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Pratarmė  
lietuviškajam leidimui 

 
Knygų serijoje „Kalba SATJA SAI“ Lietuvos 

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

Šiuo metu angliškai jau yra išleisti 38 tomai. 
Kalbos juose pateikiamos iš eilės pagal kalendori-
nius metus. Tomus sudarė pirmasis Satjos Sai 
Babos kalbų vertėjas profesorius N. Kasturis1. 

 
Ketvirtajame tome surinktos Satjos Sai Babos 

kalbos, sakytos įvairiomis progomis 1964 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. Stengėmės, kad lietuvių skaityto-
jams Satjos Sai Babos kalbas būtų lengva skaity-
ti – tad kai kurių žodžių užrašymą sanskrito kal-
ba praleidome. 

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

 
 

Knygos rengėjai 
 

                                                 
2 Svamis – Indijoje pagarbiai vadinamas dvasinis mokyto-

jas. Taip Satją Sai Babą vadina Jo sekėjai. 
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Kalba Satja Sai 
Ar šiuos žodžius išdžiūvusioms širdims ir 
godžioms ausims taria Sai?..  
Ne, tai kalba Motina, glostydama, apgaubdama 
mus savo meile, dainuodama mums lopšinę,  
kad palengvintų skausmą, palaimintų ir 
dovanotų amžiną palaimą.  
Nesijaudinkit, Aš padėsiu jums išsivaduoti 
(mokshayaishyaami, maa suchah)!  
Neverkit – liūliuoja mus jaukiame lopšyje, 
atsargiai veda akmenuotu, spygliuotu keliu.  
O kai eiti pasidaro sunku, kai reikia kopti  
į statų kalną, Ji uždainuoja: Suteiksiu jums gerovę 
(yogakshemam vahaamyaham).  
Taip kalba mūsų Motina. 

 
Ar šiuos žodžius skaudančioms ausims  
ir virpančioms širdims taria Sai?..  
Ne, tai kalba Tėvas, ugdydamas mus,  
atverdamas esmę, primindamas mums  
mūsų amžiną ir taip seniai pamirštą vardą.  
Apsaugosiu visą kūriniją (abhayam sarva bhoothebhyo).  
Nebijokit – Jis drąsina mus, saugo  
ir veda į priekį, į gėrį, į Dievą.  
Kai eiti pasidaro sunku, kai visiškai susipainiojam,  
Jis mus vaduoja iš bėdos.  
Laimė sunkiai pasiekiama  
(na sukhaal-labhayathe sukham).  
Taip kalba mūsų Tėvas. 
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Ar šiuos žodžius negirdinčioms ausims  
ir sudužusioms širdims sako Sai?..  
Ne, tai kalba mūsų Mokytojas,  
patardamas, perspėdamas, grūdindamas,  
vesdamas pas mūsų širdyse esantį Dievą.  
Visa yra Viešpats... Visas pasaulis priklauso Jam 
(eesaavaasyam idam sarvam).  
Nėra dviejų – tik Vienas.  
Jis atidaro dievišką brangenybių skrynią, o ten...  
po penkiais apvalkalais slypi  
Tiesa, Žinios, Palaima, Aukščiausioji Tikrovė.  
Taip moko Mokytojas. 
 
Ar šiuos žodžius Dievo ieškančioms ausims ir  
Jo išsiilgusioms širdims sako Sai?..  
Ne, tai kalba Viešpats,  
ramindamas aikštingą, nesuvaldomą protą.  
Pažinęs Dievą, žmogus su Juo susilieja  
(brahmavid brahmaiva bhavathi).  
Jis kelia: „Tapkite, būkite Juo“.  
Jis šaukia: „Bangele, pakilk ir susiliek!  
Spindulėli, grįžk atgal! Kibirkštėle, virsk ugnimi!“  
Jis tikina: „Tu esi Aš. Aš esu tu“.  
Teiginyje Soham išnykus so ir ham,  
lieka tik Om, o tai – Jis ir Mes.  
Aukščiausiąją Tikrovę išreiškia  
VIENAS skiemuo Om (ekam eva aksharam brahmam). 

 
Taip kalba Satja Sai. 

Narajana Kasturis 

1. Būkite didvyriai, ne menkystos 
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1. BŪKITE DIDVYRIAI,  
NE MENKYSTOS 

Satjanarajana Avadhanulus dar galėjo kalbėti, bet ga-
na netikėtai liovėsi, nes, matyt, norėjo palikti daugiau lai-
ko Man. Nebūkite abejingi, kai kiti kalba, nes bet kuris čia 
kalbantis žmogus vaišina jus Vedų ir Šastrų nektaru, kuris 
ne tik saldus, bet ir teikia išsivadavimą. Be to, kaip jis šį 
vakarą pasakė, mes čia susirinkome, nes šiandien Naujųjų 
metų diena, 1964-ųjų sausio 1-oji! O iš tikrųjų tai didžiulė 
iliuzija! Šios dienos žmonės laukia tarsi kokios ypatingos 
permainos, tarsi vakarykštė diena būtų buvusi kitokia, nes 
ji buvo 1963 metais, o šiandien turėtų įvykti kas nors ne-
paprasta, nes prasidėjo 1964-ieji! Todėl žmonės švenčia, iš-
kylauja, lošia, girtuokliauja, puotauja, eina į kiną, rengiasi 
naujais drabužiais, dalijasi dovanomis ir džiugiai, pakiliai 
sveikina vieni kitus. Tačiau ieškodami lengvabūdiškų pra-
mogų, sensacijų bei jaudinamų dalykų, jie tik švaisto pini-
gus ir energiją. 

Manyti, kad ši diena yra ypatinga, verčia paprotys. O 
juk iš tikrųjų „metai“ tėra susitarimas. Naujųjų metų yra 
tiek, kiek metuose yra dienų. Daugelis bendruomenių ir ša-
lių turi savo kalendorius. Sausio ar pirmojo telugų metų 
mėnesio (chaitra) pirmoji nėra ypatinga. Metai tik žymi tam 
tikrą mėnesių skaičių, mėnuo – dienų, diena – valandų, o 
valanda – minučių skaičių. Minutę sudaro šešiasdešimt se-
kundžių. Taigi kiekviena sekundė nauja, ji – dovana jums, 
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proga, galimybė, kurią reikia švęsti ir panaudoti taip, kad 
dvasiškai kiltumėte aukštyn. Kitaip sakant, kiekviena se-
kundė – tai galimybė lavinti protą, tobulinti intelektą, tau-
rinti jausmus, tvirtinti valią, įsitikinti, kad esate beribė są-
monė, siela (aathma). 

Būkite kaip lotosas, iškėlęs virš vandens žiedą 
Dėkokite Viešpačiui už tai, kad Jis davė jums laiko ir 

darbo jam užpildyti. Jis davė jums maisto ir alkį, kad pa-
tirtumėte malonumą valgydami. Tačiau tai nereiškia, kad 
dirbti reikia nesirenkant, negalvojant, kas gera, o kas blo-
ga. Naujo namo priekyje įstatote duris. Kam jos reikalin-
gos? Įleisti tuos, kurių laukiate, ir apsisaugoti nuo tų, ku-
rių nenorite. Tokia dvejopa durų paskirtis. Juk nepaliekate 
jų plačiai atidarytų, kad ateiti galėtų bet kas ir kada pano-
rėjęs. Taip pat turite rinktis mintis, kurios plūsta jums į 
galvą. Neįsileiskite negarbingų, blogų, kenksmingų min-
čių. Įsileiskite patirties tiglyje užgrūdintą išmintį (anubha-
vajnaanam). 

Ne visą vandenį galima gerti. Stovintis tvenkinių 
vanduo netinkamas, daug geresnis tekančios upės van-
duo. Rinkitės ir gerkite. Naudokitės tinklu nuo uodų ir 
saugokitės, kad prieš miegą jie neįlįstų po tinklu. Tegu uo-
dai sau skraido lauke, neįkalinkite jų viduje. Tegu valtis 
plaukia vandeniu, bet saugokitės, kad vanduo nepatektų į 
valtį. Būkite pasaulyje, bet neįsileiskite jo į savo vidų. 
Naudokitės durimis protingai, įleiskite tuos žmones, kurių 
norite, bet uždarykite jas prieš tuos, kurių nenorite. Dum-
ble gimęs lotosas kyla į viršų ir aukštai virš vandens iške-
lia savo žiedą. Jis nesušlampa, nors vanduo jam teikia gy-
vybę! Būkite kaip lotosas. 

1. Būkite didvyriai, ne menkystos 
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Jei dirbsite rūpestingai, išsiugdysite geresnį regėjimą. 
Objektyvusis pasaulis žmogų apakina. Žmogus patiki, kad 
pasaulis tikras, prasmingas, jog verta jo siekti. Kai žmogaus 
akį užtraukia katarakta, jis nebegali matyti. Katarakta yra 
akių priešas. Kai nežinojimas, vidinio regėjimo katarakta, 
užtemdo intelektą, žmogus nebegali mąstyti. Jis nebegali 
pažinti dieviškumo, kuris jam įgimtas. Intelektas jus klaidi-
na versdamas patikėti, kad esate žmogus (maanava), kai iš 
tikrųjų jūs – Dievas (Maadhava). 

Kelias į išsivadavimą 
Pamatęs virvę žmogus mano, kad tai gyvatė, ir išsi-

gandęs bėga šalin. Tačiau iš tikrųjų mato ne akies organas. 
Daugelio žmonių, anot gydytojų, akys geros, bet jie nema-
to! Akis mato todėl, kad ją apšviečia mikroskopinės saulės 
spindulių kibirkštėlės. „Iš akies gimė Saulės dievas“ (chak-
shos suryo ajayatha) – rašoma šventuosiuose raštuose. Jėgą 
pojūčiams teikia siela. Akis tėra langas, pro kurį siela žvel-
gia į išorinį pasaulį. Tačiau kokia nauda iš akių, jei regėji-
mas blogas, t. y. jei nemokate matyti visų vienodų (sama-
drishti)? Samam reiškia Aukščiausiąją Tikrovę (Brahman), sa-
madrishti reiškia, kad visur ir visada reikia matyti tik Aukš-
čiausiąją Tikrovę, Vieną. Toks vienovės pojūtis yra svar-
biausioji tiesa. Visa kita – dalinis, iškreiptas, netikras patyri-
mas. Prisiminkite tai medituodami, užtvirtinkite tai mąsty-
dami. Tai kelias į išsivadavimą, kuriuo turite pradėti ženg-
ti, ir tam ryžtis tinka šiandien, kaip ir bet kurią kitą dieną. 
Pernelyg ilgai galvojote apie turtą, visuomeninę padėtį, pi-
nigus, vaikus, gimines, garbę ir pragyvenimo lygį. Visa tai 
nėra svarbu, reikšminga ar vertinga. Medituokite, sutelkite 
dėmesį į tai, kas amžina (nithya), tikra (sathya), tyra (nirma-
la), nepajudinama (nischala). 
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Amžinasis vadeliotojas 
Panditas3 Avadhanulus minėjo kai kuriuos „Mahabha-

ratos“ įvykius. Aš taip pat noriu papasakoti vieną alegoriją, 
kuri privers jus dar labiau vertinti „Mahabharatą“. Viešpats 
turėjo žmoną, vardu Iliuzija (Maya) ir sūnų, vardu Protas 
(Manas). Sūnus, pasak alegorijos, turėjo dvi žmonas: Prie-
raišą (Pravritthi) ir Neprieraišą (Nivritthi). Jis, žinoma, la-
biau mylėjo pirmąją žmoną ir ji pagimdė jam šimtą vaikų, o 
su antrąja elgėsi netinkamai, jos nepaisė, todėl ji turėjo tik 
penkis vaikus. Tokia kauravų, šimto sūnų, ir pandavų, pen-
kių sūnų, simbolinė prasmė. Visi vaikai gyveno toje pačioje 
karalystėje, valgė tą patį maistą ir mokėsi pas tą patį moky-
toją, tačiau savo prigimtimi labai skyrėsi. Kauravai, gimę iš 
Prieraišos, buvo godūs, žiaurūs, egoistiški, pasipūtę, o pan-
davai – jų buvo penketas – atstovavo aukštesniosioms ver-
tybėms, t. y. simbolizavo tiesą (sathya), dorą (dharma), ra-
mybę (shanthi), meilę (prema) ir taikumą (ahimsa). Kadangi 
pandavai buvo tyri ir gimę iš Neprieraišos, jiems vadovauti 
ėmėsi pats Dievas. Iš tikrųjų Viešpats vadovaus kiekvie-
nam, kuris patikės Jam vadeles. Vadeliotojo (saarathi) dar-
bas Dievo nė kiek nežemina. Jis – amžinasis vadeliotojas 
(sanathana sarathi), atėjęs vežti visų žmonių. Jis yra visų, ku-
rie ieško šeimininko ir atramos, Viešpats. Toks kiekvieno 
žmogaus šeimininkas yra siela, o Krišna – įsikūnijusi visuo-
tinė siela. 

Atiduokite protą Dievui pataisyti 
Pasak Upanišadų, šiame pasaulyje, t. y. šio kūno me-

dyje, sėdi du paukščiai: žmogaus siela (jeevathma) ir Aukš-
čiausioji Siela (Paramaathma). Vienas paukštis lesa medžio 

                                                 
3 Panditas – Indijoje mokslo vyras. 
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vaisius, o kitas tik viską stebi. Tačiau nuostabu tai, kad iš 
tikrųjų du paukščiai yra vienas, nors atrodo, kad jų yra du. 
Tie paukščiai neatskiriami, nes jie – dvi tos pačios esybės 
dalys. Negalite ore pamatyti garų, nes jie neturi pavidalo, 
bet garų sudėtis yra tokia pati kaip ledo, kuris kietas, sun-
kus ir šaltas. Tas, kuris yra Vienas, reiškiasi dvejopai – Jis ir 
neturi pavidalo (niraakaara), ir jį turi (saakaara). 

Žmogaus siela yra tarsi vaisių ragaujantis paukštis, 
minutinė laikrodžio rodyklė, kuri be paliovos sukasi aplin-
kui, o Aukščiausioji Siela – valandinė rodyklė, kuri juda ty-
liai, lėtai ir oriai. Kartą per valandą jos abi susitinka, tačiau 
žmogaus siela to neįvertina, ji praranda brangią galimybę ir 
turi vėl suktis ratu. Žmogus išsivaduos tada, kai abi sielos 
susilies ir liks tik viena.  

Išsivaduoti galima įveikus kliūtis, kurios pasitaiko ke-
lyje. Išsivadavimą (moksha) laimėti galite jau čia ir dabar, 
nereikia laukti, kol išsiskaidys fizinis kūnas. Nesakykite, 
kad darbas jums yra našta, nes tai sakydami prieštaraujate 
savo prigimčiai. Joks darbas, kuris padeda jums tobulėti, 
nėra sunkus. Jis atrodo jums našta tik todėl, kad prieštarau-
jate savo prigimčiai. Ateis laikas, kai prisiminę praeitį, įver-
tinsite savo laimėjimus ir atsidusę suprasite, jog visa kita 
nebuvo svarbu. Patikėkite, kol nevėlu, savo protą Viešpa-
čiui ir leiskite Jam veikti taip, kaip Jis to nori. 

Liepkite savo protui tarnauti Dievui ir jis nurims. Juk 
nenešate auksakaliui gražaus papuošalo, duodate jam su-
taisyti arba perdirbti sulūžusį, sulankstytą ar nebemadingą 
papuošalą. Panašiai elkitės ir su protu – atiduokite jį 
Dievui, jį tikrai reikia pataisyti, gal net perdaryti iš naujo. 
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Žmogus neturėtų nieko bijoti 
Protui kenkia iliuzija. Ji lyg piktas šuo, kuris nieko ne-

prileidžia prie šeimininko. Praeiti pro tokį šunį galite tik 
pasivertę šeimininku, tai vadinama trečiąja dvasinio darbo 
pakopa, kai mokinys susitapatina su mokytoju (saaruu-
pyam) arba kai jis taip garsiai šaukia šeimininką, kad šis 
pats ateina ir nusiveda mokinį į namus, t. y. laimėjus moky-
tojo malonę, artumą (saameepyam). Iliuzija yra augintinė ir 
ji, šeimininkui paliepus, nepadarys jums nieko bloga. 

Mokytojas ateina iš iliuzijos išvaduoti ne kokio nors 
vieno gero žmogaus, o visos žmonijos. Jis turi turėti pavi-
dalą, kurį žmonės galėtų mylėti, gerbti ir vertinti. Tik kalbė-
damas žmonių kalba jis gali suteikti džiaugsmo ir padrąsin-
ti žmones. Daugelis bijo prie Manęs prisiartinti, nes žinau 
visas jų slapčiausias mintis ir troškimus. Tačiau tik bejėgiai 
gyvuliai bijo. Žmogus, nemirtingumo vaikas, nieko neturė-
tų bijoti. Žmonės meldžiasi gyvatės pavidalo akmeniniam 
dievui, bet kai atsakydamas į jų maldas dievas pasirodo gy-
vate, jie išsigandę sprunka iš šventyklos! Dievas apsireiškia 
ne tam, kad įvarytų siaubą, o kad apdalytų žmones Savo 
malone. 

Kartą ant upės kranto, netoli Laknau, gyveno vienas 
išminčius, kuris pažinęs visų būtybių dieviškąją esmę 
kreipdavosi į šunis, varnas ir žmones tarsi į Viešpatį. Toks 
būna dieviškų žinių ir didelės meilės Dievui vaisius – kur 
pažvelgsite, visur matysite tik savo pasirinktos dievybės 
(ishtadevatha) pavidalą. Tegu jus visur ir visada lydi dieviš-
ka palaima. Tokia amžina palaima (nithyananda) būdinga 
išminčiams. 

Šilkverpis išsirita iš kokono, kuriame buvo įkalintas. 
Žmogus taip pat turi ištrūkti iš savo proto kalėjimo, į kurį 
pakliuvo. Būdas išsivaduoti yra visada ir jį gali nurodyti 
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dvasinis mokytojas (guru) arba jūsų viduje esantis Dievas. 
Imkitės dvasinio darbo – bus lengviau gyventi. Pakaks vai-
dinti klounus ir kvailius, darėte tai amžių amžius. Tapkite 
didvyriais, nebūkite menkystomis! Pamirškite praeitį, nesi-
jaudinkite dėl klaidų ar nusivylimų. Ryžkitės ir veikite. 

Kai kurie dvasiniai mokytojai pataria kasdien rašyti 
dienoraštį ir jame žymėti visas per dieną padarytas klaidas, 
paskui perskaityti ir pasižadėti pasitaisyti. Tačiau klaidų 
rašymas ir skaitymas tik dar labiau užtvirtina jas sąmonėje. 
Geriau pakeiskite blogas mintis geromis ir mąstydami apie 
gerus šventus dalykus skaidrinkite savo protą. Pamirškite 
tai, ko nenorite prisiminti. Tegu atmintyje lieka tik tai, ką 
verta prisiminti. Tada būsite sveiki ir dvasiškai tobulėsite. 

Prašanti Nilajamas, 1964 01 01 
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2. KAD IR KOKS BŪTŲ VARDAS 

Šiandien šventė, nes žmonės šią dieną pažymi. Iš tik-
rųjų visos dienos šventos tiems, kurie praleidžia jas šventai, 
bet kai kurios dienos ypač reikšmingos, ir viena iš jų yra 
Makara Sankraanthi4. Ši diena vadinama sankraanthi, nes bai-
giasi tamsusis metas ir prasideda šviesusis. Nuo šiol prie-
šais jus atsiveria šviesos kelias. Saulė pasisuka į šiaurę (ut-
tharaayanam). Bhyšma5, gulėdamas ant strėlių ir kęsdamas 
skausmus, šios dienos laukė 56 dienas, nes tikėjo, kad gera 
numirti, kai saulė pasisuka į šiaurę. Kaip tik tokią ypatingą 
dieną jis norėjo savo gyvenimą padėti Viešpačiui prie kojų. 

Žmogus turi ugdytis stiprybę (bhalam) ir atsisakyti me-
lo, blogų poelgių, nedorumo, silpnumo (balaheenam) ir bai-
lumo. Silpnumas žmogų apima tada, kai tiesa jis laiko ne 
tikrus faktus, o savo žemesniąją prigimtį. Jūs tikite esą rie-
šuto kevalas, bet iš tikrųjų esate branduolys. Tai didelė klai-
da. Sudaužykite kevalą ir išimkite branduolį – tam turi būti 
skirtas visas dvasinis darbas. Kol sakysite sau: „Aš esu“, bi-
josite, tačiau ištarkite ir pajauskite: „Aš esu Aukščiausioji 
Tikrovė“ (Aham Brahmaasmi) – įgysite nenugalimą jėgą.  

                                                 
4  Makara Sankraanthi, arba Pongal, švenčiama sausio 14 arba 15 dieną, 

tai pavasario šventė. 
5 Bhyšma – „Mahabharatos“ veikėjas, likimo priverstas kovoti blogųjų 

kauravų pusėje, per Kurukšetros mūšį krito ant Ardžunos paleistų ir į 
jo nugarą susmigusių strėlių ir taip gulėjo iki pat mūšio pabaigos, 
mirtinai nukraujavęs mirė, kai pandavai laimėjo. 
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Kūnas yra laukas (kshethra), kuriame vadovauja šeimi-
ninkas, pažįstantis visus laukus. Kartą naktį, kai Viveka-
nanda niekaip negalėjo užmigti kankinamas prieštaringų 
minčių, „miegantis“ Ramakrišna6 pro miegus kalbėjo, ta-
čiau taip, kad jo žodžius Vivekananda aiškiai girdėjo. „O, 
prote (manas)! O karališkoji proto gulbe (maanasa raajaham-
sa)! O amžinosios palaimos saugotojau (nithya-aanandha ra-
saika nilaya)! Tavo prigimtis dieviška (daivaswaruupa). Kodėl 
murkdaisi juslinių malonumų kūdroje? Užuot tai daręs, 
plauk geriau į tyrą dieviškosios meditacijos ežerą!“ Toks 
buvo dvasinio mokytojo patarimas Narenui7. Narenas iš-
kart nutarė paklausyti patarimo.  

Dievo Įsikūnijimo savybės 
Kai galvojate apie dieviškumą, galvoje nebelieka nei 

pavydo, nei godumo – tokia dieviškumo įtaka. Kartą viena 
piemenaitė savo namuose aptiko mažąjį Krišną, stovintį po 
varškės puodyne. Krišna išbėgo į gatvę, o piemenaitė pasi-
leido tekina paskui. Ji norėjo pagauti jį ne todėl, kad neri-
mavo dėl varškės, pieno ar sviesto, o todėl, kad mintis apie 
mažą vaiką, bėgantį įkaitusiu grindiniu, apie tai, kad jo 
švelnias pėdutes gali sužeisti aštrūs akmenys, jai buvo ne-
pakeliama. Dėl dieviškos meilės, kurią spinduliavo Krišna, 
ji viską pamiršo. Savo atsakymais jis taip mokėdavo nugin-
kluoti motiną ir piemenaites, kad jo nemylėti buvo neįma-
noma. Tokia savybė būdinga visiems visais laikais gyve-
nantiems Dievo Įsikūnijimams. 

                                                 
6  Ramakrišna (1836–1886) – vienas iš garsiausių Indijos dvasinių moky-

tojų, Vivekananda (1863–1902) – jo mokinys, indų mąstytojas, pirma-
sis supažindinęs plačiąją Vakarų visuomenę su Vedantos filosofija, 
1897 m. netoli Kalkutos įsteigęs Ramakrišnos misiją. 

7  Narenas, Narendranathas – ankstesnis Vivekanandos vardas. 
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„Ji nešė pieną į šventyklą paaukoti Dievui. Gal Jis paė-
mė iš jos indą“, – sakydavo Krišna netiesiogiai kalbėdamas 
apie save. „Juk aš miegojau šalia tavęs, motin. Tad kaip ga-
lėjau eiti į jų namus vogti sviesto?“ – teisindavosi jis, leisda-
mas suprasti, kad vienu metu gali būti keliose vietose. Kai 
motina sugavo berniuką, graibantį iš puodynės sviestą, jis 
pasakė, jog tikrina, ar ten nepasislėpė dingęs veršiukas. 
Taip žaviai išsisukdamas Krišna pavergdavo visų kaimo 
gyventojų širdis. Piemenaitės varžėsi tarpusavyje, kad galė-
tų jį pamyluoti ar jam patarnauti.  

Ženkite Dievo keliu 
Net savo seneliui Bhyšmai Krišna buvo dieviškosios 

meilės įsikūnijimas (premaswaruupa). Neraštingoms pieme-
naitėms, senajam gerbiamam kariui Bhyšmai, įvairių profe-
sijų ir skirtingas visuomenines padėtis užimantiems žmo-
nėms jis buvo išminties, dieviškos malonės ir įkvėpimo šal-
tinis. Tai Dievo Įsikūnijimo bruožas. Bhyšma, laukdamas, 
kol saulė pasisuks į šiaurę, pasakė žmonėms vertingus žo-
džius: „Saulė yra svarbiausioji intelekto (buddhi) dievybė. 
Kai širdies erdvėje (hridhayaakaasha) ji pasisuka į šiaurę (ut-
thara-ayana), prasideda aukštesnis kelias (utthama-ayana), 
kuris veda ne žemyn, į objektyvų pasaulį, o link Dievo. 
Toks metų laikas geriausias dvasinei kelionei. Tad šiandien 
pat ryžkitės žengti Dievo keliu (Deva-ayana), kartoti Aukš-
čiausiojo vardą (naamasmarana), garbinti Jį ritualais (archa-
na) ir Jam tarnauti (aaraadhana). Toji diena, kai nuspręsite 
tai daryti, žengti šiuo aukštesniu keliu, ir bus jūsų uttharaa-
yana. Neieškokite jos kalendoriuje.“ 
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Pavojingiausia iliuzija 
Pirmoji pamoka, kurią daviau paskelbęs apie Save 

Uravakondoje, buvo tokia:  
„Garbinkite mintimis  
šventąsias dvasinio mokytojo pėdas,  
Jis padės perplaukti žemiškojo gyvenimo vandenyną“.  
(Maanasa bhajare guru charanam, 
 Dhusthara bhava saagara tharanam.)  
T. y. pirmiausia supraskite, kad sukatės gimimų ir 

mirčių rate, plaukiojate žemiškojo gyvenimo vandenyne 
(bhavasaagaram), paskui ryžkitės jį perplaukti (tharanam), 
tada sutelkite dėmesį į dvasinį mokytoją arba į jums patin-
kantį Dievo vardą bei pavidalą ir pagaliau mąstykite apie 
Jo šlovę, giedokite giesmes Viešpačiui (bhajan), tačiau da-
rykite tai sutelkę visas savo proto galias. Tas, kurį ši santy-
kinė tikrovė apgauna, yra pasaulietis (samsaari), tas, kuris 
supranta, kad ši tikrovė santykinė, yra dvasinis ieškotojas 
(saadhaka). 

Egoizmas – tai pavojingiausia iliuzija, kurią reikia iš-
sklaidyti ir įveikti. Bhyma8 juo pasižymėjo, tačiau kai jis ne-
galėjo pakelti ir numesti į šalį senos beždžionės, kuri iš tik-
rųjų buvo Andžanėja9, uodegos, burbulas sprogo. Ardžuna 
taip pat pasižymėjo egoizmu. Kartą po mūšio, kai jiedu su 
Krišna parvažiavo vežimu į stovyklą, Ardžuna norėjo, kad 
Krišna, kaip visi vadeliotojai, išliptų pirmas ir atidarytų du-
reles jam, šeimininkui. Tačiau Krišna atsisakė tai daryti rei-
kalaudamas, kad Ardžuna išliptų pirmas. Pagaliau Krišna 
laimėjo – Ardžuna išlipo pirmas. Vos tik Krišna pakilo nuo 
                                                 
8  Bhyma – „Mahabharatoje“ minimas labai aukštas ir stiprus antrasis 

pandavų brolis. 
9  Andžanėja – kitas Hanumano, „Ramajanos“ veikėjo, labiausiai Ramai 

atsidavusios būtybės, vardas. 
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sėdynės ir jo pėdos palietė žemę, vežimas užsiliepsnojo! 
Kas būtų buvę, jei pirmas būtų išlipęs Krišna?! Paaiškėjo, 
kad į vežimą buvo susmigusios liepsnojančios strėlės, ku-
rios galėjo jį uždegti, tačiau kol jame buvo Krišna, strėlės 
neturėjo galios. Sužinojęs tai, Ardžuna pasijuto pažemintas, 
jo egoizmas patyrė didelį sukrėtimą. Jis suprato, kad kiek-
vienas Krišnos veiksmas labai reikšmingas. 

Krišna buvo Višnaus Įsikūnijimas, atėjęs nugalėti blo-
gio, tačiau dabar blogis valdo ne kai kuriuos žmones, o be-
veik visus. Skorpiono nuodai susikaupę tik uodegoje, kob-
ros – tik geluonyje, o žmogaus – visame jo kūne! Nuodais 
persisunkusios jo akys, liežuvis, protas, intelektas, smege-
nys, kojos – viskas. Klausiate: „Kada nuodai bus neutrali-
zuoti ir sunaikinti?“ Be abejo, jie dings. Dėl to ir atėjau. At-
neškite Man savo širdies žiedą (hridhayapushpam), iš kurio 
išnaikinti jį graužiantys parazitai, šeši žmogaus priešai – 
geismas, pyktis ir t. t.  

Likimas lemia įvykius 
Žmonės nepasirengę siekti dvasinės pergalės. Negalite 

iš karto reikalauti inkasatoriaus darbo. Turite įgyti kvalifi-
kaciją, sulaukti tinkamo amžiaus, baigti mokslus, turėti ga-
bumų, patirties. Gėlė turi virsti vaisiumi, vaisius turi pri-
nokti, tapti saldžiu. Viskam reikia laiko. Net ateistas turi 
patikėti, kad egzistuoja aukštesnė, paslaptinga, įvykius le-
mianti jėga. Ginčytis, kad jos nematėte ir todėl ja netikite, 
neprotinga. Akys – labai nepatikimas įrankis. Be to, jums 
nebūtina jos matyti. Tikėkite ją mačiusiais žmonėmis, jeigu 
jie protingi ir neprietaringi. 

Kartą vienas senelis rengėsi eiti siauriu keliu, bet ap-
linkiniai perspėjo jį, kad netoliese šliaužioja kobra. Žmogus 
atsakė jos nematęs, todėl jais netikėsiąs. Jis patikėjo tik tada, 
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kai kobra jam įgėlė. Deja, per vėlai! Nagaja ką tik pasakė, 
kad neseniai vienoje iš savo kalbų Nerus pripažino, jog liki-
mas, kad ir kaip žmogus stengtųsi jį pakeisti, lemia įvykius. 
Visi kada nors prieis prie tokios išvados, nes žmogus gali 
kontroliuoti įvykius tik iki tam tikros ribos. Paskui vairą 
paima neregima ranka. Galite ją vadinti likimu, apvaizda 
arba Dievu. Svarbu ne pavadinimas, o jūsų gebėjimas nusi-
žeminti, stebėtis ir jausti pagarbią baimę. 

Šykštumo vaisiai 
Kai kurie tvirtina, jog pakanka tai suprasti ir vertinti, 

bet nebūtina taikyti gyvenime. Tai tolygu pasakyti, jog pa-
kanka, kad maistas būtų padėtas ant lėkštės, bet nebūtina jo 
valgyti!  

Kartą gyveno du šykštumu garsėję broliai, ypač vy-
resnysis. Vieną dieną jis turėjo nuvykti į kitą kaimą. Tad 
anksti atsikėlęs vyresnysis brolis išėjo iš namų. Pusiauke-
lėje, kai buvo nuėjęs apie aštuonis kilometrus, jis staiga 
pradėjo abejoti, ar jaunėlis name užgesino lempą, greitai 
apsisuko ir grįžęs šito paklausė brolį. „Ar tu abejoji mano 
sumanumu? – atsakė jis. – Kai tik apsisukai eiti, lempą už-
gesinau iškart. Bet ko tu grįžai? Tik pagalvok – eidamas 
tuos papildomus kilometrus nudėvėjai sandalus!“ Vyres-
nysis brolis atsakė: „Ką? Tu abejoji mano sumanumu? Aš 
pasikišau sandalus po pažastimi ir ėjau basas“. Ar žinote, 
kas tiems broliams dėl jų šykštumo nutiko? Jaunesnįjį nak-
tį tamsoje įkando skorpionas, o vyresnįjį, pėdinantį basą 
keliu, įgėlė kobra! 

Nagaja, kuris filme atliko Tjagajos vaidmenį, niekada 
nepamiršo, kad jis yra Nagaja. Jeigu jis būtų pamiršęs, fil-
mas nebūtų pavykęs. Tad niekada nepamirškite, kad esate 
beribė sąmonė. Tada pasaulio scenoje galėsite atlikti bet ku-
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rį vaidmenį. Tai geriau suprasite, jei „Gytą“ skaitysite prisi-
mindami Krišnos darbus, aprašytus „Bhagavatoje“ ir „Ma-
habharatoje“. Galvokite apie dieviškus Viešpaties žaismus 
ir Jo šlovę. Kartą jis su draugais įslinko į namą ir pačiupo 
varškės indą. Kai jį nutvėrusi namų šeimininkė paklausė: 
„Ko atėjai?“, Krišna atsakė: „Mano motina laikė rankoje 
lazdą, tad išsigandęs pabėgau“. „Kas tie berniukai?“ – pa-
klausė moteris. „Atsivedžiau juos, kad jie paliudytų, ką sa-
kau“, – atsiliepė Krišna. „Kodėl laikai indą suspaudęs kojo-
mis?“, – vėl paklausė moteris, apsimesdama, kad supyko. 
„Kad vaikai nepaimtų sviesto“, – atsakė jis. „Kodėl landžio-
ji po namus ir imi atsargai paruoštą sviestą?“ – paklausė Ja-
šoda. „Todėl, kad man patinka valgyti ne tai, ką man duo-
da, o ką pats pasirenku“, – atsakė mažasis Krišna. Jo nebu-
vo galima įkalinti vienuose namuose ar priversti laikytis 
taisyklių. Jis yra visur (sarvavyaapi). Jis myli sekėjus (bhaktha 
vathsala). Įrenkite savo širdyje Viešpačiui sostą, tada ji bus 
ypatinga. Žemė, kurioje yra žėručio gyslų, vertinga, tačiau 
ta, kurioje yra aukso gyslų, dar vertingesnė. Žemė vertina-
ma dėl joje esančių metalų. Širdys vertinamos dėl jų turinio. 
Jei širdyje yra Dievas, ji – didžiausias turtas.  

Pažinkite savo sielos gelmes 
Jeigu jūsų širdyje bus Dievas, visur, net objektyviame 

pasaulyje, regėsite tik Dievą, nes iš tikrųjų viskas yra Aukš-
čiausioji Tikrovė (sarvam Brahmamayam). Ryžkitės šiandien 
dirbti tik gerus darbus, galvoti tik apie gėrį, bendrauti tik 
su gerais žmonėmis. Tegu tokios mintys jus pakylėja. Neiš-
švaistykite nė vienos savo budraus gyvenimo akimirkos 
tuščiai plepėdami, girdamiesi ar paikai pramogaudami. Už 
jūsų nugaros stovi mirtis. Ji tik ir laukia, kad jus pakirstų ir 
nusineštų. Pagalvokite, pavyzdžiui, apie Kenedį, apie tai, 
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kaip mirtis tykojo tinkamos progos. Ar jo nesaugojo vyrai, 
kareiviai, ginkluoti palydovai, asmens sargybiniai? Viskas 
veltui. Tad kol gyvenate, dirbkite gerus darbus, kalbėkite 
švelniai ir maloniai, niekada nieko neįskaudinkite ir nežeis-
kite, padėkite tiems, kam reikalinga pagalba, ir visada savo 
širdyje regėkite Dievą. 

Pasaulietinės institucijos nenori mažų vaikų ir moks-
leivių mokyti amžinosios visuotinės religijos (sanaathana 
dharma)10 nuostatų, nors jos yra universalaus pobūdžio ir 
neprieštarauja nė vienai religijai. Girdėjau, kad Šri Prakašos 
komitetas pasiūlė vaikus mokyti dorovinio ugdymo. Jei ne-
puoselėsime aukštesniosios žmogaus prigimties, prarasime 
daug amžinosios visuotinės religijos gaivinamos jėgos. Jau-
nimą taip pat reikia nuolat mokyti meditacijos, kad jie pa-
žintų savo sielos gelmes ir beribes ramybės (shaanthi) bei 
laimės (soukhyam) galimybes. 

Prašanti Nilajamas, 1964 01 14 

 

 
   aisvė – tai nepriklausomybė nuo išorinių sąlygų.  
Nė vienas žmogus Žemėje nėra visiškai laisvas. 
Kuo mažiau poreikių, tuo daugiau laisvės.  
Tad absoliuti laisvė įmanoma tada,  
kai žmogus nieko netrokšta. 

Satja Sai Baba 
 

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

dvasinis kelias, visose pasaulio religijose skelbiamos moralės nor-
mos, elgesio taisyklės, pareigos, kurių turi laikytis žmogus, kad vi-
suomenėje vyrautų darna. 

L  
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3. V IEŠPATIES NAMAI 

Jau penkiolika metų atvykstu į Tričinopolį, tačiau to-
kiai daugybei jo gyventojų palaimą (aanandha) dovanoju 
pirmą kartą. Nataradžanas džiaugiasi, kad atvykau į šią 
žengimo į naujus namus ceremoniją (grihapravesham), tačiau 
tai nėra svarbiausia. Svarbiausias Mano atvykimo tikslas – 
suteikti jums laimės. Jūsų džiaugsmas – Mano džiaugsmas. 
Šiandien Nataradžanas įžengs į naują namą. Noriu, kad visi 
turėtumėte naujus namus ir juose laimingai su Viešpačiu 
gyventumėte. Turiu galvoje ne plytų ir cemento statinius, o 
gerų minčių, žodžių, darbų ir draugų namus, kuriuose ra-
miai ir draugiškai gyventumėte. Pakvieskite Mane į tokius 
namus, ir Aš iškart ateisiu. Iš tikrųjų tokie namai jau yra 
Mano namai. Manęs net nereikia kviesti. Man nereikia į 
juos eiti. Anie namai skirti fiziniam patogumui, o šie na-
mai – dvasiniam džiaugsmui. Mano buveinė – tyra, aukš-
tyn kylanti širdis. 

Sakoma, jog kūnas – tai šventykla (deho devaalaya). To-
kie yra ir Nataradžano, ir kiekvieno iš jūsų namai. Jūs – 
vaikščiojančios šventovės, kurios svarbiausias altorius skir-
tas Dievui. Kūnas nėra tik raumenys ir kaulai, tai priemonė 
kartoti šventus žodžius ar formules (manthras). Kartodami 
jas apmąstykite ir būsite išgelbėti. Tai šventas įrankis, duo-
tas jums po daugybės kovos metų. Jums taip pat duotas 
protas ir jausmai – jais naudodamiesi išsivaduosite iš 
skausmo, apsiginsite nuo blogio. Gerbkite savo kūną, tinka-
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mai jį prižiūrėkite, kad jis padėtų siekti aukšto tikslo. Rū-
pinkitės juo net labiau nei plytų namais ir visada prisimin-
kite, kad kūnas tėra įrankis. Tad naudokitės juo tam tikslui, 
kuriam jis buvo sukurtas ir jums duotas. 

Tikėjimas ir atsidavimas teikia stiprybės 
Svarbiausia – mąstykite apie tai, kas tikra ir amžina. 

Iliuzija trukdo jums pažinti tikrąsias vertybes. Žmonių va-
dovai skelbia klaidingas hipotezes, kad laimę teikia turtas, 
sveikata, namai, drabužiai, amatai, gamyba! Tačiau ant ša-
kos per audrą tupintis paukštis pasitiki anaiptol ne šaka, o 
savo sparnais. Nutūpėte ant objektyvaus pasaulio šakos – 
tad būkite tvirti! 

Kai patvinsta Kauverio upė, žmonės dažnai skęsta ir jų 
išgelbėti negali niekas: nei statusas, nei turtas. Net sveikata 
negali padėti. Tereikia mokėti plaukti. Taip pat ir pasaulie-
tinio gyvenimo vandenyną perplauksite, ištrūksite iš gimi-
mų ir mirčių rato tada, kai išmoksite dvasinės drausmės 
meno. Ar turiu tai priminti? Tie, kurie bando gyvenimą sta-
tyti ant turto (dhana) pamatų, stato jį iš tikrųjų ant smėlio. 
Išmintingieji deda doros (dharma) pamatus.  

Pritaikykite gyvenime nors dalelę savo pamokslų 
„Dora – šio pasaulio šaknys“ (dharma moolam idham ja-

gath). Laikykitės jos ir būsite laimingi. Blogas žmogus yra 
bailys. Jis visada visko bijo. Jis neturi vidinės ramybės. 
Gerbkite savo tėvus, kurie davė jums gyvenimą ir atvedė į 
pasaulį, kad sukauptumėte didelę, turtingą patirtį – tokia 
pirmoji doros pamoka. Gerbkite juos ir būkite jiems dėkin-
gi. Nūdienos pasaulyje ši savybė sparčiai nyksta. Nebelieka 
pagarbos mokytojams, vyresniesiems, išmintingiesiems. 
Todėl taip greitai smunka dora.  
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Iš įvairių tribūnų žmonės garsiai ir ilgai kalba apie de-
ramą elgesį, dievišką meilę, ramybę, gailestingumą, tiesą ir 
pan. Kitą dieną tai iškart išspausdina laikraščiai, ir tiek. Šios 
dienos laikraštis rytoj nebereikalingas – jį žmonės panaudos 
kam nors suvynioti, išmes į šiukšlių dėžę, sudegins kartu su 
kitomis atliekomis. Taip nutinka visiems pamokslautojams. 
Pritaikykite gyvenime nors dalelę savo pamokslų. 

Kūnas yra jūsų namai, o pasaulis – Dievo namai. Jei-
gu į jūsų kojos mažąjį pirštelį įkąs skruzdėlė, iškart į tą 
vietą sutelksite dėmesį, sureaguosite į skausmą, pasisteng-
site pašalinti mažąją nenaudėlę. Taip pat turite jausti visos 
šalies skausmą, liūdesį, džiaugsmą ir pakylėjimą, kad ir 
kur žmonės kentėtų, liūdėtų, džiaugtųsi ar jaustųsi paky-
lėti. Ginkite šalį nuo priešų, kad ir kur jie būtų. Maloniai 
elkitės su žmonėmis. Užjauskite juos, padėkite kiek galė-
dami tiems, kuriems reikalinga pagalba. Nešvaistykite ta-
lentų netinkamai veiklai. 

Visi žmonės valgo, bet negalvoja, ką jie duoda visuo-
menei, kurios padedami gyvena. Maistas turi virsti tarna-
vimu. Tarnaukite sau ir kitiems. Nebūkite našta kitiems ar 
priešu sau. Nereikia labai sureikšminti kūno, nes jis yra tik 
indas, netikęs indas. Jei užgęsta dieviškumo kibirkštis, kū-
nas tampa bevertis. Juk kai per laidotuves pradeda lyti, į 
namus lavono nenešate. Galite užeiti į netoliese esančią 
šventyklą, pakeliui prie parduotuvės palikti savo batus, 
bet – šiukštu – ne lavoną! Lavonas bjaurus, niekas nenori 
jo matyti. 

Ženkite pirmą žingsnį –  
kartokite šventą Dievo vardą 
Pasukite raktą į dešinę – atrakinsite spyną, pasukite jį į 

kairę – užrakinsite. Nukreipkite mintis į objektyvų pasau-
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lį – užsirakinsite, įstrigsite, susipainiosite. Nukreipkite jas į 
kitą pusę, šalin nuo juslinių dalykų – atsirakinsite, išsiva-
duosite, tapsite laisvi. Kaip tai padaryti? Ženkite pirmą 
žingsnį – kartokite šventą Dievo vardą (naamasmarana). Kad 
ir kur keliautumėte, turite žengti pirmą žingsnį, paskui an-
trą, trečią, tol, kol pasieksite tikslą. 

Noriu jums pasakyti dar kai ką. Sužinojau, jog kai ku-
rie sekėjai skelbia, kad Aš iš čia vyksiu pas juos ir be Mano 
leidimo net organizuoja procesijas bei viešus susitikimus. 
Patys matėte, kaip savivaldybė, nesuderinusi su Manimi 
programos, negavusi Mano pritarimo, pasveikino Mane 
čia, šiame pandale11, kur susirinko aibė žmonių. Tokius ren-
ginius suorganizavo ir Salemo bei įvairių miestų, esančių 
nuo čia iki Bangaloro, žmonės. Jei duodu žodį, laikausi jo. 
Išvykau automobiliu iš Tirupačio 11 valandą ryto ir važia-
vau iki 10 vakaro. Žinojau, kad Nataradžanas pasakė vi-
siems, jog atvyksiu 10.30. Tad už kelių mylių nuo čia palau-
kiau ant kelio pusę valandos, kad jo spėjimas pasitvirtintų. 
Paskui Nataradžanas stebėjosi, kad atvykau lygiai 10.30, 
kaip jis buvo paskelbęs prieš kelias valandas per mikrofo-
ną. Gal žmogus pamiršo, kad Aš girdžiu jo žodžius per di-
delį atstumą. Be to, kas paskatino jį tai pasakyti? Jei sakau, 
kad atvyksiu, atvykstu. Deja, per didelio entuziazmo apim-
ti Salemo bei kitų vietų gyventojai klaidina daugybę žmo-
nių, kelia jiems didelių sunkumų. Tad, prašau, nuo šiol ne-
klausykite gandų, kad Aš kur nors vykstu ar esu pakeliui. 
Netikėkite žiniomis tol, kol nepatikrinsite, ar jos tikros.  

Tričinopolis, 1964 02 03 
 

                                                 
11  Pandalas – laikina stoginė (dažniausiai ant bambukų ištemptas bre-

zentas), skirta šventinėms ceremonijoms.  
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    as yra problemos? 
Kad ir kas jos būtų, 
palyginti su amžinybe,  
jos trumpalaikės, nereikšmingos. 
 
Kas yra mintys? 
Tai vidinė žmogaus kūrybos jėga, 
Dievo jam duotos laisvos valios išraiška. 
 
Gyvenimas turėtų būti sklidinas džiaugsmo. 
Jei gyvensite darniai su Dievu – jis toks ir bus. 

Satja Sai Baba  
 

K
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4. D IEVIŠKASIS LINGAMAS 

Mokslo vyrai Umamahešvara ir Vyrabhadhra kalbėjo 
apie Dievybės esmę (Bhagavath-thathwam) taip, kaip patys 
suprato ir kaip galima išreikšti žodžiais, nes tokių dalykų 
neįmanoma nei apibūdinti kalba, nei paaiškinti. Juos gali-
ma tik patirti, o kitam žmogui patyrimo turtingumo, visat-
vės, platumos ir gilumo niekaip neperduosi. Žmogus pats 
turi pajausti, kad svarbiausia – kaip tik tai patirti. Juk jis nė-
ra apgailėtinas padaras, gimęs purve ar nuodėmėje, kad 
šiaip taip nugyventų savo pilką gyvenimą ir dingtų am-
žiams. Žmogus – nemirtingas, amžinas, tad pajutęs nemir-
tingumo šalies šaukimą, visa širdimi atsiliepia. Žmogus ne-
tiki, kad mirs. Jis juokiasi iš mirties, elgiasi su ja taip, tarsi ji 
būtų nepavojinga, atsitiktinė viešnia, nes kažkas jame ragi-
na nepasiduoti. Žmogus yra mirtingo kūno (deha) ir nemir-
tingo dievo (deva) derinys. Jei išsivadavimas reiškia skaus-
mo pabaigą ir džiaugsmo pradžią, tada viskas lengva. Te-
reikia atiduoti savo naštą Dievui ir baigsis kančios, nekils 
jokių rūpesčių. Jei patikėsite, kad viskas yra jūsų mylimo 
Dievo žaismas (leela), kad ir kas nutiktų, džiugiai plosite 
rankomis, nes viskas yra Jo dieviškas žaismas. Jausitės lai-
mingi, kad vykdomi Jo planai! 

Tikroji žmogaus prigimtis 
„O Ardžuna, Viešpats gyvena visų būtybių širdyse“ 

(Ishwarassarvabhuuthaanaam hrddese, Arjuna, thishtathi), – pa-
sakė „Bhagavadgytoje“ Krišna. Dievo nereikia ieškoti tam 
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tikrose vietose: Amarnate, Kašyje, Tirupatyje, Kedharame 
ar Gokarname12. Kiekvienas vandenyno lašelis sūrus, toks 
pat kaip vandenynas ir vadinamas tuo pačiu vardu. Kiek-
viena būtybė dieviška, tokia pati kaip Viešpats ir turi tokį 
patį vardą. Tik jūs to aiškiai nesuvokiate. Godavarės upė 
pažįsta save, kai įteka į jūrą. Žmogus pažįsta save, kai susi-
lieja su Absoliutu. „Tas, kuris pasiekia tikslą, yra lingamas“ 
(leeyathe gamyam ithi lingam). 

Puode esanti erdvė turi išsivaduoti iš prieraišos, kuri 
tėra dirbtinė suklaidinto proto kūryba, ir susilieti su visatos 
erdve. Prieraiša turi dingti. Žemesnioji žmogaus prigimtis 
turi užleisti vietą tikrajai prigimčiai – dieviškumui. Kaip tik 
tai daryti jus kviečia Sai. Kaip tik tokiam darbui atėjau. 
Aukščiausiojo teismo teisėjas, žaisdamas namuose su vai-
kaičiu, ropoja keturiomis, kad mažylis, atsisėdęs ant nuga-
ros, šaukdamas „Ei-i-i!“, juo pajodinėtų, tačiau tuo metu jo 
statusas nė kiek nesumažėja. Teisėjas nepamiršta, kas esąs. 
Taip pat ir jūs turite visada prisiminti savo ypatingą pašau-
kimą. Nenusižeminkite dirbdami blogus ar beprasmius 
darbus, sakydami tokius žodžius ar mąstydami tokias min-
tis. Atėjau, kad padrąsinčiau jus pasijusti esant Aukščiausi-
ąja Siela (Paramaathma), suteikčiau jums intelekto galios 
(dheeshakthi) suvokti tiesą. Tik tai gali išsklaidyti neišmany-
mo pagimdytą iliuziją. 

Pirmiausia apsvarstykite 
Žingsnis po žingsnio – prieisite kelio pabaigą. Veiks-

mas po veiksmo – susidarys tinkamas įprotis. Kodėl turiu 
jus nuolat baksnoti? Ryžkitės veikti, bendrauti tik su gerais 
draugais, skaityti tik dvasią keliančias knygas, įprasti kar-
                                                 
12 Amarnatas, Kašis, Tirupatis, Kedharamas, Gokarnamas – garsios in-

dų šventosios vietos.  
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toti Viešpaties vardą (naamasmarana) – neišmanymas savai-
me dings. Apmąstydami palaimos įsikūnijimą (aanandha-
swaruupa), patys pajusite dievišką palaimą ir baigsis visi rū-
pesčiai, liūdesys. Atrodė, kad Šiva juokiasi, kai atidžiai ap-
žiūrinėjo jam duotą vežimą demonams įveikti. Tie demonai 
turėjo tris kūnus: fizinį (sthuula), subtilųjį (suukshma) ir prie-
žastinį (kaarana). Višnus, vadeliotojas, buvo paniręs į jogų 
miegą (yoganidhra), jo vežimas buvo tvirta Žemė, o du ra-
tai – Saulė ir Mėnulis, du dangaus kūnai, kurie niekada su-
tartinai nesisuko! Išgirdę Šivos juoką, demonai patys nu-
griuvo – nebereikėjo su jais kautis. Kodėl piktosios jėgos, 
gyvenusios trijuose kūnuose, nusilpo? Jos negalėjo pakelti 
dieviškos palaimos, nes jų prigimtis – liūdesys. Spinduliuo-
kite palaimą ir blogieji skatuliai bei polinkiai dings, nes šir-
dyje jiems vietos nebus. 

Jei eisite link šviesos, šešėlis kris už jūsų. Jei eisite 
nuo šviesos, patys seksite paskui savo šešėlį. Ženkite link 
Dievo – šešėlis, iliuzija (maya), kris už jūsų ir jūsų neklai-
dins. Ryžkitės, ženkite tvirtai! Nedarykite klaidų, nesukite 
netinkama linkme ir nereikės atgailauti! Pirmiausia ap-
svarstykite, nuspręskite, laikykitės drausmės – tai geriau 
nei gailėtis dėl padarytų klaidų. Ardžuna svarstė, sprendė, 
laikėsi drausmės, numatė pasekmes dar prieš mūšį ir prašė 
Krišnos patarti, ką jam daryti. O Dharmaradža13, vyriausia-
sis brolis, gailėjosi dėl padarytų klaidų, liūdėjo karui pasi-
baigus, apgailestavo dėl nuostolių. 

Mąstykite, išmokite skirti, kas yra gera, o kas ne  
Prieš pradėdami dvasinį darbą ar užsiimdami bet ko-

kia pasaulietine veikla pirmiausia gerai apsvarstykite, nu-

                                                 
13 Dharmaradža – kitas Judištiros, vyriausio pandavų brolio, vardas. 
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spręskite, ar tai bus naudinga. Antraip jums nutiks tai, kas 
nutiko verksnių miestui. Kartą raudodama į rūmus atbėgo 
karalienės tarnaitė. Karalienė apsipylė ašaromis. Pamačiu-
sios verkiančią karalienę, kitos tarnaitės taip pat pravirko. 
Nuo jų užsikrėtė ir tarnai. Sužinojęs, kad karalienė liūdi ir 
niekas negali jos paguosti, karalius taip pat ėmė sriūbauti. 
Visas miestas pratrūko garsiai raudoti, niekaip nesiliovė. 
Pagaliau vienas protingas vaikinas nusprendė išsiaiškinti, 
kas iš tikrųjų nutiko. Jis paklausė žmonių ir pagaliau krei-
pėsi į pačią karalienę. Ji atsakė, kad jos tarnaitė labai liūdi. 
Vaikinas, iškamantinėjęs merginą, paprastą skalbėją, suži-
nojo, kad padvėsė jos mylimas asilas! Žiniai pasklidus po 
miestą, verksmai liovėsi, o visi susigėdę ėmė juoktis. Taigi 
mąstykite, išmokite skirti, kas yra gera, o kas ne, neskubė-
kite daryti išvadų ir netikėkite gandais. 

Atėjau jūsų pakeisti. Kol to nepadarysiu, nepaliksiu jū-
sų. Net jei Mane paliksite, nemanykite, kad pabėgsite nuo 
Manęs. Atkakliai laikysiuos jūsų. Nesijaudinsiu, jei nuo 
Manęs nusigręšite. Netrokštu, kad aplink Mane susirinktų 
žmonių minios. Kas jus čia kvietė? Juk išspausdinto jokio 
skelbimo nebuvo. Tačiau vis tiek čia jūsų atvyko daugybė. 
Prisirišate prie Manęs. Aš prie nieko neprisirišu. Esu prisi-
rišęs tik prie užduoties, dėl kurios atėjau. 

Nesvarbu, ar atvyksite pas Mane, ar ne, visi esate 
Mano – jums tai laiduoju. Ši visų Motina (Sai Maatha) Savo 
vaikus myli tūkstančio motinų meile. Todėl taip jus glos-
tau (laalana) ir saugau (paalana). Jei kartais supykstu, tai tik 
iš meilės jums. Manyje nėra nė trupučio pykčio. Aš tik iš-
reiškiu Savo nusivylimą, kad nesate tokie, kokių noriu. Jei 
pasuku jus į veiklos kelią, apsvarstykite Mano patarimą. 
Esate visiškai laisvi tai daryti. Iš tikrųjų būsiu laimingas, 
jei apsvarstysite. Man nepatinka vergiškas nuolankumas. 
Jeigu jaučiate, kad pasieksite tikslą, ženkite Mano nurody-
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tu keliu. Jei to nejaučiate, eikite kitur. Tačiau pasakysiu 
jums vieną dalyką – kad ir kur eisite, sutiksite Mane. Aš 
esu visur. 

Ar girdėjote istoriją apie tai, kaip kiškis pasiskolino iš 
Motinos Žemės keturias paisas14? Jis manė, kad jei persikels 
kitur, jam nebereikės atiduoti pinigų. Tad vieną dieną kiš-
kis pasileido tekinas, kiek tik kojos nešė, kuo toliau nuo tos 
vietos, kur gavo pinigus. Pagaliau skolintojas atsisėdo ant 
žemės ir su palengvėjimu sau tarė: „Dabar niekas manęs 
neprašys grąžinti skolos“. Kaip jis nustebo po savimi išgir-
dęs balsą: „Motina Žemė yra po tavo kojomis. Kad ir kaip 
toli nubėgtumei, nuo manęs nepasislėpsi!” 

Jūs taip pat nuo Manęs nepabėgsite. Kad ir kur ieško-
tumėte prieglobsčio, reikalausiu, kad tinkamai elgtumėtės, 
ugdytumėtės gerus įpročius, bendrautumėte su gerais 
draugais! Kodėl turėtumėte nuo Manęs bėgti? Taip elgiasi 
tik tie, kurie nevertina čia gaunamo džiaugsmo, paguodos, 
drąsos, meilės ir palaiminimo. Taip elgiasi tik tie, kurie tiki 
ne akimis, o ausimis. Netrukus pamatysite, kaip iškils Ma-
nyje susiformavęs lingamas. Tam artėja palankus metas. 
Pamatysite jį ir gausite palaiminimą. Tačiau vis tiek tarp jū-
sų bus tokių, kurie abejos ir neigs. Tokia jų karma. Ką dar 
jie gali daryti? (Čia Baba liovėsi kalbėjęs. Išryškėjo jude-
siai – iš pradžių pilvo srityje, paskui krūtinės ir gerklės. 
Baba lingavo į šonus, atsirėmė į stalą, gėrė vandenį ir paga-
liau, maždaug po dvidešimties minučių, iš Jo burnos išlėkė 
kiaušinio pavidalo lingamas. Laikydamas jį dešinės rankos 
nykščiu ir smiliumi Baba kalbėjo toliau.) 

Ak! Tai Brahmaanda15 Linga! Visatos simbolis. Jame su-
kasi devynios planetos (navagrahas), jame yra visa visata, 

                                                 
14 Paisa – mažiausias piniginis Indijos vienetas, lygus 1/16 rupijos. 
15 Brahmaanda – penkių elementų sutelkimas viduje.  
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visos planetos ir jų palydovai, pirminė ugnis, pirminių dul-
kių debesys. Ant kiaušinio (anda) atvaizduota Vieno, Amži-
nojo Liudytojo akis (Jagadekachakshu). Esate iš tikrųjų palai-
minti. Daugelio gyvenimų gerų darbų dėka atvykote čia 
pamatyti šio nepaprasto reiškinio, reto kūrinio. Atminkite – 
nepakaks daugybės metų garbinti Dievą, laikytis įžadų ir 
pasninkų, kad gautumėte tokią progą, kokią gavote jūs. Iš-
naudokite šią savo sėkmę išgirsti gerą dievišką patarimą, 
pasirinkti gerus draugus ir uoliau siekti tikslo. 

Šivaratri šventė,  
Prašanti Nilajamas, 1964 02 11 
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5. KRIŠNA PAVILJONE 

Kupu Bairagis ir Sroutis iš Maisoro pradžiugino jus 
kalbėdami apie Vedantą (indų Vedų filosofijos sistemą) ir 
Vedas. Vyrabhadra papasakojo apie Krišnos sūpynių šven-
tę (dolothsavam), matyt, todėl, kad dvidešimt dvejus metus 
Mano sekėjai iš Bangaloro – dauguma jų floristai ir dekora-
toriai – primygtinai prašė, kad pasėdėčiau ant šių sūpynių 
(jhoola), kurias jie taip rūpestingai ir atsidavę sukonstravo. 
Kalbėsiu trumpai, nes vėliau išgirsite muzikinį pasakojimą 
(harikatha). Kaip ne kartą jums sakiau, turite išmokti pagar-
biai klausytis čia kalbančių lektorių, nes jie kalba tam, kad 
jus dvasiškai pakylėtų ir paragintų griežčiau laikytis dvasi-
nės drausmės. 

Koks iš tikrųjų yra visų šventųjų raštų, pasakojimų 
apie įvairius Višnaus avatarus (bhaagavatham), mitologinių 
pasakojimų (puraanas), šių kalbų ir muzikinių pasakojimų 
tikslas? Pamėginkite atsakyti į šį klausimą. Atsakymas toks: 
pasakyti žmogui tiesą apie jį patį. Joks siužetas jūsų nesu-
klaidins, nes to nesiekė šiuos kūrinius kūrę ir savo patyri-
mus aprašę išminčiai. Žinote tik tai, kas dabar vyksta prie-
šais jūsų akis, bet nežinote, jog dabartis susijusi su praeiti-
mi ir kad ji kuria ateitį. Tai tarsi filmo pavadinimas ir sub-
titrai – ekrane mirga raidės, skaitote bėgančias eilutes. 
Kiekviena nauja raidė ar žodis ištrina tai, kas buvo parašyta 
anksčiau. Kiekvienas gimimas iš atminties ištrina tai, kas 
jau buvo patirta. 
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Visi kada nors susilies  
Žmogus nežino, kad pats gali sustabdyti gimimų ir 

mirčių ratą. Iš sėklos išauga medis, sėklą subrandina me-
dis – tai vyksta nuo pradžių pradžios. Nežinote, kas buvo 
anksčiau – medis ar sėkla, tačiau tereikia sėklą išvirti ir ra-
tas sustos, sėkla nebeišdygs. Žmogus – nepaprasta būtybė. 
Deja, dabar jis smunka į žemesnį nei paprastą lygmenį – 
grimzta į pelkę. Kad numalšintų savo troškulį, žmogus, tar-
si dykumų žvėris, traukia link miražo. Jis tvirtina ištobuli-
nęs jusles, įveikęs žemus troškimus, tačiau po pirmo vasa-
ros lietaus troškimai vėl suželia. 

Kaip ieškote karvės spenio, kad prisimelžtumėte pie-
no, taip ieškokite gamtoje Viešpaties ir Jo šlovės. Iš tikrųjų 
gamta kelia nuostabą ir pagarbią baimę, o tai žmogų stipri-
na. Viskas yra Dievo atspindys. Vaikystėje Krišna, matyda-
mas brangakmeniuose, kuriais buvo išpuošti jo namai, savo 
atvaizdą, šypsojosi. Dievas džiaugiasi matydamas Save su-
sikurtoje gamtoje. Didelis džiaugsmas apima ir visus, kurie 
girdi Viešpaties istorijas ir tai, kaip Jis visus prie Savęs kvie-
čia. Taip atvaizdas (prathibimba) kviečia objektą (bimba). Visi 
gali tai padaryti ir visi kada nors tai padarys. Antraip, ko-
kia prasmė tobulėti? 

Prašote Manęs atskleisti Savo paslaptį. Tai sunku su-
prasti. Turite galimybę – džiaukitės ja. Beprasmiška rakinti 
duris tada, kai vagys jau apiplėšė jūsų namus ir pabėgo. Pa-
sinaudokite proga, ir paskui nereiks gailėtis ją praradus. 
Atminkite – vis tiek ateisite pas Mane, jei ne šiame, tai per 
dešimt kitų gyvenimų! Stenkitės pelnyti Dievo malonę, nes 
ji yra atpildas už dvasinį darbą, o svarbiausias dvasinis 
darbas – vykdyti Mokytojo nurodymus. 

Karys lavinamas daug metų, kad galėtų ištverti visus 
karo sunkumus. Per vieną dieną netapsite didvyriu. Per 
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vieną dieną netapsite ir sėkmingu dvasiniu ieškotoju (saa-
dhaka). Turite laikytis apribojimų, taisyklių, mokytis, lavin-
tis. Nuoširdžiai ir atkakliai tai darykite – pergalė bus jūsų. 

Prašanti Nilajamas, 1964 02 12  
 
 
 
 
 
 
 
 

   iūdesys seka laimę. 
Laimė seka liūdesį. 

Satja Sai Baba 
 

L 
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6. KAŠIS IR BADHRIS16 

Gyvenimas nėra visiškai tikras. Jis atrodo tikras tik iki 
mirties. Štai jaunųjų procesijai jaunosios tėvas atvilko 
dramblį, t. y. kruopščiai padarytą dramblio maketą. Visi, 
kurie jį matė, manė, kad gyvūnas gyvas. Tačiau paskui, kai 
visi žavėjosi nuostabiu meno kūriniu ir tvirtino, kad gyvū-
nas gyvas, maketas sprogo iššaudamas į dangų gražias 
žvaigždutes ir šviesos gyvatukes, kurios nuvilnijo dangu-
mi. Pasirodė, kad dramblys buvo prikimštas fejerverkų ra-
ketų. Kai žmonės jį uždegė, visas turinys su dideliu trenks-
mu bei šviesos ir spalvų šėlsmu išlėkė lauk. Žmogus taip 
pat gali sprogti tarsi dramblys! 

Tačiau prieš tai jis turi pažinti save. Fejerverkų rake-
tos – tai geismas, pyktis, iliuzija, puikybė, pavydas ir t. t., 
sukimštos į dirbtinį gyvūną, naudojamą per šventes. Nuo 
tokios nelaimės žmogų saugo Vedanta. Ji – tarsi liūto riau-
mojimas – suteikia drąsos bei sumanumo ir paverčia žmo-
gų didvyriu. Vedanta neinkščia, neaimanuoja, neverkia. Ji 
veja lauk bailumą, dovanoja ypač tvirtą pasitikėjimą savi-
mi. Tai geriausias ginklas likimo smūgiams atremti. Vedan-
ta, siaučiant juslinių malonumų audrai su kruša, yra tarsi 
neperšlampamasis apsiaustas. Ji – tarsi tinklas, saugantis 

                                                 
16 Kašis – senasis Benarų (dabar Varanasis) pavadinimas, vienas iš se-

niausių ir gerbiamiausių Indijos miestų;  
Badhris (Badhrinatas) – viena iš svarbiausių šventųjų vietų Himalajų 
kalnuose (Utar Pradešo valstija). 
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nuo erzinančių uodų. Jeigu jo nebūtų, negalėtumėte miego-
ti. Jei į savo širdį įsileisite Vedantą, būsite tarsi kranto uola, 
neįveikiama pagundų bangų. Vedanta ragina jus išdrįsti 
pažinti savo esmę. Lipkite tuoj pat į dvasinio darbo traukinį 
ir keliaukite. Pralėks stotelės ir jūs pasieksite galutinę stotį, 
t. y. pažinsite save ir sužinosite viską. Vykite į Penukondą, 
nusipirkite bilietą į Bangalorą ir lipkite į traukinį. Gal kokia 
stotis ir patrauks jūsų dėmesį, tačiau iš traukinio nelipkite. 
Stotys – tai veiksmas (karma), apmąstymai (upaasana), ir t. t. 
Pravažiuokite jas, bet atminkite – tai dar nėra galutinė sto-
tis. Paskutinę stotį pasieksite tada, kai pažinsite save. 

Svarbu ugdytis darną  
Žmogų dabar apsėdusi Iliuzijos dvasia – jis tauškia 

niekus nederama kalba, elgiasi lyg gyvulys, zuja šen ir ten, 
lipa, slysta. Atėjau, kad išvaryčiau tą dvasią. Tai Mano dar-
bo dalis. Iliuzija, verčianti apsėstą žmogų manyti, kad jis 
yra iš tikrųjų protingas, pridarė daug žalos. Pavyzdžiui, 
mokyti braminai17 daug laiko sugaišta ginčydamiesi, kad 
Rama svarbesnis nei Krišna, arba kad Krišna svarbesnis, 
nei Rama, tačiau iš tikrųjų kiekvienas iš šių Dievo Įsikūniji-
mų atskleidžia tam tikrą dieviškumo savybę. Juos lyginda-
mas žmogus nesuvokia vienovės. Jeigu jaustų nors kokią 
pagarbą, jam nereikėtų Ramą ir Krišną vertinti protu, jis pa-
sikliautų intuicija, kaip kad pasielgė Ramakrišna Parama-
hamsa, ir suprastų, kad abu yra vienodai brangūs. Šventa-
sis Tjagaradža18 taip pat tai suprato, nes buvo mistikas, bū-
tent – tas, kuris dėl nieko nesiginčija, o stengiasi pajausti. 
Tjagaradža giedojo, kad Rama sudarytas iš dviejų garsų: ra, 
                                                 
17  Braminas – Indijoje eruditas, mokslo vyras. 
18  Tjagaradža (1767–1847) – Tiruvarure, Pietų Indijoje gyvenęs ir Ramą 

giesmėmis šlovinęs šventasis poetas.   
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paimto iš „Na-ra-ja-na“, ir ma, paimto iš „Na-ma-ši-va-ja“, 
kad Rama suderina vaišnavizmą su šivaizmu (kai Dievas 
garbinimas kaip Višnus ir Šiva). Darna tikrinamas bet koks 
religinis požiūris. Jeigu požiūris skatina neapykantą, kivir-
čus ar puikybę, jis be abejonės netinkamas. Jeigu jums rūpi 
dvasinis darbas, laikykitės nuo tokių žmonių atokiai.  

Įprasminkite savo meilę dorybėmis ir tarnavimu 
Manęs nedomina erudicija ar išsimokslinimas. Jie nie-

ko gero neduoda, tik ugdo egoizmą ir puikybę. Mane do-
mina tik atsidavimas. Patikėkite Man visus savo rūpes-
čius – pasiimsiu juos, o jums duosiu palaimą. Kai kurie čia 
esantys sekėjai užriečia nosį ir juokiasi iš kitų žmonių, su-
važiavusių iš įvairių valstijų, kvailysčių bei silpnybių. Ta-
čiau Aš myliu visus žmones su visais jų trūkumais. Meilės 
raginami jie įveikia ilgus nuotolius bei sunkumus ir čia, net 
jei nėra patogumų, prie kurių yra pripratę, net jei tenka gy-
venti po medžiu ar atviroje stoginėje, tampa laimingi. Aš 
tai vertinu. 

Žinau, kad nesilankote senoje kaimo šventykloje, nes 
iš ten, pasak jūsų, negalite matyti Manęs, kai einu iš vie-
nos pastato pusės į kitą! Esu čia jau trys valandos, ilgai 
Mane matote, tačiau vos tik užlipu laiptais į Savo kambarį, 
lekiate į Nilajamą vėl Manęs pamatyti, kai išeisiu į veran-
dą! Ar reikia tikresnio atsidavimo ženklo, nei toks troški-
mas Mane matyti?  

Tačiau tik meilės nepakanka. Iš tikrųjų tai net nėra 
svarbu. Įprasminkite savo meilę dorybėmis ir tarnavimu. 
Jeigu sugebėsite tai padaryti, šiame amžiuje jums nebus ly-
gių. Kokia sėkla, toks sodinukas. Koks statusas, toks elge-
sys. Koks mokytojas, tokie mokiniai. Koks maistas, toks 
raugulys. Čia kuriu pasiaukojimo bei dieviškosios meilės 
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nuotaiką ir liepiu laikytis tylos. Užuot kritikavę kitus, kriti-
kuokite save. Tegu jūsų lūpose skamba Dievo vardas, o 
priešais akis būna Jo pavidalas. Jei taip elgsitės, kad ir kur 
būtumėte, toji vieta taps Kašiu, namai, kuriuose gyvenate, –
Badhriu. Tegu visi jūsų darbai būna skirti širdžiai skaistin-
ti. Laiminu tokias jūsų pastangas. 

Prašanti Nilajamas, 1964 02 03  
 
 
 
 
 
 
  is kuria pjesę, 
vaidina, 
rašo scenarijų, 
režisuoja, 
modeliuoja drabužius, 
stato dekoracijas, 
nurodo, kaip judėti ir ką kalbėti, 
kada įeiti bei išeiti. 
Tinkamai vaidinkite ir,  
užuolaidai nusileidus,  
gaukite Jo pritarimą. 

Satja Sai Baba 
 

J 
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7. ŠVIESOS ŠVYTURIAI 

Malonu kalbėti menininkams, poetams, literatams ir 
vaizduojamojo meno atstovams. Susirinkote čia pažymėti 
Krišnos Devaradžos19, Vidžajanagaro karaliaus, karūnavimo. 
Jis globojo poeziją, dramą, skulptūrą, tapybą, muziką, šo-
kius, literatūrą ir kėlė indų dorą. Bharatos, Indijos, kultūrą, 
kilusią iš amžinųjų Vedų, keturių senovinių knygų apie in-
duizmą, kurį laiką nustelbė vakarietiškos gyvensenos ir 
mąstymo įtaka todėl, kad ją rėmė šią šalį valdę vakariečiai. 
Dabar Indijos kultūrą reikia atrasti iš naujo ir atkurti, o pir-
miausia – padėti Bharatos žmonėms atsikratyti silpnumo. 
Žmonės taip nusilpo, kad nebegali suprasti nepaprasto am-
žinosios visuotinės religijos (sanaathana dharma) mokymo. Ar 
žinote, kodėl mes žmogų vadiname vyakthi? Todėl, kad jis 
turi išreikšti savo dieviškumą (vyaktha)! „O Ardžuna, Vieš-
pats gyvena visų būtybių širdyse (Ishwarassarvabhuuthaana-
am hrddese, Arjuna, thishtathi), – pasakė „Bhagavadgytoje“ 
Krišna. Įrodykite, kad taip yra iš tikrųjų, pažinkite Jį savo 
širdyje, leiskite Jam apsireikšti – tokia žmogaus pareiga. 

Vidžajanagaro karaliai pasižymėjo dorybe, drąsa, pa-
triotiškumu, dora, dosnumu, įžvalgumu, valstybės valdy-
mo menu. Jie pastatė daug naujų šventyklų, restauravo su-
griuvusias, sukonstravo vandens talpyklų, įkūrė miestų. 
Prisiminkite tai ir būkite jiems dėkingi už tuos darbus. Ta-

                                                 
19  Krišna Devaradža – vienas iš garsių Indijos karalių, gyvenęs XVI am-

žiaus pradžioje.  
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čiau nedarykite klaidos: nepasitenkinkite vien praeities ap-
mąstymais. Kodėl žvalgotės atgal į kelią, kurį jau įveikėte? 
Kodėl galvodami apie praeities laimėjimus nebejaučiate 
įkvėpimo ką nors dabar veikti? Klausiate, ar nūnai galima 
raižyti, statyti, tapyti ar dainuoti taip, kaip tai darė Vidžaja-
nagaro menininkai? Jaučiatės taip, tarsi būtumėte sukausty-
ti baimės – tai silpnumo ženklas. 

Nepasiduokite bailumui 
Kartą eidamas keliu atsiskyrėlis sutiko cholerą, grįž-

tančią iš kaimo, kuriame ji retino gyventojus. Žmogus pa-
klausė, kiek nelaimėlių liga pasiglemžė. „Tik dešimt“, – at-
sakė ji, tačiau iš tikrųjų aukų buvo šimtas. „Nužudžiau tik 
dešimt. Kiti mirė iš baimės!“, – paaiškino ji. Žmogus yra 
sielos įsikūnijimas (aathmaswaruupa), t. y. drąsos įsikūniji-
mas (abhayaswaruupa)! Jeigu jis pažintų savo tikrąją prigim-
tį, nebūtų nei silpnas, nei bailus. 

Svarbiausias kultūros tikslas – ugdyti dvasinę ramybę 
ir stiprybę, padėti žmonėms pasijausti giminingiems. Vos 
gimę verkdami klausiate: „Kas aš (koham)?“ Išeidami nusi-
šypsokite ir ištarkite: „Aš esu Jis (soham)“. Tokį mokymą 
skleidė Krišna Devaradža. Prisiminkite tai grįžę namo. Da-
bar jūs matote fizinėmis akimis. Šis trijų raidžių žodis (an-
gliškai akis yra eye) simbolizuoja tris savybes – tyrumo ir 
ramybės (sathwa), neramios veiklos (rajas), neišmanymo ir 
inercijos (thamas). Matykite skaisčia, nešališka, išsivadavu-
sia iš bet kokios prieraišos siela – regėsite tik Vieną ir susi-
liesite su viskuo, ką ji mato. 

