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Pratarm÷  
lietuviškajam leidimui 

 
Knygų serijoje „Kalba SATJA SAI“ Lietuvos 

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

Šias kalbas, pasak pirmųjų tomų sudarytojo, 
profesoriaus N. Kasturio1, „niekada nevystančių 
žiedų puokštę“, Satja Sai Baba pasak÷ visiems 
Tiesos ieškotojams. 

Šeštajame tome surinktos Satjos Sai Babos 
kalbos, sakytos įvairiomis progomis 1966 metais. 
Lietuvių kalba šis tomas leidžiamas pirmą kartą. 
Jis atitinka naująjį (papildytą ir pataisytą) angliš-
kąjį leidimą. 

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. 

                                                 
1  Narajana Kasturis (1897–1987) buvo ne tik Satjos Sai Babos 
biografas, parašęs keturis Jo biografijos tomus „Sathyam, 
Sivam, Sundaram“, kalbų vert÷jas, bet ir žurnalo „Sana-
thana Sarathi“ vyriausiasis redaktorius, ilgametis ašramo 
gyventojas, nuoširdus Satjos Sai Babos sek÷jas ir draugas.    
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Svamis2 dažnai sanskrito kalba cituoja Ve-

das, Upanišadas, „Bhagavadgytą“ ir kitus šven-
tuosius raštus. Sanskrito žodžius ir posakius iš-
vert÷me į lietuvių kalbą; jų rašyba atitinka ang-
liškąjį leidimą. Steng÷m÷s, 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 pateik÷me skliausteliuose arba paaiškino-
me išnašose.  

 
 

Knygos reng÷jai 
 

                                                 
2 Svamis – Indijoje pagarbiai vadinamas dvasinis mokyto-
jas. Taip Satją Sai Babą vadina Jo sek÷jai. 
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Kalba Satja Sai  
Štai kalba Satja Sai.  
Ką girdime klausydami Jo atidžiai, džiaugsmingai? 
 
Mes girdim Vedų balsą – patį Dievo kv÷psnį,  
Senų laikų džiugiausią epinę poemą,  
Kuri žaizdas tarsi švelnus balzamas gydo, 
Kaip geras patar÷jas kelt ir dirbti kviečia,  
Kaip mokytojas sielos mokslo moko. 
 
Mes girdime giesmes, giedotas piemenaičių, 
Kurios išmoko jų iš Paties Dievo lūpų, 
Mes girdime tiesos žodžius,  
Kuriuos Jisai šventiesiems ir vienuoliams skyr÷,  
Uoliems senov÷s dvasiniams ieškotojams  
Iš įvairių kraštų pasaulio. 
 
Mes girdim alegorijas, sakytas Galil÷joj,  
Pav÷syje puikaus arabų krašto, 
Sakmes šalių pasaulio įvairiausių. 
Ir taip keliaudami pas Jį atskleidžiam esmę. 
Mes girdime, kaip meld÷s Dhruva3 ir mok÷ Paulius4, 

                                                 
3  Dhruva buvo karaliaus Utanapados ir vyresniosios jo žmonos, kara-

lien÷s Sunitos sūnus. Karalius Utanapada tur÷jo antrą žmoną Suručę, 
kurią myl÷jo labiau nei Sunitą. Kartą, kai Dhruvai tebuvo penkeri 
metukai, jis pamat÷ savo brolį, Suruč÷s sūnų, įsitaisiusį ant t÷vo ke-
lių, ir taip pat panoro ten atsis÷sti, tačiau Suruč÷ jį nuvijo sakydama, 
kad jis gal÷tų s÷d÷ti t÷vui ant kelių, jei būtų gimęs ne Sunitai, o jai, ir 
tegu dabar meldžia Višnų, kad tai nutiktų. Įskaudintas karalien÷s žo-
džių, berniukas nu÷jo pas savo motiną pasiguosti. Ji patar÷ jam mels-
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Juokavo Džonsonas5,  
Dar daktaru vadintas. 
Dara Šukhohas6 kaip dainavo. 
 
Mes girdim kalbant pranašus ir šventikus, net karalius, 
Išminčius, prasčiokus, senus ir jaunus.  
Mes girdim, kaip Čaitanja7 kviečia 
Giedoti giesmę džiaugsmo. 
Mes girdim Mozę8, Džajadevą9, Mirą10,  
Kabirą11, berib÷s Dievo meil÷s aidą. 

                                                                                                           
tis Višnui. Berniukas iš÷jo į mišką ieškoti Višnaus. Ten jis šešis m÷ne-
sius atliko griežtą askezę, ir Višnus jam pasirod÷, pažad÷jo vietą dan-
guje, Šiaurin÷je žvaigžd÷je, laidavo, kad jis ten bus saugus visada, 
net kai ateis pasaulio pabaiga. Dhruva grįžo į rūmus, ilgai ten kara-
liavo, o kai mir÷, jo siela nuskrido į Šiaurinę žvaigždę.  

4  Apaštalas Paulius – iš pradžių vadintas Sauliumi ir persekiojęs krikš-
čionis, v÷liau, po atsivertimo, keliavęs į Damaską ir skelbęs Evangeli-
ją Palestinoje, Graikijoje, Mažojoje Azijoje, Italijoje bei kitose antiki-
nio pasaulio šalyse. 

5  Samuelis Džonsonas (Samuel Johnson), vadinamas daktaru Džonsonu 
(1709–1784), buvo vienas garsiausių Anglijos XVIII a. intelektualų, ra-
šytojas, poetas, literatūros kritikas, Londono literatūros klubo įkūr÷jas, 
populiaraus žodyno su žodžius iliustruojančiomis citatomis autorius.  

6  Dara Šukhohas (Dara Shukoh) – Indijos XVII a. didžiojo mogolo Ša-
cho Džahano vyriausias sūnus, labai išsilavinęs, išpažinęs sufijų tik÷-
jimą, išvertęs į persų kalbą Upanišadas. 

7  Čaitanja – XVI a. Bengalijoje gyvenęs vaišnavų vienuolis, reformato-
rius, Bhakthi jud÷jimo pradininkas, ypač garbinęs Krišną ir Radhą, 
išpopuliarinęs mantros „Hare Krišna“ giedojimą.  

8  Moz÷ – pranašas, išvadavęs izraelitus iš Egipto vergov÷s ir nuvedęs 
juos per dykumą iki Kanaano sienos. 

9  Džajadeva – didis XII a. mistikas, poetas, gyvenęs Bengalijoje, rašęs 
sanskrito kalba, apdainavęs Krišnos vaikystę ir jaunystę. 

10 Mira (1498–1546) – Šiaur÷s Indijoje gyvenusi indų poet÷, ryškiausia 
meil÷s Dievui jud÷jimo Indijoje atstov÷. 

11  Kabiras (1398–1448) – indų poetas-mistikas. 
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Klausydami išgirstame varpus šventyklų, gongus, 
Kriauklių ir būgnų skambesį, galingą chorą,  
Atitariantį iš skliautuotos sal÷s, 
Kursai gaivumo širdis mūs pripildo, 
Tik÷jimo beribio. 
  
Išgirstame neaiškų bruzdesį ir kosminį atodūsį, 
Sukūrusį šį klaidų labirintą. 
Išvystame, kaip įsižiebia žvaigžd÷s, 
Užgimusios iš Jo galingos valios,  
Palaikančios bekraštį dangų. 
 
Išgirstame, kaip amžinyb÷s bangos  
Užlieja mūs menkumą. 
Klausydamiesi Jo kalbų pajuntam amžinybę. 
Išgirdę visa persmelkiantį „Om“ – 
Jo stebuklingą balsą, 
Ištirpstame Jame. 
Negalim atsispirt... nes Jis taip jaudina, taip žavi... 

Narajana Kasturis 
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1. SSSSUKITE LINK DIEVO 

Saul÷s kelion÷s į šiaurę pradžia (Uttarayana Punyakala) 
arba kitaip sakant – Saul÷s per÷jimas į Ožiaragio ženklą 
(Makara Sankranthi) yra ypatinga proga melsti Viešpatį, 
kaip moko Vedos – „Iš netiesos vesk mane į tiesą“ (asatho 
maa sath gamaya), „Iš tamsos vesk mane į šviesą“ (thamaso 
maa jyothir gamaya), „Iš mirties vesk mane į nemirtingumą“ 
(mruthyor maa amritham gamaya). Skirkite šiandien šią maldą 
savo pasirinktai dievybei (ishta devatha), savo mylimiau-
siam Dievo pavidalui (aradhya-devatha). Mūsų šalyje šven-
čiamos švent÷s, skirtos M÷nuliui ir Saulei, byloja, kaip svar-
bu valdyti protą (M÷nulis, Chandra, yra proto dievyb÷) ir 
apšviesti intelektą (Saul÷, Surya, yra intelekto dievyb÷). Kai 
Saul÷ pasisuka į šiaurę, į Dievo pusę, intelektas taip pat turi 
sukti link Dievo. Tokia yra šios švent÷s prasm÷. Pasitikite 
mašinomis ir jų pagamintais daiktais, tačiau nusilpo jūsų ti-
k÷jimas valdomo proto galia ir nuskaidrinto, išgryninto in-
telekto geb÷jimais. Dabar mašinos (yanthra) užtemd÷ šven-
tąją formulę (mantra). Tačiau tai ilgai netruks. 

Tik šventoji formul÷ gali laiduoti ramybę (shanthi). Kar-
tą vienas karalius išsikraust÷ iš proto – jam pasivaideno, kad 
jis pats yra ligotas, nusenęs elgeta. Vargšas pratrūko raudoti. 
Kaip jis v÷l gal÷tų suvokti, jog yra karalius? Tik vienaip – 
reikia atgauti protą. Nemirtinga, palaiminga, nenugalima 
Esyb÷ taip pat įsivaizduoja esanti menka ir ribota, kaltina sa-
ve, vadina save nuod÷minga, gimusia iš nuod÷m÷s, besim÷-
gaujančia nuod÷me ir, klūpodama ant kelių, meldžia ją iš-
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gelb÷ti. Jei tik ji žinotų, kad yra dieviška – niekada nenusiže-
mintų, nepasiduotų nuod÷m÷ms, ydoms, silpnyb÷ms.  

Tegu kiekvienas jūsų veiksmas  
virsta Dievo garbinimu 

Gyvenimo medis apgaulingas. Jo šakos, lapai ir žie-
dai – iliuzija. Suprasite tai tada, kai visus savo veiksmus pa-
aukosite Dievui. Jis yra tarsi gyvyb÷s syvai, srūvantys kiek-
viena ląstele, tarsi saul÷, sušildanti kiekvieną organizmo 
dalelę ir ją palaikanti. Reg÷kite Viešpatį visuose, garbinkite 
Jį visuose, nes Jis yra viskas. Imkit÷s veiklos, tačiau tebūna 
ji sklidina atsidavimo Dievui, kuris ją pašventins. Tuščias 
popieriaus lapas bevertis, bet išspausdinkite ant jo pažym÷-
jimą – vertinsite ir branginsite jį, nes toks dokumentas pa-
d÷s jums žengti gyvenimo keliu į priekį. Svarbu ne išorinis 
pasirodymas (bahya), o po juo slypinti mintis, ne pati veikla, 
o jausmas (bhava), su kuriuo ji atliekama. Tirupatyje ar 
Bhadračalame12 pamatysite iš akmens iškaltą dievyb÷s at-
vaizdą. Pats akmuo yra bevertis, tačiau kai žmon÷s per-
smelkia jį atsidavimu Dievui – tampa didžiausia brangeny-
be. Deja, žmogus nežino, kaip kiekvienu savo veiksmu gar-
binti Viešpatį – tad nusivilia, liūdi ir kenčia.  

Nūnai kyla daug beprasmių svarstymų, kuris kelias 
svarbesnis: darbo (karma), garbinimo (bhakthi) ar išminties 
(jnana). Tačiau tie keliai ne prieštarauja, o papildo vienas 
kitą. Darbas yra tarsi žmogaus kojos, garbinimas – rankos, 
išmintis – galva. Visi trys turi bendradarbiauti ir įprasminti 
žmogaus gyvenimą.  

Garbinimo keliu (upasana arba bhakthi marga) vadina-
mas paklusimo Viešpaties valiai (saranagathi), individualios 
                                                 
12  Tirupatis, Bhadračalamas – šventos Indijos vietos, garsios savo seno-

vin÷mis šventyklomis.  
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valios paklusimo visuotinei valiai kelias. Klasikinis tokio iš-
vaduojamo paklusimo pavyzdys yra Lakšmanas13. Kartą iš-
tremtas į mišką Rama papraš÷ Lakšmano išrinkti vietą tro-
belei pastatyti. „Kod÷l prašai manęs išrinkti vietą? Kaip aš 
galiu rinktis? Ką galiu išrinkti? Nejaugi nežinai, kad savo 
valios neturiu. Nuspręsk ir aš paklusiu. Įsakyk – vykdy-
siu“, – kalb÷jo Ramai nusiminęs Lakšmanas. Tai tikrasis pa-
klusimas, tikrasis atsidavimas, kurį galima įgyti nepaliauja-
mai ugdant nešališkumą. 

Tegu kiekvienas veiksmas  
būna vertas pelnyti Dievo malonę  

Viešpats maloningas. Jis mielai vadovaus ir saugos vi-
sus, kurie Jam atsiduoda. Kai baig÷si mūšis su Ravana, 
Ramai pakako mesti tik vieną gailestingą žvilgsnį, ir nuvirtę 
ant žem÷s beždžionių pulkai kaipmat atgijo, jų žaizdos, pa-
darytos kaunantis, sugijo. Keletas demonų, pasivertę bež-
džion÷mis, prasmuko į Ramos stovyklą. Sargybiniai juos su-
gavo ir atved÷ pas savo Viešpatį, kad juos nubaustų. Tačiau 
jis tik nusišypsojo ir atleido priešams, nes jie buvo įgavę mie-
lus beždžionių pavidalus. Rama nusiunt÷ demonus sveikus 
gyvus atgal. Toks didelis buvo jo gailestingumas. 

Jei norite pelnyti Dievo malonę, turite taip laikytis do-
ros, kad kiekvienas veiksmas būtų vertas Dievo. Pa÷mę ašt-
rų intelekto (buddhi) kaltelį iškalkite iš savo proto (manas) 
tobulą doros įsikūnijimo (dharmamurthi) atvaizdą. Tada ne-
tašyti žmon÷s – kokie dabar esate – ims spind÷ti tarsi die-
vai. Šiandien pat imkit÷s tokio darbo. 

Utarajana, 1966 01 14  
 

                                                 
13  Lakšmanas – indų epo „Ramajana“ veik÷jas, Ramos brolis. 
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egu liežuvis, kartodamas Viešpaties vardą,  
būna pašventintas. 
Kalb÷kite maloniai, teikite visiems džiaugsmą,  
rūpestingai parinkite žodžius. 
Labiausiai žmogų galima sužeisti žodžiu.  
Jo padarytos žaizdos sunkai gyja, ilgai skaudina širdį. 
Žodis gali padaryti daug daugiau žalos  
nei atomin÷ bomba. 

Satja Sai Baba 
 
 

Kiekvieną akimirką keiskitės 
Tegu kiekviena akimirka jums būna tarsi Naujieji me-
tai. Tai tur÷dami galvoje veikite. Nor÷dami įgyvendinti 
sumanymus nelaukite, kol prab÷gs dvylika m÷nesių. 
Kiekvieną akimirką keiskit÷s. Atsikratykite blogų senų 
minčių – tai bus ženklas, jog art÷ja Naujieji metai. Da-
lyvaukite tarnavimo veikloje – pašventinsite savo gyve-
nimą. Gyvenime vadovaukit÷s taisykle: „Visada pad÷ki-
te, niekada nieko nežeiskite“. Tokia yra Vjasos14 aštuo-
niolikos Puranų esm÷. 

Satja Sai Baba 

                                                 
14  Vjasa (Vyasa) – garsus „Mahabharatoje“ minimas išminčius, susiste-

minęs ir užrašęs Vedas bei kitus šventuosius raštus. 

