 
savo pačių puoselėjamai iliuzijai. Turite bilietą į Kalkutą, 
bet jūsų traukinys važiuoja į Bombėjų! Turite bilietą – savo 
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kūną, bagažą – išmintį ir neprieraišą, tačiau traukinys, ku-
riuo keliaujate, važiuoja ne Dievo, o išorinio pasaulio link. 
Kaip gaila! 

Šaknys turi skverbtis gilyn, taip giliai, kad pasiektų 
požeminius vandenis. Medžių, kurie auga kanalų krantinė-
se, lapija žalia ir vešli. Jūsų šaknys taip pat turi skverbtis gi-
lyn į dieviškumą. Tada, kad ir koks būtų oras – sausas ar 
kepintų saulė, visada būsite sveiki.  

Atpažinkite Dievą savyje 
Dabar naudos amžius. Kai žmogus yra prašomas ką 

nors padaryti, jis klausia: „Kokia man iš to nauda? Kiek aš 
už tai gausiu? Ar tikrai turėsiu naudą?“ Aš taip pat noriu 
jūsų paklausti: „Kokią naudą jums teikia valgymas ir augi-
mas, pastangos ir kovos, pinigų uždirbimas, kaupimas ir 
leidimas, laimėjimai ir praradimai, lėkimas automobiliais ir 
lėktuvais, jei neturite dvasinės ramybės, jeigu jūsų širdis 
nesidžiaugia?“  

Visa tai tik paslepia tikrąją žmogaus prigimtį, užverčia 
ją nereikšmingų dalykų lavina, slopina natūralų žmogaus 
tiesos pojūtį. Mylėkite Dievą ir išmoksite Jį atpažinti savy-
je – savo sieloje. Tai laiduoju jums visiems. 

Malesvaramas, Satjos Sai bhadžanų salė, 1963 12 15 
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  veikti savo egoizmą labai sunku.  
Tam reikia daug metų atkakliai dirbti.  
Kad gautumėte mokslinį laipsnį,  
metų metus praleidžiate universitete,  
dieną ir naktį palinkę prie knygų.  
Tačiau daug sunkiau išlaikyti tokį egzaminą,  
kuris suteiktų ilgalaikę laimę  
ir padėtų ištrūkti iš varginančio  
gimimų bei mirčių rato. 

Satja Sai Baba 
 

Á 
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42. DIEVO BALSAS 

Narakasura86 gyvena kiekviename žmoguje kaip geis-
mas, neapykanta, godumas, baimė ir skausmas, kurie prie-
šingi jo prigimčiai. Skėtis iš paprastos medžiagos negali 
jūsų apsaugoti nuo lietaus. Medžiaga turi nepraleisti van-
dens. Šiame audrų nualintame pasaulyje, kur nepaliauja-
mai pliaupia lietūs, jums reikia geismui ir neapykantai ne-
pralaidaus skėčio. Penkios stichijos: žemė, vanduo, ugnis, 
oras ir eteris nepadarys nieko bloga tam, kuris tokį skėtį 
turės. Tos penkios stichijos – tai penkios tvirtovės, kuriose, 
kaip pasakojama, Narakasura ieškojo prieglobsčio. Kiek-
viename žmoguje glūdi didelė nenaudojama jėga (avyaktha 
shakthi). Kai toji jėga ima veikti (vyaktha), žmogus nusipel-
no būti vadinamas „tuo, kuriame veikia dieviškoji jėga“ 
(vyakthi). Kai tai nutiks, demonai iškart bus įveikti. Jūsų 
esmė – siela, jūsų savybė – palaima. Ar suprantate, kaip 
svarbu, kad Puranų Narakasurą užmušė Krišna ir Satjaba-
ma? Krišna yra Aukščiausioji Siela, o Satjabama – indivi-
duali siela. Aukščiausioji Siela kartu su individualia siela 
sugriauna bloguosius polinkius ir Dievo malonės padeda-
ma įveikia blogį.  

                                                 
86 Narakasura – Puranose minimas Žemės deivės ir Višnaus sūnus, pa-

sižymėjęs visomis blogosiomis savybėmis ir tapęs tamsos simboliu. 
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Geismui skirkite Ramos tarno pareigas 
Indija yra dvasinės jėgos šaltinis, tačiau dabar nedau-

gelis laikosi gyvenime drausmės, kuri kaip tik ir yra tos jė-
gos požymis. Net dabar gausybė žmonių traukia piligrimų 
keliais. Perkama ir skaitoma begalė šventųjų knygų, kurio-
se atskleidžiamas dvasinis mokymas. Šalyje apstu asketų ir 
dvasinių mokytojų. Žmonės juos gerbia. Tačiau vis tiek 
žmonių širdyse nėra ramybės, jie neturi ko valgyti, kuo ap-
sirengti. Indija, kuri yra pasaulio aruodas (annapoorna-
swaruupa), dabar turi vaikščioti ištiesusi išmaldos dubenėlį 
ir maldauti maisto savo vaikams. Tokios tragedijos priežas-
tis – drausmės nepaisymas, savitvardos stoka, tai, ką gali-
ma būtų pavadinti „sielos valdos stoka“ (a-swaa-raaja). 

Kai Satjanarajana vaidino pjesėje Satjabamą, jis visada 
prisiminė, kad yra Satjanarajana, nors ir neužmiršo puikiai 
atlikti pjesės vaidmenį. Jeigu jis būtų tai pamiršęs, jam būtų 
nepavykęs nei Satjanarajanos, nei Satjabamos vaidmuo. 
Taip ir jūs – atlikite pasaulyje savo vaidmenį, bet prisimin-
kite, jog esate siela. Kai žmonės pamiršta, kad gyvenimas 
yra pjesė, ir mano, kad jis tikras, ateina Viešpats ir tai jiems 
primena. Antraip egzekucijos scenoje iš tikrųjų lėktų gal-
vos, o Lankos padegimo scenoje teatras supleškėtų. Never-
tinkite pasaulio daugiau, nei jis to vertas. 