Siekite Upanišadų skelbiamo tikslo 
Sumaištis (avalakshana) kyla kaip tik dėl to, kad žmo-

nės pamiršo šį svarbiausią tikslą (lakshya). Bezvada Gopala 
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Redis ką tik pasakė, jog mokslo vyrai, tyrinėjantys senuo-
sius raštus, yra tarsi mūsų kultūros šventasis ežeras (maana-
sa-sarovara), iš kurio išteka šventoji Brahmaputros upė. De-
ja, dabar nedaugelis gerbia tokius žmones. Didžių kultūros 
siekių apskritai nepaisoma. Žmonės daugiau žino kino 
žvaigždžių gyvenimų smulkmenų, vis labiau domisi tokiu 
šlamštu. Jiems nerūpi, kad toje pačioje gatvėje pluša koks 
nors mokslo vyras, nežino savo miesto poetų ir dailininkų 
vardų. Išsilavinę žmonės nevertina to, kas iš tikrųjų vertin-
ga, – tai tragedija. 

Šiandien pasikvietėte čionai tokius literatus, kaip Puta-
partis Narajanačaras. Jaučiu, kad jums visiems išaušo, ar 
bent jau turėjo išaušti, laimingas rytas, nes literatūra teikia, 
ar bent jau turėtų teikti, palaimą ir ramybę. Pagerbiate val-
dovą todėl, kad jis rėmė kultūrą ir literatūrą. Šiuolaikiniai 
vadovai privalo tęsti šią tradiciją, įkvėpti žmones savo 
energiją ir protinę veiklą panaudoti moralinėms progra-
moms įgyvendinti, siekti visuomenėje darnos. Visada skati-
nu religinę, socialinę ir kultūrinę veiklą (sanaathanam, sa-
anghikam, saamskrithikam – tris „s“). Jeigu tokia veikla atgai-
vina laiko pripažintas vertybes, atkuria visuomenėje su-
griautą dorą ar pagyvina nykstančias vaizduojamojo meno 
rūšis, galite tikėtis Mano palaiminimo. Raginu siekti ne rė-
mėjų teikiamo, o Upanišadų skelbiamo titulo, aukščiausio 
dvasinių ieškotojų įvertinimo – nemirtingumo vaikų (amrit-
hasya puthraah) vardo. 

Kokia nauda iš pagyrų, jog kažkieno senelis buvo di-
dis mokslininkas? Sanskrito kalba žmogus manuja reiškia, 
jog jis kilęs iš kilnaus protėvio Manaus20. Girkitės savo vidi-
niu dieviškumu – tai jūsų didžiausias turtas. Pasakysiu čia 
esantiems poetams ir rašytojams: Sarasvatė yra deivė, Brah-
                                                 
20 Manus – induizmo mitologijoje pirmasis Žemėje gyvenęs žmogus. 
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mos, Kūrėjo, žmona. Jūs – visų garbinamos deivės šalinin-
kai. Ji dovanoja išmintį ir teikia išsivadavimą. Būkite verti 
jos aukščiausio apdovanojimo. Nepasitenkinkite tik numal-
šindami pasaulietišką juslių alkį. Neišsižadėkite didžių ide-
alų, siekdami pigios garbės ar pataikaudami visuomenės 
skoniui. Užuot tenkinę lytinius poreikius kaip pasauliečiai 
(loukika sringaram), siekite dvasinės palaimos (aloukika aath-
maanandham). Labiau mylėkite, taurinkite paskatas, užjaus-
kite daugiau žmonių, toleruokite skirtybes, gerbkite kiek-
vieno žmogaus pastangas. 

Svarbiausia – būkite dėkingi praeities didvyriams ir 
dabartiniams geradariams. Tinkamai mąstydami, dirbdami 
ir kalbėdami entuziastingai siekite tikslo. Kalurus Suba Rao 
pasakojo, kaip 25 metus stengėsi, kad įvairiose Rajalasimos 
vietose būtų rengiama tokia šventė, kaip jam buvo sunku 
pakeisti šio rajono pavadinimą iš ankstesnio Užleistos Teri-
torijos arba Datamandalos į Rajalasimos. Padėkite jam la-
biau ir ne žodžiais (maatalu), o pinigų maišais (mootalu). To-
kios šventės turėtų būti rengiamos dažniau, tada ir Aš daž-
niau pas jus atvyksiu. 

Juk Putapartis yra tik už 25 kilometrų, o Aš atvykau į 
Penukondą tik du kartus – pirmą kartą, kai Krišna Rao atsi-
vežė Mane pirmininkauti rajono sporto varžyboms, ir da-
bar, kai švenčiamas Krišnos Devaradžos jubiliejus! Labai 
noriu dalytis džiaugsmu su visais. Jums tereikia Mane pa-
kviesti, ir Aš būsiu su jumis. Žinau, kad Manęs dar nesu-
prantate. Mus skiria nuotolis. Matote, kokia daugybė žmo-
nių atvyksta pas Mane. Jei turėtumėte nors truputį jų tikėji-
mo ir džiaugsmo, sulauktumėte didžiulio atpildo. Mane 
jaudina – jei tokį jausmą galima pavadinti „jauduliu“ – tai, 
kad Penukondos gyventojai nenori Mano palaimos, o žmo-
nės iš tolimiausių šios šalies vietovių ir net iš užsienio ja 
džiaugiasi. 
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Penukondos miestas, pavadintas pagal kalną, pernelyg 
ilgai buvo akmenų krūva, didelė krūva. Jūsų širdis turi būti 
tarsi kalno viršūnė (konda), t. y. aukšta kalno viršūnė, virš 
kurios, kaip Arunagiris21, tarsi švyturys turi šviesti žinių 
šviesa (jyothi). Mokykitės, kaupkite patirtį ir būsite laimin-
gi. Kontroliuokite, nukreipkite tinkama linkme energiją ir 
būsite saugūs. Visiškai nesvarbu, kad netikite Manimi ar 
Dievu. Tikėkite savimi – to pakaks. Kas jūs iš tikrųjų esate? 
Jūs visi – žinote tai, ar ne – esate dievai. 

Vidžajanagaro karaliaus Krišnos Devaradžos jubiliejaus šventė,  
Penukonda, 1964 02 17  

 

 

                                                 
21  Arunagiris – kitas švento Arunačalos kalno pavadinimas. Šis kalnas 

yra Pietų Indijoje, Tamilnado valstijoje.  
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8. DHARMAKŠETRA 

Šiandien čia, Prašanti šventųjų raštų žinovų susirinki-
mo salėje (vidwanmahaasabha), įkurtoje amžinosios visuoti-
nės religijos pagrindinėms tiesoms, tikėjimui ir dvasinei 
praktikai skleisti, bus įžanginė paskaita. Radža Sahebas ką 
tik džiugiai paskelbė, jog Aš pasukau Atgimimo ratą šioje 
vietoje, rūmuose, nors galėjau tai padaryti daugelyje kitų 
gerbtinų vietų. Praėjusiais metais per Šri Rama Navami 
dieną kaip tik Radžamundryje mokslo vyrams, sėdėju-
siems aplink Mane ant smėlio Godavarės upės saloje, pa-
skelbiau šio susirinkimo (sabha) tikslus. Suprantama, jog 
ten gyvenantys sekėjai tikėjosi, kad įžanginė paskaita vyks 
jų mieste, ir tam rengėsi. Be abejo, Radžamundris nusipel-
nė tokios pagarbos. Dėl istorinės praeities ir didelio tikin-
čiųjų bendruomenių skaičiaus bei dėl to, kad nuolat skati-
na dvasinę veiklą, jis yra ypač vertinamas tradicijos puo-
selėtojų. Tačiau šią pagarbą, kaip ir visa, kas gera, miestas 
nusipelnė ne tik pastangomis, bet ir už daugelio metų, net 
amžių, nuopelnus. 

Doras poelgis yra kelias link Dievo  
Tai labai svarbus įvykis, žymintis žmonijos išvadavi-

mo aukso eros aušrą. Nuo senų senovės Venkatagiryje ka-
rališkoji šeima saugojo ir palaikė dorą. Tad miestas šios 
garbės iš tikrųjų nusipelnė. Tik pagalvokite, kiek Venkata-
girio radžos pastatė, atnaujino ir išsaugojo šventyklų! Kiek 

 



Kalba Satja Sai, IV tomas 
 

 48 

mokslo vyrų jie globojo ir drąsino, kiek padėjo išleisti reli-
ginių knygų! Kiek amžių šios valstijos radžos rūpinosi do-
ra! Dabar čia siaučia politinių permainų audros, o jų šeimos 
nesiliauja puoselėti doros. 

Motina Indija (Bhaarathavarsha) išsaugojo doros idea-
lą – savo kultūros pagrindą, stiprybės ir gyvybingumo šal-
tinį. Doras poelgis yra kelias link Dievo. Tai ir stiprybę tei-
kiantis džiaugsmo bei pasitenkinimo kelias. Deja, dabar jis 
užžėlė erškėčiais ir krūmais, aplūžo jo tiltai ir perėjos. Žmo-
nės pamiršo tikslą, kelią, nebežino, kaip jį rasti. Tačiau tai – 
vienintelis išsigelbėjimas. Jei ne šiandien, tai rytoj reikės iš-
sirengti į kelionę, nes jos pabaigoje laukia tikslas. Kelią 
prieš daugelį amžių, nuo neatmenamų laikų nutiesė Vedos. 
„Sakyk tiesą, elkis dorai“ (sathyam vadha, dharmam chara), – 
kviečia jos. Šie vyrai gerai susipažinę su Vedomis ir Šastro-
mis – jie gali jas pateikti jums neiškraipytas. Tad eikite pas 
juos, išreikškite pagarbą, atsisėskite prie jų ir švieskitės. Ta-
čiau „žinoti“ dar nereiškia „būti“. Pritaikykite kasdieniame 
gyvenime tai, ką iš jų sužinosite. Jei norite džiaugtis gyve-
nimu – laikykitės doros. 

Šlovinkite Viešpatį savo gyvenimu 
Kiekvieno žmogaus širdis yra Mahabharatos karo lau-

kas (dharmakshethra), kuriame kovoja gėrio ir blogio jėgos. 
Iš tikrųjų visa šalis yra tarsi karo laukas. Jos motinos ir vai-
kai pirmiausia turi pasiaukoti dorai. „Gyta“ pradedama: 
„doros mūšio lauke“ (dharmakshethrae) ir baigiama: „laiky-
damasis doros turi kilti aukščiau jos“ (sarva dharmaan pari-
tyajya). Kaip tik todėl Kausalja ištremiamam į mišką Ramai 
linkėjo: „Tegu dora, kurią tu saugai taip elgdamasis, saugo 
tave tremtyje, miške“. Kai mirė Ravana, Vibhyšana prieš 
karūnuojamas meldė, kad Rama karūnuotų jį Lankoje. Ta-
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čiau Rama paaiškino, jog laikydamasis įžado ir tėvo įsaky-
mo per tremties laiką negali įžengti į jokį miestą, o tas lai-
kas dar nesibaigė. Tad ceremonijoje dalyvavo Sugriva22 ir 
kiti. Taigi Rama parodė, kad skrupulingai laikosi doros. Te-
gu visos motinos taip išmintingai, o vaikai taip atkakliai 
puoselėja dorą.  

Svarbiausia dvasiniame gyvenime taikyti mokymą. 
Erudicija yra našta, kartais ji net labai trukdo. Kol žmogus 
tikės, kad Dievas yra kažin kur toli, šventyklose ir švento-
se vietose, tol jam religija atrodys sunki, pilna kliūčių. Ta-
čiau įkurdinkite Dievą savo širdyje – bus lengva, dings vi-
sos kliūtys, net pasijusite stiprūs. Panašiai nutinka, kai ne-
šate ant peties maisto krepšį – jis slegia, todėl sunku nešti. 
Atsisėskite prie upelio ir suvalgykite maistą. Bendras svo-
ris nepasikeis, bet jums pasidarys lengviau, pasijusite stip-
resni. Toks yra maisto valgymo poveikis. Taip pat pasi-
naudokite Dievo sąvoka – nenešiokite jos ant peties, įsi-
leiskite ją „į vidų“. 

Visada prisiminkite Viešpatį ir Jo šlovę, tada galėsite 
greičiau žingsniuoti ir netrukus pasieksite tikslą. Grįždama 
nuo šulinio motina, vieną ąsotį užsidėjusi ant galvos, kitą – 
ant klubo, trečią laikydama rankoje, skuba namo, nes nepa-
liaujamai galvoja apie lopšyje gulintį kūdikį. Jei moteris pa-
mirš savo vaiką, jos žingsnis sulėtės, ji nuklys į šalį, pradės 
plepėti su draugėmis. Panašiai nutinka, kai žmogus nesau-
go atmintyje Dievo, tikslo – tada jis klajoja daugelyje gyve-
nimų ir grįžta namo vėlai. 

                                                 
22  Sugriva – „Ramajanos“ veikėjas, beždžionių karalius, su savo kariuo-

mene, vadovaujama Hanumano, padėjęs Ramai surasti ir išvaduoti 
Sitą, nugalėti Ravaną. 
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Dievas – tarsi kvėpavimas, teikiantis kiekvienai sielai 
gyvybę. Tad kiekvieną akimirką šlovinkite Jį savo gyveni-
mu, prisiminkite Jį, mąstykite apie Jį. To moko Vedos ir 
Šastros.  

Venkatagiris, 1964 02 18 
 
 
 
 
 
 
 
    mogus, kurio širdis dora, yra gero būdo. 
Gero žmogaus namuose vyrauja darna. 
Kai namuose – darna, šalyje - tvarka. 
Kai šalyje - tvarka, pasaulyje - taika. 
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9. JANTRA IR MANTRA23 

Žmogus turi daugybę slaptų gebėjimų, kuriuos reikia 
atskleisti ir panaudoti. Daug jo talentų turi išvysti dienos 
šviesą. Žmogus nori mylėti visas būtybes, dalytis džiaugs-
mu ir liūdesiu su savaisiais, daugiau sužinoti ir patenkinti 
savo intelekto smalsumą, pažvelgti, kas slypi už gamtos 
stebuklo. Jis moka iš visų pasaulio kampelių surinkti infor-
maciją apie įvairiausius dalykus, tačiau nenutuokia, kas de-
dasi jo paties galvoje. Žmogus pažįsta visus, bet negali atsa-
kyti į paprastą klausimą: „Kas aš esu?“.  

Klausti ir ieškoti atsakymo privalo pats žmogus. Deja, 
jis dar nepajuto būtinybės sužinoti atsakymą – patenkintas 
savimi, aklas klajoja po pasaulį, apgraibomis ieško kelio. 
Nepažinęs savęs, žmogus skubotai teisia kitus, klijuoja 
jiems etiketes, net šmeižia juos! Kaip tik dėl to jo gyvenimas 
tuščias, sklidinas neapykantos ir baimės. 

Indijos Vedos ir Šastros gali atsakyti į šį klausimą, pa-
dėti jums patiems – jei norite – palengva rasti atsakymą. 
Anglų kalbos abėcėlėje yra tik dvidešimt šešios raidės, ta-
čiau įvairiai jas dėliojant galima parašyti daugybę žodžių. 
Panašiai ir Vedos pateikia tik kelias mintis bei užuominas, 
tačiau jas pritaikius gyvenime paaiškėja „raidės“ (akshara) 
prasmė. Šis žodis reiškia ne tik raidę, bet ir nesugriauna-

                                                 
23  Jantra yra ezoterinis talismanas, saugantis nuo piktųjų jėgų, fizinė, 

regimoji mantros pusė. Mantra – Dievo vardas, o jantra – fizinis arba 
regimasis to vardo pavidalas.  
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mumą. Kiekvienas, kuris gimė Bharatoje, turi pasižymėti 
tokiomis savybėmis, nes „bhaa“ reiškia spindėjimą (prakaa-
sham), kuris sklinda nuo žmogaus, o „rathi“ – norą jį iš-
reikšti, pajausti. Siekite tokios šlovės ir jūsų gyvenimas 
bus visavertis. 

Visas būtybes prikelia dieviškumas 
Jūs esate pavidalo neturinti (niraakaaram), tačiau žmo-

gaus pavidalą įgijusi (naraakaaram), beribė, tačiau ribotos 
vaidmenį atliekanti Begalybė, kuri atrodo kaip pavidalą 
turinti mažybė, Absoliutas, kuris apsimeta susisaistęs, sie-
la, kuri elgiasi kaip kūnas, metafizinė būtybė, besislepianti 
po fizine kauke. Visuotinė siela yra visų būtybių pagrin-
das. Dangus buvo, kol žmonės pastatė po juo namus. Pas-
kui namai sugriuvo, liko tik griuvėsiai, tačiau dangaus tai 
nė kiek nepaveikė. Siela taip pat yra kūne ir lieka tenai 
jam virtus dulkėmis.  

Neišaiškinama, nematoma elektros srovė, pradėjusi te-
kėti lempute, ventiliatoriumi, virykle, šaldytuvu ar purkš-
tuvu, visiems įkvepia gyvybės. Taip „visas būtybes prikelia 
ir dieviškumas“ (Ishwara sarva bhoothaanaam) – vidinė esmė, 
dieviškoji kibirkštis, kuri yra mažesnė už mažiausią, di-
desnė už didžiausią. Jei norite pamatyti mažus daiktus, 
naudojatės mikroskopu, jei norite pamatyti tai, kas yra toli, 
ieškote teleskopo – tai materialūs įrankiai (yanthras). Įran-
kiai, padedantys jums suvokti esmę, turinčią tokias keistas 
priešingas savybes, vadinami mantromis – tai formulės, ku-
rios jus išvaduoja, kai jas medituojate. Kai kalbama apie 
įrankių taikymą, jie vadinami tantromis, ceremonijomis ir 
ritualais. Tikėjimas mantrų veiksmingumu ir procedūrų 
naudingumu bei esmės egzistavimu reikalingas, kad didy-
sis nuotykis pavyktų taip pat, kaip mokslininkui būtina ti-
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kėti, kad įrankis tinka, procedūra tiksli, o medžiaga, kurią 
jis nori geriau pažinti, tikra. 

Išsivadavimas iš nakties  
Privalote nedelsdami išspręsti šią problemą. Neišma-

nymą galima įveikti tik žiniomis, tamsą – tik šviesa. Nei 
ginčydamiesi, nei grasindami, nei įtikinėdami nepriversite 
tamsos pasitraukti. Tereikia blyksnio ir jos neliks. Pasiren-
kite tokiam blyksniui. Šviesa yra jumyse, tačiau ji užgožta 
ir todėl negali nušvisti. Kai šviesa prasiverš, baigsis naktis, 
laimėsite išsivadavimą (moksha). To siekti turi visi, kad ir 
kaip elgtųsi – stengtųsi ar nesistengtų. Tai neišvengiama 
kovos pabaiga, tikslas, kurio visi siekiame. 

Nebijokite vaduotis! Negalvokite apie tai, kaip apie ne-
laimę. Tai nelaimės pabaiga, niekada nemažėjančio džiaugs-
mo gimimas, niekada nebepasikartosiančio skausmo mirtis. 

Kaip tam rengtis? Atsakymas glūdi tame pačiame žo-
dyje moksha. Jis pats viską paaiškina. Mo reiškia iliuziją, ap-
sigavimą mirgančiais, blizgančiais, laikinais niekniekiais 
(moha), o ksha – mažėjimą, dingimą, sunaikinimą (kshaya). 
Nepasiduokite iliuzijai, ženkite keliu tiesiai į išsivadavimą. 

Vaduokitės iš iliuzijos ją neigdami 
Tik pažiūrėkite, kaip jūsų kūno mechanizmas kontro-

liuoja, moduliuoja ir mažina nepakeliamą saulės karštį, pri-
taiko jį prie jūsų 36.8 laipsnių temperatūros. Taip pat turė-
tumėte pritaikyti ir mažinti iki pakeliamo lygio griaunamą-
ją jėgą savo gaivališkų aistrų, kylančių dėl triukšmingų gar-
so (sabdha), lietimo (sparsha), pavidalo (ruupa), skonio (rasa), 
uodimo (gandha) poreikių. Tada jūsų gyvenimas bus ramus 
ir malonus. Patys susikuriate iliuziją ir tampate jos vergais. 
Paneikite iliuziją, neleiskite jai jus pavergti, ir ji nepadarys 
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jums nieko blogo. Kažkas pasakė vienam žmogui: „Tame 
šulinyje yra tavo šešėlis“. „Ne, – atsakė šis, – negali būti“, 
tačiau nusprendė nueiti prie šulinio ir patikrinti. Taigi pri-
ėjęs prie šulinio, žmogus pažvelgė į jį ir – vaje! – jame iš tik-
rųjų buvo jo šešėlis. Vargšelis nežinojo, kad šešėlis šulinyje 
atsiranda tik tada, kai žmogus į jį pažvelgia! Netikrinkite 
iliuzijos, stenkitės ją pažinti – ji pati apsireikš. Išsivaduosite 
iš iliuzijos tik ją neigdami, tik galvodami apie tai, kas svar-
biausia. Šešėlis bevertis, kad ir kur jis būtų – šulinio viduje 
ar išorėje. Šiaip ar taip tai juk tik šešėlis! 

Iliuzija žmogų persekioja kaip geismas (kaama) ar 
troškulys (thrishna). Geismas reikalauja, kad pasireikštų 
garso, lietimo, pavidalo, skonio, uoslės – penkių elementų, 
iš kurių sudarytas žmogus: erdvės (aakasha), oro (vayu), 
ugnies (agni), vandens (jala) ir žemės (prithvi), savybės. 
Erdvės elementas žmoguje ragina jį ieškoti ausiai malonių 
garsų, oro elementas – švelnių, odai malonių daiktų, ug-
nies elementas – gražių, akiai malonių reginių, vandens 
elementas – skanaus, liežuviui malonaus maisto ir gėrimų, 
žemės elementas – aromatingų, nosiai malonių kvapų. 
Geismas turi dvigalvį sūnų vardu Pyktis (Krodha) ir Godu-
mas (Lobha). Visi trys: geismas, pyktis ir godumas kliudo 
jums būti laimingiems.  

Būkite karalaičiai 
Nieko nežinote apie savo dieviškąją prigimtį ir mėgau-

jatės netinkama draugija, plušate, prakaituojate vergauda-
mi savo nedoroms aistroms, kurios užtraukia jums gėdą. 
Būkite karalaičiai, nes tokie iš tikrųjų esate. Būkite kaip lo-
tosas, kuris, kad ir gimęs ežero dugno dumble, savo valios 
jėgomis kyla virš vandens pamatyti saulės ir džiaugtis jos 
spinduliais. Lotosas atsisako vandens, kuriame gimė ir už-
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augo. Taip pat ir jūs stenkitės nepasiduoti gaivališkoms 
aistroms, keliamoms elementų, iš kurių esate sudaryti. Ar 
ilgai tenkinsitės antrarūšiu klouno ar kvailio vaidmeniu? 
Ar jums ne gėda? Ar neturite jokių ambicijų? Kodėl slepiate 
savo tikruosius talentus po pačių užsidėta kauke? Tie vaid-
menys nereikšmingi. Pareikalaukite didvyrio vaidmens – 
tai jūsų teisė – ir spinduliuokite šviesą! 

Pasakysiu jums, kaip nusipelnyti tokio vaidmens, 
kaip jį gauti iš šio vaidinimo režisieriaus (suuthradhara). 
Imkitės dvasinio darbo – patirtis jums pasakys, kad tai 
verta ir vertinga. Įsigykite radijo imtuvą, nustatykite sto-
ties, kurios norite klausytis, bangos ilgį, suraskite stotį ir 
aiškiai išgirsite programą. Jūsų ausis patvirtins, kad tinka-
mai nustatėte radijo imtuvą. Panašiai elkitės pasirinkę 
mantros pavidalą (manthraswaruupam), sutelkite į jį dėmesį 
ir atidžiai nuolat jį kartokite, išgirskite jumyse skambančią 
Dievo balso stotį. Dvasinio ieškotojo kelyje bus kliūčių – 
reikės atlaikyti aplinkui susitelkusių šarlatanų patyčias ir 
kritiką. Nekreipkite dėmesio į jų patarimus ar kandžias 
pastabas. Tokie žmonės žino tik apie kvailus trumpalai-
kius pasaulietiško gyvenimo niekniekius ir juslinius malo-
numus. Dauguma žmonių dabar labiau domisi ne jogų ir 
didžiųjų asketų, kurie gali juos išvaduoti iš didelio neiš-
manymo, o kino žvaigždžių gyvenimais. 

Trijų vijų Jamos virvė 
Pasakojama, kad Jama, Mirties dievas, į savo buveinę 

aukas tempia žabangų (paasa) virve. Tačiau jis neturi dirb-
tuvių, kurios jam gamintų ir tiektų reikalingų virvių. Tas 
virves supinate ir užsineriate ant kaklo patys. Jamai tereikia 
paimti virvės galą ir jus tempti! Toji virvė yra iš trijų vijų: 
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egoizmo (ahamkaara), juslinės prieraišos (vishayavaasana) ir 
geismo (kaama). 

Gerbkite ne tuos žmones, kurie susipainioja juslių ka-
muolyje, o tuos, kurie pažįsta save, t. y. tai, kas yra jų vidu-
je ir anapus objektyvaus pasaulio. Iš ko nustatote cukranen-
drės kainą? Pagal jos cukrų. Apelsinus vertinate pagal jų 
sultis. Žmogus vertinamas pagal tai, kiek jis pažįsta savo 
sielą. Tik tokios žinios gali suteikti pastovumo ir stiprybės. 
Be jų bet koks atsisakymo išpažinimas, apsimetimas atsida-
vusiu, bet kokia labdara bus paviršutiniška!  

Svarbu ne sprendimas, o ryžtingumas. Sprendimas tė-
ra žodžiai. Galite mokėti mintinai 700 „Bhagavadgytos“ 
posmų, tačiau – patikėkite Manimi – jeigu ryžtingai nesi-
elgsite nors pagal vieną posmą, laikas, kurį skyrėte vien 
mechaniškai mokytis „Bhagavadgytos“ ir ją deklamuoti, 
bus praėjęs veltui. Toks mokymasis gali net būti kliūtis, nes 
jis taip paveikia jūsų galvą, kad iš puikybės ji išsipučia. 

Dora niekada neapvils 
„Bhagavadgyta“ yra priemonė užmegzti ryšiui su 

Dievu (Bhagavadh-bhaava). Jeigu jums tai pavyks, patirsite 
nemažėjančią ir nesumažinamą amžinąją palaimą (nithya-
anandham). Tačiau kol kas dėl savo neišmanymo jaučiatės 
esą maži, nelaimingi, blogi, godūs, žiaurūs. Manote, kad 
neteisinga, jog kiti laimingesni už jus, o jūs, kurie esate to-
kie teisingi, mylintys, geri, turite kentėti. Tik pasvarstykite: 
ar jie iš tikrųjų tokie laimingi, kaip jums atrodo? Ar jūsų pa-
dėtis tokia bloga, kaip ją vaizduojate? Panagrinėkite ir pa-
tys suprasite. Tai tarsi nuodai medumi apteptose puodynė-
se. Plonas medaus sluoksnis tėra apgaulinga išorė. Tų žmo-
nių širdys neramios. Jie tokie pat nelaimingi kaip ir jūs. Gal 
net labiau. 
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Tikėkite, kad dora, arba moralinis teisingumas, nieka-
da neapvils – tai labiau nei kas kitas suteiks jums džiaugs-
mo. Rama nugalėjo Ravaną – viena galva įveikė dešimt gal-
vų24, sutelktas dėmesys – išsiblaškymą. Ravana įsigeidė Si-
tos (Prakrithi), atsisakęs Dvasios (Purusha), kuri suteikė jai 
vertę ir prasmę, būtent Ramos. Trokšdami objektyvaus pa-
saulio smunkate žemyn, neigiate savo esmę, tampate Rava-
nos gaujos nariais. Nemanykite, kad Dievas yra ne objekty-
viame pasaulyje, ne jumyse, o kažin kur. Juk jūs iš tikrųjų 
esate objektyvaus pasaulio dalis. Tad Viešpats yra jumyse, 
už jūsų, šalia jūsų, priešais jus. Jis yra jūsų akies akis, tikra-
sis jūsų Aš. Žinodami tai nesvyruokite ir trokškite su Juo 
susivienyti. Trokškite tokio susivienijimo (yoga), ir tinkamu 
laiku jums bus dovanoti tokie malonumai (bhoga), kokių 
jums reikės. Tačiau jei trokšite tik malonumų – prapulsite, 
nusipelnysite tik ligos (roga)! Atminkite tai. 

Gyvenkite tvirtai tikėdami, kad esate siela. Tai sun-
kiai suprantamas amžinojo mokymo pagrindas. Siela yra 
tai, kas mato jūsų akimis, girdi jūsų ausimis, liečia jūsų 
pirštais, juda jūsų kojomis. Tai jūsų esmė, kuri neišsipučia 
giriama ir nesubliūkšta peikiama. Jei kas nors prie jūsų 
priekabiaus, pasvarstykite: „Ar jis puola mano kūną? Ko-
dėl turėčiau dėl to jaudintis? Juk tas žmogus daro tai, ką 
turėčiau daryti aš pats – išsivaduoti iš savo kūno vergo-
vės, nereikšmingo kalėjimo. O gal jis šmeižia mano sielą? 
Tačiau juk niekas negali jos suteršti ar sumenkinti jos šlo-
vės“. Paklausite: „Kas nutinka priekabiautojui“. Kaip laiš-
kas, kurio gavėjas atsisako, grįžta siuntėjui, taip prieka-
biautojo žodžiai grįžta jam pačiam. 

                                                 
24  Induizme demonas Ravana vaizduojamas su dešimčia galvų, simbo-

lizuojančių jo begalines žinias.  
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Eikite namo ir apmąstykite šiuos patarimus bei mintis. 
Prisiminkite tai, ką išgirdote, ypač iš tų žmonių, kurie jums 
dalijo senovės šventųjų raštų brangakmenius, patikrintus ir 
įvertintus daugelio amžių patirties. Amžinoji visuotinė reli-
gija pataria trijų pakopų kursą: klausymosi, apmąstymo ir 
dėmesio sutelkimo. Vien klausydamiesi tapsite tik išsilavi-
nusiais žmonėmis. Tačiau sutelkę dėmesį medituokite iš-
girsto dalyko prasmę ir gausite tokį vaisių, kokį jums duos 
dvasinis mokytojas. 

Venkatagiris, 1964 02 19 
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10. RUPIJA AR ŠIMTAS PAISŲ? 

Šventųjų raštų žinovas Pičaja iš Neloro jausmingai pa-
sakojo, kaip aistringai norėjo su Manimi susitikti, kaip neri-
mo. Toji aistra jį kankino daug metų. Jis taip pat kalbėjo 
apie džiaugsmą, kurį patiria dabar, kai jo noras patenkin-
tas. Žinoma, kad būtų patenkintas koks nors noras, reikia, 
kad sutaptų laikas, priežastis ir aplinkybės. Šiandien tie 
trys dalykai kaip tik sutapo ir žmogus jaučiasi laimingas. 
Seniai jį pažįstu. Žinau, kad jis labai troško pas Mane at-
vykti, ypač per pastaruosius ketverius metus. Pakviečiau jį 
šiandien, kad patenkinčiau jo norą. 

Remila Surjaprakaša kalbėjo apie tai, kad Vedos neturi 
asmeninio autoriaus (apaurusheyathwa), o Varanasis Subra-
manja – apie Valmikio „Ramajanoje“ skelbiamą dorą, liudi-
jamą Ramos poelgiu. Tokios temos jums labai įdomios. Ta-
čiau turiu jus pabarti, kad nebuvote atidūs, nekantravote, 
nesutelkėte dėmesio į juos, temas, mokymą, nors jie to nusi-
pelno. Deja, tokie esate visur, jums trūksta rimtumo, kryp-
tingo dėmesio sutelkimo. 

Bėda ta, jog ne traukiate reikiama kryptimi, o tolstate 
nuo trokštamo tikslo. Atėjote į šį pasaulį, kad pasitelkę vi-
sus reikalingus įrankius – gebėjimą skirti (viveka), nepri-
eraišą (vairaagya) ir talentus (vichakshana), pažintumėte sa-
ve, labiau mylėtumėte, praturtintumėte jausmus, sutau-
rintumėte veiksmus. Tačiau jūs išklydote iš kelio, įklimpo-
te į liūną, esate trikdomi miražų ir sapnų, kurie jums at-
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rodo tikri, susiviliojate netikromis spalvomis ir pigiais pa-
kaitalais. 

Vedos yra doros šaltinis 
Subramanja, didelis eruditas ir išsilavinęs žmogus, iš-

rinko iš „Ramajanos“ puikius pavyzdžius, liudijančius, kad 
Rama yra doros įsikūnijimas, skelbęs pasauliui dorą. Kalbė-
damas mirštančiam Valiui jis pasakė, kad visos būtybės, 
apdovanotos gebėjimu skirti, privalo laikytis doros. Jeigu 
jos to nepaisys, turės būti nubaustos. Rama žinojo, kaip lai-
kytis doros įvairiomis gyvenimo situacijomis.  

Vedos yra doros šaltinis. Surjaprakaša kalbėjo apie to-
kią Vedą, kuri buvo atskleista išminčiams jogams. Rama 
yra doros įsikūnijimas. Taigi „Ramajana“ tokia pat tobula 
kaip ir Vedos. „Mahabharata“ vadinama Penktąja Veda, o 
„Bhagavatoje“ aprašoma Viešpaties, kuris yra visuose, šlo-
vė, malonė, grožis. Tad ji taip pat veiksmingai, kaip ir Ve-
dos, pakylėja žmogų, išvaduoja jį iš nedoros ir menkumo. 

Tose trijose knygose pateikiama Vedų esmė. Tad jos 
veikia jus vienodai kaip vaistai, gydantys nuo neišmany-
mo. Kodėl triukšmaujate, vaidijatės ir kaltinate braminus 
uždarumu ir godumu, vadinate juos monopolistais? Net 
jiems sunku laikytis Vedų rekomenduojamų taisyklių, kad 
ir kaip tie vyrai tiki bei aukojasi. O juk daugybė jų kartų 
tuo užsiima ir yra drąsinami tai daryti. 

Atskleiskite savyje slypintį dieviškumą  
Jie ir jų šeimos studijavo Vedų mokslą daugybę metų, 

tačiau jiems sunku gyventi pagal Vedose išdėstytus reikala-
vimus. Tad kodėl didžiuojatės? Keturi žmonės turi po vie-
ną rupiją. Jei kiekvienas iš jų iškeistų rupiją į naująsias pai-
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sas25 ir 25 pasiliktų sau, o trims draugams padalytų po 25 
paisas, niekas nenukentėtų, nes visi turėtų ne po vienos 
rupijos monetą, o po šimtą paisų – perkamoji galia nė kiek 
nesumažėtų, ji liktų tokia pati, kokia buvo iš pradžių. „Ra-
majana“, „Mahabharata“ ir „Bhagavata“ yra tarsi tos šim-
tas paisų, o Vedos – tarsi viena rupija. Tik tuo jos ir skiria-
si. Tad kodėl įsitraukiate į neapykantos sklidiną kovą? Ko-
dėl užsikraunate ant savo pečių per sunkią naštą? Tik pa-
mąstykite, kokios dienotvarkės, taisyklių, apribojimų bra-
minai turi laikytis, kokiose apeigose ir ritualuose jie turi 
dalyvauti. Juk jie tai daro ne tik dėl savo saugumo ir ra-
mybės, o kad laiduotų tvarkingą gamtos jėgų veikimą vi-
sos žmonijos, visų pasaulių būtybių naudai. Siekdami to-
kio nepaprasto idealo jie pasiaukojo sunkiam darbui ir iš-
mėginimams. 

Jūsų pareiga – atskleisti savyje slypintį dieviškumą. 
Kai tai padarysite, dings neapykanta ir puikybė, tapsite to-
kiais pačiais kukliais piligrimais, kaip ir braminai, sieksite 
tokio paties tikslo, kaip ir jie, nors žengsite lygiagrečiu ke-
liu. Atminkite – jo nepasieksite skaičiuodami balsus ar liau-
dies palaikymą. Žuvų turguje yra daugybė pirkėjų, o dei-
mantų parduotuvėje – tik keletas. Pagal pirkėjų skaičių ne-
galite teigti, kad žuvis brangesnė už deimantą. 

Palaima sunkiai pasiekiama 
Ant žemės statoma ir trobelė, ir pilis. Panašiai ir Vedos 

yra visų tikėjimų ir religijų, visų dvasinių praktikų pagrin-
das. Indija pasižymi ypatinga savybe – čia viskas: apranga 
ir elgesys, kalba ir literatūra, gyvensena ir stilius, idealai ir 
                                                 
25 Naujosiomis paisomis buvo vadinamos monetos, kaldintos 1957–

1964 m., kad skirtųsi nuo senųjų monetų, kurios buvo naudojamos 
prieš Indijoje įvedant dešimtainę pinigų sistemą.  
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institucijos, skirti žmonėms dvasiškai tobulėti. Indijoje pa-
brėžiama ne kūno, o dvasios, ne materialaus, o subtilaus 
lygmens pirmenybė. Viskas tarnauja tam, kad žmogus vyk-
dytų ypatingą užduotį. Kūną reikia maitinti ir saugoti nuo 
ligų. Kodėl? Todėl, kad jis būtų tinkamas dvasiniam dar-
bui. Kam reikalingas dvasinis darbas? Tam, kad žmogus 
pažintų save. Subtilus lygmuo yra materialaus lygmens pa-
grindas. Dieviškumas yra žmogiškumo esmė. Indijos kultū-
ra kreipia jūsų žvilgsnį ne į tai, kas pastatyta ant pamatų, o 
į pačius pamatus. 

Daug metų kiekvienas indas tokią kultūrą puoselėjo 
natūraliai, savaime: sėmėsi jos sėdėdamas pas motiną ant 
kelių, dirbdamas su tėvu laukuose, mokykloje iš mokytojo, 
kaimynų, draugų ir giminių, jaunų ir senų žmonių, girdėjo 
apie ją kalbant, skaitė apie ją knygose. Tačiau Indijos kultū-
ra sparčiai pamirštama ir gali visiškai išnykti. Įsteigiau šią 
šventųjų raštų žinovų susirinkimo salę kaip tik todėl, kad 
priminčiau jums pareigą ją išsaugoti. 

Be abejo, visi sutiksite, jei pasakysiu, kad jums labiau-
siai trūksta dieviškos palaimos. Tačiau jos neįmanoma gau-
ti jokioje parduotuvėje. Dieviška palaima sunkiai pasiekia-
ma, ją reikia nusipelnyti dirbant gerus darbus, bendraujant 
su gerais draugais, vengiant blogio, nuolat apmąstant 
Dievo šlovę. Tame pačiame inde negalima laikyti gėrio ir 
blogio, nes tada gėris virs blogiu. Vienu metu negali būti 
naktis ir diena. Saulė didžiavosi, jog neturi priešų, tačiau 
kažkas jai pasakė, kad liko vienas priešas, būtent – tamsa. 
Tada Saulė nusiuntė savo spindulius – pasiuntinius – ieško-
ti kaltininko. Deja, kad ir kur jie lėkė, visur matė tik šviesą. 
Pasiuntiniams nepavyko rasti tamsos. Grįžę pas Saulę, 
spinduliai pranešė: „Žemėje nėra tamsos. Mes kruopščiai 
apžiūrėjome“. 
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Tegu intelektas tampa jūsų proto šeimininku  
Pasak Surjaprakašos, pasauliuose šiapus Saulės erdvės 

(suuryaloka) gyvena gimstančios ir mirštančios būtybės, pa-
valdžios involiucijai ir evoliucijai, o anapus gyvenančios 
būtybės nepasiduoda veikiamos tokių pokyčių. Jis paklau-
sė, kas galėtų atskleisti paslaptį ir pasakyti, kaip peržengti 
ribą, skiriančią mirtingumo sritį nuo nemirtingumo srities. 
Viešpats, žinoma, siunčia Savo pasiuntinius ir Pats apsivel-
ka žmogaus pavidalą, kad tai pasakytų žmonijai ir išgelbė-
tų ją nuo pražūties. Toks darbas Indijoje niekada nesiliovė 
ir dabar pakankamai uoliai vykdomas – tad žmonės gali iš-
trūkti iš gimimų ir mirčių rato. 

Pergalę laimėsite tik kruopščiai dirbdami dvasinį dar-
bą. Dvasinis darbas daug sunkesnis nei fizinis. Tik pagalvo-
kite, kiek jėgų reikia ekvilibristei, einančiai cirke ištiestu ly-
nu, kad uždirbtų vos kelias rupijas. Jei taip pat tvirtai ir sis-
temingai dirbsite dvasinį darbą, gausite daug didesnį atly-
gį – išsiugdysite dvasinę pusiausvyrą, kuri padės nepalūžti 
sunkiausiomis aplinkybėmis. Šiame darbe pažinimo pojū-
čiai (jnaanendhriyas) daug svarbesni už pažinimo organus 
(karmendhriyas), intelektas svarbesnis už visus kitus žmogui 
duotus vidinius instrumentus. Tegu intelektas tampa jūsų 
proto šeimininku, ir jūs niekada nepatirsite nesėkmės. Ta-
čiau jei protui vadovaus pojūčiai – žlugsite.  

Nuskaidrinkite intelektą dvasiniu darbu 
Luošys susidraugavo su neregiu. Luošys užsikardavo 

neregiui ant nugaros ir taip jie traukdavo iš vienos vietos į 
kitą. Kartą jiems beeinant per lauką, luošys pamatė daugy-
bę moliūgų, pasiūlė neregiui kelis nusiskinti ir iki soties 
prisivalgyti. Tačiau neregys buvo išmintingesnis. Mintis 
jam iškart pasirodė įtartina. „Broli, ar daržas aptvertas?“ – 
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paklausė jis luošio. „Ne“, – atsakė šis. „Geriau eikime iš 
čia, – patarė neregys. – Turbūt moliūgai kartūs, nes neap-
tverti“. Juk žinote, kad būna saldžių ir karčių moliūgų. Ne-
regys, net jų neparagavęs, pasitelkęs savo intelektą suprato, 
kad jie kartūs. Išmintis jam padėjo pažinti tiesą.  

Nuskaidrinkite intelektą dvasiniu darbu, kad išvystu-
mėte jumyse esantį Viešpatį – tai Višnaus ginklas, diskas 
(suudarshana), išgelbėjęs Gadžendrą, laukinį dramblį, žmo-
gų, kurį išdykaujantį objektyvaus pasaulio ežere sugriebė 
krokodilas – egoizmas. Džiaugsmas ir sielvartas – tai mo-
kytojai, mokantys kaip pakelti sunkumus ir išsaugoti pu-
siausvyrą. Sielvartas draugiškai primena, jis – geras vado-
vas, geresnis mokytojas net už džiaugsmą. Viešpats ir sau-
go, ir baudžia. Jeigu Jis griežtai nepareikalaus jūsų atsiskai-
tyti ir paklusti, negalės būti Viešpačiu.  

Kai jums atrodo, kad esate toli nuo Dievo, taip ir yra iš 
tikrųjų. Kai jaučiate, kad Jis arti, taip ir yra iš tikrųjų. Mane 
nuo jūsų skiria toks pat nuotolis, koks skiria jus nuo Manęs, 
tačiau jūs dejuojate, jog esu toli nuo jūsų, nors patys vis la-
biau artėjate prie Manęs. Ar taip gali būti? Esu prie jūsų 
tiek, kiek jūs esate prie Manęs.  

Jūs – bausmę atliekantys kaliniai 
Tokį artumą galima užsitarnauti atsidavimu, kuris 

nebus tvirtas tol, kol nesiliausite vartoję sąvokų „aš“ ir 
„mano“. Į kalėjimą kalinį veda du konstebliai. Kai šio ka-
lėjimo kalinys perkeliamas iš vienos vietos į kitą, jį taip 
pat lydi du palydovai: egoizmas (ahamkaaram) ir prieraiša 
(mamaakaaram). Kai jų nebeliks, žmogus ištrūks iš kalėjimo 
ir bus laisvas. 

Paminėjau paprastą ir gyvenimo kalėjimus. Visi šiame 
kalėjime atliekate bausmę. Už darbą kalėjime niekas atlygio 
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negauna. Privalote dirbti, nes toks yra įsakymas, ir turite 
dirbti gerai. Negalite ginčytis, kad atlyginama neteisingai. 
Negalite vengti jums skirtos užduoties. Jei taip elgsitės, ka-
lėjimo viršininkas pratęs jūsų bausmės laiką arba perkels 
jus į kitą kalėjimą. Kita vertus, jei ramiai susitaikysite su 
bausme ir netriukšmaudami, nemurmėdami dirbsite savo 
darbą, kalėjimo viršininkas sutrumpins jūsų bausmės laiką 
ir įteikęs pažymėjimą išleis į laisvę. Su tuo pažymėjimu ga-
lėsite laimingai gyventi, nevarginami jokių konsteblių. To-
kia turi būti individualios sielos, kuri žino, kad atlieka 
bausmę kalėjime ir iš tikrųjų nori iš jo ištrūkti, nuostata. 

Atminkite – laisvė yra jūsų prigimtinė teisė. Mąstykite 
apie ją ir siekite jos. 

Venkatagiris, 1964 02 20 
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     tminkite – sulig kiekvienu žingsniu  
artėjate prie Dievo. 
Ženkite vieną žingsnį link Jo, ir  
Jis žengs dešimt žingsnių link jūsų. 
Piligrimas negali sustoti!  
Diena ir naktį, 
liedamas ašaras ir šypsodamasis, 
gimdamas ir mirdamas, 
jis turi žingsniuoti. 
Jo kelionė trunka 
nuo įsčių iki kapo.  
Įveikęs kelią ir pasiekęs tikslą, 
piligrimas suvokia, kad  
ilgai vienišas 
keliavo iš savęs į save, o  
Dievas, kuris vedė jį keliu, 
visada buvo jame, 
aplink jį, su juo ir šalia jo. 
Žmogus visada buvo dieviškas. 

Satja Sai Baba  
 

A 
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11. ŠVENTŲJŲ RAŠTŲ ŽINOVŲ  
VAIDMUO 

Indai lengvai pasiduoda svetimoms kultūroms. Regis, 
Indijos kultūros versmė netrukus išdžiūs. Institucijos, besi-
rūpinančios, kad medis žaliuotų, silpsta. Tradicinės apeigos 
ir ritualai, saugantys mūsų kultūrą ainiams, nyksta. Žmo-
nės, kuriems visuomenė patikėjo pareigą priminti liaudžiai 
jai skirtą palikimą, tapo bedvasiais elgetomis.  

Laikykitės Vedų skelbiamos doros – tada suprasite jos 
vertę. Negalima apie ją tik įmantriomis frazėmis kalbėti. 
Vedų nauda jaučiama ne tik tada, kai yra deklamuojamos, 
nors jas deklamuojantys žmonės – jeigu jie taisyklingai taria 
žodžius – labai pasitarnauja visuomenei. Vedos teikia palai-
mą. Vedų Motina (Vedha maatha) yra palaimos motina 
(aanandha maatha). Jose yra atsakymas į svarbiausią klausi-
mą: „Kas aš esu?“ Visiems tas klausimas kada nors kils, visi 
turės rasti atsakymą. Pojūčiai, kuriais pažįstama tik labai 
maža pasaulio sritis, negali atsakyti į jį, ir net tyrinėjant tą 
mažą sritį, jais negalima pasikliauti – juk yra garsų, kurių 
ausys negirdi, spalvų, kurių akys nemato, skonio, kurio lie-
žuvis nejaučia. Pojūčiai – netobuli išorinio pasaulio pažini-
mo įrankiai. Tad ką jie gali mums pasakyti apie neapčiuo-
piamą, neregimą vidinį sielos pasaulį? Tik Vedos gali jums 
pasakyti, kas yra „mažesnis už mažiausią, didesnis už di-
džiausią“ (anoraneeyaan mahatho maheeyaan).  
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Turite geras akis, bet nesuprantate, kad jos labai ver-
tingos. Jums atrodo, kad jas turėti natūralu. Tik netekę akių 
ar joms apsiblausus, skubate pas akių gydytoją. Kai sutriko 
Indijos Vedų regėjimas, Šankaračarja26 jį pataisė ir išsaugojo 
mūsų šaliai. Jeigu jis to nebūtų padaręs, patikėkite Mani-
mi – Indija būtų tokia, kokia dabar yra Kinija. 

Dora yra svarbiausia, esminė, amžina 
Gręždami gręžinį ir įleisdami vamzdį turite būti labai 

atidūs, kad į vamzdį nepatektų oro ir jame būtų vakuumas. 
Tada vamzdžiu galės tekėti vanduo. Jei norite sužinoti tiesą 
apie savo sielą, turite stebėti, kad niekas iš išorės nepatektų 
į jūsų vidų ir nesutrukdytų jums sutelkti dėmesio. Neįsi-
leiskite į savo galvą išorinio pasaulio minčių. Tyrinėjant vi-
dinį lauką, pojūčiai iš tikrųjų tik trukdo. 

Daugelis dabar tvirtina esą atsiųsti kelti doros ir kiek-
vienas tai daro savaip – pagal savo gebėjimus ir išskirtinius 
būdo bruožus. Tačiau tai apgaulė, klaidinanti begalę žmo-
nių. Kai greitkelį jungiantis tiltas sugriūva, joks pakeleivis, 
kad ir tikras dalyko žinovas, negali jo sutaisyti ar atstatyti. 
Netoliese gyvenantys žmonės taip pat nieko negali padary-
ti, nors įsivaizduoja, kad išmano tilto statybą. Turi atvykti 
tas, kuris pastatė tiltą, nubraižė jo planą. Dora – tai kiekvie-
no žmogaus ir visos visuomenės pažangos kelias, kurį rei-
kia įveikti šiame pasaulyje, kad pasiektumėte kitą. Ji svar-
biausia, esminė, amžina. Jos nuostatų negalima pritaikyti 
savo įgeidžiams ar keisti kilus sunkioms problemoms, ku-
rios kai kam atrodo labai grėsmingos. Dora yra tarsi moti-

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

lumo doktrinos pradininkas, aiškinęs svarbiausias Vedų sąvokas, pa-
rašęs Vedų ir Upanišadų komentarus. 
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na, kurią reikia branginti. Ji – ne nuotaka, kurią galima išsi-
rinkti, arba žmona, kurią galima palikti. 

Žmogaus esmė nemirtinga  
Varanasis Subramanja, pradžiugindamas liūdnas šir-

dis, kalbėjo apie „Mahabharatoje“ aiškinamą dorą. Įsigilin-
kite į esmę ir išmokite drąsiai mąstyti. Indai mano, kad 
žmogus, užuot vien tenkinęs savo pojūčius ir siekęs žemes-
nės rūšies palaimos, gali džiaugtis ilgalaike dieviška palai-
ma. Tačiau prieš tai reikia lavinti savo protą taip, kad nuo-
lat galvotumėte apie visatos Viešpatį, turintį jūsų suteiktą 
vardą ir pavidalą. Kodėl žmogus, mąstydamas apie kosmi-
nį, visur esantį Dievą, jaučia palaimą? Todėl, kad pats yra 
kosminis ir visur esantis. Tu (Thwam) šaukiasi Tai (Thath). 
Tai (Thath) atsiliepia pažįstamu Tu (Thwam) balsu. 

Žmogaus prigimtis nemirtinga. Deja, jis bijo mirti. 
Žmogaus prigimtis palaiminga, bet jis dejuoja, kad yra ne-
laimingas. Žmogaus prigimtis rami, o jis pasiduoda neri-
mui. Tokia absurdiška savęs apgaulė – svarbiausia tragedi-
jos, kurią dabar išgyvena pasaulis, priežastis. Dvasiniai mo-
kytojai ir jų mokiniai, kad ir kur jie gyventų – šioje šalyje ar 
svetur, turi suvokti šią tiesą. 

Tikėkite tuo, ką skelbia šventieji raštai 
Tačiau dauguma dvasinių mokytojų to nedaro ir ne-

padeda tiems, kurie ateina pas juos sielos žinių, nes patys 
savo sielos nepažįsta. Užuot padėję mokiniams išvengti 
pražūties, mokytojai, skatindami mokinių egoizmą, tik ją 
priartina. Mokytojai taip pat nori, kad mokiniai kuo grei-
čiau siektų pergalės ir rinktųsi trumpesnį, askezės nereika-
laujantį kelią. Mokytojai lengvina dvasinį darbą ir elgiasi 
taip, tarsi būtų mokinių numylėtiniai! Jie nemato morali-
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nių paklydimų ir patys dažnai įsivelia į intrigas bei nuoty-
kius, būdingus mokinių kasdienybei. Padėtis dabar iš tik-
rųjų bloga! Žmonės, kuriems skirta šlovė, kurie turi atlikti 
žmonijos vedlių vaidmenį, šliaužioja tamsoje, ieškodami 
maisto, drabužių, būsto ir paviršutiniškų malonumų tei-
kiamo džiaugsmo. 

Misteris Kilmanas, verslo magnatas iš Vakarų, atvyko į 
Putapartį ir per diskusiją apie dvasines problemas Manęs 
paklausė: „Kam statyti šventyklas, jei mums reikia šulinių, 
užtvankų, ligoninių, fabrikų?“ Liepiau jam paklausti sočių, 
gerus darbus turinčių žmonių, ar jie laimingi, ar džiaugiasi 
vidine ramybe. Tik siela gali suteikti vidinę ramybę ir 
džiaugsmą, nepaveikiamą nei nesėkmių, nei laimėjimų. 

Gal paklausite: „Iš kur žinote arba tiksliau – iš kur mes 
galime žinoti, kad egzistuoja vadinamoji siela?“ O iš kur ži-
note, kad šiandien vasario 24-oji? Juk tekant saulei iš dan-
gaus niekas nepranešė, jog išaušo mėnesio, vadinamo vasa-
riu, 24-a diena. Vienas gerbiamas žmogus pasakė, kad šian-
dien vasario 24-oji. Patikėjote jo žodžiais ir jaučiatės laimin-
gi. Užuot tapatinęsi su fiziniu kūnu, tikėkite Vedų bei Šast-
rų skelbiamu teiginiu, jog esate siela. Raskite joje ramybės 
šaltinį ir palengva, įgiję patirties, atskleiskite tiesą.  

Pasaulis – tai pratybų aikštelė  
„Gytoje“ Viešpats, kalbėdamas apie šį santykinį pa-

saulį, sakė: „Mano iliuzija“ (mama maayaa). Tai Jo rankų 
darbas, žaismas (leela), didybė (mahima), pratybų aikštelė, 
įkvėpimas, o tiems, kurie trokšta pažinti Dievą, – priežastis 
ir esmė. „Šis objektyvus pasaulis yra Mano pjesė“, – teigia 
Viešpats. Domėkitės ne iliuzija, o Autoriumi, Šeimininku, 
Dievu. Supratę, kad pasaulis yra Jo veiklos laukas, Jo pjesės 
scena, niekada daugiau neišklysite iš kelio, jokie scenos 
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triukai ar efektai jūsų neapgaus, niekas jūsų neblaškys. Jūs 
tiesiog netikėsite, kad scenos triukai ir efektai yra tikri. Jie 
jus veikia tik tol, kol esate teatre. 

Pamatai (aadhaara) tikresni nei statinys (aadheya). Vieš-
pats tikresnis nei pasaulis. Tokia svarbiausia Indijos filoso-
fijos mintis. Ji – Vedantos perlas. Pasaulis yra tarsi miražas. 
Tačiau miražas neatsiranda iš lietaus, neištirpsta ežere ar 
jūroje. Jo nebuvo prieš patekant saulei ir nebus jai nusilei-
dus. Tai tik laikinas reiškinys, kurį geriausia pamiršti. 

Ši Prašanti šventųjų raštų žinovų susirinkimo salė 
įsteigta pagirdyti ištroškusias sielas ramybės bei stiprybės 
vandeniu, pasemtu iš Vedų ir Šastrų šaltinio, kuris drėki-
na visas išdžiūvusias žemes. Gandhikota Subramanja per-
skaitė kelis Man skirtus posmus. Šventųjų raštų žinovai 
yra čia ne tam, kad Mane garbintų. Nereikia garbinti nei 
Manęs, nei jų. Siekiu vienintelio tikslo – atvesti jus į palai-
mos kelią. Įsteigiau šią salę, bet nesu prie jos prisirišęs. Vi-
sos salės (sabhas) ir visi susibūrimai (sanghas) bei pagal iš-
gales su turimomis priemonėmis panašų darbą dirbantys 
žmonės Man brangūs. Neliepiu jums Manimi tikėti ar 
Mane garbinti. Tikėkite savimi ir Dievu, kurio įrankiais 
esate, – tiek tenoriu. 

Taikykite mokymą, kurį išgirdote  
Supraskite – jūsų esmė yra siela. Tokiuose susitiki-

muose, kaip šis, nesiekiu šlovės. Taip pat neteigiu, kad 
Ghandikota Subramanja netinkamai kalbėjo. Tačiau žinau, 
kad jam skaitant eilėraštį, kai kas pradėjo įtarinėti, kad jis ir 
kai kurie kiti žmonės susirinko Manęs pagarbinti! Man ne-
patinka pasirodymai ar šou elementai. Jie priešingi Mano 
prigimčiai. 
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Tris dienas nuo ryto iki vakaro klausėtės šių mokslo 
vyrų. Grįžkite namo praturtėję. Nesakykite: „Buvau. Ma-
čiau. Girdėjau. Grįžau“. Taip kalba nenuovokūs žmonės. 
Taikykite mokymą. Tegu jo prasmė persmelkia jūsų vidų ir 
jus atgaivina. Yra silpnavalių, lengvai pasiduodančių kitų 
įtakai. Jie mato, kad kas nors vyksta į Putapartį, ir patys ten 
traukia. Jie mato, kad kas nors laikosi atokiai, ir patys taip 
pat elgiasi. Kodėl jaudinatės dėl kitų nepastovumo ir pra-
randate brangią galimybę, kurios galbūt daugiau nebus? 

Žinoma, jog myliu visus: tuos, kurie pas Mane atvyks-
ta, ir tuos, kurie neatvyksta, tuos, kurie gyvena Nilajame, ir 
tuos, kurie laikosi atokiai nuo jo, tuos, kurie Mane garbina, 
ir tuos, kurie Mane šmeižia. Mano meilė nieko neatstumia. 

Ištieskite dešinę ranką į priekį – nykštys rodys į jus ir 
bus atskirai nuo kitų pirštų. Nykštys simbolizuoja Aukš-
čiausiąją Sielą, kuri yra nuošaliai ir niekieno nepaveikiama. 
Smilius – tai individuali siela, jūsų savastis, susijusi su tri-
mis savybėmis, trejopu objektyviu pasauliu. Individuali 
siela nori visur būti, ką nors parodyti, ką nors išskirti, nu-
statyti, tad jos draugija – trys savybės. Tačiau tegu indivi-
duali siela pakrypsta link Aukščiausiosios Sielos ir laimi ar-
tumą (saameepya)! Individuali siela pamirš trijų savybių 
draugiją ir susilietusi su nykščiu sudarys subrendusios, to-
bulos sąmonės ženklą (chin-mudra). 

Laiminu jus, kad visą dėmesį ir veiklą skirtumėte savo 
sielai. Tam tikslui įsteigta ši Prašanti šventųjų raštų žinovų 
susirinkimo salė. 

Radžamundris, 1964 02 24 
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12. NEMIRTINGUMO VAIKAI 

Radžamundrio indų bendruomenė (hindu samaaj) 
įkurta, pasak jos vadovo, 1903 metais. Taigi galima sakyti, 
kad ši institucija šiandien švenčia šešiasdešimties metų ju-
biliejų (shashtiabda puurthi). Pagal paprotį tokie jubiliejai 
švenčiami ne tiksliai tą dieną, o truputį vėliau. Šiandien 
kaip tik tokia diena.  

Šis ritualas, vadinamas ramybės ritualu, skirtas pu-
siausvyrai išlyginti. Kai žmogui sukanka šešiasdešimt me-
tų, pojūčiai nurimsta, nebeblaško, nebestumia jo į pražūtį. 
Todėl manoma, kad toks žmogaus amžius labai tinka su-
telkti mintis į Dievą ir žengti keliu, iš kurio jis, ieškodamas 
materialių vertybių, išklydo. 

Ši bendruomenė taip pat išklydo iš kelio, į kurį buvo 
pasukusi. O juk tai buvo pirmoji šio miesto institucija, skir-
ta amžinajai visuotinei religijai skelbti ir puoselėti, organi-
zavusi autoritetingo kūrinio apie dorą „Bhagavadgytos“ 
deklamavimo ir aiškinimo konkursus, dalijusi jos egzem-
pliorius vidurinių mokyklų moksleiviams, bebaigiantiems 
mokslus ir išeinantiems į platųjį pasaulį, pradėjusi skleisti 
amžinosios visuotinės religijos mokymą. 

Atsidavimas – dieviška meilė 
Tačiau dabar žmonės aptingo, pasinėrė į paviršutiniš-

ką veiklą ir galvoja tik apie tai, kaip pasinaudoti gabiems 
studentams ir mokslininkams skirtais fondais. Ši bendruo-
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menė virto tarnautojų bei kitokių pareigūnų poilsio namais, 
kuriems rūpi ne kaip žmonės senovėje puoselėjo ir dabar 
turėtų puoselėti Indijos idealus, o kaip mėgautis kūno ma-
lonumais. Bendruomenė turi vėl imtis darbo. Tai svarbu 
dabar taip pat, kaip ir prieš šešiasdešimt metų, nes tokia 
veikla visada reikalinga, ji niekada nepasensta, jos niekada 
nebus per daug. Tik apsižvalgykite aplinkui – pastebėsite 
moralės nuopuolį. Suprasite, kad tokios veiklos poreikis 
dabar dar didesnis. Galbūt kaip tik todėl vadovas atėjo Ma-
nęs paprašyti, kad palaiminčiau bendruomenę ir pakalbė-
čiau apie darbą, kurį turite dirbti. 

Meilės Dievui negalima vertinti pagal tai, kiek žmo-
gus įkūrė ar parėmė institucijų, kiek šventyklų pastatė ar 
atnaujino, kiek aukų suaukojo, kiek kartų parašė Dievo 
vardą, kiek garbindamas Viešpatį išeikvojo laiko ir energi-
jos. Tai nėra svarbiausia. Tai net nėra minėtinas dalykas. 
Meilė Dievui turi būti nesutepta nė trupučio naudos sieki-
mo ar vaisiaus troškimo. Tokiai meilei nereikia ypatingos 
priežasties. Ji kyla tada, kai žmogaus siela veržiasi prie 
Aukščiausiosios Sielos taip, kaip upė skuba prie jūros, vi-
joklis kabinasi į medį, žvaigždė laikosi dangaus, šaltinis – 
uolos, nuo kurios krenta žemyn. Tokia meilė visada – ir 
gerais, ir blogais laikais – maloni. Tai ne pipirai ir druska, 
suteikiantys patiekalui aštrumo, ne marinatas, dirginantis 
skonio receptorius ir priverčiantis žmogų suvalgyti dau-
giau maisto, o duona ir sviestas – pagrindinis patiekalas. 
Tai nekintama nuostata, mąstymo būdas, tvirtumo išsau-
gojimas visada, kai apima džiaugsmas ir puola liūdesys, 
nes dvasinės žinios teikia dieviškąją palaimą. Mylintis 
Dievą žmogus yra tik liudytojas. 
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Dora – gyvenimo būdas 
Varanasis Subramanja minėjo, kad Judištira, vyriau-

sias pandavų brolis, buvo labai atsidavęs Dievui. Net trem-
tyje jo tikėjimas nė trupučio nenusilpo. Susigrąžinęs sostą, 
jis taip pat nepametė galvos. Kiti – tokie kaip Durjodha-
na27 – pasinaudojo dora kaip dingstimi išvengti savo blogų 
darbų pasekmių. Tačiau dora turi būti ne dingstis ko nors 
išvengti, o gyvenimo būdas. Durjodhana nedorai elgėsi su 
pandavų broliais ir pagaliau privalėjo susitaikyti su neiš-
vengiama lemtimi, kai Bhyma jį iššaukė į dvikovą ir įveikė. 
Klastingo azartinio žaidimo autorius, padegęs turtingus na-
mus, metęs įžeidimą garbingai karalienei, Abhimanjaus28 
žudikas, liepęs įniršusių priešų gaujai pulti jį iš už nugaros, 
tamsusis blogio kaltininkas, staiga prisiminė dorą ir ėmė ci-
tuoti šventuosius raštus.  

Jeigu jūsų dvasinės žinios nebus tvirtos, jei svyruosite, 
bus sunku laikytis doros. Tos žinios jums suteiks tinkamą 
proporcijų supratimą, kryptingumą ir pergalę. Todėl „Gy-
ta“ pabrėžia būtinybę pažinti tiek kūną (kshethra), tiek kūno 
šeimininką (kshethrajna). Pažinę juos abu pelnysite nemir-
tingumo vaikų (amrithasya puthraah) titulą. Kiti titulai – tik 
našta. Kokia iš jų nauda? Juk jie greitai dingsta. Galite ap-
gaudinėti kitus žmones kelerius metus, bet ne ilgiau.  

                                                 
27 Durjodhana – „Mahabharatos“ veikėjas, arogantiškas aklojo Dhrita-

raštros vyriausias sūnus, visaip kenkęs pandavams, kad tik šie ne-
gautų teisėto sosto. Nepaklausęs Bhyšmos, Dronos ir Krišnos patari-
mo, jis žuvo kartu su 99 broliais per Kurukšetros mūšį.  

28 Abhimanjus – „Mahabharatos“ veikėjas, Ardžunos ir Subhadros sū-
nus, nužudytas per pandavų karą su kauravais Dušasanos sūnaus.  
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Kas pasaulyje didžiausia 
Tokių žinių įgysite tik atsidavę Dievui. Atsidavimas 

skaistina širdį, taurina jausmus, praplečia akiratį ir pagreiti-
na Dievo malonės gavimą. Debesys turi susitelkti virš lau-
ko ir išlyti lietumi – juk augalai patys negali pakilti į viršų 
ir atsigerti gyvybę teikiančio vandens. Motina turi pasilenk-
ti prie lopšio, kad pamyluotų savo vaiką. Atsidavimas gali 
priversti Viešpatį nusileisti iš aukštybių. Kartą kažkas pa-
klausė Narados, kas pasaulyje yra didžiausia. Jis atsakė, jog 
didžiausia yra žemė. Tačiau jam buvo paprieštarauta, nes 
vanduo užima tris pasaulio ketvirčius ir gali sutrikdyti pu-
siausvyrą. Tad Narada turėjo pripažinti, jog vanduo dides-
nis už žemę. Deja, išminčius Agastja išgėrė jį visą ir pavertė 
vandenynus sausuma, o dabar jis – žvaigždė danguje. Gal 
didžiausias yra dangus? Ne, dangus nėra didžiausias, nes 
Viešpaties Višnaus avataras Nykštukas (Vaamana avatar) 
uždengė jį savo pėda. Gal tada Viešpats yra didžiausias? 
Tačiau Jis gyvena sekėjo širdyje. Taigi Narada priėjo prie iš-
vados, jog didžiausia pasaulyje yra sekėjo širdis! 

Smerkiu bet kokį silpnumo ženklą ir patį silpnumą 
vadinu nuodėme, neatleistina nuodėme, nes jis yra įžeidi-
mas nemirtingumo vaikų titulo paveldėtojams. Žmonija 
nusipelnė tokio titulo ir privalo jį gauti. Būdami silpni, ne-
ryžtingi, puldami į neviltį žeminate Tą, kuris jums suteikė 
garbę būti nemirtingiems. Jūs – stiprybės įsikūnijimai (bha-
la-swaruupa). Kai kas nors jus puls, sakykite sau, kad esate 
būtent tokie. Nesižeminkite, nekeliaklupsčiaukite, nepra-
raskite savigarbos. Nemanykite esą menki. Jūs – nesunai-
kinama, nemirtinga Siela, tokia pati, kaip Absoliuti Aukš-
čiausioji Tikrovė. 
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Siekite įgyvendinti keturis dalykus 
Būkite dėkingi Kūrėjui, kuris įliejo į jus nemirtingumo 

nektaro. Jis nori, kad ir apimti džiaugsmo, ir ištikti liūdesio 
tvirtai stovėtumėte ant žemės. Dėkingumą moka išreikšti 
net gyvūnai – ne tik augintiniai, bet ir laukiniai. Ar girdėjo-
te pasakojimą apie liūtą, susižeidusį leteną? Kartą per miš-
ką skubėjo pabėgęs vergas. Jis pamatė liūtą, kuriam į leteną 
buvo įsmigęs spyglys. Žmogui pagailo liūto, jis priėjo ir iš-
traukė spyglį. Deja, vėliau kareiviai sugavo vergą, grąžino į 
Romą, nutempė į areną, o ten išleido liūtą. Tačiau tai buvo 
tas pats liūtas, kurį vergas išgelbėjo! Iš dėkingumo žvėris 
nieko savo gelbėtojui nedarė. Tad būkite dėkingi Viešpačiui 
už tai, kad Jis dovanojo jums gebėjimą skirti, kas yra gera, o 
kas ne, prie nieko neprisirišti ir viską tinkamai vertinti. 

Siekite įgyvendinti keturis dalykus: 
1. Būkite tyri, neįsileiskite į galvą blogų minčių, nepa-

siduokite netinkamiems įpročiams, neužsiimkite ne-
dora veikla – tai jus žemina. 

2. Tarnaukite kitiems, nes jie yra tos pačios esybės, 
kaip ir jūs, liudytojai. Niekas iš jūsų nėra svarbus, 
išskyrus Vieną Vienintelį. 

3. Ugdykitės bendrumo jausmą – jauskitės esą gimi-
ningi visai kūrinijai, atpažinkite visais visatos kūri-
niais tekančią tą pačią srovę. 

4. Vadovaukitės tiesa – neiškreipkite tikrovės, neap-
gaudinėkite nei savęs, nei kitų. 

Gerbkite mūsų senąją kultūrą  
Indų bendruomenė turi atlikti darbą, dėl kurio buvo 

įkurta – skiepyti moksleiviams ir studentams pagarbą mū-
sų senajai kultūrai, mokyti ją puoselėti. Tegu ciniška kritika 
jus ne trikdo, o priešingai – suteikia jums drąsos. Kartą, va-
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žiuodamas traukiniu per Godavarės upės tiltą, valstietis ra-
do naujosios paisos monetą ir, pagerbdamas šventąją upę, 
įmetė ją į vandenį. Pakeleivis, patogiai įsitaisęs kampe, pa-
sipiktino tokiu valstiečio poelgiu, pavadino jį prietaringu ir 
papriekaištavo, kad žmogus švaistąs pinigus. „Kaip tik to-
dėl ši šalis vargana ir silpna“, – pareiškė jis, traukdamas ci-
garetę, niršdamas dėl papročio mėtyti monetas į upę. Ta-
čiau valstietis netylėjo. „Klausyk, žmogau! – tarė jis pakelei-
viui. – Aš šiuo tiltu per metus pravažiuoju gal tik kokį kartą 
per metus ir prarandu vieną paisą. Tačiau toji mažytė auka 
man suteikia didelį džiaugsmą. Sakyk, kokią naudą ir pelną 
tau duoda tas nepaliaujamas rūkymas? Tavo iškvepiami 
dūmai nuodija mūsų visų orą, kenkia tavo bei kitų žmonių 
sveikatai. Išleidi rūkalams daug pinigų, pasiduodi blogam 
įpročiui, kuris kelia aistrą, trikdo ramybę, didina tavo pui-
kybę, esi nervingas ir silpnas.“ 

Pažinkite savo trūkumus, kurių galbūt turite, ir stenki-
tės jų atsikratyti. Neskelbkite iš tribūnų, kaip nuostabu užsi-
imti labdara, tarnauti kitiems, juos užjausti, skatinti lygybę, 
dvasingumą ir t. t. Nulipkite žemėn ir nuoširdžiai tai daryki-
te. Jei serga jūsų kaimynas, nesidžiaukite, kad esate sveiki ir 
laimingi. Jei nors vienas žmogus kenčia, negalite būti laimin-
gi. Atminkite – maistą, kurį duodate bet kuriai gyvai būty-
bei, ragauja Pats Dievas, tarnavimas, kurį skiriate bet kuriai 
gyvai būtybei, teikia Jam džiaugsmo. 

Nemenkinkite atsidavimo  
Dabar, garbindamas Viešpatį, atlikdamas ritualus, gar-

bintojas galvoja tik apie patogumą ir prašmatnumą. Atsida-
vimas virto verslo sandėriu – aš tau duosiu tiek, kiek tu 
duosi man. Apleidžiate vieną šventyklą dėl kitos, kuri žada 
jums duoti daugiau. Jei vienoje šventykloje negaunate to, 
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ko norite, ieškote kitos ir tikitės, kad kitas dievas bus jums 
dosnesnis. Taip elgiasi ramybės neturintys pasauliečiai. „Jei 
būsiu tarp kitų, Dievas manęs nematys. Todėl geriau būsiu 
vienas ir garsiai šauksiu, kad Jis į mane atkreiptų dėmesį. 
Antraip Jis manęs nepastebės“, – sako jie neprotingai ginčy-
damiesi. Tvirtai siekite idealo. Nežeminkite Visagalio, ver-
tindami Jį pagal savo ribotą mąstymą. Kilkite aukštyn, prie 
nieko neprisiriškite, išmokite skirti, kas gera, o kas ne – 
greičiau pasieksite tikslą. 

Indų bendruomenė,  
Radžamundris, 1964 02 25  
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13. V IETA, SKLIDINA DIEVO MALONĖS 

Ne visos vietos, kuriose yra dievų atvaizdų, vienodai 
šventos. Rama įsikūnijo žmogumi, kad sugrąžintų dorą. Po 
kurio laiko šiame kalne jį garbino ir su juo kaip su savo val-
dovu kalbėjosi Gopana. Badhragiris atliko didelę askezę ir 
Rama jam apsireiškė. Iš tikrųjų ši vieta liudija apie ypatingą 
atsidavimą, būdą pažinti Viešpatį. Ne visi akmenys – Ahal-
jos29, ne visos pėdos – Ramos. Tik kai Ahaljos akmenį už-
mynė Ramos pėda, ji prisikėlė. Kas iš tikrųjų yra prisikėli-
mas? Tai žmoguje glūdinčio dieviškumo atskleidimas, sąly-
tis su Dievu, kuris įmanomas tik po daugelio metų atgailos 
ir išginus iš savo širdies blogį. 

Ravana gerai išmanė šventuosius raštus. Jo dešimt gal-
vų simbolizuoja žinias, sukauptas iš šešių Šastrų ir keturių 
Vedų. Tačiau Ravana tų žinių nepanaudojo, nes tik troško 
valdyti gamtą (prakrithi), objektyvų, materialų pasaulį. Jis 
buvo materijos mokslų žinovas, nevertinęs dvasinių daly-
kų. Ravana nepripažino Dvasios, Aukščiausiojo Viešpaties 
(Purusha), Ramos, ir troško Lankoje valdyti materiją, kurią 
sutapatino su Sita. Todėl jis ir puolė. 

Neapykantą gali įveikti tik meilė 
Kai žmonės nebetiki savo esme, bet tik pataikauja po-

jūčiams, suskamba pavojaus ženklas ir Dievas siunčia Savo 
                                                 
29  Ahalja – išminčiaus Gautamos Maharišio žmona, kurią pasivertęs jos 

vyru suviliojo dievas Indra. Sužinojęs apie tai išminčius ją prakeikė 
ir pavertė dūlėti akmeniu tol, kol ant jo neužmins dievo Ramos pėda. 
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pasiuntinį arba Pats ateina jų gelbėti. Ardžuna pamiršo es-
mę. Ravana jai pasipriešino. Žmonės kloja pamatus ant jus-
linio pasaulio smėlio. Tad turi ateiti avatarai30. Beždžionė 
pagriebė per didelę saują riešutų, todėl niekaip negalėjo iš-
traukti rankos iš puodynės, kurios kaklas buvo labai siau-
ras. Panašiai dabar kenčia žmogus, nes nenori atsisakyti pa-
saulietiškų malonumų. Žmogus klysta manydamas, kad 
materialūs turtai suteiks jam džiaugsmo ir ramybės. Tačiau 
amžiną džiaugsmą gali suteikti tik dieviška meilė. Pyktį, 
pavydą ir neapykantą gali įveikti tik meilė. 