T 

 
 
 
 
 
14  Vjasa (Vyasa) – garsus „Mahabharatoje“ minimas išminčius, susiste-

minęs ir užrašęs Vedas bei kitus šventuosius raštus. 
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2. IIIIŠ PRADŽIŲ KAIMYNYSTö,  

PASKUI SUSILIEJIMAS 

Tarnauti žmogui yra svarbiau negu tarnauti Viešpa-
čiui. Iš tikrųjų tarnauti žmogui tolygu tarnauti Dievui. Tai 
tikrasis atsidavimas. Kaip pamaloninsite Viešpatį? Tik su-
teikdami džiaugsmo Jo vaikams. Veikale „Puruša Suktha“15 
rašoma, jog Dievas turi tūkstantį galvų. Kitaip sakant, visi 
žmon÷s yra Jis. Tačiau Viešpats, kad ir su tūkstančiu galvų, 
turi tik vieną širdį. Tas pats kraujas srūva visomis galvo-
mis, akimis, rankomis, kojomis. Rūpindamiesi ranka, rūpi-
nat÷s visu kūnu. Tarnaudami žmogui, tarnaujate Dievui. 

Į šią Prašanti Nilajamo šventę jūsų atvyko labai daug. 
Paprastai žmon÷s m÷gsta trumpai viešinčius svečius ir gi-
mines. Tačiau čia, kad ir kaip dažnai atvyktum÷te, kad ir 
kaip ilgai gyventum÷te, patirsite didžiulį džiaugsmą, nes 
mūsų giminyst÷ ne žemiška, o dvasin÷. Dvasin÷ palaima 
niekada nemaž÷ja, niekada nesikeičia. Jeigu jūsų gyvenimo 
tikslas bus tarnauti Viešpačiui, Jį garbinti, kiekvienas dar-
bas teiks džiaugsmo, visada rasite progų patarnauti. Gal 
jums atrodo, kad pakanka tik giedoti bhadžanas? Ne, bha-
džanos t÷ra sielą skaistinantis darbas – giedojimas jus pa-
kyl÷ja, padeda prasmingai praleisti laiką, moko nevergauti 
kūnui, atsisakyti juslinių malonumų. Čia būdami jaučiat÷s 

                                                 
15  Puruša Suktha (Purusha Suktha) – Rigvedoje užrašyti 16 himnų Aukš-

čiausiajam Viešpačiui Mahavišnui.  
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laimingi tod÷l, kad esate raginami ugdytis tokį požiūrį ir 
patirti tokį džiaugsmą. 

Santykio su Dievu pakopos  

Garbinimas ir peikimas – dvi monetos pus÷s. Kaip tik 
taip, dvejopai, vertinami didingi ir kilnūs žmon÷s. Kai filme 
rodomas ugnikalnio išsiveržimas ar audringos jūros bangos, 
mušančios į kalną, ekranas n÷ kiek nenukenčia, neapdega ir 
nesušlampa. Po miesto gatv÷mis iškloti dviejų rūšių vamz-
džiai: vienais teka geriamasis vanduo, kitais – srutos. Žmo-
gaus kraujagysl÷s skirtos švariam ir nešvariam kraujui vari-
n÷ti. Jei valgomas maistas, turi būti šalinamos atliekos. Esa-
ma kelių santykio su Dievu pakopų: kaimynyst÷ (salokya), 
artumas (sameepya), m÷gdžiojimas (sarupya) ir susilieji-
mas (sayujya). Tai aiškiai suprasite tada, kai Dievo kaimy-
nyst÷ jums bus tarsi karalyst÷, kurioje karaliaus Viešpats, 
kai būsite rūmų, kuriuose Jis gyvena, tarnai. Ten Jis jus glo-
bos. Jausite, kad Jis – jūsų stipryb÷s šaltinis. Kai pasieksite 
artumo pakopą, būsite tarsi lydintis Viešpaties asmuo, ku-
riam suteikta privilegija būti arti ir prireikus asmeniškai pa-
tarnauti. Kai priart÷site dar arčiau intelektualiai, prad÷site 
jausti Jo buvimą visada. Kai jausit÷s tokie artimi Viešpačiui, 
kad patys apsirengsite „karališkais drabužiais“ (taip elgiasi 
broliai, d÷v÷dami tuos pačius drabužius), pakilsite į moky-
tojo m÷gdžiojimo pakopą. Tada įgysite tokį patį pavidalą, 
imsite taip pat spind÷ti – tas spindesys reikš, kad jumyse 
visiškai išsiskleid÷ dieviškumo žiedas. Pagaliau pasijusite 
esąs sūnus, tiesioginis įp÷dinis, priart÷site prie karališko-
sios j÷gos tiek, kad gal÷site ištarti: „Aš ir mano T÷vas esame 
viena“. Tai susiliejimas, tapsmas vienu, būtent – tarnu, pa-
lydovu, giminaičiu, įp÷diniu. Tokiomis pakopomis žmo-
gaus siela, pažindama Aukščiausiąją Sielą, kyla aukštyn. 
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Pasninko tikslas 

Dauguma jūsų, ypač moterų, laikosi pasninko, tačiau 
nepaiso jokių taisyklių. Nežinote pasninko prasm÷s. Pirma-
dienį pasninkaujate tod÷l, kad ši diena skirta Šivai, antra-
dienį – Lakšmei, trečiadienį – kitam dievui, ketvirtadieni – 
Man (!), penktadienį – v÷l Lakšmei, šeštadienį – Saturnui, 
sekmadienį – Saulei. Lalas Bahaduras, paprastas ir geras 
žmogus, papraš÷, kad tik pirmadieniais nevalgytum÷te va-
karien÷s, bet jūs, suklaidinti ieškotojai, pasninkaudami per-
sistengiate, kenkiate savo sveikatai.  

Periodiškas pasninkavimas skirtas tam, kad pad÷tu-
m÷te savo organizmui išsivalyti ir pails÷ti. Pasninkaudami 
netur÷tum÷te jausti alkio. Ar iš tikrųjų jo nejaučiate? Tą die-
ną negalvokite apie maistą, sutelkite d÷mesį tik į Dievą. Jei-
gu jus vis tiek puola mintys apie maistą ir kankina alkis, ta-
da geriau valgyti ir imtis dvasinio darbo. Pasninkas vadina-
mas žodžiu upavasa, kuris reiškia gyvenimą arti Dievo 
(upa – arti, vasa – gyvenimas). Taigi pasninko įžadą turite 
duoti tam, kad išsivaduotum÷te iš valgio gaminimo rūpes-
čių ir daugiau galvotum÷te apie Dievą. Atminkite – pasnin-
ko tikslas ne bausti kūną, atsisakant vieno ar daugiau val-
gių, o mąstyti apie Dievą. 

Įžadai, pasninkai, bud÷jimai ir pan. kartu su savo ar ne 
savo noru patiriamais sunkumais turi ne silpninti žmogaus 
fizinę ištvermę, o didinti jo dvasinę j÷gą. Šios priemon÷s – 
tarsi purenti žemę aplink augalą, kad šis greičiau augtų, 
tarsi gen÷ti nereikalingas medžio šakas, kad jis augtų dide-
lis ir vešlus. 

Šivaratri, 1966 vasaris 
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ertinkite džiaugsmą ir liūdesį kaip mokytojus,  
mokančius įveikti sunkumus ir išlaikyti pusiausvyrą. 
Liūdesys draugiškai primena ir skiria tinkamą užduotį. 
Jis – geresnis mokytojas nei džiaugsmas. 
Dievas ir padeda, ir baudžia.  
Jeigu Jis nereikalautų atsiskaityti ir paklusti,  
nebūtų Viešpats.  

Satja Sai Baba  
 
 
 

Nesunaikinamas dieviškumas persmelkia visatą 
Kiekvienas vaikas turi t÷vų bruožų. Visi žmon÷s kilę iš 
Dievo, tad tur÷tų tur÷ti Kūr÷jo požymių. Žmogus 
gimsta tam, kad išreikštų savyje glūdintį dieviškumą. 
Energijos, persmelkiančios visą visatą, neįmanoma su-
naikinti. Tačiau ją galima keisti, pavyzdžiui, magnetinę 
energiją galima pakeisti elektra, o elektrą – šviesa arba 
atomine energija. Taigi viena energija gali virsti kita, 
bet jos neįmanoma sunaikinti tod÷l, kad ji dieviška. Vi-
satoje n÷ra vietos ar daikto, kuris nebūtų persmelktas 
dieviškumo. 

Satja Sai Baba  
 

V 
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3. DDDDŽIAUKITöS, KAI ESATE BANDOMI 

Žodis Bharatah reiškia žemę, kurioje visi prisirišę (ra-
thi) prie Dievo (Bha, Bhagavan). Tod÷l čia gimusiems žmo-
n÷ms visos dienos šventos. Visos up÷s šventos. Šventi visi 
kalnai. Ganga nuo pat ištakų iki žiočių šventa, tačiau kai 
kurios vietos, siejamos su ypatingais įvykiais, išminčiais ar 
pranašais, yra itin gerbiamos. Tokios vietos yra Rišikešas, 
Varanasis, Prajagas, Haridvaras ir t. t. Kai kurios metų die-
nos laikomos taip pat šventesn÷mis – tomis dienomis dva-
siniai ieškotojai, atlikdami ypatingą ritualinį Dievo garbini-
mą (puja), pamaldžiai kartodami šventus vardus arba žo-
džius (japa), skirdami laiką meditacijai (dhyana), stengiasi 
dar labiau priart÷ti prie Dievo. Kaip tik tokia diena yra Ši-
varatri.  

Susirinkote čia šiandien ir tikriausiai visą gyvenimą šią 
dieną saugosite savo atmintyje. Susitikti su artimais siela 
piligrimais bei dvasiniais ieškotojais – didel÷ laim÷. Kiek-
vienas iš jūsų esate tarsi šventykla, kurios širdies altoriuje 
gyvena Viešpats, kad ir kaip būtų – žinotum÷te tai ar ne. 
Veikale „Puruša Suktha“ Dievas apibūdinamas kaip turin-
tis tūkstantį galvų, tačiau tai nereiškia, kad Jis iš tikrųjų turi 
tūkstantį galvų. Tai reiškia, kad tūkstantis dabar priešais 
Mane esančių galvų turi vieną širdį, kuri teikia gyvyb÷s ir 
energijos visiems. Ta širdis ir yra Viešpats. Niekas n÷ra at-
skirai nuo savo artimo. Visus vienija tas pats kraujas, tekan-
tis nesuskaičiuojama daugybe kūnų. Kaip tik to moko am-
žinoji visuotin÷ religija (sanathana dharma). Tokio ypatingo 
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mokymo dabar reikia pasauliui. Šias ypač vertingas žinias 
Bharatos šalis, deja, pamiršo. 

Kūnas duotas svarbiam tikslui  

Kūnas yra Dievo dovana žmogui – tad kiekviena jo 
dalis, kiekvienas pojūtis vertas pagarbos ir d÷mesio. Visas 
kūno dalis ir pojūčius reikia panaudoti šlovinti Viešpatį. 
Ausys, klausydamosi nuostabių pasakojimų apie Dievą, tu-
ri džiūgauti. Liežuvis, garbindamas Jį, taip pat turi džiū-
gauti. Antraip žmogaus liežuvis bus tarsi varl÷s, dieną nak-
tį kvarkiančios ant pelk÷s kranto. Kartą Durjodhana16 pa-
reišk÷ Krišnai nebijąs nei Dievo, nei žmogaus. Šis atsak÷, 
jog Durjodhana vertas pasigail÷jimo, nes gyvulys (pasu) bi-
jo, o žv÷ris (mriga) gąsdina. Žmogui nedera elgtis nei kaip 
gyvuliui, nei kaip žv÷riui. Jis netur÷tų nei pats bijoti, nei ki-
tų gąsdinti, nebūti nei bailiu, nei peštuku. Jei žmogus yra 
bailys, jis – gyvulys, jei žmogus peštukas, jis – demonas. 

Jaučiate poreikį panaudoti jums dovanotą kūną to-
kiam svarbiam tikslui, tod÷l esate čia, Prašanti Nilajame. 
Jus visus ir Mane sieja amžina giminyst÷. Ji pagrįsta ne pa-
saulietiniais santykiais, o nuoširdumu, didžiosios ramyb÷s 
buvein÷s ryšiais (prashanthinilaya sambandham). 

Kūnas jums duotas didžiam tikslui – kad gal÷tum÷te 
pažinti savyje esantį Dievą. Juk tur÷dami geros būkl÷s 
automobilį, nelaikote jo garaže. Automobilis skirtas keliau-
ti. Lipkite į jį ir važiuokite. Tik tada jis bus naudingas. Tą 
patį galima pasakyti ir apie kūną – išmokite naudotis jo ge-

                                                 
16  Durjodhana – „Mahabharatos“ veik÷jas, arogantiškas aklojo Dhrita-

raštros vyriausias sūnus, visaip kenkęs pandavams, kad tik šie ne-
gautų teis÷to sosto. Nepaklausęs Bhyšmos, Dronos ir Krišnos patari-
mo, jis žuvo kartu su 99 broliais per Kurukšetros mūšį. 
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b÷jimais, pojūčiais, intelektu, protu, kad gal÷tum÷te pasiek-
ti tikslą ir žengtum÷te keliu į priekį. 

Mūsų šalį dabar ištikusi tragedija 

 Kartą Brihaspačio, dievų mokytojo, sūnus paklaus÷, 
ar jis žinąs, kaip ištrūkti iš besisukančio gimimų ir mirčių 
rato. T÷vas atsak÷ žinąs, tačiau sūnus turįs pats tai sužino-
ti, stengtis ištrūkti iš to rato. Daugelis pradeda tai daryti, 
tačiau jų tik÷jimas silpnas. „Ar aš sugeb÷siu? Ar man pa-
vyks? Kiek tai užtruks?“ – klausia jie. Jei tie žmon÷s vado-
vautųsi tiesa (sathya), dora (dharma), meile (prema), tai įgy-
tų stipryb÷s, reikalingos laim÷ti ramybę (shanthi), kurią 
teikia išsivadavimas. Tada sūnus paklaus÷, ką jam daryti. 
T÷vas atsak÷, jog sūnus išsivaduos tik tada, kai visiškai at-
sisakys pasaulietiškos prieraišos (sarvasanga-parithyaga). 
Brihaspatis buvo laimingas, kad jo vaikas siekia taurių gy-
venimo tikslų. Jis labai skiriasi nuo nūdienos t÷vų, kurie 
kviečia savo sūnus žaisti kortomis ir m÷gaudamiesi l÷kš-
tais žaidimais švaisto laiką. Jei šiandien sūnus to paties 
paklaustų t÷vo, šis pamanytų, kad jo vaikas išprot÷jo, ir iš-
sigandęs imtų galvoti, kaip jį pagydyti. Štai tokia tragedija 
dabar ištiko mūsų šalį. 

Brihaspačio sūnus iš÷jo iš namų ir po aštuonerių aske-
z÷s metų, nugal÷jęs alkį bei troškulį, grįžo. T÷vas nuspren-
d÷ jį išbandyti. Išbandymais reikia džiaugtis, nes tik jie gali 
suteikti pasitik÷jimo. Kaldami vinį į sieną, truputį jį paklibi-
nate tikrindami, ar tvirtai įkal÷te. Patikrinimai svarbūs vi-
sur, ypač dvasin÷je srityje, kur s÷km÷ dažnai būna apgau-
linga ir trumpalaik÷. Sūnus prisipažino neturįs dvasin÷s ra-
myb÷s bei pastovaus tvirtumo. T÷vas patar÷ jam visiškai at-
sisakyti pasaulietiškos prieraišos. Sūnus v÷l iš÷jo į mišką ir 
ten praleido vienerius metus, nekreipdamas d÷mesio nei į 
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karštį, nei į šaltį, nepaisydamas, kur buvo: pav÷syje, ar sau-
l÷je. Kai jis grįžo, t÷vas vis tiek nebuvo patenkintas sūnumi, 
nes šis dar nebuvo išsivadavęs iš savo egoizmo, dar tebuvo 
įklimpęs į sąvokų „aš“ ir „mano“ liūną. Išsivadavęs iš 
egoizmo žmogus iškart patiria du dalykus: dingsta liūde-
sys, jį apima džiaugsmas. 