Jūsų širdyje vietos yra tik vienam sostui. Tačiau jūs 
kviečiatės per daug valdovų ant jo atsisėsti arba pastatote 
du sostus greta: vieną Ramai, kitą – geismui. Jei ir tai per 
sunku – pasodinate abu ant vieno sosto ir liepiate jiems su-
sispausti arba į sostą pasodinate geismą, o Ramai, tarsi pa-
žui, liepiate atsisėsti žemiau. Nenuostabu, kad Rama jus 
palieka. Pasodinkite į sostą Ramą, o geismui skirkite tarno 
pareigas – tai niekam nepakenks. 
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Stenkitės matyti sielos akimis 
Sakoma, kad katė savo naujagimį kačiuką per septy-

nias dienas nuo gimimo perneša iš vienos vietos į kitą sep-
tynis kartus, kad jo akutės atsimerktų ir jis galėtų matyti. 
Kačiukas pradeda gerai matyti perkeltas septynis kartus, 
tačiau žmogus, net milijoną kartų perkeltas iš vienų įsčių į 
kitas, nesuvokia, kad jis iš tikrųjų nemiršta, negimsta, jog 
jis yra beribė siela! Tai dėl jo neišmanymo ir aplaidumo 
kilusi tragedija. 

Turbūt girdėjote dramblio Gadžendros istoriją, kaip jį 
pagavo krokodilas ir kaip dramblys bejėgiškai šaukėsi 
Viešpaties, o Viešpats sviedė diską į kankintoją ir išgelbėjo 
dramblį. Tačiau šios istorijos prasmė daug gilesnė. Laukinis 
dramblys simbolizuoja individualią sielą, pasidavusią go-
dumui ir apakusią nuo iliuzijos, todėl ją neša išorinio pa-
saulio tėkmė. Krokodilas (egoizmas) sugriebia jo koją savo 
ydomis (dantimis) ir stengiasi jį kuo giliau įtraukti į išorinio 
pasaulio liūną. 

Kaip pažįstamas Dievas 
Ilgainiui individuali siela, kovodama su savo išdidu-

mu, išsenka, jos tikėjimo galia nusilpsta. Tada ji, visiškai 
pasidavusi, šaukiasi Viešpaties. Ką Jis jai duoda? Gerąjį re-
gėjimą (sudharshana). Atkreipkite dėmesį į žodį sudharshana. 
Ką jis reiškia? Jis reiškia gerą regėjimą, deramą požiūrį, tin-
kamą viziją, kuri teikia ilgalaikį džiaugsmą, būtent – ati-
trauktą nuo juslinių objektų vidinį regėjimą. Kai tik siela 
įgyja tokį regėjimą, egoizmo nelieka ir ji tampa laisva. 
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Be abejo, gyvenkite ir veikite pasaulyje, bet prisiminki-
te, kad jis yra tarsi akių suodžiai87, kurie neapakina akių, 
bet saugo jas ir pagražina. Tik tiek. Jūsų dvasinis darbas pa-
saulyje turi būti naudingas bei malonus ir jums, ir kitiems. 
Būkite tarsi lotosas, kuris išaugęs dumble, tiesiasi iš van-
dens į saulės šviesą. Jam reikia ir dumblo, ir vandens, kurie 
jį maitina. Jis žino jų vertę, bet neleidžia, kad jį suterštų. 

Kartą vieną išminčių užpuolė netikinčiųjų minia ir ap-
supusi žmogų reikalavo, kad šis parodytų Dievą, kuriuo ti-
kėjo. Išminčius pažadėjo tai padaryti, bet prieš tai paprašė 
duoti jam truputį pieno. Kai buvo atneštas pieno indas, 
žmogus kurį laiką tyliai sėdėjo ir maišė pieną pirštu. Minią 
nervino jo delsimas ir tylėjimas. Paklaustas, ką jis daro, iš-
minčius atsakė, jog bando nustatyti, kur yra sviestas – vir-
šuje, apačioje ar per vidurį. Minia ėmė šaukti, kad sviesto 
yra visur, kiekviename pieno lašelyje ir kad sviestą jis galės 
pamatyti tik tada, kai jis bus sumuštas. Tada išminčius tarė: 
„Taigi Dievas taip pat yra kiekviename šios visatos atome. 
Jį pažinti ir patirti įmanoma tik tada, kai žmogus atlieka pa-
rengiamąją dvasinio darbo dalį. Kaip mušamas sviestas, 
taip pažįstamas ir Dievas“. 

Prašanti Nilajamas, 1963 gruodis  

                                                 
87 Indijoje net mažiems vaikams akys apvedžiojamos suodžiais, paga-

mintais sudeginus tam tikrus gydomuosius augalus, tai apsaugo akis 
nuo bakterijų ir gerina regėjimą. 
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  oriu, kad sekėjai geriau elgtųsi 
ir tobulintų savo charakterius.  
Jokios naudos vaikščioti į šventyklą  
ir garsiai skambinant cimbolais  
giedoti giesmes Viešpačiui.  
Tai tik išorinis entuziazmo požymis.  
Dievui rūpi ne kaip žmogus pasirodo prieš kitus,  
o kokios jo mintys. 
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Satja Sai Baba moko svarbiausių žmogiškųjų vertybių: 
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