Šiame šventame kalne pasitaikė šventa proga. Jums te-
ko garbė gimti šioje šventoje vietoje. Juk tik piligrimų, kurie 
čia kasdien atvyksta numalšinti Dievo alkio, regėjimas jau 
teikia laimę. Jų meilė Ramai labai didelė, jie gieda šventą 
Ramos vardą ir kartoja Viešpaties vardus. Nė akimirkos šie 
žmonės neleidžia jums pamiršti, kad šioje vietoje galima 
pelnyti Dievo malonę. Jie padeda jums tobulėti. Ar žinote 
tai? Viešėdamas prieš kelerius metus Ajodjoje, girdėjau vi-
sur sklindantį nepaliaujamą švento Ramos vardo giedoji-
mą. Tačiau kaip jūs elgiatės su čia atvykstančiais piligri-
mais, kurie daug metų nuoširdžiai rengėsi kelionei, savo 
širdyse puoselėjo tikėjimą? Dauguma jūsų lendate prie jų ir 
stengiatės pasinaudoti jų atsidavimu ar tuo, kad jie šios vie-
tos nepažįsta. Naudojatės pagarba, kurią jie jaučia jums ir 
šiai vietai. Tie žmonės jus gerbia, jums pavydi, nes kvėpuo-
jate šventu oru, geriate šventą vandenį ir esate švento gar-
binimo liudytojai. Tačiau jūs nevertinate piligrimų atsidavi-
mo, pajuokiate jų naivumą.  

Taip elgtis nedera. Jūs – tarsi žmonės, priešais kuriuos 
padėta daug skanėstų, bet jūs tiesiog nealkani. 

                                                 
30  Avataras – induizmo religijoje vadinamas Dievo Įsikūnijimas, į Žemę 

nužengęs Dievas. 
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Dievas yra visur  
Turiu papriekaištauti ir piligrimams. Matau, kad jie 

čia gausiai susirinko. Jei atvykstate čia taip, kaip vyktumė-
te į iškylą gamtoje, ir nesate pasirengę gauti Dievo malo-
nės, tik trukdote kitiems, gadinate šios vietos nuotaiką. Iš 
tikrųjų atvykote čia ne sustiprėti dvasiškai, o pasižiūrėti 
įdomybių. Įspūdžius patiria ne jūsų gilioji esmė, o išorė, 
kuri yra tarsi pašto siuntinys, antspauduojamas įvairiose 
vietose. Aklam žmogui nesvarbu, kada keliauti – dieną ar 
naktį. Jums taip pat nė motais, kur vykti – į vieną ar kitą 
vietą, nes visur tik pataikaujate savo juslėms, nė kiek ne-
jaučiate vietos šventumo. 

O juk po piligrimystės turite keisti savo įpročius, plėsti 
akiratį, išmokti giliau žvelgti į savo vidų ir daryti tai nuolat. 
Turite suprasti, kad Dievas yra visur, ir pažinti žmonijos 
vienovę, būti pakantūs ir kantrūs, labdaringi, tarnauti vi-
suomenei. Grįžę namo ir prisiminę tai, ką čia patyrėte, sten-
kitės geriau pažinti Dievą. 

Laiminu jus, kad ryžtumėtės tai daryti ir palengva, 
žingsnis po žingsnio, siektumėte tikslo. 

Bhadhračalamas, 1964 02 28 
 
 
    etrukus žmogus pabus ir supras esąs dievas. 
Jūs nesate kūnas. 
Kūnas tėra sielos, jumyse slypinčios kibirkšties, namai.  
Dievas gyvena kiekvieno žmogaus širdyje,  
o toji dievybės kibirkštis esate jūs. 
Visa kita – iliuzija.  

Satja Sai Baba 
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14. BŪKITE ŽIBURIAI 

Esate piligrimai, keliaujantys per veiklos šalį (karma-
kshethra) į doros šalį (dharmakshethra). Kalbėję literatai, po-
etai, mokytojai ir administratoriai padeda jums ir vadovau-
ja, tačiau kiekvieną kelio atkarpą turite įveikti patys.  

„Poetas – tai žmogus, kuris moko, užrašo senąjį amži-
nąjį įstatymą“ (kavim puraanam anusaasithaaram), – skelbia 
Vedos. Taigi šie poetai taip pat turi supažindinti žmones su 
deramo elgesio taisyklėmis ir laiku perspėti tuos, kurie iš-
klydo iš kelio. Tegu poetai ne tik rodo kitiems kelią, bet ir 
patys iš jo neišklysta. Poetas (kavi) vadinamas visa regin-
čiuoju (kraantha darshi), mantrų aiškiaregiu (manthra drash-
ta), jo vaidmuo – aiškinti žmonėms Dievą. Jam negalima 
tuščiai kalbėti ar rašyti beprasmybes. Tai menkina jo vaid-
menį. Poetui nedera be paliovos klausinėti. Atsakymų jis 
turi ieškoti tyloje ir nerodyti kitiems, kad dvejoja ar spren-
džia sunkius uždavinius.  

Gyvenimas yra tarsi miražas, atsiradęs iš neregimo lie-
taus, bet įsiliejantis į regimą upę. Štai pasakojimas apie 
mirštantį žmogų, kurį, artėjant paskutinei minutei, apsupę 
giminės – tėvai, žmona, vaikai, broliai, seserys aimanavo: 
„Kas dabar mums bus?“ Mirštantysis, kilstelėjęs nuo pagal-
vės galvą, savo ruožtu paklausė: „O kas bus man? Man tai 
labiau rūpi“. Tegu kiekvienas iš jūsų savęs to paklausia ir 
gauna atsakymą dabar, kol nevėlu. „Kam aš? Ką turiu nu-
veikti?“ – pateikite sau tokius klausimus. 
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Jūsų esmė – laimė  
Patikėkite Manimi – jūsų prigimtis yra būtis (sath), są-

monė (chith), palaima (aanandha). Todėl atitinkamai elgia-
tės – trokštate amžinai gyventi, džiaugiatės, kad dar gyve-
nate, vengiate kalbėti apie mirtį. To pakanka, kad prieitu-
mėte prie išvados, jog jūsų esmė yra tikrovė (sath swaruupa). 
Be to, esate apimti nuostabos bei genami smalsumo sten-
giatės pažinti aplinkinį pasaulį, nuolat klausiate: „Kas? Ko-
dėl? Kaip? Kada?“ Tai jus verčia daryti jūsų sąmonė (chith). 
Pagaliau vienaip ar kitaip ieškote džiaugsmo, vengiate 
skausmo, norite mėgautis malonumais. Tai žmogui natūra-
lu, nes jo prigimtis – palaima (aanandha swaruupa). Siekda-
mas palaimos žmogus elgiasi taip, tarsi savo vidaus gelmė-
se ieškotų ko nors prasmingesnio. Kai kas nors jūsų klausia: 
„Kaip laikotės?“, atsakote: „Ačiū, gerai“. Klausėjas nesitei-
rauja, kodėl gerai jaučiatės. Tik kai atsakote, jog sergate, jis 
susirūpina ir pradeda kalbėti apie ligos priežastis, simpto-
mus bei gydymą. Natūralu – gerai jaustis, nenatūralu – 
sirgti.31 Rūpestį kelia tik tai, kas yra nenatūralu. Taigi jūsų 
prigimtis yra laimė (sukha swaruupa). 

Būkite tvirti, nepasiduokite pagundai  
Būtis, sąmonė, palaima būdingi sielai. Jūs esate ne kū-

nas, o siela. Kartą gyveno karalius, kuris labai tikėjo astro-
logija. Tad kai rytuose kylant Mūlos žvaigždynui (Moola 
nakshathra)32 gimė sūnus, valdovas išsigando, jog vaikas bus 
giminės nelaimių priežastis, ir liepė tarnams jį nužudyti, o 
lavonėlį palikti džiunglėse. Tarnai mažylio pagailėjo, jo ne-
                                                 
31  Sai Babos žodžių žaismas anglų kalba: „Well-ness is natural; illness 

unnatural“.  
32  Mūlos žvaigždynas – vienas iš 27 Vedų astrologijoje minimų žvaigž-

dynų.  
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nužudė, paliko jį džiunglėse, o patys grįžo. Kūdikį rado ir 
užaugino skalbėjas. Berniukas saugodavo džiūstančius 
skalbinius. Kartą į kaimą, kuriame gyveno skalbėjas su ka-
ralaičiu, užklydo karalius. Užsukęs pailsėti į skalbėjo na-
mus, jis suprato, kad skalbinius saugantis berniukas yra jo 
sūnus, pasiėmė jį, karūnavo ir davė jam Juvaradžos vardą. 
Taigi berniukas, gyvendamas pas skalbėją, karalaičio titulo 
neprarado. Jis tik nežinojo tiesos. Jūs visi esate tokie, kaip 
tas berniukas. Tikite esą skalbėjai, nežinote tiesos apie savo 
didingą sielą, visiems sakote, kad esate trumpai gyvenan-
tys, lengvai sunaikinami kūnai. 

Kartą dievai labai džiaugėsi laimėję pergalę. Jie taip 
didžiavosi, kad pamiršo Viešpaties malonę, ir suardę priešo 
planus, iškėlė sau puotą. Jiems besilinksminant Viešpats 
nusprendė pradurti jų puikybės burbulą. Taigi Jis sukūrė 
keistą būtybę, kuri pasirodė dievams ir patraukė jų dėmesį. 
Išsigandę, bet ir smalsaudami dievai prisiartino prie jos. 
Būtybė juos pasveikino ir sužinojusi, kad draugija yra per-
galę švenčiantys dievai, padėjo ant žemės žolės lapelį ir pa-
ragino juos išbandyti savo jėgas. Ugnies dievas (Agni) pa-
mėgino sudeginti lapelį, bet jam nepavyko. Vėjo dievas 
(Vaayu) bandė jį nupūsti, bet neįstengė. Tada visi dievai, 
pasitelkę savo galias, kartu stengėsi įveikti mažą lapelį, bet 
paaiškėjo, kad be Viešpaties malonės jie nieko negalėjo pa-
daryti. Taigi gailestingasis Viešpats puotaujantiems die-
vams davė kuklumo pamoką. 

Skaitykite dvasią keliančią literatūrą 
Turite būti ir kuklūs, ir pakankamai stiprūs, kad nepa-

siduotumėte pagundai. Nebūkite bailiai, nevergaukite po-
jūčiams. Išnaudokite mokykloje praleistą laiką ne tik tam, 
kad sukauptumėte žinių ir išsiugdytumėte tam tikrų įgū-
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džių, kurie vėliau padės jums užsidirbti pinigų pragyveni-
mui, bet kad ir išmoktumėte sutelkti dėmesį, būti viskuo 
patenkinti, ramūs, drąsūs. Taip pat mokykloje skatinkite di-
delį mokinių troškimą pažinti pasaulį ir savo sielą. Tegu jū-
sų žodžiai būna tarsi medus, širdys – tarsi sviestas, požiū-
ris – tarsi žiburys, kuris ne klaidina, o rodo kelią. Būkite lyg 
sporto teisėjas futbolo lauke, kuris stebi žaidimą, vertina jį 
pagal nustatytas taisykles, bet vienodai vertina abiejų ko-
mandų sėkmę ar pralaimėjimą.  

Noriu, kad skaitytumėte tokias knygas, kurios ragintų 
jus pažinti save. Skaitykite geras knygas, dvasią keliančią 
literatūrą, tokią kaip žurnalas „Švietėjas“, kurį šiandien pri-
stačiau. Parašysiu kartkartėmis straipsnių, nes žurnalą skai-
tantys mokytojai ten ras įkvėpimą ir jį perduos mokiniams. 
Džiaugiuosi, kad Anantapuro rajono Mokytojų draugija 
ėmėsi užduoties spausdinti žurnalą savo kolegų labui. Kaip 
tik šie žmonės Mane atsivežė čia, į šią mokyklą, pavadintą 
Mano vardu. Esu laimingas, jog mokykla švenčia metines. 
Jos direktoriaus pareiga ypatinga – jis turi skatinti vietinių 
žmonių entuziazmą ir panaudoti jį mokyklos reikalams. 
Kai kuriami mokyklos planai, visi turėtų sutelkti jėgas ir 
jam padėti.  

Kiek stengsitės, tiek turėsite Dievo malonės  
Girdėjau nemalonias kalbas, sklindančias šiame mies-

te, ir besišnabždančius abejojančius žmones, kodėl – jei 
Satja Sai Baba iš tikrųjų dieviškas – Bukapatnamo vandens 
saugykla didžiąją metų dalį tuščia. Turbūt girdėjote teigi-
nius, skelbiamus neatsakingų žmonių, kurie nežino, kaip 
veikia kosmoso dėsniai. Kas sieja Mano tiesą su jūsų kaimo 
vandens saugykla? Jei Sai Baba gyvena už šešių kilometrų 
nuo šios vietos, ar Bukapatnamo vandens saugykla turi bū-
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ti visus metus sklidina, o aplinkui esanti žemė – jos savinin-
kams duoti gausų derlių? Kokia absurdiška mintis! Kodėl 
turėčiau Savo malone apdovanoti kaip tik šią vandens sau-
gyklą? Ar todėl, kad ji arti? Tačiau Man vienodai artimos 
visos vietos ir vienodai tolimos tos, kuriose pamirštama do-
ra! Aš nuotolio kilometrais nematuoju. Vandens saugykla, 
esanti kitame kontinente, man tiek pat arti, kiek ta, kuri yra 
anapus Čitravatės.  

Šio kaimo žmonės turi padėti į banką santaupas, ant-
raip jie negalės iš jo paimti pinigų. Padėkite į Dievo banką 
indėlį – mylėkite Jį, tarnaukite žmonėms, užsiimkite dvasi-
ne praktika. Tik tada, tik tokias pastangas parodę galėsite 
pelnyti Dievo malonę. Kiek stengsitės, tiek turėsite Dievo 
malonės. 

Pagaliau noriu jūsų paklausti – kodėl kankinatės? Juk 
kiti aplinkiniai kaimai nyksta, žmonės iš jų bėga į miestus, 
o Bukapatnamas klesti. Taip yra todėl, kad pro šį kaimą į 
Putapartį traukia pamaldūs piligrimai. Čia susirinkusių 
šventų žmonių draugija sukuria gerą nuotaiką. Didžioji 
dieviškoji jėga (mahaashakthi), apsireiškusi jūsų kaimynystė-
je, ir didžioji meilė Dievui (mahaabhakthi), spinduliuojanti iš 
jos, jums teikia naudą – negalite to paneigti. Ši mokykla – 
tik vienas iš Dievo malonės liudijimų. Laiminu jus, kad la-
biau mylėtumėte Viešpatį ir pelnytumėte dar didesnę Jo 
malonę, kad ir kokiu vardu Jį vadintumėte, kad ir kokio pa-
vidalo Jį vaizduotumėte. 

Bukapatnamas, 1964 03 13 
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    ai tariate Dievo vardą  
ir mintyse garbinate Jo pavidalą,  
nedarykite to mechaniškai.  
Tegu Dievo vardas ir pavidalas jus įkvepia.  
Tegu jie apšviečia jūsų sielą. 

Satja Sai Baba 
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15. SAI VALIA 

Ši diena tris kartus palaiminta, nes, pirma – tiems, ku-
rie naudoja Saulės kalendorių, šiandien Naujieji metai, an-
tra – prasideda Pavasario devynių naktų šventė (vasantha 
navarathri), trečia – mes persikeliame į Brindavaną. Visi tai 
šįryt liudijote. Karnatakos valstija turi dar vieną progą 
džiaugtis, nes kaip tik dabar joje pradedamas Prašanti 
šventųjų raštų žinovų sambūrio darbas. Tokią nepaprastą 
dieną kiekvieno iš jūsų pareiga – savo širdyje kaupti ir 
puoselėti išmintingus žodžius, dieviškojo nektaro (amri-
tha) lašus, kuriuos šie mokslo vyrai, pasitelkę savo žinias 
ir patirtį, jums taria. Privalote ne tik juos išgirsti, bet ir tin-
kamai elgtis. Lietus turi iškristi ant įdirbtos žemės – tik ta-
da užaugs derlius. Surinkite lietų, laikykite jį saugyklose, 
nukreipkite kanalais į laukus, ištroškusius vandens. Nega-
lima leisti jam nutekėti į dykynę ar sūrią jūrą. Šie mokslo 
vyrai yra tarsi senojo mokslo saugyklos. Kad ir kokia tema 
jie kalbėtų, jie nė trupučio nenukryps nuo autentiškos In-
dijos kultūros.  

Šiandien pas mus vieši Džatis, Maisoro valstijos finan-
sų ministras, Savantas, Maharaštros valstijos žemės ūkio 
ministras, ir tokie parlamento nariai, kaip Ramakrišna Rao, 
žmonių išrinkti įstatymų leidėjai. Dašaratha33, prieš karū-
nuodamas Ramą, tarėsi su savo šalies atstovais bei rūmų 
mokslo vyrais ir žmonėms pasakė ne tik savo norą, bet ir 
                                                 
33 Dašaratha – karalius, Ramos tėvas. 
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tokių išminčių, kaip Vasištha34, nuomonę. Tačiau dabar ry-
šys tarp mokytų braminų ir politikų, religinių vadovų ir ša-
lies vadovų, nutrūko. Kiekvienas elgiasi taip, kaip nori, ne-
paisydamas, ką kiti galvoja ar jaučia. Prie šito, be abejonės, 
prisidėjo tai, kad daugelį metų mūsų šalį valdę užsieniečiai 
mokytus braminus laikė pasenusios civilizacijos simboliais. 
Tačiau net pasibaigus užsieniečių valdymui, niekas nesi-
stengė to ryšio vėl užmegzti. 

Šventieji raštai – tarsi kelio ženklai  
Šie didūs žmonės dabar apleisti. Didelė atsakomybė 

dėl to tenka švietimo sistemai, kuri neskatina pagarbos 
mokslui, iškart nesumoka mokslo vyrams už darbą. Turiu 
paminėti ir kitą priežastį – tai bendras moralės nuosmukis. 
Visi tapo lengvabūdžiai, šaiposi iš tų, kurie pataria surimtė-
ti, perspėja dėl neišvengiamos nelaimės, neklauso jų. Pasi-
nėrę į malonumų bei menkaverčių pasilinksminimų jūrą, 
žmonės apkurto, nebegirdi praeities išminčių patarimų ir 
kvietimo ugdytis taurumą. 

Kitas smerktinas dalykas – kastų ir religijų tarpusavio 
neapykanta. Dauguma mokslo vyrų priklauso vienai kas-
tai. Politikai jų nekenčia. Tos neapykantos priežastis nepro-
tinga, jos šaknys glūdi baimėje ir neišmanyme. Mums to 
nereikia. Vedos, Upanišados, Šastros yra tarsi kelio ženklai. 
Jeigu juos nuimsite, kelionė bus sunki, ilga, pilna nelaimin-
gų atsitikimų. Negalima nuimti ženklų. Reikia juos atstatyti 
į vietą visos žmonijos labui. Kastą turi nulemti vyraujančios 
savybės. Tačiau ar žmogus tinkamas savo kastos darbui, 
sprendžiama pagal jo veiklą. Jei kastą turi nulemti savybės 
bei veikla, kurias liudija žmogaus charakteris ir darbai, tai 
                                                 
34 Vasištha buvo vienas iš garsiausių senovės šventųjų, gyvenęs Ramos 

laikais. 
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kiekvieną gyvenimo valandą bei minutę jis bus apibūdina-
mas kitaip! Tik visiškai sutemus žemė atrodo lygi. Dieną iš-
ryškėja pakilimai ir duobės. Žmonės elgiasi panašiai kalbė-
dami apie lygybę tik dėl neišmanymo. Įgijus žinių suvokia-
ma, kad žmonės skiriasi savo sveikata, proto galia, požiū-
riu, skoniu! 

Nūdienos švietimas turi ugdyti Dievo meilę  
Sai valia valdovai, mokyti braminai, žmonių pasaulie-

tinės ir dvasinės gerovės saugotojai, vėl suartės. Kaip tik to-
dėl ant šios pakylos greta mokytų braminų ir šventųjų raš-
tų žinovų yra ministrų bei įstatymų leidėjų. Jei vieni neben-
dradarbiaus su kitais, nebus pažangos, nepavyks sukurti 
naujo pasaulio. Kauravai pergalei laimėti turėjo viską – tur-
to, galingų ginklų, sąjungininkų, fanatišką neapykantą 
priešui, Karną35. Tačiau jie nepaisė aukštesnės doros verty-
bės, nenusipelnė Dievo malonės, kuri teikiama einantiems 
nuolankumo ir taikos keliu, todėl virto dulkėmis. Krišna 
nepadėjo kauravams, nes jie tikėjo menkaverčiais dalykais.  

Šios šalies valdovai mąsto, kaip pakelti žmonių dorą ir 
lavinti vaikus. Tegu jie pasikliauna senąja krašto išmintimi, 
saugoma, puoselėjama šių vyrų. Tada laivo kylis bus tiesus. 
Tegu Upanišadų žinios būna visiems prieinamos. Dabar 
daugumos pasaulio šalių lavinimą sudaro mokslas, kaip 
siekti malonumų (bhukthi), o jį turi pakeisti lavinimas, mo-
kantis mylėti Dievą (bhakthi). Tokias žinias jums suteiks 
dvasinė praktika, kuri skatina troškimo nebuvimą (aashak-
thi) ir Dievo meilę. Tikėkite ir būkite pastovūs – laimėsite 
pergalę.  
                                                 
35  Karna – „Mahabharatos“ veikėjas, Kuntės, pandavų motinos, ir Sau-

lės dievo Surjos nesantuokinis sūnus, gimęs su įaugusiais į kūną 
aukso šarvais ir auskarais, pasižymėjęs didele narsa. 
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Nelaimės grūdina 
Nuo pat ryto šioje perpildytoje salėje kenčiate kaitrą, 

nepatogumą, tačiau tai nė kiek nesumažino jūsų tikėjimo 
bei pastovumo. Tegu jų nesumažina ir didesni sunkumai ar 
nelaimės, kurios gali jus ištikti. Stiprus vėjas grūdina me-
džio kamieną. Nelaimės taip pat grūdina – jos didina jūsų 
drąsą, stiprina tikėjimą. Gyventi atšiauriame klimate – tai 
dirbti daugiau dvasinio darbo. Kai oras geras, lengvabūdiš-
kumas atleistinas. Tačiau kai oras blogas, vertinga bet kuri 
atsargumo priemonė. 

Šie mokslo vyrai žino atsargumo priemones. Brangin-
kite jas ir tinkamai elkitės. Toks šiandien jums Mano žodis. 
Prašanti šventųjų raštų žinovų sambūris plės savo veiklą 
Karnatakoje ir apims, kaip minėjo Savantas, ne tik Maha-
raštros valstiją, bet ir visą Indiją, net visą pasaulį. Juk senoji 
išmintis yra visos žmonijos palikimas. 

Brindavanas, Vaitfildas, 1964 04 13  
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16. I ŠTIESKITE SPARNUS  
IR SKRISKITE 

Ką tik kalbėjo Karnatakos valstijos švietimo ministras. 
Jis žino, kad lavinimas, kurį jis teikia savo tautiečių vai-
kams, nepadeda įveikti gyvenimo sunkumų šiame greitai 
kintančiame ir alinančiame pasaulyje. Tad šie mokslo vyrai, 
dalydamiesi savo žiniomis ir talentais, pasakodami apie 
priemones bei metodus ramybei pelnyti, yra vertingi Kan-
čio bendradarbiai švietimo srityje. Man malonu, kad jis tai 
supranta.  

Žodis „dora“ (dharma) giminingas žodžiui „dėvėjimas“ 
(dhaarana), abu kilę iš tos pačios šaknies. Dhaarana reiškia 
„dėvėjimą“ (kaip dėvimas drabužis). Taigi dora yra tikrasis 
Indijos apdaras, kurį dėvėdama ji gina savo garbę, liudija 
savo padėtį, apsisaugo nuo karščio ir šalčio, rodo pavyzdį 
seserims. Kai pikti kauravų princai pagriebė Draupadės sa-
rį ir norėjo suteršti jos garbę, Krišna ją išgelbėjo ir sužlugdė 
nepadorius priešų ketinimus. Dharmaradža sėdėjo taip, tar-
si nežinotų savo teisių ir pareigų. Bhyma pradėjo abejoti 
dėl savo įsipareigojimų vyresniajam broliui bei jo žmonai. 
Ardžunai labiau rūpėjo savo reikalai. Nakula ir Sahadeva 
delsė svarstydami argumentus „už“ ar „prieš“. Nelaukė tik 
Viešpats! Nedelsdamas ir neabejodamas Jis apdovanoja 
žmogų Savo malone. 

Panaši dabar ir motinos Indijos (Bhaarathamaatha) pa-
dėtis. Dorą, nuo amžių amžinųjų jos dėvimą apdarą, išreiš-
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kiantį jos prigimtį, pagriebė piktos negarbingos rankos. 
Mėgdžiodamos kitus jos karštligiškai stengiasi aprengti In-
diją nederamu drabužiu, tad Krišna vėl atėjo jos nuo nedo-
rėlių gelbėti. 

Visiems būdinga tam tikra prigimtis 
Krišna parodė žmonių, tikėjusių, jog gali pažeminti 

Draupadę, tuštybę ir tų, kurie privalėjo ją apginti, silpnu-
mą. Dabar Aš taip pat turiu užkirsti kelią mėginimui paže-
minti dorą ir padėti tradiciniams jos saugotojams bei šali-
ninkams.  

Visiems būdinga tam tikra prigimtis. Vandens prigim-
tis – judėti, ugnies – deginti ir naikinti, magneto – traukti 
prie savęs. Šių elementų (taip pat ir Saulės sistemos bei 
žvaigždžių dangaus skliaute) prigimtis nesikeičia. Sąmonę 
(chaitanya) turintys objektai: augalai, medžiai, vabzdžiai, 
paukščiai, gimę iš kiaušinių arba žinduolių, išsaugojo savo 
nepakartojamą prigimtį. Jų nepaveikė bėgantis laikas. Ta-
čiau žmogus, turintis intelektą, gebantis tyrinėti inertiškus, 
labai mažus, protu nesuvokiamus visatos dalykus – vienin-
telė gyva būtybė, kuri paslydo ir krinta žemyn. Daugelio 
dvasinių ieškotojų, ieškojusių būdų rasti pasitenkinimą ir 
džiaugtis, patirtis, virtusi praktinio gyvenimo taisyklėmis, 
bendrai vadinamomis Šastromis, dabar ignoruojama. Žmo-
nėms plačiai siūlomi naujai sukurti universalūs patentuoti 
vaistai. Tad nereikia stebėtis, kad jiems labai sunku būti 
viskuo patenkintiems ir džiaugtis. 

Šventieji raštai ragina: „Sakyk tiesą, dorai elkis“ (sath-
yam vadha, dharmam chara). Visuomenėje nėra nieko stabi-
lesnio, niekas taip nepadeda žmogui tobulėti, kaip tiesa 
(sathyaannaasthi paro dharmah). Tiesos slėpimas, jos iškraipy-
mas, neigimas ar darkymas yra bailumo ženklai. Drąsus 
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žmogus nesižemins ir nedangstys tiesos veido. Turite žino-
ti, ką reiškia Vedų posakis: „Dorai elkis“. Nepakanka jį tik 
žinoti. Privalote elgtis taip, kad visada savo žodžiais, dar-
bais ir mintimis liudytumėte dorą. Kaip tik tuo pasižymi 
vadinamasis charakteris (seelam). „Charakteris yra vertin-
giausias brangakmenis“ (seelam param bhuushanam). 

Nepasiduokite pagundai ir neignoruokite doros 
Kiekvieną akimirką pasitikrinkite, ar laikotės doros 

taisyklių, o gal jas pažeidžiate? Deja, dabar dora supranta-
ma ne kaip galimybė atlikti kitiems pareigas, o kaip pato-
gus būdas gauti iš kitų naudos. Primenate apie dorą ki-
tiems tada, kai norite iš jų pasipelnyti. Prisiminkite, kad do-
ra ne tik reikalauja iš kitų, bet ir įpareigoja. 

Pagunda ignoruoti dorą kyla dėl egoizmo ir neesminių 
vertybių vertinimo. Nedoros priežastis – noras tenkinti že-
mus troškimus. Tas noras ateina tyliai, tarsi vagis naktį, ar-
ba jus gelbėjantis draugas, jums patarnaujantis tarnas, per-
spėjantis patarėjas. Nedora daugybe gudrių priemonių 
stengiasi įsitvirtinti jūsų širdyje. Būkite budrūs – nepasi-
duokite pagundai. Noras įskelia jūsų sąmonėje plyšį, įlenda 
į ją ir sunaikina jūsų asmenybę, kurią taip sunkiai, rūpestin-
gai kūrėte. Tvirtovė griūva. Jūs tampate vidinių priešų už 
virvučių tampoma marionete. Kai tik bandote pataisyti 
tvirtovę, jie sugriauna statinį ir reikia pradėti statyti iš nau-
jo. Priešai padaro daug žalos. 

Dievo sklidina piemenaičių sąmonė  
Egoizmui įveikti nereikia jokios griežtos pratimų siste-

mos ar kvėpavimo kontrolės. Nė sunkių mokslų nereikia. 
Tai liudija piemenaitės (gopikas). Jos buvo paprastos kaimo 
merginos, negavusios jokių didelių mokslų. Jų dvasinio to-
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bulėjimo neišmanymas taip paveikė Naradą, kad jis panoro 
nuvykti ir pamokyti jas pats. 

Tačiau įžengęs į Brindavaną Narada pamatė, kad pie-
menaitės, parduodamos gatvėse pieną, užuot siūliusios sa-
vo prekes, kartoja: „Govindha Naaraayana“. Jų sąmonė buvo 
sklidina Dievo. Merginos nežinojo, ar pardavė visą pieną, 
ar ne. Jos vaikščiojo po Brindavaną, kartodamos Viešpaties 
vardą, nes šios vietos žemė joms buvo labai šventa. Pieme-
naitės nejautė jokio juslinio malonumo troškimo (vishayava-
asana), todėl negalėjo būti kaltinamos neišmanymu (ajnaa-
na). Taigi Narada priėjo prie išvados, kad jų apskritai nerei-
kia nieko mokyti. Jis pats meldė merginų pamokyti, kaip iš-
siugdyti Krišnos ilgesį ir gebėjimą regėti jį visur. 

Susitapatinkite su Viešpačiu  
Viena piemenaitė, vardu Suguna, galvojo tik apie Kriš-

ną. Brindavane buvo paprotys kiekvieną vakarą namų šei-
mininkėms užsidegti savo lempas nuo Nandos namuose 
degančios lempos liepsnos, nes buvo tikima, kad, parsineš-
damos šviesą iš vyriausio ir garbingiausio žmogaus namų, 
sulauks laimės. Suguna, nešina lempa, atėjo į Nandos na-
mus ir labai susijaudino pamačiusi vietą, kur Krišna pralei-
do vaikystę, kur savo išdaigomis ir čiauškėjimu jis traukė 
prie savęs visus piemenukus – berniukus ir mergaites. Už-
simiršusi Suguna ilgai stovėjo prie didelės, pagrindinį kam-
barį apšviečiančios lempos. Savo lempą ji laikė prie lieps-
nos, bet nepakankamai arti. Merginos pirštas buvo apimtas 
liepsnos, tačiau ji nejautė, kad jis dega, nes jos sąmonė buvo 
sklidina Krišnos. Suguna nejautė jokio skausmo. Tik Jašo-
da, pamačiusi, kas dedasi, pažadino ją iš svajonių – o gal 
regėjimo? Juk piemenaitė visur, kur tik nukrypdavo jos 
akys, matė Krišną. Tai susitapatinimas (thanmayathwam), 
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kurio reikia siekti visiems. Nedera jaunikliui paukščiukui 
likti lizde – jis turi užsiauginti sparnus ir skristi į dangų. 
Nedera žmogui šliaužioti po žemę – jis turi ištiesti sparnus 
ir kilti aukštyn. 

Šia prasme Indija yra visos žmonijos mokytoja. Kūnas 
yra Dievo šventovė, o pasaulis – Dievo kūnas. Viešpats 
nori, kad visi žmonės džiaugtųsi palaima. Todėl jus mo-
kau ir sukviečiau mokslo vyrus iš visos šalies, kad jums tai 
išaiškintų. 

Brindavanas, 1964 04 15  
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17. DIEVO ADRESAS 

Bangaloro telugų aukštesniųjų žinių organizacija (telu-
gu vijnaana samithi) įvertino šių vyrų išskirtinumą ir tarna-
vimo dvasią. Šie vyrai, globojami Prašanti šventųjų raštų 
žinovų, populiariai aiškina Vedas ir Šastras. Tai neįkainoja-
mi visos žmonijos dvasiniai vadovėliai. Žodis shaastra reiš-
kia autoritetingą nuostatą, pagrįstą įstatymu, paliepimu, 
įsakymu. Šventieji raštai neverčia jūsų jėga paklusti įstaty-
mui, bet, pasak patarlės, „primena jums jūsų vertę ir dar-
bą“ (jnaapakam, na thu kaarakam). Tai labai reikia priminti, 
nes žmogus pamiršo, kad yra dieviškas. Kažkada jis tai ži-
nojo, bet dabar jo tikėjimas aukštesniąja jėga nusilpo. Vedų 
Motina (Vedhamaatha) apleista. Žmonių širdis pavergė veid-
mainiai sargai ir apsimetėliai globėjai. 

Remila Surjaprakaša ką tik kalbėjo apie Vedų himnuo-
se šlovinamą saulę, minėjo ją esant gyvybės šaltinį, maitin-
toją ir pridūrė, kad ji tyliai trumpina žmonių gyvenimą. Ta-
čiau jis nepasakė, kad svarbesnį vaidmenį žmogaus bei vi-
suomenės gyvenime atlieka vidinė saulė, intelektas.  

Puruša Suktoje36 rašoma, kad „saulė gimė iš Purušos 
akies“ (chakshos suuryo ajaayatha). Intelektas apšviečia regė-
jimą (dhrishthi). Apie kokią akį (nethra) kalbama? Tai žinių 
akis (jnaana nethra) ir šventųjų raštų akis (Shaasthra nethra), 
gebanti tinkamai matyti.  

                                                 
36  Puruša Sukta (Purusha Sooktha) – seniausio žmonijos šventojo rašto 

Rigvedos, pirmosios iš keturių Vedų, dalis. 
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Lengvai ir be jokių dvejonių Šastros pasuka jus į tiesą. 
Juk girdėjote, kaip žmonės, rodydami į vos matomą dangu-
je mėnulį, sako: „Ten! Virš mango medžio, apie metrą nuo 
žaibolaidžio, pačioje medžio viršūnėje, šiek tiek į kairę nuo 
jo“. Tiems, kurie nori pažinti visatą ir Absoliutą, Šastros 
taip pat padeda. Tačiau pamatyti medį, pačią jo viršūnę ir 
žaibolaidį turite patys. Šventieji raštai tik rodo kelią į tiesą 
ir palengva link jos veda. 

Nepakanka vien išmanyti šventuosius raštus  
Pažinti savo sielą – sunkus darbas. Štai maistas, kurį 

valgote. Iš burnos jis patenka į skrandį. Nežinote, kas jam 
toliau nutinka. Tad kaip galite, neturėdami tam tikrų prie-
monių, pažinti tiesą, esančią po jus dengiančiais ir gaubian-
čiais apvalkalais – materijos (annamaya), gyvybinės energi-
jos (praanammaya), proto (manomaya), intelekto (vijnaanama-
ya) ir palaimos (aanandhamaya)? Nuimkite intelekto ar inte-
lektualiosios jėgos (dheeshakthi) voratinklius, nuvalykite 
troškimų dulkes, gobšumo bei pavydo suodžius ir jūsų ego 
taps tinkamu įrankiu vidinei tiesai atskleisti. „Pažink save, 
pažink savo vidinę keliančiąją jėgą (antharyaamin)“, – ragi-
na visų religijų šventieji raštai. Jei neturėsite tokių žinių, 
būsite kaip laivas, plaukiantis audringa jūra be kompaso.  

Tačiau nepakanka vien išmanyti šventuosius raštus. 
Išsilavinimas pavojingas, nes užuot padėjęs įveikti egoiz-
mą, tik jį skatina. Pamatę kokio nors žmogaus kambaryje 
lentyną, pilną įvairių buteliukų, padarysite išvadą, kad jis – 
ligonis, priklausomas nuo vaistų. O pamatę lentynoje dau-
gybę įvairių knygų, padarysite išvadą, kad jis – ligonis, 
kankinamas abejonių, nevilties, vidinės sumaišties, priklau-
somas nuo vaistų, kurie, jo nuomone, jį išgydys. Kaip bū-
dinga visiems ilgai sergantiems ligoniams, ir vieni, ir kiti, 
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pasitaikius bet kokiai progai, nualins jus pasakojimais apie 
savo ligą bei metodus, kuriais mėgino išsigydyti. 

Karališkas kelias į Tiesą 
Žmonės griebiasi vaistų ar knygų dėl tikėjimo stokos. 

Štai pasakojimas apie Radhą ir jos tikėjimą Krišna. Brinda-
vano vyresnieji, kuriems labai patiko kabinėtis prie 
Krišnos, sumanė patikrinti Radhos tikėjimą. Jie padavė jai 
skylėtą ąsotį ir liepė atnešti iš Jamunos upės vandens! Ta-
čiau visos merginos mintys buvo tik apie Krišną – ji nepa-
stebėjo ąsotyje jokių skylių. Kaip visada, su kiekvienu oro 
įkvėpimu ir iškvėpimu mintyse kartodama Krišnos vardą ji 
panardino ąsotį į upę... ir ąsočio skylės užsitraukė! Kiekvie-
ną kartą ištartas Krišnos vardas užtraukė po vieną skylę. 
Tad kai ąsotis buvo sklidinas vandens, skylių nebeliko. 
Taip buvo patikrintas jos tikėjimas. Tikėjimas gali paveikti 
net negyvus daiktus. 

Senovėje žmonės buvo nutiesę karališką dvasios tobu-
linimo kelią į tiesą. Kodėl klaidžiojate po erškėčiais apau-
gusią dykynę ar pažliugusiomis šalikelėmis? Kartokite 
Dievo vardą ir medituokite, kaip jums patariama. Tai suži-
nokite iš šių mokslo vyrų bei kitų patyrusių žmonių. Atliki-
te ritualinį garbinimą gėlėmis, leisdami karoliukus kartoki-
te mantras ir t. t., tačiau darykite tai tik siekdami aukštes-
nių tikslų. Neaukokite Viešpačiui augalų žiedų – atpildą 
gausite ne jūs, o augalas! Viešpats nori, kad paaukotumėte 
Jam ne turguje pirktas gėles ir vaisius, o jūsų širdies ežere 
pražydusį lotosą, jūsų žemiško darbo medžio subrandintą 
vaisių. Klausiate: „Kur rasti Dievą?“ Jo adresas yra „Bhaga-
vadgytos“ XVIII skyriaus 61 posmas. Atsiverskite ir paskai-
tykite. „O Ardžuna, Viešpats gyvena visų būtybių širdyse“ 
(Ishwarassarvabhuuthaanaam hrddese, Arjuna, thishtathi). Tai 
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žinodami negalėsite jokios gyvos būtybės žeminti, jos neap-
kęsti ar ją pajuokti. Visur yra Dievas. Visi žmonės pasižymi 
dieviškomis savybėmis. Visi tikisi iš jūsų meilės, pagarbos, 
draugiškumo. Gausiai tuo dalykitės. 

Sunkiai pelnoma Dievo malonė 
Jei tik apsimesite, kad esate prie nieko neprisirišę ar 

sugebėsite tik truputį skirti, kas yra gera, o kas ne, Dievo 
malonės nelaimėsite. Sužinoję veikite, suvokę patirkite. 
Ženkite sunkiu keliu. 

Gyvenimas yra tarsi didysis aukojimas (yajna). Tegu 
jam vadovauja Viešpats. Neignoruokite Jo. Čia ne malonu-
mų žemė (bhoga-bhuumi), o aukojimo (thyaagabhuumi), susi-
vienijimo su Dievu (yogabhuumi) ir paaukotos veiklos (kar-
mabhuumi) žemė. Žiūrėkite – juk net lietus, susiruošęs jus 
permerkti ir sutrukdyti jums čia rinktis, pasitraukė. Prieš 
Man išvažiuojant iš Vaitfildo kai kurie žmonės kalbėjo: „Ne-
bus šį vakarą jokio renginio, nes Bangalore taip pat smarkiai 
lis“. Atsakiau jiems: „Dar niekada lietus nesutrukdė Man 
kalbėtis su žmonėmis“. Papūtė gaivus vėjelis, nešdamas ma-
lonų tų medžių žiedų aromatą, ir išsklaidė debesis.  

Melskitės ir susivieniję dvasioje dirbkite su meile. Lai-
duoju jums – šioje šalyje vėl suklestės Viešpaties Ramos ka-
ralystė (Raamaraajya). 

Malesvaramas, 1964 04 16 
 
 
   šgirskite,  
kaip jūsų ir visatos širdyje  
gaudžia pirmapradis OM. 

Satja Sai Baba  
 

I 
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18. PRIARTINIMAS 

Šiandien Šankaros gimimo diena (Shankara jayanthi), 
skirta paminėti Šankaračarjai, atėjusiam pakelto doros. 
Šiandien iš Bengalijos, Bombėjaus, Haiderabado ir Bangalo-
ro atvykę berniukai, kurie dabar sėdi ant šios pakylos, buvo 
supažindinti su Aukščiausiąja Tikrove. Parinkau kaip tik 
šią dieną inicijuoti juos į aukštesnį dvasinį gyvenimą, nes 
Šankara net dabar pasaulyje įkvepia daugybę dvasinių ieš-
kotojų, norinčių pažinti visatą ir jos vienovę. Jiems pasitai-
kė puiki proga gauti Mano iniciaciją. Tai – jų laimė. 

Susipažinęs su Aukščiausiąja Tikrove jaunas dvasinis 
ieškotojas priartinamas (upanayanam) prie Dievo, kitaip sa-
kant, pažadinęs troškimą pažinti Aukščiausiąją Tikrovę jis 
pasuka Dievo keliu. Tai vienas žmogaus valomųjų veiks-
mų (samskaaras), ritualas, sutvirtinantis asmenybę, keičian-
tis, išvalantis ir atkuriantis protą. Tai tarsi antrasis gimi-
mas (dwija)! Iš pradžių berniukas gimsta pasauliečiu, pas-
kui jis gimsta dvasiniu ieškotoju ir keliauja link Aukščiau-
siosios Tikrovės. Taigi ši diena labai reikšminga berniukų 
gyvenime – jie ilgai ją su džiaugsmu ir dėkingumu prisi-
mins. Šiandien jų širdys atveriamos Dievui. Jų atsakomy-
bė didelė.  

Gajatri mantra – visuotinė malda  
Iniciaciją atlikau supažindindamas su Gajatri mantra 

(upadesham). Ši mantra yra visuotinė malda, kurią gali kar-
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toti visų šalių ir tikėjimų žmonės, nes ji pažadina dievišką 
saulės ir trijų pasaulių jėgą, didinančią žmogaus intelektą, 
kad jis galėtų uoliau atlikti dvasinį darbą. Toks darbas pel-
no sėkmę. 

Kiekvienos trumpos akimirkos ar įvykio pasekmė – 
garsas. Tik jūs jo negirdite, nes jūsų klausa ribota. Akies vo-
ko nusileidimas skleidžia garsą. Krintantis nuo žiedlapio 
rasos lašas skleidžia garsą. Bet kuris sujudimas trikdo ra-
mybę ir neišvengiamai skleidžia garsą. Kai Aukščiausioji 
Tikrovė, Brahmanas, paskleidė aplink Save sukurtą iliuziją, 
įvyko pirmasis judesys, kuris sukėlė garsą, ir tas garsas bu-
vo pirmapradis OM (pranavasabdha). Gajatri yra to garso 
plėtotė. Jis dabar taip gerbiamas, kad juo žmogus inicijuoja-
mas į dvasinį gyvenimą. 

Reikšmingas ne tik mantros garsas, bet ir prasmė. Juk 
net nuodingą kobrą nuramina muzika. Melodija turi kaip 
tik tokią raminamą savybę. Verkiantis lopšyje vaikas nu-
rimsta iškart, kai tik jam motina pradeda dainuoti lopšinę. 
Tai gali būti be jokios prasmės surimuotas eilėraštis ar leng-
vai įsimenamas posmelis, tačiau jis nuramina ir užmigdo 
vaiką. Gajatri mantros prasmė ir lengva, ir labai gili. Ją kar-
todamas žmogus neprašo pasigailėti ar atleisti. Jis tik prašo 
suteikti jam aiškų intelektą, kad tinkamai, nieko neiškraipy-
damas, pažintų tiesą. 

Ko reikia dvasiniam darbui 
Aukščiausiosios Tikrovės siekiantis mokinys duoda 

įžadus ir pašvenčia savo gyvenimą dvasiniam darbui. Ko 
tokiam darbui reikia?  

Pirma, tikėjimo, padedančio atlaikyti neišmanėlių pa-
juoką, pasauliečių priekabiavimą, vulgarių žmonių pašai-
pą. Kai kas nors jus pajuokia, savęs klauskite: „Ar jis pa-
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juokia mano kūną? Jis daro tai, ką aš pats norėčiau daryti, 
nes noriu atsikratyti prieraišos prie šio kūno. Ar jis pajuo-
kia sielą? Tačiau tai neįmanoma, nes siela yra virš žodžių 
ir minčių, jos neveikia nei liaupsės, nei peikimas“. Tarkite 
sau: „Mano sielos esmė (aathma thathwa) yra nepajudina-
ma (nischala), tyra (nirmala)“, ir toliau dirbkite savo dvasi-
nį darbą. 

Antra, nesijaudinkite nei dėl gyvenimo pakilimų, nei 
dėl nuosmukių, praradimų ar laimėjimų, džiaugsmo ar liū-
desio. Jūs patys tai kuriate. Jei tik norėtumėte, gyvenimas 
galėtų eiti lygiai. Štai vieną dalyką vadinate praradimu, ki-
tą – laimėjimu. Trokštate kokio nors daikto ir kai jį gaunate, 
vadinate tai džiaugsmu, kai negaunate – liūdesiu. Atsisaky-
kite troškimo – nebesvyruosite tarp džiaugsmo ir liūdesio. 

Trečia, pamąstykite ir įsitikinkite, kad viskas yra 
Aukščiausioji Tikrovė (sarvam Brahmamayam). Žinote, kad 
yra penki elementai (bhuuthas), kurie keisdamiesi ir suside-
rindami tarpusavyje kuria pasaulį, vadinamą „penkių ele-
mentų pasauliu“ (prapancham). Žemės elementas (prithvi) 
pasižymi penkiomis savybėmis, t. y. jų yra daugiausia, to-
dėl žemės elementas šiurkščiausias. Jam būdinga ypatinga 
kvapo (gandha) savybė bei kitos keturios, būtent – lytėjimo 
(sparsha), skonio (rasa), pavidalo (ruupa) ir garso (sabdha). 
Kitas, vandens elementas (jala), pasižymi tik keturiomis sa-
vybėmis, iš kurių svarbiausia yra skonio, kitos – lytėjimo, 
pavidalo ir garso. Todėl vandens elementas subtilesnis už 
žemės elementą. Už juos abu dar subtilesnis yra ugnies ele-
mentas (agni), nes be savo ypatingo pavidalo, jis pasižymi 
tik garsu ir lytėjimu. Svarbiausia oro elemento (vaayu) savy-
bė – lytėjimas, kita – garsas. Pagaliau lengviausias ir subti-
liausias iš visų penkių yra eterio elementas (aakaasha), kuris 
pasižymi tik viena savybe – garsu. Dievas subtilesnis net už  
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eterio elementą, tad Jis yra visur, Jis viską persmelkia. 
Dievo neįmanoma apibūdinti jokia žmonių kalba, paaiškin-
ti jokia žmonių matematika. Tvirtai tuo tikėkite. 

Šankaros doros įtvirtinimas 
 Ketvirta, užsiimdami dvasine praktika būkite pasto-

vūs. Jei nusprendėte ja užsiimti, nedvejokite. Kai autobusas 
važiuoja, jį lydi dulkių kamuoliai. Tik kai jis staiga sustoja, 
dulkės nusėda ant keleivių veidų. Tad nuolat atlikite dvasi-
nį darbą – tada ant jūsų veido nenusės objektyvaus pasau-
lio dulkės.  

Šankaračarja atėjo į šį pasaulį, kad įtvirtintų dorą 
(dharmasthaapana), tačiau jis siaurų pažiūrų sektantams, 
griežtiems teologams, kurie jį puolė, ar kritikams, kurie va-
dino jį pseudo-budistu, nepaskelbė karo. Šankaračarja pa-
lenkė juos į savo pusę diskutuodamas, įtikindamas ir pa-
mokslaudamas. Savo oponentams jis suteikdavo progą iš-
dėstyti nuomonę ir kartais net padėdavo jiems išsiaiškinti 
klausimus. Šiame Kali amžiuje dorą gali išgelbėti tik žinios. 
Todėl keldamas dorą Aš jas teikiu. 

Jei išbarstysite sėklas ant žemės paviršiaus, jos nesu-
dygs. Sėklos turi pakliūti į žemę. Jei išmėtysite žinių sėklas 
paviršiuje, jos taip pat nesudygs, žinių medis neužaugs ir 
nesubrandins išminties vaisiaus. Pasėkite žinių sėklas šir-
dyje, palaistykite dieviškąja meile, patręškite tikėjimu ir 
drąsa, išbaidykite kenkėjus giedodami šventuosius vardus 
ir bendraudami su šventais žmonėmis – paskui turėsite 
naudos. Dar nė nepradėjote dvasinio darbo, o jau reikalau-
jate ramybės bei Dievo malonės. Ar tai įmanoma? Pradėkite 
dvasinį darbą! Tada jums bus duota viskas. 
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Prašykite tinkamų dalykų  
Dievas duoda tai, ko prašote. Tad būkite išmintingi – 

prašykite reikalingų dalykų. Štai pasakojimas apie vieną 
vyrą, kuris turėjo keturias žmonas. Kartą jis darbo reika-
lais išsiruošė į Bombėjų. Iš ten visoms žmonoms vyras pa-
rašė, kad parveš joms visko, ko tik paprašys. Tad visos 
žmonos nusiuntė jam geidžiamų daiktų sąrašus. Pirmoji 
žmona prašė vaistų sveikatai pastiprinti, kilimų ir vilno-
nių drabužių, kurie jai būtų naudingi, jei susirgtų. Antroji 
žmona įsigeidė paskutinės mados sarių, palaidinukių, pa-
puošalų bei kitokių mažmožių pasipuošti. Trečioji žmona 
priminė Bombėjaus knygynuose nupirkti religinių knygų 
bei Pandarinato, Bhavanės, Sai Babos nuotraukų. Ketvirto-
ji žmona neatsiuntė jokio sąrašo, tik parašė: „Man pakaks, 
jei tu grįši greitai ir sveikas“. Ji negavo jokių dovanų iš sa-
vo vyro, tačiau jis apdovanojo ją savo meile. Kitos gavo di-
delius paketus su geidžiamais daiktais. Tad prieš ko nors 
prašydami, prieš melsdami, gerai pagalvokite, ar norite 
tinkamų dalykų. 

Žinau, kad labai tvarkingai maitinatės, rūpinatės savo 
kūnu. Nesmerkiu to, bet noriu, kad taip pat tvarkingai 
tenkintumėte savo dvasinius poreikius. Pusryčiams medi-
tuokite ir tyliai kartokite šventą Dievo vardą, pietums atli-
kite ritualinį garbinimą, per popiečio arbatėlę pabendrau-
kite su šventais žmonėmis, pagalvokite apie šventus daly-
kus, paskaitykite iš šventųjų knygų arba rašykite šventą 
vardą, vakarienės valandą pašlovinkite Viešpatį giesmė-
mis, o prieš eidami miegoti, užuot išgėrę pieno puodelį, 
dešimt minučių skirkite apmąstymams. Jei laikysitės to-
kios dietos, jūsų siela bus laiminga ir sveika. Toks šian-
dien Mano patarimas jums. 

Prašanti Nilajamas, 1964 05 16  
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   unkesnės askezės už ištvermę, 
Didesnės laimės už pasitenkinimą, 
Šventesnio darbo už gailestingumą, 
Galingesnio ginklo už kantrybę 
Šiame pasaulyje nėra. 

Satja Sai Baba 

S 
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19. INDIVIDUALI SIELA  
IR DIEVIŠKOJI ESYBĖ 

Kai perpilate aliejų iš vieno indo į kitą, tvirtai laikykite 
indą ranka. Abu indai – tas, iš kurio pilate, ir tas, į kurį pila-
te, – neturi drebėti, antraip aliejus išsilies ant žemės. Jūs 
taip pat turite būti nepajudinami (nischalam) – tik tada jūsų 
širdys prisipildys žinių. 

Kai kas sako, kad individuali siela (jeevi) yra indivi-
duali siela, o Dieviškoji Esybė (Deva) yra Dieviškoji Esy-
bė – jos niekada nebus tokios pačios, niekada nesusilies. 
Jei taip iš tikrųjų būtų, kokia prasmė kartoti Dievo vardą, 
medituoti ir daryti gerus darbus bei užsiimti įvairia šven-
tųjų raštų ir išminčių rekomenduojama dvasine praktika? 
Žmogus (nara) gali tapti Dievu (Naaraayana), tu (thwam) 
gali virsti Tuo (Thath). Tai skelbia Upanišados ir šventųjų 
patirtis. 

Kartą vienas nedualumo filosofijos (adhwaitha) šalinin-
kas susiginčijo su dualumo filosofijos (dhwaitha)37 šalininku. 
Pirmasis pasakė, jog individuali siela iš tikrųjų yra Dievas, 
kuri klaidingai susitapatina su ribotais savo pačios pasi-
rinktais vardu bei pavidalu. Antrasis tvirtino, kad indivi-

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

egzistuoja tik viena tikrovė ir ji yra Dievas, regimasis pojūčių pasau-
lis sklidinas prieštaravimų ir iliuzijos;  

 dualumas (dhwaitha) – filosofija, teigianti, jog žmogus, subjektas, 
yra atskirai nuo objekto. 
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duali siela nuo Dievo skiriasi. Ginčui įsiplieskus, nedualu-
mo filosofijos šalininkas tarė: „Matai? Net skalbėjas žino, 
kad nedualumas klaidingas“. Dualumo filosofijos šalinin-
kas atkirto, jog tas žmogus taip pat pasiduoda neišmany-
mui, vardo ir pavidalo, kurie tėra asmenybės papildymas, 
iliuzijai. Ją išsklaidysite tik pažinę lauką (kshethra) ir lauko 
žinovą (kshethrajna). Kalbu apie pojūčių, susidvejinimo lau-
ką bei to lauko šeimininką. 

Žmogaus kūnas yra Dievo šventovė 
Kiekvienas žodis, pavartotas filosofine prasme ar net 

paprastoje kalboje, yra labai reikšmingas, turi gilią prasmę. 
Štai kūnas vadinamas dhehi ir reiškia sudegimą ne tik todėl, 
kad jis gyvybei (praana) pasibaigus atiduodamas ugniai, o 
todėl, kad dar gyvas būdamas žmogus yra deginamas trejo-
pą kančią sukeliančios jo paties – gamtos ir likimo (thaapa-
thraya) – ugnies. Kitas žodis, vartojamas kūnui apibūdinti, 
sareeram taip pat kilęs iš šaknies, kuri reiškia „tai, kas yra iš-
eikvojama“.  

Individualios sielos, kuri yra Dievas, kūnas vadinamas 
Dievo šventove (Dhevaalayam). Šventyklos architektūrą su-
daro trys dalys: šventyklos išorė (praakaaram), jos vidus ir 
altorius arba švenčiausia vieta (garbhagriha). Jie simbolizuo-
ja fizinį (sthuula), subtilųjį (suukshma) ir priežastinį (kaarana) 
žmogaus kūnus (sareera). Prisiminkite šią simboliką eidami 
į šventyklą. Kūno būklė, jo prigimtis nusakoma žodžiu 
„gamta“. Tačiau gamta taip pat yra Viešpaties prigimtis, Jo 
valia, Jo išraiškos būdas. Tai, kaip cituodamas atsidavusių 
žmonių patyrimus minėjo savo kalboje Kasturis, yra „Jo 
rankos ir kojos, Jo apraiškos“. Todėl sakoma, jog „Aukš-
čiausioji Tikrovė yra visuose“ (sarvam Brahmamayam). 
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Kartą vieną jogą ištiko gastrito priepuolis. Jo draugai, 
vadinamieji „dvasiniai bendraminčiai“, susirinkę prie jo pa-
tarė jam, kaip gydytis. Vienas pasiūlė burnoje visada turėti 
truputį druskos ir pamažu ryti seiles. Jogas paklausė patari-
mo, bet paskui burnoje visą laiką jautė sūrumą. Po kelių 
dienų jis norėjo duoti prie jo ašramo atėjusiems vaikams 
saldainių, tačiau paragavęs nustebo, kad jie nesaldūs. Paga-
liau vienas saldainių pardavėjas liepė jogui išspjauti tai, ką 
turėjo burnoje, išsiplauti burną, praskalauti gerklę, paskui 
paragauti saldainių. Jogas padarė, kaip jam sakė pardavė-
jas, ir pajuto, kad saldainiai iš tikrųjų skanūs. Per daugelį 
gyvenimų ant jūsų liežuvio taip pat susikaupė daug drus-
kos. Tad kaip pajusite Viešpaties saldybę? 

Išvaduokite intelektą nuo prietarų 
Kartą ištroškęs keleivis vienoje Šiaurės Indijos gele-

žinkelio stotyje paklausė pardavėjo, iš kailiamaišio pilan-
čio į puodelį vandenį, ar jo kailiamaišis švarus. Žmogus 
atsakė: „Mano kailiamaišis švaresnis nei tavo“. Išvalykite 
iš savo proto ankstesniuose gyvenimuose susiformavusius 
polinkius (vaasanas), išvaduokite intelektą nuo prietarų, 
charakterį – nuo trūkumų, elgesį – nuo šiurkštumo, tada 
galėsite siekti Dievo, o Dievas Savo ruožtu apdovanos jus 
Savo meile. 

Turėdamas tik truputį dažų ir balto popieriaus daili-
ninkas gali nupiešti baisaus demono, žavaus besišypsančio 
kūdikio arba medituojančio jogo paveikslą. Skirtingi pa-
veikslai – spalvų derinio išdava, tačiau Esminė Tikrovė yra 
vienos spalvos. Kino teatre tik ekranas stabilus. Jame atsi-
randa ir išnyksta šešėliai. Kai rodomas filmas, ekrano – pa-
grindo, esmės – nebepastebite, jis susilieja su vaizdais. „Vi-
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sa visata persmelkta Viešpaties Višnaus“ (sarvam Vishnu 
mayam jagath). 

Kiekvienas save vadinate „aš“. Kas jums davė tokį tur-
tą? Kokia nors kompanija? O gal tai jūsų kraičio dalis? Ga-
vote iš kokio nors valdovo ar organizacijos? Sakote, kad jū-
sų „aš“ yra jūsų prigimtinė teisė. Gerai, tebūna taip. Tas jū-
sų „aš“ priimamas be įrodymų kaip Aukščiausioji Tikrovė 
didžiajame Vedų posakyje (mahaavaakya): „Aš esu Aukš-
čiausioji Tikrovė“ (Aham Brahmaasmi). 

Jusliniuose įspūdžiuose regėkite Dievą  
Kad Vienas tapo daugybe, kad Vienas apsireiškė 

gamta, kurią sudaro penki elementai, nemanykite, kad Jo 
vertė sumažėjo. Juk rupijos, iškeistos į dešimt naujųjų pai-
sų, vertė nepakinta. Vertinkite gamtą ne kaip juslinių 
įspūdžių ir masalo įvairovę, o kaip Aukščiausiąją Sielą. 
Kad ir kur nukryptų jūsų akys, kad ir ką išgirstų jūsų au-
sys, paliestų jūsų pirštai, užuostų nosis, visuose reiški-
niuose, kuriems būdingas pavidalas, garsas, lytėjimas, 
skonis ir kvapas, regėkite Dievą. Neleiskite paprastam 
garsui, skoniui ir t. t. užvaldyti jūsų pojūčių. Visur regėki-
te Dievą. Sveikinkite ir vertinkite tik tai. 

Kai kažkas paklausė Tukaramo38, kaip žmogui sutram-
dyti beždžionės protą, kad jis nesivaikytų juslinių malonu-
mų, jis atsakė: „Tegu beždžionė sau lekia, o jūs ramiai būki-
te ten, kur esate. Neleiskite kūnui lėkti drauge su beždžio-
ne“. Pasakykite savo protui: „Mano kūnas tau netarnaus“. 
Tada protas nurims ir jį galima bus įveikti. Juk pasitelkus 
metodą galima nugriauti ir namą. Taip pat pritaikius meto-
dą galima nugriauti ir sudėtingą proto statinį. 
                                                 
38 Tukaramas (1608–1650) – garsus Indijos XVII a. poetas, klajojantis as-

ketas. 
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Galite tapti šeimininkais 
Nuolatinėmis pastangomis įmanoma nugriauti proto 

statinį. Galite tapti šeimininkais. Gal paklausite, iš kur tokia 
jėga? Kai grįždami iš Badhrio artėjome prie Rišikešo, valdy-
tojas Ramakrišna Rao Manęs paklausė to paties. Paprašiau 
visų nedelsiant pasitraukti nuo tam tikros kelio vietos. Kai 
liepiau visiems išlipti iš mašinų bei autobusų ir greitai bėgti 
į priekį, visi nustebo. Pasakiau valdytojui, kad tuoj viena iš-
sikišusi uola atskils, nukris nuo kalno ir užtvers kelią. „Ar 
tai įmanoma?“ – paklausė jis Manęs. Po kelių minučių, kai 
visi buvo saugūs, uola nukrito ir kelias buvo užtvertas, kol 
jo nenuvalė.  

Jei norite kopėčiomis užlipti į viršų, jos turi būti pa-
kankamai aukštos. Savo dvasinį darbą, skirtą protui kon-
troliuoti, dirbkite palengva, žingsnis po žingsnio tol, kol 
pelnysite Dievo pažinimą (saakshaathkaaram). Tik gerai 
puode išvirti ryžiai bus minkšti ir skanūs. Tačiau kol tai 
nutiks, turi degti ugnis. Į „kūno indą“ įpilkite „pojūčių 
vandens“ ir jame virkite protą. Užkurkite „dvasinio darbo 
ugnį“. Tegu ji skaisčiai dega. Individuali siela pagaliau 
taps Dieviškąja Esybe. 

Prašanti Nilajamas, 1964 05 17  
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20. DVASINIS MOKYTOJAS  
YRA VADOVAS 

Ši diena vadinama Vjasos mėnulio pilnaties diena 
(Vyaasa poornima). Tai šventa diena ir ją švenčiant reikia ne 
pramogauti, o pasninkauti, melstis ir atgailauti, nes tik mal-
da ir atgaila gali nuskaistinti širdį. Išminčius Vjasa39 sieja-
mas su šia diena. Viešpats Rama ir Viešpats Krišna siejami 
su kitomis dienomis. Tai tik proga išskirti šias dienas iš ki-
tų, nuveikti ką nors šventa. Šiandien mėnulio pilnaties die-
na. Šią naktį mėnulis šviečia be kliūčių, netrukdomai. Mė-
nesiena ryški, vėsi, plati. Žmogaus protas lyginamas su mė-
nuliu, nes jis toks pat nepastovus kaip mėnulis, kuris čia 
šviečia, čia apsiblausia. Šiandien protas turi būti ryškus, 
spindulingas ir vėsus. 

Jau gimdamas Vjasa atsinešė didelį dvasinio tobulėji-
mo troškimą. Nuo pat vaikystės jis pasinėrė į studijas ir 
dvasinį darbą, todėl įgijo tokią dievišką išmintį, pelnė tokią 
šlovę, kad buvo tapatinamas net su Pačiu Narajana. Vjasa 
vadinamas Pasaulio dvasiniu mokytoju (Lokaguru), nes su-
sistemino Vedų himnus. Be epinių Vedantos (Upanišadų fi-
losofija pagrįsto mokymo) komentarų, vadinamų „Maha-
bharata“ ir „Šrimad Bhagavata“, jis parengė didį Vedų 
tekstą „Brahmasutra“ žmonėms šviesti. 

                                                 
39 Vjasa – garsus „Mahabharatoje“ minimas išminčius, susisteminęs ir 

užrašęs Vedas bei kitus šventuosius raštus. 
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Turite žengti keliu patys  
Vjasa vadinamas Vedų Vjasa (Vedha Vyaasa), nes 

daug pasitarnavo studijuojantiesiems Vedas, beribes ir ne-
suvokiamas (anantho vai Vedhaah), kad jie gebėtų jas su-
prasti. Jis taip pat parašė aštuoniolika Puranų apie įvairius 
Dievybės vardus ir pavidalus. Puranose išdėstytas moky-
mas ir vaizdingi moralės kodekso, istorinių epizodų, filo-
sofinių nuostatų bei visuomenės idealų aprašymai. Jose 
Vjasa stengėsi įtikinti žmones, jog būtina kontroliuoti savo 
egoistines paskatas. 

Visas Vjasos parašytas aštuoniolika Puranų galima 
apibendrinti dviem teiginiais: darykite kitiems gera, nieko 
nežeiskite.  

Gero darymas – vaistas, kurį reikia vartoti, vengimas 
žeisti – režimas, kurio reikia laikytis gydantis nuo džiaugs-
mo ir liūdesio, garbės ir pažeminimo, turto ir skurdo ligos, 
keliančios žmogui rūpesčių ir trikdančios jo ramybę. 

Vjasa yra dieviškumą spinduliuojantis Pasaulio dvasi-
nis mokytojas. Tačiau Vjasa jums gali tik parodyti kelią. Juo 
žengti turite PATYS. Jis duoda jums šventą žodį ar formulę 
(manthra), kuriuos kartojate. Galite nežinoti jų prasmės, ta-
čiau kartojant jūsų protas vis tiek nuskaidrės. Kai valstietis 
nori, kad mokesčių rinkėjas atidėtų terminą, jis eina pas ad-
vokatą, kuris žino, kaip to prašyti, parašo prašymą anglų 
kalba, paduoda valstiečiui išspausdintą popieriaus lape, o 
valstietis šį prašymą įteikia mokesčių rinkėjui. Valstietis ne-
žino, nei kas parašyta popieriaus lape, nei kokia žodžių 
prasmė. Tačiau mokesčių rinkėjas patenkina prašymą, nes 
jis parašytas pasitelkus žmogaus, kuris yra valstiečio moky-
tojas, protą ir patirtį. Dievas malonesnis už bet kokį parei-
gūną ir daug rūpestingesnis – Jis atlieka įvairius vaidmenis, 
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kad pagelbėtų Jam atsidavusiam žmogui, kaip kad nutiko 
Sakubai40.  

Aukokite auką nuoširdžiai 
Kartą gyveno žmogus, kuriam atrodė, tarsi Sita būtų jo 

sesuo, o Rama – svainis. Jis mylėjo Ramą taip, kaip Krišna 
mylėjo Ardžuną! Išgirdęs, kad Sita kartu su ištremtu Rama 
iškeliavo į džiungles, žmogus pamanė, kad jai turėtų būti 
labai sunku eiti basai spyglių nusėtais džiunglių takais ir 
miegoti ant žemės, kur apstu gyvačių. Tad paėmęs sandalų 
porą ir sulankstoma lovelę, jis išėjo mišką ir ten šaukė: „Se-
se Sita!“ Šaukė tol, kol užkimo. Tai nutiko prieš kelis de-
šimtmečius. Tam žmogui atrodė, kad „Ramajanos“ įvykiai 
vyksta dabar. 

Tačiau Rama iš tikrųjų jam pasirodė ir jį nuramino. 
Žmogus puolė Ramai į kojas, meldė paimti sandalus bei su-
dedamąją lovelę, nes Sitai sunku eiti spygliuotais keliais, 
tvirtino, kad jis nesijaus laimingas, jei Sita tų daiktų nepa-
naudos. „Mano brangusis svaini“, – švelniai kreipėsi žmo-
gus į Ramą. Viešpats Rama paėmė daiktus ir palinkėjo 
žmogui laimingai keliauti. Dievas mielai priima auką, jeigu 
ji nesuteršta egoizmo. Jei būsite išdidūs ir pasipūtę, net 
kvapniausios gėlės, padėtos prie Viešpaties kojų, smirdės – 
Jis jų neims. 

Žmoguje sumišę dievas (dhaiva), demonas (dhaanava) ir 
žmogus (maanava). Demono blogį galima įveikti gailestin-
gumu ir labdara (dhaya), užuojauta ir bendrumo jausmu; 
dievo išdidumą galima įveikti savitvarda (dhama), neprie-
raiša, pasiaukojimu; egoizmą galima įveikti dora ir tinka-
                                                 
40  Pasakojama, kad Viešpats Panduranga apsireiškė Sakubai namuose 

ir atliko visus namų ruošos darbus, kad moteris galėtų nuvykti ir pa-
matyti savo mylimąjį dievą Vithalą. 
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mai naudojant instinktus bei skatulius – taip patarė daryti 
askeze apsivalę, nešališki išminčiai. Įveikus šias tris užduo-
tis žmogus (maanava) virs dievu (maadhava). Kiekvienas turi 
taip apsivalyti, suprasti savo klaidas, pažinti trūkumus ir 
siekti pergalės. 

Krišną sujaudino Bhyšmos atsidavimas 
Kartą Dharmaradža atėjo pas Krišną jo pagerbti. Kriš-

na, paniręs į gilią meditaciją, sėdėjo lotoso poza, jo skruos-
tais tekėjo ašaros. Dharmaradžai buvo įdomu, ką jis medi-
tuoja. Kai Krišna atmerkė akis, Dharmaradža išdrįso pa-
klausti. Krišna atsakė, jog džiaugiasi atsidavusia didžia sie-
la, kuri buvo ne kieno kito, o tik Bhyšmos, kuris, net gulė-
damas ant strėlių, sutelkęs visą dėmesį, galvojo apie Krišną. 
Nepakanka tik vadintis atsidavusiuoju (bhaktha). Viešpats 
turi tai patvirtinti ir tuo džiaugtis, kaip kad džiaugėsi Kriš-
na, paniręs į meditaciją ir žavėdamasis Bhyšmos tvirtumu. 

Vjasa užrašė „Mahabharatą“, dar kitaip vadinamą 
„pergale“ (jaya), kurioje minimas visas žvaigždynas tokių 
didžių asmenybių, kaip Bhyšma, Bhyma, Ardžuna, Vidhu-
ra, Dharmaradža, Draupadė, Kuntė, besisukančių apie die-
viškąjį Krišną. Šis epas išsklaido žmonių širdyse neišmany-
mo tamsą, įveikia savanaudiškumo menkystę, sutriuškina 
atskirumo siaubą. Tad Vjasai Pasaulio dvasinio mokytojo 
titulas iš tikrųjų labai tinka. Jis garbinamas kaip Višnus be 
kriauklės (shankha) ir disko (chakra), Šiva (Shankara) be trijų 
akių, Kūrėjas (Brahma) be keturių veidų. Pasisemkite kuo 
daugiau iš šio dvasinio mokytojo iš Putaparčio. Išmokite 
čia ugdytis ramybę ir pasitenkinimą, pelnyti Dievo malonę, 
dvasiškai tobulėti, bendrauti su šventais žmonėmis. Ne-
švaistykite energijos ir laiko jusliniams troškimams tenkinti 
ir bendrauti su bedieviais. 
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Prašote ne Dievo malonės, o menkaverčių laikinų ma-
lonumų. Nė nesistengiate sužinoti Dievo įsakymų ir jų lai-
kytis. Prisiminkite Dhruvą. Iš pradžių jis pasišventė aske-
zei, siekdamas menko tikslo – tapti geresnis už savo netikrą 
brolį, tačiau tobulėdamas suprato, kad gali gauti daugiau 
už karališką titulą, būtent – Dievo malonę. Išmokite vertinti 
dieviškąją sielą. Negalvokite apie tai, kas nėra ji. Tapkite iš-
mintingi, gebantys skirti, kas yra gera, o kas ne. 

Viską patikėkite dvasiniam mokytojui  
Kai Mano ankstesnis kūnas gyveno Širdi kaime, ten 

buvo viena moteris, vardu Radhabaji, kuri norėjo, kad ją 
inicijuočiau ir duočiau jai mantrą (manthropadhesha). Tą-
kart taip pat buvo Vjasos diena. Ji taip norėjo Dievo vardo, 
kad atsisakė valgyti tol, kol jį gaus. Praėjo trys dienos. Ba-
ba nenusileido. Pagaliau Sjama, kuris nesiskyrė su Mano 
ankstesniu pavidalu, papasakojo apie moterį ir maldavo 
duoti jai mantrą, bijodamas, kad ji gali numirti iš bado. Pa-
sak jo, jeigu ji mirtų, tai pakenktų Babos, žinomo kaip pla-
čių pažiūrų žmogaus, reputacijai. Kai žmonės atgabeno 
Radhabai, ji buvo labai nusilpusi. Baba pasakė jai eiti pas 
kokį nors kitą dvasinį mokytoją ir gauti iš jo iniciaciją. „Aš 
nepažįstu jokio kito dvasinio mokytojo“, – atsakė ji. Tada 
Baba paklausė, ar ji žino, ką reiškia posmas: „Guru Brahma 
Guru Vishnu Guru Dhevo Maheshwarah, Gurusaakshath pa-
ram Brahma Tasmai Shri Guruve namah“, paskui tarė: „Kar-
tok dvasinio mokytojo vardą. Kodėl reikalauji kito vardo? 
Jei dvasinis mokytojas yra Dievas, vykdyk Jo įsakymus, 
ženk Jo nurodytu keliu – tai taip pat naudinga, kaip karto-
ti Jo vardą“. 
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Žmonės jus vertins pagal jūsų žodžius  
Jei turite dvasinį mokytoją, viską, net troškimą išsiva-

duoti, patikėkite jam. Jis jus pažįsta geriau, nei jūs pažįstate 
save, todėl pasuks jus tinkama linkme. Jūsų pareiga – tik 
jam paklusti ir stengtis nuo jo nepasitraukti. Galbūt paklau-
site: „Jei prisirišime prie savo dvasinio mokytojo, kaip užsi-
dirbsime duonai?“ Tikėkite – Viešpats neleis jums numirti 
iš bado. Jis duos jums ne tik pinigų, bet ir dieviškojo nekta-
ro (amritha), ne tik maisto, bet ir nemirtingumo nektaro. 

Paragaukite Dievo vardo saldybės. Tada jūsų žodžiai 
bus malonūs ir švelnūs.  

Žmonės jus vertina pagal jūsų žodžius. Kartą vienas 
maharadža medžiodamas atsiskyrė ir nujojo labai toli į 
priekį. Palyda niekaip negalėjo jo pavyti. Sutikęs džiun-
glių kelyje aklą žmogų, maharadža jį užkalbino ir paklau-
sė: „Sveikas, mielas žmogau. Gal pastebėjai, ar čia niekas 
nepraėjo?“ „Ne“, – atsakė neregys. Po kelių minučių kely-
je pasirodė ministras ir paklausė aklojo to paties: „Sveikas, 
brolau. Gal pastebėjai, ar čia niekas nepraėjo?“ Jis gavo to-
kį patį atsakymą. Paskui neregį užkalbino būrio vadas 
klausdamas: „Ei, tu, kvaily! Gal pastebėjai čia ką nors pra-
einantį?“ Paskutinis atjojo kareivis, šaukdamas: „Klausyk 
tu, aklas pašlemėke, atverk savo purviną burną ir pasa-
kyk, ar čia niekas nepraėjo?“ Pagaliau kai kelyje pasirodė 
rūmų šventikas ir tarė: „Brangus brolau, prašau, pasakyk, 
ar čia niekas nepraėjo?“, aklas žmogus atsakė, kad kelyje 
sutiko karalių, ministrą, būrio vadą ir kareivį, kurie jo 
klausė to paties. Iš jų kalbėjimo manieros žmogus pažino 
jų statusą ir būdą. 