Tačiau siekti tokio didžio tikslo reikia palengva, žings-
nis po žingsnio. Tie žingsniai – tai geri darbai, Dievo garbi-
nimas ritualais, Jo vardo kartojimas, meditacija, įžadų lai-
kymasis. Taip pat padeda šviesios mintys, malda, padedan-
ti išmokti skirti, kas yra gera, o kas ne, ieškojimas daugiau 
progų patarnauti kitiems. Palengva, nepaliaujamai skaistin-
kite savo sielą, gludinkite intelektą, taurinkite pojūčius ir 
laim÷site Dievo malonę. Atvykote čia paraginti meil÷s. 
Puosel÷kite ją. Gyvenkite ja. Ypač rūpinkit÷s čia esančiais 
senais ir ligotais žmon÷mis. Pasiūlykite jiems pav÷sį ar vie-
tą auditorijoje. Tie, kurie esate jauni ir sveiki, užleiskite to-
kiems žmon÷ms vietą. Laikykit÷s jums skirtų taisyklių ir 
džiaukit÷s, kai vienuoliktą valandą vakaro jus palaiminsiu 
per vandens liejimo ceremoniją (abhishekam) ir kai naktį iš 
Manęs iškils lingamas (lingodbhavam). 

Prašanti Nilajamas, Šivaratri, 1966 02 18  
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Aukščiausias atsidavimas 
Narada17 apibūdindavo piemenaičių meilę Dievui posa-
kiu „aukščiausias atsidavimas“ (parama bhakti). Joms 
Viešpats buvo draugas ir didžiausias turtas. Jos buvo 
taip atsidavusios Dievui, kad nekreipdavo d÷mesio į pa-
saulį, atrodydavo tarsi apsvaigusios. Išgirdusios Kriš-
nos fleitos melodiją piemenait÷s, viską pamiršusios, pul-
davo į mišką jo ieškoti. Jos suvok÷, jog didžioji išmintis 
žmogui ateina tada, kai jis susivienija su Dievybe. Taip 
susivienijusios piemenait÷s nebeskirdavo gyvų būtybių 
nuo negyvų daiktų. Visur jos reg÷jo tik Dievą. 

Satja Sai Baba  
 
 

                                                 
17  Narada – „Mahabharatoje“ ir Puranose minimas dieviškasis išmin-

čius, muzikantas, sukūręs styginį muzikos instrumentą vyną, kelia-
vęs po pasaulį giesm÷mis šlovindamas dievą Narajaną.  
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4. PPPPRADŽIUGINKITE ŽMOGŲ –  

PRADŽIUGINSITE DIEVĄ 

Matote, kaip staiga į dangų pakyla l÷ktuvas. Kažkas 
jums sako, jog l÷ktuvas skrenda tod÷l, kad jį vairuoja pilo-
tas. Tačiau jūs galite netik÷ti, nes stov÷dami ant žem÷s pilo-
to nematote. Nor÷dami pamatyti pilotą, turite patekti į l÷k-
tuvą. Negalite stov÷dami ant žem÷s tvirtinti, kad piloto n÷-
ra. Tas pat nutinka, kai žiūrite į visatą. Tik÷kite, kad joje yra 
Dievas. Neneikite Jo vien tod÷l, kad Jo nematote. Žmon÷s 
netiki Dievu, tačiau pasikliauja laikraščiuose spausdinamo-
mis žiniomis apie tai, ko nemat÷ ar negali matyti. Jie labiau 
tiki savo ausimis, nei akimis ar protu. Juk kai aklas, tamsoje 
skendintis žmogus pradeda neigti, kad šviesos n÷ra, į jo žo-
džius nekreipiate d÷mesio. 

Net jei žmogus neieško Dievo, jis bent jau gal÷tų siek-
ti ramyb÷s (shanthi), džiaugsmo (santhosh), laim÷s (sou-
khyam) ar laisv÷s (swatantra). Tačiau žmogus šių dalykų 
neieško, net nebando jų ieškoti. Sukutis nepaliauja sukę-
sis – žmogus Žem÷je taip pat amžinai dirba, silpsta, ne-
pailsi. Vienintelis džiaugsmas, kurį žmogus patiria, trunka 
neilgai – čia yra, čia n÷ra. Skausmas nutraukia džiaugsmą. 
Džiaugsmas keičia skausmą. Žmogus gyvena ilgai ir yra 
našta žemei, metų metus suvartoja daug ryžių bei kviečių, 
tačiau sau ir kitiems nesuteikia nei džiaugsmo, nei ramy-
b÷s. Aliejaus lempa švies ryškiau, jeigu į ją smarkiai pūsite 
orą. Jūsų šviesa taip pat apsiblaus÷, ji tuoj užges – tad 
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smarkiai pūskite į ją orą, kitaip sakant – užsiimkite dvasi-
ne veikla, apšvieskite savo protą ir dalykite šviesą visiems, 
kurie prie jūsų prisiartins. 

Nemenkinkite Viešpaties  

Apleidote net tą mažą dvasinį darbelį, kurio reikalauja 
Šivaratri. Senais laikais tą dieną žmon÷s n÷ lašelio vandens 
į burną neimdavo. Dabar niekas nebesilaiko tokių griežtų 
taisyklių. Senov÷je žmon÷s visą naktį nemiegodavo ir nepa-
liaujamai kartodavo: „Om Nama Šivaja“. Dabar jie pamiršo 
Šivos vardą. Tereikia tik kam nors užsiminti apie Dievą – 
iškart prasideda ginčai ir diskusijos. Tokie žmon÷s mano 
esą aukščiau už kitus. Tačiau Dievą gali pažinti tik tie, ku-
rie skaito šventuosius raštus ir atpažįsta Dievo ženklus, 
bruožus, ypatingas savybes. Tam skirtas ypatingas moks-
las. Nemenkinkite Viešpaties kelio ar Paties Dievo vien to-
d÷l, kad turite liežuvį ir galite juo plakti. Būkite ramūs, ne-
neikite Dievo. Net ateistai liūdi, kenčia, patiria skausmą. 
Ateizmas n÷ra pranašesnis už teizmą. Ateistas, tiesiog per-
k÷lęs nešulį nuo galvos ant pečių, neigia, kad galvos n÷ra. 
Nešulį vis tiek reikia nešti, tik sunkiau. Štai pasakojimas 
apie tai, kaip kartą audroje vienas ministras su tarnu plau-
k÷ valtimi per ežerą. Matydamas aplinkui š÷lstantį vandenį 
tarnas puol÷ į paniką, išsigando, kad valtis neapsiverstų. 
Tad ministras pagrieb÷ vargšą žmogų, kelis kartus panardi-
no jį į vandenį, o kai tas ÷m÷ šaukti: „Į valtį, į valtį!“, įtrau-
k÷ atgal. Atsidūręs valtyje tarnas žinojo, kad yra apsaugo-
tas nuo vandens, kurio taip bijojo. Mes taip pat esame 
Dieve, tačiau bijome pasaulietinio gyvenimo (samsara) van-
dens. Tik tada, kai teks iškęsti sunkius pasaulietinio gyve-
nimo išbandymus, suprasite, kokį saugumą teikia tik÷jimas 
Dievu.  
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Save pažinsite padedami dvasinio mokytojo  

Akis yra nedidel÷, tačiau gali matyti žvaigždes, esan-
čias už milijonų mylių. Kaip yra iš tikrųjų? Ar mato akis? 
Ar pati akis gali matyti? Ne. Turite išmokti pažinti kitus, 
bet daug svarbiau – pažinti save. Jums labai rūpi kiti žmo-
n÷s. Važiuodami traukiniu teiraujat÷s pakeleivių apie jų 
šeimą, giminystę, turtą, o patys nežinote, kokių turite gimi-
nių, kokiu turtu disponuojate, ką esate paveld÷ję, kokią pa-
d÷tį visuomen÷je užimate. Juk esate gimę iš Manaus18, žmo-
gaus, moral÷s kodekso autoriaus. Tas kodeksas yra jūsų 
turtas. Jūsų širdyje gyvena Dievas, tod÷l iš tikrųjų esate die-
viški. Tačiau jūs neigiate turį tokį turtą, tad skurstate ir 
silpstate. Nor÷dami pamatyti savo akis, paimkite veidrodį. 
Nor÷dami pažinti savo įgimtą didingumą, susiraskite dva-
sinį mokytoją (guru). 

Neigiantys Dievą neigia save ir savo šlovę. Visų širdy-
se vienokiu ar kitokiu pavidalu slypi meil÷ – ji gali būti 
skirta vaikams, vargetoms, darbui ar tikslui. Toji meil÷ yra 
Dievas, juose rusenanti dieviškumo kibirkštis. Žmon÷s pa-
tiria palaimą (ananda) – kad ir mažą, kad ir laikiną. Tai yra 
taip pat Dievo, dieviškumo kibirkštis. Jie jaučia ramybę, ne-
šališkumą, užuojautą – tai Dievyb÷s atspindžiai jų sielos 
veidrodyje, sielos tobulumo apraiškos, kurios atsiskleidžia 
ugdantis dorybes. Tačiau nieko gero, jeigu šios savyb÷s at-
siskleidžia d÷l bej÷giškumo, kaip pasakojama Tenalio Ra-
makrišnos19 istorijoje apie vagį.  

                                                 
18 Manus – pagal induizmo mitologiją – pirmasis Žem÷je gyvenęs žmogus. 
19 Tenalis Ramakrišna – XVI a. Vidžajanagaros karalyst÷s, esančios Pie-
tų Indijoje, rūmų poetas. 
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Lavinkite savitvardą 

Tas vagis iš baim÷s parod÷ didelę ramybę ir ištvermę. 
Ramakrišna, pamatęs, kad naktį į sodą įslinko vagis ir pasi-
sl÷p÷ už gūbro20 krūmo prie šulinio, pašauk÷ žmoną, papra-
š÷ atnešti kibirą su virve, kad gal÷tų pasemti iš šulinio van-
dens. Žmona atneš÷ kibirą. Vagis, susigūžęs patamsyje, ste-
b÷jo namo šeimininko judesius, vildamasis, kad jis su žmo-
na greitai grįš į namą. Vagis svarst÷, kaip jiems grįžus į na-
mą jis v÷liau ten įslinks ir nepasteb÷tas juos apipl÷š. Jam tai 
besvarstant, Ramakrišna apsimet÷, kad kažkas įkrito į ger-
klę. Jis pas÷m÷ burna vandens, garsiai pagargaliavo gerklę 
ir spjov÷ kaip tik ten, kur tūnojo vagis. Ramakrišna spjov÷ 
tiesiai į veidą vagiui – kaip tik to jis ir nor÷jo. Vargšelis nei 
gal÷jo sprukti šalin, nei pasipriešinti – jis labai bijojo paju-
d÷ti, tad labai ramiai s÷d÷jo. Tačiau ar tai galima pavadinti 
dorybe? Ar pritariate tokiam vagies poelgiui? Juk jis taip el-
g÷si ne d÷l tik÷jimo, o iš baim÷s. Tokia ramyb÷ ir ištverm÷ 
nieko verta. Lavinkite savitvardą ir niekada nesiliaukite ti-
k÷ję Dievu – tada ji bus jūsų stipryb÷s šaltinis.  

Kenčiate nuo ligos, kurią gali išgydyti „Gyta“. Tai ap-
gaul÷s (moha) liga, kuri iškreipia jūsų vertybių supratimą, 
temdo reg÷jimą, keičia požiūrį. Tačiau jei norite, kad vaistai 
jums pad÷tų, turite jausti tokį liūdesį (vishada), kokį jaut÷ 
Ardžuna, pasižym÷ti tokiu pasiaukojimu (prapathithi), ko-
kiu jis pasižym÷jo, būti išsiugdę tokią neprieraišą (vairagya), 
kokią jis buvo išsiugdęs, ir liudyti tokį d÷mesio sutelktumą 
(ekagratha), kokį jis liudijo. Ardžuna, užuot išžudęs savo gi-
mines, mokytojus ir senolius bei s÷dęs į sostą, buvo pasi-
rengęs gyventi iš išmaldos. Jei tur÷site tokį troškimą, „Gy-
ta“ išsklaidys iliuziją ir jus išvaduos.  

                                                 
20  Gūbras – Indijoje augantis ilgavaisis vijoklinis augalas.  



4. Pradžiuginkite žmogų – pradžiuginsite Dievą 
 

 27 

Nepasteb÷kite kitų žmonių trūkumų 

Patys nustatykite savo dvasinio tobul÷jimo lygmenį, 
mokyklos klasę, kurioje gal÷tum÷te mokytis. Tada stenkit÷s 
pereiti į aukštesnę klasę. Stenkit÷s iš visų j÷gų ir laim÷kite 
Dievo malonę. Nesider÷kite. Nepulkite į neviltį. Ženkite 
žingsnį po žingsnio. Svarbu, kad eitum÷te į tikslą, ne šalin 
nuo jo. Nesididžiuokite turtu, išsilavinimu, statusu – įklimp-
site į egoizmo liūną. Nepasteb÷kite kitų žmonių trūkumų. 
Ieškokite savų klaidų. Džiaukit÷s, kai kitiems sekasi. Daly-
kit÷s džiaugsmu su kitais. 

Kad ir kaip būtum÷te išsilavinę, neleiskite savo širdyje 
išdžiūti Indijos kultūrai. Kartą gyveno didis panditas, pui-
kiai išmanantis amžinąją visuotinę religiją, uoliai besilai-
kantis priedermių. Jis pasiunt÷ savo sūnų mokytis į užsienį. 
Prieš išlyd÷damas sūnų panditas nusived÷ jį į šeimos die-
vyb÷s (kuladevatha) Motinos Kal÷s21 šventyklą, o kai šis lipo 
į garlaivį, su d÷kingumo ašaromis akyse parod÷ ant savo 
galvos nešiojamą šventą deiv÷s ženklą. T÷vas dažnai raš÷ 
sūnui, maldaudamas svetimame krašte tęsti ritualinį garbi-
nimą. Jis tik÷jo, jog vaikinas nenutrauks rytinių bei vakari-
nių apsiplovimų bei giedojimų. 

Kai po kelerių metų sūnus parskrido l÷ktuvu apsiren-
gęs keistais drabužiais, t÷vas vis tiek tik÷jo, kad jis išliko in-
das, ir nusived÷ į Motinos Kal÷s šventyklą pad÷koti, kad su 
jos palaiminimu vaikas grįžo saugus ir sveikas. T÷vas pra-
d÷jo giedoti šimtą aštuonis Dievo vardus, papraš÷ sūnaus 
jam pritarti. Tačiau koks jis buvo sukr÷stas, kai vaikinas 
kreip÷si į deivę: „Labas, ponia Šiva! Kaip laikot÷s?“ T÷vas 
suprato, kad sūnus išsižad÷jo savo religijos. Jam d÷l to labai 
suspaud÷ širdį. 

                                                 
21  Deiv÷ Kal÷ – induizme griaunanti blogį ir išsklaidanti iliuziją deiv÷. 
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Tiesos nepaisymo pasekm÷s  

Amžinoji visuotin÷ religija reikalauja laikytis svarbiau-
sių nuostatų: tiesos, doros, ramyb÷s ir meil÷s. Dharmara-
dža, vyriausias pandavų brolis, uoliai laik÷si tiesos, tačiau 
per Kurukšetros mūšį buvo įtikintas nekaltai sumeluoti, 
griebtis, jo nuomone, pateisinamos gudryb÷s, kas buvo la-
bai nesąžininga. Nor÷dami užmušti Dhroną, svarbiausią 
lankininką ir priešų kariuomen÷s vadą, pandavai sugalvojo 
jį pergudrauti. Jie pavadino karo dramblį Dhronos sūnaus 
Ašvatamos vardu ir jį nugalabijo. Pandavų kariuomen÷ 
÷m÷ džiaugsmingai šaukti: „Dramblys Ašvatama negyvas!“ 
taip, kad gird÷tų kauravai. Tai buvo tiesa. Tačiau kareiviai 
šaukdami muš÷ būgnus, trimitavo trimitais taip garsiai, 
kad Dhrona išgirdo tik žodžius: „Ašvatama negyvas“. Jis, 
žinoma, paman÷, kad nuo priešo rankos krito jo sūnus. 