Jei išsiugdysite užuojautą, savitvardą ir dorą, pakilsite 
virš trijų savybių. Tada net nebereikės gauti iš dvasinio mo-
kytojo Dievo vardo ir jo kartoti. Daug svarbiau nei kartoti 
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dvasinio mokytojo ar Dievo vardą yra vykdyti dvasinio 
mokytojo ar Dievo įsakymą (aajna). Kokia prasmė kartoti 
Dievo vardą, jei nesilaikote Jo įsakymų ir nesutaurinate sa-
vo skatulių?  

Prašanti Nilajamas, 1964 07 24 
 
 
 
 
 
 
     augybės apraiškų priežastis – iliuzija. 
Tai tarsi pjesė, kurios veikėjai apsirengę 
maskarado kostiumais. 
Išorinis pasaulis, gamta,  
iliuzijos veikiami įgyja daugybę pavidalų, 
kad jus suklaidintų. 

Satja Sai Baba  
 

D 
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21. PASIKLAUSYKITE  
IR PRISIMINKITE 

Pirmas iš devynių atsidavimo Dievui būdų yra klausy-
masis (sravana). Šiandien Prašanti Nilajame kaip tik įrengė-
me klausymosi prietaisą, būtent – telefoną. Esu įpratęs 
klausytis ne žodžių telefono ragelyje, o agonijos šauksmų, 
sklindančių iš Dievo malonės trokštančių širdžių. Tačiau te-
lefonas malonus sekėjams. Niekada neprieštarauju tam, kas 
jiems malonu, kas glosto jų širdis. Todėl sutikau, kad jis bū-
tų įrengtas. Štai girdėjote, kaip ką tik sėdėdamas šioje salėje 
ant šios kėdės kalbėjausi su Kandžilalu iš Delio. Tik mudu 
abu žinome, koks jis dabar laimingas, nes galėjo kalbėtis su 
Manimi tiesiogiai ir savo namuose girdėti Mano balsą. 

Prisiminkite, kaip buvo įrengiamas šis telefonas. Pilant 
smarkiam lietui, inžinieriai dirbo dieną naktį ir net šią po-
pietę baiminosi, kad ryšio su Deliu gali nebūti. Pasakiau, 
kad kalbėsiu telefonu 5 valandą 30 minučių, bet jie malda-
vo, jog ateičiau į salę nors keliomis minutėmis vėliau. Tada 
garsas telefono ragelyje būsiąs aiškesnis. Sutikau, jei jiems 
taip bus geriau. 

Klausydamasis žmogus gali pasikeisti 
Kai tik atsisėdau ant šios kėdės, įsitikinote, kad Kan-

džilalo balsas buvo girdimas aiškiai ir Aš galėjau pradėti 
inauguraciją. Ji skirta tiems, kurie šiandien čia susirinko 
kartu pasidžiaugti laimėjimu. Juos aplankė laimė. 
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Kartais tėvai savo dukteriai jaunikio ieško kažin kur 
toli, o paaiškėja, kad jis gyvena kaimynystėje. Inžinieriai 
pasakys, jog atliko savo pareigą ir nelaukia jokio dėkingu-
mo, tačiau manau, kad padėkosite jiems už darbą, kurį jie 
atliko tokiomis sunkiomis sąlygomis pliaupiant lietui. 

Kai girdite Dievo balsą, kai klausotės apie Dievą, jūsų 
gyvenime nutinka kai kas svarbaus – jūs keičiatės. Ardžuna 
išgirdo „Bhagavadgytą“, Parikšitas – „Bhagavatą“. Klausy-
damiesi abu išsivadavo iš vergovės. Vienas ryškiausių 
„Mahabharatos“ personažų yra Karna. Jo vardas reiškia 
ausį (!). Dar kitaip jis vadinamas Karnarasaayana – maloniais 
vaistais, kuriuos reikia „išgirsti“ ir kasdien pasisavinti. Gar-
sas (sabdha), pirmapradis garsas OM (Pranava) – labai svar-
būs įrankiai palaimai pajausti. Vedas reikia „išgirsti“, pas-
kui deklamuoti. Vedos vadinamos shruthi – tai, ką išgirdo 
atlikdami dvasinį darbą, ypatingos ekstazės apimti, skais-
tūs išminčiai. Prisiminiau tai dabar, kai turime šį išradimą, 
skirtą klausytis toli esančių žmonių.  

Po „Bhagavatos“ klausymosi (Bhaagavatha-sravana) ei-
na nuolatinis Viešpaties prisiminimas (Bhaagavatha-smara-
na) ir objektyvaus pasaulio saitų nutraukimas. Kartą vienas 
plėšikas, įtraukdamas savo sūnų į šeimos verslą, patarė nie-
kada nesiklausyti istorijų apie Viešpatį. „Neklausyk jokių 
mitologinių pasakojimų (puraana), neskaityk legendų apie 
Višnaus įsikūnijimus“, – liepė tėvas jaunuoliui. Sūnus skru-
pulingai vykdė tėvo nurodymą ir susikrovė didelį turtą. 

„Bhagavatos“ poveikis  
Tačiau kartą, kai plėšikas, tempdamas ant pečių grobį, 

miesto gatvelėmis bėgo nuo policijos, jam į padą įsmigo 
stiklo šukė. Vyras už vieno namo prisėdo ant žemės, kad ją 
ištrauktų ir sustabdytų kraujavimą. Name tuo metu kažkas 
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skaitė ir aiškino „Bhagavatą“. Tad plėšikas norom nenorom 
turėjo dvi minutes klausytis aiškinimo. Tos dvi minutės tar-
si žiežirba, nukritusi ant vatos kalno, įžiebė ugnį. Per kelias 
akimirkas žmogus išgirdo, kaip mokytas braminas aiškina, 
jog Dievas neturi nei ausų, nei akių, nei rankų, nei kojų, 
kad iš tikrųjų neturėdamas pavidalo turi jų labai daug. Pa-
sak „Gytos“, Viešpaties rankos ir kojos yra visur (sarvathah 
paani-paadham). Toks Dievo apibūdinimas labai sujaudino 
plėšiką – niekaip jis negalėjo jo pamiršti. 

Po kelių dienų policija gavo žinią, kad tas pats žmogus 
su savo gauja nusiaubė apylinkes. Norėdami daugiau suži-
noti apie jų darbus, policininkai slapta nuvyko į apylinkes. 
Vienas iš jų buvo persirengęs deivės Kali drabužiais, kiti – 
jos garbintojų šventikų. Jie šaukė, keikė ir gąsdino plėšikus, 
ragino juos išlįsti iš namų ir pulti deivei Kali į kojas.  

Dauguma taip ir pasielgė, tačiau jų vadas, tas, kuris iš-
girdo „Bhagavatą“, – kad ir kaip trumpai – neišsigando, bet 
puolė policininką, vaidinusį deivę Kali, nuplėšė nuo jos 
kaukę, atskleidė sąmokslą ir padrąsino savo gaujos vyrus. 
Kai suglumę policininkai dingo, vadas susimąstė: „Jei para-
gavęs uždrausto vaisiaus tik dvi minutes taip sustiprėjau, 
koks būsiu, jei visą laiką klausysiu Dievą šlovinančių pasa-
kojimų?“ Taigi plėšikas metė savo netikusį verslą ir tapo 
dvasiniu ieškotoju. 

Baisiausias žmogaus ginklas – liežuvis 
Žmogus Dievo malonę pelno tada, kai atidžiai klauso-

si pasakojimų apie Dievą. Dievo vardas, kartojamas su mei-
le ir tikėjimu, turi tokią jėgą. Kartą Agastjos motina ėmė 
girtis, kad jos sūnus išgėręs visą vandenyną. Tačiau kartu 
su ja buvusi Hanumano motina atkirto sakydama: „Kas čia 
tokio? Mano sūnus peršoko jį vienu šuoliu“. Tarp jų buvo ir 
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Ramos motina. „Tavo sūnus peršoko vandenyną tik todėl, 
kad kartojo mano sūnaus vardą. Jei ne vardas, jis nieko ne-
būtų galėjęs padaryti“, – pasakė ji. Iš tikrųjų vardas turi di-
delę jėgą. Jis gali suteikti negirdėtos, neįsivaizduojamos 
stiprybės ir drąsos. Kitos dvi moterys nenorėjo tikėti, kad 
Ramos vardas taip sustiprino Hanumaną. Tad Kausalja pa-
klausė paties Ramos. Jis paaiškino: „Šio kūno vardas – 
Rama. Jame yra mistinės Šivos ir Višnaus raidės (beejaaksha-
ras). Todėl nugalėjau Ravaną ir jo gaują!“ 

Vardas labai veiksmingas. Jį kartodamas žmogus su-
sitapatina su Dievu bei Jo savybėmis. Kartojant Dievo var-
dą liežuvis pašventinamas. Sakykite tik malonias frazes, 
keliančias kitiems džiaugsmą ir pasitenkinimą. Būkite la-
bai atidūs kalbėdami. Gyvuliai turi ragus, vabzdžiai – ge-
luonį, žvėrys – nagus ir iltis, o žmogaus baisiausias gin-
klas – liežuvis. Jo padarytos žaizdos sunkiai gyja. Jos lieka 
širdyje ilgai. Liežuvis gali padaryti daug daugiau žalos nei 
atominė bomba. 

Kartą Bhyma išvyko parnešti savo mylimajai Saugand-
hikos žiedo41 ir ant kelio išvydo ištiestą Hanumano uodegą. 
Bhyma šiurkščiai liepė patraukti uodegą, nes peržengti 
kažkieno pasturgalio priedą jam atrodė žema. Tačiau Ha-
numanas nepakluso. Bhyma niekaip neįstengė pakelti ir pa-
traukti nuo kelio Hanumano uodegos. Tada jis suprato, kad 
reikia kalbėti mandagiai.  

Tegu jūsų kalba būna tokia pati švelni kaip ir jausmai. 
Tegu žodžiai būna malonūs ir liudijantys tiesą (sathyam 
brooyathi; priyam brooyathi). Nemeluokite ir neperdėkite no-
rėdami kitiems įtikti. Būti ciniku, kabinėtis prie kitų ir 
kenkti kitų reputacijai taip pat blogai, kaip pataikauti, per-
dėti ir meluoti. 
                                                 
41 Saugandhika – labai gražus ir kvapnus raudonasis lotosas.  
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Palaima žmogui įgimta  
Kalbėdami suteiksite palaimą kitiems tik tada, kai pa-

tys jausitės jos apimti. Išmintingo žmogaus simbolis – lem-
pa, deganti puodynėje su penkiomis skylėmis. Žmogaus iš-
mintis šviečia pro penkis jo pojūčius. Uždenkite puodynę 
stora antklode – šviesos nebus. Antklodė – tai neišmany-
mas ir vangumas. Nutraukite ją. Šviesa silpnai švies pro 
pojūčius. Tai aistros ir veiklos simbolis. Nuimkite puodynę, 
t. y. nesusitapatinkite su kūnu (dhehaathma-buddhi) – tada 
sielos šviesa (aathmajyothi) švies ryškiai ir plačiai. Dieviškoji 
palaima niekur nedingsta, tik pajusti ją trukdo puodynė ir 
antklodė. Palaima žmogui įgimta. Ji – jūsų ryškiausias po-
žymis, jūsų esmė. 

Pacientas privalo išgerti vaistus pats. Niekas už jį to 
nepadarys. Balzamą reikia uždėti ant skaudamos vietos. Li-
gos ir liūdesio priežastis – jūsų vidinis regėjimas. Ten, kur 
yra Vienas, jūs matote daugybę. Sakote: „Mano Dievas, jų 
Dievas, tavo Baba“, tarsi būtų begalė dievų, kurie verčia jus 
ginčytis ir peštis tarpusavyje. Prašykite Viešpaties išvaduo-
ti jus iš žemiškų vargų. Tai nėra blogai. Tai daug geriau, nei 
prašyti to kitų žmonių, prarasti savigarbą. Prieš rinkimus 
dėl balsų žmonės lenkiasi bet kam. Jeigu jie pultų į kojas 
Viešpačiui, surinktų dar daugiau balsų, žmonės maldautų 
jiems vadovauti. 

Bendraukite širdimis 
Galite Man paskambinti, bet Aš negalėsiu pakalbėti 

su visais, kurie nuoširdžiai trokšta Dievo. Tiems, kurie 
tvirtina: „Ne! Tu nesi mano Dievas“, atsakau: „Nesu“. 
Tiems, kurie teigia: „Taip! Tu esi mano Dievas“, patvirti-
nu: „Esu“.  
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Išgirsite Mane ir savo širdyje, ir telefono ragelyje. At-
minkite – turiu ypatingą pašto ir pokalbių telefonu sistemą. 
Ji jungia širdis. Tačiau jei norite naudotis šia sistema, turite 
laikytis taisyklių, kurias skelbia Šastros. Ten jas ir rasite. 
Džiaugiuosi, kad sekėjai šiandien turi šį naują patogumą. 

Prašanti Nilajamas, 1964 07 29 
 
 
 
 
 
 
 
   unkumai keliami tam,  
kad žmogus labiau trokštų Dievo  
ir nuoširdūs sekėjai būtų atskirti nuo apsimetėlių. 

Satja Sai Baba 

S 
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22. ÁVEIKITE EGOIZMĄ  

Jums iš tikrųjų labai pasisekė, kad slegiami daugybės 
pasaulietiškų rūpesčių galėjote išgirsti vertingą mūsų šalies 
senovės šventųjų raštų aiškinimą. Tik tai gali suteikti tikrą 
laimę. Šioje šalyje kadaise buvo puoselėjami aukšti idealai, 
tačiau dabar laukuose suvešėjo žolės bei spygliuoti krū-
mokšniai. Nuslūgus dvasiniam entuziazmui, įsigalėjo prie-
šiškumas, nesantaika, skriauda, melas. Induizmo religija ir 
kultūra išsaugojo daug liaudies tradicijų ir ritualų, papil-
dančių jogų ir išminčių pamokas, kurias jie davė, kad žmo-
nės gyventų geriau. Tos tradicijos ir ritualai vadinami valo-
maisiais (samskaaras). Jie sublimuoja šiurkščias emocijas bei 
žemas paskatas. Šastrose minimi 48 tokie ritualai. Iš jų 16 
svarbiausi ir jie skirti tiems, kurie siekia aukštesnių tikslų. 

Deja, tuos dalykus dabar žmonės apleido daug metų 
neprotingai žavėdamiesi iš Vakarų atvykusios valdančio-
sios rasės gyvensena. Jos kalba pamažu pakeitė indų įpro-
čius ir net mąstymą, drabužiai – pažiūras ir gyvenimo sti-
lių, pasilinksminimai ir žaidimai – indų laisvalaikio pralei-
dimo būdą. Svetimšalių kultūra įsiskverbė į visas mūsų 
krašto gyvenimo sritis. Indijos kultūrai, net ir atgavus tau-
tos nepriklausomybę, iškilo didelis išnykimo pavojus. 

Atsikratykite žemų paskatų  
Tačiau nereikia dėl to labai nusiminti. Pripažinkite sa-

vo neišmanymą ir liūdesys dings. Pažinkite save ir pasijusi-
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te apimti palaimos, nemirtingi bei giminingi visoms būty-
bėms. Sanskrito kalba žmogus dar kitaip vadinamas vyak-
thi, nes jis turi išreikšti savo įgimtą dieviškumą (vyaktha). 
Tai jūsų Tikrovė. Atraskite ją. Gyvenkite joje. Atskleiskite 
ją. Atsikratykite visų žemų paskatų, atsisakykite didelės 
banko sąskaitos, kelių papildomų namų, automobilių ar ra-
dijo imtuvų dėl šių kelių tikrosios žemės akrų. Geriau 
trokškite niekada nesibaigiančio džiaugsmo, kuriuo nieka-
da nepersisotinsite – gilaus, pastovaus, stiprybę teikiančio 
Dievo pažinimo džiaugsmo. 

Pažinkite savo šventumą, dieviškumą, tiesą. Galbūt 
suabejosite, koks elgesys deramas, kas yra tiesa ir dieviška 
meilė, tačiau savimi niekada nesuabejosite. Tad išsiaiškinki-
te, kas esate, ir tvirtai tuo tikėkite. To pakaks, kad išsiva-
duotumėte ir patirtumėte amžiną džiaugsmą. Kaip tik todėl 
Vedose ir Upanišadose aprašomos išminčių bei šventųjų 
patirtys, kurias šie mokyti braminai minėjo savo kalbose. 

Prisiminkite Dievą, kuriame judate ir kuris priverčia 
jus judėti, kuris yra beribė visata, kiekvienas atomas, kiek-
viena žvaigždė. Išsirinkite kurį nors vieną šio visa persmel-
kiančio Dievo vardą bei pavidalą. Nuolat kartokite vardą, 
visada įsivaizduokite pavidalą. Tai Dievo vardo kartojimo 
meditacija (japasahitha dhyaanam). 

Savo tiesą atskleiskite tik tada,  
kai aplinkui bus tylu 
 Dabar jums labiau patinka klausytis filmų dainų, 

sklindančių iš tranzistorių, kuriuos nešiojatės su savimi. 
Neseniai iš kaimo į Madrasą atvyko vienas žmogus. Jo 
mokslinčius žentas nuėjo į geležinkelio stotį pasitikti uoš-
vio ir parsivežti jo į namus. Bevažiuojant taksi uošvis pa-
klausė žento keisto dalyko: „Kiek čia kainuoja nusiskusti 
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barzdą?“ Nustebęs žentas paklausė uošvio, kodėl jį tai do-
mina. „Pamačiau kelis kirpėjus. Jie apsirengę brangiais dra-
bužiais ir įrankius nešasi ne alavinėse, kaip mūsų kaime, o 
gražiose, spindinčiose, odinėse dėžutėse“. Paaiškėjo, kad 
senas žmogus matė žmones, laikančius rankose tranzisto-
rius. Žmonės, vaikščiodami, ilsėdamiesi parke ar paplūdi-
myje, praranda labai vertingą dalyką – jie bijo likti vieni, 
vengia tylos. Tyla juos gąsdina! Tačiau savo tiesą atskleisite 
tik būdami vieni ir tik tada, kai aplinkui bus tylu.  

Sadhašivamas ką tik pasakė, jog tokiuose religiniuose 
susibūrimuose, kaip šis, matė didžiules minias ir todėl pa-
darė išvadą, kad ateizmas šiai šaliai negresia. Minios iš tik-
rųjų didelės, tačiau tai neguodžia, nes tik nedaugelis iš tik-
rųjų atidžiai klausosi. Labai nedaug kas iš besirenkančių į 
renginius vertina mokymą ir stengiasi pagal jį gyventi.  

Iš tikrųjų ateistų apskritai nėra – yra tik neišmanėlių, 
kurie nežino, kad jų esmė – Dievas. Jie neigia Dievą, nes ne-
žino, kad kvėpuoja Dievu. Jie – tarsi žuvys, neigiančios 
vandenį. Nepykite ant jų, kad jie sako tai, kas jums nepatin-
ka. Pagailėkite jų dėl didelio neišmanymo. Dievas jumyse 
reiškiasi palaima. Todėl jūs visur ir visada jos ieškote. Jei 
norite pajusti tokią palaimą, kokią jautė Radha, Ramakrišna 
Paramahamsa ar Vivekananda, įveikite egoizmą ir patikėki-
te, kad jūsų esmė yra Dievas.  

Krišna ir Andžanėja 
Turbūt girdėjote daug istorijų, kaip Viešpats nuslopino 

žmonių puikybę ar egoizmą. Kartą Viešpaties Krišnos 
mieste Dvarakoje pasirodė Andžanėja. Krišna, girdėjęs apie 
keistos beždžionės išdaigas, liepė Garudai42 išvyti ją iš 
                                                 
42 Garuda – dangaus paukštis, erelis baltu kuodu, Viešpaties Višnaus 

keliavimo priemonė.  
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miesto. Garuda pasitelkė visą kariuomenę, bet jam nepavy-
ko išvyti Andžanėjos. Taigi Garudos puikybei buvo suduo-
tas smūgis. Krišna per jį pasiuntė žinią beždžionei, kuri 
skelbėsi esanti Andžanėja, kad ji malonėtų atvykti į Krišnos 
rūmus. Tačiau Andžanėja pripažino tik Ramą ir vykdė tik 
Jo įsakymus. Tada Krišna nusiuntė kitą žinią, kad Rama jį 
kviečia į audiencijų salę! 

Atsidavimas priverčia Viešpatį patenkinti Jo tarnų už-
gaidas. Andžanėja kaipmat nulėkė pamatyti Ramos, ir Kriš-
na jam pasirodė Viešpaties Ramos pavidalu. Satjabama43 
pasisiūlė pasiversti Sita. Kai ji, pasivertusi Sita, atsistojo ša-
lia Ramos, Andžanėja joje nepažino savo Viešpaties žmo-
nos. Išsigandęs jis paklausė: „Viešpatie Rama, o kur mano 
Sita? Kas šitas pakaitalas?“ Taigi Satjabamos puikybei taip 
pat buvo suduotas smūgis. Tada Rama paprašė išeiti į prie-
kį Rukminę (Krišnos karalienę). Andžanėja joje iškart atpa-
žino savo garbinamą Sitą.  

Kol egoizmo jumyse liks nors trupinėlis, negalėsite aiš-
kiai regėti Viešpaties. Mintyse vis tiek dar liks užuolaida 
(thera), kurią šventasis Tjagaradža meldė Viešpaties Venka-
tešvaros nutraukti. Tačiau jei nuolat sau teigsite: „Ne aš, o 
Jis. Aš esu tik įrankis. Jis – jėga“, egoizmo neliks. Tegu lū-
pos visada taria Jo vardą. Kur tik pamatysite ar išgirsite ką 
nors gražaus ar didinga, apmąstykite Dievo šlovę. Kiekvie-
name žmoguje atpažinkite Viešpatį – tai Jo pavidalas. Ne-
kalbėkite blogai apie kitus, minėkite tik tai, kas juose yra 
gera. Kiekviena proga stenkitės kitiems padėti, juos pa-
guosti, padrąsinti žengti dvasiniu keliu į priekį. Būkite kuk-
lūs. Nesididžiuokite savo turtais, statusu, autoritetu, išsila-
vinimu ar kasta. Visus fizinius turtus, protinius gebėjimus 

                                                 
43 Satjabama – viena iš Krišnos draugių. 
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ir intelektualius laimėjimus skirkite tarnauti Viešpačiui bei 
įvairioms Jo apraiškoms. 

Prašanti šventųjų raštų žinovų susirinkimo salė, 
Šri M. Bhakthavatsalamo vadovaujama inauguracija 

pirmininkaujant Sadhašivamui, 
Madrasas, 1964 08 13 

 
 
 
 
 
 
      otina yra Meilė.  
Garbinkite motiną kaip Dievą.  
Tėvas yra Tiesa.  
Garbinkite tėvą kaip Dievą. 

Satja Sai Baba 
 

M 
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23. LIETAUS DEBESIS 

Dvi valandas džiaugėtės palaima, kurią teikia Krišnos 
ir Vedų esmė, kuri iš tikrųjų ta pati. Kaip būtų puiku, jei 
niekas niekada netrukdytų ja džiaugtis! Ajengaras kalbėjo 
apie Krišnos troškulį (Krishna-thrishna)! Koks tinkamas žo-
dis! Pasaulietinių dalykų troškulys niekada nenumalšina-
mas. Kai bandote tokį troškulį numalšinti, jis tik didėja. Ob-
jektyvusis pasaulis – tarsi sūrus vanduo. Jo neatsigersite. 
Žmonių troškimai beribiai, niekada nesibaigiantys. Jie ver-
čia jus dykumoje vaikytis miražų, statyti oro pilis. Kai pasi-
duodate troškimams, jie kelia nepasitenkinimą ir neviltį. 
Tačiau kai pradedate trokšti Krišnos, jūsų viduje išsilieja 
vėsus palaimos šaltinis. Krišnos vardas malonus. Jis palai-
ko, stiprina ir teikia pastovumo.  

Puikus tokio troškimo pavyzdys buvo Gouranga44. Jo 
širdis buvo labai tyra, be jokios dėmelės. Gouranga vadina-
mas Krišnos sąmone (Krishna Chaithanya), nes girdėdamas 
Krišnos vardą prarasdavo sąmonę, nebejausdavo išorinio 
pasaulio, galvodavo tik apie Krišną!  

Kaip piemenaitės ilgėjosi Krišnos  
Prisiminkite Gokulo piemenaites ir jų Krišnos ilgesį! 

Jos niekada nenuklysdavo nuo dvasinio kelio, visada prisi-
mindavo Viešpatį. Kai jums ką nors skauda, šaukiate: „Ai! 
                                                 
44 Gouranga (1486–1533) – Vakarų Bengalijoje gyvenęs, Krišną labai 

mylėjęs vienuolis. 

 



Kalba Satja Sai, IV tomas 
 

 132 

Mama! Tėti!“, tačiau piemenaitės, apimtos ir džiaugsmo, ir 
liūdesio, šaukdavosi tik Krišnos. Kartą piemenaitės parda-
vinėjo Brindavano gatvėse sviestą, ghi45 ir pieną. Tačiau 
užuot šūkavusios savo prekių pavadinimus, jos garsiai kar-
tojo Krišnos vardus: „Govinda! Dhamodhara! Madhava!46“ 
Piemenaitės pamiršo, ko atvyko į Brindavaną, kad joms rei-
kia parduoti produktus ir užsidirbti pinigų. Jos stovėjo ir 
spoksojo į Krišną, lakstantį su ratlankiu ir nieko nepaisantį. 
Mergaitės bėgo paskui Krišną, nešinos sviesto gabalais ran-
kose, siūlydamos jį dieviškam vaikui, pavergusiam jų šir-
dis, šaukdamos jį, kad paimtų dovaną: „Govinda! Dhamod-
hara! Madhava!“ 

Kai viena iš piemenaičių, negalėdama iškęsti išsisky-
rimo su Krišna skausmo, nugriuvo ant žemės, kitos apspi-
tusios ją nė kiek nesistengė nuraminti merginos ir nu-
kreipti dėmesio į šalį, bet tik didino jos skausmą, nes ne-
įstengė kalbėti apie ką nors kitą, o tik apie Krišnos šlovę ir 
meilę! Sėdėdamos aplinkui jos giedojo: „Govinda! Dha-
modhara! Madhava!“ Tarsi lietaus debesis Krišna malšina 
kiekvieno troškulį ir atsiliepia į kiekvieno agoniją kenčian-
čio žmogaus šauksmą. 

Suprasite Radhą tik tada, kai pajusite tokį troškulį. 
Radha tikėjo, kad Krišna yra pagrindas (aadhar). Tad jos 
garbinimas (aaradh) buvo tarsi nepaliaujama srovė (dhaara). 
Iš tikrųjų Radha yra gamtos (prakrithi) srovė (dhaara), kitas 
Viešpaties (Purusha) pavidalas. Ar gali tie, kurie pasiduoda 

                                                 
45  Ghi – lydant išvalytas sviestas. 
46  Govinda – kuris prižiūri, rūpinasi ir saugo karves;  

Dhamodhara – pririštas virve (taip pramintas Krišna, nes vaikystėje 
jo globėja bandė jį pririšti virve prie stulpo);  
Madhava – Dievas, Visatos Valdovas, Lakšmės Viešpats. 
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blogiems polinkiams ir žemoms paskatoms, suprasti jų-
dviejų bendravimą? 

Šiame Kali amžiuje (Kali yuga)47 niekur nematyti die-
viškos meilės. Ją užgožė pavydas, puikybė, neapykanta, 
baimė, melas ir gobšumas. Šį amžių geriausia būtų pava-
dinti Nesutarimų amžiumi (Kalama yuga), nes motinos ne-
sutaria su dukterimis, tėvai – su sūnumis, mokytojai – su 
mokiniais, dvasiniai mokytojai – vieni su kitais, broliai – su 
kitais broliais. Kad išgintumėte iš proto netikusias mintis, 
geriausia kartoti Dievo vardą. 

Galbūt paklausite: „Jei užsiimsime tokia pramoga, ka-
da užsidirbsime pragyvenimui?“ Jeigu jūsų širdys bus ty-
ros ir tvirtai tikėsite Viešpačiu, Jis duos jums ne tik maisto, 
bet ir nemirtingumo nektaro. Turite didelę vidinę jėgą, gali-
te atrasti savyje Dievą bei priversti Jį duoti jums to nektaro. 

Vis labiau jauskite Krišnos troškulį  
Sakote, kad Krišna gimė Gokule, užaugo Brindavane, 

valdė Mathuroje, vėliau karaliavo Dvarakoje. Tačiau ką tie 
teiginiai reiškia? Protas (manas) yra Gokulas, kuriame Kriš-
na gimė (kur jis gimsta ir dabar tiems, kurie renkasi dvasinį 
kelią), širdis – Brindavanas, kuriame jis užaugo, kur tvirtėja 
jam skirta tyra meilė, sąmonė (chith) – Mathura, kurioje jis 
valdė, o netrikdomos ramybės būsena (nirvikalpa) – Dvara-
ka, kurioje karaliavo. Tai tarsi pakopos. Kildami jomis vis 

                                                 
47  Pagal indų kosmologiją yra keturi žmonijos amžiai:  

pirmasis – Tiesos (Aukso) amžius (Kritha yuga);  
antrasis – Doros (Sidabro) amžius (Thretha yuga); 
trečiasis – Turto, materialiųjų vertybių (Bronzos) amžius (Dwapara yuga);  
ketvirtasis – Tamsos ir melo (Geležies) amžius (Kali yuga). 
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labiau jauskite Krišnos troškulį ir – išsivaduosite! Papildy-
site Radhos, Miros48 ir Sakubai gretas! 

Anksčiau dažnai girdėdavote Lalo, Balo ir Palo var-
dus. Šie žmonės labai pasižymėjo kaip nacionaliniai kovo-
tojai. Tačiau dabar dauguma net nežino, kas jie tokie. Bent 
jau Lalas ir Palas išsitrynė iš žmonių atminties. Paklauskite 
apie juos išsilavinusių žmonių. Dauguma suglums. Balą, 
t. y. Balą Gangadharą Thilaką, dar žmonės prisimena, nes 
jis buvo dvasinis ieškotojas, uoliai tyrinėjo „Gytą“ ir papil-
dė dvasinių žinių lobyną jos komentarais. Taigi tik dėl dva-
sinio darbo verta gyventi. Visa kita – tuštybė, melas, nesėk-
mės, akimirkos žybsniai. 

Trys taisyklės  
Protas turi būti sklidinas atsidavimo Dievui, intelektas 

turi šviesti didelės išminties šviesa arba dieviškomis žinio-
mis, kūnas turi tapti tinkamu įrankiu vykdyti pareigą. Tada 
žmogaus gyvenimas bus puikus ir šlovingas. Antraip užsi-
teršite, gyvensite suspausti, tarsi narve! 

Beprasmiška gydytojo klausti apie namo, kurį ketinate 
statyti, planus. Taip pat nėra prasmės prašyti inžinieriaus, 
kad numalšintų skausmą. Susiraskite tinkamą dvasinį mo-
kytoją, nueikite pas jį ir paprašykite duoti jums nors tris tai-
sykles, kuriomis galėtumėte vadovautis gyvenime. 
1. Išsiaiškinkite, kas yra pareiga, kodėl ją reikia vykdyti, 

kas leidžiama daryti, o kas draudžiama, ir t. t. Geriausias 
tekstas – „Gyta“. Ji pradedama žodžiu „pareiga“ (dhar-
ma), o baigiama žodžiu „mano“ (mama). Taigi ji moko 
dvasinį ieškotoją aiškiai suprasti, ką reiškia „mano parei-

                                                 
48  Mira (1498–1546) – Šiaurės Indijoje gyvenusi indų poetė, ryškiausia 

meilės Dievui judėjimo Indijoje atstovė. 
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ga“. Kiekvienas žmogus turi atlikti savo pareigą, pagrįs-
tą tikėjimu, jog siela yra jo esmė. 

2. Atsidavimas Dievui yra tarsi karalius, kuris turi du adju-
tantus: dievišką išmintį ir neprieraišą. Be šių sargybinių 
atsidavęs Dievui žmogus niekada nesijaus saugus. Atsi-
davimas Dievui turi būti grindžiamas dieviška išminti-
mi, o jos vaisius turi būti neprieraiša prie pasaulio. Iš-
mintingo žmogaus netrikdo neramūs jausmai ar emoci-
jos, neblaško nei sėkmės, nei pralaimėjimų audros. Prie 
nieko neprisirišęs žmogus pakyla virš trijų savybių. Atsi-
davęs Dievui žmogus spinduliuoja tyrą meilę. Atsidavi-
mas Dievui, dieviška išmintis ir neprieraiša yra tarsi trys 
vienos kalnų virtinės viršūnės. Tyra meilė sukelia užuo-
jautą, neprieraiša skatina pakantumą, o dieviška išmintis 
veda žmogų doros keliu. 

3. Kai namas paskęsta ugnies liepsnose, skubate jo gesinti 
vandeniu. Tačiau jūsų viduje siautėjanti ugnis gali prida-
ryti daug daugiau žalos. Kovokite su ta ugnimi. Nesi-
liaukite tol, kol jos neužgesinsite. Pradėkite tuoj pat pa-
tarnaudami savo tėvams, mokytojams, vyresniesiems, li-
goniams, kenčiantiesiems. Neskatinkite nesantaikos ir 
susiskaldymo. Puoselėkite meilę, santarvę, bendradar-
biavimą, broliškumą, neskirstykite žmonių pagal valsti-
jas. Visi susisaistę pojūčiais, priklausomi nuo objekty-
vaus pasaulio. Papildykite gerų, uolių, tikslo siekiančių 
dvasinių ieškotojų gretas ir greitai pelnysite vidinę ra-
mybę bei išorinę darną. 

Madrasas, 1964 08 14  
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24. SANDALO MEDŽIAI  

Šis mokytas braminas paaiškino jums, kokią didelę 
reikšmę dorai turi senoji kultūra, pateikė keletą svarbių 
taisyklių, kurių reikia laikytis siekiant svarbiausio idealo. 
Dora (dharma) yra tarsi visuomenės kojos, išsivadavimas 
(moksha) – galva. Kiti du žmogaus gyvenimo tikslai (purus-
haarthas): turtas (artha) ir geismas (kaama) – liemuo bei ga-
lūnės. Deja, dabar vertinami tik liemuo ir galūnės, o galva 
su kojomis ignoruojamos. Tokia šių laikų tragedija. Senuo-
siuose mūsų šalies raštuose dažnai perspėjama dėl tokios 
tragedijos. Žmones, kuriems rūpi tik turtas ir geismas, gali 
ištikti tokia pati nelaimė, kokia ištiko kauravus. Apsvaigę 
nuo savo galybės jie pasidavė gobšumui, puikybei, nepa-
sotinamam geismui, todėl labai kentėjo ir pagaliau buvo 
sunaikinti. 

Ravana žlugo, nes stengėsi tik kaupti turtą ir neatsi-
spyrė geismui. Jo „dešimt galvų“ simbolizuoja keturių Ve-
dų ir šešių Šastrų išmanymą. Tačiau kokią naudą Ravanai 
davė žinios? Andžanėja pranešė, kad Lankoje skamba de-
klamuojamos Vedos, ore tvyro aukojamų aukų dūmai. Ta-
čiau demonai (raakshasas), kad ir tiksliai atlikdavo ritualus, 
iš prigimties buvo blogi. Ritualai turi kelti dorą, antraip jie 
virsta tuštybe49. Ravanai reikėjo ne Kūrėjo (Purusha), o 

                                                 
49  Sai Babos žodžių žaismas anglų kalba: „Ritual must result in righte-

ousness, otherwise it is rigmorole“. 
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Gamtos (Prakrithi), ne Ramos, o Sitos! Tad Ravanos gyveni-
mas buvo beprasmis. 

Geismas – tarsi trigalvis demonas. Kai patenkinate 
geismą, kyla godulys (lobha). Patenkinę geismą pamatote, 
kad jis pasidaugino. Kai nepatenkinate geismo, kyla pyktis 
(krodha). Net askezė negali pakeisti žmogaus, kaip liudija 
Bhasmasuros istorija. Bhasmasura norėjo sunaikinti net Patį 
Viešpatį, kuris jam dovanojo geidžiamą malonę. Geismas, 
godulys ir pyktis – tai aistros savybės ir karštligiškos veik-
los požymis, kai žmogus nepaiso priemonių, o galvoja tik 
apie tikslą. Tokiam žmogui svarbu tik pasiekti tikslą, jis ne-
susimąsto, ar pasirinko tinkamą kelią. 

Patyrimams reikia pasirengti 
Štai istorija apie kelias beždžiones, kurios norėjo užau-

ginti mangų sodą. Jos pasodino sodinukus, kelias dienas 
juos laistė, paskui, norėdamos pažiūrėti, ar giliai nusidriekė 
šaknys, išrovė! Beždžionės norėjo, kad medžiai greitai duo-
tų vaisių, bet nežinojo, jog medis turi užaugti, kad duotų 
geidžiamų vaisių. Tinkamai elkitės, paskui reikalaukite vai-
sių. Rūpestingai auginkite medį, paskui skinkite derlių. 

Kokia prasmė skatinti geismą, jei nežinote, kaip juo 
naudotis? Kartą Madhuranathas paprašė Ramakrišnos Pa-
ramahamsos suteikti jam galimybę pasidžiaugti aukščiau-
sia palaimos būsena (nirvikalpa samaadhi), apie kurią buvo 
tiek daug girdėjęs. Ramakrišna nesutiko, nes Madhurana-
thas neturėjo duomenų ir nebuvo pasirengęs tai patirti, ta-
čiau žmogus primygtinai prašė, ir mokytojas pagaliau nusi-
leido. Tris dienas Madhuranathas išbuvo be sąmonės, pas-
kui ėmė prašyti baigti eksperimentą – toks patyrimas jam 
buvo per sunkus.  
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Kilti virš trijų savybių reikia palengva – iš pradžių 
vangumą paversti veikla, paskui veiklą pakeisti ramybe. 
Pagaliau reikia pakilti virš ramybės ir pasiekti tokią būseną, 
kuriai nebūdingos apskritai jokios savybės. Savybės saisto 
žmogų, palieka jo sąmonėje atspaudus. Vangumas – tarsi 
kirmėlė, kuri šliaužioja atmatose, aistringa veikla – tarsi 
musė, kuri tupia ir ant nešvarių, ir ant švarių daiktų, o ra-
mybė – tarsi bitė, kuri lanko tik kvepiančias gėles. Tačiau 
visas tris savybes traukia objektai, o juk reikia išsivaduoti 
nuo bet kokios prieraišos. Jei širdyje knibžda kirmėlės ir 
musės, ją reikia nuolat dezinfekuoti – kartoti Dievo vardą. 
Supraskite, kad žmogaus kūnas skirtas tarnauti aukštam 
tikslui, kad jam suteikiama ypatinga proga tokio tikslo 
siekti. Tik tada galėsite džiaugtis sunkiai iškovota laime. 

Kilniaširdis karalius 
 Kartą vienas karalius medžiojo miške ir besivaikyda-

mas elnią labai toli nuklydo. Jo palyda labai atsiliko. Išalkęs 
ir ištroškęs karalius pagaliau pamatė mažą trobelę, kurioje 
gyveno neturtingas medkirtys su žmona. Jie parduodavo 
tolimuose kaimuose malkas. Medkirčio maisto atsargų san-
dėliukas buvo beveik tuščias. Tačiau jo žmona šiaip taip su-
rado jame duonos, kurią karalius godžiai suvalgė. Duona 
jam pasirodė neapsakomai skani, nes jis niekada anksčiau 
nebuvo toks alkanas. Po pietų karalius puikiai pamiegojo, 
nes niekada anksčiau nebuvo toks pavargęs. Kai karalius 
pabudo, į trobelę atėjo jo dvariškiai ir kareiviai. Apstulbęs 
medkirtys sužinojo, kad jo svečias buvo ne kas kitas, o ka-
ralystės valdovas, ir atsiprašė už kuklias vaišes, nors kara-
lius neištarė nė vieno nepasitenkinimo žodžio. 
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Visur gyvenančių žmonių tragedija 
Kitą dieną iš sostinės atvyko pasiuntinys ir išsivežė 

medkirtį į rūmus. Vargšas žmogus pamanė, kad bus nu-
baustas už tai, kad netinkamai pagerbė karalių. Medkirčio 
žmona pasisiūlė važiuoti su vyru ir drauge atlikti bausmę. 
Karalius nurodė jam vietą atsisėsti, primygtinai reikalauda-
mas iš jos nesikelti. Medkirtys pamanė, jog taip paprastai 
elgiamasi su aukoti skirtais gyvuliais. Paskui jis su žmona 
gavo skaniai pavalgyti ir pagalvojo: „Gyvuliai taip pat še-
riami prieš aukojimą“. 

Tada karalius paklausė, kokios dovanos žmogus norė-
tų. Išsigandęs medkirtys tepaprašė vieno dalyko. „Prašau, 
leiskite man su žmona namo parvykti gyvam! Nenukirskite 
man galvos“, – maldavo jis karaliaus. „Aš nesu nedėkingas 
niekšas ir taip žiauriai su tavimi nepasielgsiu, – atsakė jam 
karalius. – Jei duosiu tau žemės, nusigyvensi, nes nieko ne-
išmanai apie žemės ūkį. Jei duosiu tau turto, vagys jį išneš, 
nes gyveni vienas džiunglėse. Tad duosiu tau trisdešimt 
akrų sandalo medžių plantacijos, esančios miške, kuriame 
gyveni. Tinkamai jais naudokis ir gražiai gyvenk“. Tada 
medkirčiui atlėgo širdis ir jis grįžo į savo mišką. 

Po šešių mėnesių karalius vėl išvyko medžioti į mišką. 
Prisiminęs, kokią skanią duoną ragavo anąsyk, jis apsilankė 
pas medkirtį ir pamatė, kad šis laimingas. Žmogus pasakė, 
kad ėmė pardavinėti ne malkas, o medžio anglis. Medkirtys 
degino sandalo medžius ir gamindavo iš jų medžio anglis. 
Jis nežinojo, kad sandalo medžiai labai brangūs, todėl ne-
įvertino gautos dovanos. Žmogus taip pat neįvertina Dievo 
jam duotos brangios dovanos, būtent – gyvenimo, ir iš-
švaisto jį kraudamas laikiną turtą. Tokia visur gyvenančių 
žmonių tragedija. 
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Amžinoji visuotinė religija nustatė taisykles ir apriboji-
mus, kad žmogus kuo geriausiai panaudotų savo gyveni-
mą, tačiau dėl mokymo, aiškinimo bei pavyzdžių trūkumo 
žmonės jų nepaiso. Liūdna. Taisyklės teikia tikrąją laimę ir 
ramybę, jų nepaisymas – tarsi savo kūno žalojimas, gyveni-
mas mintant kaimyno maisto likučiais, kai jūsų pačių na-
muose viskas paruošta ištaigingai puotai! 

Gyvenimas turi būti tvarkingas 
 Sustiprinkite kūną, pakeiskite mąstyseną, sutvarkyki-

te savo gyvenseną – tada šalis savaime pasijus stipresnė ir 
geriau gyvens. Nedejuokite, kad nektaras saugomas moli-
niame puode. Tai daug geriau, nei laikyti nuodus auksinia-
me puode. Žemė gali būti turtinga, tačiau jei žmonės vargs-
ta, iš jos nėra jokios naudos. Geriau gyventi varganai, ta-
čiau būti tyriems, sklidiniems dieviškos meilės, kukliems, 
bijoti nuodėmės ir gerbti vyresniuosius. 

Bus lengva taip gyventi, jei studijuosite Vedas, laikysi-
tės jose pateikiamų taisyklių. Vedų Motina (Vedhamaatha) 
skatins jus ugdytis meilę ir gerumą. Tikėkite tuo. Neišmes-
kite deimanto palaikę jį stikliuku. Vedose aprašoma dora – 
geriausias ginklas, saugantis jus nuo nelaimės. 

Moterys turi laikytis moterims skirtos doros (sthree 
dharma), vyrai – vyrams (purusha dharma), šeimos žmonės – 
jiems skirtos doros (grihastha dharma), o vienuoliai – vienuo-
liams skirtos doros (sanyaasa dharma). Tokie išoriniai žen-
klai, kaip galvos skutimas, ochros spalvos drabužiai, van-
dens dubenėlis, yra tarsi spygliuota tvora, sauganti derlių 
nuo plėšikų. Deja, dabar apstu tokių tvorų, tik už jų nėra 
derliaus!  

Jums priešais akis gali būti puikios vaišės, tačiau jei 
nebūsite alkani, jomis nesusiviliosite. Reikia tinkamai pasi-
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rengti kiekvienam darbui, kad ir koks jis būtų – valgymas 
ar pasninkavimas, kiekvienam gyvenimui, kad ir koks jis 
būtų – šeimos žmogaus ar vienuolio. Akmuo, kuris kadaise 
buvo Ahalja, atvirto žmogumi ne tik po ilgos meditacijos ir 
atgailos. Tik Dievo Įsikūnijimo pėda galėjo jį atversti. Juk 
ne visi akmenys, užminti Ramos, virto moterimis. Ne visos 
pėdos, mynusios Ahaljos akmenį, turėjo galią jį atgaivinti. 
Dvasinis mokytojas turi turėti galią savo prisilietimu paža-
dinti mokinį, o mokinys turi labai norėti pabusti. Jųdviejų 
santykiai neturi būti kaip gyvatės ir varlės jos nasruose, kai 
varlė per silpna, kad iš jų ištrūktų, o gyvatė per soti, kad 
prarytų varlę. Dvasinis mokytojas turi galėti išgelbėti moki-
nį, o mokinys turi būti pasirengęs išsigelbėti. 

Pasiaukojama Hanumano tarnystė  
Pašvęskite visus darbus Viešpačiui. Niekada to nepa-

mirškite. Toks pasišventęs buvo Hanumanas. Rama jam bu-
vo tarsi kvėpavimas. Kartą po karūnavimo Sita ir trys 
Ramos broliai susitikę nutarė atleisti Hanumaną nuo tar-
nystės Ramai, visus darbus pasidalyti tarp savęs. Jiems at-
rodė, kad Hanumanas pakankamai daug dirbo. Taigi Sita ir 
Ramos broliai sudarė smulkų darbų sąrašą, kuriuos reikia 
atlikti nuo aušros iki sutemų, ir juos pasidalijo. Tą sąrašą, 
dalyvaujant Hanumanui, jie įteikė Viešpačiui Ramai. Rama, 
jau žinodamas apie naują tvarką, perskaitė sąrašą ir šypso-
damasis pritarė. Jis pasakė Hanumanui, kad visus darbus 
nudirbs kiti, o jis gali pailsėti. Hanumanas paprašė perskai-
tyti sąrašą. Susipažinęs su nauja tvarka, jis pastebėjo, kad 
vienas darbas nebuvo paminėtas. Tas darbas buvo – Ramai 
žiovaujant spragtelėti pirštais. Rama buvo karalius ir, žino-
ma, negalėjo to daryti pats. Tai daryti turėjo tarnas. Tad Ra-
ma sutiko šį darbą skirti Hanumanui! 
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Hanumanui labai pasisekė, nes privalėjo visada būti 
su savo šeimininku. Antraip iš kur jis žinotų, kada Rama 
ims žiovauti? Be to, Hanumanas privalėjo visą laiką žiūrėti 
į širdžiai mielą Ramos veidą, kad būtų pasirengęs spragte-
lėti pirštais, kai tik jo šeimininkas nusižiovaus! Jam nebuvo 
galima nė akimirkai pasitraukti į šalį ar atsipalaiduoti. Jūs 
taip pat turite būti laimingi tarnaudami Viešpačiui, nes vi-
sada esate Jo akiratyje. Visada būkite pasirengę vykdyti Jo 
paliepimus.  

Pasirinkite Dievo vardą ir pavidalą  
Viešpačiui rūpi žmogaus nuoseklumas (ekaagratha) ir 

minčių tyrumas (chittha-suddhi). Nesijauskite esą fiziškai 
nuo Jo toli. Jam nėra nei arti, nei toli esančių. Jei ant voko 
adresą užrašysite tinkamai, laiškas pasieks adresatą, kad ir 
kur jis gyventų: gretimoje gatvėje, Kalkutoje ar Bombėjuje. 
Dievo prisiminimas yra pašto ženklas, apmąstymas – ad-
resas. Prisiminti Dievą padės Jo vardas, apmąstyti Jį – pa-
vidalas.  

Pasirinkite vieną Dievo vardą ir pavidalą, kad Jį prisi-
mintumėte ir apmąstytumėte, tačiau nekalbėkite blogai 
apie kitus Jo vardus bei pavidalus. Būkite kaip mergina, 
nutekėjusi į vyro namus, kuri gerbia vyresnius šeimos na-
rius: šešurą, jo brolius, svainį, patarnauja jiems, tačiau savo 
širdį skiria tik vyrui, kurį ji ypač myli ir gerbia. Jei kritikuo-
jate kitų tikėjimą, jūsų atsidavimas Viešpačiui netikras. Jei 
patys būsite nuoširdūs, vertinsite kitų nuoširdumą. Pastebi-
te kitų žmonių trūkumus, nes patys jų turite. 

Kartą Dandakaranjos miške Rama, apsuptas beždžio-
nių kariūnių, ilsėjosi, padėjęs galvą ant Sugrivos kelių. 
Nakties danguje aiškiai švietė mėnulio pilnatis. Joje nebuvo 
nieko, išskyrus vieną mažytę dėmelę. Rama paklausė, ką 
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galėtų reikšti dėmelė. Visi atsakė skirtingai. Vienam atrodė, 
kad tai jūros atspindys, kitam – didelė duobė, trečiam – kal-
nų virtinė. „Mėnulyje aš matau Tavo atvaizdą, Tavo spalvą, 
nieko kito“, – tarė Andžanėja, kuris buvo atsidavęs savo 
Viešpačiui taip, kad visur ir visada matė tik Jį. 

Tikėkite savo kultūra, nes ji skatina eiti savitvardos ir 
drausmės keliu. Neišklyskite iš kelio susivilioję svetimų 
kultūrų išoriniu blizgesiu. Dabar indišką paprotį dėvėti sa-
rius perėmė vakarietės moterys, o indės pradėjo vilkėti suk-
neles! Indės kerpasi trumpai plaukus ir nebenešioja raudo-
no taško ant kaktos (kumkum), kad atrodytų madingos, ta-
čiau kiekvienas indų paprotys turi gilią prasmę. Negalima 
to nepaisyti ir primityviai mėgdžioti kitus. Žibalo lašas gali 
sugadinti visą saldėsių indelį. Perimkite gerus kitų kultūrų 
bruožus, būtent tuos, kurie padeda jums kontroliuoti klajo-
jančias mintis, analizuoti ir gebėti geriau skirti, kas yra tin-
kama, o kas ne.  

Iš daugybės šio miesto gyventojų tik jums teko laimė 
atvykti čia ir išgirsti šiandien duotus patarimus. Tad kuo 
geriausiai pasinaudokite šia proga ir nuo šios akimirkos 
ryžkitės gyventi gražiau. Klausykitės visų, kurie kalba apie 
jus ir kitus apimančią Viešpaties šlovę. Mokykitės Jį pažinti 
ir atrasti visuose. Toks Mano patarimas jums šiandien. 

Madrasas, 1964 08 15 
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25. PUIKYBĖS BURBULAS 

Žmogus yra piligrimas, keliaujantis į ypatingą doros ir 
ramybės buveinę, tačiau pasidavęs pojūčiams ir pasukęs į 
šalikelę nuklysta į išorinį malonumų pasaulį. Tokiam ke-
liautojui rūpi įvairūs niekniekiai: kitų žmonių gyvenimų ir 
vietovių smulkmenos, tačiau jis nesistengia pažinti savęs ar 
sužinoti, iš kur atvyko, nieko nežino apie save, savo ištakas 
ir esmę, gyvenimo tikslą ir likimą. Žmogus paveldėjo di-
džiulį turtą, bet jo nevertina ir jaučiasi esąs skurdžius. Išsi-
vaduokite iš egoizmo pančių – suprasite esą didingi. 

Priešais Mane stovi mikrofonas. Kažkas jį sukūrė. Tie-
sa? Nematote ir nežinote jį sukūrusio žmogaus, tačiau ne-
abejojate jo buvimu. Be to, akivaizdu, kad tas žmogus ge-
rai išmano savo darbą. Taip pat ir šios visatos kūrėjas turi 
gerai išmanyti savo darbą. Visata sudaryta iš penkių ele-
mentų. Kūrėjas juos gerai pažįsta, moka jais manipuliuoti, 
žino jų ypatingas savybes. Jis yra vidinis gyventojas (kshet-
hrajna), puikiai pažįstantis savo lauką (kshetra). Kai kalbu į 
mikrofoną, visi galite Mane aiškiai girdėti. Magnetofonas, 
ventiliatorius, elektros lemputės, šviesos girliandos veikia 
dėl tos pačios neregimos, tuos daiktus gaivinančios elek-
tros srovės.  

Divanas Bahaduras Ramasvamis, jogas Sudhanandha 
Bharatis bei kiti apie tą patį vidinį gyventoją, visatos žino-
vą, vadinamą įvairiais vardais ir vaizduojamą įvairiais pa-
vidalais, kalbėjo jums skirtingai. Tai Vedose, Šastrose, „Ma-
habharatoje“, „Ramajanoje“ ir „Bhagavatoje“ skirtingai api-
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būdinamas neasmeninis asmuo. Laikykitės jo, gyvenkite sa-
vo gyvenimą – nesuklysite. Tegu jis vadovauja veiklai – jū-
sų karjera nežlugs. Be to, išsiugdysite drąsą, ramybę, tikėji-
mą savimi ir savo lemtimi. 

Kaip Krišna mokė įveikti egoizmą  
„Gytoje“ Krišna kartais Ardžuną vadina Kauntėja. Ką 

toks vardas reiškia? Jis reiškia „tą, kuris ramiai suvokia“. 
Jūs tai darote patogiai sėdėdami šioje salėje: oras puikus – 
tad galite ramiai klausytis. Tačiau prisiminkite – Ardžuna 
buvo tarp dviejų priešiškų kariuomenių, pasirengusių ko-
vai, kuriai kruopščiai rengėsi daugybę metų. Tokiu metu 
dėmesiui sutelkti reikia ypatingos savitvardos bei pastan-
gų. Krišna vadina Ardžuną Kurunandhana, t. y. „tuo, kuris 
džiugiai atsilygina už karmą ir siekia aukšto idealo“. Kiek-
vienas kreipinys tinkamas, turintis vidinę prasmę ir ko nors 
mokantis kitus.  

Krišna nuolat mokė Ardžuną įveikti egoizmą. Kartą 
Ardžuna prieš Mahabharatos karą apsilankė Ramasethe, 
netoli Ramešvaramo. Ardžuna nusišaipė, kai Andžanėja 
pareiškė, jog užuot numalšinęs jūrą ir privertęs beždžiones 
krauti vieną ant kito akmenis, jis galįs vienas, be pašalinės 
pagalbos, pastatyti iš strėlių tiltą. Tačiau kai Andžanėja 
žengė tuo tiltu žingsnį, strėlės, neišlaikiusios svorio, lūžo! 

Staiga ten atsirado Krišna ir pasiūlė pagalbą. Kol An-
džanėja ėjo tiltu, norėdamas pamokyti Ardžuną, Krišna nu-
gara parėmė kitą tiltą. Ardžuna matė žaizdas tose vietose, 
kur strėlių antgaliai įsmigo į Viešpaties nugarą. Taigi Ar-
džuna nuslopino savo puikybę ir paprašė Andžanėją Ku-
rukšetroje kautis jo pusėje, tačiau Andžanėja pasakė, kad 
kauravų kariuomenė – pernelyg menkas priešas jo narsai 
įrodyti, nederėtų varžytis su tokiu silpnu priešininku. An-
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džanėja pasisiūlė stebėti mūšį nuo Ardžunos vežimo vėlia-
vos. Ardžuna mielai su tuo sutiko.  

Egoizmas – didelis priešas  
Krišna padėjo Ardžunai nuslopinti puikybę per karą 

dar vienu įdomiu būdu. Besibaigiant karui Ardžuna staiga 
pajuto pasididžiavimą, kad Krišna, jo vadeliotojas, yra „tar-
nas“, ir pamanė, kad kaip šeimininkas turėtų išlipti iš veži-
mo ne pirmas, o paskui tarną. Taigi tą dieną Ardžuna liepė 
Krišnai išlipti pirmam. Tačiau Krišna nepakluso tvirtinda-
mas, kad pirmas turi išlipti Ardžuna. Ilgokai priešinęsis, 
prašęs, maldavęs pagaliau Ardžuna nenoriai, įveikęs savo 
puikybę, išlipo iš vežimo. Po jo išlipo Krišna, ir kaipmat ve-
žimas užsiliepsnojo! Paaiškėjo, kad padegamosios strėlės ir 
svaidomieji ginklai, įsmigę į vežimą, buvo neveiksmingi 
tol, kol jame buvo Krišna. Tačiau kai tik jis išlipo, strėlės ir 
ginklai pradėjo veikti, vežimas užsidegė. Taigi Krišna paro-
dė, kad kiekvienas Viešpaties veiksmas bei žodis prasmin-
gas ir tikslingas. To paprasti mirtingieji negali suprasti. 
Egoizmas – didelis priešas. Turite būti visada budrūs, kad jį 
įveiktumėte. 

Įveikite vidinius priešus 
Puikybė visada kelia savo galvą. Ten, kur, regis, buvo 

dykynė, palijus lietui žemė apsikloja žaliu kilimu. Puikybė 
taip pat stengiasi kiekviena proga pasireikšti. Kartą kara-
lius Sikhadhvadža, pajutęs didelį norą užsiimti askeze, iš-
vyko į mišką. Karalienė Čudala buvo dar mažiau prisirišusi 
prie šio pasaulio, tačiau ji to, kaip jos vyras, nerodė. 

Žmona apsirengė vyriškais ochros spalvos drabužiais, 
pasiėmė rožinį ir išėjo į džiungles ieškoti savo vyro. Ilgai jo 
ieškojo ir pagaliau suradusi karalienė paklausė, kas jis esąs. 
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Karalius atsakė esąs karalystės valdovas, kuris atsisakė sa-
vo turtų, brangenybių, rūmų, kariuomenės ir t. t. „Kodėl jų 
atsisakei?“ – paklausė Čudala. „Dėl ramybės“, – atsakė ka-
ralius, tačiau prisipažino jos neradęs. Tada karalienė pasa-
kė jam, kad beprasmiška atsisakyti „daiktų“, reikia atsisa-
kyti ne jų, o jų troškimo, nesididžiuoti, kad jų turi ar kada 
nors turėjai. Žmogus turi būti nešališkas objektyvaus pa-
saulio atžvilgiu, kad galėtų nukreipti žvilgsnį į savo vidų ir 
įveikti vidinės karalystės priešus, tapti savo paties šeimi-
ninku. Kai karalius mėgino pulti į kojas savo naujam dvasi-
niam mokytojui, Čudala prisipažino, kas esanti. Ji buvo ir 
dora žmona (sathi), ir savo vyro (pathi) dvasinė mokytoja 
(guru). Senovėje buvo daug tokių garbingų, išsilavinusių 
moterų. Dabar jų mažai. 

Nepaprasta minties galia  
Ugdykitės tokį atsidavimą, kokį Krišnai jautė pieme-

naitės, Radha, Udhava50, Hanumanas. Ramakrišna Parama-
hamsa užsiėmė intensyvia dvasine praktika, kad taptų toks, 
koks buvo Hanumanas. Jis taip įsijautė į Hanumano vaid-
menį, kad pasikeitė net jo fizinė išvaizda – Ramakrišnai Pa-
ramahamsai užaugo mažytė uodegėlė. Tokia nepaprasta 
minties galia. Dauguma piemenaičių vyrų ir anytų stengėsi 
atbaidyti jas nuo Krišnos, skleisdami gandus apie jį. Tačiau 
kaip galima atskirti individualią sielą (jeeva) nuo visatos 
Viešpaties (Jagadeeshwara)? Pasak Vjasos, didžio šventojo, 
neįmanoma žodžiais apsakyti tokio atsidavimo, kokį savo 
Viešpačiui jautė piemenaitės. Jos neturėjo nė kiek egoizmo, 
todėl tapo ypatingomis Viešpaties sekėjomis. 

                                                 
50 Udhava – Krišnos vaikystės draugas. 
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Mokykitės meno įveikti egoizmą iš Šastrų, kurių žino-
vų yra šioje salėje. Jų mūsų šalyje tebėra daug, kad ir kaip 
ilgai šventieji raštai buvo ignoruojami, o kiti mokslai skati-
nami. Turbūt girdėjote apie Bhodžaradžą, didį mokslo vyrų 
rėmėją. Iš pradžių karalius mokslo vyrų nerėmė, tačiau vie-
nas įvykis privertė jį susimąstyti. Jo karalystės mokslo vy-
rai, be abejo, turėjo didelę Dievo malonę, bet buvo labai ne-
turtingi, jų šeimos badavo. Vienas mokslo vyras taip vargo, 
kad iš nevilties nutarė vogti – tik ne iš varguolių namų, o iš 
karaliaus rūmų, nes manė, kad netekęs kelių daiktų kara-
lius labai nenuskurs. Tad kartą sutemus žmogus įslinko į 
karaliaus apartamentus ir, nors galėjo išsinešti sidabrinius 
stalo įrankius, auksines taures ir lėkštes, paėmė tik tai, ko 
jam labiausiai reikėjo – apie du kilogramus kvietinių miltų. 
Eidamas tamsiu koridoriumi ir nešinas miltų maišu, jis iš-
girdo triukšmą – todėl pro praviras duris įbėgęs į kažkokį 
kambarį pasislėpė po lova. Ten buvo karaliaus miegamasis. 

Mokslo vyrai turi tikėti savo žiniomis 
Tas žmogus visą naktį praleido po lova nedrįsdamas 

pajudėti, atsikosėti ar nusičiaudėti, net garsiai kvėpuoti. 
Valandą prieš aušrą karalius pabudo, atsisėdo lovoje ir te-
besnausdamas ėmė deklamuoti posmą, kurį prisiminė nak-
tį. Tačiau deklamuodamas paskutinę eilutę karalius nutilo, 
nes niekaip neprisiminė vieno žodžio. Mokslo vyras girdėjo 
tą posmą anksčiau, tad nesusilaikė ir pamiršęs, kad yra va-
gis, iš po lovos šūktelėjo žodį. Karalius pažvelgė po lova, 
pasisveikino su žmogumi, pagyrė jį už žinias ir užjausda-
mas dėl tokios varganos būklės, kurioje jis atsidūrė, gausiai 
apdovanojo. Taip Bhodžaradža sužinojo, kad jo karalystės 
mokslo vyrai skursta. 
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Mokslo vyrai savo ruožtu turi žinoti, kad jų žinios nie-
kada jų neapvils, jiems nepakenks, o tik padės, jeigu jie bus 
uolūs, malonūs, nuoširdūs ir dievobaimingi. Dievo vardo 
kartojimas, Jo šlovės, begalinio gailestingumo ir galios ap-
mąstymas sustiprins tikėjimą Dievu. 

Juk matėte, kaip motina, maitindama kūdikį, pasisodi-
na jį ant kelių ir rankoje laikydama lėkštę verčia jį valgyti 
pabardama ar nusišypsodama, pasakydama kokį nors juo-
ką, papasakodama pasaką ar pagąsdindama, atkreipia jo 
dėmesį rodydama į šuniuką, gėlytę ar mėnulį. Aš taip pat 
turiu naudotis Sava taktika, kad priversčiau jus klausytis ir 
suvokti tai, kas reikalinga jums augti. Todėl kalbėdamas 
įpinu istorijų, padainuoju, padeklamuoju eilėraštį! 

Madrasas, 1964 08 16 
 
 
 
 
   imimas ir mirtis – dvi aukštos uolos,  
tarp kurių teka upė. 
Dvasios jėga – tiltas per bedugnę. 
Tiems, kurie turi tokią jėgą ir tikėjimą, 
jokie potvyniai nebaisūs. 
Nepaisydami pavojų, 
stiprinami dvasios jėgos, 
jie gali pasiekti kitą krantą.  

Satja Sai Baba  
 

G 
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26. NETIKRAS GAILESTIS  

Mokytas braminas, kalbėdamas apie „Gytą“, paaiški-
no, kad ji apibendrina Upanišadas. Bharatos žmonės gyve-
na „Gytos“ rūmuose, nors to ir nežino. Į tuos rūmus įeina-
ma tada, kai atgailaujama, kai suvokiamas juslinių malonu-
mų menkumas ir ieškoma svarbesnių bei malonesnių daly-
kų. Maloniausias atlygis tada būna Aukščiausiojo Viešpa-
ties pažinimas (Purushoththamapraapthi). Viešpats (Puru-
sha) – „tas, kuris gyvena fiziniame kūne (pura). Visata taip 
pat yra Jo kūnas. Tad tas, kuris gyvena joje, yra Aukščiau-
siasis Viešpats (Purushoththama). Jūsų sąmonė atpažįsta 
skruzdėlę, kai toji užropoja jums ant kojos. Kitaip sakant, 
Viešpaties valia sąmonė yra visame kūne. Aukščiausiojo 
Viešpaties sąmonė persmelkia ir priverčia judėti visą visatą, 
kuri yra Jo kūnas. Viešpats yra tarsi atskiras medis, o Aukš-
čiausiasis Viešpats – miškas. Individuali siela yra atskira 
(vyasthi), Dievas – bendras (samashti). Jei norima tapti Aukš-
čiausiuoju Viešpačiu, reikia rinktis jogos arba žinių kelią, 
paaukoti savo veiksmus Dievui, Jam aukotis. 

Pasak mokyto bramino, individuali siela, pojūčių tam-
poma į penkias puses, negali pažinti vienovės. Juk iš tikrų-
jų nesvarbu, ar žmogaus kišenėje yra viena penkių rupijų 
moneta, ar tiek pat pinigų smulkiomis monetomis. Visi 
penki pojūčiai tarnauja tam pačiam Viešpačiui. Jie visi – 
tarsi viena šeima, turinti vieną šeimininką. Pojūčiai ne visa-
da žalingi. Juos galima dvasiniu darbu išlavinti taip, kad jie 
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būtų naudingi. Net intelektas gali tapti priešu, jeigu jis ska-
tina puikybę, norą varžytis, pasirodyti prieš kitus. 

Kartą dievai ėmė girtis, kad savo galiomis įveikė de-
monus. Kai jie šventė pergalę, staiga atsirado būtybė ir nu-
metė ant žemės, priešais juos, žolės lapelį. Ji paprašė Ug-
nies (Agni) dievo jį sudeginti, tačiau jam nepavyko. Tada 
būtybė liepė Vėjo (Vaayu) dievui jį pakelti, bet jis neįsten-
gė. Paskui būtybė pakurstė Lietaus (Varuna) dievą nuplau-
ti lapelį, bet jis negalėjo to padaryti, kad ir kaip stengėsi. 
Nuslopinusi visų dievų puikybę, dievybė supažindino 
juos su Aukščiausiosios Tikrovės mokslu, kuris pažadina 
vidinį jėgos šaltinį. Tai nėra paprasta istorija. Ugnies die-
vas vadovauja kalbai ir moko žmogų, jog kalbėti reikia ra-
miai, kad jėga glūdi jo viduje. Vėjas yra gyvybinė energija, 
Indra – intelektas. 

Apie žmogų sprendžiama pagal jo elgesį 
Šiaip ar taip svarbiausia, kaip žmogus elgiasi ir ką vei-

kia. Laikantis doros ir dirbant dvasinį darbą tai ypač aktua-
lu. Sprendžiate apie žmogų pagal jo elgesį ir būdą, kuris iš-
ryškėja jam ką nors veikiant. Čia nereikia jokių liudytojų ar 
įrodymų. Kartą gyveno dvi moterys. Jų namai buvo vienas 
priešais kitą. Vieną moteris turėjo penkias karves, kita – tik 
vieną. Turtinga moteris buvo labai netaupi, ekstravagantiš-
ka ir nerūpestinga. Tad ji skolindavosi pieno iš moters, kuri 
turėjo tik vieną karvę, o ši padėdavo turtuolei tvarkytis na-
muose, nors pati turėjo didelę šeimą. Kai turtingoji moteris 
buvo skolinga apie 50 litrų pieno, vargingosios karvė nu-
gaišo. Tad varguolė nuėjo pas turtuolę ir pareikalavo grą-
žinti skolą – kasdien po litrą. Išgirdusi tai turtuolė supyko 
ir padavė varguolę į teismą, tvirtindama, kad niekada pie-
no iš jos nesiskolinusi. 
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„Kodėl turėdama penkias karves turėčiau eiti pas kai-
mynę, kuri turi tik vieną karvę, ir prašyti paskolinti pie-
no?“, – paklausė moteris. Teisėjas buvo protingas vyras ir 
užjautė vargšę moterį, kurios karvė nugaišo. Jis žinojo, kaip 
išsiaiškinti tiesą: padavė abiem moterims po penkis kibirus 
vandens, liepė nusiplauti kojas ir grįžti į teismą. Turtingoji 
moteris išpylė visus penkis kibirus ant kojų ir grįžo į teismą 
purvinomis kojomis. Vargšė moteris kruopščiai nusiplovė 
kojas išnaudodama tik vieną vandens kibirą ir neliesdama 
kitų keturių. Tai, kaip abi moterys plovė kojas, atskleidė jų 
būdą. Teisėjas iškart suprato, kuri iš jų kalta. Varguolė bu-
vo labai taupi, o turtuolė išlaidi, jai visada visko trūkdavo. 

Dvi žmogaus iltys  
Ardžunos neviltis taip pat rodo jo paslėptą egoizmą, 

charakterio trūkumą. Didvyris (dheera) mūšio lauke virto 
bailiu (bheeru). To priežastis – „aš“ ir „mano“ sąvokos. „Aš 
pateksiu į pragarą. Geriau jau eisiu prašyti išmaldos. Nesi-
kausiu su savo dvasiniu mokytoju, dėde, pusbroliu ir 
t. t.“, – kalbėjo jis. „Aš“ ir „mano“ yra tarsi dvi nuodingos 
iltys. Jas reikia ištraukti – tada žmogus nepadarys niekam 
nieko blogo. Kartą Narada Brahmai atskleidė juokingą pa-
saulio padėtį, kad mirti besirengiantys žmonės aprauda jau 
mirusius žmones. Kaip tik taip elgėsi Ardžuna. Tokia kvai-
lystė maskuojama pasiaukojimu ir labdara. Juk mūšio lauke 
reikėjo spręsti klausimą: ne kas yra kieno giminė, o kas tei-
sus ir kas kaltas. Reikia kovoti dėl tiesos, teisingumo – tokia 
kario (kshathriya) pareiga. Visa kita tegu sprendžia Teisėjas. 

Krišna tarė Ardžunai: „Stebiuosi, kad taip raudi. Esi 
miego, neišmanymo nugalėtojas (gudakesha). Nesididžiuok 
manydamas, kad žudai. Juk jie nemiršta, nes turi daug 
svarbesnių darbų. Tikrasis jų „aš“ niekada nemiršta. Jų kū-
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nų mirties nuosprendį paskyriau Aš. Tau tereikia įvykdyti 
Mano įsakymą“. 

Esi tik Mano įrankis  
Krišnos padedamas, Ardžuna atsipeikėjo. Iliuzija, ver-

tusi manyti, kad jis yra didis lankininkas, Durjodhanos 
priešas ir t. t., dingo. Ardžuna suprato, kad jis – tik įrankis 
Viešpaties rankose. 

Jūs taip pat turite išmokti šią pamoką. Antraip kančios 
niekada nesibaigs. Maldoje sakoma: „Iš tamsos vesk mane į 
šviesą“ (thamaso maa jothirgamaya). Tamsa – egoizmas, švie-
sa – pasiaukojimas. Su Dievo šviesa lengva apšviesti vidinę 
sąmonę ir išorinį elgesį. Tegu Dievo vardo žiburys apšvie-
čia liežuvį – šviesa išstums tiek vidinę, tiek išorinę tamsą. 
Tegu ji visada aiškiai šviečia. Greitai pakilsite į nepaprastas 
aukštumas ir džiaugsitės laime, kurios niekada nepatirsite 
tenkindami pojūčius. 

Madrasas, 1964 08 17 
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27. KAIP MATO AKYS 

Šis tamilų ir telugų kalbomis kalbančių žmonių susi-
būrimas – tarsi dviejų upių: Jamunos ir Gango susiliejimas. 
Visada kalbu viena kalba. Niekada nekeičiu kalbos taikyda-
masis prie auditorijos. Esu tikras, kad Mano žodžių esmę 
supras net tie, kurie nemoka telugų kalbos. 

Kai pasaulį apima nerimas (ashaanthi), Viešpats įsikū-
nija žmogumi, kad išmokytų žmoniją ugdytis didžiąją ra-
mybę (prashaanthi) ir parodytų jai kelią į taiką. Dabar šei-
mose, mokyklose, bendruomenėse, kaimuose, miestuose ir 
šalyse vaidai ir nesantaika išstūmė ramybę bei draugystę. 
Neramumai ir baimė užteršė žmonių maistą. Todėl atidary-
ta ši Prašanti šventųjų raštų žinovų susirinkimo salė, o 
mokslo vyrai gavo užduotį supažindinti žmones su Šastrų 
mokymu ir atgaivinti išdžiūvusį ramybės šaltinį.  

Kodėl neramumai vargina pasaulį? Todėl, kad suve-
šėjo prieraiša, neapykanta ir akla meilė. Jos kyla dėl neiš-
manymo ir paskleidžia iliuziją. Prietemoje daikto aiškiai 
nematyti – jis palaikomas kuo nors kitu. Virvė klaidingai 
palaikoma gyvate, kelmas – vagimi. Stikliukas gali atrody-
ti kaip deimantas. Tas klaidingas supratimas, blanki šviesa 
turi dingti. Tačiau tai nutiks tik tada, kai žmogus išmoks 
skirti tiesą nuo melo. Kaip tik to moko Šastros. Kaip tik tai 
šie mokslo vyrai yra įpareigoti jums perteikti. Jie jums pa-
tvirtins, kad į išorę besiveržiančius pojūčius reikia pasukti 
į vidų. Pirmiausia iš savo širdies išvalykite paskatas, ins-
tinktus, įpročius, prietarus, požiūrius – tada joje ryškiai ir 
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aiškiai švies Dievas. Kaip tai padaryti? Atsakymą rasite 
Vedose. 

Dvejopo patyrimo netikrumas  
Pasak Vedų, šių dalykų neįmanoma suprasti. Žodis 

Vedha reiškia žinias, kurių neįmanoma įgyti pojūčiais, in-
telektu ar nevaldoma intuicija. Dvejopo pasaulio gyvento-
jas negali suvokti nedualumo. Jis yra „net aukščiau už 
protą“ (apraapya manasa saha). Iš tikrųjų reikia pakilti virš 
intelekto ir proto, jei norite suvokti vienovės didybę. Ko-
dėl Vedos aiškina dualumą (dhwaitha)? Regintysis ir regi-
nys, kūrėjas ir kūrinys, gėris ir blogis, tiesa ir melas yra 
kiekvieno žmogaus kasdienis patyrimas. Gamta (prakrithi) 
iš esmės dvejopa. Vedos padeda žmogui pažinti dvejopo 
patyrimo netikrumą ir vienovės tikrumą. Jos tai skelbia 
garsiai ir entuziastingai. 

Apana minėjo, kad elnias, dramblys, drugelis, žuvis ir 
bitė žūva sutrikus kuriam nors pojūčiui: klausos, lietimo, 
regos, skonio ar uoslės. Jei šie gyvūnai yra tik vieno pojūčio 
aukos, tai kaip reikia gailėtis žmogaus, kurį žudo visi penki 
pojūčiai! Ardžuna taip pat turėjo tokių priešų. Staiga jis pa-
noro atsisakyti savo misijos ir imtis kitokio darbo, būtent – 
ne kovoti (kario misija), o tapti asketu (imtis misijos, kurią 
reikia užsitarnauti tobulėjant). Žmogus turi atlikti dvasinį 
darbą ir pelnyti Dievo malonę – tada kliūčių nebeliks. 

Viešpaties rankos ir kojos yra visur 
Akimirką susižavėjęs asketo idealu Ardžuna norėjo at-

sisakyti veiksmo (karma). Tačiau tik veikiant galima labiau 
atsiduoti Dievui, nes veiksmas išvalo protą ir parengia jį 
dvasinėms žinioms. Klausymasis (sravana) – inertiškas, ap-
mąstymas (manana) – energingas, o dėmesio sutelkimas (ni-
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didhyaasana) – ramus veiksmas. Kai paprasčiausiai klauso-
tės, tik imate ir nieko neduodate, esate inertiški, kai apmąs-
tote tai, ką išgirdote, bandydami suvokti, esate energingi, 
kai paskęstate meditacijoje, patiriate džiugią ramybę. Tokia 
meditacija – atsidavimo Dievui vaisius. 

Nereikia pernelyg smarkiai kovoti su iliuzija, kurios 
veikiami prisirišate prie kūno! Ramanudža Thathačarja ką 
tik pasakė, kad iliuzija išsisklaidys tik tada, kai žmogus mi-
nutę tyliai pasėdės ir panagrinės pasaulį, stengsis jį pažinti. 
Žinios nėra tai, ko žmogus neturėjo (apraaptha-praapthi), kas 
nors naujai įgyta, tarsi kieno dovanota dovana, pinigai, ku-
rie priklausė davėjui ir kuriuos gavo gavėjas. Žinios yra tai, 
ką jau turėjote (praptha-prapathi). Kažkas davė jums dešim-
ties rupijų banknotą, kurį įsidėjote į knygą, o knygą kam 
nors paskolinote. Kai paprašėte grąžinti knygą, kartu su ja 
atgavote ir pinigus. Taip jums atskleidžiamos žinios. Dvasi-
nis mokytojas duoda jums jūsų pačių širdies knygoje sau-
gomą turtą. Nežinojote, kad jį turite. Bijote, nes pamiršote, 
jog iš tikrųjų esate stiprūs. Agnihothramas Thathačarja mi-
nėjo, kad „Viešpaties rankos ir kojos yra visur“ (sarvathaah 
paani paadham). Jo dėka galite matyti – jūsų akims reikia Jo 
akies, kad matytų. Sielos atgarsis vidinėje sąmonėje (anthah-
karana) gaivina akį ir priverčia veikti regėjimo pojūtį, matyti 
išorinį pasaulį. 

Kai siela ima šviesti, žmogus išsivaduoja iš vergovės. 
Iliuziją sukelia ne aristokratiška aplinka, kurioje žmonės 
tarsi rojuje gyvena, o žmogaus būsena. 

Sunku tapti atsidavusiuoju 
Kai iliuzija išsklaidoma, dingsta liūdesys, kyla džiaugs-

mas. Liūdesio sunaikinimas (dukha nivritthi) ir palaimos 
pelnymas (aanandha praapthi) vyksta vienu metu. Protas yra 
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tarsi piktadarys. Tai kitaip vadinamas troškimas. Minčių 
turinys – taip pat troškimas. Jame audžiamas audeklas. Kai 
troškimai dingsta, nebelieka ir minčių. Ištraukite siūlus ir 
audeklo nebeliks. Išmeskite iš galvos troškimus ir tapsite 
laisvi. Liūdesys ir džiaugsmas – dvi to paties patyrimo ap-
raiškos. Liūdesiui praėjus apima džiaugsmas. Džiaugsmui 
pasibaigus prasideda liūdesys. Kai pakviečiate pietų nere-
gį, turite padėti ant stalo dvi lėkštes, nes jis ateis su palydo-
vu. Liūdesys ir džiaugsmas – tarsi du neperskiriami draugai.  

Sunku tapti atsidavusiuoju. Tai iš tikrųjų daug sun-
kiau, nei įgyti žinių, nes atsiduodant Viešpačiui reikia visiš-
kai pasiaukoti, su viskuo susitaikyti, kad ir kas nutiktų. 
Upė turi grįžti į ištakas – apsigręžti ir tekėti aukštyn. Jei lei-
sitės žemyn, vis labiau grimsite ten, kur vanduo negeria-
mas. Tačiau nenusiminkite. Kada nors jums pavyks. Kuo 
greičiau, tuo geriau. Mangų pardavėjas gali už rupiją par-
duoti keturis vaisius. Jis nepuola į neviltį, jei trys iš jų supū-
na, nes galbūt ateis toks pirkėjas, kuris pasiūlys rupiją už 
ketvirtą vaisių. 

Atvykote čia, pasiklausėte Manęs, pamatėte Mane, pa-
skaitėte apie Mane – pritaikykite gyvenime nors vieną pata-
rimą, kurį gavote. Kai norite uždegti ugnį, brūkštelėkite 
vieną degtuką, tam nereikia visos dėžutės. Tikėkite, kad 
jums pavyks. Atkakliai siekite tikslo. 

Atsidavimo pakopos 
Kūnas išgyvena vaikystę, paauglystę, brandą ir senat-

vę. Atsidavimas taip pat turi pakopas. Gležnas pumpuras – 
meilė, išsikleidęs žiedas – atsidavimas Dievui, prinokęs 
vaisius – pasiaukojimas. Be to, Dievui mieli tam tikri 
veiksmai, kuriais žmogus nieko neskaudina. Rama, vienui 



Kalba Satja Sai, IV tomas 
 

 158 

vienas susirėmęs su Kharo ir Dušano51 kariuomenėmis, 
demonams ir miško išminčiams nerodė savo narsos, neat-
skleidė dieviškumo. 

Atvykau čia ir kasdien jus mokiau todėl, kad to nusipel-
nėte. Dovanojau jums Savo malonę. Sėdėjote, matėte Mane, 
klausėtės Mano žodžių labai tyliai, net tyliau nei žmonės, at-
vykę į Prašanti Nilajamą. Džiaugiuosi, kad tiek daug jūsų 
nori sužinoti apie dvasinius dalykus. Komitetas taip pat turi 
daug energijos ir entuziazmo, reikalingo tęsti šiuos septynias 
dienas trunkančius šventųjų raštų aiškinimus (saapthaahams). 
Vėliau pasitaikys daugiau tokių progų. Šis didelis plotas ap-
link Venkatagirio radžos namą labai tinka tokiems susibūri-
mams. Tik pagalvokite, kokia laimė aplankė jo namus. Jis tu-
rėtų labai džiaugtis, kad tiek daug jūsų čia susirinko, klausė-
si dvasią keliančių mokslo vyrų kalbų ir nusprendė žengti 
dvasiniu keliu. Palaima, kurią čia patyrėte, neatėjo iš išorės. 
Ji yra jumyse. Jūs – palaimos įsikūnijimai (aanandhaswaruu-
pa). Palaima išsiliejo iš jūsų širdžių. 

Madrasas, 1964 08 18 
 
 
  ikėkite Dievo malone ir dorai gyvenkite. 
Paaukokite savo gyvenimą tarnauti silpniems,  
apmąstyti Dievo galybę ir šlovę. 
Melskitės, kad tinkamai vykdytumėte savo pareigą,  
ir Dievas išgirs jūsų maldą. 

Satja Sai Baba 
 

                                                 
51 Kharas ir Dušanas – du „Ramajanos“ veikėjai, demono Ravanos broliai. 
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28. BŪKITE PRIŽIŪRĖTOJAI 

Šiandien septynias dienas vykusio šventųjų raštų aiš-
kinimo (saptaaha) užbaigimas (samaapthi). Dauguma šį žodį 
supranta kaip paskutinę funkciją, tačiau jo prasmė daug gi-
lesnė. Samapthi reiškia nekintamos išminties (sama) įgijimą 
(aapthi) – dvasinių pamokų bei kalbų klausymosi, apmąsty-
mo ir dėmesio sutelkimo vaisių. Pasaulietine prasme šis žo-
dis žymi tam tikro laiko pabaigą, dvasine prasme – pakili-
mą virš laiko! 

Kokia šių kalbų esmė? Kaip jas galima būtų apiben-
drinti? Esmė tokia – jei žmogus nori ilgalaikės ramybės ir 
džiaugsmo, jis turi liautis ieškojęs juslinių objektų. Materia-
liosios vertybės teikia ne tik džiaugsmo, bet ir liūdesio. 
Kaupdamas turtus, nuolat ko nors geisdamas žmogus svy-
ruoja tarp džiaugsmo ir liūdesio. Tačiau tiek džiaugsmo, 
tiek liūdesio priežastis viena – prieraiša. Išsigelbėti galima 
tik prie nieko neprisirišant. Prieraiša (aashakthi) yra mirtis 
(maaraka), neprieraiša (anaashakthi) – gelbėtojas (thaaraka). 

Milijonierius moka mokesčius su ašaromis akyse. Mo-
kyklos direktorius, išeidamas dirbti į kitą vietą, džiugiai 
perduoda kitiems baldus ir laboratorijos prietaisus. Kodėl? 
Todėl, kad direktorius žino, jog yra ne tų daiktų savininkas, 
o tik prižiūrėtojas. Direktorius prie jų nė kiek neprisirišęs. 
Juk daiktai priklauso valstybei. Jūsų šeima, namas, žemė, 
automobilis yra Dievo nuosavybė. Ji jums patikėta, bet turi-
te būti pasirengę nemurmėdami ją atiduoti. 
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Šventoje mūsų šalies literatūroje: Vedose, Šastrose, 
Ithihasose, Manusmrithi52 ir Puranose yra vaistų, gydančių 
nuo prieraišos ir suteikiančių stiprybės būti nešališkiems. 
Galbūt kitose vietose gaunami vaistai malonesni, tačiau 
jiems reikia skirti laiko ir pinigų. Be to, tokie vaistai skaus-
mo nenumalšina. Pasiaukojimas (thyaaga) nereiškia, kad ne-
reikia vertinti daiktų. Reikia juos vertinti ir net jų norėti. 
Tačiau visada prisiminkite, kad daiktai neamžini, o jų tei-
kiamas džiaugsmas paviršutiniškas ir laikinas. Kitaip sa-
kant, jais per daug nesižavėkite, nepervertinkite jų. Žinoki-
te tikrąją jų vertę. 

Kruopščiai ištirkite  
Kartą ištroškęs keleivis geležinkelio stotyje paklausė 

vandens nešėjo, ar jo odinis maišas švarus. „O dėl švaros, 
galiu pasakyti tik tiek – maišas, iš kurio vanduo išpilamas, 
švaresnis už tą, į kurį jis pilamas“, – atsakė šis. Rūpinkitės 
daugiau ne savo kūno, o sielos ir minčių švara. Užuot kri-
tikavę kitus žmones ir jų elgesį, kruopščiai ištirkite ir sten-
kitės pažinti save, ištaisyti savo klaidas. Nebūkite tokie, 
kaip tas šokėjas, kuris dėl klaidingų žingsnelių kaltino 
būgnininką.  

Šis objektyvus pasaulis toks pat senas, kaip Dievas. 
Kas žino, kada Dievas nusprendė sukurti visatą? Ji, kaip ir 
Dievas, – be pradžios (anaadhi). Neįmanoma nustatyti, kada 
ji prasidėjo, tačiau galima sužinoti, kada ji baigsis. Bent jau 
kiekvienas iš mūsų gali tai padaryti. Pažvelkite į šulinį – ja-
me visada pamatysite savo atvaizdą. Jei nuspręsite daugiau 
niekada nežiūrėti į šulinį, nekreipti į jį jokio dėmesio, jūsų 
atvaizdo jame nebebus.  
                                                 
52  Ithihasos – istorinės legendos, ankstesnių įvykių atpasakojimas,  

Manusmrithi – pirmojo žmogaus Manaus įstatymų kodeksas.  
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Šventųjų raštų aiškintojas šiandien labai protingai, įti-
kinamai kalbėjo apie „Ramajanoje“ pabrėžiamas teisingu-
mo (aarya) ir neteisingumo (anaarya) sąvokas, tačiau dabar 
turite sutelkti dėmesį į jus kankinančią ligą ir pagalvoti, 
kaip ją išgydyti. Nūdienos žmogaus kančios priežastis – 
kvailumas, egoizmas ir paprasčiausias neišmanymas. Akys, 
ausys ir liežuvis nė kiek nepadeda žmogui siekti ramybės ir 
puoselėti darnos, bet tik kelia nerimą bei pyktį. Puikybės ir 
pavydo kaltininkas – intelektas. Purio Višnus yra Visatos 
Valdovas (Jagannatha). Kašio Šiva – Visatos Dievas (Vishwe-
shwara). Tad kodėl Purio Višnaus ir Kašio Šivos garbintojai 
varžosi tarpusavyje? Višnus yra karvių saugotojas (gopaal), 
o Šiva – karvių šeimininkas (pashupathi). Tačiau žmogaus 
širdyje pabunda kovos instinktas ir jis, naudodamasis Vieš-
paties vardu, provokuoja peštynes. 

Kiek galėdami mažinkite troškimus 
Sunku pritaikyti gyvenime intelektu suvoktas tiesas. 

Prisiminkite Dhroną mūšio lauke. Sužinojęs, kad Ašvatama 
žuvo, jis taip nusiminė, kad pamiršo, kur esąs ir ką turįs da-
ryti. Žinia pribloškė, tačiau Dhrona neturėjo sudėti ginklų 
ir pamiršti tikslą, dėl kurio buvo mūšio lauke. Proto pakly-
dimas (moha) privertė jį taip pasielgti. Tokia buvo Dhronos 
sutrikimo ir mirties priežastis. 

Kaip ir anksčiau, šiandien, paskutinę dieną, čia susi-
rinko labai daug žmonių. Svarbu ne tai, ką išgirdote, o ką 
pritaikysite kasdieniame gyvenime. Pakilkite aukščiau savo 
poreikių ir norų. Galvokite apie esmę. Jei užgriozdinsite 
kambarį daiktais, bus tamsu, kaupsis dulkės. Neperkrauki-
te nereikalinga medžiaga ir savo proto. Keliaukite lengvai. 
Turėkite tik tiek, kiek reikia pragyventi ir palaikyti gerą 
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sveikatą. Į dhalą (pappu)53 reikia įdėti tiek druskos (uppu), 
kad patiekalas būtų skanus. Kitaip sakant, nepersūdykite ir 
nesugadinkite patiekalo. Jei gyvenimą „pagardinsite per di-
deliu kiekiu troškimų“, jis taps sunkus.  

Kiek galėdami mažinkite troškimus, o iš likusių taip 
pat patenkinkite tik tuos, kurie teikia ilgalaikį džiaugsmą. 
Nesivaikykite madų, negalvokite apie visuomenės pritari-
mą, pernelyg neįsitempkite – bus sunku atsipalaiduoti. Lai-
kykitės doros taisyklių, reguliuojančių gyvenimą. Pakilę iki 
tam tikro lygmens nenusileiskite žemyn. 

Karvė – pasiaukojamo tarnavimo simbolis 
Galvokite ne apie savo poreikius ir džiaugsmą, o apie 

kitų žmonių poreikius, jų palaimą. Tai daug svarbiau. 
Gerbkite vyresniuosius, būkite nuoširdūs savo broliams ir 
seserims, mokytojams ir studentams, darbdaviams ir dar-
buotojams.  

Prižiūrėkite karves, nes karvė yra pasiaukojamo tarna-
vimo, doros simbolis. Todėl prieš įeidamas į ką tik pastaty-
tą namą šeimininkas pirmiausia įsiveda karvę. Kartą vienas 
išminčius atliko ritualines maudynes trijų šventųjų upių Ja-
munos, Gango ir Sarasvatės santakoje (thriveni sangham). 
Kai žmogus paniro į šventą vandenį, keli žvejai užmetė tin-
klą ir ištraukė jį tarsi kokį retą laimikį. Žvejai pareiškė į iš-
minčių pretenzijas, o šis pasiskundė karaliui, kurio padėtis 
pasidarė labai kebli. Prieš įsakydamas paleisti išminčių, jis 
turėjo žvejams sumokėti mokestį. Taigi kiek kainavo toji 
„žuvis-išminčius“? Tūkstantį auksinių monetų? Išminčius 
pareiškė, kad kainuoja daug brangiau. Penkis tūkstančius? 
„Per mažai“, – pasipriešino išminčius. Tada vienas jogas, 
                                                 
53 Dhalas – indiškas patiekalas, gaminamas iš lęšių ir kitų ankštinių 

augalų, pavyzdžiui, pupų ar žirnių. 
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kuris tuo metu buvo rūmuose, pasiūlė išeitį. „Duokite jam 
karvę – to pakaks“, – pasakė jis. Karvė buvo tinkama kaina 
išminčiui. Taigi tokia jos vertė. 

Laikykitės Šastrose išdėstytų taisyklių, gerbkite savo 
šalies kultūrą, išgarsinkite savo gimtinę. Indams būdinga 
tikėti Dievo apvaizda ir bijoti nuodėmės. Rūpinkitės savo 
senais tėvais, gerbkite juos. Jei gerbsite savo motiną, Visa-
tos Motina saugos jus nuo bet kokio blogio. Jei gerbsite sa-
vo tėvą, visų būtybių Tėvas saugos jus. Taip iš tikrųjų bus. 
Jei gerbsite savo tėvus, jūsų vaikai gerbs jus. 

Skirtingi įsikūnijimai  
Minėdamas Dievo apsaugą prisiminiau raštelį, kurį 

kažkas Man atsiuntė. Jame buvo prašoma paaiškinti, kodėl 
kalbėdamas nepaminėjau Sai Babos, juk vadinuosi avataru 
Sai Baba. Matyt, raštelio autorius turėjo galvoje žmones, 
kurie užsiima Ramos, Krišnos ar Sai Babos reklama.  

Tačiau Sai, Rama, Krišna, Višnus yra viena. Skiriasi tik 
pavidalas ir vardas. Jų visų galia, šlovė, misija, mokymas 
tie patys. Skiriasi tik tam tikri darbai, kurie buvo vykdomi 
atsižvelgiant į laiko poreikius. Todėl, nors tikite, kad Rama 
ir Krišna yra vienodi, nesutinkate, kai kas nors sako, jog 
Rama pakėlė Govardhanos kalną, ar kad Krišna sulaužė 
Šivos lanką.54 Man nė kiek nerūpi įvairių dievybės apsireiš-
kimų – Sai, Ramos, Krišnos ir t. t., skirtumai. Nė vienas iš jų 
nėra svarbesnis už kitą. 

Daugelis, susigundę mintimi pastatyti Man šventyklą, 
pradeda rinkti aukas. Man toks entuziazmas nepatinka. 

                                                 
54  Iš tikrųjų buvo atvirkščiai – Krišna, gelbėdamas piemenukus ir jų 

galvijus nuo baisios liūties, pakėlė Govardhanos kalną, o Rama, var-
žydamasis dėl Sitos rankos, sulaužė Šivos lanką, kurio niekas negalė-
jo net įtempti. 
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Garbinkite kiekvieno pavidalo ir vardo Viešpatį kiekvieno-
je šventykloje. Apleidžiate senovines savo miesto šventyk-
las ir puolate statyti naujų. Labai greitai, suradę priežastį 
pastatyti dar kitokių šventyklų, apleisite ir ką tik pastaty-
tas. Žmonės, kurie ketina statyti naujas šventyklas, kuria 
komitetus, renka aukas. Tačiau tai tik padeda plisti ateiz-
mui, nes jie tai daro skatinami ne nuoširdaus atsidavimo ir 
tarnavimo dvasios, o apimti egoizmo, gobšumo, pykčio. 

Rodykite kitiems pavyzdį  
Pasaulio valiuta – pinigai, sielos valiuta – dvasinis dar-

bas. Kai tariami atsidavusieji ateis pas jus su sąrašais ir 
knygomis, neduokite jiems nė paisos. Ar kartoti Dievo var-
dą, mantras, medituoti reikalinga salė? Kitų žmonių buvi-
mas ne padės, o tik trukdys. Paverskite savo namus švento-
ve, juose giedokite bhadžanas, medituokite savo maldos 
kambaryje. Tačiau svarbiausia – rodykite pavyzdį kitiems: 
kalbėkite švelniai, būkite kuklūs, teisingi, gerbkite vyres-
niuosius, ugdykitės tikėjimą ir pastovumą. Taip jūs labiau 
padėsite plisti teizmui, nei kurdami bendruomenes, rinkda-
mi aukas ir statydami šventyklas. 

Dievas vertina jūsų nuoširdumą, paprastumą ir nepa-
liaujamą džiaugsmą, kai apmąstote Jo vardą bei pavidalą. 
Jei dvylika valandų Šivos naktį (Shivaraathri) nemiegosite 
dėl ligos, toks budėjimas Viešpaties malonės jums nepel-
nys. Jei susipykę su žmona vieną dieną nieko nevalgysite, 
Dievo knygoje ta diena nebus įrašyta pasninku. Jei prisigė-
rę alkoholio neteksite sąmonės, jūsų niekas nepalaikys 
žmogumi, pasiekusiu aukščiausią palaimos būseną (sama-
dhi). Joks gurmanas (bhuktha) negali tapti atsidavusiuoju 
(bhaktha). Kitaip sakant, tas, kuris galvoja, kokią naudą gali 
išpešti iš tarnavimo Dievui, nėra iš tikrųjų Jam atsidavęs. 
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Vieną dieną toks žmogus garbina Ramą, o kitą, jei reikalai 
pašlyja, jį menkina. Tvirtinantieji, kad Sai Baba didingesnis 
už kitus, neturi dvasinio mokslo pagrindų ir nėra pasirengę 
dvasiškai tarnauti. Perspėju – pastaruoju metu atsirado 
žmonių, kurie naudoja savo asmeniniams tikslams Mano 
vardą. Venkite jų, elkitės su jais atitinkamai. 

Saugokite širdyse mirtį naikinantį mokymą (amritha-
vaakyas), kurį gavote per šias septynias dienas. Medituoda-
mi tyloje apmąstykite jį ir stenkitės suvokti ypatingą šio ne-
įkainojamo žmogaus gyvenimo tikslą. Laiminu jus visus. 

Madrasas, 1964 08 19 
 
 
 
 
 
 
  raeitis jau praėjo, ji niekada negrįš. 
Nežinote, kokia bus ateitis. 
Dabar – dabartis. 
Tik ji yra tikra. 

Satja Sai Baba 
 

P 
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29. DIEVO VARDAS IR ŠLOVINIMAS  

Du ministrai, P. K. Savantas ir Lakšminarasijas, vie-
nas – iš Andros, kitas – iš Maharaštros, entuziastingai kal-
bėjo jums ir suteikė daug informacijos apie gerą savijautą ir 
dvasinio darbo įtaką protinei ir fizinei sveikatai.  

Savantas papasakojo apie darbą, kuris dirbamas Ma-
haraštros valstijoje kovojant su ligomis kaimuose ir skati-
nant gydytojus gyventi kaimuose. Pasak jo, senoji ajurve-
dos medicinos sistema šios šalies žmonėms labiau tinka pa-
gal klimato ypatumus ir mitybos įpročius. Pigesnių ajurve-
dinių vaistų galima gauti kaimynystėje. Dar Savantas minė-
jo, kad pats niekada nesirgo, nes griežtai laikydamasis mi-
tybos, miego ir poilsio taisyklių sugebėjo pasipriešinti li-
goms. Daug jėgų jam suteikė tikėjimas Baba. 

Lakšminarasijas yra gydytojas. Jis gyrė Indijos atsisky-
rėlių buveinių ramybę ir išreiškė norą atgaivinti paprastą 
senovės išminčių gyvenimą. Pasak jo, kiekvieno indo širdy-
je glūdi tikėjimas amžinąja visuotine religija, tačiau ją reikia 
atgaivinti. 

Kadangi dabar pažymimos ligoninės metinės, turiu 
pakalbėti apie fizines ligas bei jų gydymą. Žmogus trokšta 
sveikatos, stengiasi pasveikti, nes liga kelia liūdesį, o svei-
kata – džiaugsmą. Žmogus nori džiaugtis. Visais laikais 
įvairiais būdais jis ieškojo džiaugsmo. Išmesta į ežero kran-
tą žuvis spurda ir stengiasi grįžti į vandenį. Žmogus pana-
šiai siekia susigrąžinti džiaugsmą. Jis buvo džiaugsme, pas-
kui pateko į liūdesį. Jo prigimtinė stichija – džiaugsmas. 
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Nardydamas džiaugsmo vandenyje žmogus patyrė ramybę 
ir tyrą meilę. Jis vėl turi tai patirti pats. Niekas jam to nesu-
teiks. Ministras papasakojo, kaip visi aprūpinami maistu, 
drabužiais, būstais. Tačiau net gausiai tų dalykų turintys 
žmonės nėra išsivadavę iš liūdesio, nėra susigrąžinę 
džiaugsmo. Džiaugsmas – vidinis turtas, pelnomas bešališ-
kumu ir drausme. Pasvarstykite, kaip ugdytis džiaugsmą, 
ramybę ir pasitenkinimą. 

Pirmiausia galvokite apie svarbiausius dalykus  
Žmogus gali sėdėti ant minkštos sofos gerai vėdina-

mame kambaryje, tačiau jo širdį gali slėgti didelis nerimas 
ir baimė. Kūnas yra tarsi vežimas, o protas – arklys. Nesta-
tykite vežimo priešais arklį. Pirmiausia pasirūpinkite kūnu, 
patenkinkite jo poreikius. Tik tada tikroji Indijos kultūra 
bus atgaivinta. Šios šalies išminčiai žinojo, kad kiekvieno 
žmogaus širdyje yra džiaugsmo kasykla, ir sukūrė meto-
dus, kaip išgauti tų kasyklų auksą. 

 Pasak jų, žmogus bus laimingas ir galės išsivaduoti iš 
vargo tik tada, kai jis gerbs Motiną Žemę (Bhoomaatha), Mo-
tiną Karvę (Gomaatha), savo motiną (Nijamaatha) ir Vedų 
Motiną (Vedhamaatha). Kaip tik todėl, kad Indijos žmonės 
ėjo šiuo keliu, Indija netapo Europa ar Kinija, o liko Indija. 

Svarbiausia – vidinė ramybė  
Net maisto trūkumo, kurį minėjo ministras, priežastis 

yra nusilpęs tikėjimas, o juk kadaise valstiečiai pasižymėjo 
ypač tvirtu tikėjimu. Kai dirbant savo darbą nuslūgsta en-
tuziazmas, kai nebelieka noro aukotis, tai atsiliepia visiems 
kitiems dalykams. Tikėkite Dievu arba sielos esme – tai jus 
atgaivins.  
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Kartą vienas fakyras nuėjo pas karalių Akbarą55. Kara-
lius tuo metu meldėsi ir negalėjo jam suteikti audiencijos. 
Žmogus buvo paprašytas palaukti prieškambaryje, tačiau 
jis nesutiko. „Ką vienas elgeta gali gauti iš kito elgetos?“, – 
paklausė fakyras.  

Prie Dievo vartų visi yra elgetos. Didvyris nieko ne-
maldauja, prieš nieką nesižemina, niekam nepataikauja. Jis 
tiki, kad Viešpats viską žino. Jeigu bus Dievo valia, Jis duos 
maisto ir drabužių. Jei neduos – vadinasi tokia Jo valia. Tai 
visiško susitaikymo (prapatthi) kelias.  

Neprašykite išmaldos, nesiderėkite – susitaikykite, pa-
kluskite Aukščiausiojo valiai. Kai kurie žmonės derasi su 
Dievu ir žada Jam duoti vieną ar kitą brangų daiktą, net sa-
vo plaukus, jei pagis nuo kokios nors ligos ar išvengs nelai-
mės. Tačiau nei Viešpačiui Venkatešvarai, nei kokiam nors 
kitam dievui nereikia jūsų plaukų. Jis nori tik vieno – kad 
įvykdytumėte tai, ką kam nors pažadėjote. Stenkitės tesėti 
duotą žodį, neužsitraukti melo ir apgaulės nuodėmės – tad 
negaišdami laiko tai vykdykite. Plikai nuskusta galva – 
ženklas, kad išsivadavote iš fizinio grožio iliuzijos. Jūs savo 
noru tampate negražūs pabrėždami, jog svarbiausia – vidi-
nis grožis ir darna. Taip elgiasi asketai, vaduodamiesi iš pa-
našių iliuzijų, ugdydamiesi tinkamą požiūrį. 

Kai žmogų pašauks mirtis, net geriausi gydytojai ne-
padės. Kad ir kur žmogus būtų – piligrimo kelionėje į Ked-
harą, Badhrį, Ramešvaramą ar sėdėtų priešais vestuvių 
apeigų ugnį, turės atsiliepti šaukiamas. Mirtis nelaukia ir 
nepriima pasiteisinimų. Jos nejaudina ašaros ir jokie grasi-
nimai jos neatitolina. 

                                                 
55 Akbaras – vienas garsiausių didžiųjų Indijos karalių, gyvenęs XVI 
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Budrumas ir sapnai  
Kartą karalius Džanaka56, klausydamasis ramios muzi-

kos Durbaro salėje, užmigo. Dvariškiai ir muzikantai tyliai 
išėjo iš salės ir paliko karalių vieną. Džanaka susapnavo, 
kad jo karalystę kažkas užpuolė, nusiaubė, išgrobstė, o patį 
karalių pagavo ir įkišo į kalėjimą. Tačiau Džanaka pabėgo 
ir kankinamas alkio bei troškulio vienui vienas klaidžiojo 
po priešo teritoriją. Džiunglėse buvo tamsu. Staiga karalius 
garsiai sudejavo. Karalienė išgirdo dejonę ir jį pažadino! 
Karalius pamatė, jog sėdi soste, apsuptas tarnų. Staiga Dža-
naka suabejojo: „Kur tikrovė – čia, ar ten, sapne?“, nes sap-
nas jam atrodė toks pat tikras, kaip tikrovė pabudus. Viena 
buvo tikra būdraujant, kita – sapnuojant. Viskas sąlyginai 
tikra. Nėra absoliučios tikrovės. Budrumas toks pat netik-
ras kaip ir sapnas. Kai kietai miegate, pasaulio apskritai nė-
ra. Kai pasieksite ketvirtąją, virš sąmonės esančią pakopą, 
liks tik tapatybės bendrumo sąvoka, kuri net miegant buvo 
klaidingai suprantama kaip ribota ir atskira.  

Patikėkite savo sveikatą Jam 
Kelias minutes tyliai pamąstykite ir įsitikinsite patys. 

Tačiau esate per daug užsiėmę paviršutiniškais dalykais, 
kad atkreiptumėte dėmesį į gyvybiškai svarbius poreikius. 
Gerai išpurentoje savo širdies žemėje pasėkite jums patin-
kantį Dievo vardą, kurį nors iš gausybės Jo vardų – tegu jis 
išdygsta tyloje, palaistykite jį meilės ir tarnavimo artimui 
vandeniu, saugokite nuo kenkėjų ir galvijų, į išorę tempian-
čių jus emocijų bei aistrų, aptverkite Dievo vardo kartojimo 
ir meditacijos tvora – pjausite palaimos derlių. 

                                                 
56 Džanaka – „Ramajanos“ veikėjas, Sitos tėvas. 
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Ministras Savantas minėjo, kad jo kūną ir sielą palaiko 
tikėjimas Sai Baba. Daug metų jis buvo Širdi šventyklos va-
dovas. Tik mudu abu žinome, kaip jis buvo pasiaukojęs ir 
prisirišęs prie ano pavidalo. Tad kai jis sako, kad jo kūną ir 
sielą palaiko tikėjimas Sai Baba, Aš žinau, kad tai tiesa, kad 
jis labai nuoširdžiai tuo tiki. Jei nuoširdžiai pasiaukosite 
Dievui, Jis imsis atsakomybės rūpintis jūsų sveikata. Jūsų 
siela spinduliuos begalinę laimę, o kūnas bus tinkamas 
dvasinio darbo įrankis. 

Šri Satjos Sai ligoninės diena, 
Prašanti Nilajamas, 1964 10 08 
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30. TIKRIEJI GIMINĖS 

Mokslo vyrai, „Bhagavatos“ žinovai, nagrinėjo daug 
malonių ir naudingų temų, gvildenamų šiame didžiame, 
įkvepiančiame kūrinyje. „Bhagavatos“ mokymas – pagrin-
dinis sekėjų ramstis, padedantis žengti Dievo keliu. Jei tik 
žmonės suprastų, kokia vertinga Indijos kultūra, pagrįsta 
Vedomis, iliustruojama „Ramajana“ bei „Bhagavata“, ir ja 
vadovautųsi, jie patirtų neslūgstantį džiaugsmą bei palai-
mą. Liūdesys – tai liga, kurią reikia gydyti. Vaistai nuro-
domi Vedose, Šastrose ir Puranose. Tik reikia juos susiras-
ti ir vartoti – paskui iš tikrųjų pajusite palaimą. Neabejoki-
te tuo. 

Žodis samskrithi, skirtas kultūrai ir civilizacijai apibrėž-
ti, yra kilęs iš žodžio samskaara, kuris reiškia du kartu dir-
bamus darbus: dulkių ir purvo valymą, blogio įveikimą bei 
tiesos, doros, ramybės ir meilės vertybių puoselėjimą. Sams-
kaara taip pat vadinami Vedose aprašomi tam tikri ypatingi 
aukojimo ir apsivalymo ritualai, skirti žmogui dvasiškai pa-
kylėti. Iš viso jų yra keturiasdešimt aštuoni, tačiau galima 
atlikti tik dešimt, o reikalui esant – tik vieną, paskutinį ir 
svarbiausią, kai žmogus suvokia esąs toks pat, kaip Visatos 
Valdovas, Šiva ar Aukščiausioji Tikrovė. Žmogus yra 
Dievas, individuali siela – Aukščiausioji Tikrovė, kurios dėl 
savo neišmanymo nevertina.  
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„Bhagavatoje“ aprašomi  
atsidavimo Dievui būdai 
Atgailautojas gali kartoti: „Esu nusidėjėlis, pridariau 

nuodėmių“ (paapoham paapakarmaanaam), tačiau jūsų vidinis 
gyventojas, tikrasis jūs, su tokiu savęs smerkimu nesutinka. 
Todėl, kai kas nors pavadina jus nuodėmingu, labai su-
pykstate, nes širdies gilumoje žinote, jog esate tyras, bran-
gus, amžinas. Jūs – beribė, laiko ir erdvės nevaržoma siela, 
nekintama, savybių neturinti esmė. Siela niekur nedingsta, 
kai sapnuojate, kietai miegate ar būdraudami ką nors vei-
kiate. Ji yra, kai esate vaikas, jaunuolis, sulaukiate vidutinio 
amžiaus ir senatvės. Objektyvioji tikrovė teigia: „Aš miego-
jau, sapnavau, pabudau, buvau vaikas, esu senas, negaliu 
tiesiai vaikščioti ir t. t.“. Sakote: „Mano akis, žodis, idėja, 
ketinimas, sprendimas, patirtis“. Taigi tvirtinate, kad nesa-
te nė vienas iš minėtų dalykų. Esate atskirai nuo jų, tačiau 
su jais susiję. Kaip pažinti sielą? Vedos pataria: „Sakykite 
tiesą, elkitės dorai“ (sathyam vadha, dharmam chara). 

Kas yra tiesa ir dora? „Ramajana“ ir „Bhagavata“ tai 
aiškina istorijomis ir pavyzdžiais, kad kiekvienas žmogus, 
kad ir koks vargšas ar neraštingas būtų, galėtų tai suprasti, 
taikyti gyvenime ir gauti iš to naudos. Tad tereikia šiuos 
veikalus atnešti į kiekvienus šios šalies namus. „Bhagava-
ta“ pasakoja apie Nandos ir Jašodos, užauginusių Viešpatį 
kaip savo vaiką, laimę, ypatingą meilę, siejusią paprastus 
Brindavano piemenukus su Dievu, didelį Radhos pasiauko-
jimą ir atsidavimą, Udhavos prieraišumą bei pagarbą bei 
daug kitokių atsidavimo kelių, kuriais žengdamas žmogus 
artėja prie Dievo. Jei apmąstysite šiuos santykius ir įvertin-
site jų grožį, iš jūsų sielos bus išgintos žemos paskatos, o ti-
kėjimas Aukščiausiuoju sutvirtės. 
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Išvykite pavydą iš savo sielos 
Reikia pajausti „Bhagavatą“, tapti Nanda ar Jašoda, 

myluojančiais kūdikį Krišną, piemenaitėmis, kurios troško 
Viešpaties draugijos taip, kaip žmogaus siela trokšta Aukš-
čiausiosios Sielos, kaip upė ilgisi jūros. Reikia tapti tokiam, 
kaip karvės, kurias Krišna ganė, kaip berniukai, su kuriais 
jis žaidė, fleita, kuria jis grojo kerinčią melodiją. Nepakanka 
vien skaityti „Bhagavatą“. Juk žiūrėdami kino teatre filmą 
apie pokylį, alkio nenumalšinsite. Iš pradžių pavalgykite, 
tada alkis dings. 

Samskaara reiškia, kad pirmiausia reikia išvalyti iš sie-
los purvą. Bjauriausias purvas – pavydas! Būkite laimingi, 
kai kiti laimingi. Toks buvo Rama. Pasak „Ramajanos“, jis 
taip džiaugdavosi kitų laime, tarsi būtų patyręs ją pats. Tai 
išbandymas. Krišna vadina Ardžuną neturinčiu pavydo 
(an-asuya). Puikus komplimentas! Todėl Krišna pasisiūlė 
Ardžunai atskleisti dvasinio mokslo paslaptį. Draupadė va-
dinama idealia žmona, nes ji, nė kiek nepavydėdama ir ne-
sididžiuodama, tarnavo penkiems šeimininkams, atstova-
vusiems penkioms gyvybinėms energijoms. Satjabama bu-
vo pavydi. Daug pasakojama apie tai, kaip Krišna nurodė šį 
jos trūkumą ir mokė ją kuklumo.  

Mylėkite Viešpatį, bet nepavydėkite, kad kiti Jį taip 
pat myli ar prie Jo prisiriša. Kučipudžio trupė labai gražiai 
ir meistriškai atliko muzikinę dramą su šokiais Bhaamakala-
apam, kurioje pavaizdavo Satjabamos meilę ir pavydą. Iš-
mokite mylėti nepavydėdami. 

Dažnai atvykstate į Putapartį, klausotės, kaip mokslo 
vyrai aiškina šventuosius raštus, stebite Mane ir Mano 
veiklą. Tačiau kokia jums iš to nauda? Ar nors kiek patobu-
lėjote? Ar pastebėjote, kad turite vangumo ir aistros savy-
bių? Pirmiausia reikia pripažinti, kad jos žalingos, paskui jų 
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atsikratyti. Ar metams bėgant tapote ramesni, labiau susi-
kaupę? Ar likote tokie patys vangūs? Gal net pasidarėte 
ūmūs? Jei norite pažinti Dievą, mylėkite Jį ir dorai gyvenki-
te. Jei pasiduosite neapykantai ar abejingumui, jūsų mąsty-
mas bus klaidingas. Užmegzkite artimą ryšį su Dievu ir Jį 
pažinkite. 

Dievo malonę galima pelnyti tik kenčiant 
Ženkite „Ramajanos“, „Mahabharatos“ ir „Bhagava-

tos“ nurodytu keliu. Ženkite tuo keliu į priekį, kad ir kokie 
sunkumai ar trukdžiai kiltų, vienodai vertinkite giminių 
pritarimą ar nepritarimą, visuomenės liaupses ar peikimą. 
Kas iš tikrųjų yra liaupsės ar peikimas? Tai tik žodžiai, gar-
so bangos, sklindančios oru ir pasiekiančios jūsų ausis. Ne-
įsileiskite jų į vidų. 

Kitas kalbėtojas minėjo, kad Draupadė, apraudodama 
savo bejėgiškumą, pelnė Viešpaties malonę. Dievo malonę 
iš tikrųjų galima pelnyti tik per kančią. Kai nedora (adhar-
ma) užvaldo pasaulį, ateina Dievo Įsikūnijimas. Tad reikia 
iškęsti nedoros siautėjimą, kad galėtumėte džiugiai pasvei-
kinti žmogišką Dievo pavidalą. Dievo prigimtį (swabhaava) 
ir pavidalą (swaruupa) pažinsite tik patirdami Jo skiriamus 
išbandymus. Tai didžiausia laimė. Į netolimą vietą nueisite 
pėsčiomis, į tolimesnę pateksite jaučio arba arklio traukia-
mu vežimu. Jei reikia vykti dar toliau, jums prireiks auto-
mobilio ar lėktuvo. Tačiau Dievas yra prie pat jūsų. Plačiai 
atverkite iliuzijos duris, nutraukite neišmanymo užuolaidą, 
atmerkite akis – štai Jis, priešais jus! Juslinių malonumų rū-
kas paslėpė nuo jūsų Viešpatį. Uždekite žiburį – tamsa 
dings ir Jis taps regimas. 

30. Tikrieji giminės 
 

 175 

Pažinkite savo tikruosius gimines 
Gerbkite žinias taip, kaip gerbiate tėvą, garbinkite mei-

lę taip, kaip garbinate motiną, gražiai bendraukite su dora, 
tarsi ji būtų jūsų sesuo, pasikliaukite užuojauta, tarsi ji būtų 
jūsų geriausia draugė. Tegu ramybė būna jūsų sutuoktinė. 
Elkitės su ištverme kaip su savo mylima dukra. Tai jūsų tik-
rieji giminės. Bendraukite su jais, gyvenkite su jais, neišsi-
žadėkite ir neapleiskite jų.  

Kartą Ardžuna paklausė Krišnos, kaip suvaldyti nera-
mias mintis. Geriausias receptas – gyventi su savo tikrai-
siais giminaičiais. Jie padės sukurti nuotaiką, kuri laiduos 
drausmę ir nešališkumą, reikalingą mintims suvaldyti. 
Vien melstis nepakanka. Beprasmiška kartoti patiekalo pa-
vadinimą – į burną įdėtą kąsnį reikia sukramtyti, nuryti ir 
suvirškinti. Nepakanka tik klausytis kalbų ir pritariamai 
linksėti galva ar ploti rankomis. Motina su meile maitina 
vaiką, tačiau jis pats turi godžiai ir gardžiuodamasis valgy-
ti. Jei žemiška motina pasižymi tokia didele meile, kas gali 
įvertinti visų būtybių Motinos (jagathjanani) meilę?  

Šiandien girdėjote ištraukas iš „Bhagavatos“. Vienos 
knygos pakanka, kad išsivaduotumėte iš liūdesio bei neri-
mo. Skaitykite ją kasdien po truputį, po vieną puslapį, o 
perskaitytas pamokas apmąstykite. Palengva nutolsite nuo 
juslinių objektų. Knyga paims jus už rankos ir nusives pas 
Dievą. Ji – daug geresnė dvasinė mokytoja, nei dauguma 
šiuolaikinių vadinamųjų guru, kurie užsiima verslu. Jie en-
tuziastingai jus sutinka ir skelbia savo prekių puikumą, nie-
kina kitų prekes, pagauna jus kabliuku, pavadina sekėju, 
kad galėtų iš jūsų pasipelnyti arba pasinaudoję jumis išgar-
sėti. Kaip pardavėjai, kviečiantys pirkėjus, patentuotų vais-
tų gamintojai, besivaržantys dėl ligonių, vadinamieji guru 
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stengiasi parduoti jums savo receptus, kol dar neišmokote 
skirti tinkama nuo netinkama ir nuo jų nepabėgote. 

Keturių aukštų namas  
Kad ir kokią knygą skaitytumėte, kad ir kokį dvasinį 

mokytoją turėtumėte, kad ir kokioje mokykloje mokytumė-
tės – tikslas vienas. Kelias senas, nutiestas šventų pradinin-
kų. Tai tarsi keturių aukštų namas, kurio pirmas aukštas – 
susivienijimas su Dievu per veiklą (karmayoga), toliau – atsi-
davimas (bhakthi), dvasinės žinios (jnaana) ir neprieraiša 
(vairaagya). Iš pradžių reikia atsilyginti už karmą, dirbti tai, 
ką sugebi. Tai tarsi šviežias vaisius ir taip pat pirmasis dva-
sinio darbo žingsnis. Kai vaisius subręsta ir žmogus išsiva-
duoja iš egoizmo bei gobšumo, jis gali garbinti Viešpatį ir 
pakilti į antrąjį atsidavimo aukštą. Kai vaisius dar labiau 
prinoksta ir sekėjas išmoksta aukotis Dievui, jis gali gauti 
dvasinių žinių. Nukritęs nuo medžio vaisius simbolizuoja 
neprieraišą – tada pasiekiamas ketvirtasis Dievo namo 
aukštas. 

Tyra meilė yra svarbiausia jėga žengiant veiklos keliu. 
Žengiant atsidavimo keliu ji būtina lyg kvėpavimas. Sie-
kiant dvasinių žinių tyra meilė beribė ir visa persmelkianti. 
Išmokęs prie nieko neprisirišti žmogus visur regi Dievą. 
„Bhagavata“ sklidina tokios meilės. 

Krišnos saldybė užlieja gamtą arba objektyvųjį pasaulį. 
Radha ją ragauja ir iš džiaugsmo virpa. Kas yra Radha? Ji – 
gamta (prakrithi), iliuzijos jėga (maayaa shakthi), Krišnos 
džiugesio jėga (hlaadini shakthi), jo didis jausmas (mahaa-
bhaava). Savo širdyje ji saugo iš Krišnos nugvelbtą palaimą. 
Tarsi savininkas, kuris suka ratus aplink vagies namą tol, 
kol susigrąžina savo nuosavybę, Krišna taip pat yra visada 
prie Radhos namų ir ieško savo palaimos. 
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Būkite tarsi fleita prie Krišnos lūpų 
Jei esate patrauklūs Viešpačiui, Jis ateis pas jus ir bus 

su jumis. Būkite tarsi fleita – tuščiavidurė, tiesi, lengva nen-
drė, kurios viduje nėra nieko, kas trukdytų Jam pūsti orą. 
Tada Jis ateis, paims jus ir, švelniai liesdamas pirštais, pri-
glaudęs prie jūsų lūpas, sugros jumis dievišką melodiją. 
Paskui užsikiš fleitą už juostos. Jo rankose mažiausia taps 
begalybe, lengvas atomas (anu) virs sunkiausia materija 
(ghana). 

Kartą Krišna, nerūpestingai numetęs į šalį fleitą, apsi-
metė miegąs. Radha priėjo prie jo muzikos instrumento ir 
paprašė: „O laimingoji fleita, pasakyk man, kaip tu nusipel-
nei tokios laimės. Kokių įžadų laikeisi? Ar budėjai per nak-
tis? Į kokias šventas vietas vykai? Kokias mantras kartojai? 
Kokį Dievo atvaizdą garbinai?“ Fleita, Krišnos malonės dė-
ka atgijusi, prakalbo: „Atsisakiau visų juslinių troškimų, iš-
sivadavau iš godumo ir egoizmo. Tik tiek. Manyje neliko 
nė trupučio egoizmo, kuris būtų galėjęs trukdyti jo meilei 
sklisti visai kūrinijai per mane“. 

Jūsų tyra meilė – jums duota dovana. Branginkite ją. 
Tegu ji didėja, dalykite ją visoms būtybėms. Ramakrišna 
Paramahamsa pasižymėjo tokia meile – jei kas nors neto-
liese liūdėjo, jis nusimindavo, o jei kas nors džiaugdavosi, 
jis pralinksmėdavo. Meilės jausmas (prema bhaava) jį suvie-
nydavo su visais. Skirkite savo meilę Viešpačiui, kad ir 
kas nutiktų – išsipildytų jūsų nereikšmingi norai, ar ne. 
Nepraraskite dėl smulkmenų to, kas brangiausia. Kai Sai 
Baba siunčia jums vieną sėkmę po kitos, traukiate: „Sai 
Šankara, Sai Šankara“, tačiau vos tik užslenka debesėlis ar 
kuo nors nusiviliate, apsisukę pareiškiate: „Tas Sai nėra 
Dievas“. 
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Kali amžius tinkamas išsivaduoti 
Pasaulietiniu intelektu neįmanoma pažinti Dievo ke-

lių, nes žmogaus intelektualumas dažniausiai būna tik gud-
rumas. Galite pelnyti Dievo malonę, bet negalite Jo paaiš-
kinti. Galite gauti pelno iš elektros ir panaudoti ją begale 
būdų, bet negalite jos paaiškinti ir atskleisti jos paslapties. 
Kodėl elektra veikia taip, o ne kitaip – tai jums nesupranta-
ma. Jūsų aiškinimai – tik spėlionės, bandymai savo neišma-
nymą paslėpti po išpūstomis frazėmis. Klystate pervertin-
dami savo smegenis. Aukščiausioji tiesa joms nesuvokiama. 
Juk stovėdami ant uolos, jos nepakelsite. Gyvendami iliuzi-
joje, jos neišvengsite. 

Šastrose rašoma, kad dabartinis amžius labai tinka iš-
sivaduoti. Anksčiau tam dvasiniai mokytojai skirdavo 
griežtą askezę, o dabar tereikia kartoti Dievo vardą. Kai 
žmogus, kartodamas Dievo vardą, prisimena Viešpaties 
šlovę, jį apima didžiulė palaima. Vjasa tai žinojo. Kai keli 
išminčiai jo paklausė, koks amžius labiausiai tinka išsiva-
duoti, Vjasa, tikėdamasis tokio klausimo, atsakė garsiai tar-
si pats sau: „Ak, kokie laimingi tie, kuriems likimas lėmė 
gimti Kali amžiuje!“ Šiame amžiuje labai lengva pelnyti 
Viešpaties malonę. 

Tačiau ar naudojatės tokia laime? Ar klausydamiesi 
šių kalbų, turėdami galimybę Mane pamatyti (dharshan) ir 
prie Manęs prisiliesti (sparshan), nors kiek patobulėjote? Su-
žinojote iš Manęs paslaptį apie kitokį gyvenimą – tad kas-
dieniame gyvenime pasinaudokite tomis žiniomis. Parody-
kite, kad esate vieni kitiems tarsi broliai, kalbėkite mažiau, 
bet švelniau, būkite santūrūs, – tada vienodai ramiai vertin-
site laimėjimą ir nesėkmę. 

Didžiąsias „Ramajanos“ ir „Bhagavatos“ knygas skai-
tote dažnai, nes jų dabar galima pigiai įsigyti. Tačiau kas iš 
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to, jeigu valandų valandas jas skaitote? Kad suvirškintumė-
te suvalgytą maistą, užsiimkite fizine veikla. Kad perpras-
tumėte pamokas, kurias gaunate bendraudami su šventais 
žmonėmis arba studijuodami šventąsias knygas, taikykite 
taisykles kasdieniame gyvenime. Dirbant dvasinį darbą la-
bai svarbu tyloje apmąstyti tai, ką išmokote. 

Penkias valandas kantriai išsėdėjote klausydamiesi 
šių kalbų. Tokią kantrybę jums suteikė entuziazmas. Iš-
saugokite jį. Ugdykitės jį. Ieškokite šventų žmonių draugi-
jos. Puoselėkite ramybę ir ženkite dvasiniu keliu į priekį. 
Laiminu jus. 

Prašanti Nilajamas, 1964 10 09 
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31. KIEK JUMS IŠ TIKRŲJŲ METŲ? 

Pasaulis sklidinas liūdesio, vaidų, nevilties. Žmogus 
stengiasi jų išvengti, nors truputį kuo nors pasidžiaugti, 
nusiraminti. Tačiau tai tarsi kasti smėlyje šulinį: kuo giliau 
kasate, tuo greičiau šulinys įgriūva, ir viską reikia pradėti iš 
pradžių. Pasiduodamas jusliniams troškimams dvasinis 
ieškotojas grimzta į skausmo liūną. Nepaliaujamą džiaugs-
mą pelnyti galima tik vienaip – reikia stiprinti atsidavimą 
Dievui. Tai geriausias išminties nurodytas kelias. Tik tai ga-
li suteikti stiprybės, reikalingos netrikdomam džiaugsmui 
pajausti. Atsidavimas Dievui – tarsi augalas, kurį reikia au-
ginti paruoštoje žemėje. To moko Vedos, kuriose taip pat 
rašoma apie žmogui žalingus dalykus. Vedos nurodo elge-
sio taisykles, gyvenseną, idealus, kurių reikia siekti. Ne visi 
iš jūsų galbūt sugebėsite studijuoti Vedas ir suvokti jų es-
mę. Tačiau tie, kurie jas išnagrinėjo, jomis vadovaujasi gy-
venime ir jomis džiaugiasi, yra čia, kad jums suprantamai 
paaiškintų.  

Šiandien vienas šventųjų raštų žinovas kalbėjo apie 
keturis žmogaus gyvenimo tikslus (purushaarthas), mini-
mus „Bhagavadgytoje“, kuri yra Upanišadų, vėlesnės Ve-
dų dalies, vadinamos Vedanta, esmė. Iš tų tikslų svarbiau-
sias, visa vainikuojantis ir išsprendžiantis visas gyvenimo 
problemas yra išsivadavimas (moksha). Žodis moksha reiš-
kia išsivadavimą iš bet kokios vergovės – tiek džiaugsmo, 
tiek liūdesio, nes jie tėra dvi tos pačios monetos pusės. Pa-
žinęs tiesą, žmogus išsivaduoja. Tai paprasta, tačiau, kad 

 31. Kiek jums iš tikrųjų metų? 
 

 181 

pažintumėte tiesą ir nepasiduotumėte pagundai pulti į 
melo glėbį, reikia tobulinti gebėjimą skirti (viveka), ugdytis 
neprieraišą (vairaagya) bei skvarbų intelektą (vichakshana). 
Gebėjimas skirti padeda nuspręsti, kas yra dora – t. y. pa-
siekti pirmąjį tikslą. Kiekvienas žmogus turi tai suprasti ir 
stengtis dvasiškai kilti aukštyn, rasti savyje amžiną tyro 
džiaugsmo šaltinį. 

Ženkite dvasiniu keliu į priekį  
aukodamiesi Dievui ir dirbdami 
Kurukšetra turi tapti dharmakšetra57. Kurukšetros lau-

ke broliai kovojo dėl žemės lopinėlio, tačiau kovoti reikia 
ne dėl žemės, o dėl žmogaus doros ir dvasinio tobulėjimo. 
Moralės taisyklės skirtos tam, kad žmogus siektų dvasinių 
žinių. Atsidavimas Dievui ir darbas – tai tarsi dvi kojos, o 
dvasinės žinios – galva. Kojos skirtos vaikščioti. Ženkite jo-
mis į priekį. 

Pakalbėkime apie neprieraišą. Įėję į šventyklą, atsisto-
jate priešais Dievo atvaizdą ir sudaužote kokoso riešutą. Jei 
mėginsite sudaužyti ką tik nuo medžio nukritusį riešutą, 
jums tai nepavyks. Pirmiausia reikia nulupti pluoštinę dan-
gą – po ja yra kevalas. Pluoštinė danga saugo kevalą, kai jis 
trenkiasi į žemę. „Sudaužęs“ savo klajojantį ir troškimų ku-
piną protą, žmogus išsivaduoja. Turite „sudaužyti“ savo 
protą. Tačiau kaip tai padaryti, jeigu jį supa juslinių troški-
mų sluoksnis? „Nulupkite“ jį ir paaukokite savo protą 
Dievui – Jo akivaizdoje „sudaužykite“ protą ir kaipmat tap-
site laisvi.  

Kiečiausias ir nešvariausias yra pykčio sluoksnis. Su-
pykę pamirštate savo motiną, tėvą, mokytoją, nusiritate į 
                                                 
57  Kurukšetra – „Mahabharatoje“ minimas kovos laukas;  

dharmakšetra (skr.) – doros laukas. 
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patį žemiausią lygmenį. Susijaudinę nebesugebate skirti, 
kas yra tinkama, o kas ne. Net Hanumanas sukėlė Lankoje 
gaisrą, įsiutęs ant demonų, kurie padegė jo uodegą – jis vi-
siškai pamiršo, kad Ašokavanoje58 yra Sita. Trumpai pasi-
džiaugęs pergale, Hanumanas staiga prisiminė Sitą ir ėmė 
save smerkti, kad supyko.  

Vienykitės su Dievu 
Kita didelė silpnybė – puikybė, egoizmas, pasididžia-

vimas, noras, kad kiti apie jus kalbėtų, jus girtų. Žmonėms 
patinka jų laimėjimų ir gebėjimų liaupsės. Tai juokinga ir 
apgailėtina. Tokie žmonės nori, kad apie juos ir jų darbus 
dienraščiai rašytų ryškiomis, didelėmis raidėmis, didumo 
sulig Mano galva! Tačiau reikia stengtis apskritai nepakliūti 
į laikraščius. Užsitarnaukite šlovę Dievo karalystėje. Tegu 
jus garsina geri ir dievobaimingi žmonės. Labiau gerbkite 
tėvus ir vyresniuosius. Jei liksite pirmoje klasėje mokyda-
miesi A, B, C ir D, kaip suprasite, ką šie mokslo vyrai jums 
sako? Jie kalba apie dalykus, kurie yra aukščiau už jūsų po-
jūčius. Kaupkite ir saugokite tokias žinias. Taikykite jas gy-
venime. Gyvenkite laimingai.  

Pastebėjau, kad tuo metu, kai čia sakomos kalbos, dau-
guma laksto susirūpinę, kur gauti lovą, ir stengiasi užsiimti 
vietą jai pastatyti. Atėję į šventyklą matote Dievo atvaizdą, 
bet jūsų mintys sukasi apie apavą, paliktą prie lauko vartų. 
Tai liudija jūsų gebėjimą susikaupti. Dvasiniame darbe rei-
kia atkreipti dėmesį į kiekvieną smulkmeną, antraip iš jo 
nebus jokios naudos. Vien todėl, kad čia atvykote, nelaimė-
site išsivadavimo. To jums nesuteiks net Manęs matymas 
(dharshan), prisilietimas prie Manęs (sparshan), pokalbis su 
                                                 
58 Ašokavana – ašokos medžių giraitė, kurioje Ravana laikė įkalintą 

Sitą. 
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Manimi (sambhashan). Privalote vykdyti nurodymus, įsaky-
mus, laikytis taisyklių. 

Turite žengti Radhos, Miros, Gourangos ir Tukaramo 
keliu, jaustis neatskiriami nuo Dievo, kaip bangos yra neat-
skiriamos nuo jūros. Banga tokia pati kaip jūra, tokio paties 
skonio, nors atrodo kitaip. Viešpats yra Aukščiausiosios 
Sielos (Paramaathma), t. y. visatos, pavidalas su savybėmis 
(saguna). Kol sviestas yra piene, jis neturi atskiro pavadini-
mo ir pavidalo, tačiau išsukite sviestą – jis įgis pavidalą, tu-
rintį kitą pavadinimą, ir bus kitoks nei pienas. Skystas ghi 
taip pat neturi pavidalo, tačiau sukietėjęs – jį įgyja. Taip pat 
ir Dieviškoji Esmė (Maadhava-thathwam), įgijusi pavidalą, 
tampa žmogumi (maanava). 

Svarbiausia būti doram 
Esate laimingiausi panirę į save. Būdamas įsčiose vai-

kas sako: „Aš esu Jis (so-ham)“, tačiau gimęs pasaulyje klau-
sia: „Kas aš (ko-ham)?“ Pamiršęs tiesą jis susitapatina su kū-
nu ir pojūčiais. Kol vaikas netaps išminčiumi (jnaani), tol 
neprisimins „Aš esu Jis“ tiesos. 

Žmogus (maanava) gali tapti Dievu (Maadhava), skirda-
mas savo darbus Viešpačiui (Maadhava karma). Tada jis pa-
žins savo dievišką esmę (narayana thathwam). Kokia nauda 
iš žmogaus veiklos (maanava karma), kuri kartais net demo-
niška (dhaanava karma), ir tvirtinimo, jog žmogus dieviškas? 
Svarbiausia būti doram ir tobulinti būdą. Be tokio tobulini-
mo joks darbas neduos vaisiaus. Blogo būdo žmogus – tarsi 
skylėtas puodas, netinkamas nei vandeniui nešti, nei jį lai-
kyti. Aukokitės ir pelnysite ramybę. Kaupkite turtą ir nuo-
lat nerimausite. 

Kartą vienoje lūšnelėje gyveno žmogus. Staiga pakilo 
didelė audra. Ji galėjo nunešti lūšnelę ir toli ją nublokšti. 
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Varguolis, sėdėdamas viduje, meldėsi Vėjo dievui: „O, Vė-
jau! Neširsk taip baisiai“, tačiau audra nesiliovė. Paskui ne-
laimėlis ėmė melstis Hanumanui, Vėjo dievo sūnui: „O, 
Hanumanai, pasakyk savo tėvui, kad jis sumažintų savo 
įsiūtį, ir apsaugok mano pastogę“. Deja, audra dar labiau 
įsisiūbavo. Tada žmogus paprašė Ramos, kad jis įsakytų sa-
vo tarnui Hanumanui įtikinti Vėjo dievą liautis siautus. Ta-
čiau Rama nieko neatsakė. Pagaliau varguolis, išėjęs iš tro-
belės, abejingai tarė: „Tegu audra sugriauna mano būstą ir 
nubloškia jį ten, kur mano akys nematys. Man vis vien“. Ir 
staiga pajuto, kaip jį apima dvasinė ramybė. 

Varnos įkyri ereliui tol, kol jis laiko snape žuvį. Jos er-
zina erelį, kad galėtų iš jo snapo ištraukti grobį, seka įkan-
din ir laukia, kol paukštis nutūps pailsėti. Pagaliau erelis 
nusprendžia atsisakyti žuvies ir išmeta ją iš savo snapo. 
Varnos pralekia pro šalį ir palieka paukštį ramybėje. Atsisa-
kykite juslinių malonumų, tų puikybės, išdidumo, pykčio 
varnų, ir neapykanta dings, nes varnoms reikia tik maitos.  

Atsisakykite juslinių troškimų  
Gyvatė šliaužia ne tiesiai, o vingiais. Žmogus, tenkin-

damas savo pojūčius, taip pat išsuka iš kelio. Žmogus nuo-
dingesnis už gyvatę, nes užnuodytos jo akys, liežuvis, ran-
kos, siela, širdis, mintys, o kobros nuodai – tik geluonyje. 
Išgirdusi muziką gyvatė pakelia galvą ir linksmai sau lin-
guoja. Žmogus, patyręs aukščiausią meditacijos būseną 
(nirvikalpa), pažinęs tvirtą, nekintamą Aukščiausiąją Tikro-
vę, šoka apimtas dangiškos palaimos. 

Atsisakykite juslinių troškimų, kad pakviesti galėtu-
mėte vykti į kelionę. Nežinote, kada tai nutiks. Antraip – 
kai tik pagalvosite apie pastatytą namą, sukauptą turtą, iš-
sikovotą garbę, laimėtus titulus, paplūsite ašaromis. Tie da-
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lykai laikini. Glauskitės prie Dievo. Kad ir kur vyktumėte, 
Jis vyks su jumis. Vertingi tik tie metai, kuriuos nugyvenate 
drauge su Viešpačiu. Kiti beverčiai. Kartą vienas vaikaitis 
paklausė savo septyniasdešimtmečio senelio: „Kiek tau me-
tų?“ Šis atsakė: „Dveji“. Nustebęs vaikas pažvelgė į seną 
žmogų. „Tik dvejus pastaruosius metus praleidau su 
Dievu. Iki tol ieškodamas malonumų klampojau po pelky-
ną“, – paaiškino šis. 

Pažinkite savo kūno gyventoją 
Kartą Bhrigus paklausė Varūnos59, ką veikia Viešpats. 

„Dirba, – atsakė Varūna. – Jis yra visuose penkiuose apval-
kaluose: materialiame (annamaya), gyvybinės energijos (pra-
anamaya), minčių (manomaya), žinių (vijnaanamaya) ir palai-
mos (aanandhamaya). Jis virškina kūno ir proto maistą. Jis 
visada ką nors veikia, kuria, saugo, keičia. Pažinkite savo 
kūno (dheha) gyventoją (dhehi), vardu (naama) pavadintą 
žmogų (naami).“ Viena žmona, tapusi našle, įsigijo auksinių 
apyrankių, nes jos miręs vyras tapo tvirtas tarsi auksas, o 
gyvas buvo trapus lyg stiklinės apyrankės, kurias ji tada 
mūvėjo. Miręs vyras susiliejo su nesunaikinama Aukščiau-
siąja Tikrove. 

Ugdykitės tyrą meilę Viešpačiui, aukščiausiąją dieviš-
ką meilę, nes Jis yra jos įsikūnijimas. Niekada neabejokite ir 
nesvyruokite, netikrinkite Dievo meilės, neklauskite: „Ko-
dėl mano rūpesčiai niekaip nesiliauja? Kodėl Jis su manimi 
nekalba? Kodėl aš ašrame negavau kambario? Kodėl Jis 
manęs nepakviečia?“ Neverkšlenkite. Nemanykite, kad jūs 
Man nerūpite ar Aš jūsų nepažįstu. Galbūt Aš su jumis ne-
                                                 
59  Bhrigus – vienas iš didžiųjų septynių išminčių, indų astrologijos  

pradininkas;  
Varūna – Vedose minimas Vandenų dievas. 
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pasikalbu, tačiau nesusidarykite įspūdžio, jog nemyliu jū-
sų. Juk iš tikrųjų einu iš vieno kambario į kitą palei verandą 
tik todėl, kad galėtumėte Mane pamatyti. Kad ir ką dary-
čiau, tai darau ne Sau, o jums, nes ką galiu pavadinti Sa-
vais? Tik jus. 

Būkite ištikimi savo pasirinktai dievybei  
Būkite dvasiškai tvirti. Tegu jūsų tikėjimas nenusilps-

ta, nes dar labiau kentėsite. Būkite ištikimi savo pasirinktai 
dievybei (ishta dhevatha): Višnui, Ramai, Šivai ar Venkateš-
varai. Aukokitės jai. Tvirtai ja tikėkite. Nepraraskite ryšio ir 
draugijos, nes žarijos gali degti tik būdamos viena šalia ki-
tos. Pajuskite Mane savo širdyje ir būsite apdovanoti aukš-
čiausiąja meile. Tai nepaprasta galimybė. Ji daugiau nepasi-
kartos. Tad vertinkite ją. Jei nepasinaudosite šia galimybe 
dabar ir neperplauksite kančių jūros, kada tai padarysite? Iš 
tikrųjų jums keliems iš milijonų pavyko čia atvykti, nors 
niekas specialiai jūsų nekvietė. Aš tai vadinu likimo ženklu. 

Dirbkite dvasinį darbą, galvokite apie dvasingumą, 
bendraukite su dvasingais žmonėmis. Tegu praeitis lieka 
praeityje. Bent jau nuo šiol stenkitės išsivaduoti. Niekada 
nepasiduokite abejonėms, nepastovumui. Tai neišmanymo 
požymis. Tikėkite pasirinktu Dievo vardu ir tuo vardu va-
dinamu pavidalu. Jei garbinsite Šivą, bet neapkęsite Viš-
naus, pliusas ir minusas duos nulį. Netoleruosiu nė ma-
žiausios neapykantos nė vienam Dievo vardui ar pavidalui. 
Savo vyrą gerbianti žmona negali neapkęsti jo tėvų, brolių 
ar seserų.  

Jei nekęsite kurio nors vieno ar daugelio iš gausybės 
Viešpaties pavidalų ir vardų, niekada Jo nepažinsite. Nie-
kindami kito žmogaus garbinamą dievą niekinate savo die-
vą. Venkite kivirčų, ginčų, paniekos, neapykantos, prieka-
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biavimo, nes tai kenkia jums patiems. Pastebite kitų žmo-
nių trūkumus, nes patys jų turite. Atminkite – visi yra pilig-
rimai, turintys tą patį tikslą. Vieni traukia vienu keliu, kiti – 
kitu. Ravana, Sišupala, Danthavakra60 priartėjo prie Viešpa-
ties pėdų, nes paprašė Jo padėti baigti žemiškus darbus. 

Vertinkite kitų žmonių gėrį 
Išmokite kalbėti trumpai ir švelniai. Tada bus mažiau 

progų supykti. Vertinkite kitų žmonių gėrį. Savyje ieškoki-
te blogio. Kai Mane kas nors šmeižia, niekada nepykstu, 
nes tik į vaisiais apkibusį medį lekia akmenys, tik toks me-
dis gauna lazdų. Be pajuokos ir paniekos nespindės ir ne-
sklis Mano šlovė. Taip buvo visada. Tai patyrė visi avatarai. 
Išgirdę žodį „mangas“ įsivaizduojate saldų, sultingą vaisių, 
tačiau kai laikote vaisių rankoje, jus apninka abejonės, neži-
note, saldus jis ar rūgštus. Negalvokite nei apie pagyras, 
nei apie šmeižtą – tiesiog išmeskite juos abu iš galvos. Visa-
da atkakliai sieksiu įvykdyti užduotį, dėl kurios atėjau – 
nutiesti tiesos kelio ir mokyti doros. 

Prašanti šventųjų raštų žinovų susirinkimo salė tėra 
vienas šios perėjimo iš Geležies amžiaus (Kali yuga) į Aukso 
amžių (Kritha yuga) užduoties įvykdymo įrankis.  

Palengva užduotį įvykdysiu, ir pavyduoliai nutils. Juk 
ploni paplotėliai čirškia tik tol, kol yra kepami. Iškeptas pa-
plotėlis neskleidžia jokio garso. Tad stenkitės nebendrauti 
su kitaip manančiais žmonėmis, bet ir nejauskite jiems ne-
apykantos ar pavydo. Mylėkite visus, būkite geri visiems. 

                                                 
60  Ravana – „Ramajanos“ veikėjas, demonas, pagrobęs Sitą;  

Sišupala – „Mahabharatos“ veikėjas, demonas, kuris Krišnos nužu-
dytas susiliejo su Dievu;  
Danthavakra – Višnaus durininkas Vidžaja, atgimęs demonų kara-
liumi, kuris žuvęs Kurukšetros mūšyje grįžo į Višnaus buveinę.  
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Žinokite savo pareigas  
Šis senyvas šventųjų raštų žinovas – tarsi prinokęs 

vaisius. Jis turi daug metų ir patirties, pažįsta „Gytoje“ ap-
rašomą gyvenimą, pats yra jį patyręs. Kai paprašiau seno-
lio pasidalyti išmintimi su visais, jis neapsakomai apsi-
džiaugė, nes jaučiasi laimingas, galėdamas prisidėti prie 
Vedų žinių atgaivinimo ir doros atkūrimo darbo. Niekas 
kitas, tik mudu abu žinome, kaip jis džiaugiasi sulaukęs 
tokios progos. Šis žmogus turi tik vieną troškimą – pama-
tyti, kaip Mano valia (sankalpa) bus įtvirtinta dora. Mudu 
jungia ypatingas ryšys! Tai amžinas ryšys (sanaathana sam-
bandha). Jis turi Mane. 

Dėl kelių šiandien nutikusių įvykių esu priverstas kal-
bėti su jumis griežtai. Žinokite savo pareigas. Kai kurie vy-
rai – tarsi kandys, ėdančios viską, ką tik randa – šilką, med-
vilnę, vilną. Kiti – tarsi bitės, ieškančios tik medaus. Bitės iš 
toli skrenda prie lotoso, o varlės tik šokinėja aplinkui, nesu-
prasdamos nei jo grožio, nei skleidžiamo aromato. 

Prašanti Nilajamas, 1964 10 10  
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32. KELIAS Į DIEVĄ 

Šiandien trys mokslininkai kalbėjo apie nedualumo fi-
losofiją (adhwaitha), Dievo įsikūnijimo prigimtį ir Mathuros 
Viešpatį. Jie pasotino jūsų alkį. Kai skrandis pilnas, ir ska-
niausias kąsnis apkarsta. Tačiau galima atsigerti šiek tiek 
sūrymo. Kaip tik dabar juo pagirdysiu!  

Gimti žmogumi – ypatinga galimybė, nes žmogus ap-
dovanotas išmintimi, gebėjimu iš daugybės dalykų pasi-
rinkti tinkamiausią. Žmogus yra labai toli pažengęs nuo gy-
vulio (pashu), jis daug arčiau prie būtybių Viešpaties (pashu-
pathi). Tad jam nedera vėl susilyginti su gyvuliu. Klausyda-
miesi, kaip Krišnamurtis dėsto „Bhagavatą“, gražią Krišnos 
istoriją, pasakojamą tobula sanskrito kalba, ir taip gražiai ją 
aiškina, pajuskite tyrą meilę, kurios sklidina yra ši istorija.  

„Bhagavata“ atskleidžia dorybės (seelam) ir veiksmo 
(kriya) didingumą. Joje taip pat esama jausmo (bhaava) di-
dingumo. Sakydamas: „didingumas“ turiu galvoje pakylė-
jimą (udhaaththatha). Imkime pavyzdžiu „Ramajaną“. Ji 
liudija nepaprastą didingumą! Kai Ravana pralaimėjo, 
Rama nusiuntė į jo rūmus Lakšmaną ir liepė broliui elgtis 
su Ravana ne kaip su niekinamu priešu, o kaip su Lankos 
valdovu. Kai Lakšmanas buvo pakviestas atpažinti Sitos 
papuošalų, kuriuos ji skraidinama pagrobėjo numetė ant 
žemės, jis pasakė, kad atpažino tik savo brolienės kojų 
pirštų žiedus, nes kasdien lenkdavosi jai į kojas – todėl tik 
juos matydavo. Vyresniojo brolio žmona pagal Šastras yra 
tokia pati kaip motina. Dabar vyrai taip nesilenkia, nepai-
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so tokių taisyklių. Juos dabar prie žemės lenkia egoizmas, 
puikybė, gobšumas. 

Moralė – svarbiausia 
Žmogus nebebijo nuopuolio. Jis tapo blogesnis už gy-

vulį. Senovėje taip nebuvo. Ankstesniais amžiais Radžputo 
moterys, užuot patekusios į priešų rankas, pačios suside-
gindavo. Kai Hanumanas pasiūlė Sitai pasisodinti ją ant pe-
ties ir parnešti pas Ramą, skaisčioji Sita atsisakė jo paslau-
gos, nes galvojo apie savo vyro reputaciją. Sita pasakė, kad 
bus geriausia, jeigu jos vyras pats įveiks blogį ir ją išgelbės. 
Pagrobdamas ją Hanumanas tik pakartos Ravanos poelgį, 
kai šis, išėjus Ramai, slapta ją pagrobė. Greitas išgelbėjimas 
Sitai nebuvo tiek svarbus, kiek jos pačios skaistybės ir vyro 
gero vardo išsaugojimas. Kaip tik tai Aš vadinu išaukštinta 
dorybe (seelodaaththatha). 

Arba paimkime pavyzdžiu „Mahabharatą“. Jakša61, 
saugojęs ežerą, užmušė keturis pandavų brolius. Jie gulėjo 
ant žemės. Dharmaradža, vyriausias brolis, nuėjo prie eže-
ro numalšinti troškulio. Jakša pagrasino, kad jį taip pat už-
muš. Jis liepė Dharmaradžai (kaip ir kitiems broliams) at-
sakyti į klausimus, ir šis į juos atsakė teisingai. Tada jakša 
pasiūlė dovaną – sugrąžinti gyvybę vienam iš keturių ne-
gyvų brolių. Ką pasirinko Dharmaradža? Ne Bhymą, kuris 
artėjančiame mūšyje su kauravais galėjo būti jo dešinioji 
ranka, ne Ardžuną, geriausią lankininką. Dharmaradža 
pasirinko Nakulą, savo įmotės Madrės sūnų. Net jakša nu-
stebo dėl tokio jo pasirinkimo ir paklausė, kodėl Dharma-
radža taip pasielgė. Šis atsakė, kad savo motinai jis liko 
                                                 
61  Jakšos – indų mitologijoje minimos gerosios gamtos dvasios, ku-

rioms patikėta saugoti žemėje ir po medžių šaknimis esančius klo-
dus. Jos gerbiamos kaip miestų, apylinkių, ežerų ar šulinių dievybės.  
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vienintelis, tačiau jo įmotei taip pat reikia gyvo sūnaus. 
Taip Dharmaradža laikėsi doros. Tokia buvo jo moralė. Se-
novėje žmonės gerbė dorą (dharma), dabar jų idealas – tur-
tas (dhana). Kai Durjodhanai reikėjo susigrumti dvikovoje, 
jis pasirinko tinkamą pagal savo lygį varžovą, būtent Bhy-
mą, nors galėjo pasirinkti silpnesnį. Anuomet nederėjo 
kautis su silpnesniu priešu.  