Dhroną ap÷m÷ didelis liūdesys, jo rankos nusviro, jis 
nebegal÷jo iš lanko laidyti str÷lių taip mikliai, kaip anks-
čiau, nes buvo susijaudinęs ir pakirstas. Pasak epo, d÷l šios 
vienintel÷s per visą gyvenimą padarytos nuod÷m÷s Dhar-
maradža tur÷jo kelias minutes praleisti pragare. Tokios bū-
na tiesos nepaisymo – kad ir paties menkiausio – pasekm÷s. 

Gyvenimas bus prasmingas tada,  
kai stengsit÷s kitiems palengvinti skausmą 

Paklausykite, kas buvo paskui. Kai kito pasaulio pa-
siuntiniai lyd÷jo mirusį Dharmaradžą į pragarą, kur jis tu-
r÷jo laikinai apsistoti, pragaro gyventojai, staiga padvelkus 
v÷sai ir pasklidus kvapniam orui, pajuto džiaugsmą, kurio 
niekada nebesitik÷jo pajusti. Tokį jausmą suk÷l÷ šventos 
sielos art÷jimas prie siaubingos bausm÷s vietos. Nelaimingi 
nusid÷j÷liai susibūr÷ aplink Dharmaradžą, kad jį pamatę 
nurimtų, kad jiems palengv÷tų. Kai Dharmaradžai buvo 
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liepta grįžti į dangų (jo bausm÷s laikas greitai baig÷si), pra-
garo gyventojai ÷m÷ šaukti, kad jis ilgiau pasiliktų – jie taip 
nenor÷jo grįžti ir v÷l kęsti karščio bei skausmo. Išgirdęs jų 
gailias aimanas, Dharmaradža pasak÷ atiduodąs jiems visas 
savo dovanas, kuriomis jį apdovanojęs dangus, ir pasiliekąs 
su jais! Taip kilniai pasielgęs Dharmaradža ne tik pad÷jo 
kenčiančioms būtyb÷s, bet ir užsitarnavo ilgesnį laiką bei 
garbingesnę vietą danguje. Gyvenimas bus prasmingas ta-
da, kai stengsit÷s kitiems palengvinti skausmą ir suteikti 
jiems ramyb÷s bei džiaugsmo. 

Tarnauti žmogui – svarbiau nei tarnauti Dievui. Jūsų 
tarnavimo Dievui nereikia. Pradžiuginkite žmogų – pra-
džiuginsite Dievą. Veikale „Puruša Suktha“ rašoma, kad 
Viešpats turi tūkstantį galvų, akių ir kojų. Kitaip sakant, vi-
sos būtyb÷s yra Jis. Visų galvos, rankos ir kojos yra Jo. Jos 
n÷ra atskiros. Atkreipkite d÷mesį – nerašoma, kad Jis turi 
tūkstantį širdžių. Yra tik viena širdis. Tas pat kraujas srūva 
visomis rankomis ir galvomis. Kiekvienas žmogus yra Jo 
kūno dalis. Tarnaudami kūno daliai tarnaujate visam žmo-
gui. Tarnaudami žmogui tarnaujate Dievui. 

Prašanti Nilajamas, Šivaratri, 1966 02 19 
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Net siekdami išsivadavimo  
nebūkite savanaudžiai 

Pasiaukojimas yra didžiausia žmogaus doryb÷. Niekam 
nesiaukojantis žmogus serga fiziškai ir dvasiškai. Kaip 
aukojimasis veikia žmogų? Jis panaikina savanaudišku-
mą. Kol žmogus rūpinsis tik savimi, tol jis negal÷s pa-
žinti Tikrov÷s. Egocentrikas niekada nepriart÷s prie 
Aukščiausiojo. Tod÷l reikia ugdytis platų požiūrį ir tar-
nauti artimui. Net siekdami išsivadavimo nebūkite sa-
vanaudžiai. Jei rūpinsit÷s tik savo išsivadavimu (ma 
mukti), nelaim÷site jokio išsivadavimo (na mukti). Tie, 
kurie siekia tik asmeninio išsivadavimo, niekada jo ne-
laim÷s. 

Satja Sai Baba  
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5. MMMMYLöKITE MEILöS ŠALTINĮ 

 Vakar ir užvakar tur÷jote progos džiaugtis palaima. 
Esu laimingas, kad šiandien galite m÷gautis saldžiu dvasi-
nių kalbų nektaru. Man jūs visi atrodote tarsi vandenyno 
bangos, apšviestos m÷nulio. Palaimos, kurią matau jūsų 
veiduose, tikroji priežastis yra meil÷ meil÷s šaltiniui. Juk ži-
note, jog Aš at÷jau pakelti doros ir tai darau iš meil÷s. 

Tačiau jūs savo palaimą turite nukreipti naudingos vi-
suomenei veiklos linkme. Tik apakę prad÷site vertinti akis. 
Vandenį imsite vertinti ne tada, kai jis gausiai tek÷s iš čiau-
po, o kai jo bus labai mažai. Kai išdžiūva rezervuarai ir šu-
liniai, žmon÷s maldauja puodelio vandens. Taip pat elkit÷s 
ir su palaima – kol galite imkite, saugokite, didinkite ją ir 
sudr÷kinkite ja išdžiūvusias širdis.  

Senov÷je Šankara22 steng÷si žmonių širdyse sutvirtinti 
tik÷jimą Beribiu Visagaliu ir išrauti jose suveš÷jusias blogą-
sias savybes, kad žmogus gal÷tų pažinti tiesą. 

Pažinęs tiesą žmogus išsivaduoja iš egoizmo, puikyb÷s 
ir liūdesio – jo nebeveikia nei pagyros, nei kaltinimai. Toks 
žmogus visada ramus ir tvirtas tarsi kalno viršūn÷, kurios 
nesudrebina jokios audros, tarsi kino ekranas, kuriam jo-
kios žalos nedaro nei puolimų ugnis, nei garbinimo lietus. 
Budhagajoje23 Budha kartą pasak÷, jog g÷ris ir blogis, šlov÷ 

                                                 
22  Šankara – IV a. indų filosofas, skelbęs nedualumo (adwaitha) filosofiją. 
23  Budhagaja – šventas miestas šiaur÷s Indijoje, Biharo valstijoje, kur 

Budha, s÷d÷damas po bodhi medžiu, nušvito. 
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ir nešlov÷, garbinimas ir šmeižtas yra tarsi dvi kojos. Žmo-
gus negali eiti tik viena koja. Gyvenime reikalingos abi ko-
jos. Žmoguje yra ir maisto, ir atliekų, švarų ir nešvarų krau-
ją varin÷jančių kraujagyslių. Po miesto grindiniu nutiesti 
vamzdžiai, skirti ir geriamajam vandeniui, ir kanalizacijai.  

Darykite žmon÷ms gera  

Kartą prie Budhos prisiartino ateistas ir smarkiai jį už-
sipuol÷, ÷m÷ šmeižti jį ir jo bendrininkus, bjauriai elgtis. 
Budha jo klaus÷si n÷ kiek nereaguodamas. Puol÷jas pritrū-
ko žodžių, įniršo ir labai susierzinęs nu÷jo sau. 

Paklaustas, kod÷l nieko tam žmogui neatsak÷, Budha 
tar÷: „Jei kas nors ateina pas jus į svečius, pakanka ištarti: 
„Sveikas!“ arba paklausti: „Kada atvykai?“, kad žmogus 
suprastų, jog yra laukiamas. Tačiau jei žmogaus nepasteb÷-
site, nereaguosite į jį, jis apsisuks ir nekeldamas didelio 
triukšmo išeis.“  

Daugumą jūsų skaudina kai kuriuose laikraščiuose 
spausdinamas šmeižtas apie Mane. Raginate ko nors imtis. 
Tačiau Aš visus raminu, nes tai yra geriausias būdas atlai-
kyti ir garbinimą, ir kaltinimą. Vandenynas niekada neper-
sipildo ir neišdžiūva. Jis visada vienodas, didingas, ramus. 

Visada jums patariu daryti žmon÷ms gera, suteikti 
jiems laim÷s, pad÷ti gyventi. Tai vadinama „gerais dar-
bais“ (sath karma). O šie laikraščiai, gyvenantys iš melo, 
sugeba išpešti šiek tiek pinigų iš prastą skonį turinčių 
žmonių. Tačiau tai galima būtų pavadinti ir naudingu dar-
bu, nes žmon÷s, skleidžiantys tokį fantastišką absurdą, 
puikiai žinodami, kad meluoja ir apsigauna, taip elgda-
miesi patiria džiaugsmą. Nestabdykite jų – nesumok÷ję n÷ 
vienos paisos nesuteiksite jiems džiaugsmo. Tegu jie vo-
liojasi savo pačių purve. Džiaugsmą teikia žmogaus siela. 
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Kai ji bloga, jis džiaugiasi blogiu. Kai siela tyra, žmogus 
džiaugiasi tyrumu. 

Dievas pasireiškia daugybe ir įvairove  

Hiranjakašipus24 tvirtino, jog Dievo niekur n÷ra. Jo sū-
nus Prahlada25 teig÷, kad Dievas yra visur. T÷vas tur÷jo iš-
kęsti pažeminimą ir sunaikinimą. Sūnus pakilo į palaimin-
tųjų aukštumas. Sūnus žinojo, kad Dievas pasireiškia dau-
gybe ir įvairove. Štai neseniai į vyro namus atitek÷jusi jau-
namart÷ tiek÷ šeimos nariams pietus. Pietautojai papraš÷ 
ghi26, sviesto ir pasukų, o ji nusprend÷ nesivarginti ir vi-
siems atneš÷ pieno, nes, jos nuomone, piene buvo visi šei-
mos narių pageidaujami produktai. 

Kai pajusite Viešpaties palaimą, išmoksite džiaugtis ir 
mažesne palaima. Pan÷rę į jūrą ieškokite perlų. Nu÷ję prie 
troškimų išsipildymo medžio (kalpavriksha) prašykite die-
viškos palaimos. Negeiskite mažesnių dalykų, kai už men-
kiausias pastangas galite gauti didžiausia. Žmogui įgimta 
trokšti susilieti su begalybe, didybe, platybe, nes jo širdies 
gelm÷je yra Aukščiausiasis, kuris visiškai toks pat kaip 
žmogus. Panašiai veršiukas ilgisi karv÷s. Kiekvienas ver-
šiukas pažįsta savo motiną. Tur÷dami po tūkstantį karvių ir 
veršiukų, veršiukus paleiskite ir kiekvienas suras savo mo-
tiną. Taip pat turite žinoti, kur gauti pastiprinimą ir palai-
kymą. Tai duoti gali tik Dievas, iš kurio esate at÷ję. 

                                                 
24  Hiranjakašipus – Puranose minimas piktas ir galingas demonas, Pra-

hlados t÷vas, nor÷jęs užmušti savo sūnų, kai šis atsisak÷ jį garbinti 
kaip dievą. 

25  Prahlada – Puranose minimas personažas, nuo pat vaikyst÷s pasižy-
m÷jęs nepaprastu atsidavimu Viešpačiui. 

26  Ghi – lydant išvalytas sviestas.  



Kalba Satja Sai, VI tomas 
 

 34 

Liūdna nūdienos žmonijos pad÷tis  

Prad÷ję žengti dvasiniu keliu pajuntate nerimą, nes jū-
sų laukia mirtis, pasirengusi jus pakirsti. Prie Gangos up÷s 
kelto daugyb÷ žmonių lauk÷ valties, kad gal÷tų ja persikelti 
į kitą up÷s krantą. Kai valtis atplauk÷, jie stumdydamiesi ir 
braudamiesi sulipo, o kol valtininkas plukd÷ žmones, jie 
ginčijosi ir kumščiavosi vienas su kitu. Visi nerimavo, der÷-
josi su valtininku d÷l mokesčio, reikalavo daugiau vietos. 
Niekas net nepajuto, koks pavojus iškilo jų gyvyb÷ms. Ta-
čiau tarp jų atsirado vienas išmintingas žmogus, kuris juos 
persp÷jo sakydamas: „Broliai, po dešimties minučių pasiek-
sime krantą. Prašau, nusiraminkite, pamirškite savo įgei-
džius, melskite Dievą.“ Tokia liūdna yra nūdienos žmoni-
jos pad÷tis. Stov÷dami prie mirties slenksčio žmon÷s puo-
tauja ir tenkindami tuščius įgeidžius švaisto laiką.  

Taip yra tod÷l, kad jie tapatinasi su kūnu. Tačiau kū-
nas t÷ra tik gyvenamoji vieta, vežimas, d÷ž÷. Manykite, kad 
esate gyventojas, ir didžioji jūsų liūdesio dalis dings, suma-
ž÷s egocentriškumo, pasijusite esą giminingi visiems kitų 
kūnų gyventojams. Kartą Vivekananda27 keliaudamas at-
klydo į vieną miestą. Žmon÷s jame atpažino didį vienuolį ir 
mokslininką – maždaug tris dienas nepaliaujamai pas jį 
sruvo lankytojai. Vieni klaus÷ apie dvasinio darbo subtilu-
mus, kiti ginčijosi su juo d÷l painių šventuosiuose raštuose 
d÷stomų logikos, gramatikos, etikos teiginių. Studentai tei-
ravosi, ką daryti, kad tauta atgimtų, ir praš÷ patarimo. O 
viena senut÷ s÷d÷jo kampe ir, netardama n÷ žodžio, tik ati-
džiai steb÷jo Vivekanandą. Ji ten lauk÷ tris dienas, kad ga-
l÷tų prieiti prie vienuolio.  

                                                 
27  Vivekananda (1863–1902) – indų dvasinis mokytojas, Ramakrišnos 

sek÷jas, pirmasis skleidęs Vedantos mokymą Vakaruose, JAV. 
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Savyb÷s, kuriomis pelnoma Dievo malon÷  

Kai pagaliau moteriai pasitaik÷ proga prieiti prie di-
džio mokytojo, ji paklaus÷: „Sūnau, gal tau atnešti valgyti? 
Tie žmon÷s nieko tau nedav÷, neleido net kelioms minu-
t÷ms išeiti ir paprašyti išmaldos mieste. Tik pasakyk man ir 
aš nueisiu, atnešiu valgyti ir gerti.“ Vivekanandą labai su-
jaudino jautri moters širdis. Jis tar÷: „Esi iš tikrųjų palai-
minta. Ar gali išsilavinimas išvaduoti žmogų? Tik užuojau-
ta, patarnavimas, įsijautimas į kitą žmogų ir bandymas su-
mažinti jo liūdesį gali pad÷ti laim÷ti Dievo malonę.“ Meil÷ 
ir tarnavimas išvaduoja sielą iš egoizmo – tada joje atsi-
skleidžia Dievas. 

Kartą vienas žmogus pasiskolino iš kito žmogaus pini-
gų ir pažad÷jo grąžinti kitą dieną tekant saulei. Skolintojas 
paklaus÷: „Ar gali būti tikras, kad rytoj saul÷ patek÷s?“ 
Anas atsak÷: „O ar gali būti tikras, kad aš išgyvensiu iki 
rytdienos, kad gal÷čiau grąžinti tau skolą, o tu išgyvensi, 
kad ją paimtum?“ Gyvenime niekuo negalima pasitik÷ti. 
Tad, kol galite, nedelsdami ženkite nors kelis žingsnius į 
tikslą. D÷l tokios nedidel÷s pastangos Viešpats gali pailgin-
ti jūsų buvimą čia, kad pasiektum÷te tikslą.  

Meil÷ savo Dievui netur÷tų virsti fanatiškumu ar ne-
apykanta kitiems Jo vardams ir pavidalams. Tokia liga da-
bar puola net garsius žmones. Nepasiduokite jai. Tik÷kite, 
jog visi, garbinantys Viešpatį ir bijantys nuod÷m÷s, yra jūsų 
broliai, artimiausi gimin÷s. Visiškai nesvarbu, kaip jie ren-
giasi, kalba, kokios yra odos spalvos ar net kaip garbina 
Dievą.  

Įvairius gyvūnus vaizduojantys saldainiai vertinami ne 
d÷l gamintojo jiems suteikto pavidalo, o d÷l cukraus. Žmo-
n÷s perka tuos „gyvūn÷lius“ tod÷l, kad jie saldūs. Jiems ne-
svarbu, į ką saldainiai panašūs – dramblius, šunis, kates, 
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žiurkes, šakalus ar liūtus. Kiekvienas pasirenka tai, kas jam 
labiau patinka. Visi saldainiai saldūs. Saldyb÷ traukia žmo-
gų (manava) prie Dievo (Madhava), veiklą (pravriththi) pasuka 
į pasiaukojimą (nivriththi), palaimą (ananda) – į aukščiausios 
būties suvokimą (sath-chith-ananda). Kai žmogus įsigeidžia 
šių dalykų, nereikšmingi troškimai ir alkis dingsta.  

Geriausias būdas tarnauti Dievui  

Prahlada žinojo, jog „šis pasaulis sklidinas Dievo“ (sar-
vam Vishnu mayam jagath). Jis tai suprato iš studijų ir bandy-
mų. Berniukas tai žinojo visada. Tad kai staiga priešais atsi-
radęs Viešpats liep÷ Prahladai pasakyti, kokios dovanos 
nor÷tų, šis nepapraš÷ nei atgaivinti t÷vo, nei grąžinti jam 
karalyst÷s, nei ilgo gyvenimo, turto ar garb÷s, o tik meld÷ 
palengvinti visų gyvų būtybių skausmą. Prahlada žinojo, 
kad tose būtyb÷se yra Dievas ir kad tarnauti joms, paleng-
vinti joms skausmą ir suteikti džiaugsmo yra geriausias bū-
das tarnauti Dievui. Lūpos reikalingos tam, kad tartum÷te 
raminamus žodžius, rankos – kad dirbtum÷te gerus darbus. 
Žmogus turi naudotis kūnu niekada nepamiršdamas, kad 
jame yra Dievas.  

Daugelis jūsų netinkamai supranta pasninką, persi-
stengia. Pirmadienį jūs pasninkaujate, kad įtiktum÷te Šivai, 
antradienį – Lakšmei, trečiadienį – kitai dievybei, ketvirta-
dienį – pagerbdami Mano vardą, penktadienį – deivę Gau-
rę28, šeštadienį – bijodami Saturno, sekmadienį – kad pelny-
tum÷te Saul÷s malonę. Lalas Bahaduras mano, kad pasnin-
kaudami vieną dieną per savaitę išspręsite maisto trūkumo 
problemą, tačiau jūs galite nuveikti daug daugiau. Pasnin-
kaudami Dievo malon÷s nelaim÷site.  
                                                 
28  Gaur÷ – indų deiv÷; kitas Šivos žmonos Parvat÷s vardas, duotas jai 

d÷l šviesios veido spalvos (skr. gauri – baltas).  
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Būkite saikingi  

Žodis „pasninkas“ (upavasa) reiškia, kad šventomis 
dienomis visos jūsų mintys, darbai ir žodžiai turi būti apie 
Dievą, jog tomis dienomis turite būti arti Jo, Jame, Jam. To-
mis dienomis valgymas, miegojimas ir kitokia fizin÷ veikla 
turi užimti antrą vietą, o pirmąją reikia skirti meditacijai, 
Dievo vardui kartoti. Jei d÷l tokio pasninko fiziškai nusilp-
site, kalt÷ kris Viešpačiui – žmon÷s ims smerkti jūsų garbi-
namą Dievą. Jus pamatę jie sakys: „Kas nutiko? Prieš pra-
d÷damas pasninkauti atrodei daug geriau, o dabar taip su-
plon÷jai ir nusilpai, kad vos pajudi.“ Jie kaltins Mane. 

Niekada nepersistenkite, būkite saikingi ir išmintingi. 
Vadinate Mane vidiniu visų būtybių gyventoju (sarvabhoo-
tha-antharathma), visa persmelkiančiu (sarvavyapi), tačiau 
kai kas nors trukdo jums atvykti čia į Navaratri29 ar Šivarat-
ri šventę, supykstate, nusimenate. Tegu jūsų tik÷jimas visur 
esančiu Dievu niekada nenusilpsta. Moterys, jūs ypač turite 
tarnauti vyresniems šeimos nariams ir savo vyrams. Nema-
nykite, kad vyras ar vaikai yra jums kliūtis. Nejauskite 
jiems nieko blogo. Garbinkite savo vyrą kaip Dievą, tarnau-
kite vaikams lyg Jašoda30, kuri tarnavo Krišnai. Matykite 
juose jūsų garbinamą Viešpatį.  

Kartą Vidžajanagare, valdant karaliui Krišnai Devara-
džai31, ÷m÷ sparčiai plisti užkrečiama liga. Pranešta, kad li-
gą išplatino žiurk÷s – tad į kiekvienus namus buvo prista-
tyta kat÷, turinti „leidimą“ gauti kačių ÷dalo. Tačiau žiur-
k÷s niekaip neišnyko. Po kelių dienų buvo ištirta, jog kat÷s, 

                                                 
29  Navaratri arba Dasera – Indijoje spalio m÷nesį švenčiama gerųjų j÷gų 

pergal÷s prieš blogąsias švent÷. 
30  Jašoda – Krišnos įmot÷. 
31  Krišna Devaradža – vienas iš garsių Indijos karalių, gyvenęs XVI am-

žiaus pradžioje. 
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prisi÷dusios iki soties kačių ÷dalo, taip aptingo, kad nebe-
gaud÷ žiurkių. 

Kates šerti reikia taip, kad jos gaudytų žiurkes. Žmo-
gus savo kūną turi sotinti taip, kad gal÷tų aršiai kovoti su 
savo blogais polinkiais, jusliniais geismais, netinkamais 
įpročiais ir jų atsikratyti. Kol žmogus to nepadarys, jame 
neatsiskleis Dievas. Žemę aplink medžio kamieną reikia 
kartkart÷mis purenti, kad šaknys sustipr÷tų, šakas – gen÷ti, 
kad ant jų atsirastų žiedų ir subręstų vaisiai. Žmogus taip 
pat privalo valdyti savo mintis, lavinti charakterį ir rūpintis 
gyvenimo medžiu. 

Vertinkite nelaimes kaip Dievo malon÷s  
apraiškas  

Išmokite kiekvieną veiksmą aukoti Viešpačiui taip, 
tarsi d÷tum÷te prie Jo kojų g÷les. Tegu kiekvienas jūsų oro 
iškv÷pimas būna tarsi Jo pagarbinimas. Kai ištinka nelai-
m÷, nenusiminkite – vertinkite ją kaip Dievo malon÷s ap-
raišką. Jei ištiktas nelaim÷s žmogus netenka rankos, tema-
no, jog buvo išgelb÷tas Dievo malon÷s. Kai patik÷site, jog 
niekas nenutinka be Aukščiausiojo valios (sankalpa), viskas 
taps prasminga. Nevertinate vijoklio, augančio jūsų gali-
niame kieme. Tačiau štai pro šalį eidamas išminčius pasa-
k÷ jums, kad tai – retas vaistingas augalas, galintis išgydy-
ti nuo nuodingos gyvat÷s įg÷limo, ir jūs kaipmat aptv÷r÷te 
jį tvorele, nebeleidote vaikams skabyti lapų. Kai žinosite, 
jog Viešpats yra visa ko priežastis ir šaltinis, su kiekvienu 
žmogumi elgsit÷s pagarbiai. Tokiu keliu žengdami greitai 
pasieksite tikslą. 

Prašanti Nilajamas, Šivaratri, 1966 02 20 
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arnavimas visoms gyvyb÷s apraiškoms,  
visam pasauliui –  
tai dvasinis darbas, sielos skaistinimas.  
Jei dirbsite šį darbą netur÷dami tokio nusiteikimo,  
greitai išseksite arba imsite didžiuotis. 
Pagalvokite – ar jūs tarnaujate Dievui,  
ar Dievas tarnauja jums?  
Pagirdydami alkaną vaiką pienu,  
apgaubdami drebantį ant šaligatvio brolį antklode,  
jūs vieną Dievo dovaną dedate  
į kitos Dievo dovanos rankas,  
patikite Dievo dovaną dieviškajai saugyklai. 
Iš tikrųjų tarnauja Dievas,  
leisdamas jums tvirtinti, kad tarnaujate jūs.  
Be Jo valios v÷jeliui pučiant  
nesuvirpa n÷ vienas žol÷s lapelis.  
Tegu kiekviena gyvenimo akimirka  
būna sklidina d÷kingumo Tam,  
kuris duoda ir priima dovanas. 

Satja Sai Baba  
 

 

T 
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6. NNNNAUDA IR MALONUMAS 

Gyvenate tokiame tankiai gyvenamame mieste, kovo-
jate už būvį. Turite pažinti savo vidinį dieviškumą ir kas-
dieniame gyvenime laikytis tiesos, nes tai jums yra tarsi 
kelrod÷s žvaigžd÷s. Be dvasinių žinių žmogaus gyvenimas 
tampa beprasmiu farsu, parodija, kvailių žaidimu. Tik įgi-
jęs tokių žinių žmogus pajunta, kad jo gyvenimas prasmin-
gas, džiugus ir vaisingas. Žmogus nesiekia didžio savo pi-
ligrimyst÷s tikslo – tad nuklysta į klystkelius, kuriais eida-
mas tik patiria nelaimių. Visą savo d÷mesį jis skiria išori-
niams daiktams, iš kurių tikisi sulaukti džiaugsmo. Žmo-
gus nežino, kad džiaugsmo šaltinis yra jo viduje. Jis tik ap-
gaubia išorinius daiktus iš savo vidaus pasisemtu džiaugs-
mu, tačiau jam atrodo, kad džiaugsmą teikia daiktai.  

Rengdamiesi virti valgį galite tur÷ti visa, ko reikia: ry-
žių, dalo32, druskos, citrinų, prieskonių, daržovių. Tačiau jei 
židinyje nebus ugnies, valgio neišvirsite. Tas pat nutinka ir 
gyvenime – dvasin÷s žinios yra tarsi dieviško vandenyno 
banga ar ugnis, d÷l kurios materialus pasaulis, išorin÷ veik-
la ir patyrimas tampa prasmingi, teikiantys sveikatos ir 
džiaugsmo. Tas džiaugsmas vadinamas palaima – jis kelia 
žmogaus dvasią, apšviečia jį, įkvepia dirbti. 

                                                 
32  Dalas – Indijoje taip vadinamas iš aižytų ir skaldytų lęšių ar žirnių 

verdamas, į sriubą panašus patiekalas. Jis valgomas su pagrindiniais 
patiekalais, duona, pilamas ant paprastų ryžių. 
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Tik darbas gali išvaduoti žmogų 

Žmogus yra „čia“, kad patektų „ten“. Kitaip sakant, jis 
gyvena šiame pasaulyje, jog įgytų aukštesnių galių (para-
prapthi). Džiaugsmas dar nesuteikia laim÷s. Išsivaduoti ga-
l÷site tik sunkiai dirbdami ir patirdami išbandymus. Mote-
ris džiaugiasi tapusi motina tik iškentusi gimdymo skaus-
mus. Ūkininkas pjauna derlių tik po sunkaus darbo lau-
kuose. Studentas išlaiko egzaminus ir gauna diplomą tik 
daugelį dienų ir naktų prakaitavęs prie knygų. Atsisakykite 
prabangos ir net patogumų, pasitraukite nuo jums brangių 
žmonių ir daiktų, nemanykite, kad jie labai vertingi – trokš-
kite susilieti su Dievu, kovokite, nesiliaukite stengęsi ir pa-
tirsite neapsakomą tokio susiliejimo palaimą (sakshathkara). 
Patyrę liūdesį pradedate vertinti džiaugsmą. Tamsią naktį 
imate ilg÷tis šviesos. Išgyvenę mirtį, suvokiate, koks bran-
gus yra gyvenimas.  

Gyvenimas n÷ra paprastas, jis nepaklūsta bendroms 
taisykl÷ms, kurias galima pritaikyti visiems. Aritmetikoje 
dukart du yra keturi, tačiau gyvenime ne visada taip būna. 
Kiekvienas žmogus turi savų stiprybių ir silpnybių, keiste-
nybių ir baimių, geb÷jimų ir trūkumų – visiems negalima 
taikyti vienos taisykl÷s. Štai viena diena yra saul÷ta, o kita – 
lietinga. Vienas žmogus, eidamas keliu, gali rasti lobį, o ki-
tas, eidamas tuo pačiu keliu paskui jį, – pamesti piniginę ir 
visą savo turtą! Te kiekvienas pradeda savo kelionę nuo 
pradžios ir, pasišviesdamas turima šviesa, keliauja savo 
greičiu. Tačiau jei kiekvienas pažins savo sielos esmę, šalti-
nį, iš kurio kilo, ir galutinį punktą, su kuriuo ketina susilie-
ti, tada anksčiau ar v÷liau visi pasieks kelion÷s tikslą. Kai 
tai nutiks padedant Dievui, dvasiniam mokytojui ar kam 
nors kitam, žavesys kūnu ir jam vadovaujančiais pojūčiais 
bei pasaulis, tenkinantis pojūčius, dings. Nebeliks noro vai-
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kytis tuščių nuotykių, siekti garb÷s ir turto – visa tai taps 
beprasmiška. Žmogus, užuot klaidingai tapatinęs sielą su 
kūnu (dehabranthi) ir kankinęsis, nor÷s pažinti dievišką vi-
dinį gyventoją (dehi). 

Nedangstykite savo trūkumų  

Tokiam norui patenkinti ir jo įkv÷ptam darbui dirbti 
pirmiausia reikia atidžiai save steb÷ti ir stengtis atsikratyti 
visų ydų. Nedangstykite savo trūkumų, polinkių ir įpročių, 
kurie smukdo jus žemyn. Ar pasteb÷jote, kad žmon÷s, nu÷-
ję į parduotuvę pirkti drabužiams medžiagos, mieliau ren-
kasi ne baltą, o spalvotą medžiagą? Kai pasiteiraujate, ko-
d÷l žmon÷s taip elgiasi, jie atsako: „Kai tokia medžiaga su-
siteps, nesimatys“. Žmon÷s, užuot stengęsi atsikratyti trū-
kumų, juos slepia. Jie labai vertina fizinius patogumus ir 
išorinį džiaugsmą. 

Tačiau iš tikrųjų kūnas yra tarsi žaizda, kurią reikia 
tris ar keturis kartus per dieną išvalyti, tepti gydomuoju te-
palu ir sutvarstyti. Kaip tik tod÷l žmogus valgo, geria ir 
rengiasi. Troškulys – liga, g÷rimas – vaistas. Alkis – liga, 
maistas – vaistas. Malonumo geidimas – liga, pojūčių ramy-
b÷ – vaistas.  

Pažinę sielą suprasite, jog visur – vienov÷, viskas iš 
tikrųjų yra viena. Kaip tik tokį tikslą nurodo mūsų šalies 
šventieji raštai. Deja, mūsų šventos šalies vaikai išklydo iš 
kelio, o dabar murkdosi nesantaikos ir baim÷s liūne.  

Kartą džiungl÷se gan÷si keturi jaučiai. Tigras neišdrįso 
prie šių gyvūnų prisiartinti, nes jie buvo vieningi, saugojo 
vienas kitą. Tačiau staiga jaučiai susikivirčijo, vienas nuo 
kito atsiskyr÷, ir tigras, užpuolęs juos vieną po kito, sudras-
k÷. Toks likimas laukia visų, kurie atsiskiria. Žmon÷s gali 
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būti atskiri (vyakti), tačiau juos vienija ta pati j÷ga (shakthi) – 
būtent, aukščiausioji sielos esm÷ (param-atma-thatwa). 

Kas naudinga, ne visada malonu  

Mokau kaip tik to. Šis mokymas suteiks jums stipry-
b÷s, ramyb÷s, vilties ir visa, kas geriausia. Jis iš tikrųjų nau-
dingas (hitha), nors gal ir n÷ra malonus (priya). Ligonis savo 
paties naudai turi gerti vaistus ir laikytis jam skirto režimo. 
Jis negali prašyti skanių vaistų ar patogaus režimo. Gydy-
tojas žino, ko ligoniui reikia. Pastarasis privalo paklusti, 
kad pasveiktų. Ravanos33 ministrai, apimti baim÷s, kalb÷jo 
tik tai, kas jam buvo malonu. V÷liau paaišk÷jo, kad jie buvo 
blogi patar÷jai. Vibhyšana34, jo brolis, vienintelis jam patar÷ 
tinkamai, dav÷ vaistą, kurį vartodamas jis gal÷jo pasveikti, 
tačiau vaistas nebuvo malonus ir Ravana jo atsisak÷. Tai jį 
pražud÷. 