Piemenaičių meilė Krišnai nebuvo fizinė 
Viską lemia jūsų supratimas. Vienas iš šventųjų raštų 

žinovų prisipažino, jog abejojo Manimi ir dėl to kelerius 
metus laikėsi nuo Manęs atokiai. Dėl piemenaičių puoselė-
jamos meilės Krišnai daugelis neišmanančių žmonių, susi-
painiojusių pasaulietiniais ryšiais ir pasidavusių fiziniams 
potraukiams, nusigręžė nuo Dievo. Tačiau neskubėkite teis-
ti, pirma pasistenkite išsiaiškinti. 

Piemenaičių meilė Krišnai nebuvo fizinė. Žmogaus 
siela pamilo Aukščiausiąją Sielą, upė veržėsi į jūrą. Tokią 
meilę išgyvenantys žmonės nieko nemato ir negirdi. Jie pa-
saulietine prasme elgiasi tarsi išprotėję. Kai Krišna buvo ar-
ti, jie nepaprastai džiaugėsi. Kai jo nebuvo – liūdėjo. Todėl 
tarp šventųjų giedamų giesmių yra ir vadinamųjų nindha-
asthuthi, t. y. tokių giesmių, kuriose Dievas kaltinamas 
žiaurumu, šališkumu, aplaidumu ir pan.!  

Turbūt žinote, kad šventyklos Šrisailamo Viešpats va-
dinamas Baltuoju Jazminu (Mallikaarjuna), o deivė, Jo žmo-
na, deramai vadinama Bite (Bhramaramba)! Bitę nenumaldo-
mai traukia gėlė. Ragaudama žiedo nektarą ji užsimiršta. 
Individualios sielos susiliejimas su Aukščiausiąja Tikrove 
toks pat svarbus kaip Viešpaties Krišnos meilės troškulio 
numalšinimas.  
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Abejonės veda į pražūtį, dvasinį nuopuolį 
Vakar sanskrito mokyklos vaikai suvaidino Markan-

dėjos pjesę. Matėte, kaip berniukai taip persiėmė Marudva-
čio ir Markandėjos vaidmenimis, jog privertė jus išgyventi 
kiekvieną jų emociją. Galvokite tik apie Viešpaties pavidalą 
ir šlovę. Niekas kitas jums neturėtų rūpėti. Tada jūs taip pat 
tapsite viešpačiais. 

Išmokite mintinai dvi „Gytos“ aksiomas, susidedan-
čias iš aštuonių skiemenų: shraddhaavan labhate jnaanam ir 
samshayaathma vinashyathi. Pirmoji teigia, jog tvirtai tinkin-
tis žmogus randa kelią į išsivadavimą, o antroji perspėja dėl 
žlugdančių abejonių pasekmių. Abejonės veda į pražūtį, 
dvasinį nuopuolį. Apmąstę šias aksiomas imkitės dvasinio 
darbo: kartokite Dievo vardą, mantras arba medituokite. 
Tai daryti verta. Nesiekite nei garbės, nei garsių žmonių 
draugijos.  

Prašote malonės. Tačiau ją galima gauti tik sumokėjus 
labai didelę kainą, o jūs mokate grašius. Mokate už pupelę, 
o prašote moliūgo. Koks šykštumas! Tvirtinate, jog atvyks-
tate į Putapartį dešimt, dvylika ar šešiolika metų ar kad il-
gai čia gyvenate. Tačiau svarbu ne metai, o ar giliai driekia-
si jūsų ankstesnių gyvenimų karmos šaknys. Jos lemia, ko-
kios bus kukurūzų burbuolės, kuriomis galėsite misti. Pa-
sak šventųjų raštų žinovo, visoms lauko piktžolėms išrauti 
reikia laiko ir sistemingo dvasinio darbo, būtent – atsilygin-
ti už karmą, garbinti Viešpatį, siekti žinių.  

Trys dvasinio tobulėjimo pakopos 
Kai maudotės šventoje upėje, tris kartus pasinerkite į 

vandenį. Pirmas pasinėrimas išvalo fizinį kūną (sthuula sa-
reera), antrasis – subtilųjį kūną (suukshma sareera), gyvybi-
nės energijos (praanamaya), mentalinį (manomaya) ir žinių 
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(vijnaanamaya) apvalkalus, o trečiasis – priežastinį kūną 
(kaarana sareera) arba žinių apvalkalą (vijnaanamaya kosha), 
tačiau iliuzijos šiek tiek lieka. Trys panėrimai taip pat skirti 
fiziniam bei dvasiniam darbui pašventinti ir siekti žinių. 
Dualumas (dhwaitha), sąlyginis nedualumas (visihtaadhwait-
ha) ir nedualumas (adhwaitha) taip pat simbolizuoja tris 
dvasinio pabudimo pakopas. 

Šventųjų raštų žinovas Somasekhara kalbėjo apie dua-
listinį ir nedualistinį požiūrį, nuspalvinantį kiekvienos sri-
ties žmonių veiklą. Tačiau tie požiūriai nėra ryškiai išreikš-
ti. Tai mentalinio pasikeitimo pakopos. Vaisius visada toks 
pat. Žemė ir saulė padeda jam prinokti, iš švelnaus skonio 
tapti saldžiam. Kai suprasite, kad Viešpatį galite rasti „Gy-
tos“ 18 skyriaus 61 posme nurodytu adresu, būtent, „Jis yra 
kiekvienos būtybės širdyje“ (Ishwarassarvabhuthaanaam hrid-
dese, Arjuna, thishtathi), pažinsite Vieną, be kito.  

Jei norite kiekvienoje būtybėje pažinti Dievą, ugdyki-
tės tyrą meilę ir iš savo širdies tamsių urvų išvykite neapy-
kantos, pavydo ir pykčio šikšnosparnius. Tegu meilės švie-
sa nušviečia jūsų mintis, žodžius, judesius, darbus ir spren-
dimus. Kai patys virsite meile, Viešpats, meilės įsikūniji-
mas, jums apsireikš ir sugros fleita melodiją, kuri paragins 
jūsų tyrą sielą mylėti visus. 

Svarbu dirbti dvasinį darbą, nes karmos pasekmes 
galima panaikinti tik atsilyginant už karmą. Į odą įsmigusį 
dyglį galima ištraukti tik kitu dygliu. Neištrauksite jo nei 
peiliu, nei plaktuku. Nė kalaviju to nepadarysite. Šankara-
čarja skleidė žinias apie netikrą pasaulį, pats dalyvauda-
mas netikro pasaulio veikloje: steigė vienuolynus, rašė 
knygas ir rengė disputus. Karmos neišvengsite. Tačiau už 
ją atsiteisti reikia su meile ir visus savo darbus skirti pa-
saulio gerovei. 
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Nepaprastas derinys 
Rytoj kartu su šiais mokslo vyrais paaiškinsiu, kaip 

žengti Viešpaties keliu. Kad ir kas kalbėtų, kad ir kokiais 
tekstais remtųsi, esmė lieka ta pati. Tačiau niekur kitur ne-
rasite tokio nepaprasto derinio, kad mokslo vyrai aiškintų 
didžiąsias šventuosiuose raštuose glūdinčias tiesas su dide-
liu tikėjimu ir meile tarsi savo giminėms, o klausytojai 
klausytųsi godžiai, atsidavę ir trokštų mokytis bei taikytų 
tą mokymą gyvenime.  

Turite būti tokie atsidavę, koks buvo berniukas, mo-
kęsis Dhoumjarišio ašrame. Dvasiniam mokytojui stropiai 
dėstant pamoką prapliupo liūtis. Vaikai puolė tvarkyti sa-
vo lovų, rinkti drabužių ar gelbėti kušos žolės62 ryšulių. 
Tačiau vienas berniukas pamanė: „Vakar taip pat smarkiai 
lijo, o ši liūtis gali sugriauti pylimą“. Tad norėdamas išgel-
bėti du savo dvasinio mokytojo žemės akrus, mokinys nu-
bėgo prie pylimo ir savo kūnu uždengė pralaužą. Būkite 
tokie, kad jūsų atsidavimas sugraudintų dvasinio mokyto-
jo širdį. Tik tada iš sielos bus išvalyti blogis ir ydos. Stip-
rindami atsidavimą ir tikėjimą kilsite šlovingo savęs paži-
nimo pakopomis aukštyn. 

Prašanti Nilajamas, 1964 10 11 
 

                                                 
62  Indijoje kušos žolės kilimėliai naudojami medituoti ir miegoti, nes 

ši žolė atbaido parazitus, nepraleidžia drėgmės ir veikia kaip izolia-
torius.  
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   o ilgų ieškojimų šen bei ten,  
šventyklose ir bažnyčiose, danguje ir žemėje  
pagaliau sugrįžote.  
Ratas užsidarė, pradžia susijungė su pabaiga.  
Grįžote pas savo sielą ir supratote, kad Tas,  
kurio ieškojote po visą pasaulį,  
kurio raudojote, 
kuriam šventyklose ir bažnyčiose meldėtės,  
kuris jums atrodė didžiausia paslaptis, apgaubta debesų, 
yra arčiausiai jūsų.  
Tai jūsų esmė, gyvenimo, kūno ir sielos pagrindas. 

Satja Sai Baba 
 

P 
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33. PAGRINDAS – TIKĖJIMAS 

Šiandien girdėjote, kaip mokslo vyrai kalbėjo apie Ve-
dų reikšmę ir būtinybę laikytis doros. Pažeidusiam Vedose 
bei Šastrose skelbiamas taisykles žmogui neleidžiama čia 
kalbėti. Šventuosiuose raštuose nagrinėjamos visos dvasi-
nės temos. Vedose glūdi visos žinios. Esate tiek dieviški, 
kiek padirbote dvasinio darbo ir kiek trūkumų paveldėjote 
iš ankstesnių gyvenimų. Tačiau dieviškumas yra aukščiau 
už intelektą. Jo neįmanoma pažinti pojūčiais. Dieviškumui 
galioja savi įstatymai. Jis nepaklūsta suvaržymams ir že-
miškai tvarkai. Kiekvienas pojūtis atlieka tam tikrą darbą, 
rinkdamas informaciją: ausis perteikia garsus, akys – spal-
vas, liežuvis – skonį ir t. t. Tačiau Dievas yra aukščiau už 
pojūčius ir taisykles. 

Dieviškoji valia reiškiasi trimis būdais: kuria, saugo ir 
griauna. Veiksmo joga (karma yoga) padeda suvokti vidinę 
kūrybos, o atsidavimo Dievui joga (bhakthi yoga) – išsaugoji-
mo prasmę. Kai perprasite žinių jogą (jnaana yoga), suvoksi-
te, kas yra griovimas, pažinsite Vieno įvairovę. Atsiduoda-
mi Viešpačiui pažinsite Tą, kuris saugo ir palaiko kiekvieną 
gyvą būtybę, pajusite nekintamą, tikrą ir tyrą meilę. Iš tik-
rųjų nėra nė vieno žmogaus, kuris nemylėtų. Sielos gelmėje 
kiekvienas jaučiasi esąs artimas kitoms būtybėms. Kaip tik 
dėl to vienišius liūdi, o žmonės ieško vienas kito. Jeigu nie-
ko nemylite, esate tarsi lempa be žiburio. Tokia lempa pati 
akla ir kitus apakina. Tyra meilė – neatmiešta neapykantos, 
nepaliesta godumo. 

 33. Pagrindas - tikėjimas 
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Jei norite išsivaduoti,  
neišvengiamai turite atsiteisti už karmą  
Tokio atsidavimo pagrindas – tikėjimas gerais darbais, 

nuopelnu ir nuodėme. Kiekvieną veiksmą ištirkite pagal il-
galaikes pasekmes. Tikėkite, kad dabartinis gyvenimas ku-
riamas iš daugybės ankstesnių gyvenimų. Senovėje piligri-
mystė buvo ilgas ir sunkus darbas. Piligrimas, jį dirbdamas, 
ugdėsi nuolankumą ir ištvermę. Tie, kurie vyko su Manimi 
į Badhrį, nebijojo kelionės sunkumų. Todėl jie turėjo dau-
giau laiko pamąstyti apie Narajaną ir Jo šlovę. 

Dabar Tirupatis taip lengvai prieinamas, kad ši šventa 
vieta greitai virs iškylautojų rojumi! Šventųjų kalnų peiza-
žas sudarkytas. Nebegirdėti šventų žodžių „Govinda! Go-
vinda!“, kuriuos piligrimai garsiai šaukdavo lipdami į kal-
ną. Žmonės skrenda į Kašį lėktuvais, o po kelių valandų, 
aplankę laiptus į upę bei šventyklas, grįžta. Nebeliko tylaus 
susivienijimo su Dievu ir palengva apimančios pakilios 
nuotaikos. 

Jei norite išsivaduoti, neišvengiamai turite atsiteisti už 
karmą. Atsidavimo Dievui skatinama karma vadinama pa-
sauliečių atsidavimu (samasaara bhakthi). Gavęs truputį ži-
nių, žmogus pasižymi atsiskyrėlių atsidavimu (vaanaprastha 
bhakthi). Kai žinios duoda vaisius, žmogus išsiugdo asketų 
atsidavimą (sanyaasa bhakthi) arba laimi patį išsivadavimą 
(moksha). Labai sunku tobulėti, jei neatsiteisiama už karmą. 

Dvasiniam darbui būtinas tikėjimas 
Gulbės, pakilusios virš vandens, papurto savo plunks-

nas bei sparnus ir vėl tampa sausos. Išminčiai taip pat turi 
atsiteisti už karmą, tačiau likti jos neveikiami. Tie žmonės 
visus darbus dirba be jokio egoizmo, be jokio troškimo. Jų 
prigimtis liepia visam pasauliui linkėti gerovės ir užsiimti 
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tokia veikla, kuri skatintų gerovę. Kūdikio besilaukianti 
moteris, tapusi našle, iškart neatsisako ištekėjusios moters 
ženklų, nes nosies žiedą, auskarus, santuokinį vėrinį ir pan. 
ji gali nusiimti tik gimus vaikui. Iki tol ji dėvi išorinius lai-
mingai su vyru gyvenančios moters ženklus, nors žino 
esanti našlė. 

Panašiai elgiasi ir išminčius. Jis žino esąs laisvas, ta-
čiau pasauliui atrodo kitoks. Paviršutiniški jaunuoliai, ser-
gantys ciniškumo karštlige, juokiasi iš išminčių ir elgiasi su 
jais nepagarbiai. Tačiau vien jaunuolių kaltinti negalima. 
Vyresnieji rodo jiems pavyzdį. Tad ką jaunimas gali daryti? 

Meilė yra sėkla, galingas susiliejimo patyrimas – me-
dis, nepaliaujama palaima – vaisius. Kad įvyktų toks virs-
mas, reikia tikėjimo. Prisiminkite Ardžuną. Kai jam buvo 
suteikta galimybė rinktis – rūsčių Jadhavų klano didvyrių 
kariuomenę ar Krišną, jis paprašė tik Krišnos! Ardžuna ži-
nojo, tikėjo ir buvo išgelbėtas. Taip pat Indija turėtų pasi-
rinkti dabar, kai joje apsireiškė pavidalą turintis Viešpats. 
Negalvokite tik apie pinigus, auksą ir grūdus. Daug ver-
tingesnė yra palaima, kuri kyla iš Dievo ir Jo vardo garbi-
nimo. Ji teikia džiaugsmą. Tikėjimo stoka – visų nesėkmių 
priežastis. 

Doros karalystės įkūrimas 
Ašokos63 laikais Budhagajoje gyveno vargšas žmogus, 

vardu Sišupala. Kad ir varganai gyvendamas, žmogus lai-
kėsi doros, niekada neišklydo iš kelio, nors pagundų buvo 
daug. Kartą naktį Ašoka atėjo į varguolio namus ir paprašė 
maisto bei pastogės. Sišupala nustebo, kad kažkas kitas gy-
vena vargingiau nei jis, tačiau svečią priėmė, pasidalijo sa-

                                                 
63 Ašoka – vienas garsiausių Indijos karalių, gyvenęs 304–232 m. pr. Kr.  
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vo maistu, pamaitino, paprašė sūnaus, kad pamasažuotų 
pavargusiam keleiviui kojas. Kai Ašoka padėkojo žmogui 
už svetingumą, šis paprieštaravo sakydamas, jog neverta 
sureikšminti to, ką jis laikąs savo pareiga. „Tokios doros 
taisyklės“, – pasakė jis. Ašoka paprašė paaiškinti, kaip 
žmogus supranta dorą. Sišupala pasakė, jog šalyje klesti ne-
dora, karalius neskatina laikytis doros. Užsimaskavęs kara-
lius paklausė: „Ar gali padaryti tai, ko negali Ašoka?“ „Ži-
noma, – atsakė Sišupala. – Aš lenkiuosi tik Dievui, nebijau 
jokio žmogaus. Man rūpi tik dora.“ Svečias nusijuokė ir pa-
keitė pokalbio temą, tačiau naktį neužmigo. Anksti rytą, kai 
lauke tebebuvo tamsu, jis atsikėlė ir išėjo. 

Kitą rytą į trobelę pasibeldė gražiai apsirengęs dvariš-
kis ir paklausė Sišupalos, ar praeitą vakarą jis niekuo ne-
apkaltino karaliaus. Vargšas žmogus prisipažino tai pada-
ręs, tačiau tvirtino pasielgęs tinkamai. Dvariškiui buvo pa-
tikėta užduotis atvesti Sišupalą į rūmus. Ten Ašoka sutei-
kė varguoliui Dorybingosios dievybės Dharmadhevathos 
vardą ir įsakė saugoti šalies dorą. Karalius jam pasakė: 
„Žinok – jei kur nors pastebėsiu nors menkiausią doros 
pažeidimą, skirsiu tau mirties bausmę. Duosiu tau karinį 
pastiprinimą žmonių elgsenai pakeisti“. Sišupala sutiko. 
„Padarysiu, ką liepei, – atsakė jis. – Tačiau man nereikia 
kariuomenės. Aš visiškai pasitikiu Dievu.“ Ašoka nusivy-
lė, kad žmogus nepriėmė jo pagalbos, bet nusprendė ste-
bėti, kaip per dešimt dienų bus vykdomas naujas admi-
nistravimo eksperimentas. 

Tada prasidėjo neįtikėtini dalykai. Šalyje niekas nieko 
nepavogė, nepažeidė moralės kodekso, nenusižengė šven-
tųjų raštų taisyklėms. Jaunos moterys galėjo vykti iš vieno 
karalystės galo į kitą pasipuošusios papuošalais net naktį, 
nebijodamos, kad jas kas nors užpuls ar apvogs. 
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Karalius Ašoka pakluso dorai  
Tada Ašoka ėmė pavydėti naujam gabiam administra-

toriui. Persirengęs jis nuėjo prie vienos prostitutės namų ir 
ėmė belstis į duris, kad jį įleistų. Moteris atsisakė jį priimti, 
nes šalį valdė Dharmadhevatha. Ašoka susiginčijo su tvirtu 
sargu, budėjusiu prie durų. Jie abu susirėmė, ir karalius 
sargą užmušė. 

Tai nutiko septintą naujojo valdymo dieną. Ašoka pa-
skelbė, jog įvyko nusikaltimas ir žmogus iš Budhagajos turi 
būti nubaustas mirties bausme. 

Žinia pasklido lyg žaibas. Visi verkė gailėdami gero 
žmogaus. Tačiau Sišupala sužinojo, jog nusikaltimą padarė 
pats karalius, nuėjo į nusikaltimo vietą ir užrašė liudytojų 
parodymus. Prieš užlipdamas laipteliais ir padėdamas gal-
vą ant budelio trinkos vargšas žmogus sušuko: „Palaukite!“ 
ir paprašė, kad į bausmės vietą atvestų patį karalių, nes bū-
tent jis nužudė sargą. Tačiau Ašoka taip pat buvo pasiren-
gęs. Jis – tai leidžia Šastros – pagamino savo auksinį atvaiz-
dą, kuriam buvo nukirsta galva, o paskui visiems išdalijo 
auksą dovanų. Taip buvo laikomasi taisyklių. 

Prisidėkite savo darbu  
Naudokitės visais jums dovanotais talentais pamal-

džiai ir nuolankiai. Antraip neturėsite teisės prašyti Dievo 
pagalbos, Jo įsikišimo. Kartą Hanumano sekėjas vežė į tur-
gų vežimą grūdų. Pakeliui įstrigo ratas, todėl jaučiai nebe-
galėjo judėti į priekį. Vežimas pasviro, ir maišai nukrito 
ant žemės. Atsisėdęs ant kelio žmogus pradėjo melstis Ha-
numanui: prisiminė ištrauką iš šventų istorijų, pasakė iš 
pradžių 108, paskui 1008 Dievo vardus. Tačiau vežimas 
neatsisvėrė. Sekėjas ėmė kaltinti ir plūsti Hanumaną, kad 
šis neskuba jo gelbėti. Tada pasirodė pats Hanumanas. 
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„Kvaily, užuot pats išbandęs jėgas, tu plūsti mane, kad ne-
atlieku darbo, kuris iš tikrųjų yra skirtas tau. Eikš šen, įsi-
remk petimi į ratą, pajudink, prisidėk savo darbu“, – kvie-
tė jis žmogų.  

Jei už karmą atsiteisite pasiaukodami Dievui ir Jo va-
liai paaukosite pasekmes, karma išskaistins jūsų sielas. At-
gaila išgelbsti nuo pražūties net nusidėjėlius. Jokios kaltės 
išpirkimo apeigos nėra tokios veiksmingos, kaip nuoširdi 
atgaila. Parduotuvės savininkas gali duoti prekių skolon, 
tačiau jis nepaims mažiau pinigų. Sąskaitas reikia apmokė-
ti. Apmokėkite savo sąskaitas atgailaudami. Neapgausite 
Viešpaties būdami nenuoširdūs ar gudraudami. Kol neiš-
moksite prie nieko neprisirišti ir aukotis, Dievo nepažinsite. 
Vaduokitės iš egoizmo – tik tada Jį išvysite. 

Rama mokė doros kiekviename savo gyvenimo žings-
nyje. Krišna į ją daugiau dėmesio sutelkė mokydamas Ar-
džuną. Menki, iš egoizmo neišsivadavę žmonės drįsta teisti 
Krišną ir kalbėti apie jo „pokštus“. Tokių žmonių buvo 
anksčiau, yra jų ir dabar. Jie visada ieško didžių žmonių 
trūkumų ir skelbia, kad Dievas turi būti toks, o ne kitoks, 
tik tokio pavidalo ir pasižymėti tik tokiomis savybėmis, tar-
si būtų matę Jo šlovę, tarsi Viešpats privalėtų tapti tokio pa-
vidalo, kokį Jam parinko tie žmonės. 

Jūs – įrankiai, vykdantys Dievo valią 
Viešpatį pažinsite tik tada, kai prie Jo priartėsite, prie 

Jo glausitės, Juo tikėsite ir visada liksite Jam ištikimi. Jį su-
prasite tik tada, kai jausitės esą įrankiai, ir tikėsite, kad be 
Jo valios negalite atlikti nė menkiausio judesio. Kas gali iš-
drįsti pasakyti: „Dievas turi dėvėti tik tokį apdarą ir elgtis 
tik taip, o ne kitaip“. Kas gali Jo šlovei nubrėžti ribas ar nu-
rodyti kryptį! Dievas yra visose būtybėse. Jis priverčia jas 
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veikti taip, kaip elektra priverčia šviesti elektros lemputę, 
mikrofoną – perduoti Mano balsą, elektrinė viryklę – kaisti, 
o šaldytuvą – šaldyti. 

Vankaperu upę, tekančią per šį rajoną, galima pereiti 
dviem akmenimis grįstais keliais: vienas pakeliui į Penu-
kondą, kitas – į Dharmavarą. Gyvenimo upės kelių yra ke-
turi: tai celibato besilaikančio žmogaus (brahmacharya), šei-
mos žmogaus (grihastha), atsiskyrėlio (vaanaprastha) ir vie-
nuolio (sanyaasa). Iš jų šeimos žmogaus kelias apsemtas 
vandens, juo niekaip neįmanoma eiti. Pataisykite šį kelią – 
tapkite gerais šeimos žmonėmis, tada gyvenimo kelionė 
bus lengva. 

Bapanapalio tiltas per kelią, einantį iš Kothačeruvo į 
Prašanti Nilajamą, sugriuvo. Kaimo žmonės negali patys jo 
pataisyti. Tai turi padaryti specialistai, kurie tiltą pastatė. 
Taip pat būna, kai sugriūva doros kelias. Tas, kuris jį nutie-
sė, turi ateiti pataisyti. Viešpats pastatė keturis tiltus, ku-
riuos dabar reikia perstatyti. Šioje Prašanti šventųjų raštų 
žinovų susirinkimo salėje yra inžinierių ir kitų specialistų. 
Labai greitai atstatymo darbai bus užbaigti, ir galėsime 
švęsti inauguraciją. 

Stiprinkite tikėjimą, vis mažiau prie ko nors prisiriški-
te. Gerbkite vyresniuosius. Vykdykite jų išmintingus pata-
rimus, kuriuos jie duoda iš savo patirties. Perplaukite mir-
čių ir gimimų jūrą. Kiekvieną savo gyvenimo akimirką 
jauskitės esą „nemirtingumo vaikai“ (amrithasya puthraah).  

Prašanti Nilajamas, 1964 10 12 
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    ai pakilsite į aukštesnį sąmonės lygmenį  
ir jame gyvensite, ankstesni įvykiai nebeturės reikšmės, 
visada būsite laimingi ir ramūs,  
išmoksite stebėti įvykių pradžią ir pabaigą,  
nes jie yra kaip tik tokie:  
prasidedantys ir pasibaigiantys. 

Satja Sai Baba 
 

K 
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34. NEI KITOKS, NEI MENKESNIS 

Ką tik mokslo vyras kalbėjo apie įvairius atsidavimus 
Dievui: netrokštantį vaisių (nishkaama bhkathi), aukščiausiąjį 
(paraa bhakthi), švelnųjį (madhura bhakthi), veiklųjį (karma 
bhakthi) ir t. t. Tvirtinate esą atsidavę. Tačiau kur ir kodėl 
dingo jūsų prieraišumas, meilė, ištikimybė? Pasiduodami 
malonumų vilionėms ar siekdami materialių tikslų, nepa-
liaujamai jaudinsitės, bijosite, nerimausite. Tų dalykų tei-
kiama laimė tokia pati netikra, kaip sapnuojama laimė. 

Atsiduoti – tai ugdytis nepalaužiamą ištikimybę var-
dą, pavidalą ir savybes turinčiam Dievui. Jums duotu protu 
galite suvokti tik tai, kas turi savybes, vardą ir pavidalą. 
Dievas jums apsireiškia su savybėmis ir tam tikro pavidalo, 
kad galėtumėte Jį mylėti, Jam tarnauti, Juo sekti, kad Jis ga-
lėtų jus išvaduoti. Tačiau kai Viešpats, įgijęs pavidalą, atei-
na, nemanykite, kad Jis kitoks ar menkesnis. Sustingęs ghi 
atrodo baltas ir grūdėtas. Pakaitintas jis tampa pavidalo ne-
turinčiu bespalviu skysčiu. Neturintysis pavidalo (niraakaa-
ra) įgyja pavidalą (sakaara). Vėsioje atsidavusio žmogaus 
širdies kertelėje tas, kuris neturi pavidalo, jį įgyja.  

Keisdamasis tas, kuris neturi pavidalo, atrodo taip, 
tarsi būtų apdovanotas tam tikra šlovės dalimi (vibhavaaka-
ra) arba būtų galutinai išreikštas (swaakaara). Kitaip sakant, 
avataras gali įkūnyti tik dieviškos šlovės dalį, reikalingą at-
likti užduočiai, dėl kurios gavo pavidalą, arba atlikti dau-
giau, nei skirta, ir atskleisti didybę. Pirmojo atvejo pavyz-
dys – Rama, antrojo – Krišna. Krišna nepasitenkino užmu-
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šęs Sišupalą ir Danthavakrą, du demonus, kurie anksčiau 
buvo Džaja ir Vidžaja, ar sutramdęs kitus piktadarius, ku-
rių tada pasaulyje buvo apstu. 

Šlovė ir nešlovė visada greta 
Krišna „Gytoje“ ir iniciacijoje, duotoje Udhavai bei ki-

tiems, išdėstė dvasinio mokymo esmę ir aiškino būdus, 
kaip panaikinti neišmanymą. Tokį pirmą žingsnį reikia 
žengti išsivadavimo link. Tais būdais gali naudotis įvairios 
žmonių bendruomenės grupės – nuo neraštingų piemenų ir 
melžėjų iki išsilavinusių mokslininkų, dvasinių ieškotojų, 
ritualų žinovų, tarnaujančių visuomenei žmonių ir bran-
džių filosofų. 

Jums kalbėdamas Džonalaga Satjanarajanamurtis gra-
žiai apibūdino išsiskyrimo skausmą, kurį jausdavo kaimo 
žmonės, kai Viešpats trumpam juos palikdavo. Kai danguje 
pasirodydavo tamsiai mėlynas debesis, jie paplūsdavo 
džiaugsmo ašaromis, nes jis primindavo jų garbinamą Kriš-
ną. Tačiau Krišna anuomet šokiravo žmones, todėl kai ku-
rie skleisdavo apie jį piktas kalbas. Taip būna visada. Kai 
įvedamas geriamasis vanduo, vamzdžiai tiesiami ir šva-
riam vandeniui, ir kanalizacijai. Šlovė ir nešlovė visada gre-
ta. Gerbiamos asmenybės tampa nepagarbos taikiniais. 

Aukokitės  
Išminčiai tvirtina, kad nusimena, kai pasauliečiai vadi-

na juos laimingais ar kai jiems atrodo, kad tie žmonės yra 
tokie. Čaitanja64 džiaugėsi, kai žmonės jį plūdo sakydami, 
kad jis, šlovindamas giesmėmis Viešpatį, švaisto laiką, kai 
                                                 
64  Čaitanja arba Čaitanja Mahaprabhu – XVI amžiuje Bengalijoje gyve-

nęs vienuolis, vaišnavų bhakthi tradicijos pradininkas, garbinęs 
Krišną ir Radhą, išpopuliarinęs „Hare Krišnos“ mantros giedojimą. 
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jie sudaužė jo būgną ir cimbolus65. „Žmonės kvaili, – sakė 
jis. – Jie mano, kad laistydami lapus išsaugos medį. Juk rei-
kia laistyti ne lapus, o šaknis – tik tada užaugs medis. Šak-
nys – tai Krišna, kuris yra jūsų širdyje.“ Palaistykite šaknis 
ašaromis, džiaugsmo ašaromis, nes turite progą giedoti jo 
vardą, jį šlovinti.  

Neliekite liūdesio ašarų, nes tai šventvagystė. Nesu-
terškite tokiomis ašaromis Viešpaties lotoso pėdų.  

Pasiaukodami Dievui pašventinate bet kokią veiklą. 
Viešpats yra visos veiklos esmė. Jis ragina žmogų veikti, 
dirbti darbus, suteikia reikiamos stiprybės ir talentų. 
Dievas vėliau ragauja vaisių. Aukokitės, nes patys nieko 
neturite. Viskas yra Jo! Jūsų pareiga tikėti, kad Viešpats yra 
jūsų veiklos skatintojas, ir iš to tikėjimo semtis jėgos. Kol 
žaizda sugis ir užsitrauks nauja oda, turite nešioti tvarstį. 
Kol pažinsite tikrovę, egoizmo sužalotą protą patepkite ti-
kėjimo balzamu, ieškokite šventų žmonių draugijos ir šven-
tai mąstykite. 

Kiekvienas iš jūsų turi bilietą, leidžiantį ištrūkti iš gi-
mimų bei mirčių rato, tačiau dauguma nežino, į kokį trau-
kinį jiems reikia lipti. Žmonės išlipa tarpinėse stotyse, ma-
nydami, kad jau atvažiavo, ir nuklysta į tyrlaukius arba su-
sivilioja reginiais bei vaizdais. 

Kalbėtojas paminėjo neišmanymą. Neišmanymas yra 
išorinis dalykas. Žmogui įgimta išmintis. Deja, žmogų gau-
bia iliuzijos rūkas, dėl kurio Vienas atrodo daugybe, dėl 
kurio viskas susipainioja. Kaupdamas informaciją apie įvai-
rovę žmogus save tik apsunkina. Jis išsiugdė daug gebėji-
mų, tačiau nesugeba įžvelgti visumos, esminės objektyvaus 
pasaulio vienovės. Be to, žmogus nemoka gražiai sugyventi 

                                                 
65  Cimbolai – mažos, maždaug penkių centimetrų skersmens varinės 

lėkštelės, naudojamos ritmui išgauti. 
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su kitais, nemato visų žmonių bendrumo, nejaučia, kad vi-
suose yra tas pats Viešpats.  

Negalima švaistyti proto galių 
Kiek naudos jums duos mokyklose ar iš knygų įgytos 

žinios? Kartą vyras davė žmonai čekių knygelę, kad ji galė-
tų pasiimti iš sąskaitos pinigų. Kiekvieną čekį ji pasirašė 
„Tave mylinti žmona“ ir stebėjosi, kodėl banko darbuotojai 
jos neaptarnauja. 

Reikia prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių, pripa-
žinti santykinę daiktų vertę, išmokti skirti, kas yra tikra, o 
kas santykinai tikra. Negalima švaistyti proto ir dvasios ga-
lių. Nebūkite tokie, kaip medkirtys, kuris gavęs dovanų 
sandalo medžių mišką, nežinodamas jo vertės, sudegino 
medžius ir pardavė pusvelčiui kaip anglis. 

Žmogus nepaiso savo dieviškumo, nesinaudoja proga 
jį išreikšti gyvenime. 

Savo turtą įvertinate žeme ir pastatais, auksu ir sidab-
ru. Kai tenka su jais atsisveikinti, nusimenate. Stengiatės iš-
vengti ligos, tačiau nežinote, kad liga, pakertanti jūsų 
džiaugsmo šaknis ir kelianti grėsmę visuomenei, yra pavy-
das, pyktis, neapykanta bei gobšumas. Ieškokite patarimo, 
kaip ją išgydyti. Tikėkite, kad kiekvienoje širdyje gyvena 
Viešpats ir kad suteikdami kam nors fizinį ar dvasinį 
skausmą žeidžiate ir paneigiate Viešpatį. Jis yra visur. 

Tinkamai su visais elgdamiesi 
nuskaistinkite sielą  
Sakote, jog Viešpats pasirodė iš Hiranjakašipaus rūmų 

kolonos, nors Jo ten nebuvo. Teigiate, kad Jis pasirodė 
todėl, kad ten buvo. Jis buvo ten, nes yra visur. Hiranja-
kašipus tvirtino, kad Dievo ten nėra, todėl Jo nematė.  
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Prahlada66 sakė, kad Dievas ten yra, todėl Jį matė. Viešpats 
gali stovėti priešais jus, tačiau jei esate akli, kaip Jį pamaty-
site? Nepripažįstate, kad Jis visur esantis, tai kaip galite Jį 
visur pamatyti? Magnetas nepritraukia adatos todėl, kad ji 
aplipusi purvu. Viešpats neprisiartina prie sekėjo todėl, kad 
jo širdis nėra pakankamai tyra. 

Tinkamai su visais elgdamiesi nuskaistinkite sielą. Ne-
sistenkite pastebėti kitų žmonių trūkumų. Visus vertinkite 
su meile, pagarba, tikėkite jų nuoširdumu. Maloniai elkitės 
su tarnais. Neleiskite savo širdyje išsikeroti neapykantai ar 
paniekai. Jei reikia, pyktį reikškite žodžiais, o ne veiksmais. 
Atgailaukite dėl savo padarytų klaidų, stenkitės jų nebe-
kartoti, melskite stiprybės vykdyti savo užduotis. 

Prašanti Nilajamas, 1964 10 14 
 

                                                 
66  Prahlada – pikto ir galingo demono Hiranjakašipaus sūnus, atsisakęs 
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35. I ŠVADUOJANTIS RYŠYS 

Beprasmiška girtis daugybe perskaitytų knygų. Žmo-
gus gali būti susipažinęs su Šastromis ir Upanišadomis, 
mokėti mintinai visus septynis šimtus „Gytos“ posmų, ta-
čiau jeigu jis netaikys žinių gyvenime (aachaara) ir neužsi-
ims savianalize (vichaara), žinios jam taps našta.  

Šventųjų raštų žinovas pasakojo apie auksinį elnią, 
pakerėjusį Sitos širdį. Stebitės, kodėl Sita įsigeidė gyvūno 
ir kodėl Rama patikėjo, kad toks keistas padaras yra. Juk 
jis galėjo įtikinti Sitą, jog taip demonai stengiasi patraukti 
jų dėmesį, kad juos gali ištikti skaudi nelaimė. Tačiau Ra-
ma, kaip ir kiekvienas kitas beprotiškai savo žmoną my-
lintis vyras, pažadėjęs pagauti elnią, kad Sita jį galėtų au-
ginti, nusivijo gyvūną. Jei Rama būtų paprastas žmogus, 
tokia beprotybė, žinoma, būtų smerktina. Tačiau jis buvo 
dievas, todėl jį vertinti reikia kitaip. Visi įvykiai rutuliojosi 
pagal planą. 

Tas planas išdėstytas doros taisyklėse, aprašytas Upa-
nišadose. Kitas šventųjų raštų žinovas aiškino taisykles, 
skirtas celibato besilaikantiems (brahmachaaris) žmonėms. 
Kas yra celibatas (brahmacharya)? Tai judėjimas (charya) 
link Aukščiausiosios Tikrovės (Brahman). Supraskite – jūs 
egzistuojate Aukščiausiojoje Tikrovėje jos padedami ir dėl 
jos. Kai tai žinosite, visi jūsų veiksmai bus šventi ir sėk-
mingi. Būkite tyri. Tada ir jūsų veiksmai bus tyri. Pieme-
naitės vaikščiojo ne Gokuloje, o Viešpaties rezidencijoje. 
Jos pardavinėjo ne sviestą ir pieną, o naudojosi proga kar-
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toti Dievo vardus. Kai žmogus taria gražius žodžius, kalba 
gražia kalba, klausosi šventų dalykų, skaito šventas kny-
gas, mato šventus vaizdus, jo širdis skaistėja. Dabartinė 
sumaištis ir sunkumai yra suterštos kalbos ir nešvankių 
vaizdų pasekmė. 

Visi turi vykdyti Dievo planą 
Kai Mano ankstesnis kūnas gyveno Širdi kaime, ten at-

vyko policininkas Das Ganu. Jam pasisekė. Apsilankęs ta-
me kaime jis pasikeitė. Žmogus apstulbo, kad Baba, vos tik 
pamatęs, pavadino jį Das Ganu. Policininkas paprašė Babos 
sutramdyti dvi kariaujančias grupuotes ir pasakė, kad tada 
jis būsiąs paaukštintas tarnyboje. Tačiau Baba pakvietė po-
licininką likti Širdi kaime ir pasakė, kad taip jis išvengsiąs 
rūpesčių. „Nesvarstyk, kodėl aš tau tai siūlau, nors tu pra-
šei ko kito“, – pasakė jis.  

Vėliau policininkas buvo paaukštintas tarnyboje ir pa-
miršo Babą bei pažadą atvykti, kai tik bus paaukštintas. 
Tad Baba turėjo sudaryti tokias sąlygas, kad žmogus paga-
liau atvyktų, kaip buvo numatęs. Das Ganu sukūrė daug 
giesmių ir himnų, pradėjo pasakoti dieviškas istorijas apie 
Babą, daugybei žmonių paskleidė naujieną apie Babos atėji-
mą. Savo gyvenimą jis paaukojo Viešpačiui. 

Panašiai nutiko ir Upasini Babai. Jis gimė 1869 metais 
ir buvo žinomas Kašinatho vardu. Tas žmogus tris kartus 
vedė, dirbo gydytoju, uždirbo daug pinigų ir visus juos 
prarado. Labai liūdėdamas jis atklydo į Širdi kaimą. Ten 
Baba jį pasveikino: „Sveikas, Kašinathai!“, liepė jam sėstis 
prie jo ir mokytis, vadovavo jo dvasiniam darbui – todėl jis 
buvo vadinamas Upasini Baba. Šis žmogus taip pat vykdė 
Babos planą. 
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Kelionė prie ištakų  
Visi turi vykdyti Dievo planą, stengtis sužinoti pa-

grindines nuostatas ir pasirengti užduočiai, kurią Jis ski-
ria. Uoliai atlikite užduotis, susijusias su jums skirtu vaid-
meniu. Tai jūsų prigimtis ir pareiga. Dirbkite nuoširdžiai. 
Rama reiškia tą, kuris teikia džiaugsmo, savo maloniomis 
savybėmis traukia, pririša prie savęs. Krišna taip pat reiš-
kia tą, kuris traukia. Hari reiškia tą, kuris atima iš jūsų jus 
pačius, jūsų egoizmą ir parodo jums save. Jei norite jį lai-
mėti, turite kopti aukštyn, iš gyvulio virsti žmogumi, iš 
žmogaus – dievu, visomis galiomis priešintis, kai blogio 
jėgos temps jus žemyn. 

Senas automobilis, kildamas į kalną, burzgia ir riau-
moja, nes jo variklis susidėvėjęs, užsiteršęs. Saugokite savo 
proto variklį nuo dulkių ir juslinių troškimų purvo – leng-
vai kilsite į dvasines aukštumas. Kelionė į savo būties išta-
kas panaši į plaukimą prieš stiprią srovę. Amžinoji visuoti-
nė religija moko, kaip šią kelionę įveikti. Dėl įgimto doros 
puoselėjimo ši religija, net puolama svetimų kultūrų, klesti 
ir nepraranda pirminės šlovės. Amžinoji visuotinė religija 
niekada nenunyks, nes ji grindžiama tiesa, apibendrina to-
kių sekėjų, kaip Hanumanas, Radha ir Mira, patyrimus. 
Prisiminkite tai dabar, kai į pabaigą artėja aukojimas, nes 
toks atsidavimas laiduoja pastovios, nekintamos išminties 
(sama), arba Aukščiausiosios Tikrovės, laimėjimą (aapthi). 
Tokia turėtų būti tikroji šventės pabaiga (samaapthi). 

Daugelis grįžę namo pajunta įkvėpimą rengti sambū-
rius, kurti bendruomenes, giedoti bhadžanas, tačiau sunku 
rasti tokių sekėjų, kurie būtų pasiaukoję Viešpačiui ir netu-
rėtų jokio slapto troškimo ar ketinimo. Dievui atsidavęs 
žmogus turi trykšti džiaugsmu, kad ir kas nutiktų, paklusti 
Dievo valiai. Niekada į susirinkusiuosius nesikreipiu „Bran-
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gūs atsidavusieji“ (bhakthulaara), nes jiems stinga visiško at-
sidavimo, jie nėra visiškai tyri. Kiekvienas savęs paklauski-
te, ar esate nusipelnęs vadintis „atsidavusiuoju Sai“, ir su-
prasite, kodėl taip į jus nesikreipiu. 

Giliai viduje saugokite atsidavimą 
Nepagerinsite bhadžanų būgnais, cimbolais, smuikais 

ir kitokiomis priemonėmis. Jos tik slopina svarbiausią daly-
ką – jausmą, Dievo ilgesį, nuoširdumą, tikėjimą. Kai prade-
date burtis į grupes, pasireiškia blogosios savybės: pavy-
das, varžymasis tarpusavyje, puikybė ir frakcinis susiskal-
dymas. Tad geriau giedokite bhadžanas Viešpačiui savo 
namuose. Tada išvengsite grupėms, draugijoms ir bendruo-
menėms kylančių kliūčių. 

Kai kurie žmonės garbina kitus absurdiškai tvirtinda-
mi, kad neva Sai Baba kalba per juos! Jie skelbia, kad Baba į 
juos įėjo nuo namo stogo. „Ak, Baba įėjo į šitą vaiką, į šitą 
žmogų“. Kokia nesąmonė! Gal Aš kokia šmėkla ar velnias, 
kad užvaldyčiau kokį nors žmogų ir kalbėčiau per jį? Tai 
spektaklis, kuriuo siekiama apgauti nesveiką protą. Netap-
kite tokių žmonių auka. 

Todėl sakau: giliai viduje saugokite atsidavimą, tvir-
tinkite jį. Nesileiskite klaidinami sukčių ir savanaudžių. 
Jie, skiepydami jums netinkamą Viešpaties apsireiškimo 
supratimą, veda jus iš kelio, kenkia savo brolių ir seserų ti-
kėjimui.  

Institucijoms, draugijoms ir bendruomenėms būdin-
gas dar vienas trūkumas. Religinės institucijos turėtų pa-
dėti žmonėms pažinti Dievą ir suvokti savo būties laikinu-
mą, tačiau pastarosios užsiima nereikalinga veikla, skiria 
nariams įvairius postus: sekretoriaus, iždininko, pirminin-
ko, komiteto narių, kurie vaikščioja pasipūtę, prisisegę 
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ženkliukus ir džiaugiasi savo tariamu didingumu. Dievo 
vardu vadinama bendruomenė turėtų padėti išsivaduoti iš 
nepasitikėjimo, pavydo, tuštybės, egoizmo ir godumo, o 
tie žmonės tik skatina šias savybes, leidžia joms vešėti. Iš 
tikrųjų Dievui atsidavę žmonės niekada tokių postų ne-
sieks, bet vengs jų kaip spąstų, į kuriuos pakliuvę gali nu-
siristi žemyn. 

Jūsų tikėjimas turi būti tvirtas 
Man nereikia jokios reklamos. Jos nereikėjo ir kitiems 

Dievo apsireiškimams. Ką drįstate reklamuoti? Mane? Ką 
jūs apie Mane žinote? Šiandien apie Mane kalbate vienaip, 
rytoj kalbėsite kitaip. Jūsų tikėjimas nusilpo! Kai jums seka-
si, Mane giriate. Kai reikalai pašlyja – kaltinate. Lekiate tai 
šen, tai ten. 

Jūsų atsidavimas dar nesutvirtėjo, o jau puolate vesti 
dvasiniu keliu kitų, renkate aukas, parašus, ketinate staty-
ti šventyklas ir bendruomenės namus. Visa tai tėra pasiro-
dymas. Ne praturtėsite dvasiškai, o tik nuskursite. Kai 
pradedate reklamuoti, nusileidžiate iki lygio tokių žmo-
nių, kurie varžosi tarpusavyje dėl klientų, menkina kitus 
ir liaupsina save. 

Aš nebūsiu ten, kur skaičiuojami ir kaupiami pinigai, 
kur jie nulemia žmogaus pranašumą. Būsiu ten, kur verti-
namas nuoširdumas, tikėjimas ir aukojimasis. Tad savo na-
muose tyliai medituokite ir kartokite Dievo vardą – taip su-
stiprinsite savo tikėjimą. Man nereikia tokių bhadžanų, ku-
rios tarsi gramofono plokštelės, be jokio jausmo ar ilgesio 
tik atkuria giesmes ir Dievo vardus. Jei rėksite valandų va-
landas, Dievo nesujaudinsite. Pakanka širdyje minutę susi-
kaupti maldai ir Jis atsilieps, priartės prie jūsų. 
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Palengva vaduokitės iš prieraišos 
Neigdami Dievą neigiate save. Skelbiate, kad Dievo 

nėra, tačiau tvirtinate: „Aš esu“. Kas tas „aš“, kuris yra ant 
įvairių fizinio ir dvasinio tobulėjimo pakopų, džiaugsme ir 
liūdesy? Tas „aš“ – patikėkite – ir yra Dievas. „Aš“ regi aki-
mis, ragauja liežuviu, vaikšto kojomis, ginčijasi pasitelkęs 
protą, tačiau visą laiką jaučiasi esąs atskirai nuo organų. 
Teigdami: „Dievo nėra“, iš pradžių tvirtinate Jo buvimą, 
paskui skelbiate Jo nebuvimą. Tvirtinate nebuvimą to, kuris 
„yra“. „Aš“ yra ne pirmas vienaskaitos asmuo, o Dievo 
vandenyno bangelė. Pirmas vienaskaitos asmuo veda jus į 
baimės ir godumo pasaulį. Sakydami: „Mano namas, mano 
kaimas, mano bendruomenė, mano rajonas, mano kalba“, 
vis labiau susipančiojate. 

Ant Gango upės kranto trobelėje, už kelių mylių nuo 
Haridhvaro, gyveno žmogus iš Putaparčio. Jis užsiėmė 
griežta askeze. Vienuoliai juo labai žavėjosi. Kartą besimau-
dydamas upėje jis išgirdo, kaip iš autobuso išlipę piligrimai 
kalbasi telugų kalba. Išgirdęs gimtąją kalbą žmogus susi-
jaudino ir paklausė, iš kur piligrimai atvyko. Jie atsakė: „Iš 
Rajalasimos“. Sužinojęs, kad jie yra iš Anantapuro rajono, 
asketas panūdo gauti daugiau informacijos. Paaiškėjo, kad 
piligrimai atvyko iš Penukondos apskrities, paties Putapar-
čio. Žmogus labai nudžiugo, ėmė teirautis apie savo žemę, 
šeimą, draugus ir sužinojęs, kad keletas jų mirė, prapliupo 
raudoti. Visi asketo dvasinio darbo metai nuėjo veltui, vos 
jis išgirdo žmones kalbant jo gimtąja kalba. Kaip gaila! 

Pradėkite vaduotis iš prieraišos – palengva, po truputį, 
nes vis tiek išaus diena, kai turėsite atsisakyti to, kas jums 
dabar brangu. Nedidinkite prieraišos. Glauskitės prie di-
džiojo išvaduotojo – Dievo. 

Prašanti Nilajamas, 1964 10 15 
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     eįmanoma ribotais žodžiais ir patyrimais  
apibūdinti beribės begalybės.  
Didieji išminčiai,  
puikūs Vedų ir mantrų aiškintojai, suprato,  
jog žodžiais Aukščiausioji Tikrovė neišreiškiama,  
ir tik tylėdami duodavo ženklą. 

Satja Sai Baba  
 

N 
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36. P UIKYBĖS BURBULO SPROGIMAS 

Lūpos, netariančios Dievo vardo, rankos, nedirbančios 
gerų darbų, metai, prabėgantys be ramybės, talentai, nesu-
laukiantys atpildo, gyvenimas, nesukaupęs išminties, šven-
tykla, neugdanti pagarbos, kalbos, nepraturtinančios žinio-
mis, neturi jokios vertės. 

Dr. Ramakrišna Rao kalbėjo apie Ramanudžos67 moky-
mą ir svarbiausias absoliutaus pasiaukojimo (prapathi), ku-
ris dar kitaip vadinamas individualios sielos pasiaukojimu 
Aukščiausiajai Valiai (sharanagathi), taisykles. Jis taip pat 
minėjo būtinybę išreikšti Dievui dėkingumą už galimybę 
gimti žmogumi ir siekti dvasinio nušvitimo. Dabar žmonių 
tarpusavio santykiams vis labiau stinga dėkingumo. Ne-
vykdyti tokios pareigos – didelė nuodėmė. 

Šventųjų raštų žinovas paaiškino „Gytos“ teiginį: „Pa-
sirūpinsiu jūsų gerove“ (yogakshemam vahaamyaham), kuris 
reiškia ne, kad Viešpats suteiks jums laimės ir džiaugsmo, o 
kad Jis dovanos jums ramybę, dvasinę pusiausvyrą. Yoga 
reiškia įgijimą to, ko neturite, kshema – išsaugojimą to, ką 
įgijote. Šis teiginys reiškia, kad Viešpats pasirūpins, jog įgy-
tumėte ramybę, kurios neturite, ir sukurs sąlygas jai išsau-
goti, nes didžiausia laimė yra ramybė, vidinė ramybė. Kaip 
ją įgyti? Ramybę teikia žinojimas, jog esate negimstanti ir 

                                                 
67  Ramanudža arba Šri Ramanudža Ačarja – didis XI a. indų Vedantos 

aiškintojas, sanskrito žinovas, filosofas. 
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nemirštanti, nesidžiaugianti ir neliūdinti, gyvenimo skry-
džių bei nuopuolių neveikiama siela. 

Požeminis vanduo maitina medžius. Siela teikia žmo-
gui palaimą. Požeminio vandens gausite statydami gręži-
nį: kasdami žemę, pumpuodami vandenį. Darbininkai turi 
stebėti, kad į vamzdį nepatektų oras. Antraip darbas nepa-
vyks. Kartodami: „Rama, Rama, Rama“, stebėkite, kad jū-
sų tvarkingam dvasiniam darbui nepakenktų prieraiša 
prie pasaulietiškų objektų (vishayavaasana). Antraip nepa-
žinsite sielos. 

Atsidavimo ir žinių keliai 
Požeminis vanduo amžinas. Jis niekada neišdžiūsta. 

Malonumas, kurį žmogus patiria užsiimdamas fizine ir 
protine veikla, laikinas. Geri darbai gali dovanoti dangų, 
tačiau ten taip pat laikina buveinė. Iš dangaus žmogus turi 
vėl grįžti į žemę ir gyventi savo gyvenimą. Žmogus elgiasi 
tarsi išrinktas kandidatas, surinkęs balsų ir besimėgaujan-
tis visuomenės rodoma garbe, tačiau kadencijai pasibaigus 
vėl tampa elgeta, prašančiu balsų, kad vėl atgautų praras-
tą padėtį. Tikėdamasis liaudies pritarimo, jis rašo tuos pa-
čius šūkius. 

Daugelis teigia, kad atsidavimo kelias (bhakthi maarga) 
daug lengvesnis už dvasinį žinių kelią (jnaana maarga), ta-
čiau iš tikrųjų lengvesnis antrasis kelias, nes pakanka kelias 
minutes tyliai pasėdėti ir įsigilinti į save, kad beregint įgy-
tumėte žinių. Automobilis važiuoja keturiais ratais. Jo vai-
ruotojas yra ne išorėje, o viduje. Vairuokite savo intelektą, 
protą, pojūčius iš vidaus, nevadovaukite jiems iš išorės. 
Lipkite į Dievo karalystės (saalokya) traukinį, kitaip sakant, 
nuolat galvokite apie Dievą, ir traukinys nuveš jus į stotį, 
nuo kurios Viešpats labai arti (sameepya), kitaip tariant, pri-
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artins prie Dievo. Kita bus susitapatinimo su Dievo pavida-
lu (saaruupya) stotis, ten įgysite dieviškų savybių ir paga-
liau pasieksite susivienijimo su Dievu (saayujya) stotį. Ten 
atskira siela pasijus esanti vandenyno banga. 

Kaip įveikti protą 
Turite pasiekti paskutinę stotį, kurioje neišmanymą 

pakeičia žinojimas. Tada kelionė baigsis. Pakeliui bus daug 
tariamų „paskutinių stočių“, kurios jus trikdys, tačiau ne-
nutraukite kelionės tol, kol pasieksite tikrąją paskutinę sto-
tį. Apkalbos, paskalos, netektys, negarbė, skurdas, liūdesys, 
šlovė, pasipūtimas, pergalė ragins jus išlipti pakeliui. Nepa-
siduokite. Sėdėkite savo vietoje. 

Neieškokite vis daugiau laimės, siekite vis daugiau 
žinių. Protas – tinkama dirva neišmanymui. Išvalykite 
protą, įveikite jį (mano naasanam) – toks darbas skirtas ži-
nių siekiančiam žmogui. Kaip įveikti protą? Tereikia jį pa-
žinti. Protas kimšte prikimštas troškimų. Jis – tarsi futbolo 
kamuolys, kurio viduje – oras. Pradurkite kamuolį, ir jis 
niekur nelėks. Nirvana reiškia „be oro“. Vanduo, iš drėki-
nimo kanalo užliejęs žemės kvadratą, atrodo kaip kvadra-
tas. Užliejęs apskritą, pailgą, stačiakampį ar trikampį plo-
tą, jis atrodo atitinkamo geometrinio pavidalo. Protas tam-
pa tokio pavidalo, kokio yra noras. Imkime kitą pavyzdį: 
protas panašus į audinį, kurio apmatai ir ataudai yra troš-
kimų gijos. Proto audinio medžiagą, spalvą, patvarumą, 
grožį lemia troškimų apmatai ir ataudai. Ištraukite vieną 
po kito siūlus ir audinio nebeliks. Toks metodas vadina-
mas proto įveikimu. 
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Baisi „troškimo“ prigimtis 
Troškimas yra vyresnis miražo brolis. Puoselėjate jį ir 

todėl kenčiate. Jis įslenka į sąmonę atsargiai, tyliai, pasa-
koja apie malonumus ir džiaugsmą, piešia gražius spal-
vingus paveikslus, įsitvirtina, įleidžia šaknis, paskui slopi-
na, įtraukia į pelkę ir negailestingai, nepaliaujamai griau-
na asmenybę. Jo prigimtis baisi. Ramakrišna Rao minėjo 
Jamunačarją, kuris sustabdė nusikalstamą troškimų veik-
lą. Jei pasiduosite troškimams, neteksite ramybės, būsite 
viskuo nepatenkinti. 

Sidabro amžiuje (Thretha yuga) gyveno vienas karalius, 
vardu Vidžaja, kuris valdė savo šalį iš Čandragopalapura-
mo miesto. Jis uoliai laikėsi tiesos ir moralės, siekė ramy-
bės. Tas karalius išgarsėjo užuojauta vargstantiems ir ken-
čiantiems žmonėms, tačiau jį apėmė noras nugalėti kaimy-
nines šalis ir praplėsti savo valdas. Vidžajos dvasinis moky-
tojas Garga leido jam tai pamėginti, nes žinojo, kad karalius 
nepažeis šventųjų raštų taisyklių, ir net pašventino jį, duo-
damas mantrą, kuri turėjo suteikti jam antgamtinių galių. 
Kai tik karalius Vidžaja išmoko tarti mantrą, priešais jį atsi-
rado Hanumanas, Džambavanas bei Sugriva68 su palydo-
vais ir paklausė, ką jiems veikti. Karalius pasakė trokštąs 
nugalėti visą pasaulį ir nenurimsiąs tol, kol jo svajonė neiš-
sipildys. „Tai neįmanoma, – pasakė jam Hanumanas ir ki-
ti, – grįžk namo. Tai įmanoma tik Bronzos amžiuje (Dwaa-
para yuga)!“ Tad karalius Vidžaja grįžo į savo rūmus, numi-
rė ir atgimė kaip Ardžuna.  

                                                 
68 Hanumanas, Džambavanas, Sugriva – „Ramajanos“ veikėjai. 
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Ardžunos susitikimas su Hanumanu 
Ardžuna, tebetrokšdamas užkariauti, nuvyko į pietus, 

į Ramasetą, kur Rama statė tiltą į Lanką, ir ėmė labai di-
džiuotis neprilygstamais šaulio gebėjimais. Jis net pasijuto 
esąs svarbesnis už Ramą, dėjusį akmenį prie akmens. „Jei 
būčiau Rama, – pasakė garsiai Ardžuna, – įtempčiau lanką, 
paleisčiau daug strėlių ir nutiesčiau strėlių tiltą virš jūros, 
kuriuo kariuomenė galėtų saugiai žygiuoti“. Kaipmat prie-
šais jį atsirado išsiviepęs Hanumanas. Dėl to išsiviepimo jis 
pasirodė Ardžunai dar bjauresnis. Hanumanas metė Ar-
džunai iššūkį – liepė nutiesti tokį strėlių tiltą, kad nors vie-
na beždžionė galėtų juo eiti, ką jau kalbėti apie daugybę. 
Ardžuna paleido strėles. Jos sukibo ir sudarė tvirtą statinį, 
jungiantį Indiją ir Lanką. Hanumanas pareiškė, kad tiltas 
per silpnas. Ardžuna prisiekė susideginsiąs, jei statinys ne-
išlaikys Hanumano. Tada Hanumanas žengė kelis žings-
nius, ir tiltas subyrėjo! 

Tesėdamas savo žodį Ardžuna užkūrė ugnį ir buvo 
besirengiąs išpirkti savo puikybės nuodėmę, privertusią jį 
pasijusti svarbesniu už Ramą. Staiga pasirodęs Krišna pa-
klausė, kas nutiko. Tarsi jis nebūtų žinojęs! Išgirdęs apie la-
žybas ir Ardžunos nesėkmę Krišna pasakė, jog susitarimas 
galioja tik tada, kai jis sudaromas prie liudytojų. Kaip gali-
ma tikėti abiejomis pusėmis, jeigu jos siekia panaudoti ap-
linkybes savo tikslams? 

Tad Krišna paprašė Ardžuną dar kartą nutiesti tiltą, o 
Hanumaną dar kartą jį sugriauti. Ardžuna nutiesė tiltą. Ha-
numanas juo žengė ir... kad ir kaip stengėsi sugriauti stati-
nį, tiltas liko sveikut sveikutėlis! Hanumamas ant jo šokinė-
jo, bet tiltas nė trupučio neįlinko. Paaiškėjo, jog kai tik Ha-
numanas žengdavo žingsnį, Krišna paremdavo tiltą savo 
nugara. Taip jis parėmė nugara Mandharos kalną, kai die-
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vai ir demonai plakė pieno vandenyną. Tai Ardžuna ir Ha-
numanas suprato iš kraujuojančios Krišnos nugaros! Vieš-
pats užtarė Savo sekėją, kai reikėjo apginti jo garbę! 

Hanumanas pasisiūlė Ardžunai padėti 
Ardžuna įveikė savo puikybę ir puolė Hanumanui į 

kojas, maldavo padėti laimėti mūšį. Hanumanas sutiko at-
sirasti prie Ardžunos kovos vežimo vėliavos ir iš ten ap-
šviesti jo sielą. Tai nutiko Sidabro amžiuje (Thretha yuga). 
Anuomet mantros buvo labai galingos. 

Žmogaus protu neįmanoma suprasti tokio ryšio su 
praeitimi. Galbūt jaučiatės esą tolimos praeities ar istorijos 
paveldėtojai, tačiau neprisimenate, kas nutiko tam tikrą 
dieną prieš dešimt metų. Tai nereiškia, kad tą dieną negy-
venote. Neprisimenate, kas nutiko ankstesniuose gyveni-
muose. Tai nereiškia, kad tada negyvenote. Atsiraugėdami 
pajuntate suvalgyto maisto skonį. Šis gyvenimas yra tarsi 
atsiraugėjimas ankstesniu gyvenimu. Tai liudija jo skonis.  

Motina nurengia suteptus vaiko drabužius ir aprengia 
jį švariais. Mirtis – tai nešvarių drabužių nurengimas, gimi-
mas – aprengimas švariais drabužiais. Tegu motina daro 
tai, ką nori. Būkite jos rankose vaiku. Tikėkite jos meile ir 
išmintimi. Būkite įrankiu, paaukokite savo valią Viešpaties 
valiai. Tai išgelbės jus nuo nerimo ir skausmo. Nesmerkite 
paklydusių žmonių. Tai tolygu pamačius balą tvirtinti, kad 
lietaus vanduo nešvarus. Lietaus vanduo visada švarus. Jį 
suteršia žemė. 

Dievas yra jumyse ir visuose 
Mokau visokio amžiaus ir iš visur atvykusius žmones. 

Anksčiau čia nebuvo valgyklų. Karanam Subama maitinda-
vo daugybę atvykstančių žmonių. Jai patiko tai daryti. Jos 
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židinyje visada kunkuliavo didelis katilas. Moteriai tereikė-
davo supilti išplautus ryžius, kad greitai pagamintų patie-
kalą. Nepavargdama daug metų ji maitino atvykstančius 
mokytis žmones. Tie, kurie tada laikėsi atokiai, dabar ap-
gailestauja, kad prarado progą. Toks likimas laukia visų, 
kurie praras tikėjimą, nepaisydami jį patvirtinančių ir palai-
kančių patyrimų. 

Pasakymas: „Visa tai yra Vasudeva“ (Vaasudhevas sar-
vamidhyam) reiškia ne, kad visa tai yra Krišna, Vasudevos 
sūnus, o tai, jog visa tai yra Dievas, kad ir kokiu vardu būtų 
vadinamas. Nesmerkite nieko, nes smerkdami žmogų 
smerkiate Dievą, Jo esmę. Jei pažinsite savyje ir visuose 
esantį Dievą, pajusite neprilygstamą ramybę bei džiaugs-
mą. Laiminu jus, kad pelnytumėte tokią palaimą. 

Prašanti Nilajamas, 1964 10 16  
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37. TEGU PLEVĖSUOJA JŪSŲ VĖLIAVA 

[Ekspromtu sukurtame ir prieš kalbą pagiedotame 
eilėraštyje Baba pasiskelbė esąs Lakšmės, pasaulio ir vargšų 
Viešpats (Shri Naatha, Loka Naatha ir Anaatha Naatha), tas, 
kuris išgelbėjo Gadžendrą69, berniuką Dhruvą70, neturtėlį 
Kučelą71 ir vargšą Prahladą!] 

 
Čia susirinkusių sekėjų širdys pražydo tarsi lotosai pa-

tekėjus saulei, nes jie tiki, jog šiandien Viešpats įsikūnijo 
žmogumi. Tačiau Putapartyje ar ten, kur renkasi sekėjai, 
kasdien yra kokia nors šventė. Kai gėris ir blogis pasiekia 
tam tikrą ribą, neturintysis pavidalo (niraakaara) tampa 
žmogaus pavidalo (naraakaara). Prahlados atsidavimas ir jo 
tėvo nepagarba turėjo pasiekti ribą, kad ateitų Dievo Įsikū-
nijimas Narasimha. Kad suvoktų Dievo Įsikūnijimo tiesą, 
dvasinis ieškotojas turi paruošti savo protą, kaip valstietis 
ruošia dirvą – išnaikinti lauke spygliuotą atžalyną, lauki-
nius vijoklius ir trumpas šaknis, suarti ir palaistyti žemę, 
pasėti sėklas. Jis turi saugoti daigus bei švelnius augalus 

                                                 
69  Gadžendra – dramblių karalius, nuėjo prie upės atsigerti ir ten jį už 

kojos pagriebė krokodilas. Gadžendra ėmė šauktis dievo Višnaus. 
Višnus, gelbėdamas savo sekėją, sviedė diską, kuris nupjovė kroko-
dilui galvą. 

70 Dhruva – karaliaus Utanapados sūnus, kuris trokšdamas pažinti 
Dievą dar būdamas mažas vaikas atliko griežtą askezę, patyrė daug 
sunkumų. 

71  Kučela – iš varguolių šeimos kilęs Krišnos mokslo draugas. 
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nuo vabzdžių kenkėjų, aptverti juos nuo ožkų bei galvijų. 
Tą patį reikia padaryti savo širdyje – iš jos reikia išrauti 
egoizmą. Dievo vardo kartojimas ir meditacija yra tarsi 
įrankiai dirvai išlyginti, tyra meilė – vanduo, kuris turi per-
merkti, praturtinti ir suminkštinti dirvą, Dievo vardas – 
sėkla, atsidavimas – daigas, geismas ir pyktis – galvijai, tvo-
ra – drausmė, o palaima – derlius. 

Žinios – paskutinė karmos pakopa  
Įtikėsite Dievą tik tada, kai suprasite, jog visata turi tu-

rėti kūrėją, saugotoją, evoliucijos ir involiucijos mechaniz-
mą arba jėgą, kuri atlieka tris funkcijas: kuria, saugo, griau-
na. Tai suvokti reikia tyros širdies ir nesuteršto proto. Todėl 
labai svarbu atsilyginti už karmą. Karmakanda, Vedų sky-
rius, aiškinantis ritualus, yra pagrindinė sruthi72 dalis. Ži-
nios – paskutinė karmos pakopa. Kariuomenėje gali būti 
daug kareivių, tačiau joje yra tik keli karininkai. Karmų gali 
būti daug, tačiau jos visos paklūsta vienam išminčiui. Iš 
šimto Vedų skyrių 80 skiriama karmai, 16 – Dievui garbinti 
ir 4 – žinioms. Kai išsiugdysite pagarbą Viešpačiui, išmok-
site nusilenkti didžiajai nežinomybei, pagaliau suprasite, 
kad jumyse glūdi vienintelė tikrovė, kuri tokia pati kaip Jis.  

Dabar dažnai girdite apie lygybę, apie tai, kad visi tar-
pusavyje lygūs. Tokios idėjos klaidingos. Tėvai ir vaikai 
mąsto skirtingai – kai vieni džiaugiasi, kiti liūdi. Negali bū-
ti visi vienodai alkani ar linksmi, tačiau visi turi vienodas 
teises į meilę, užuojautą ir Dievo malonę. Visi ligoninėje tu-
ri teisę gydytis, tačiau vaistų, kurie duodami vienam ligo-
niui, negalima duoti kitam. Vaistų negalima dalyti visiems 

                                                 
72  Sruthi – senovės išminčių, panirusių į aukštesnę sąmonės būseną, 

dieviškais garsais išgirstos Vedos.  
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vienodai! Kiekvienas ligonis turi gauti tokių vaistų, kurie 
išgydytų jo ligą. 

Suprantu, kad kova dėl lygybės yra vienas iš būdų 
žmogui siekti palaimos. Beveik visi ieško palaimos, eidami 
trumpu ir klaidingu keliu. Tačiau jei nepakeisite savo elge-
sio, paprastų kasdienio gyvenimo veiksmų, niekada nelai-
mėsite palaimos. Svarbiausia – lavintis. 

Apie žmogų ar instituciją galima spręsti pagal jų do-
rą, pagal tai, ar veiksmai atitinka skelbiamas nuostatas. 
Žmogaus protas, kūnas, žodžiai turi veikti išvien. Draus-
mingai elgdamasis, sutaurinęs pojūčius, žmogus laimės 
didžiąją ramybę (prashaanthi). Iš jos pasklis didžioji šviesa 
(prakaanthi), o iš šios – švytėjimas (paramjyothi). Švytėjimas 
padės pažinti Aukščiausiąją Sielą (Paramaathma), visur 
esantį Dievą. 

Dabar pagal čia nusistovėjusį paprotį Prašanti Nilaja-
me keliu vėliavą. Paprotys skirtas materialiam lygmeniui. 
Vėliava simbolizuoja dvasinę drausmę, kurią jums skiriu: 
įveikite geismą ir pyktį, skaistinkite meilę, kartokite Dievo 
vardą. Tada pražys jūsų širdies lotosas, iš jo pasklis žinių 
šviesa. Aš keliu vėliavą Nilajame, o jūs paverskite savo šir-
dį Prašanti Nilajamu ir joje taip pat iškelkite vėliavą. Tegu ji 
plevėsuoja.  

Prašanti Nilajamas, 1964 11 23 
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38. KARMA IR GAILESTIS 

[Po giesmės, kuria pradėjo Savo kalbą, Baba visus su-
žavėjo pagiedojęs dvi eilutes iš „Bhagavadgytos“: „Kai 
smunka dora, Aš ją keliu ir įgijęs pavidalą sutramdau jėgas, 
lėmusias nuosmukį“ ir „Aš vėl gimstu, kai pasaulį ištinka 
krizė, kad apsaugočiau geruosius, nubausčiau bloguosius ir 
apginčiau dorą“ (yadaa yaadaa hi dharmasya glaanir bhavathi, 
Bhaaratha, abhyuththaanam adharmasya tadh aathmaanam sru-
jaamyaham, parithraanaaya samsthaapanaarthaya sambhavaani 
yuge yuge). Pasiskelbęs esąs visų Dievo Įsikūnijimų esmė, 
Jis pradėjo kalbą.] 

 
Dabar visi ieško patogumų ir malonumų. Tai svar-

biausia. Jei pasakysite žmogui, kad galima valgyti ką nori ir 
kiek nori, jis bus laimingas. Tačiau jei pridursite, kad taip 
gyvendamas žmogus gali susirgti vienokia ar kitokia liga, 
tapsite jo priešu. Dabar nemadinga laikytis drausmės ar 
tvarkos. Tačiau stiprybė įgyjama kaip tik laikantis draus-
mės, taisyklių, susivaldant. Tik įveikdamas sunkumus 
žmogus tampa stiprus ir ištvermingas. Kovokite ir įgysite 
jėgos, reikalingos laimėti pergalei. Regimybės pagrindo ieš-
kokite neregimybėje. Dangoraižio pamatai yra žemėje. Šio 
regimojo pasaulio pagrindas – neregima Aukščiausioji Sie-
la. Jūsų kūnas tėra įrankis ieškoti tikrojo pagrindo, pažinti 
ir tyrinėti jį. 
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Nėra nė vieno absoliučiai gero žmogaus  
Kūnas yra įrankis, kuriuo galima atsilyginti už karmą. 

Šventųjų raštų žinovas minėjo, jog intelektą lemia karma 
(buddhi karmaanusaarini), o Dievo vardo kartojimas bei me-
ditacija jį išvalo taip, kad jis tampa savęs pažinimo bei Die-
vo malonės pelnymo priemone. Dievo malonė panaikina 
bet kokį neišmanymą. Ji pelnoma dirbant gerus darbus. 
Dirbkite tokį darbą, kuriam labiausiai tinkate, kuris atsklei-
džia jūsų prigimtį. Dirbkite nesiskųsdami ir nesukčiauda-
mi. To reikalauja visuomenės grupių ir gyvenimo etapų tai-
syklės (varnaashrama dharma). Kai Indijoje tokių taisyklių 
laikėsi ir turtuoliai, ir vargšai, šalyje buvo taika, klestėjo ge-
rovė. Tačiau dabar kraštą gaubia tamsa, visur kyla sumaiš-
tis. Todėl vėl atėjo Viešpats priminti žmonėms pamirštą do-
rą. Rama, Krišna ir kiti Dievo Įsikūnijimai turėjo nugalabyti 
vieną ar kelis doros priešus, kad žmonės vėl imtų gyventi 
dorai. Deja, dabar neliko nė vieno absoliučiai doro žmo-
gaus. Tad ką Dievui saugoti? Visi pagedę. Kas liks, jei Vieš-
pats nuspręs išnaikinti bloguosius?  

Privalau įvairiais būdais pataisyti jūsų mąstymą. At-
ėjau patarti, padėti, vadovauti, pabarti ir visiems būti gera 
linkinčiu draugu, kad žmonės atsisakytų blogų polinkių, 
pasuktų į tiesos kelią, juo žengtų ir pasiektų tikslą. Privalau 
atskleisti žmonėms Vedų, Šastrų ir šventųjų raštų, nusta-
tančių taisykles, vertę. Lengviausia save pažinti paaukojant 
egoizmą (sharanaagathi). Ardžuna taip pasielgė, ir karas, ku-
riame jis dalyvavo, virto aukojimu (yajna), dvasiniu darbu! 
Dakša73 sudėjo auką, tačiau pats nepasiaukojo. Jis buvo toks 
didelis egoistas, kad paniekino Dievą. Tad jo auka virto ne-

                                                 
73 Dakša – vienas iš induizmo dievų, Brahmos sūnus, kūrinių valdovas. 
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apykantos sklidinu karu. Nesigrumkite su Visagaliu. Atsi-
duokite Jo valiai ir ilgai džiaugsitės ramybe. 