Didelę naudą žmon÷ms teikia Vedos ir Šastros, nes jas 
atskleid÷ asketiški išminčiai bei pranašai, kuriems rūp÷jo 
visos žmonijos gerov÷ ir išsivadavimas. Jos pataria, jog 
žmogus turi mažiau žiūr÷ti į išorę, o žvilgsnį kreipti į savo 
vidų, nes vidin÷ tikrov÷ yra pamatai, ant kurių statoma 
išorin÷ tikrov÷. Tai tarsi automobilio motoras, lemiantis iš-
orinių ratų sukimąsi. Tikrov÷ – tai visagalis, visažinis ir vi-
sur esantis Dievas. Žinokite tai. Niekada to nepamirškite. 
Tik÷kite tuo nesvyruodami, kad ir kokios š÷ltų audros, kad 
ir kokia įtampa kiltų. Tegu tai jums primena kiekvienas oro 
įkv÷pimas. Klausiate, kaip tai laim÷ti? Kartokite Dievo var-
dą. Pasirinkite kurį nors vardą, dvelkiantį dievišku aroma-
tu, primenantį Dievo grožį, malonę, j÷gą.  

                                                 
33  Ravana – „Ramajanos“ epo veik÷jas, demonas, pagrobęs Ramos 

žmoną Sitą. 
34  Vibhyšana – „Ramajanos“ veik÷jas, gerasis demono Ravanos brolis. 



Kalba Satja Sai, VI tomas 
 

 44 

Tik nusipelnę dvasiniai ieškotojai  
gali pažinti esmę 

Prad÷kite mokytis pirmą dvasinio pradžiamokslio pa-
moką. Nesigirkite, jog išmanote „Bhagavadgytą“, šimtą 
kartų esate ją perskaitę, mintinai mokate visus jos posmus 
ir visus apie ją parašytus komentarus. Iš begal÷s žmonių, 
kuriems buvo duotas „Gytos“ mokymas, vienintelis Ardžu-
na gavo kosminį reg÷jimą ir palaiminimą (viswarupa darsa-
na), suvok÷, kad ši visata t÷ra nežymi neapr÷piamos Dievo 
galyb÷s apraiška. Kod÷l didieji mokslo žmon÷s to nepaty-
r÷? Tod÷l, kad tik nusipelnę dvasiniai ieškotojai gali pažinti 
esmę. Ardžuna buvo labai pasiaukojęs ir susitelkęs, kai 
Krišna ÷m÷ jį mokyti. Niekas neprilygo Ardžunai. Tad nesi-
steb÷kite, kad jis buvo palaimintas.  

Kol nebūsite tokie pasiaukoję, susitelkę, koks buvo Ar-
džuna, negal÷site pelnyti tai, ką jis peln÷. „Gytoje“ aprašo-
mas aukojimosi (saranagathi), tobulo atsidavimo (prapathi) 
kelias n÷ra lengvas. 

Saul÷s subrandinta s÷kla sudygs tada, kai ją pas÷site 
dirvoje. Vien studijuodami ir lavindamiesi, iš gimimų ir 
mirčių rato neištrūksite. Dauguma dvasinių ieškotojų yra 
tarsi sudžiūvusios s÷klos. Tačiau Ardžuna nebuvo sudžiū-
vusi s÷kla – jis mok÷jo valdytis ir nepasidav÷ nugal÷tos Ur-
vaš÷s35 vilion÷ms, nes elg÷si su ja kaip sūnus su motina. 

Visiems, kurie nori nuskaistinti sielą ir kilti į dvasines 
palaimos aukštumas, kur „šitai“ ir „tai“ tampa VIENA, ge-
riausias dvasinis darbas yra kartoti Dievo vardą. 

Bomb÷jus, 1966 03 16  
 
 

                                                 
35  Urvaš÷ – viena iš keturių dievo Indros rūmų dangiškų šok÷jų.  
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egu gražūs norai, su kuriais kreipiat÷s į Dievą,  
būna patenkinti arba nepatenkinti. 
Tegu jūsų svajon÷s kilti karjeros laiptais ir tobul÷ti,  
kurias išsakote savo Viešpačiui,  
išsipildo arba neišsipildo.  
Tai iš tikrųjų n÷ra svarbu. 
Tapkite savo pačių šeimininkais,  
būkite visada susivieniję su Dievu,  
esančiu jumyse ir visoje visatoje,  
kurios dalimi esate.  
Vertinkite nusivylimus –  
jie užgrūdina ir patikrina jūsų ištvermę.  
Tai – svarbiausia. 

Satja Sai Baba 
 

T 
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7. VVVV    IDINIS VAIRAS 

Atvykote čia, į šį stadioną, atsisakę įvairių šio didmies-
čio vilionių ir pramogų, išgirdę dvasios kvietimą. Toks jūsų 
elgesys pagirtinas, nes skendintiems pasaulietiškų reikalų 
tamsoje dvasin÷ šviesa iš tikrųjų yra tarsi švyturys. Toji 
tamsa kelia sumaištį, d÷l jos vieną daiktą palaikote kitu. 
Štai kelmas jums pasirodo vagimi, tykančiu atimti iš jūsų 
piniginę. Dvasin÷s žinios yra šviesa, išsklaidanti tamsą ir 
jos keliamas abejones bei skirtingumus. Netur÷damas tokių 
žinių žmogus pasiklysta tyrlaukiuose, elgiasi taip, tarsi bū-
tų pamiršęs viską: savo vardą, gimtinę, vietą, į kurią dabar 
keliauja. Išminčiai tokio žmogaus gaili!  

Savo esm÷s pažinimas, suvokimas, kad žmogaus esm÷ 
yra siela – išminties ženklas, žiburio, išsklaidančio tamsą, 
uždegimas. Siela sklidina palaimos, ramyb÷s, meil÷s, tačiau 
žmogus nežino, kad tie dalykai yra jo viduje, ir ieško jų išo-
r÷je, v÷liau, pasidavęs tokiai beviltiškai veiklai, išsenka. 
Paukštis, toli nuskridęs nuo laivo, privalo į jį sugrįžti, nes 
neturi kur suglausti sparnų ir pails÷ti. Be tokių žinių visos 
pastangos surasti dvasinę palaimą ir ramybę tampa bepras-
m÷s. Galite tur÷ti ryžių, dalo, druskos, daržovių ir tamarin-
do, tačiau jei netur÷site ugnies, ant kurios gal÷tum÷te išvirti 
skanų patiekalą, sudedamosios dalys bus bevert÷s. Tas pat 
nutinka ir kartojant Dievo vardą, medituojant, garbinant 
Viešpatį, tampant piligrimu – jei žmogus neturi žinių apie 
savo esmę, kurios yra tarsi ugnis, sušildanti į dvasinį darbą 
pasin÷rusį ieškotoją, tie dalykai netenka prasm÷s. Siela yra 
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džiaugsmo ir ramyb÷s šaltinis. Supraskite tai ir pamąstyki-
te. Be tokio suvokimo žmogaus gyvenimas eina veltui. Pri-
valote kartkart÷mis grįžti į tyrlaukius, kad išmoktum÷te iš 
ten ištrūkti. Žmogus, pamiršęs svarbiausią savo gyvenimo 
tikslą, tik švaisto maistą, laiką ir turtą. 

Doryb÷ – j÷ga, yda – silpnyb÷ 

Gyvenimas yra kova su priešais, kliūtimis, pagundo-
mis, sunkumais, dvejon÷mis. Priešai yra pačiame žmoguje, 
tad kova niekada nesiliauja. Geismo, godumo, neapykan-
tos, pykčio, puikyb÷s ir pavydo ydos lyg virusai kraujyje 
sekina žmogaus energiją, silpnina jo tik÷jimą ir sukelia be-
laikę mirtį. Ravana buvo labai išsilavinęs, stiprus, turtingas, 
galingas, gerbiamas. Jis tur÷jo Dievo malonę. Deja, kad ir 
kiek Ravana buvo laim÷jęs, jo sielą užpuolęs geismo ir pui-
kyb÷s virusas l÷m÷ jo žlugimą. Kai tik tas virusas suaktyv÷-
jo, Ravana n÷ akimirkos negal÷jo ramiai gyventi. Doryb÷ – 
j÷ga, yda – silpnyb÷. 

Vienas žmogus nuo kito skiriasi tuo, kaip sugeba ko-
voti su savo vidiniais priešais. Kiekvienas laimi tiek, kiek 
dvasiškai triūs÷, kokius darbus šiame ir ankstesniuose gy-
venimuose dirbo. Gyvenimas n÷ra paprasta formul÷, kurio-
je dukart du yra keturi. Vieniems dukart du yra trys, ki-
tiems – penki, nelygu kaip vertinamas dvejetas. Be to, pasu-
kęs į dvasinį kelią, žmogus turi prad÷ti ten, kur yra, ir 
žengti savo greičiu, pasišviesdamas lempa, kurią laiko savo 
rankoje. Demonai buvo per daug pasipūtę, kad nusilenktų 
priešais Viešpatį. Jie pernelyg vertino ginklus ir kariuome-
n÷s didybę, nepais÷ subtilesnių ir stipresnių dvasinių j÷gų, 
kurios gali judinti kalnus, tiltus, vandenynus, įveikti įniršu-
sias stichijas.  
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Ištirkite savo charakterį ir pasteb÷kite jį apnikusius 
virusus. Neanalizuokite kitų žmonių charakterių, nematy-
kite jų trūkumų. Tokia savianaliz÷ reikalinga tam, kad pa-
steb÷tum÷te savuosius trūkumus, kurie gali pakenkti dva-
siškai tobul÷ti. Žmon÷s perka drabužius, pasiūtus iš spal-
votos medžiagos. Jie nem÷gsta baltų drabužių, nes kai tie 
susitepa, matyti d÷m÷s. Nesl÷pkite tamsoje savo purvo. 
G÷dykit÷s nešvarios prigimties ir stenkit÷s kuo greičiau ją 
išskaistinti. 

Žmogų degina pojūčių ugnis 

Pagalvokite apie prabangos esmę. Prabanga žmogų 
jaudina ir skatina tenkinti neprotingus pom÷gius. Įvairių 
skonių, spalvų, kvapų maistas, kalbant tiesiai šviesiai, t÷ra 
vaistas nuo alkio ligos. Visų rūšių g÷rimai, kuriuos žmogus 
sukūr÷, taip pat yra vaistas nuo troškulio ligos. Žmogų de-
gina pojūčių ugnis – tad jis puola gydytis šarlataniškais 
vaistais: pramogomis, malonumais, piknikais, banketais, 
šokiais ir pamato, kad karštis anaiptol nenuslūgo. Karštis 
nuslūgs tik tada, kai slaptasis virusas nebebus veiksmingas. 
O tas virusas žus tik tada, kai žmogų nušvies dvasinių ži-
nių šviesa. 

Žmogaus d÷mesį pavergia du dalykai: tai, kas naudin-
ga, ir tai, kas malonu. Rinkit÷s ne malonų, o naudingą daly-
ką, nes malonūs dalykai jus, einančius slidžiu keliu, gali pa-
stumti į bedugnę. Vibhyšana patar÷ Ravanai tinkamai, ta-
čiau šis klaus÷si malonių dalykų, kuriuos jam kalb÷jo patai-
kaujantys ministrai. Jis ištr÷m÷ savo brolį ir pagerb÷ rūmi-
ninkus. Vertindamas ne tai, kas naudinga, o tai, kas malo-
nu, Ravana nul÷m÷ savo likimą. Tikrasis gydytojas stengia-
si išgydyti ligonį nuo visų ligų, tod÷l pataria tai, kas stipri-
na sveikatą. Toks gydytojas yra ir dvasinis mokytojas. Pa-
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kluskite jam, net jeigu jo skirti vaistai neskanūs, nes tik jis 
gali jus išgydyti. 

Būkite ramūs, paprasti ir kuklūs 

Mūsų šalis dabar siekia ne naudingų, o malonių daly-
kų – kaip tik tod÷l žmon÷s taip daug kenčia ir yra nepaten-
kinti. Indijos kultūra visada pabr÷ždavo, kad vertinga tai, 
kas sunkiai pelnoma ir teikia naudą. Deja, visi dabar žavisi 
pojūčius tenkinančiomis kultūromis – išoriniais, paviršuti-
niškais, puošniais, įsivaizduojamais, laikinais dalykais. In-
dijos kultūra pataria pojūčius ne tenkinti, o valdyti. Auto-
mobilio ratus valdo vairas – kai vairas pasukamas, ratai 
taip pat pasisuka. Žmogus taip pat turi sukioti savo vidinį 
vairą, kad gal÷tų tobul÷ti. Bandyti judinti išorinius ratus – 
tikras neišmanymas, brangios energijos švaistymas.  

Vertinkite ne išorinį išsiblaškymą, o vidinį susitelkimą. 
Būkite ne triukšmingi, įmantrūs ir pasipūtę, o ramūs, pa-
prasti, kuklūs. Iš dvidešimt keturių paros valandų šešias 
skirkite darbui, šešias – Dievo apmąstymams, šešias – mie-
gui, šešias – tarnavimui. Tačiau dabar jūs net penkių minu-
čių neskiriate Dievo apmąstymams ir n÷ kiek d÷l to nesig÷-
dijate. Juk tai – tragedija!  

Geriausias būdas siekti išsivadavimo  

Apsvarstykite savo esamą pad÷tį (sthithi), kryptį (ga-
thi), j÷gą (shakthi), polinkius (mathi). Paskui sukite į dvasinį 
kelią ir žingsnis po žingsnio jud÷kite į priekį. Kiekvieną 
dieną, valandą, minutę art÷kite prie tikslo. Ardžuna nusi-
peln÷ būti dvasiškai mokomas Paties Viešpaties, nes išgy-
veno sąžin÷s graužimą, neprieraišą, pasiaukojimą ir susitel-
kimą – svarbiausius dalykus, kurie padeda perprasti die-
višką mokymą. Kai žmogus pradeda neapsakomai trokšti 
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išsivadavimo, jis gali nebesilaikyti visuomen÷s konvencijų, 
pasaulietiškų taisyklių ir elgesio kodekso, jeigu jie nepade-
da siekti šio didingo tikslo. Tod÷l Prahlada išsižad÷jo savo 
t÷vo, Bhyšma36 pasipriešino savo dvasiniam mokytojui, Mi-
ra paliko vyrą, o Šankaračarja pergudravo motiną.  

Geriausias būdas siekti išsivadavimo – kartoti saldų 
Viešpaties vardą lūpomis ir mintimis (namasmarana). Tai vi-
sada ir visur gali daryti visų kastų, tik÷jimų, lyčių ir bet ko-
kio amžiaus, ekonomin÷s pad÷ties žmon÷s. Kartodami 
Dievo vardą nuolat patirsite sąlytį su begalybe, o ji jums 
duos dalelę savo išminties ir j÷gos. 

Bomb÷jus, Sardaro Patelio stadionas, 1966 03 16 
 

                                                 
36  Bhyšma – „Mahabharatos“ veik÷jas, pandavų ir kauravų d÷d÷.  
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8. PPPPYKTIS IR GEISMAS 

Vamadeva nuo pat gimimo žinojo esąs toks pat kaip 
Aukščiausioji Tikrov÷. Prahlada, vos prad÷jęs kalb÷ti, ÷m÷ 
kartoti Narajanos vardą. Sukha, dar būdamas berniukas, ži-
nojo, kas yra nedualumas. Šankaračarja37 paauglyst÷je ÷m÷ 
aiškintis painius Vedantos klausimus. Visų jų motina buvo 
Motina Indija. Jos sūnūs buvo ir tokie didvyriai, kaip Bha-
rata38, žaidęs su liūtukais, Ardžuna, mok÷jęs bet kuria ran-
ka valdyti savo garsųjį lanką, Šivadžis39, drąsiai įveikęs vi-
sas kliūtis, kad patenkintų kiekvieną savo dvasinio moky-
tojo Samarthos Ramadaso40 norą. Jos vaikai buvo tokie vy-

                                                 
37  Vamadeva – Ramos laikais gyvenęs išminčius, skelbęs ketvirtą Rig-

vedos dalį, kurioje ypatingas d÷mesys skiriamas Agnio ir Indros die-
vams garbinti; 
Prahlada – Puranose minimas personažas, nuo pat vaikyst÷s pasižy-
m÷jęs nepaprastu atsidavimu Viešpačiui;  
Sukha – išminčius, „Bhagavatos“ autorius; 
Šankaračarja – VIII a. pabaigos – IX a. pradžios indų filosofas, nedua-
lumo doktrinos pradininkas, aiškinęs svarbiausias Vedų sąvokas, pa-
rašęs Vedų ir Upanišadų komentarus.  

38  Bharata – „Ramajanos“ veik÷jas, Ramos brolis. 
39  Šivadžis – XVII a. Marathos imperijos Vakarų Indijoje įkūr÷jas, kovo-

jęs su mogolais. 
40  Samartha Ramadasas (1608–1682) – Indijoje, Maharaštros valstijoje 

gyvenęs šventasis poetas, didis Hanumano ir Ramos sek÷jas, atsida-
vęs Ramai, raginęs žmones kovoti su priespauda, tuometinio kara-
liaus Šivadžio dvasinis mokytojas. 
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rai, kaip Šibis, Hariščandra ir Karna41, šviesūs pasiaukojimo 
pavyzdžiai, tokios moterys, kaip Sita, Savitr÷ ir Damajan-
t÷42, spindinčios žvaigžd÷s dangaus skliaute. Tad nesisteb÷-
kite, kad Indija tapo Žem÷s guru, visos žmonijos mokytoja. 
Deja, mūsų šalis pamiršo turinti tokį palikimą ir išklydo iš 
teisingo kelio. 

Pagal senov÷s mokymą žmogus n÷ra paprastas kūno, 
pojūčių ir jausmų rinkinys. Jam vadovauja per daugelį gy-
venimų įvairiais metodais lavintas ir prisiminimų prisod-
rintas intelektas. Tačiau intelektas taip pat yra tik netobulas 
įrankis – daugelio tikslų jis negali pasiekti. Juos galima pa-
siekti tik su Dievo malone ir turint aukštesnę j÷gą. Kai visiš-
kai pasiaukosite tai j÷gai, ji nusileis ant jūsų ir sustiprins.  

Tur÷site ramybę tada, kai jūsų mintys bus tyros 

Vibhyšana mok÷jo aukotis, tad visi juo tik÷jo ir jį ger-
b÷. Sugryvai prireik÷ daugiau laiko, kad pakiltų iki tokio 
lygmens, nes Ramos padedamas jis siek÷ kitų asmeninių 
tikslų. Sugryvos tik÷jimą Rama temd÷ abejon÷s. „Ar Rama 
iš tikrųjų gali padaryti tai, ką skelbia galįs? Ar jis gali įveik-

                                                 
41  Šibis – „Ramajanoje“ ir „Mahabharatoje“ minimas karalius, gars÷jęs 

savo dosnumu; 
  Hariščandra – XXVIII Saul÷s dinastijos karalius, gars÷jęs pamaldu-

mu ir teisingumu; 
  Karna – „Mahabharatos“ veik÷jas, Kunt÷s ir Saul÷s dievo sūnus, drą-

sus karys, kare su pandavais kovojęs kauravų pus÷je. 
42  Sita – karaliaus Džanakos dukt÷, ištikima Ramos žmona; 
  Savitr÷ – legendin÷ moteris, skaistyb÷s j÷ga atgaivinusi savo vyrą; 
  Damajant÷ – „Mahabharatoje“ minima Nišados karaliaus Nalos 

žmona, nepaprastai atsidavusi savo vyrui.  
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ti tokį sunkiai nugalimą priešą kaip Valis43?“ – galvojo jis ir 
pasiaukojo Ramai tik tada, kai jo abejon÷s išsisklaid÷. 

Prisimindami „Ramajaną“ pasteb÷site, jog du nereikš-
mingi įvykiai, susiję su dviem ne ypač svarbiomis veik÷jo-
mis, nušviet÷ visą epą ryškia šviesa. Tai – Mantharos44 pyk-
tis ir Šurpanakhos45 geismas. Savo gyvenimo „Ramajanoje“ 
saugokit÷s šių dviejų savybių: pykčio ir geismo, nes d÷l 
menkiausios įsiplieskusios kibirkšt÷l÷s neteksite ramyb÷s ir 
džiaugsmo. Atsikratykite šių savybių, kol jos jūsų nesunai-
kino. Galima įveikti protą ir visas jo simpatijas bei antipati-
jas, sustabdyti jo veržimąsi į objektyvų pasaulį, malonumų 
ieškojimus. Tereikia padaryti pojūčius neveiksmingus. Ža-
garų kūlelis, kuriuo kremuojant padegamas laužas, virsta 
pelenais kartu su lavonu. Panašiai nutinka ir pojūčiams. Ju-
timin÷ veikla yra proto apmatai ir ataudai – kai veikla liau-
jasi, mintys išsenka ir dingsta.  

Tur÷site ramybę tada, kai jūsų mintys bus tyros, nesu-
teptos egoizmo ir jo apraiškų: geismo, godumo, pavydo, 
pykčio, neapykantos ir kt. Nor÷dami ramyb÷s ieškokite ge-
ros draugijos, dirbkite gerus darbus, vadovaukit÷s geromis 
mintimis ir skaitykite geras knygas. Galite pamatyti begalę 
gerų dalykų, išgirsti daugybę gerų žodžių arba perskaityti 
aibę gerų knygų, tačiau jei nepritaikysite n÷ vieno patarimo 

                                                 
43  Valis – „Ramajanos“ veik÷jas, Sugryvos, beždžionių karaliaus, pad÷-

jusio Ramai įveikti demoną Ravaną, vyresnysis brolis. Valis, būda-
mas nepaprastai stiprus, at÷m÷ iš brolio karalystę, pagrob÷ žmoną ir 
visaip jį persekiojo, muš÷ bei įžeidin÷jo. Išgirdęs Sugryvos nuoskau-
dą d÷l brolio, Rama pažad÷jo jį užmušti ir grąžinti jam žmoną bei 
sostą.  

44  Manthara – „Ramajanos“ veik÷ja, antrosios karaliaus Dašarathos 
žmonos Kaik÷jos tarnait÷. 

45  Šurpanakha – „Ramajanos“ veik÷ja, piktoji demono Ravanos sesuo.  
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gyvenime, dulkių nuo savo širdies veidrodžio nenuvalysite 
ir jame Viešpats neatsispind÷s. 

Tik nuolatinis darbas ir tvirtas tik÷jimas gali paversti 
žmogų Dievu, nes jūsų tikroji prigimtis ir esm÷ dieviška. 
Jūs esate tarsi jūros bangos. Žinokite tai ir būkite laisvi. 

Bomb÷jus, 1966 03 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
arnaukite ne d÷l atlygio, d÷mesio ar d÷kingumo,  
kurio tikit÷s iš kitų.  
Tarnaudami nesididžiuokite  
savo geb÷jimais, turtu, statusu ar autoritetu.  
Tarnaukite tik iš meil÷s.  
Už s÷kmę d÷kokite Dievui,  
kuris Savo meile įkv÷p÷ jus dirbti.  
D÷l nes÷kmių kaltinkite savo pačių  
būdo silpnumą, nenuoširdumą, neišmanymą. 

Satja Sai Baba  
 

T 
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9. TTTTEGU PROTAS TAMPA  

VEIDRODŽIU 

Indija – nuostabi šalis. Jos gamta džiugina akį, melodi-
jos – malonios ausiai, švelni v÷sa gaivina. Tai arena, kurioje 
vyksta geb÷jimo skirti (viveka) ir neprieraišos (vairagya) pra-
tybos, suteikiančios pasitik÷jimo savimi. Indija turi didelį 
filosofijos ir praktinio dvasingumo palikimą, ištisą galakti-
ką garsių šventųjų ir išminčių, kuriuos įamžino nepriekaiš-
tingos reputacijos poetai. Tačiau praeities kalbą, šios dide-
l÷s ir vertingos patirties lobyną, dabar moka tik keletas 
žmonių, o ir jų, visuomen÷s apleistų ir stokojančių padrąsi-
nimo, vis maž÷ja. 

Sanskrito kalba, kuria kadaise bendravo mokyti vyrai 
ir moterys, gyvenę visoje Indijoje, Himalajų atsiskyr÷liai ar 
Kumario kyšulio asketai, d÷vintys kriauklelių v÷rinius, da-
bar nederamai vadinama „mirusia kalba“. Ned÷kingi Moti-
nos T÷vyn÷s vaikai ją visiškai pamiršo.  

Ši motina pagimd÷ Vamadevą, kuris dar būdamas 
įsčiose žinojo esąs toks pat kaip Aukščiausioji Tikrov÷, Pra-
hladą, kuris nuo pat vaikyst÷s kartojo šventą Dievo vardą, 
kuris, kad ir baisiai kankinamas, džiūgavo kartodamas 
šventą mantrą: „Tebūna pasveikintas Aukščiausiasis Vieš-
pats Narajana“ (Om Namo Narayana), Sukhą, neprilygstamą 
atsiskyr÷lį, nuo pat vaikyst÷s abejingą jusliniam pasauliui, 
Šankaračarją, didį asketą ir Vedų bei Upanišadų, taip pat 
dviejų svarbiausių amžinosios visuotin÷s religijos tekstų, 
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„Gytos“ ir Brahmasutros46 aiškintoją, mokytoją, atgaivinusį 
meil÷s Dievui jud÷jimą, kiekvienoje didžioje induistų šven-
tykloje giesm÷mis garbinusį Aukščiausiąjį, karalaitį Bhara-
tą, kuris vaikyst÷je žaid÷ su liūtukais, Ardžuną, vieną iš di-
džiausių lankininkų, geb÷jusį abiem rankomis laidyti str÷-
les, drausmingą Dievo sek÷ją, gavusį iš Jo nepaprastą „Bha-
gavadgytos“ mokymą, Šivadžį, atsidavusį Samarthos Ra-
madaso tarną, kurio karalyst÷je buvo gerbiama amžinoji vi-
suotin÷ religija, Šibį ir Karną, nepakartojamus pasiaukojimo 
pavyzdžius, Sitą, Savitrę, Draupadę47, Sabarę48, Mirą, Anda-
lą49 ir daug kitų moterų, kurios skelb÷ ypatingą doros reikš-
mę skaistinant bei išvaduojant sielą ir kurios pasirinko ge-
riau žengti į siaut÷jančias liepsnas, nei pasielgti negarbingai 
ir išduoti doros idealus. Karalienes Čandramatę50 ir Dama-
jantę, kurios nebijojo jokių sunkumų, kurioms rūp÷jo tik 
vienas dalykas – kaip priart÷ti prie Viešpaties. 

                                                 
46  Brahmasutra – trumpais teiginiais sistemingai ir logiškai išd÷stytas 

Vedantos mokymas, kurio autoriai yra Badharajana ir Vjasa.  
47  Draupad÷ – „Mahabharatos“ veik÷ja, Pančalos (dabar Pendžabas) 

karaliaus Drupados dukt÷, vyriausiojo pandavų brolio Judhištiros 
žmona. 

48  Sabar÷ – Vedų laikais išminčiaus Mathangos nuošalioje buvein÷je 
gyvenusi asket÷. 

49  Andala – X a. tamilų šventoji, gars÷jusi savo tvirtu atsidavimu Višnui.  
50  Čandramat÷ – labai pamaldi moteris. Pasakojama, kad kartą naktį 

pl÷šikai pagrob÷ mažąjį Varanasio karalaitį ir at÷mę iš jo brangeny-
bes ÷m÷ jį mušti. Tada netik÷tai pasirod÷ Čandramat÷. Ji paman÷, 
kad tai jos vaikas. Pl÷šikai, palikę brangenybes ir vaitojantį berniuką, 
pab÷go. Čandramatę, suklupusią prie mirštančio vaiko, rado kara-
liaus sargybiniai ir apkaltino karalaičio nužudymu. Karalius skyr÷ 
moteriai mirties bausmę. Ji labai meld÷si ir nutiko stebuklas – kai bu-
delis buvo pasirengęs kirsti, kardas staiga išsilenk÷ ir visi pamat÷ 
dievą Šivą su Parvate, rodančius rankomis apsaugos ženklą. Čandra-
mat÷ buvo išgelb÷ta.  
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Tapkite idealiais dieviškumo kandidatais 

Žmogus n÷ra tik rankas ir kojas, ausis ir akis, galvą ir 
liemenį turinti būtyb÷, ne tik organų ir kūno dalių rinkinys, 
ne tik paprastas pagal šabloną sukurtas modelis. Tai inte-
lekto, aukštesnių skatulių, tyrų ketinimų išvalytas, nuglu-
dintas, ištobulintas, išlygintas, jautrus organizmas. Jo tikroji 
lemtis – dieviškumas. Jei žmogus visus savo darbus, žo-
džius ir mintis paaukos Viešpačiui, jo paskatos bus tyros, o 
ketinimai – aukštesnio lygmens. Kad taip būtų, turite tik÷ti 
vienintele Aukščiausiąja Išmintimi, kuri sukūr÷ šią visatą, 
ją saugo ir griauna.  

Kitas žingsnis – pripažinti savo bej÷giškumą ir liūde-
sio keliamą skausmą. Tada pasiaukoti bus lengviau. Sugry-
va ieškojo Viešpaties, at÷jusio kaip Rama, malon÷s, tačiau 
savo drąsa ir dora abejojo. Tačiau Dievas taip myl÷jo Sugry-
vą, kad Pats įveik÷ išbandymus, kuriuos iš pradžių skyr÷ 
jam – būtent, nuspyr÷ koja sunkius demono griaučius, str÷-
le perv÷r÷ septynis didžiosios šor÷jos51 medžius ir t. t. Vibhy-
šana atpažino jame savo Viešpatį ir paprašęs jo prieglobsčio 
besąlygiškai pasiaukojęs puol÷ jam į kojas. Tad Rama jį pri-
÷m÷ n÷ kiek nesvyruodamas, nors aplinkiniai abejojo Vib-
hyšanos nuoširdumu.  

Išvalykite savo širdį taip,  
kad ji taptų aiškiu veidrodžiu 

Tik÷kite ir aukokit÷s – kiekvieną jūsų veiksmą lyd÷s 
Dievo malon÷, jie bus nebe jūsų, o Jo, ir jums nebereik÷s ne-
rimauti d÷l pasekmių. Visos jūsų mintys, žodžiai bei veiks-
mai bus tyri, sklidini meil÷s, teikiantys ramybę. Išvalykite 

                                                 
51  Didžioji šor÷ja (angl. sal tree) – Pietų Azijoje paplitęs medis, pasižy-

mintis labai tvirta kieta mediena, naudojama statyboms. 
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savo širdį taip, kad ji taptų aiškiu veidrodžiu ir jame nesu-
skaitoma daugybe pavidalų atsispind÷tų Viešpats visu sa-
vo grožiu. Kartą vienas garsus dailininkas pri÷jo prie Kriš-
nos ir išd÷stęs priešais jį savo šedevrus, titulus, medalius 
bei trof÷jus pasisiūl÷ jį nutapyti. Krišna mielai sutiko po-
zuoti. Netrukus portretas buvo nutapytas. Tačiau visi, ku-
rie jį mat÷, pripažino, jog paveikslas – ne toks, koks buvo 
pozuojantis Krišna. Dailininkui buvo suteiktos dar kelios 
galimyb÷s. Tačiau paveikslas vis nepavykdavo, tod÷l nie-
kas jame neįžvelgdavo pozavusio Krišnos. Menininko pui-
kyb÷ subliuško. Panarinęs iš g÷dos galvą, pažemintas jis iš-
vyko iš miesto. Už miesto jį pamat÷ Narada ir išgirdęs, kas 
nutiko, tar÷: „Viešpaties pavidalų yra be galo daug. Iš tik-
rųjų visi pavidalai yra Jo. Tad jei nori Jį nutapyti, negali pa-
sirinkti tik vieno pavidalo. Patarsiu tau, ką daryti.“ 

Kitą dieną dailininkas nu÷jo į rūmus, nešinas dideliu 
balta marška uždengtu „paveikslu“. Krišna papraš÷ nu-
traukti maršką. Kai dailininkas tai padar÷, visi pamat÷, kad 
ten – veidrodis. „Viešpatie, Tu turi begalę pavidalų. Šiame 
paveiksle visi aiškiai matyti“, – pasak÷ dailininkas. Išvaly-
kite savo širdį taip, kad ji taptų aiškiu veidrodžiu – tada joje 
atsispind÷s Viešpaties grožis. 