Dievo malonė gali panaikinti karmos pasekmes  
Teigiate, jog šiame gyvenime turite atsiteisti už anks-

tesnio gyvenimo karmą ir jokia Dievo malonė jūsų nuo to 
neišgelbės. Matyt, kažkas jums įskiepijo tokį tikėjimą. Ta-
čiau laiduoju – nereikia taip kankintis dėl karmos. Kai ken-
čiate didelį skausmą, gydytojas suleidžia jums morfijaus ir 
skausmo nebejaučiate, nors jis tebėra jumyse. Dievo malonė 
yra tarsi morfijus – nebejaučiate skausmo, nors jis tebėra ju-
myse. Dievo malonė panaikina karmos poveikį. 

Pasibaigus vaistų galiojimo terminui, jie nebeveikia. 
Karmos pasekmės taip pat nebeveiks, nors sąskaita liks ir ją 
reikės suskaičiuoti. Viešpats gali visiškai panaikinti pasek-
mes, kaip kad Aš padariau prieš kelis mėnesius per Guru 
Purnimos šventės savaitę iškentęs vieno sekėjo paralyžių ir 
širdies priepuolius. Netiesa, kad ant kaktos parašyto likimo 
(lalaatha likhitam) negalima ištrinti, jog šiame gyvenime 
žmogus turi būtinai kentėti už ankstesnius gyvenimus. 
Dievo malonė gali išvaduoti nuo visko. Niekas Jam nesu-
trukdys. Juk Jis yra visagalis. 

Kai kurie Dievo Įsikūnijimai, tokie, kaip Vamana ir 
Narasimha, atėjo įvykdyti tik kai kurių tikslų, įveikti tam 
tikrų blogio apraiškų. Jie ne tokie svarbūs kaip Rama ar 
Krišna. Viešpačiui nebūdinga neapkęsti. Jis – gailestingumo 
įsikūnijimas. Todėl Krišna, siūlydamas kompromisą, vyko į 
kauravų dvarą kaip taikos pasiuntinys. Jis parodė, kad 
žmogus visada turi būti kantrus, mokėti susitvardyti.  
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Dievas neturi nei numylėtinių, nei varžovų  
Krišna mokė: „Jei dvasinį darbą atliksite su Dievu, bū-

tinai laimėsite pergalę“. Patikėkite Jam vadeles – Jis padės 
įveikti didžiausius sunkumus. Dievas neturi nei numylėti-
nių, nei varžovų. Jis – tarsi ugnis, šildanti visus, kurie yra 
arti. Jei nejaučiate šilumos, kaltinkite ne Dievą, o save, nes 
esate nuo Jo toli. Prisiminkite Bhyšmą, kuris meldėsi Kriš-
nai, pažadėjusiam jį užmušti. Bhyšma prašė Krišnos dova-
noti savo dieviškos šviesos regėjimą. Toks tikrasis atsidavi-
mas. Tokios tikrosios žinios. Bhyšma tikėjo, tad Krišna jį 
palaimino. 

Hiranjakašipus pasakė: „Jo niekur nėra“ ir Dievo ne-
matė. Prahlada tvirtino: „Jis yra visur“, ir Viešpats, paliu-
dydamas teiginį, pasirodė kolonoje. Dievui nereikėjo pasi-
slėpti kolonoje, kad paskui, atsakydamas į Hiranjakašipaus 
mestą iššūkį, iš jos išeitų. Jis ten visada buvo, nes yra visur. 
Dievas tik pasidarė matomas! 

Aš toks pat. Jei pripažinsite Mane ir sakysite: „Taip!“, 
atsiliepsiu: „Taip! Taip! Taip!“ Jei neigsite Mane ir pareikši-
te: „Ne!“, pakartosiu: „Ne!“ Atvykite pas Mane, ištirkite, 
patirkite ir įtikėkite – pasinaudokite Manimi.  

Nenuvertinkite talentų 
Pasak šventųjų raštų žinovo, Dakšinamurtis savo mo-

kinius mokė tyla, privertė juos pasikliauti savo išmintimi. 
Nenuvertinkite talentų. Pasinerkite į savo vidaus gelmę – 
ten rasite stiprybės šaltinį. Milijonai skruzdėlių, ropodamos 
akmeniu, išraižo gilius takelius. Mažutės skruzdėlių kojytės 
turi tokią galią. Matėte duobes, kurios atsiranda ant kaimo 
šulinio granito plokščių, kai ant jų nuolat statomos vandens 
puodynės. Puodynės molinės, tačiau metams bėgant jos nu- 
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trina tvirčiausią granitą, nuo jų atsiranda duobės. Dievo Įsi-
kūnijimas nėra paprastas įsikūnijimas! Žmogaus siela nėra 
silpna. Ji – tarsi jėgainė, gaminanti nepaprastą jėgą. Dvasi-
nis mokytojas (guru) rodo jums tikslą (guri), tačiau ugdytis 
jėgą, dirbdami dvasinį darbą, turite patys. 

Prašanti Nilajamas, 1964 11 23, 8 valanda vakaro 

(Kalba pasakyta po sekėjų gėlių girliandų aukojimo,  
kuris tęsėsi nuo 10.30 val. ryto iki 7.30 val. vakaro)  
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39. KAI ŽMOGUS  
DŽIAUGIASI IR LIŪDI 

Garbus senolis, kalbėjęs apie Hanumano atsidavimą, 
paminėjo 108 Andžanėjos vardus (ashtothara sathanaama). 
Ar žinote skaičiaus 108 reikšmę? Kodėl kartojami 108 die-
vų vardai? Juk jų galėtų būti 110, 112, 50 ar 120. Tiesa? Vi-
si mistiniai skaičiai turi gilią prasmę. Per valandą žmogus 
įkvepia 900, per parą – 21 600, per dieną – 10 800 kartus. 
Kiekvieną kartą įkvėpdamas ir iškvėpdamas jis ištaria: 
„Aš esu Jis“ (soham). Skaičius 216 ir jo pusė – 108 turi gilią 
prasmę. Tai 9x12. 9 – Aukščiausiosios Tikrovės skaičius, 
nes kad ir kiek padaugintas visada bus 9 (9x12=108, 
1+0+8=9; 9x9=81, 8+1=9), 12 yra Saulės skaičius. Saulė ju-
da per 12 Zodiako ženklų, kiekvienas jų atstovauja vienam 
mėnesiui. 

9 simbolizuoja Aukščiausiąją Tikrovę, o 8 – iliuziją, nes 
dauginant iš 8 gaunamas vis mažesnis skaičius. Jis nelieka 
toks pat ir nedidėja. (2x8=16, 1+6=7; 3x8=24, 2+4=6; 4x8=32, 
3+2=5; 5x8=40, 4+0=4; 6x8=48, 4+8=12, 1+2=3; 7x8=56, 
5+6=11, 1+1=2; 8x8=64, 6+4=10, 1+0=1!) Toks vertės mažėji-
mas labiausiai simbolizuoja iliuziją. Kiekvienas skaičius ką 
nors reiškia. Tai įdomi tema. Nesijuokite, nebūkite cinikai, 
o įsigilinkite, išnagrinėkite ją. Jei tik stovėsite ant jūros 
kranto ir nesiryšite nerti į vandenį, perlų nerasite. 

 



Kalba Satja Sai, IV tomas 
 

 232 

Vedų mokymas 
Štai vienas sekėjas gieda: „Ak, Krišna, esi tamsus. Ka-

lindos gelmė Jamunos upėje, į kurią tu nusileidai, taip pat 
tamsi tarsi lietaus debesys. Mano akys aptemusios. Širdis 
prislėgta tamsių minčių. Kaip tave rasiu? Kaip atskleisiu ta-
vo paslaptį? Kaip suvoksiu tavo didybę?“ Tačiau tamsi 
Viešpaties odos spalva yra tokia pati, kaip jūros ar dangaus 
gelmės. Ji simbolizuoja beribę, neišmatuojamą visatą. Pa-
keiskite savo širdį, mąstymą. Svarbiausia – nebūkite veid-
mainiai. Jei kalbėsite vienaip, o elgsitės kitaip, būsite apga-
vikai. Stebėkite save. Ne visi akmenys, kuriais žengė Rama, 
virto žmonėmis. Tik vienas iš jų buvo Ahalja, nes akmuo at-
gailavo, išpirko nuodėmę ir pelnė tokią malonę. 

Niekas nenutinka be Dievo valios. Tai skelbia Vedos. 
Supraskite Vedas tinkamai. Išmokite šią pamoką. Blusos 
siurbia karvių kraują, tačiau žmonės melžia skanų, mais-
tingą karvių pieną. Sužinokite iš Vedų Dievo valios jėgą. 
Kai jūsų tikėjimas sutvirtės, drąsiai įveiksite visus sunku-
mus. Dejuojate, kad nematote Dievo. Patys esate kalti, kad 
neatpažįstate Jo įvairiose apraiškose. Jūs – „Dievo apraiš-
kos“, bet nežinote to, vadinate save nusidėjėliais, gimu-
siais iš nuodėmės ir gyvenančiais nuodėmėje, iš esmės 
blogais. Tačiau tegu tik kas nors, išgirdęs jus taip sakant, 
pasveikins: „Labas, nusidėjėli!“, jums tai nepatiks. Kodėl? 
Todėl, kad tikroji jūsų prigimtis tyra, rami, džiugi. Protas, 
intelektas, mintys, egoizmas, pojūčiai yra tarsi plytos, ge-
ležiniai virbai, cementas, medis ir t. t., naudojami pastatyti 
namui, kuriame apsigyvens siela. Tai papuošalai, kuriuos 
dėvi siela. Jie nėra jūs. Jie nėra esminiai. Tikrasis „jūs“ yra 
siela. Tačiau tai suvokti įmanoma tik nuolat medituojant, 
bendraujant su gerais draugais, klausantis nušvitusių žmo-
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nių kalbų, laikantis tam tikrų taisyklių. Todėl labai pabrė-
žiu drausmės svarbą. 

Kūno dalys turi sąveikauti viena su kita 
Visuomenės grupių ir gyvenimo etapų (varnaashrama) 

taisyklės, kurias minėjo šventųjų raštų žinovas, labai nau-
dingos. Varna, arba vadinamoji kastų sistema, patogi tvar-
kyti pasaulietiškus reikalus, aashrama, arba gyvenimo eta-
pai, teikia nepaprastą džiaugsmą. Keturios kastos univer-
salios, jų galima rasti kiekvienoje šalyje. Minties galiūnai 
yra braminai, kariai, nešiojantys ginklus – kšatrijai, pra-
monininkai ir verslininkai – vaišijai, gamintojai ir darbi-
ninkai – šudros. 

Kraujas cirkuliuoja visame kūne – ir galvoje, ir kojose. 
Visos dalys priklauso tam pačiam kūnui. Kiekviena dalis 
turi atlikti jai skirtą darbą. Negalima vaikščioti galva ar 
mąstyti kojomis. Kūno dalys turi sąveikauti viena su kita, 
laikytis tam tikros tvarkos. Akis yra regėjimo vadovė. Ausis 
negali abejoti akies autoritetu. Akis negali abejoti ausies ge-
bėjimu skirti garsus ar liežuvio gebėjimu jausti skonį. Kiek-
vienas organas yra savo srities žinovas. Gyvenimo etapai – 
pakopos, mokančios prie nieko neprisirišti ir būti viskuo 
patenkintiems. Jais kopdamas žmogus įgyja patirties, pra-
turtina savo asmenybę. 

Dievo neapgausite 
Kiekvienai kastai ir gyvenimo etapui skiriamos tam 

tikros taisyklės, nurodymai ir suvaržymai. Jaučiais tempia-
mas vežimas negali važiuoti traukinio bėgiais, o lokomoty-
vas – keliu. Kiekviena transporto priemonė važiuoja savo 
keliu, tačiau visos jos juda į priekį ir reikiamu laiku pasie-
kia tikslą. Tyra širdimi pažįstamas Dievas. Jis yra teisėjas. 
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Jo neapgausite. Gydytojas gali tvirtinti, kad temperatūros 
neturite, tačiau termometras nemeluoja. Gydytojas gali taip 
sakyti, kad jūs nepasiduotumėte panikai, bet termometras 
visada sako tiesą. Dievas viską žino ir duos jums tai, ko esa-
te nusipelnę. Tikėkite Juo. Atgailaukite dėl padarytų klaidų 
ir ryžkitės jų nebekartoti. Tada pelnysite Viešpaties malonę. 

Jaučiate, kad už šios greitai prabėgančios fantazijos 
yra tai, kas išlieka, kai žmogui sekasi ir kai jis pralaimi, kai 
jis šypsosi ir verkia, džiaugiasi ir liūdi, tačiau nesugebate 
to suvokti ir suprasti, jog visata vienoda. Jūs tokie patys 
kaip tolimiausia žvaigždė ar mažiausias žolės lapelis – 
spindite rasos lašelyje ant rožės žiedlapio, keliaujate iš vie-
nos žvaigždės į kitą, esate neatskiriami nuo visatos. Šią 
tiesą Šastros skelbia daugybe alegorijų ir istorijų, o tiesio-
giai ją liudija išminčių ir mistikų patyrimai. Hanumanas 
atrodo kaip beždžionė, tačiau tai tik išorinis apvalkalas. 
Hanumano esmė dieviška. Kiekvienas jo plaukelis kartojo 
Ramos vardą. 

Visi Dievo pavidalai vienodai gražūs 
Medituodami ir garbindami Dievą patys visa tai su-

prasite. Puodai ir lėkštės gaminami iš molio. Taigi pradžio-
je buvo molis, o dabar – moliniai puodai ir lėkštės. Jei puo-
dai ir lėkštės suduš, molis liks. Puodai ir lėkštės visada yra 
molis. Būtina save pažinti. Kai tai suvoksite, kad ir kur 
žvelgsite, visur matysite save. Kad ir kur nukryps jūsų dė-
mesys, išvysite savo atvaizdą. Supraskite tai jau dabar, šią 
akimirką. 

Nemanykite, kad Dievo vardo kartojimas ir meditacija 
yra „keistuolių“ užsiėmimai. Užsiimkite tuo, nes tik tai gali 
išgelbėti jus nuo pražūties. Aukokite Viešpačiui ne gėles, 
nusipirktas už kelias rupijas parduotuvėje, o kvapnius savo 
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dorybių žiedus. Savo džiaugsmo ašaromis tarsi šventu van-
deniu nuplaukite Jo kojas. Tegu jūsų garbinama dievybė 
būna Andžanėja (kaip šio šventųjų raštų žinovo atveju) ar 
bet koks kitas pavidalas. Elkitės su garbinama dievybe taip, 
tarsi joje būtų visi Dievo pavidalai. Nesiginčykite, jog vie-
nas pavidalas gražesnis už kitą. Jie visi vienodai gražūs. 
Siekite susitapatinti su kokia nors didžia šlovinga būtybe, 
nes visa didybė ir šlovė yra Dievo.  

Prašanti Nilajamas, 1964 11 25 
 
 
 
 
 
 
   yvenimas yra žaidimas – žaiskite jį. 
Gyvenimas yra meilė – dalykitės ja. 
Gyvenimas yra iššūkis – priimkite jį. 
Gyvenimas yra svajonė – siekite jos. 

Satja Sai Baba

G 
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40.VARDAS IR JUO VADINAMASIS  

Regis, šioje „Bhagavatos“ studijų draugijoje taikomi 
vieni, o Man – visai kitokie reikalavimai! Visiems buvo 
liepta baigti anksti kalbėti, o Aš prašomas kalbėti tiek, 
kiek noriu. Čia susirinko apie 60 draugijos narių ir visi no-
ri dalyvauti tris dienas truksiančioje programoje. Tai įma-
noma tik griežtai ribojant kalbas ir solinius koncertus. Šie 
žmonės – atsidavę Dievui, Juo tikintys savo srities žinovai. 
Tad jiems ateityje, kai jie vėl čia atvyks, reikės skirti dau-
giau laiko. 

Žmogus kenčia dviejų rūšių agoniją: pirmąją gali pa-
dėti palengvinti kiti žmonės, antrąją reikia stengtis paleng-
vinti pačiam. Tik pats valgydamas ar gerdamas jis gali nu-
malšinti alkį ir troškulį. Kad ir kiek daug kiti valgytų, žmo-
gaus alkis nė trupučio nesumažės. Ar išgysite nuo ligos, jei-
gu jūsų žmona, tėvas, motina, sūnus ar brolis pasisiūlys už 
jus susileisti vaistų? Tas pat būdinga ir dvasiniam alkiui, 
žmogaus vidinei ligai. Turite patys sau padėti. Ligos prie-
žastis – saiko neturėjimas, taisyklių pažeidimas. Infekciją 
sukelia geismo (kaama), pykčio (krodha), godumo (lobha), ak-
los meilės (moha), pasididžiavimo (madha) ir pavydo (maath-
sarya) bacilos. Jos trukdo jūsų dieviškumui švytėti, verčia 
jus jaustis viskuo nepatenkintais, nerimauti, liūdėti ir ken-
tėti. Įveikti jas galėsite tik stiprindami vidinę jėgą. Nepasi-
duokite baciloms – kovokite su jomis tikėdami, kad esate 
nenugalimi. 
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Nemanykite, kad esate kūnas  
Kodėl tapote neišmanėliais? Kaimo troboje buvo di-

džiulis veidrodis. Žmonės norėjo jį išnešti, bet negalėjo, nes 
durys buvo per siauros ir per žemos. Vieni patarė sienoje 
iškirsti skylę, kiti – perjauti veidrodį perpus. Tada vienas 
įžvalgus kaimietis paklausė: „O kaip veidrodį įnešė į tro-
bą?“ Iš tikrųjų, kaip žmonės įnešė veidrodį į trobą? Tai su-
žinoję jie galėtų jį iš trobos ir išnešti. Veidrodį statybininkai 
įnešė prieš statydami namą. Tas pat nutiko ir žmogui – 
prieš susiformuojant kūnui jame įsikūrė neišmanymas. Tai 
ankstesnių gyvenimų tingėjimo vaisius. Nesijaudinkite dėl 
namo, ir veidrodis nekels jums jokių rūpesčių. Nemanykite, 
kad esate kūnas, ir neišmanymas dings, nušvisite. 

Draugijos nariai sudarė jums sąlygas pasiklausyti ver-
tingų kalbų ir įkvepiančių pasakojimų, iš kurių daug suži-
nojote apie „Ramajaną“, „Bhagavatą“, Puranas, Vedas ir 
Šastras. Išgirdote, jog Rama buvo įsikūnijusi dora (vigraha-
vaan dharmah), Krišna – mėgstantis žaisti žmogus (leelaamaa-
nusha), tačiau ar tai jus paveikė? Ar pajutote, kad esate gi-
miningi Ramai ir Krišnai, jog kiekviena mąstanti būtybė 
(maanava) gali tapti Dievu (Maadhava), kiekvienas žmogus 
(nara) gali virsti Viešpačiu (Narajana)? Jei nė trupučio nesi-
laikote Ramos doros, kaip galite tvirtinti esą Ramos sekėjai? 
Jei nė kiek neliudijate tyros meilės, kurios įsikūnijimu buvo 
Krišna, kaip galite didžiuotis esą Krišnos sekėjai? Neatsi-
skirkite nuo savo idealo. Artėkite prie jo kiek galite. Būkite 
tokie auksiniai, koks yra jūsų idealizuojamas auksas, nors 
patys būtumėte mažas papuošalas, o jis – didžiulis lobynas. 
Viešpats yra poetas. Valmikis taip pat buvo poetas. Abu – 
kūrėjai, tik vienas kūrė pasaulį (loka), kitas – posmus (slo-
kha). Tas, kuris atsidavęs Dievui (bhaktha), turi stengtis būti 
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panašus į Dievą (Bhagavan), antraip jis negalės tvirtinti esąs 
tokio paties pavidalo kaip Viešpats. 

Iliuzija yra netikra kerėtoja  
Viešpats Krišna buvo visų galių Dievo Įsikūnijimas 

(sampuurna avathaara), pasižymėjęs visomis 16 skiriamųjų 
bruožų (kalas), o Rama skiriamaisiais bruožais dalijosi su 
kitais broliais. Rama buvo tapatinamas su savybėmis, jis el-
gėsi taip, kaip reikalavo savybės, o Krišna buvo aukščiau 
už savybes. Krišna niekada nesimeldė, net per didžiausią 
krizę! Rama tai darė, pavyzdžiui, jis meldėsi Saulės dievui 
(Aadhithya), nes jo, kaip Dievo Įsikūnijimo, tikslas buvo ki-
toks. Krišnos neveikė savybės. Jo bendravimas su pieme-
naitėmis buvo tyras. Dharmaradža iškėlė jį aukščiausiai iš 
visų išminčių bei šventųjų per ypatingas apeigas, atlieka-
mas karaliaus karūnavimo dieną. 

Išvengti iškreipto Krišnos žaismų aiškinimo galima įti-
kėjus, kad Krišna buvo dieviškas. Prisiminkite – Krišnai te-
buvo septyneri, kai jis su piemenaitėmis šoko šokį, simboli-
zuojantį Dievo ir gamtos žaismą. Karalius Parikšitas pa-
klausė šventojo Sukhos, kuris garbino Krišną kaip Dievą: 
„Kaip galėjo piemenaitės laimėti išsivadavimą (moksha)?“ 
Sukha atsakė: „Jos žinojo, kad Krišna yra Viešpats, ne ma-
žiau“ ir priminė Parikšitui, kad jis pats turi jaustis skolingas 
Viešpačiui, nes Krišna savo šventu prisilietimu pavertė gi-
musį negyvą kūdikį sveiku vaiku. Liga, dėl kurios neprisi-
menate tokių dalykų ir kuri klampina jūsų vaizduotę į liū-
ną, vadinama iliuzija. Ji – nevykusi kerėtoja. Kai tai suprasi-
te, iliuzija dings – tapsite laisvi. 

Kartą namo, į savo kaimą, per mišką ėjo braminas, ne-
šinas ant galvos sunkiu nešuliu. Braminas nebegalėjo nešti 
nešulio, o aplinkui nebuvo matyti nieko, išskyrus kastos 
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teisų netekusį jaunuolį (chandaala), kuris pasisiūlė jam pa-
dėti, tačiau tik iki miško pakraščio, nes bijojo eiti į kaimą, 
kur gyveno aukštesnių kastų žmonės. Braminas įtikino jau-
nuolį palydėti jį į patį kaimą ir patarė apsimesti nebyliu, ne-
atsakinėti į jokius klausimus. Kaime nekilo jokių problemų, 
kol vieno namo, į kurį užėjo braminas, šeimininkas paprašė 
jaunuolio palikti lauke sandalus. Šis delsė ir šeimininkas 
subarė vaikiną, kaip buvo įpratęs: „Ak, tu beteisi!“. Supra-
tęs, kad jo tapatybė atskleista, jaunuolis pabėgo. Taip pat 
pasielgs ir iliuzija. 

Iliuziją galima išsklaidyti 
Iliuziją atpažinti bei išsklaidyti galima tik atsikračius 

egoizmo sukelto pavydo bei neapykantos ir sielą išvalius 
tyra meile. Joks be meilės atliekamas darbas nebus gerai 
įvertintas. Metų metais čia atvyksta daugybė žmonių, gieda 
bhadžanas, klausosi kalbų, paskaitų ir lieka tokio paties 
lygmens, kokio buvo atvykę pirmą kartą. Dievo vardas, 
kartojamas be jausmo, sunkiai pasiekia adresatą. Viešpaties 
vardą reikia kartoti pagarbiai, nuolankiai, su baime ir žave-
siu. Prieš paleidžiant strėlę reikia įtempti lanką. Tada strėlė 
nulėks į taikinį. Jausmas yra jėga, įtempianti lanką ir priver-
čianti vardą pasiekti jo savininką. 

Dievas yra visų. Niekam nepavydėkite, nesivaržykite 
su kitais, nejauskite esą menkesni ar geresni už juos. Kiek-
vienam žmogui Jo namuose skirta vieta. Satjabama kentėjo 
nuo pavydo, todėl niekada nebuvo laiminga. Draupadė tu-
rėjo penkis vyrus, tačiau sugebėjo tarnauti visiems vieno-
dai, nešališkai, be jokio pavydo. Todėl Krišna visada skubė-
davo jos gelbėti. Patikėkite savo širdį Dievui ir pasiaukoję 
Jam gyvenkite visuomenėje – niekas jums nepadarys nieko 
bloga. Kaip individualios sielos, jūs esate atskiri, tačiau kaip 
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dvasinės būtybės, esate tokie kaip Vasudeva74, kaip visi, 
žengiantys visuotiniu dvasiniu keliu. 

Piemenaitės ankstesniuose gyvenimuose  
buvo išminčiai  
Pirmiausia išsigelbėkite patys, paskui gelbėkite kitus, 

ar bent jau mėginkite tai daryti. Kaip galite patys įklimpę į 
klampią purvynę ištraukti iš jos kitą žmogų? Atsistokite ant 
tvirtos, saugios žemės ir tada ištieskite ranką besikapstan-
čiam liūne. Galite dėvėti geltonos spalvos drabužius, tačiau 
po jais gali slėptis pabaisa!75 Kitiems patariate užsiimti joga 
(yoga), o patys niekaip neišsivaduojate iš ligų (roga). Būkite 
nuoširdūs. Kalbėkite tik tai, ką patys esate patyrę, nieko ne-
iškraipydami ir neperdėdami. 

Kaupkite dvasinę patirtį – tik tada pajėgsite suprasti 
„Bhagavatą“ ir ją paaiškinti kitiems. Prisiminkite epizodą, 
kai Krišna paėmė piemenaičių drabužius. Piemenaitės anks-
tesniuose gyvenimuose buvo išminčiai, gyvenę Dievo Įsi-
kūnijimo Ramos laikais, vėl gavusios ypatingą privilegiją ir 
įsikūnijusios. Tad jų širdys buvo tyros, o ketinimai šventi. 
Kai piemenaitės šaukė: „Krišna, ar dera taip su mumis elg-
tis?“, jis atsakė: „Aš niekada nesielgiu nederamai, o jūs taip 
elgiatės, nes mąstote priešingai, negu liepia aukščiausioji 
dvasinė dora“. 

Kartą Vjasa kelių atėjusių pas jį patarimo žmonių pa-
prašė persikelti per Jamunos upę netoli jo ašramo ir atnešti 
jam pieno bei vaisių. Sočiai pavalgęs jis tarė jiems: „Ištesė-
jau savo pažadą pasninkauti. Dabar eikite. Jamuna atvers 

                                                 
74 Vasudeva – Dievas, Krišnos tėvas. 
75  Sai Babos žodžių žaismas anglų kalba: „You may wear the ochre ro-

be, but the robe may hide an ogre“; žodžiai „ochre“ ir „ogre“ skamba 
panašiai.  
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jums kelią“. „Juk mes matėme, kaip Jūs sočiai privalgėte 
maisto, kurį atnešėme“, – pasipriešino žmonės. „Aš jo ne-
valgiau, – atsakė Vjasa. – Viską paaukojau Krišnai. Aš ne-
pasiduodu kūno iliuzijai. Aš esu siela, gyvenanti šiame kū-
ne“. Išminčiaus tikėjimas siela buvo toks tvirtas, kad jis 
tvirtino nesulaužęs pažado! 

Pasaulyje nuolat vyksta permainos,  
tik Dievas nesikeičia 
Kaip save pažinti? Kai išvysite savo grožį, pamiršite 

viską ir išsivaduosite iš visų pančių. Jūs – visatos grožis, 
šlovė, jėga, didybė. Gamta tėra mažytė Jo šlovės dalelė, ta-
čiau jūs džiaugiatės jos teikiamais malonumais, žiniomis, 
kurias apie ją surenkate, stebuklais, kuriuos ji rodo. Indivi-
duali siela yra Dievo atspindys gamtos veidrodyje. 

Pažvelkite į veidrodį – pamatysite savo atvaizdą. Sa-
kote: „Tas atvaizdas mano, tačiau aš esu kitoks“. Taip ir in-
dividuali siela yra Dievas, tačiau Dievas nėra individuali 
siela. Saulės atspindys vandenyje virpa, nors saulė danguje 
nejuda. Juda vanduo, tokia jo prigimtis. Gamta taip pat kin-
ta, o Dievas nesikeičia – Jis visada pastovus, visada toks 
pat. Netikite, kad sapnai tikri, nes pabudę sapną pamiršta-
te. Kai įgysite žinių, pamiršite tai, kas nutiko jums esant 
budriems. Iki tol įvykiai jums atrodys svarbūs, paskui su-
prasite, kad jie nėra labai reikšmingi. 

Ligai įsigalėjus patikrinkite vaistus. Baigdamas pasa-
kysiu jums dar vieną dalyką. Daug ką girdite ir matote. 
Žmogus viską mato pro iliuzijos prizmę, kiekvieną daiktą 
apgaubia iliuzijos skraiste. Štai po dviejų valandų ar dviejų 
mėnesių miršta naujagimis. Žinoma, labai gaila. Jeigu jis iš-
gyvena ir miršta sulaukęs 16 ar 18 metų, skausmas dides-
nis, nes dėl egoizmo ir perdėtos prieraišos giliai įsišakniju-
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sios savininkiškumo šaknys. Niekas neliūdi, kai miršta kai-
mynų sūnus.  

Skirkite kiekvienai problemai tiek dėmesio, kiek reikia, 
tačiau neleiskite, kad problema jus užvaldytų. Nerimas ne-
padės įveikti sunkumų. Prie nieko neprisirišdami išliksite 
ramūs. Svarbiausia – tikėkite Dievu ir maldos veiksmingu-
mu. Viešpats pažadėjo, kad tam, kuris daro gerus darbus, 
galvoja ir kalba apie gerus dalykus, nenutiks nieko bloga. 
Tai tikėdami pelnysite ramybę.  

Patys nusikalėte grandines 
Kai kas įsivaizduoja, kad Viešpačiui priimti žmogaus 

pavidalą – džiaugsmas. Jei būtumėte Mano vietoje, taip ne-
sakytumėte. Žinau kiekvieno iš jūsų praeitį, dabartį ir atei-
tį – todėl nepasiduodu gailesčiui. Nesu kietaširdis. Nesu 
negailestingas. Jei patys greitai užtrenkiate duris, kaip Ma-
no malonės spinduliai prasiskverbs į vidų? Verkiate: „Sva-
mi, neturiu akių, bet noriu Tave pamatyti. Negi Tavo širdis, 
sužinojusi apie mano nelaimę, nesuminkštės?“ Žinoma, ži-
nia apie sunkią būklę suminkština jūsų širdis. Ar nesu-
minkštins ji Manosios? Tačiau Aš žinau praeitį, esmę. Todėl 
elgiuosi skirtingai. Jei patys tai žinotumėte, taip pat elgtu-
mėtės skirtingai. Tokia žmogaus būklė – sąmoningai pada-
ryto blogio ankstesniame gyvenime pasekmė. Tad privalau 
jam leisti kentėti, kartais šiek tiek palengvindamas kančią. 
Nesukeliu nei džiaugsmo, nei liūdesio. Jūs patys nusikalėte 
grandines, kurios jus įkalino. 

Nusiimkite nuo savo galvos nešulį, atiduokite jį Vieš-
pačiui. Pasitikėkite Jo valia, Jo įsakymu. Maitinkite sielą 
skaniu, sveiku maistu – bendraudami su šventais žmonė-
mis (sathsangha), kalbėdamiesi apie Dievą (sathpravarthana), 
mąstydami apie Visatos Viešpatį (sarveshwara-chintha) – ir 
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visada būsite linksmi. Aš esu palaimos įsikūnijimas. Atvy-
kite, imkite iš Manęs palaimos ir, grįžę prie savo darbų, ra-
miai, laimingai gyvenkite. 

Prašanti Nilajamas, 1964 11 26 
 
 
 
 
 
    avanos geismas, Sišupalos puikybė,  
Kamsos neapykanta, Hiranjakašipaus pavydas  
puola kiekvieno žmogaus širdį. 
Tik dvasinis darbas –  
Dievo vardo kartojimas ir meditacija – 
gali užgesinti ugnį, nuslopinti didžiulį gaisrą.  

Satja Sai Baba 
 

R 
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41. MOKYMAS ABEJOJANTIEMS 

Dora, Indijos palikimas, yra visų žmonių gyvenimo 
ramstis, moralės ir gerovės pagrindas. Tai nektaras, dova-
nojantis nemirtingumą. Kiti apie tai nieko neišmano ir juo-
kiasi iš indų, kad šie akmenį laiko Dievu, tačiau iš tikrųjų 
indams net akmuo yra Dievas. Jie akmenį paverčia Dievu. 
Tai didelis laimėjimas. Šioje šalyje subtiliausia žmogaus 
energija naudojama mirčiai nugalėti, o kituose kraštuose ji 
netinkamai naudojama šėtonišku tikslu – kurti masinį nai-
kinimo ginklą. Čia žmonės aukojasi mirties nugalėtojui Ši-
vai (mrithyunjaya), kitur jie puola į kojas pačiai mirčiai 
(mrithyu)! Kiti pasitenkina blizgučiais ir pigiais papuoša-
lais, o Indijos žmonės mokomi ne vaikštinėti po smėlėtą 
krantą ir rinkti kriaukles, o giliai nerti į vandenyną ir iš-
plaukti su perlu rankoje. 

Liūdna, kad šioje šalyje taip pat pradeda plisti infekci-
ja, žmonės nebesupranta vertybių prasmės, vaikosi tuščių, 
beprasmiškų dalykų. Jie vertina gausą ir pamiršta Vieną, 
neieško vienintelės pastovios tiesos, bet seka nuolat besi-
mainančio melo keliu. Tad nenuostabu, kad žmonės kenčia 
ir pyksta. Pasvarstykite apie pasisveikinimą (namaskaaram), 
kai sudėję delnus sutinkate vyresniuosius ar kitus žmones. 
Ką šis gestas reiškia? Dešinysis delnas yra neregimas pa-
grindas, esmė, „kitas“ (thath), kairysis delnas – žmogaus 
„aš“, atsiskyręs, ribotas, vienišas (thwam). Sudėdami abu 
delnus, juos suliesdami pabrėžiate ir liudijate „to“ ir „šito“, 
savo išorinio ir vidinio pasaulių susivienijimą, teigiate: „Aš 
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esu Aukščiausioji Tikrovė“ (Aham-Brahmaasmi). Ar gali būti 
gražesnis ir didingesnis pasveikinimas? Jūs sveikinate kitą 
džiugiai, kaip patys save sveikintumėte. Juk niekas nemyli 
kito labiau nei save. Visi mylimi dėl sielos. 

Pagalvokite ir apie kitokį pasisveikinimo aiškinimą. 
Penki dešiniosios rankos pirštai simbolizuoja penkis pažini-
mo organus (karmendhriyas), penki kairiosios rankos pirš-
tai – pažinimo pojūčius (jnaanendhriyas). Sveikindamiesi ar-
ba atsisveikindami sudėję kartu visus dešimt pirštų aukoja-
tės išminčiui, dvasiniam mokytojui ar vyresniam žmogui. 
Tai vadinama absoliučiu pasiaukojimu (sharanaagathi). Juo 
pasižymėjo Hanumanas.  

Dievo atvaizdo garbinimo esmė 
Paimkime pavyzdžiu minėtą „Bhagavadgytą“. Kada ir 

kur jos buvo mokoma? Mūšio lauke, tarp priešiškų kariuo-
menių. Ji buvo skirta įveikti dvasinei krizei. Kai tokia krizė 
apima žmogų, Viešpats pradeda Savo mokymo misiją. 
Tiems, kurie jau pasiekė tikslą, mokymas nereikalingas. 
Tiems, kurie neturi jokio tikslo ir neieško kelio, netrokšta 
sužinoti, beprasmiška jį duoti. Mokymas naudingas tik 
kankinamiems abejonių, negalintiems apsispręsti. Dievo 
žodis padeda įveikti dvasinę krizę. 

Reikia suprasti, kad garbindamas Dievo atvaizdą žmo-
gus garbina pavidalo neturintį Dievą. Vanduo ar pienas ne-
turi pavidalo, bet įgyja pavidalą indo, į kurį yra pilamas. 
Taip ir Krišnos pavidalas yra tarsi indas, į kurį supilate pa-
vidalo neturinčią esmę. Ramos, Šivos, Lingamo, Čamun-
dešvarės76, Ganešos atvaizdai – tai pavidalai arba indai, ku-
riais pagal savo pomėgius įsivaizduojate pavidalo neturintį, 
                                                 
76 Čamundešvarė – kitas Kali deivės pavidalas. Ji vaizduojama sėdinti 

ant liūto ir dešine ranka tridančiu smeigianti demoną.  
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nepavaizduojamą Dievą! Vardas – nektaras, vardu vadina-
masis – indas. 

Pasakojimo apie varną-demoną prasmė 
Bhagavataras ką tik papasakojo Kakasuros, varno-de-

mono, istoriją. Tas varnas sužeidė Sitą, kai Rama miegojo 
ant jos kelių. Bejėgė Sita negalėjo nuo jo apsiginti. Kas nuti-
ko varnui? Rama paukštį nubaudė – jis ir visa jo rūšis tapo 
vienakiais. Varnas galėjo matyti tik vieną vaizdo pusę – 
viena akis lakstė iš dešinės į kairę ir atvirkščiai. Šios istori-
jos prasmė tokia – jeigu geisite Sitos (gamtos) malonių išori-
nio pasaulio dalykų, nematysite tobulo, viso vaizdo, jis bus 
iškreiptas. 

Bhagavataras, pritariant muzikai, papasakojo ir apie 
tai, kaip, pasibaigus šventojo Ramadasos žemiškajam gyve-
nimui, iš dangaus nusileido stebuklingas vežimas (vimaana) 
jo paimti. Tačiau žodžio vimaana reikšmė ne „stebuklingas 
vežimas“, kaip apibūdino Bhagavataras, jis turi daug giles-
nę ir tikslesnę prasmę. Šis žodis reiškia, kad žmogus išsiva-
davo iš puikybės ar egoizmo ir pakilo į dangų. Arba panag-
rinėkime kitaip: vi reiškia paukštį, maana – matavimą, di-
mensiją. Taigi keliavimas stebuklingu vežimu reiškia, jog 
siela, tarsi paukštis, niekieno netrukdoma, skrenda begaly-
be. Ji išsivadavo. Šios draugijos nariai pasakojo apie šven-
tųjų Tjagaradžos ir Namadevos77 gyvenimus. Tikiuosi, jog 
supratote jų skelbiamą visuotinės meilės (vishwaprema) idė-
ją. Prisiminkite tyrą piemenaičių meilę. Kartą Krišna įslinko 
į vieno piemens namus ir išgėrė visą puodynę pieno. Pie-
menaitė jį aptiko ir papriekaištavo. Krišna paspruko. Pama-
čiusi, kaip jis bėga aštriu gatvės grindiniu, ji paplūdo atgai-

                                                 
77 Namadeva – XIV a. indų šventasis poetas. 
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los ašaromis. Mergaitė pamanė, kad akmenys gali sužeisti 
Krišnos lotoso pėdas. „Ak, kokia aš nuodėminga!“ – dejavo 
mergaitė. Krišnos paveikta suminkštėja kiečiausia širdis. Jis 
yra meilės ir ramybės įsikūnijimas, dovanojantis kiekvienai 
širdžiai meilę ir ramybę. 

Pasislėpkite savo viduje tarsi vėžliai 
Krišnos čiauškesys, išdaigos, nekalti pokštai paverg-

davo visus. Piemenaitėms jis suteikdavo ir rūpesčių, ir 
džiaugsmo. Tokia buvo jų askezė. Rūpestis buvo Dievo 
malonė (anugraham), džiaugsmas – pašventintas maistas 
(prasaadham). Negalite turėti tik vieną. Bhadramas perskai-
tė iš popierėlio šiandien paskubom parašytus kelis eilėraš-
čius. Kitoje popierėlio pusėje buvo kažkokios keverzonės. 
Jas jis taip pat čia atsinešė. Neįmanoma atsinešti tik vieną 
popieriaus pusę, kuri jums patinka, – turite atsinešti ir tą, 
kuri jums nepatinka. Nesididžiuokite, kai jums sekasi, ne-
nusiminkite, kai kas nors nepavyksta. Būkite tokie, kaip 
vėžlys, kuris moka įtraukti galūnes po savo šarvu. Įtrauki-
te į vidų išorėn nukrypusius pojūčius ir būkite laimingi 
apmąstydami tikrovę. Viešpats atėjo kaip Vėžlio pavidalo 
Dievo Įsikūnijimas78, nes toks pavidalas simbolizuoja tikrą 
dvasinį ieškotoją. Būkite ir tokie, kaip gulbė, kuri, pakilusi 
virš ežero, smarkiai mosuodama sparnais nusipurto van-
                                                 
78  Kartą išminčius Durvasa padavė dievui Indrai gėlių girliandą, bet šis 

atsainiai numetė ją savo drambliui, kuris gėles sutrypė. Durvasa la-
bai supyko ir prakeikė visus dievus – jie nusilpo, neteko galios. Tada 
dievai atėjo pas Višnų prašyti pagalbos. Višnus jiems liepė įmesti į 
pieno vandenyną vaistažolių ir jį plakti. Višnus pasiūlė pasikviesti į 
talką demonus. Jie taip ir padarė – gyvatę Vasukę apsukę tarsi virvę 
aplink Mantaros kalną ėmė ja plakti vandenyną. Kalnas ėmė grimzti 
žemyn. Tada Višnus, įsikūnijęs didžiuliu vėžliu ir išplaukęs iš van-
denyno, iškėlė kalną į paviršių. 
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denį. Dvasinis ieškotojas taip pat turi atsikratyti visų prie-
raišų, kuriomis susisaisto gyvendamas pasaulyje. 

Šiame gyvenime turite tris draugus  
Jei vien mokysitės, iš to nebus jokios naudos, tik ištins 

jūsų galvos. Taikydami Vedantos mokymą gyvenime tapsi-
te bebaimiais, tarsi liūtai. Tik suriaumokite ir visi išsigandę 
pabėgs. Pažinę Aukščiausiosios Būtybės esmę (Brahma that-
hwam), aiškinamą Vedose, būsite visatos valdovai. Tad ne-
prisiriškite pernelyg prie savo kūno ar jam patogumą tei-
kiančių daiktų. Šiame gyvenime turite tris draugus: 

pirmas –  sukauptas turtas, kuris atsisako jus lydėti, 
kai tenka išeiti iš šio pasaulio, 

antras –  šeima ir giminės, kurie lydi jūsų kūną į kapi-
nes ar sudeginimo vietą, 

trečias –  nuopelnai ir trūkumai, kurie jus lydi iki pat 
galo.  

Miegokite po tinklu – tada uodai jūsų nesugels. Tegu 
jūsų nežaloja geismo, pykčio ar kitokie vabzdžiai. Kol dar 
esate pasaulyje, pasislėpkite po dvasinio darbo užuolaida. 
Būkite pasaulyje, bet neįsileiskite jo į savo vidų. Išmokite 
skirti, kas gera, o kas ne. 

Prašanti Nilajamas, 1964 11 27 
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42. G YVENIMO APSKAITA 

Šrinivaso audinių mugės atidarymas – puiki proga į 
Kurnulą atvykti Man bei dviems ministrams, Lakšminara-
sijui ir Alapačiui Venkataramajui, susitikti su jumis visais. 
Pats gyvenimas yra mugė. Davimas ir ėmimas, derybos ir 
lošimas biržoje – žaidimo taisyklės. Gyvenimas susideda iš 
skrydžių, nuopuolių, laimėjimų, netekčių, apskaitos, nusi-
vylimų, džiaugsmo ir liūdesio. Tačiau naudingiausias ver-
slas – pasiūlyti Dievui atsidavimą (bhakthi) ir už tai gauti iš-
sivadavimą (mukthi). Tik apie tai noriu jums kalbėti. 

Atsidavimas nėra tik Dievo garbinimas, tai daug dau-
giau. Pirmiausia reikia kontroliuoti pojūčius, nes kai auko-
jate Dievui savo gyvenimą, negalima vaikytis laikinų jusli-
nių dalykų. Pojūčius reikia kontroliuoti. Žmogus nėra 
silpnas gyvulys. Jis apdovanotas galinga dvasine jėga, ku-
ria turi išmokti naudotis. Tos jėgos semtis galima iš mal-
dos, pripildančios širdį Dievo malonės. Juk žmogus moka 
prisijaukinti liūtą ir dramblį, kurie jam paklūsta. Tad ar 
negali jis suvaldyti savo emocijų ir aistrų? Tegu iškilus 
sunkumams išryškėja jūsų stiprybė. Kai tik sekasi, ištyžta-
te. Nesėkmių smūgiai jus užgrūdina ir paverčia didvy-
riais. Sunkumai, kuriuos teko įveikti šios mugės organiza-
toriams, kaip buvo skaityta pranešime, liudija, kad Rama-
lingajas ir kiti tik dar labiau sustiprino savo pasiryžimą 
dirbti tol, kol jiems pavyko.  

Ministras Alapatis Venkataramajas prižiūri Andros 
valstijos šventyklas. Atkreipkite dėmesį į jo duotus patari-
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mus. Jis kalbėjo apie Indijos kultūrą ir jos grožį. Indija iš-
mokė žmoniją gerbti ne užkariautojus ir milijonierius, o 
atsiskyrėlius ir šventuosius. Ministras taip pat labai verti-
na sanskritą, šventųjų raštų kalbą, įkvėpusią mūsų šalį 
žengti dvasiniu keliu ir ugdytis gebėjimą skirti bei nepri-
eraišą. Šventieji raštai patenkina visų visuomenės grupių 
žmonių poreikius, kad ir kokio jie būtų amžiaus, profesi-
jos, kad ir kokių turėtų laimėjimų. Vedos, tarsi mylinti 
motina, veda visus savo vaikus keliu ir saugo juos, kad ir 
kur jie būtų. 

Individuali siela apsivelka fiziniu kūnu,  
kad pažintų Dievą 
Venkataramajas taip pat minėjo, kad svarbu ne tik 

kartoti Dievo vardą ir prisiminti juo vadinamą pavidalą, o 
mylėti Viešpatį. Dievas turi tūkstantį vardų. Iš tikrųjų visi 
vardai yra Jo. Nėra vardo, kuris nebūtų Jo. Krišna, Šrini-
vasa, Sai Baba – tą pačią esmę išreiškiantys vardai. Indivi-
duali siela apsivelka fiziniu kūnu, kad pažintų Dievą, šal-
tinį, iš kurio kilo. Todėl sakoma, kad žmonės labai laimin-
gi, turėdami fizinį kūną. Tačiau trokšti dvasinių dalykų – 
laimės viršūnė. 

Kartą senelis žaidė su savo ketverių metukų vaikaičiu. 
Kai berniukas paklausė, kiek seneliui metų, šis atsakė, jog 
septyneri. Vaikas nepatikėjo. Kaip gali ketverių metų vai-
kaitis turėti septynerių metų senelį? Tačiau senolis jam pa-
aiškino: „Mano mielas berniuk, šešiasdešimt trejus metus 
praleidau gyvendamas tamsoje. Tad jų nevertinu. Tik prieš 
septynerius metus sutikau dvasinį mokytoją, kuris man at-
vėrė akis ir atvedė mane į dvasinį kelią. Taigi gyvenu tik 
septynerius metus. Kitus metus iššvaisčiau. Visada sakau 
tiesą. Tai tiesa“. 
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Toks požiūris teisingas. Nesižavėkite inžinerijos išra-
dimais tų šalių, kurios gali paleisti aplink Žemę ar į Mėnulį 
raketų arba sukurti bombų, griaunančių ištisus miestus. 
Tos šalys neša mirtį ir nori pavergti kitus kraštus. Tačiau 
toks kelias veda į nelaimę, praradimą, neapykantą, griovi-
mą. Žmonės varžosi tarpusavyje, kas per trumpiausią laiką 
uždirbs daugiausiai pinigų. Taip yra todėl, kad jie klaidin-
gai mano esą sukurti tik iš pojūčių. O juk iš tikrųjų žmogus 
yra dieviškumo kibirkštis, kuri kada nors apšvies jo protą. 

Ugdykitės dvasinį santykį 
Nuo senų senovės Indija šią tiesą skelbia pasauliui. 

Šioje šalyje šventi žmonės, dieviškos asmenybės, išminčiai, 
ypatingu ženklu pažymėti Dievo Įsikūnijimai liudija, kad 
žmogui ramybės ir džiaugsmo gali teikti tik apmąstymai 
apie Aukščiausiąją Sielą. 

Šiek tiek prasilavinusiam, kampe rūkančiam storžie-
viui neturtingas valstietis, kuris važiuodamas tiltu per Go-
davarės upę įmetė į vandenį vieną paisą, gali pasirodyti 
švaistąs pinigus, kuriuos galėtų geriau panaudoti, pavyz-
džiui, nusipirkti bidi79. Tačiau valstietis atliko dvasinį 
veiksmą. Tam žmogui Godavarė buvo tarsi gyva motina, 
maitinanti žmones ir galvijus, o jo paisa – ne paprasta mo-
neta, o dvasinis santykis, dėkingumo ženklas, gėlė, skirta 
pagarbinti Dievą. Varguolio santykis dvasinis (aathma-
bhaava), iš jo besišaipančio kritiko santykis nedvasinis 
(anaathma-bhava). Indų moralės taisyklės moko žmogų ug-
dytis kaip tik tokį dvasinį santykį ne tik su giminystės ry-
šiais susijusiais žmonėmis, bet ir visomis būtybėmis, visa 

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

kant į tam tikro medžio lapus ir perrišant siūlu. 
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gamta. Visiems reikia tarnauti. Visus reikia pažinti, nes vi-
suose yra Dievas. 

Kurnulas, 1964 12 04 
 
 
 
 
 
    aip dailidė suteikia pavidalą medžiui,  
kalvis – geležiai, o auksakalys – auksui,  
taip ir Viešpats suteikia tokį pavidalą, koks Jam patinka. 
Jis iš erdvės, laiko ir savybių sukūrė daugialypę visatą. 
Žinokite, kad jos pagrindas yra Dievas.  
Tada nieko nebijosite. 

Satja Sai Baba 
 

K 
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43. AKTORIAI IR VEIKSMAS 

Retai žiūriu vaidinimus, tačiau šį vakarą atėjau, nes ro-
dėte vaidinimą apie Šri Sailamą80 ir didį sekėją, jautusį ypa-
tingą trauką tai šventyklai. Be to, autorius yra senas sekėjas. 
Kas yra vaidinimas? Tai sapnas sapne. Priešais jus, net kai 
esate „budrūs“, vyksta sapnas, kitoks sapnas. Sapną, vadi-
namą gyvenimu, spektaklyje bandoma šiek tiek apšviesti, 
suteikti jam šiokio tokio džiaugsmo, drąsos, tikėjimo, vil-
ties, prasmės. Žmogus turi stengtis visais būdais ieškoti gy-
venimo prasmės, nes jos nežinodamas pasimes, klajos iš 
vieno gyvenimo į kitą, patirs vieną po kito likimo smūgius 
ir niekada nebus laimingas.  

Pirmiausia žmogus turi suprasti, jog apsigauna many-
damas, kad kūnas, daiktai ir pojūčiais pažįstamas pasaulis 
yra tikri. Paskui jis turi ieškoti tikrosios tiesos, kurią klai-
dingai sutapatina su kažkuo kitu. Iliuzijos šaknys labai gi-
lios. Iliuzija iškreipia žmogaus mąstymą ir pasuka jį į netin-
kamą kelią. Spektaklis turi parodyti žmogui, kad puoselė-
damas netikras vertybes, pasiduodamas tuštybei ir nepa-
žindamas tiesos jis klysta. Vaidinimas turi suteikti žmogui 
tokio tikėjimo, kad jis paliktų šį kelią ir išsklaidęs iliuziją 
pažintų savo didingumą. 

Gyvenimo sunkumai nedings, jei pyksite ir jausite 
skriaudą. Tokie jausmai tik sukelia dar daugiau problemų. 

                                                 
80  Šri Sailamas – Pietų Indijoje, Andra Pradešo valstijoje, Kurkulo rajo-

ne esanti nepaprasto grožio šivaitų šventykla.  
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Sunkumus galima įveikti taurinant mintis, kylančias iš ty-
ros širdies, kurioje gyvena Viešpats. Ši Hemaredžio Mala-
mos drama pasakoja apie tai, kas dedasi nuoširdaus sekėjo 
širdyje. Kaip tik todėl sutikau pirmininkauti Kurkulo rajo-
no meno draugijos antrųjų metinių minėjimui ir žiūrėjau 
visą spektaklį. 

Tarnauti žmogui – tai tarnauti Dievui 
Kad ir kokį talentą žmogus turėtų, privalo jį skirti visai 

žmonijai, o iš tikrųjų – visoms gyvoms būtybėms. Tada jo 
gyvenimas bus prasmingas. Visi žmonės – giminės, pana-
šūs vieni į kitus, sukurti iš tokios pačios medžiagos. Kiek-
viename glūdi ta pati dieviška esmė. Kai tarnausite visuo-
menei, jūsų dieviškumas pražys tarsi žiedas, nuramins jūsų 
širdį, žinosite, kad gyventi verta. Tarnauti žmogui – tai tar-
nauti Dievui, nes Jis yra kiekviename žmoguje, kiekvienoje 
gyvoje būtybėje, kiekviename akmenyje ir medyje. Padėkite 
savo talentus Viešpačiui prie kojų. Tegu kiekvienas jūsų 
veiksmas būna tarsi gėlė, nesugraužta pavydo ir egoizmo 
kirmėlių, kvepianti meile ir pasiaukojimu. Jei turite akto-
riaus talentą, panaudokite jį Dievui šlovinti, žmonėms į 
aukštesnį dvasinį lygmenį kelti. 

Kai žmonės kalbasi apie spektaklius ar filmus, dažnai 
kyla klausimas: „Ar meno lygis žemas dėl žmonių, būriais 
traukiančių į teatrus? Ar dėl to kalti aktoriai?“ Privalau 
jums pasakyti, kad ypač didelė atsakomybė tenka režisie-
riams ir rašytojams. Negalima nusileisti į žemesnį lygį ir 
griebtis tokių metodų ar gudrybių, kurios galbūt padės su-
rinkti daugiau pinigų, tačiau lankančių teatrus žmonių sie-
lose pasės blogio sėklas. Atėjęs į teatrą pažiūrėti vaidinimo 
ar filmo, žmogus turi iš jo išeiti ne skurdesnis, silpnesnis, 
nesugebantis pasipriešinti pasaulio vilionėms, o geresnis, 
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stipresnis ir drąsesnis. Prisiminkite tai, rinkdamiesi pjesę, 
kurią norite pastatyti, ar rengdamiesi parašyti savo pjesę – 
žengsite teisingu keliu.  

Noriu tarti žodį aktoriams. Dėvite kilnių žmonių ir 
šventųjų drabužius, įkūnijate dieviškus veikėjus, kalbate 
apie didelius tikslus ir taurius idealus, pasakojate apie gi-
lius, jaudinančius patyrimus – vaidinate labai tikroviškai. 
Tai jūsų talento ir nepaliaujamo lavinimosi ženklas. Įkve-
piate žmones gražiau gyventi. Jie mato, kaip jūs vaizduoja-
te didžių šventųjų gyvenimus, ir iš jūsų išmoksta ugdytis 
vidinę ramybę ir atsidavimą. 

Išmokite atsisakyti savęs  
Labai gerai, tačiau ar galėtumėte ne scenoje, o savo gy-

venime paliudyti, kad geriausia ir patikimiausia žengti Die-
vo keliu? Toks kelias gal net lygiausias. Dirbdami aktoriais 
patys tobulėkite. Ši profesija – jūsų dvasinis darbas. Jis su-
teiks jums ramybės. Ramakrišna Paramahamsa įsijautė į 
Puranų veikėjus: Radhą, Hanumaną, Krišną ir Ramą ir su 
jais susitapatinęs pažino kiekvieną. 

Susivienykite su šventais personažais, kuriuos vaidi-
nate. Semkitės iš jų įkvėpimo ir džiaugsmo. Tada jūsų vai-
dyba pagerės, sulauksite daugelio žmonių padėkos. Kai Ra-
makrišna įtikėjo esąs Radha, trokštanti pamatyti Krišną, jo 
fiziniame kūne išryškėjo moteriški bruožai. Kai Ramakrišna 
susitapatino su Hanumanu ir kelis mėnesius kartodamas 
Ramos vardą gyveno medžiuose, jo anatomija pasikeitė, 
jam išaugo uodegos užuomazga. Tokia buvo jo minties ga-
lia. Ramakrišna troško atsisakyti savęs, likti nepastebimas. 
Panaudokite vaidybos meną ir jo teikiamas galimybes taip, 
kad galėtumėte atsisakyti savęs, nes tai greičiausias būdas 
pažinti savo esmę.  
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Tegu teatras tampa šventove 
Privalau paminėti dar vieną dalyką. Šios dramos auto-

rius šiandien taip pat yra čia. Pagerbėte jį už tarnavimą jū-
sų meno draugijai ir šios dramos parašymą. Rašydami pje-
sę, žemiškus ir menkus dalykus paverskite nežemiškais ir 
didingais. Nesmerkite menkų dalykų. Supraskite, kad jie 
tėra apsirikimai, nesėkmės, nepavykusios pastangos, klai-
dos, kurių reikia vengti. Žmonių tarpusavio santykius sten-
kitės pakylėti į nežemišką (aloukika) lygmenį. Juk žmogus 
nėra tik alkanas, ištroškęs kūnas, sklidinas aistrų ir prieta-
rų. Taip manyti klaidinga. 

Geriau galvokite apie didelius siekius, idealus, vieno-
vę, visiems svarbius dalykus, tiesą, gailestingumą, Dievo 
malonę, užuojautą, išsivadavimą ir pavaizduokite tai pjesė-
je. Tada teatras pasikeis. Jis taps šventove, o jo lankytojai –
šventais žmonėmis. Taip padėsite žmonėms sustiprėti, o 
tautai – išlikti. Dabar žmonės ritasi į amoralumo ir tuštybės 
duobę. Sulaikykite juos. Atverkite jiems akis ir parodykite, 
kokia bedugnė žiojėja apačioje. 

Laiminu jus, kad jums pavyktų įkvėpti žmones pasitai-
syti, gyventi pagal moralės taisykles, ugdytis visuomenės ir 
atskiro žmogaus drausmę. Įskiepykite jiems didelį norą at-
skleisti savo dieviškumą. 

Zilos meno draugijos salė,  
Kurkulas, 1964 12 05 
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44. AR ŽODŽIAI – TIK GARSAI? 

Tų, kurie klausosi šių mokslo vyrų žodžių, atsakomy-
bė didelė – tegu jie savo poelgiais nesuteršia to, ko išmoko 
iš šių vyrų. Metams bėgant, pamažu traukitės nuo išorinio 
pasaulio. Vaisius turi subręsti, tapti saldus. Nešvaistykite 
gyvenimo kaupdami turtus. Praleiskite jį šlovindami Dievą 
ir pažindami Jį savo sielos gelmėse. Jokios intelektualios 
pratybos nesuteiks tokio džiaugsmo. Neišnaudoti tokios 
galimybės, o stengtis tik atrasti nežinomus dalykus, kaip 
daro kai kurie žmonės, yra tikra kvailystė. Tokie žmonės 
tiesą vadina „šlamštu“, o šlamštą brangina tarsi „tiesą“81! 

Dvasinis ieškotojas turėtų būti tarsi geras ūkininkas, 
raunantis spygliuotus krūmus ir piktžoles, ariantis dirvą, 
tręšiantis ją, sėjantis sėklas, laistantis želmenis, aptveriantis 
lauką, naikinantis kenkėjus, o vėliau nuimantis derlių ir 
pripilantis aruodą grūdų. Jūs taip pat turite išrauti iš savo 
širdžių nenaudingas, blogas mintis, suarti žemę gerais dar-
bais, palaistyti meile, patręšti tikėjimu, pasodinti Dievo var-
do sodinukus, aptverti lauką drausmės tvora, išnaikinti 
kenkėjus tikėjimu, o tada pjauti žinių derlių. Nepasitenkin-
kite tik bendraudami su gerais žmonėmis, mąstydami apie 
Dievą ar klausydamiesi tokių kalbų. Tai tik pradžia. Tai tik 
pažadina susidomėjimą „ūkininkavimu“. Daugelis skiria 

                                                 
81  Sai Babos žodžių žaismas anglų kalba: „They are labelling the true as 

trash and cherishing the trash as true“. 
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daug laiko tvorai tverti. Tačiau tada lieka mažai laiko der-
liui, kurį tvora turėtų saugoti, prižiūrėti! 

Kokių žinių reikia siekti? Reikia siekti tokių žinių, ku-
rios moko nesusitapatinti su kūnu, netikėti, jog esate „kū-
nas“. Juk sakote: „mano ranka, mano koja“ taip pat, kaip 
„mano laikrodis, mano batas“, tačiau vis tiek jaučiatės esą 
kūnas. Pažinkite kūno esmę ir nesitapatinkite su juo. Tai 
skiriamasis išminties požymis. „Aš“, kuris mato, patiria, 
jaučia, žino, yra Aukščiausioji Siela. 

Trys žmonių rūšys  
Tiesa gali nušviesti protą tik tada, kai jis bus be trū-

kumų. Pirmas trūkumas, dėl kurio norėčiau jus perspėti, 
yra „nepakanta, kai kitiems sekasi“. Pavydas – didžiausia 
nuodėmė. Puikybė, pavydas ir egoizmas pakerta žmogaus 
esmės šaknis. Nesididžiuokite, kad esate atsidavę Dievui – 
tai taip pat trūkumas. Kad ir būtumėte kalnas, jauskitės 
esą kauburiu. O jei būtumėte kauburys, neapsimeskite esą 
kalnu. 

Esama trijų rūšių žmonių: tie, kurie džiaugiasi kitų 
žmonių palaima, tie, kurie patys ieško palaimos ir nekrei-
pia dėmesio į kitus, ir tie, kurie stengiasi, net sau kenkdami, 
sutrukdyti kitiems pelnyti palaimą. Iš tikrųjų nėra ateistų 
(naasthikas), nors kai kam atrodo, kad jų yra. Meilė yra 
Dievas. Net teigiantys, kad Dievo nėra, ką nors myli. Iš 
meilės jie sugeba aukotis, negalvoti apie save, užjausti. Gal 
jums atrodo, kad netikintys Vedomis bei Šastromis ir įrodi-
nėjantys, kad nėra To, kuris yra visur ir viską žino, yra at-
eistai. Tačiau tie žmonės, kurie gerbia savo tėvus, jais rūpi-
nasi, myli ir saugo savo brolius bei seseris, yra teistai 
(aasthikas). Jie tiki dėkingumu, meile, pareiga, dora ir t. t. 
Šių savybių pakanka, kad jie išsigelbėtų nuo pražūties. 
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Mylėkite visus, gerbkite visus, padėkite visiems, kiek 
galite. Stenkitės būti kuo geresni, švelnesni, malonesni. Ta-
da žemė, ant kurios stovite, bus tokia pati šventa, kaip Ka-
šio žemė. Žodžiai, kuriuos tariate, bus tokie pat šventi, kaip 
šventųjų raštų žodžiai. Toks dvasinis darbas padės jums sa-
ve pažinti. 

Mantros pasiekia dievybes  
Ką tik buvo pasakyta, kad Saulę reikia permaldauti 

mantromis. Saulė yra vyriausioji laiko dievybė. Permaldau-
kite ją tinkamai naudodami laiką. Mantra padeda kuo ge-
riausia išnaudoti intelektą (buddhi), kurį suderina Saulė. Gal 
paklausite, kaip mantra gali pasiekti Saulę. O kaip lėktuvo 
pilotas sugeba palaikyti ryšį su vienu oro uostu, iš kurio iš-
skrido, ir kitu – į kurį skrenda? Kaip jis tai daro? Jūsų man-
tras, kurias skiriate tam tikroms dievybėms, taip pat nuneš 
ypatingos bangos. Tokia mechanizmo jėga. Jei tikėsite, kad 
materija inertiška, ji bus inertiška. Jei tikėsite, kad ji judri, ji 
bus judri.  

Kai kurie žmonės diskutuoja, ar Dievui būdingos sa-
vybės, ar ne, ar Jis turi pavidalą, ar ne. O kaip jūs? Ar jums 
būdingos savybės, ar ne? Ar turite pavidalą, ar ne? Žino-
ma, kad jums būdingos savybės ir turite pavidalą, nes tu-
rite kūną. Kol jaučiatės esą kūnas, nepakilsite virš savybių, 
nepatirsite būsenos, kai savybių nėra. Tai patirsite tik išsi-
vadavę iš vergovės. Tai nutiks staiga. Kai pažinsite tiesą, 
visur pasklis šviesa. Tamsa pasitrauks. Nieko nebijosite, 
niekam nejausite neapykantos, net nemylėsite. Visa taps 
Vienu, be kito. 
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Didžiulė žodžių jėga 
Nežinote, kad jumyse spindi brangakmenis – dieviš-

kumas. Jo spinduliai yra intelektas. Jo atspindys – tyra mei-
lė. Žinote daug kitų dalykų, tik ne šitą, svarbiausią. Nežino-
te, kur Venkatagiryje gyvena mokslininkas, tačiau žinote, 
kur Madrase gyvena kino žvaigždė! Gėdykitės, kad nebe-
skiriate, kas vertinga. Atpažinkite, kas yra aukščiau ir aukš-
čiausiai. Kiekviename žingsnyje jūsų tyko mirtis. Kol ji jūsų 
nenugalabijo, pažinkite tiesą ir būkite palaiminti. Dievo 
vardas yra tarsi šautuvas, gyvenimo džiunglėse jus saugan-
tis nuo žvėrių. Kai kulka iššaunama, šautuvas garsiai pokš-
teli. Tarkite Dievo vardą taip, tarsi paleistumėte iš šautuvo 
kulką ir pataikytumėte į taikinį. 

Nūdienos žmonės šaiposi iš Dievo vardo kartojimo ar 
giedojimo. Jie klausia: „Kas yra vardas?“ ir atsako: „Tai tik 
garsų derinys“. Mano žodžiai taip pat yra garsų deriniai, 
tačiau kai jie pasiekia jūsų širdį, jaučiatės laimingi, padrą-
sinti. Tiesa? Žodžių jėga didžiulė. Jie gali sukelti jausmus 
ir juos nuraminti. Žodžiai skatina, įsiutina, atskleidžia tie-
są, supainioja. Jų jėga išjudina didžiulius stiprybės ir iš-
minties klodus. Tad tikėkite Dievo vardu ir kartokite jį 
kiekviena proga. 

Venkatagiris, 1964 12 12 
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    etrukus žmogus pabus ir suvoks esąs dieviškas. 
Jūs nesate kūnas,  
jame tik gyvena siela – dieviškumo kibirkštis. 
Dievas yra kiekvieno žmogaus širdyje.  
Toji vidinė dieviškumo kibirkštis esate jūs patys. 
Visa kita – iliuzija. 
Apmąstykite tai. 
Kai atskleisite tiesą, pažinsite savo tikrąją esmę,  
jūsų gyvenimas pasikeis – visus regėsite vienodus. 

Satja Sai Baba 
 

N 
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45. DIEVAS DOVANOJA TURTĄ 

Regis, ši salė tokiai didelei auditorijai per maža. Jei bū-
tumėte nors truputį kantresni, gautumėte iš mokslo vyrų 
sakomų kalbų naudos, tačiau leisdami nepatogumams blaš-
kyti savo dėmesį, prarandate ypatingą gyvenimo progą. 

Kas yra gyvenimas? Ar stengiatės išsikapstyti iš liūno? 
Ar žengiate tiesiu keliu į amžinybę? Daugelis žmonių gali 
pasakyti, kas jiems patinka, tačiau sunku rasti nors vieną, 
kuris išmanytų, kas jam tinka. Tai, kas jums tinka, yra tarsi 
tiesa, kuri, kad ir kokia karti, tačiau žmogui naudinga. Rei-
kia visada, kad ir kas nutiktų, laikytis tiesos. Ne itin malo-
nu tai žmogui priminti. Tačiau tik ji, tiesa, moka žmogui di-
videndus. 

Pasėdėkite tyliai ir savęs paklauskite: „Kas gyvenime 
išlieka, o kas ne?“ Stengiatės sužinoti visas pasaulio naujie-
nas. Jums įdomu, kokie žmonių likimai, kokie įvairiose ša-
lyse vyksta judėjimai, tačiau nesidomite, kas dedasi jūsų 
pačių vidiniame pasaulyje, amžinos nekintamos sielos, jūsų 
esmės, buveinėje. Sužinoję tai, žinosite viską. Padarykite tai 
ir nereikės nieko daugiau daryti! Įgykite tokių žinių ir turė-
site viską!  

Siela – bendra visiems. „Aš“ – bendras visiems. Tik pa-
galvokite, kokia jus apims palaima, kai sužinosite, kad esa-
te visa tai, jog visa tai yra jūs! Pojūčiai teikia nedaug 
džiaugsmo. Nepajusite dvasinės palaimos, jeigu jos sieksite 
pojūčiais. Kai uždedate ant degančios lempos gaubtą su de-
vyniomis skylėmis, šviesa sklinda tik pro jas. Kai ignoruoja-
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te kūną, kitaip sakant, kai atidengiate lempą, šviesa sklinda 
plačiai – tada galima pažinti sielą. Tačiau uždenkite gaubtą 
storu neišmanymo sluoksniu, – nė nepastebėsite, kad po 
juo yra lempa, apšviečianti pojūčius. 

Pajuskite dvasinę palaimą  
Kažkas giliai viduje ragina žmogų daugybėje išvysti 

Vieną. Mokslininkai stengiasi atrasti dėsnį, kuris paaiškintų 
energijos ir įvairių materijos formų atsiradimo priežastį. 
Reikia tik pajusti dvasinę palaimą. Apatinė girnų pusė ne-
juda. Ji pastovi. Juda tik viršutinė pusė. Tačiau abi pusės 
yra akmenys. Taip pat ir pastovus (achara), ir kintamas (cha-
ra) pasauliai – pamatai, o ant jų pastatytas pastatas yra 
Aukščiausioji Tikrovė. Gamta juda, Aukščiausioji Tikrovė 
nejuda. Jos abi glaudžiai susijusios priklausomybės ryšiais 
(avinaabhaava-sambhandha). 

Dievas turėtų būti tarsi pamatinė uoliena, ant kurios 
galėtumėte tvirtai stovėti – tada gyvenimas bus lengvas. 
Dievas išjudina fizinį, dvasinį ir objektyvų pasaulius. Jei 
užmegsite artimą ryšį su Dievu, visuose pasauliuose regėsi-
te šviesą. Plaktuko smūgiai suteikia auksui formą ir grožį. 
Patyrusi įvairiuose gyvenimuose daugybę karmos smūgių, 
siela gauna vardą ir pavidalą. Pavidalas (aakaram) sukelia 
netinkamus pokyčius (vikaaram). Juos reikia pataisyti lai-
kantis griežtos dvasinės drausmės. 

Dabar niekas nesistengia tokios drausmės laikytis. 
Niekas to nemoko šalies švietimo įstaigose. Ar taip yra dėl 
laiko stygiaus? Tačiau laikas niekada netrukdo laikytis 
drausmės. Trukdo ne laikas, o jūs patys. Beždžionė, nesu-
gebanti iš siaurakaklės puodynės ištraukti rankos, kaltina 
puodynę ir puodžių. Jai tereikia paleisti į saują pagriebtus 
žemės riešutus ir ji lengvai ištrauks ranką. Kaltas pats kal-
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tasis. Laiko stygiaus priežastis – žmogaus godumas. Niekas 
beždžionės nevertė kišti rankos į puodynę ir griebti tiek rie-
šutų. Ji tapo savo pačios godumo auka. 

Kodėl Viešpats turi įsikūnyti? 
Žmogus kenčia, nes niekaip neišsivaduoja iš juslinių 

daiktų ir malonumų (vishaya vaasana) godumo. Jis žino, kad 
kada nors turės palikti viską, ką įsigijo ir sukaupė, tačiau 
metams bėgant, užuot juslinių daiktų ir malonumų geidęs 
mažiau, tik dar daugiau jų trokšta. Jei kiekvienas žmogus 
mirdamas galėtų pasiimti saują žemės, jos liktų labai mažai 
ir ji būtų labai vertinama. 

Kai žmonės pamiršta Vieną ir vaikosi daugybės, 
smunka dora, nes žmonių tarpusavio santykiuose nebelie-
ka meilės, pasiaukojimo, nešališkumo. Tada Viešpats apsi-
velka žmogaus pavidalu ir ateina sugrąžinti vertybių sam-
pratos. Klausiate: „Kodėl Viešpats turi įsikūnyti? Kodėl 
daugybę mažesnių dievybių, kurioms Jis vadovauja, negali 
pakelti doros?“ Toks klausimas kilo ir Akbarui, kuris juokė-
si iš induistų teiginio, kad pavidalo neturinti Esmė įgyja pa-
vidalą ir ateina į pasaulį kaip Dievo Įsikūnijimas gelbėti do-
ros. Tansenas82 paprašė Jo Didenybės duoti savaitę atsaky-
mui parengti. Po kelių dienų, plaukiodamas su karaliaus 
šeima laivu, Tansenas paslapčia išmetė už borto lėlę, kuri 
atrodė tarsi mažas imperatoriaus sūnelis, ir sušuko: „Oi! 
Princas įkrito į vandenį!“ Tai išgirdęs karalius šoko į vande-
nį gelbėti sūnaus. 

                                                 
82  Tansenas – vienas garsiausių XVI a. Indijos dainių ir kompozitorių, 

gyvenęs karaliaus Akbaro dvare. 
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Dievo įsikūnijimo paslaptis 
Tada Tansenas patikino, kad į vandenį įkrito lėlė, o jo 

vaikas saugus. Akbaras labai supyko. Tačiau Tansenas nu-
malšino jo pyktį paaiškinęs, jog privalėjo suvaidinti spek-
taklį, kad pailiustruotų induistų tikėjimą, jog Dievas, gelbė-
damas dorą, niekam nepatiki užduoties ir Pats tampa žmo-
gumi. Dievas myli dorą tarsi sūnų. Juk ir Akbaras galėjo 
įsakyti bet kuriam iš pavaldinių gelbėti sūnelį, tačiau jis 
taip mylėjo savo vaiką ir reikalas buvo toks svarbus, kad 
pats šoko į ežerą. 

Dabar doros nuosmukis virto tikra tragedija, o Viešpa-
ties meilė geriems žmonėms tokia didelė, kad atėjo Jis Pats. 
Dievas yra meilė. Jis ateina žmogaus pavidalu, kad galėtu-
mėte kalbėtis su Juo, vaikščioti su Juo, Jam tarnauti, Jį gar-
binti ir Jį laimėti, pasijausti esą Jam giminingi.  

Pražūčiai pasmerkti tie, kurie nevertina praeities iš-
minties. Kaip tik todėl, kai žmonės ėmė menkinti Vedas bei 
Šastras ir jų nepaisyti, prasidėjo moralės nuosmukis, jie nu-
silpo, prarado pasitikėjimą savimi ir drąsą. Pasipūtę kritikai 
tvirtina, kad Vedų trūkumas tas, jog kastų sistemos nėra 
pažangiose Vakarų šalyse, tarsi jose nebūtų religinių vado-
vų, visuomenės saugotojų, prekybininkų, darbininkų ir 
ūkininkų. Kiekviena žmonių visuomenė neišvengiamai su-
siskirsto į grupes, kurios tampa kastomis. Kiekviena jų turi 
savitą moralės kodeksą. 

Dievas – didžiausia paslaptis  
Kokia yra Vedų mokymo esmė? Kad ir kokiai ekono-

minei, socialinei ar intelektualinei grupei priklausytumėte, 
esate nemirtingumo vaikai (amrithasya puthraah)! Žmogus 
(angl. man) nėra iš dumblo ir purvo. Jis geba gyventi skir-
damas, kas yra gera, o kas ne, ir išreikšti savo slaptą dieviš-
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kumą. Ma reiškia neišmanymą, n, na – „be“. Žmogus yra 
tas, kuris yra be neišmanymo, kuris išmintingas, pažįsta sa-
ve ir žino, kad yra nemirtingas. 

Dievas – didžiausia paslaptis. Tamsiai mėlyna spalva, 
kuria Jis vaizduojamas, simbolizuoja paslaptingą gelmę. 
Dangus ir jūra yra mėlyni, nes labai gilūs. Štai pasakotojas 
epizodą, kai Krišna užmušė kobrą Kalingą, pavadino „pa-
slapties viršūne“. Juodoje Jamunos upės gelmėje, atspindin-
čioje apsiniaukusį dangų, tamsiaveidis Krišna šoko ant 
nuodingos juodosios kobros, vardu Kalinga, galvos. Pasa-
kotojas taip įsivaizdavo įvykį, kad net jo akys patamsėjo! Iš-
ginkite iš savo širdies blogio ir neišmanymo tamsą. Tada 
baltame fone lengvai pamatysite Tą, kurio spalva primena 
lietaus debesį (meghashyaama). Tačiau žmogus to nedaro, o 
toliau temdo savo sąmonę ir kaltina Dievą. Baisu, kad ieš-
kodamas šviesos žmogus tik dar labiau artėja prie tamsos. 
Geriau vieną akimirką gyvenkite kaip pienu mintanti gul-
bė, nei šimtą metų – kaip maitą lesanti varna. 

Žmogui liežuvis duotas, kad tartų Dievo vardą, o ne 
šnypštų kaip gyvatė ar urgztų ir riaumotų gąsdindamas 
pulti. Ne tam tikslui žmogui duotas liežuvis. Pagal kalbą 
galima spręsti apie žmogaus charakterį, asmenybę. Kalbė-
damas jis moko kitus, perteikia jiems savo patirtį ir žinias. 
Tad būkite atsargūs su žodžiais. Jei eidami paslysite ir susi-
žeisite, žaizdą galima bus pagydyti. Tačiau jei kalbant iš-
sprūs netinkamas žodis, žaizda liks amžiams. 

Kokoso sudaužymo prasmė  
Didžiausias turtas (aishwaryam) yra Dievo malonė 

(Ishwara anugraha), kitaip sakant labiausiai reikia trokšti 
Dievo malonės. Jis jus saugos kaip Savo akį – neabejokite 
tuo. Tikėjimas Dievo apvaizda – gyvenimo pagrindas. Jos 
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teikiamą palaimą liudija daugelis šventųjų ir išminčių, ku-
rie, puoselėdami savo širdyse tikėjimą, ištvėrė skurdą, pa-
nieką, žiaurumą. Užuot atkreipęs į tai dėmesį, žmogus 
švaisto energiją rinkdamas menkaverčius blizgučius. Jis pa-
miršta deimantus, kurių taip pat gali turėti. Žemėje yra ir 
vienų, ir kitų, tačiau žmogų traukia ne vertė, o blizgesys. 

Daužydami šventykloje kokosą, sudaužykite ir savo 
egoizmą. Kokoso auka skirta ne tam, kad Dievas suvalgytų 
riešuto branduolį! Tai egoizmo sunaikinimo simbolis. Iš-
minties smūgis turi perskelti riešutą pusiau. Kada tai pa-
vyks? Kada nuo vieno smūgio kokosas perskils pusiau? Ta-
da, kai bus nuimtas išorinis pluošto apvalkalas. Žmogus tu-
ri nuo savo širdies nuimti geidulių, pykčio, pavydo ir kito-
kių blogybių apvalkalą. Žmogus nėra silpnas. Jame glūdi 
didžiulė jėga. Jį tik silpnina netinkami polinkiai. Semkitės 
įkvėpimo iš jumyse slypinčio dieviškumo. Būkite geri, nuo-
širdūs, sąžiningi, pasiaukojantys, mylintys. Klausykitės to, 
kas gera. Matykite tai, kas gera. Dirbkite gerus darbus. Gal-
vokite apie gėrį. Tada visi netikę polinkiai dings. 

Dvasinių pratybų aikštelė 
Galite leistis nešami gyvenimo tėkmės, tačiau atminki-

te – niekas nepadarys jums nieko blogo, jei šeimyninį gyve-
nimą su žmona ir vaikais vertinsite kaip dvasinių pratybų 
aikštelę. Nešiojate akinius, kad geriau matytumėte. Daly-
vaukite šeimos, visuomenės ir net politikos gyvenime, kad 
geriau matytumėte. Panaudokite visas galimybes neprierai-
šai ugdytis ir aukotis. Antraip būsite tarsi kvailys, kuris, 
užsidėjęs netinkamus akinius, susigadino akis! 

 Štai priešais Mane stovi mikrofonas, trukdantis kai 
kuriems Mane matyti. Tačiau jūs susitaikote su tuo, nes per 
mikrofoną geriau Mane girdite. Taip pat susitaikykite su 
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savo kūnu, į kurį esate įsprausti, nes jis padeda jums pažin-
ti tiesą, jumyse esantį dieviškumą. Tai tik priemonė didžia-
jam tikslui pasiekti. Kūnas nėra tikslas. Reikia jį maitinti, 
rengti, saugoti, įkurdinti. Tačiau jei nepanersite į jumyse 
esančią džiaugsmo jūrą, neturėsite ramybės. Tas džiaugs-
mas neapibūdinamas, neišmatuojamas. Materialių daiktų 
teikiamas džiaugsmas ribotas, jo gali likti vis mažiau arba 
jis gali apskritai baigtis. Per daug materialių patogumų 
kenkia sveikatai ir laimei. Per daug patiekalų gali sugadinti 
ir pokylį, ir apetitą. 

Čia daug moterų. Pasakysiu vieną dalyką: jos turi tikė-
jimą ir yra atsidavusios, tačiau savo elgesiu ir mąstymu 
dažnai sukelia sumaištį. Jų atsakomybė labai didelė – šei-
moje ir visuomenėje dėl jų kaltės žmonės nebesilaiko draus-
mės, nemoka tvardytis. Moterys eina į kino teatrus, turgų 
ar parodas, ir visur, net šventykloje, kur susirenka šventi 
žmonės, plepa. Vaikai mokosi iš suaugusių. Užaugę jie taip 
pat negerbs vyresniųjų ir šventų vietų. Moterys garsiai, il-
gai ir nepagarbiai kalbėdamos ne mažina sumaištį, o ją di-
dina. Kadaise jos buvo doros ramsčiai, tačiau dabar nebeži-
no, kas yra dora ir kaip jos laikytis gyvenime. 

Ir priemonės, ir tikslas turi būti dori  
Ar paragavę dieviškojo nektaro (amrith) norėsite kito-

kio maisto? Kadaise Indija „paragavo“ amžinosios visuoti-
nės religijos nektaro. Tad kodėl paskui ji ėmė vaikytis nepa-
dorių, lengvabūdiškų pramogų? Kai kurie cinikai su panie-
ka atmeta amžinąją visuotinę religiją kaip pasenusią, nebe-
madingą, beprasmę, kvailą. Ir priemonės, ir tikslas turi būti 
dori. Kiekvieną darbą reikia atlikti taip, tarsi juo garbintu-
mėte Dievą. Tikroji meilė turi pamiršti visus padėties, am-
žiaus, turtinius skirtumus. Negebantis tvardytis ir bešališ-
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kumo neišsiugdęs žmogus negali vadintis žmogumi. Nū-
dienos žmogus milijonams gali tapti didvyriu, neturėda-
mas nė vienos geros savybės, taigi doros ir moralės požiū-
riu jis tėra nulis. Galbūt Dievo atvaizdas jums atrodo tik ak-
muo, tačiau senovėje kiekvienas akmuo žmonėms buvo 
dieviškas. Dabar intelektas – gudrumo tarnaitė. Anuomet 
jis tebuvo pirmas žingsnis link išminties, kuri leido supras-
ti, kad viskas persmelkta dieviškosios esmės.  

Jei nepatenkinami jūsų norai, pradedate kaltinti Dievą, 
kuriam meldžiatės. Tačiau kalti esate patys, nes nieko ne-
darote, kad norai būtų patenkinti. O gal kaltas jausmas, ly-
dintis norą. Sunku pasakyti. Mano poelgiai – Mano darbo, 
užduoties, dėl kurios atėjau, pagrindas. Taip turite vertinti 
„stebuklus“, kuriuos matote. Užtvankos pamatams reikia 
įvairių medžiagų. Be jų užtvanka nebus patvari, nesulaikys 
vandens. 

 „Stebuklų“ tikslas  
Kai Dievas įsikūnija, žmogus turi Juo įvairiai pasinau-

doti, kad pakiltų į aukštesnį lygmenį. Krišna laikė pakėlęs 
Govardhanos kalną ne tam, kad parodytų savo jogiškas ga-
lias (siddhi) ar laimėjimus, o kad apsaugotų piemenukus, 
piemenaites ir gyvulius, kuriuos brangino. Jis turėjo pada-
ryti tai, ko negali padaryti žmogus. Krišna neketino savęs 
reklamuoti. Reklama džiaugiasi ir save sureikšmina tik ne-
visaverčiai žmonės. Dievo Įsikūnijimui tai nerūpi. Jam re-
klama nereikalinga. Antgamtinių savybių turinčias asme-
nybes menkina tik neišmanėliai arba blogi žmonės. Jie ne-
turi teisės teisti dvasingųjų. Mano tikslas – sutvirtinti dorą, 
skleisti doros mokymą. „Stebuklai“, kaip jūs juos vadinate, 
tėra priemonė jam pasiekti.  
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Kai kurie žmonės prisimena Ramakrišnos Parama-
hamsos teiginį, kad jogiškos galios yra kliūtis dvasinio ieš-
kotojo kelyje. Žinoma, jos yra kliūtis, nes gali išvesti žmogų 
iš kelio. Jis turi žengti į priekį, nekreipdamas į jas dėmesio. 
Jei dvasinis ieškotojas susigundys ir ims rodyti savo galias, 
padidės jo egoizmas. Tai taikli pastaba. Kiekvienas dvasinis 
ieškotojas turėtų tai prisiminti.  

Cinikai ieško kliaučių, nes nieko nežino 
Tačiau klysta tie, kurie Mane tapatina su dvasiniu ieš-

kotoju, kuriam Ramakrišna norėjo padėti, vadovauti ir per-
spėti. Avatarui nuo pat pradžių būdinga kurti daiktus žmo-
gui apsaugoti, suteikti jam džiaugsmo. Tokia kūryba sponta-
niška ir ilgalaikė. Tik Visagalis gali atlikti tris darbus: kurti, 
saugoti ir naikinti. Cinikai ieško priekabių, nes nieko nežino. 
Jeigu jie studijuotų Šastras, suprastų Mane. 

Įgimtas tingumas trukdo jums atlikti dvasines praty-
bas, reikalingas Dievo prigimčiai pažinti. „Atsiteisdamas 
už karmą, apvalyk savo intelektą“ , – liepia dvasinis moky-
tojas. Tačiau mokinys tai daryti tingi. Jis įsigeidžia tyliai sė-
dėdamas vienoje vietoje medituoti. Pamėginęs kelis kartus, 
prašo parodyti kitą kelią. Atsikratykite bet kokio tingumo. 
Tokia Mano užduotis. Toks pirmas žingsnis žmogui tam-
pant dievu. 

Tik Viešpats yra amžinas. Žmogus tėra akimirkos 
blyksnis, maža, čia kylanti, čia nusileidžianti bangelė. Tad 
kartodami jūsų sielai malonius Dievo vardus mąstykite di-
dingas mintis, regėkite nepaprastą Jo grožį. Toks svarbiau-
sias darbas skiriamas šiam amžiui. 

Prašanti šventųjų raštų žinovų susirinkimo salė, 
Venkatagiris, 1964 12 13  
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46. ŽMOGAUS PLAUSTAS 

Žmogus labai kenčia. Tiems, kurie tapatinasi su kūnu, 
gyvenimas sklidinas vargo ir liūdesio. Tačiau tiems, kurie 
žino, jog kūnas tėra įrankis, nekyla jokių rūpesčių. Turiu tai 
pabrėžti iškilmingai atidarydamas šį gydymo centrą. Svar-
bu rūpintis kūno sveikata, nes bloga sveikata trukdo dvasi-
nei ramybei ir koncentracijai. Kai kūnas sveikas, protinis 
darbas vyksta sklandžiai. Kai kūnas kenčia, protas taip pat 
tampa neramus. Tad šiuo plaustu, vadinamu kūnu, kuris 
tėra priemonė persikelti per pasaulietinio gyvenimo jūrą, 
reikia tinkamai rūpintis. 

Nuo melo, skriaudos ir nerimo plauste atsiranda ply-
šių, atsilaisvina mazgai. Kai plaustas tokios būklės, kvaila 
net mėginti juo plaukti. Tačiau jei žmogus persikėlė į kitą 
krantą, plaustą reikia palikti. Jis daugiau nebereikalingas. 
Žmogaus plaustas labai tvirtas, nes jis padarytas iš gebėji-
mo skirti (viveka), tinkamo sprendimo (vichakshana) ir ne-
prieraišos (vairaagya), t. y. iš kieto medžio, kuris gali atlai-
kyti bangų mūšą ir srovės supimą. Jei žmogus tokiu plaus-
tu nesinaudoja, jam teks ilgai laukti kitos progos.  

Atsidavimas ir dora svarbu tiek fizinei, tiek dvasinei 
sveikatai. Jie išvaduoja protą nuo nerimo, teikia džiaugsmo 
ir pasitenkinimo, ramina nervus ir net padeda fiziologi-
nėms funkcijoms. Šios dienos girliandos žiedai vakar buvo 
pumpurai. Šį rytą jie pražydo, dabar pradeda vysti, o rytoj 
supus ir sudžius. Tačiau virvė, ant kurios suverti žiedai, ne-
sikeičia. Vakar, šiandien ir rytoj – visada vienoda. Pasvars-
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tykite apie nekintamą sielą bei kintamą kūną ir pažinkite 
amžiną, visiems bendrą būties esmę. Sugebate mąstyti ir 
skirti, kas yra gera, o kas ne. Tai darydami padėsite sau ir 
tėvynei. Indija nusipelnė vadintis „pasaulio mokytoja“, nes 
indai visada žinojo šią pareigą ir stengėsi ją deramai vyk-
dyti. Deja, dabar jie šią pareigą apleido ir ėmė vertinti fizinį 
komfortą bei visuomeninę padėtį. Šalis įklimpo į konkuren-
cijos ir kovos liūną. 

Jums patikėta šventa užduotis mylėti savo šeimą 
Žmonės kuria raketas, didžiuojasi, kad gali neregėtu 

greičiu lėkti aplink pasaulį ir net nusigauti į Mėnulį, tačiau 
nė trupučio nepažįsta giliausių savo sielos klodų, negali su-
valdyti joje šėlstančių užgaidų. Nepasiduokite pokyčių tėk-
mei, plaukite prieš srovę, kad ir kaip būtų sunku. 

Patikėkite savo turtą Viešpačiui, kuris jį ir davė. Jums 
patikėta šventa užduotis mylėti savo šeimą, nes Dievas da-
vė ją, kad mylėtumėte, rūpintumėtės ir padėtumėte jos na-
riams žengti dvasiniu keliu. Tad savo prieraišumą pavers-
kite Dievo garbinimu, dvasinio tobulėjimo įrankiu.  

Ministras Balaramis Redis išreiškė norą, kad šis Velu-
gotos Venkataradžos Gopalakrišnos Jačendros vardu pava-
dintas gydymo centras kasmet vis labiau klestėtų. Tačiau 
apie ligoninės pažangą reikėtų spręsti ne pagal atvykstan-
čių gydytis pacientų skaičių. Gydymo centras turėtų supa-
žindinti žmones su sveikatos taisyklėmis ir rūpintis, kad 
apylinkėje niekas nesirgtų. O viena iš svarbiausių sveikatą 
laiduojančių priemonių yra dvasinis darbas. 

Mylėkite visus  
Nepakliūkite į šio pasaulio pinkles, nesivelkite į jo pro-

blemas. Kartodami Dievo vardą, stenkitės pakilti į aukštes-
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nį dvasinį lygmenį. Iš 24 paros valandų 6 skirkite savo po-
reikiams tenkinti, 6 – tarnauti visuomenei, 6 – miegoti ir 6 – 
bendrauti su Dievu. Pastarosios šešios valandos suteiks 
jums plieno tvirtumo. 

Pirmininkas Gopalakrišna Jačendra kalbėjo apie žalius 
laukus, juosiančius kaimus, ir pabrėžė, jog niekas nesutei-
kia tiek laimės, kiek gyvenimas kaime. Kaimas – tautos stu-
buras. Miestuose gyvenantys žmonės nėra tokie laimingi ir 
nepatiria tokio džiaugsmo, kokį patiria kaimo žmonės. 
Miestuose vyrauja sumaištis, triukšmas, savanaudiškumas, 
pyktis. Valstiečiai, ariantys žemę ir maitinantys žmones, 
šventi. Jie padeda savo broliams ir seserims nelaimėje. Ty-
liai ir džiugiai jie pluša laukuose. Nesijauskite menkesni už 
kitus. Būkite lyg dievai ir galėsite ragauti nektaro, kurį ka-
daise ragavo dievai. Jei elgsitės lyg demonai, dieviškojo 
nektaro niekada negausite. 

Dabar savo meilę dalijate taupiai ir savanaudiškai. 
Mylėkite visus ar bent jau nejauskite kitiems žmonėms ne-
apykantos, nekalbėkite apie juos blogai, nepastebėkite jų 
trūkumų. Nenusiminkite, nesijauskite įžeisti, kai kiti lai-
mingi. Pamėginkite dalytis jų laime ir būkite laimingi, kai 
aplinkiniai džiaugiasi. Kalbėkite švelniai ir maloniai. Ne-
riaumokite lyg liūtai ir nešnypškite lyg gyvatės. Gyvenate 
kaime, kur visi vieni kitus pažįsta ir yra vieni su kitais su-
siję. Tad labai svarbu kalbėti švelniai ir su meile. Liežu-
vis – baisiausias žmogaus ginklas, sugriaunantis namus, 
atskiriantis brolius ir kaimynus, pridarantis daugiau bė-
dos nei bomba! 
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Neleiskite godumo parazitams 
sunaikinti gausaus derliaus 
Šis gydymo centras dirbs veiksmingai tada, kai kaimo 

žmonės įvertins jo darbą, bendradarbiaus su gydytojais ir 
savo tarpusavio vaidais nekenks jų darbui. Mylėkite vieni 
kitus, bendradarbiaukite vieni su kitais, tada kaimas kles-
tės. Antraip net geriausi Venkatagirio karališkosios šeimos 
ar valdiškų tarnybų ketinimai žlugs. Tai, kad čia dalyvauja 
ministras ir mokymo centro pirmininkas, liudija, jog šie 
žmonės stengsis padaryti geriausia. O jūs stenkitės kuo ge-
riausiai pasinaudoti pagalba, kurią jie pasirengę jums su-
teikti. Jei stengsitės, žinau, kad Venkatagirio karališkoji šei-
ma iš tikrųjų bus laiminga.  

Apie gydymo centrą pasakysiu dar kai ką. Svamis Ma-
lajala, įkūręs čia savo ašramą bei mokyklą ir taip išgarsinęs 
šią vietovę, norėjo, kad dar būtų įkurta ir ligoninė. Atidary-
dami šį centrą patenkinome jo svajonę. Būkite darbštūs ir 
tvirti – neleiskite pykčio, geidulių ir godumo parazitams 
sunaikinti gausaus derliaus. Rankos jums duotos ne tam, 
kad muštumėtės, o kad giedodami šlovingus Dievo vardus 
jomis plodami palaikytumėte ritmą. Tokį patarimą šiandien 
jums duodu. 

Jerpedas, 1964 12 14  
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47. G IMĖTE SAU 

Prašanti šventųjų raštų žinovų salėje antrą kartą vyks-
ta susirinkimas. Malonu matyti, kaip jūsų veidai pradeda 
spinduliuoti palaima. Aš taip pat atėjau, kad suteikčiau 
jums palaimą. Iš tikrųjų visų nelaimių priežastis yra ne išo-
riniai veiksniai, o pats žmogus. Jis turi viską, ko reikia, kad 
džiaugtųsi ir būtų patenkintas, tačiau vis tiek jaučiasi nelai-
mingas. Taip yra dėl jo kvailumo ir ydingumo. Nuo senų 
senovės šventieji raštai visomis kalbomis perspėdavo žmo-
gų, jog reikia vaduotis iš godumo, geidulių, liautis pataika-
vus pojūčiams ir tikėjus, kad jis yra tik kūnas. Deja, žmogus 
nepažįsta ligos, nuo kurios kenčia. 

Toji liga vadinama „vitaminų stoka“, o vitaminai – tai 
tiesa, dora, ramybė, meilė. Vartodami juos pasveiksite. Tai-
kykite juos stiprindami valią ir gerindami elgesį – būsite 
dvasiškai ir fiziškai sveiki. Kuo daugiau sukaupsite mate-
rialaus turto, tuo daugiau kils rūpesčių ir tuo labiau liūdė-
site, kai ateis mirties valanda. Kaupdami turtą ramybės ne-
įgysite. Daugybė jūsų atvyko čia pamatyti ir išgirsti Sai 
Babą. Be šių dviejų tikslų siekite dar ir trečiojo – pažinti sa-
vo sielą, išgirsti savo vidinį balsą, raginantį ieškoti savosios 
tiesos. Mano užduotis – įkvėpti jus pažinti savąją tiesą. 

Gelbėkitės patys  
Nepasiduokite abejonių demonui – jas kelia neišmany-

mas. Kai įgysite žinių, jos dings. Štai vienas žmogus jojo ant 
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arklio, o kitas, nešdamas lovą, sekė paskui. Juos pamatęs 
praeivis pamanė, kad jojikas – šeimininkas, o paskui sekan-
tis žmogus – tarnas. Kai abu pasiekė karavaną ir jojikas gir-
dė arklį, o kitas žmogus miegojo lovoje, karavano žmonės 
pamanė, kad pirmasis – tarnas, o antrasis – šeimininkas. 
Nepagrįstas išvadas visada reikia peržiūrėti. Gimėte ne ki-
tiems, o sau. Kaip patys jaučiate alkį, taip patys turite išsi-
gydyti savo neišmanymo ligą. Niekas nuo jos neišgelbės. 
Gelbėkitės patys.  

Dievas yra jumyse. Moteris, kuri buvo labai išsigandu-
si, kad pamėtė vėrinį ar kas nors jį pavogė, eidama pro 
veidrodį pamatė, jog vėrinys tebėra ant kaklo. Žmogus taip 
pat supras, kad Dievas yra jame tada, kai jam tai primins 
dvasinis mokytojas. Tada žmogų apims su niekuo nepaly-
ginamas džiaugsmas. Kiekvienas indas turi suvokti, kad di-
džiausias turtas yra pažinti save. Tai reikia vertinti ir nusi-
pelnyti. Daug mokytų braminų kalba apie šį turtą, tačiau 
nedaug žmonių tai taiko gyvenime ir sulaukia atpildo. Šį 
mokslą nagrinėjo ir aiškiais, paprastais žodžiais užrašė iš-
minčiai. Mūsų šalis jo nevertina, juo nesinaudoja, todėl 
daug praranda. Tokios nelaimės priežastis – pirmenybės 
teikimas ne amžiniems, o menkaverčiams dalykams. Cuk-
ranendrės negalima lyginti su paprasta nendre! Jas lygina 
tik tie, kurie nežino cukraus skonio. 

Siekite dvasinių žinių. Jos pačios saldžiausios. Negeis-
kite juslinių malonumų. Toks malonumas – tarsi egzemos 
paveiktos odos kasymas, tik dar pablogina ligonio būklę. 
Neišgydysite egzemos kasydamiesi. Kuo daugiau kasotės, 
tuo labiau niežti, kol pradeda tekėti kraujas. Tai beprasmiš-
ka. Liaukitės tai darę. Sutelkite dėmesį į dvasinius dalykus 
ar bent jau visada prisiminkite, kad juslinių malonumų ten-
kinimas yra liūnas, tinklas, spąstai, į kuriuos stumia prie-
raiša ir geismas. Būkite iš tikrųjų atsidavę Dievui ir tapkite 
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tokie maži, kad pojūčių grandinės jūsų negalėtų sukaustyti, 
arba būkite tikri išminčiai ir tapkite tokie dideli, kad patys 
galėtumėte tas grandines nutraukti. 

Najudupetas, 1964 12 16 
 
 
 
 
 
 
     iekvienai būtybei reikia meilės, alsuoti meile,  
nes tai – gyvenimo pagrindas. 
Kiekvienas žmogus yra meilės įsikūnijimas.  
Meilė nieko nebijo, jos nereikia ginti melu. 
Meilė nelaukia atpildo – ji pati yra atpildas. 

Satja Sai Baba 
 

K 
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48. PATYS NUSTATYKITE LIGĄ  

Pakeliui į čia sutikau begalę abipus kelio stovinčių vy-
rų ir moterų, kurie primygtinai prašė, kad susitikčiau su 
jais Sai mandire. Todėl užtrukau ir negalėjau laiku atvykti. 
Turiu sutrumpinti Savo kalbą. Atsidavusieji Mane „supan-
čioja“. Negaliu elgtis kaip noriu, kai žmonės labai maldau-
ja. Neįmanoma apsakyti, kokia mus apėmė palaima. Žinau, 
kad dėl to, jog vėlavau, kai kurie žmonės išėjo namo. Jums 
pasisekė, kad likote. Čakora83 ilgai laukia ir labai ištrokšta – 
tada skrisdamas žemyn praryja pirmuosius lietaus lašus. 
Pakanka keturių lašų gerklei sudrėkinti, ir jis jaučiasi pa-
tenkintas. 

Gyvenimas labai įvairus, jame daug kelių. Vieni keliai 
veda į gėrį, kiti – į pražūtį. Didžiąją dalį gyvenimo žmogus 
praleidžia eidamas link miražų, statydamas oro pilis. Ta-
čiau, kad ir kiek gertų miražo vandens, troškulio nenumal-
šina. Troškimai dauginasi – patenkinus vieną atsiranda 
daugybė. Kada pasakysite: „Baigėsi visi mano troškimai. 
Nieko daugiau nenoriu“? Meilė sau – tarsi lempa, apšvie-
čianti tik vieną kambarį. Jos šviesa neprasiveržia iš už ketu-
rių sienų. Tokia pojūčių įkalinta meilė niekada neatidaro 
durų kitiems, kurie yra jūsų dieviški giminės. 

Yra kitokia – didesnė, gilesnė meilė, skiriama kitiems 
šeimos nariams. Tokia meilė, tarsi mėnulio šviesa, nestipri, 
bet pakankama, kad aiškiai matytumėte daiktus ir galėtu-
                                                 
83 Čakora – indų mitologinis paukštis. 
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mėte orientuotis aplinkoje. Ji taip pat didėja ir mažėja, kyla 
ir leidžiasi. Tačiau gražiausia meilė tokia, kaip saulės švie-
sa – nuolat skaistinanti, gyvinanti, šviečianti, nieko neišski-
rianti. Taip mylintis žmogus visus darbus aukoja Dievui. Jo 
darbai tampa šventi ir kilnūs. 

Išsivadavimas teikia didžiausią palaimą 
Pasiaukojimas skiriasi nuo tarnavimo. Tarnavimas nu-

spalvintas egoizmo. Žmogus sako: „Aš tarnauju. Jis – šeimi-
ninkas. Jam reikia mano tarnavimo. Aš jam reikalingas“. 
Tačiau aukojantis „aš“ dingsta. Žmogus netrokšta vai-
siaus – pats darbas jam teikia džiaugsmą. Mokydamiesi 
aukotis galvokite apie Dievą, kartokite Jo vardą ir sutvirtin-
kite tikėjimą Juo. Būtinų sąlygų ramybei pelnyti – tikėjimo 
ir pasiaukojimo – nesuteiks nei moksliniai laipsniai, nei tur-
tai, nei giminės. 

Žmogus nežino, kad jame gyvena nemari siela. Toks 
neišmanymas – baisiausia liga. Jis turi išsiaiškinti sutrikimo 
priežastį ir stengtis pagyti. Dažnai tokia priežastis – aistra 
išoriniam pasauliui ir pataikavimas pojūčiams. Dar dažnes-
nė priežastis – perdėtas kūno sureikšminimas, manymas, 
kad jis yra vertinimo kriterijus. Tačiau kūnas tėra laikinas 
prieglobstis, kuriame trumpai apsistojate gyvenimo kelio-
nėje. Tikslas – išsivadavimas. Tai teikia didžiausią palaimą.  

Tikėkite ne banga, o vandenynu, ne mažmožiais, o 
Viešpačiu. Bėda ta, kad jūs netikite Dievu, kuris yra gailes-
tingesnis už bet kurį tėvą, labiau mylintis už bet kurią moti-
ną, galingesnis už bet kurį žemišką valdovą, atidesnis už 
bet kurį giminę, bet pasitikite menkystomis, blogais, ydin-
gais, godžiais žmonėmis. Pasitikite kitais žmonėmis, tačiau 
abejojate Dievu. Kai diskusijai pasiūloma „Dievo tema“, 
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nieko apie tai neišmanantys ilgai ir garsiai kalba! Niekas 
nepareikalauja jų kvalifikacijos. 

Viešpačiui reikia širdies  
Lengva abejoti, sunku tikėti. Apmąstykite Dievo var-

dą – jo saldybė įsiskverbs į jūsų liežuvį ir pagerins skonį. 
Neskaičiuokite, kiek kartų pakartojote Dievo vardą. Kam 
norite padaryti įspūdį? Pašaukite Viešpatį savo širdies gel-
mėje nors kartą – Jis atsilieps. Mechaniškai, dirbtinai, ne šir-
dimi, o liežuviu milijoną kartų ištarkite Dievo vardą – Jis 
liks kurčias. Lengva skaičiuoti. 

Kartą Akbaras liepė savo dvariškiams tiksliai suskai-
čiuoti, kiek Delyje yra paukščių. Tai padaryti pasisiūlė vie-
nas neraštingas tarnas. Po kelių dienų jis grįžo į rūmus ir 
pasakė, kad paukščių yra 99 milijonai 99 tūkstančiai. „Jei 
patikrinsiu ir paaiškės, kad jų yra daugiau, kokią bausmę 
tau skirti už blogą skaičiavimą?“ – paklausė imperatorius. 
„Gali paaiškėti, kad keli paukščiai atskrido iš aplinkinių ra-
jonų“, – ramiai atsakė tarnas. Skaičiais operuoti lengva, ta-
čiau jie nelemia Dievo malonės. Viešpačiui reikia gerumo 
sklidinos širdies, nieko daugiau.  

Jei širdis bus skylėta, gerumas ištekės – negalėsite 
Dievui nieko paaukoti. Skylės – tai egoizmas, puikybė, gar-
bės troškimas. Jei ką nors aukodami geram tikslui tikitės, 
kad jūsų pavardė atsiras savaitraštyje „Andhra Patrika“, ir 
ją ten pamatę džiūgaujate, o nepamatę nusimenate, tokia 
labdara taip pat virs skyle širdyje. Toks aukojimas paviršu-
tiniškas, savanaudiškas. Sėklos sudygs tik tada, kai bus pa-
sėtos žemėje, o ne išbarstytos paviršiuje. Karna84 neteko gy-

                                                 
84  Karna – „Mahabharatos“ veikėjas, netikras pandavų brolis, kauravų 

sąjungininkas kare su pandavais. 
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vybės, kai prisiminęs, kiek aukojosi, puolė į neviltį. Nerei-
kia prisiminti, kiek ir ko aukojate. 

Arogantiško jaunimo karštligė  
Beprasmiška dvasiniame gyvenime derėtis ir skai-

čiuoti. Negalima derėtis su Viešpačiu ir prašyti deramo at-
lygio. Tik paprašykite jo – ir visko neteksite. Dievo aritme-
tika savita. Maistas, galva, Dievas – tokia turi būti seka. 
Valgykite, kad taptumėte išmintingesni, tada pasitelkę iš-
mintį pažinkite Dievą. Pojūčiai suteiks tik regimojo pasau-
lio, kuris yra jūsų pažinimo ribose, žinių. Tačiau išminčių 
Vedose užrašyta intuicija byloja tai, ko nei pojūčiais, nei 
intelektu, nei vaizduote pažinti neįmanoma. Nevertinti 
Vedų – kvailumo ženklas. 

Arogantiško jaunimo karštligė, kurią Aš vadinu youva-
na sannipaatham, aptraukia intelektą rūku. Jos paveikti jau-
nuoliai tampa nedėkingi ir šiurkštūs. Jie nesirūpina tėvais, 
negerbia vyresniųjų, šaiposi iš mokytojų, nevertina šventų-
jų raštų. Jaunuoliai giriasi, kad prieš nieką nelenkia galvos, 
tačiau turi nulenkti ją bent jau prieš kirpėją! Jie suteikia 
skausmo tiems, kuriems yra skolingi už gyvenimą. Nema-
nykite, kad tai gerai. Siekite Lakšmano, Dharmaradžos, Si-
tos ar Miros idealų. Stenkitės matyti ir girdėti tai, kas gera, 
kalbėkite švelniai ir maloniai. Savo širdies altoriuje įkurdin-
kite Dievą. Tikėkite dabar daromų ir praeityje padarytų 
veiksmų pasekmėmis. Niekas negali išvengti savo veiksmų 
atoveiksmio. Veikėjas turi tai patirti pats. 

Tarnaukite, kad galėtumėte dalytis palaimą 
Mokotės, kad taptumėte geresni kaimo socialiniai dar-

buotojai. Tai puiki proga tarnauti žmonėms ir dalytis palai-
ma. Jei į savo kaimą pasikviesite garsių mokslo vyrų ir jie 
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pamokys kaimo žmones bendrauti su Dievu, Jam aukotis ir 
mylėti vienas kitą, jūsų tarnavimas duos daugiau naudos ir 
truks ilgiau. Norėčiau, kad įkvėptumėte juos siekti aukštes-
nio dvasinio gyvenimo rengdami bhadžanas, giedodami jas 
ir pasakodami istorijas apie dievus. 

Jau gana vėlu, artėja naktis. Iš čia iškart vyksiu į Mad-
rasą. Man tai nesvarbu, nesijaudinu dėl nuovargio, bet 
jums reikia vykti namo. Daugelis susirinko iš aplinkinių 
kaimų, todėl baigsiu kalbėti. Jaučiuosi pavargęs tik tada, 
kai jūs netaikote gyvenime to, ką jums sakau. Jei pasiryšite 
taikyti Mano patarimais, būsiu su jumis visas 24 valandas. 
Dabar paprašysiu, kad tarsi atrajojanti karvė apmąstytumė-
te išgirstus brangius žodžius ir pagal juos gyventumėte. 

Kaimo darbuotojų mokymo centras,  
Kalahastis, 1964 12 17  
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49. AŠRAME NĖRA KOVOS 

Penkiolika metų lankausi šiame rajone, tačiau į šį pui-
kų ašramą atvykau pirmą kartą. Turbūt nereikia sakyti, kad 
jums tai gera proga, laimingas įvykis. Valstybė išleis Kon-
stituciją, įstatymų rinkinį. „Žmogaus Konstitucija“ – amži-
noji visuotinė religija ir Vedos, kurios buvo „praneštos“ 
ekstazės apimtiems išminčiams. Todėl jie vadinami „prana-
šais“. Vedos nesiejamos su konkrečiu autoriumi (apourushe-
ya). Jos vadinamos „tuo, kas išgirsta, atmintina ir saugotina 
žmonių atmintyje“ (shruthi). Akis įvertina tai, ką mato. Ve-
dos taip pat pačios sau yra autoritetas. Pagal daikto kvapą 
negalima nustatyti jo spalvos. Vedas įvertinti gali tik pačios 
Vedos. Išminčių patyrimus gali įvertinti tik tie išminčiai, 
kurie stengiasi patys patirti tai, kas rašoma Vedose. Laiky-
damiesi tiksliai ir aiškiai Vedose išdėstytų nurodymų, jie 
įgyja patirties.  

Jų apreiškimų tikslas – gyventi pagal Vedas. Vien 
mokytis jas mintinai – beprasmiška. „Uththara meemaan-
sa“ dalyje pateikiamos žinios išvaduoja žmogų iš vergovės 
ir išgydo aklumą. Ši dalis vadinama „žiniomis apie Aukš-
čiausiąją Tikrovę“, nes pasiekęs tam tikrą dvasinio darbo 
lygmenį, žmogus suvokia, jog visata tokia pati kaip Aukš-
čiausioji Tikrovė, kuri yra priežastis ir pasekmė, būtis ir 
tapsmas. 

Bharatos šalis (Bhaarathabhuumi) nuo pat pradžių buvo 
susivienijimo su Dievu (yogabhuumi) ir pasiaukojimo (thyaa-
gabhuumi) šalis. Deja, dabar ji virsta pasaulietiškos laimės 
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siekiančia malonumų šalimi (bhogabhuumi), suka į neišma-
nymo, neapykantos, godumo, blogio, konkurencijos kelią. 
Išminčiai, išsiugdę bešališkumą ir neprieraišą, užrašė tai, 
kas geriausia. Vedų mokymas aiškinamas ir nuodugniai 
nagrinėjamas „Ramajanoje“, „Mahabharatoje“, „Bhagava-
toje“ ir Šankaros, Ramanudžos bei Madhvačarjos komenta-
ruose. Tačiau net tie, kuriems buvo patikėta saugoti Vedas, 
jas apleido ir ėmė studijuoti nesvarbius dalykus. 

Aukokite savo darbą Dievui  
Šio ašramo vadovas Vimalananda, prieš tapdamas va-

dovu, metus praleido Prašanti Nilajame. Kai mirė jo dvasi-
nis mokytojas svamis Malajala, Vimalananda nusprendė 
tapti vienuoliu ir paprašė Manęs jį palaiminti. Individuali 
siela ir Aukščiausioji Siela glaudžiai viena su kita susiju-
sios. Vienuolystė šaukė žmogų taip, kaip vandenynas šau-
kia upę. Dvasinių ieškotojų atsidavimas ir dvasinis darbas 
įgavo čia pavidalą. Nepriskirkite to vienam žmogui. Jis 
įkvėpė šimtus žmonių, kurie pasiaukojo darbui. Rama gy-
veno miške, toli nuo miesto, ne savo malonumui, o kad pa-
sinaudotų proga ir pasitarnautų ten gyvenantiems didie-
siems išminčiams, atsiskyrėliams ir žmonėms, trokštan-
tiems susitikti su Dievu akis į akį. Jis ten vaikščiojo, kad ga-
lėtų suteikti jiems palaimą. Svamis Malajala čia atvyko, kad 
padėtų dvasiniams ieškotojams. Jo sekėjų darbštumas aki-
vaizdus šio ašramo veikloje. 

Regėkite ir girdėkite tik tai, kas tyra 
Žmonės daug skaito. Tačiau kiek iš to, ką perskaitė, jie 

taiko gyvenime? Žmonės kartoja, kad pojūčiai yra aukštes-
nio gyvenimo priešai, bet ir toliau jiems vergauja. Regėkite 
tik tai, kas tyra – tada nepastebėsite kitų žmonių trūkumų. 
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Girdėkite tik tai, kas tyra – tada neklausysite, kaip kvaili 
žmonės apkalba kitus. Neprotingi žmonės nežino, kad pa-
tys sau kenkia. Labiau rūpinkitės ne nykstančiu kūnu (sa-
reera chintha), o visų Viešpačiu (sarveshwara chintha). 

Kiekvienas ūkininkas žino, kad norėdamas nuimti tur-
tingą derlių, turi sėti geras sėklas. Jei sėklos bus blogos, vi-
sas darbas nueis perniek. Gerai įdirbtoje savo širdies dirvo-
je pasėkite Dievo vardo sėklas, patręškite jas tikėjimu, ap-
tverkite lauką nuo paklydusių bandos galvijų drausmės 
tvora. Jei neaptversite pasėlių, jūsų triūsas bus tarsi tuščias 
šūvis: tik garsas ir jokio rezultato. 

Malda turi būti jausminga. Dievui rūpi ne išorinis pa-
sirodymas (baahya), o nuoširdus jausmas (bhaava). Jausmas 
padeda dieviškoje širdyje išsiskleisti žiedui. Vedų dalys, 
aiškinančios ritualus (karma kaanda) ir Dievo garbinimą 
(upaasana kaanda), pabrėžia Dievo garbinimo ir atsidavimo 
Jam svarbą. Jose šlovinamas Viešpats ir mokoma apmąstyti 
Jo didingumą. Jose teigiama, kad Dievas turi daug vardų ir 
pasirodo daugeliu pavidalų. „Yra tik Vienas (ekam sath), – 
rašoma jose, – tačiau išminčiai Jį atpažįsta ir apibūdina įvai-
riai (vipraah bahudhaa vadhanthi)“. Jūsų teisė į palikimą – ži-
noti, kad esate tokie, kaip Vienas, ir todėl nemirtingi. Juk 
Vedos žmones vadina nemirtingumo vaikais. 

Dvasinis mokytojas, tarsi saulė, išgina tamsą 
Elkitės taip, kaip mokė protėviai. Dauguma žmonių 

nieko nežino apie Dievo šlovę ir malonę. Svamis Malajala 
kiekvienam pas jį atėjusiam žmogui padėjo suprasti, kad už 
netikrumo slypi tikrovė. Jis tai suvokė studijuodamas ir 
pats dirbdamas dvasinį darbą. Dvasinis mokytojas yra sie-
los mokslo mokytojas. Jis, tarsi saulė, išgina tamsą. Svamis 
Malajala išreiškė norą, kad šis ašramas kuo geriau vykdytų 
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dvasinio švietimo užduotį. Vimalananda, išrinktas pakeisti 
svamį Malajalą ir tapti šio ašramo vadovu, parašė Man pra-
šydamas palaiminti. Atsakiau jam taip: „Kadangi tavo dva-
sinis mokytojas tave išsirinko, jo palaiminimas tave saugos 
ir tau vadovaus. Tu iš tikrųjų visose srityse laimėsi perga-
les“. Jis jaudinosi, bet ne todėl, kad netikėjo savo dvasinio 
mokytojo palaiminimu, o todėl, kad turėjo mažai patirties ir 
nedrįso užsikrauti tokios naštos. Malonu, kad svamio Ma-
lajalos sekėjai sutelkė savo jėgas ir nupynė girliandą Vima-
lanandai pagerbti. 

Turite vyresniųjų komitetą, kuris taip pat rūpinsis rei-
kalais ir padės jums. Supraskite, jog gerbti dvasinį mokyto-
ją – tai ne garbinti jo nuotrauką, o vykdyti jo nurodymus, 
įsakymus. Jei pasuksite jo nurodytu keliu, galėsite drąsiai, 
nepaisydami pagyrų ir kaltinimų, žygiuoti į priekį. Neabe-
jokite tuo.  

Paliksiu jums Savo vizitinę kortelę, pasakydamas kai 
ką apie Save. Mano užduotis – ne tik gydyti, guosti ir išva-
duoti žmogų iš kančios. Ji daug svarbesnė. Mango medžio 
užduotis – duoti mango vaisius. Jo lapai, šakos ir kamienas, 
be abejo, naudingi, tačiau svarbiausias tikslas – vaisius. 
Plantano medžio svarbiausias nuopelnas – taip pat vaisius. 
Lapai, valgomoji kamieno dalis nėra esminiai. Įveikti kan-
čią ir liūdesį taip pat nėra esminiai dalykai. 

Dievo valiai niekas negali sutrukdyti  
Mano svarbiausia užduotis – Bharatos šalyje atgaivinti 

Vedas ir Šastras, supažindinti žmones su jose išdėstytu mo-
kymu. Ši užduotis pavyks. Jai niekas nesutrukdys. Jos nie-
kas neapribos, nesulėtins. Kai Dievas ką nors nusprendžia, 
Jo valiai niekas negali sutrukdyti ir nesutrukdys. Galbūt 
girdėjote, kaip žmonės kalba, kad Aš užsiimu juodąja ar 
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baltąja magija. Jie taip pat gali tvirtinti, kad naudodamiesi 
juodąja magija Krišna pakėlė Govardhanos kalną, o Rama 
nutiesė per jūrą tiltą! 

Žinoma, pasaulyje esama ir baltosios, ir juodosios ma-
gijos, tačiau Dievo galios pasireiškimo negalima painioti su 
jokia magija. Ar varnos ir gegutės kiaušiniai vienodi? Ma-
gai savo triukus atlieka, kad užsidirbtų pragyvenimui, iš-
garsėtų ir praturtėtų. Jų darbas pagrįstas melu. Jie naudoja-
si apgaule ir žmonių neišmanymu. Šis pavidalas niekada 
iki tokio lygio nenusileis. Šis pavidalas atėjo, nes tokia buvo 
Dievo valia. Jo tikslas – išsaugoti tiesą. Dievo valia visada 
išsipildo. Visi žino, kad Prašanti Nilajame laikomasi griež-
tos drausmės. Įsakyta: „Nenešti net gėlės!“ Tačiau žmonės 
dėl savo neišmanymo ir piktų ketinimų nesugeba tinkamai 
suprasti Sai jėgos ir ją aiškina savaip. Toji jėga beribė. Jeigu 
žmonės jos nemato tokios, kokia ji yra iš tikrųjų, kaltas jų 
regėjimas. Dievo jėgai nėra nieko neįmanoma. Ji gali žemę 
paversti dangumi, o dangų – žeme. Tuo abejodamas žmo-
gus įrodo, jog yra silpnas suvokti visatos didingumą. 

Gerbkite savo profesijos taisykles  
Atėjau, kad supažindinčiau jus su Vedų esme, visus 

apdalyčiau šia brangia dovana, apginčiau ir išsaugočiau 
amžinąją visuotinę religiją. Kiekvienai profesijai būdingos 
savitos taisyklės, moralės kodeksas, apribojimai ir nurody-
mai. Gerbkite juos – tada didės kitų žmonių džiaugsmas. 
Žmonės skiriasi vieni nuo kitų savo įgimtomis savybėmis, 
paskatomis, požiūriais, prietarais, tobulumu ir charakteriu. 
Juk neperkate visų mango vaisių. Kai kurie gali būti rūgš-
tūs, vieni maži, kiti dideli, vieni skanesni, kiti beskoniai, 
vieni sultingi, kiti sausi ir t. t. Vertinate vaisius pagal skonį, 
renkatės juos pagal rūšį. 
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Žinoma, visi Dievui lygūs. Jis niekam neteikia pirme-
nybės, išskyrus galbūt kenčiančius ir dvasinius ligonius. 
Tačiau visuomenėje žmonės turi būti skirstomi pagal kvali-
fikaciją ir intelektualinius, moralinius bei dvasinius nuopel-
nus. Jei visi būtų vienodi, niekas nekovotų. Kiekvienas 
žmogus atlieka visuomenei reikalingą darbą. Joks darbas 
nežemina žmogaus. Kovoti reikia ne dėl padėties visuome-
nėje. Žmonių skirstymas į elitą ir prastuomenę yra tarsi 
menkavertis blizgutis, trumpalaikis įgėlimas. Varžykitės, 
kuris greičiau pasieks Dievą. Anksčiau čia buvo apleista 
dykynė, dabar iškilo daug žadantis, turtingas dvasingumo 
centras. Kaip tai nutiko? Kaip svamio Malajalos ketinimas 
subrandino vaisių? Tai nutiko todėl, kad jis siekė savo idea-
lo ir buvo gerbiamas kaip dvasingumo autoritetas. 

Reikalaukite, kad studentai laikytųsi drausmės  
Griežtai laikykitės Vedose išdėstytų taisyklių, kai pa-

tys mokote kitus Vedų. Vyrai turi vykdyti savo pareigas ir 
užimti deramą padėtį. Moterys privalo užimti joms skirtą 
vietą. Be abejo, ir vyrai, ir moterys yra Dievo vaikai, tačiau 
ir vieni, ir kiti turi laikytis taisyklių, dorai gyventi. Reika-
laukite, kad studentai laikytųsi drausmės. Griežtumas duos 
naudos. Tegu berniukai ir mergaitės užauga drausmingi, 
gebantys susitvardyti piliečiai. Šalis iš to turės daugiau 
naudos, nei iš išsilavinusių, bet nedrausmingų, visur su-
maištį keliančių žmonių. Žaidimo dalyviai paprastai taip 
pasineria į patį žaidimą, kad nieko daugiau nemato. Žiūro-
vai gali pateikti tikslesnių pastabų, kaip žaisti. Tad gerbkite 
jų patarimus.  

Paminklas, pastatytas jūsų dvasiniam mokytojui sva-
miui Malajalai, liudija jūsų atsidavimą. Atsidavimas turi 
persmelkti kiekvieną jūsų veiksmą, kiekvieną mintį. Taiky-
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kite jo mokymą ir nusipelnykite vadintis jo sekėjais. Kiek-
vieną poelgį atlikite su meile, būdinga tikram nedualumo 
(adhwaitha) išpažinėjui. Svamis Malajala žavėjosi „Gyta“ ir 
pasišventė „Gytos“ idealui.  

Perdavęs ašramo darbą Vimalanandai, jis numirė. Da-
bar visi jį gerbiantys žmonės privalo kuo galėdami padėti 
svamiui Vimalanandai ir siekti, kad būtų vykdomi dvasinio 
mokytojo nurodymai. Negalima nepaisyti įsakymo. Turiu 
daug ką pasakyti svamiui Vimalanadai asmeniškai. Tad da-
bar baigsiu kalbėti. Džiaugiuosi, kad atvykau čia ir pasida-
lijau su jumis Savo palaima. Pakeičiau šios dienos tvarka-
raštį, kad susitikčiau su jumis ir svamiu Vimalananda. 

Vjasos ašramas,  
Jerpedas, 1964 12 17 

 
 
 
 
 
   varbiausia žmogaus gyvenime – deramas elgesys.  
Kai žmogus miršta, kiti jį ilgai prisimena tik tada,  
kai jis nugyveno dorą gyvenimą. 
Jei žmogus gyvena nedorai,  
jis tiek vertas, kiek vertas lavonas. 
Dažnai tvirtinama, kad žinios yra jėga. 
Ne. Jėga yra žmogaus būdas.  
Nieko galingesnio už jį Žemėje nėra. 

Satja Sai Baba  
 

S 
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50. Š VYTURYS TAMSOJE 

Šalis dabar kenčia dėl mūsų pačių darbų, elgesio ir tar-
pusavio santykių, netikėjimo įgimtu savo dieviškumu! Ko-
kią naudą ligos pakirstiems žmonėms gali duoti dejonės? 
Dejuoti reikia tada, kai netinkama linkme žengiate pirmą 
žingsnį, kuris griauna sveikatą. Atkreipkite dėmesį į per-
spėjimą. Svarbiausia ligos priežastis, dėl kurios Indija taip 
žemai nusirito, yra iš kartos į kartą perduodamas sveikatos 
taisyklių nepaisymas. Senovėje žmonės rado vaistą nuo 
mirties ir ją lydinčio gimimo. Jie buvo ne mirties, kurią 
daugelis nūdienos tautų, skatinamų godumo ir trokštančių 
šlovės, garbina, o pergalės prieš mirtį laimėtojai. 

Gerbiate senovės pranašus, tačiau nevertinate jų pali-
kimo. Gerbiate jų raštus, bet nepaisote jų skelbto mokymo. 
Aiškinate jų doktrinas ir atradimus, bet vengiate juos taiky-
ti gyvenime! Esate tarsi elgetos, gyvenantys aukso namuo-
se. Nežinote, kad jus supa brangus metalas. Supraskite tai 
ir išsigelbėsite! 

Tai vadinama „laimėjimu, kas laimėta“ (praaptha-
praapthi). Štai šis mikrofonas pirktas parduotuvėje. Mikro-
fono geidęs žmogus anksčiau jo neturėjo. Tačiau ramybė ir 
džiaugsmas ne tokie, kaip mikrofonas. Jų negausite par-
duotuvėje. Žmonės, kuriems jų reikia, juos įsigyja. Kitas pa-
vyzdys – draugas užsuka pas jus, kai jums labai reikia pini-
gų, ir jūs paprašote paskolinti. Tačiau po kurio laiko paima-
te nuo lentynos knygą ir pradedate ją skaityti. Atsitiktinai 
tarp puslapių randate dešimt dolerių, kuriuos buvote įdėję 
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ir pamiršę. Tai jūsų pinigai, kurių neprisiminėte, nes jie bu-
vo dingę iš akiračio. Paskui pinigai atsirado ir išgelbėjo jus 
nuo skolinimosi gėdos. Tai „laimėjimo, kas laimėta“ pavyz-
dys. Dvasinis mokytojas parodo jumyse esantį lobį. 

Supažindinkime visus su religijos taisyklėmis 
Siekiant Dievo, tikslas (guri) yra svarbesnis už dvasinį 

mokytoją (guru). Siekiant tikslo, sustiprės jūsų ramybė ir 
susilpnės aistra bei vangumas. Vangumas skatina žiauru-
mą, aistra išreiškia žmogiškąją prigimtį, tačiau tik ramybė 
laiduoja kilimą link Dievo. Ramybė kelia žmogų aukštyn, 
išvalo protą, išrauna blogio šaknis. Ramybei įgauti svar-
biausia tiesa. Tiesa bei tiesos reiškimas žodžiais, darbais ir 
mintimis naudingi visiems.  

Religija – kad ir kur ji būtų išpažįstama, kad ir koks 
būtų jos pradininkas – nustato taisykles ir suvaržymus, ku-
riais ugdoma ramybė, mažinama kitų dviejų savybių: van-
gumo ir aistros svarba. Todėl labai svarbu, kad religijos iš-
pažinėjai patarimais bei savo pavyzdžiu supažindintų kitus 
su šiomis taisyklėmis. Krikščionys ir musulmonai su dide-
liu entuziazmu tai daro, tačiau amžinosios visuotinės religi-
jos sekėjai netiki jos nauda, nedrįsta kalbėti apie ją kitiems, 
o kiti – nenori klausytis. Pastebėjau, kad daugelis vengia 
aiškinti tokias amžinosios visuotinės religijos nuostatas, 
kaip kastų sistema (varnaashrama), dievų garbinimas (vigra-
ha aaradhana) ir t. t. 

Vakarų kraštų dvasiniai ieškotojai vertina senuosius 
amžinosios visuotinės religijos tekstus kaip įkvėpimo šalti-
nį ir teigia, jog Bharata yra švyturys tamsoje, o Bharatos 
vaikai žavisi kitų šalių laimėtomis menkomis pergalėmis 
materialių vertybių srityje. Dvi motinos Bharatos akys – 
Vedos ir Šastros. Nesirūpinate jomis – tad motinos regėji-
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mas apsiblausė, pablogėjo. Tik tada, kai Bharatos vaikų gy-
venime Vedos ir Šastros užims deramą vietą, jos regėjimas 
atgaus aiškumą ir skvarbumą. Tada vaikai įtikės Aukščiau-
siuoju ir būtinybe susilieti su Juo. Jie taps tikrais sekėjais, 
tvirtai sieks teisingo tikslo.  

Atsidavęs žmogus yra didžiausias Dievo kūrinys 
Kartą Narada pasakė Viešpačiui, jog žemė – didžiau-

sias Jo kūrinys. Kilo abejonė, nes jos du trečdalius užima 
vandenynai. Tačiau vandenyną išgėrė išminčius Agastja, 
kuris dabar dangaus skliaute spindi žvaigžde. Gal dangus – 
didžiausias Dievo kūrinys? Ne, nes Viešpats Trivikrama85 
uždengė jį Savo pėda. Paaiškėjo, kad Dievas, apimantis tris 
pasaulius, telpa Jam atsidavusio žmogaus širdyje. Todėl 
buvo nutarta, kad atsidavęs žmogus yra didžiausias Dievo 
kūrinys. Taip šlovinamas Dievą mylintis žmogus. Tai pri-
pažįsta tie, kurie studijuoja Šastras ir pagal jas gyvena.  

Dabar žmonės nežino, koks gėris ir šviesa slypi šiuose 
šventuosiuose raštuose, todėl laikosi nuo jų atokiai, vadina 
juos senamadiškais, trukdančiais mėgautis malonumais, 
pernelyg slopinančiais ir priešingai veikiančiais dalykais. 
Tačiau taip elgiasi pacientai, kurie keikia galinčius juos pa-
gydyti gydytojus bei vaistus. Tokie ligoniai kenčia nuo ne-
rimo, baimės, nevilties, bailumo, godumo, pavydo ir jų su-
kelto proto bei kūno silpnumo. Jei tik jie žengtų pirmą 
žingsnį ir paklustų Šastrų taisyklėms, šventieji raštai suteik-
tų jiems ramybės, drąsos, pasitikėjimo, draugiškumo, nes 
pirmoji jų pamoka skelbia, jog žmoguje yra Viešpats. Dievas 
gyvena kiekvienos būtybės širdyje. Žmonės turi mylėti vie-
ni kitus taip, kaip myli Dievą. Viešpats gyvena žmogaus 
                                                 
85 Trivikrama – kitas nykštuko Vamanos, Dievo Įsikūnijimo, vardas.  
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širdyje, todėl nereikia nieko bijoti, dėl nieko nereikia pulti į 
neviltį. Kaip galite ko nors nekęsti, jeigu jame taip pat yra 
Dievas? Kaip galite geisti svetimo turto arba varžytis su ki-
tu žmogumi arba negirdėti jo maldavimo? 

Mokytiems braminams 
mokslas neturėtų būti našta 
Kūnas yra Dievo tabernakulis, kovos vežimas, kuria-

me Jis didingai sėdi. Nesusitapatinkite su kūnu, jo poky-
čiais. Jūs esate siela – nepasiduokite kūno veikimui. Išvyki-
te iš savo sielos gundymą ir neišmanymą, tegu joje nelieka 
jokių dulkių. Tada išvysite Viešpatį. Dievui rūpi ne tiek 
pats veiksmas, kiek akstinas, pastangas įkvėpęs idealas, ne 
išorinis pasirodymas, o nuoširdus jausmas. Įsigydamas 
auksinę statulą auksakalys vienodai sumoka už karūnos, 
galvos ar pėdos auksą. Dievas taip pat sako: „Vertinu tik 
tai, kaip tu Manęs trokšti. Man nerūpi, kokį pavidalą išsi-
rinksi, kokiu žavėsies“. 

Ši Prašanti šventųjų raštų žinovų susirinkimo salė 
įkurta tam, kad parodytų žmonėms kelią, paragintų steng-
tis, atgaivintų piligrimų keliones, kurias sparčiai nustelbia 
beverčiai dykynių lankymai. Mokytų braminų mažėja. Jie 
daro vis silpnesnę įtaką žmonėms. Tokius žmones reikia 
gerbti ir saugoti. Nesakykite, jog tai sunku. Juk nereikalau-
ju, kad gerintumėte jų gyvenimo sąlygas. Noriu tik vieno – 
kad padėtumėte jiems atsikratyti nuostatos, jog mokslas yra 
našta. Pasinaudokite jais mokydamiesi amžinosios visuoti-
nės religijos pagrindų – jie bus laimingi ir patenkinti, at-
gaus savigarbą. Jie gyvens galbūt ne turtingai, bet ramiai. 

Už kiekvieną nuoširdžiai atliktą darbą bus atlyginta. 
Tačiau dirbdami negalvokite apie atlygį. Nerimaujate dėl 
susitelkusių virš Indijos dangaus debesų. Melskitės Dievui 
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ir nuolat prisiminkite Jo malonę – tai padės įveikti nerimą. 
Nelaimės ištikti remkitės tik į Dievą. Svarbiausias žmogaus 
tikslas – pažinti Jį, laikytis Jo, susilieti su Jo begaliniu gro-
žiu. Gubernatorius, ministras ir kiti čia esantys pareigūnai 
kuria projektus, kaip apsaugoti žmogaus kūną nuo ligų, la-
vinti skvarbų protą ir gebėjimus. Tačiau siela turite pasirū-
pinti patys. 

Prašanti šventųjų raštų žinovų susirinkimo salė, I diena, 
Haiderabadas, 1964 12 07 
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51. KELIAUDAMI NEAPSIKRAUKITE  

Gražiai kalbančių žmonių labai daug, nes jie tik patai-
kauja tiems, kurie trokšta malonumų. Tačiau tokių, kurie 
kalba apie naudingus, gerus dalykus, mažai, nes nedauge-
lis žino, kas iš tikrųjų naudinga ir gera. Daugumai rūpi tik 
kaip ribotais ištekliais patenkinti neribotus poreikius. Ap-
skritai ligoniai nemėgsta gydytojo, kuris skiria dietą, reži-
mą bei kitus apribojimus. Jie griežia dantį ant gydytojo už 
tokius nurodymus. Tačiau gydytojas turi nepaisyti ligonio 
reakcijų ir, rizikuodamas tapti nepopuliarus, vykdyti savo 
pareigą, reikalauti, kad ligonis laikytųsi taisyklių. 

Pastaruoju metu išsilavinę žmonės, kiekvienos srities 
specialistai, kenčia nuo baisios ligos, vadinamos „moralės 
nuosmukiu“. Niekas nepabrėžia, kaip svarbu tautai puose-
lėti dorą. Dori žmonės pajuokiami kaip nemokantys gyven-
ti „neišmanėliai“. Tačiau Vedų Karma kaanda dalyje teigia-
ma, jog būtina taurinti charakterį, išvalyti iš sielos ją ter-
šiančias emocijas, aistras bei paskatas, praplėsti akiratį ir 
sutvirtinti žmogaus ryšį su visata, kurios dalis jis pats yra. 
„Bhagavadgytoje“ Šri Krišna vadina Ardžuną kurunandha-
na (kuru reiškia karmą). Toks pavadinimas reiškia, kad 
žmogus yra savo veiklos produktas. Jis yra toks, kokios yra 
jo mintys, žodžiai ir darbai. Kol žmogui būdingas dvasinis 
neišmanymas, jis yra kurunandhana. Krišna vadino Ardžuną 
taip, kad paragintų jį iš veiklos pasaulio sukti į atsidavimo 
Dievui ir dvasinių žinių karalystę. 
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Įmanoma įžiebti nemirtingumo kibirkštį 
Žmogus bus sveikas tik tada, kai pažins save ir steng-

sis tinkamai save išreikšti. Dabar jis – nemirtingumo vaikas, 
bejėgiškai kiūtinantis mirties link! Kokia apgailėtina būklė!  

Pagautas liepsnos, žmogus kenčia nuo savo mažojo 
ego ugnies, kurią įpūtė protas ir pojūčiai. Egoizmas verčia 
žmogų vertinti nereikšmingus laimėjimus, lėkštuose užsiė-
mimuose ieškoti laimės, džiaugtis laikinai iškilus aukščiau 
už kitus. Tačiau jame esanti nemirtinga siela laukia, kol 
žmogus ją pažins, kad galėtų jam suteikti palaimą ir padėti 
ištrūkti iš gimimų bei mirčių rato. 

Įmanoma įžiebti nemirtingumo kibirkštį. Iš pradžių 
gali pasirodyti, kad tai sunku, tačiau sulig kiekvienu žings-
niu tampa lengviau – sudrausmintas protas beregint suvo-
kia dievišką žmogaus ir kūrinijos esmę. Negalima sutrum-
pinti kelio. Reikia įveikti visas kliūtis ir šviesti. Reikia atsi-
kratyti visų blogų polinkių – geidulių, godumo, pykčio, pa-
giežos, išdidumo, pavydo, neapykantos. Nepakanka išklau-
syti Sai Babos kalbas ir suskaičiuoti, kiek jų išgirdote. Štai 
priešais Mane susirinkę tūkstančiai žmonių, tačiau Man 
skaičius nėra svarbus. Svarbu, kaip žmonės laikosi nors 
vieno Mano nurodymo. Bhyšma meldė Viešpatį, kad išei-
damas iš šio pasaulio galėtų Jį matyti. Kai baigėsi Mahab-
haratos mūšis, Viešpats jam pasirodė. Atsidavęs Dievui 
žmogus trokšta Viešpaties, tačiau, patikėkite Manimi, 
Dievas taip pat ilgisi atsidavusio žmogaus. Todėl Jis įgyja 
žmogaus pavidalą ir vaikšto tarp žmonių. Dievą apima to-
kia pati palaima, kaip ir žmogų, kai šis mato Jį vaikštantį. 
Tereikia žmogui žengti vieną žingsnį link Dievo, ir Jis 
žengs dešimt žingsnių link žmogaus. Tokia yra Jo malonė ir 
palaima. Viešpats yra visur: namuose, lauke, priešais žmo-
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gų, už jo, šalia, tačiau žmonės Jo neatpažįsta, nesupranta, 
kaip svarbu Jį atpažinti. 

Dievas – svarbiausias jūsų gyvenimo akstinas 
Viešpats yra neregimas jūsų gyvenimo pamatas, šalti-

nis, maistas ir stiprybė. Be Jo valios nė lapas nesujudės, nė 
žolės stiebelis nesuvirpės. Kokio tvirtesnio pamato jums 
reikia? Kai suvoksite, kad Dievas, visagalė jėga, yra svar-
biausias jūsų gyvenimo akstinas, nieko nebijosite. Įtarda-
mi, kad pamatai netvirti, bijosite įeiti į vidų. Abejodami 
automobilio gamintojo kvalifikacija, nedrįsite vairuoti au-
tomobilio. Bhyšma ir tokie Dievui atsidavę žmonės, kaip 
Šankara bei kiti išminčiai, žinojo, jog Viešpats yra svar-
biausias, todėl nieko nebijojo. Tačiau nūdienos žmonės ne-
turi tokio tikėjimo, todėl šis amžius vadinamas Baimės ir 
Nerimo amžiumi.  

Gandis pasitikėjo Dievo malone ir jėga, todėl laimėjo. 
Atominė bomba nukreips savo mirtį nešančią jėgą į šalis, 
kurios ja pasikliauja. Ar prisimenate istoriją apie Bhasma-
surą, kuris pelnė dievų malonę paversti pelenais bet kurią 
būtybę, prie kurios prisilies? Užsimiršęs jis susigriebė už 
galvos, ir dievų malonė virto jį sunaikinusia bomba. 

Kaip išvalyti protą 
Pažinkite savo esmę – sielą, kuri yra visatos vidinė jė-

ga. Įsigilinkite į šią tiesą. Ištirkite save ir atraskite savo są-
monės apvalkalus: kūno, juslių, nervų, proto, intelekto. Ap-
čiuopkite paskutinį, giliausią palaimos apvalkalą. Reikia 
pakilti virš penkių apvalkalų, kad pažintumėte savo tiesą, 
savo sielą. 

Sielą galima pažinti tik išlavinus skvarbų intelektą ir 
išvalius protą. Kaip išvalyti protą? Neduokite jam valgyti 
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blogo maisto, kurio jis taip geidžia, būtent – išorinio pasau-
lio malonumų. Maitinkite jį sveiku maistu, apmąstymais 
apie Dievą. Jei ugdysitės gebėjimą skirti amžinus dalykus 
nuo laikinų, jūsų intelektas bus skvarbus. Sutelkite mintis į 
Dievą, Jo vardą ir pavidalą – pažinsite tai, kas yra tyra ir 
amžina, patirsite tyrą ir amžiną džiaugsmą. Todėl pabrėžiu 
Dievo vardo kartojimo kaip dvasinio darbo svarbą. 

Prašanti šventųjų raštų žinovų susirinkimo salė, II diena, 
Haiderabadas, 1964 12 08 
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52. MAISTAS IR NEKTARAS 

Turbūt labai pavargote ilgai čia sėdėdami, nors žinau, 
kad šių trijų dienų kalbos davė jums naudos. Norėdami pa-
siekti tikslą, turite žinoti, kur jis yra, koks jis didis, kokios 
kliūtys iškyla jo siekiant ir kaip tokiam darbui reikia pasi-
rengti. Kai norite tai sužinoti, šioks toks nuovargis neišven-
giamas. Šie mokyti braminai paaiškino tai liudijančius Ve-
dų ir Šastrų teiginius. Būkite šiems vyrams dėkingi, kad jie 
išsaugojo vertingą išmintį. 

Pirmiausia dvasinis ieškotojas, gilindamasis į aplinkui 
esančių objektų prigimtį, turi ugdytis neprieraišą, kuri yra 
kruopštaus žmogaus prigimties ir pojūčių pažinimo vai-
sius, protą bei intelektą. Gerai pagalvokite apie santykinę 
patyrimų gilaus miego, sapno ir budrumo būsenose svarbą 
bei savo esmę, kuri yra visų patyrimų liudytoja.  

Toji liudytoja esate jūs, tikrasis jūs, amžino visų Liudy-
tojo kibirkštis. Tad kaip galite, turėdami tokį brangų paliki-
mą ir tokią nepaprastą lemtį, siekti menkų tikslų ir džiaug-
tis trumpalaike sėkme? Kai išmoksite skirti šiuos dalykus, 
būsite prie nieko neprisirišę. Kai suprasite, kad „deiman-
tas“, kurį taip rūpestingai saugojote, tėra stiklo gabaliukas, 
niekam nereikės jūsų įtikinėti jį išmesti. Užsiimkite naudin-
ga veikla. Uždirbkite pinigus be fanatiškos aistros turėti 
kuo daugiau, neįsikibkite į turtą. Būkite tokie, kaip patikėti-
niai, kuriems liepta saugoti Dievo daiktus ir naudoti juos 
taip, kaip Jam patinka ir kam Jis pritaria. 
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Mokyklos direktorius, keliamas dirbti į kitą mokyklą, 
turi į naują vietą vykti laisvas ir be rūpesčių, palikti daik-
tus, kuriuos saugojo: laboratoriją, biblioteką, baldus, suo-
lus, mokyklines lentas. Direktorius žinojo, kad tie daiktai, 
kad ir kaip jais rūpinosi ir juos vertino, buvo jam patikėti 
laikinai, kad kada nors turės juos palikti ir išvykti. Stenkitės 
taip vertinti ir savo kaupiamą bei garbinamą turtą. Tada 
gyvensite laimingai, mirsite ramiai. 

Nūdienos žmogus tampa apgailėtinu pagyrūnu 
Silpnapročiai dabar neatsilaiko prieš vieną labai didelę 

pagundą – norą reklamuotis. Laikraščiuose stambia antraš-
te skelbiama net apie penkias rupijas, paaukotas kokiai 
nors labdaros organizacijai! Taip skatinama puikybė. Žmo-
gus tampa apgailėtinu pagyrūnu. Gerumas turi būti ugdo-
mas sielos gelmėse tyliai. Nebarstykite sėklų ant akmenuo-
to paviršiaus. Jas reikia pasėti žemėje – tada jos sudygs.  

Šiuolaikinis gyvenimas žmogui, žengiančiam Dievo 
keliu, stato daug kliūčių. Piktosios jėgos tik ir laukia, kad 
išvestų jį iš kelio. Žmogus laimės, jei tvirtai tikės Dievu ir Jo 
buvimu visur. Ciniškumas – didelė jėga. Cinikai puola 
žmogų diskutuodami, vertindami meno kūrinius, mokslo 
laimėjimus, rizikingų žygių sumanytojus, pasiekusius dva-
sinio darbo aukštumų, išminčių pareiškimus. „Kaip sėdė-
dami vienoje vietoje ir kartodami Ramos, Krišnos, Govin-
dos ar kitokį Dievo vardą jie pasirūpins maistu bei drabu-
žiais?“ – klausia cinikai. Jie nežino, kad tokiems žmonėms 
Dievas duoda ne tik maisto, bet ir dieviškojo nektaro. Pa-
kanka kartoti Dievo vardą – jame glūdi didžiulė jėga. Pa-
kanka vieno atodūsio, nežymaus judesio, sielvarto šauks-
mo, agonijos riksmo, kad Dievas atsilieptų.  
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Paaukokite savo egoizmą, skirkite kiekvieną akimirką 
ir judesį Viešpačiui. Jis laidavo žmonijai, kad išvaduos ją iš 
skausmo ir blogio. Paklausti, kur yra Dievas, žmonės rodo į 
dangų ar kokią nors tolimą vietą, – todėl Jis neapsireiškia. 
Viešpats yra jumyse, su jumis, už jūsų, priešais jus, aplinkui 
jus – visur Jį galima pamatyti ir pajausti. Dievas gailestin-
gas ir pasirengęs atsakyti į jūsų maldas, jeigu jos kyla iš ty-
ros širdies. 

Melskite, kad Dievas apšviestų jūsų protą  
Tikrasis dvasinis mokytojas – ne tas, kuris žada jums 

išsivadavimą tada, kai padedate prie jo kojų piniginę, o tas, 
kuris atskleidžia, kad Dievas yra visur. Nesileiskite klaidi-
nami pasaulietiškų žmonių, sklidinų godumo ir egoizmo. 
Melskite, kad Dievas apšviestų jūsų protą, pažadintų iš-
mintį ir būtų jūsų dvasiniu mokytoju – Jis tinkamai jums 
vadovaus iš jūsų širdies altoriaus. Daugumai šiuolaikinių 
dvasinių mokytojų tvora svarbesnė už derlių. Jie, pabrėžda-
mi suvaržymų ir taisyklių svarbą, kenkia dvasiniam dar-
bui, kurį turi saugoti. Tokie dvasiniai mokytojai, fanatiškai 
reikalaudami laikytis pasenusių suvaržymų ir taisyklių, pa-
miršta tikslą, kuriam suvaržymai buvo skirti. Jie pernelyg 
sureikšmina likimo ir veiksmo pasekmės vaidmenį, nenu-
ramina žmogaus ir neatskleidžia jam didžiulės Dievo malo-
nės jėgos. 

Jei geležinis karmos dėsnis sukausto žmogaus rankas 
ir kojas grandinėmis, kodėl shruthi ir smrithi86 pabrėžia dva-
sinių ieškotojų pastangų ir atgailos svarbą? Pastangos ir at-
gaila iš tikrųjų gali panaikinti blogas karmos pasekmes, iš-
gelbėti žmogų nuo savo paties susikurto likimo. Tai iliust-
                                                 
86  Sruthi – kitas Vedų pavadinimas, smrithi – žmonių sukurtų įstatymų 

rinkinys.  
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ruoja Markandėjos87, įveikusio mirtį, istorija. Jis laimėjo per-
galę ir pelnė Dievo malonę askeze. Daug Žemėje gyvenusių 
Dievo Įsikūnijimų liudija, kad Dievo malonė svarbesnė už 
sukauptą karmą. 

Dievas neturi simpatijų ir antipatijų 
Kad ir ką Dievas duoda, tai skirta ne jūsų vargui ir 

vergovei didinti, o gerovei kelti ir jus išvaduoti. Blogį sėjan-
tis Dievas apskritai nėra Dievas. Dievas neturi simpatijų ar 
antipatijų. Jis neturi bruožų ir ypatybių. Viešpats yra aukš-
čiau už savybes. Tad kaip Jis gali ko nors neapkęsti ar kam 
nors keršyti? Dievas yra meilė, gailestingumas, gėris, iš-
mintis, jėga. Dievas duoda tai, ko prašote – tad pagalvokite 
prieš prašydami. Prašykite to, kas iš tikrųjų būtų naudinga. 
Nuėję prie Troškimų išsipildymo medžio, negrįžkite džiū-
gaudami, kad gavote rankšluostį, kurio prašėte! 

Neskiriu jums sudėtingų mantrų kartojimo ir medita-
cijos Dievo malonei laimėti. Sekite savo kalbą, kalbėkite 
švelniai ir tyliai, nepasiduokite pojūčių įnoriams, visada 
galvokite apie Dievą, prisiminkite Jo šlovę ir didybę – to-
kios religinės praktikos jums pakaks. Praleiskite kiek galite 
daugiau laiko kartodami Dievo vardą – tik tokio dvasinio 
darbo jums reikia. 

Prašanti šventųjų raštų žinovų susirinkimo salė, III diena 
Haiderabadas, 1964 12 08 

 
 
 

                                                 
87  Markandėja, dar būdamas vaikas, susipažino su Vedomis ir Šastro-

mis. Šešiolikos metų jis pradėjo medituoti Šivą taip intensyviai, kad 
mirtis jį aplenkė, ir 10 milijonų metų jis gyveno kaip šešiolikos metų 
jaunuolis. 
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Knygoje pateikiamos didžiojo mūsų laikų dvasinio 
mokytojo Šri Satjos Sai Babos kalbos, sakytos įvairio-
mis progomis 1964 metais.  
Satja Sai Baba moko svarbiausių žmogiškųjų vertybių: 
tiesos, doros, ramybės, meilės bei taikumo. Jo kalbos 
skirtos visiems žmonėms – kad ir kokios jie būtų tau-
tybės, kad ir kokią religiją išpažintų. 
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