Jei nekreipsite į pojūčius d÷mesio, mintys dings 

Troškimai, lendantys į galvą, teršia žmogaus sielą. Val-
dykite pojūčius, nepasiduokite jų reikalavimams, nesisten-
kite jų tenkinti. Kai ant laužo paguldomas lavonas, pelenais 
virsta ir laužas, ir lavonas. Jei nekreipsite d÷mesio į pojū-
čius, mintys taip pat dings. Kai dings mintys, nebeliks iliu-
zijos ir jūs laim÷site išsivadavimą. 

Tik÷jimas Dievu labai stiprina žmogų, siekiantį dvasi-
n÷s pergal÷s. Kai mąstysite apie Viešpaties grožį, materialūs 
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dalykai jūsų nedomins – visa kita atrodys nesvarbu, džiaug-
sit÷s kuklių, Dievą mylinčių žmonių draugija. Maharaštros 
valstijoje nuo senų senov÷s gyvena šventieji, apdainuojantys 
Viešpaties, kurį pažino savo širdžių altoriuose, malonę. Jų 
meil÷s Dievui potvynis, kurį jie suk÷l÷ savo giesm÷mis, at-
gaivino daugybę ištroškusių širdžių Maharaštroje bei kitose 
vietose. Kartodami Dievo vardą, atsiskyr÷liškai gyvendami, 
praktikuodami jogą jie pad÷jo daugeliui dvasinių ieškotojų 
greičiau priart÷ti prie Dievo, užmegzti su Juo glaudesnį ry-
šį – tokį ryšį, kad jų tik÷jimo nepaveik÷ jokia neviltis. Kabi-
ras, Ramadasas, Thukaramas52 ir daugelis kitų nuties÷ žmo-
nijai karališką meil÷s Dievui kelią. Maharaštra neabejotinai 
išsiskiria iš visų Indijos valstijų. Jai varžov÷ gali būti tik Sau-
raštra53. Taigi jūsų pareiga – būti vertiems pamaldžių prot÷-
vių dovanoto palikimo ir tobul÷ti.  

Bomb÷jus, Valabhajaus Patelio stadionas, 1966 03 17 
 
 
 
 
ik drausm÷ ir Dievo malon÷ gali pad÷ti  
kiekvienam žmogui pažadinti dvasią.  
Drausmę ir Dievo malonę galima laim÷ti  
mylint, skaistinat sielą bei tarnaujant kitiems. 

Satja Sai Baba 
 
   

                                                 
52  Thukaramas (1608–1650) – Maharaštros valstijoje, netoli Punos gyve-

nęs šventasis poetas, rašęs maratų kalba. 
53  Sauraštra – dabar Gudžaratas, regionas Vakarų Indijoje, Arabų jūros 

pakrant÷je. 

T 
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10. VVVVADUOKITöS IŠ SAITŲ 

Ši diena šventa. Tad ją reikia praleisti ne tenkinant jus-
linius malonumus, kurie iš tikrųjų žmogų tik silpnina, pra-
mogaujant, l÷baujant ar žiūrint filmus, o mąstant šventas 
mintis ir dirbant šventus darbus. Žinoma, neišman÷liai 
žmon÷s, raginami įgimto noro patirti palaimą, griebiasi tuš-
čių linksmybių. Jų viduje glūdinti palaima ieško tyros išori-
n÷s palaimos. Tačiau tokią palaimą galima laim÷ti tik pa-
tenkinus tokius kilnesnius troškimus, kaip laisv÷s, tobulu-
mo, išsivadavimo iš vergijos ir visur esančio Aukščiausiojo 
Dievo pažinimo siekimas.  

Kiekviena tokia švent÷, pasak išminčių, yra žmogaus, 
žengiančio tobul÷jimo keliu, žingsnis į tikslą. Deja, Naujų-
jų metų dieną tai pamirštate. Kiekvienais metais siekdami 
palaimos iššvaistote daug j÷gų, o pasekm÷ – tik liūdesys ir 
neviltis. 

Pasvarstykite – sekund÷ yra svarbiausias laiko matavi-
mo vienetas. Ja galima išmatuoti metus. Šešiasdešimt se-
kundžių sudaro minutę, šešiasdešimt minučių – valandą, 
dvidešimt keturios valandos – parą, apie trisdešimt parų – 
m÷nesį. Kai baigiasi dvylika m÷nesių, sakome, kad pra÷jo 
metai. Kai baigiasi dvylika m÷nesių ir mes priart÷jame prie 
pirmo m÷nesio pagal sąrašą, sakome, jog prasid÷jo Naujieji 
metai, tad šia proga linksminam÷s. 
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Kaip pelnyti palaimą ir ramybę 

Iš tikrųjų šiandien nieko nauja nenutiko. Nauji ne me-
tai, o kiekviena sekund÷. Nelaukite, kada minut÷s, valan-
dos, dienos, m÷nesiai sudarys metus. Švęskite kiekvieną se-
kundę – tada patirsite amžiną džiaugsmą ar palaimą. Tik 
darykite tai tinkamai. Netinkamai patiriamas džiaugsmas 
ar palaima beverčiai, beprasmiai. Iš tikrųjų žmogus at÷jo į 
šį pasaulį tam, kad įgijęs proto ir išminties, pasitelkęs at-
mintį, kalbą, drąsą, sąžinę, patirtų palaimą. Iš visų gyvų 
būtybių tokią galimybę turi tik žmogus. Deja, jis tai pamir-
šo ir dabar klajoja tyrlaukiuose ieškodamas beverčių malo-
numų, kurie jam atrodo vertingi ir naudingi.  

Žmogaus ryžtas pasiekti palaimą ir ramybę netur÷tų 
būti lyg mirganti lempos, stovinčios ant v÷jo gairinamos 
palang÷s, liepsna. Jis turi išmokti gauti palaimą ir ramybę iš 
raštų, kuriuos užraš÷ šventieji, arba iš išminčių, kurie patys 
buvo palaimingi ir ramūs. Be to, žmogus turi laikytis ke-
lio – kad ir kokios aštrios kritikos sulauktų, kad ir kaip ci-
niškai kas nors apie jį atsilieptų. Dvasiniam ieškotojui jokia 
ciniška pašaipa negali padaryti nieko blogo. Ar gali audra 
sudrebinti Himalajus? Tegu jūsų tik÷jimo tikslo ar kelio ne-
paveikia nei rūpesčiai, nei išbandymai, nei sunkus darbas, 
nei fizin÷ kančia, nei liūdesys, nei neviltis. Visa tai – pra-
plaukiantys debesys, metantys laikinus šeš÷lius, trumpam 
užtemdantys saul÷s ar m÷nulio šviesą. Te jūsų netrikdo 
abejon÷s ar liūdesys. Statykite savo gyvenimo rūmus ant 
keturių tvirtų pastolių: doros (dharma), turto (artha), troški-
mo (kama) ir išsivadavimo (moksha), žmogaus gyvenimo 
tikslų (purusharthas), kuriuos išk÷l÷ senov÷s išminčiai – te 
kiekvienas pastolis tvirtai remiasi į kitus ir teikia saugumą. 
Neleiskite n÷ vienam pastoliui pasvirti ir išvirsti, kaip daro 
daugelis žmonių, bendruomenių ir tautų. 
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Tikrojo sek÷jo bruožai  

Prisiminkite Ramą, Dievo siųstą idealų žmogų. Rama 
yra įsikūnijusi dora (vigrahavan dharmah). Jis yra geriausias 
pavyzdys dorybių, kurias turi ugdytis žmogus, kad būtų 
kitų mokytojas, vyras, sūnus, brolis, draugas ar net priešas. 
Kiti trys Ramos broliai įkūnija kitus tris idealus: Bharata – 
tiesos, Šatrugna – ramyb÷s, Lakšmanas – meil÷s. Studijuo-
kite „Ramajaną“, stenkit÷s mokytis iš šių idealų laimingo 
prasmingo gyvenimo ir būsite gausiai apdovanoti. Tada 
pelnytai vadinsit÷s Viešpaties sek÷jais.  

Dabar yra begal÷ „atsidavusiųjų“ luomo atstovų, kurie 
tik siekia naudos. Juos neša ant neštuvų gatv÷mis prie 
šventų upių arba veža autobusais bei traukiniais į miestus. 
Jie, puikuodamiesi savo „atsidavimu“, pasirašo dvasiniuo-
se giesmynuose. Tačiau iš tikrųjų atsidavusiu Dievui, 
Aukščiausiojo garbintoju gali būti tik toks žmogus, kurio 
aistros ir emocijos tyros, kuris gyvena dorai. 

Liežuvis gali kartoti Dievo vardą, ausis – gird÷ti Vieš-
paties šlovinimą, ranka – barstyti žiedais Dievo paveikslą, 
tačiau liežuvis nepajus skonio, ausis negird÷s sielos ilgesio, 
ranka netrokš Dievo. Tai nutiks tik tada, kai žmogaus šir-
dis, pažinusi Aukščiausiąjį, prisiminusi Dievo šlovę, ims iš 
džiaugsmo virp÷ti. Antraip, žmogus bus tarsi šaukštas, vie-
nodai abejingai semiantis ir rūgštų, ir saldų patiekalą, ne-
juntantis jokio skonio. Tokių žmonių skaitoma Vedanta, 
kad ir dvasinis veikalas, bus tik puslapiai. Tekstas nedarys 
kasdieniam žmogaus elgesiui ir būdui jokio poveikio.  

Pirmasis doros kelio žingsnis – d÷kingumas 

Jei dieviškų asmenybių, išminčių ir pranašų gyvenimų 
aprašymai žmogui nepadeda pagerinti dvasin÷s sveikatos, 
jei knygos sunkioje gyvenimo kelion÷je netampa kelio žen-
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klais, istorijos jam bus tik fantaziją žadinančios pasakos. Iš-
mintingas žmogus jose ras tamsą skrodžiančius švyturius. 
Pavyzdžiui, kalb÷dami apie pagarbą t÷vui, Bhyšmą turite 
gerbti labiau nei Ramą. Jo pavyzdys labiau įkvepia. Bhyš-
ma džiugiai, spontaniškai, nemurm÷damas visą likusį gy-
venimą pasižad÷jo likti nevedęs ir atsisak÷ karaliaus sosto, 
kad jo senyvas t÷vas gal÷tų patenkinti savo kūnišką geis-
mą. O juk Bhyšma gal÷jo pasmerkti tokį t÷vo bruožą! Sūnus 
tobulai įvykd÷ Vedų įsakymą: „Gerbk t÷vą kaip dievą“ 
(pithru devo bhava). 

Deja, šiuolaikin÷ karta nepaiso moral÷s taisyklių, ku-
rios nuo senų senov÷s mok÷ kiekvieną žmogų ir visuomenę 
aukotis. Dabar sūnūs reikalauja iš t÷vo ne meil÷s, o turto 
dalies, negirdi, ko t÷vams reikia ar ką jie sako. T÷vai jums 
dav÷ fizinį įrankį, vadinamą kūnu, kurio padedami galite 
pažinti Absoliutą, tarnauti Dievui, esančiam visose gyvose 
būtyb÷se, šlovinti Jį. Tik toks įrankis gali pad÷ti išvaduoti 
žmogų iš sunkiausios vergov÷s. Tod÷l vaikai turi t÷vus 
gerbti ir jausti jiems d÷kingumą. Metalin÷je d÷ž÷je galima 
laikyti brangakmenius. Savo kūne taip pat galite saugoti 
brangias doros, tik÷jimo, meil÷s ir geb÷jimo skirti dovanas. 
Kūną jums dav÷ t÷vai – tad gerbkite juos, tinkamai su jais 
elkit÷s ir kalb÷kite. Kaip galite tik÷tis, kad Dangiškasis T÷-
vas išgirs jūsų maldas, jei negirdite savo žemiško t÷vo prie-
sakų? Pirmas doros kelio žingsnis – d÷kingumas. Pirmoji 
vaiko pareiga – gerbti t÷vus. Be pirmojo žingsnio neįmano-
ma žengti dvasiniu keliu į priekį.  

Dievą rasite uoliai dirbdami dvasinį darbą 

Kitas bruožas, trukdantis žmogui tobul÷ti, yra ciniška 
jaunosios kartos pašaipa Dievui ir religijai. „Kas tas Dievas? 
Kur Jį rasti? Ką Jis ten veikia?“ – pašaipiai klausia jie. Kai 
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kartą vieną klajojantį vienuolį taip užsipuol÷ kaimo žmo-
n÷s, jis lyg tarp kitko papraš÷ atnešti pieno dubenį ir tyl÷-
damas ilgai į jį žiūr÷jo, paskui pamaiš÷ pirštu pieną, pa-
šlakst÷ aplinkui. Kaimo žmon÷s paklaus÷, ką vienuolis da-
rąs. Šis atsak÷: „Sakoma, kad piene yra sviesto. Tad ieškau 
jo. Tačiau šiame dubenyje niekaip jo nerandu.“ Kaimo žmo-
n÷s ÷m÷ juoktis iš tokio vienuolio neišmanymo. Jie tvirtino, 
kad sviesto yra kiekviename pieno lašelyje, nors jo ir nega-
lima pamatyti akimis ar užčiuopti pirštais. Iš pradžių reikia 
surauginti pieną, paskui nugriebti grietinę, ją išsukti ir tada 
išgriebti sviestą. Tada vienuolis tar÷: „Dievas taip pat neat-
siejamas nuo visatos. Jis yra ir tolimiausioje žvaigžd÷je, ir 
žol÷s lapelyje po jūsų kojomis. Geb÷jimas skirti pad÷s jums 
„surauginti“, neprieraiša – „išsukti“, o tik÷jimas – „išgrieb-
ti“. Uoliai dirbdami dvasinį darbą, rasite Dievą ir mažiau-
sioje smiltel÷je, ir didžiausioje galaktikoje. Jis yra kiekvie-
nos būtyb÷s esm÷, kaip sviestas, kurio yra kiekviename pie-
no lašelyje.“ 

Dievo malon÷ sklinda aplinkui tarsi lempos šviesa vi-
siems, kurie prie Jo priart÷ja ir kuriems patinka būti šalia 
Jo. Tačiau jei šviesą užtemdysite ir neleisite Dievo malonei 
sklisti – kaltinkite save. Atverkite savo širdies duris, kad 
saul÷s spinduliai apšviestų visus kampelius ir išvalytų vi-
sas ydas. Padarykite nors tai. Saul÷ pati durų neatidarys ir 
neįeis. Radijo imtuvą reikia įjungti, surasti stotį – tik tada 
išgirsite tinkamą ir malonią programą. Turite stengtis.  

Tegu šventieji raštai jums būna  
kasdienio gyvenimo vadovai 

Šventieji raštai moko tik÷ti, siekti, laim÷ti. Deja, žmo-
n÷s juos studijuoja, bet to nedaro. Jie skaito raštus tik tam, 
kad paskui gal÷tų apie juos diskutuoti, pasipuikuoti prieš 
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kitus savo ypatingomis žiniomis arba – taip elgiasi nedau-
gelis – garbina tekstus tarsi šventas praeities relikvijas. 
Žmon÷s retai naudojasi šventaisiais raštais kaip kasdienio 
gyvenimo vadovais, kaip gelb÷jimo diržais, padedančiais 
perplaukti pavojingą gyvenimo jūrą. 

Skaitote „Ramajaną“, „Mahabharatą“, „Bhagavatą“, 
tačiau šiomis knygomis nesivadovaujate. Nagrin÷jate šiuos 
kūrinius, bet neįsigilinate į save. Įrišate knygas šilku, smil-
kote jas smilkalais, klaupiat÷s priešais jas ant kelių ir ne-
kreipiate d÷mesio į tai, kas rašoma jų puslapiuose. Žmones 
patraukia ne knygų turinys, o apsiuvai ir papuošimai.  

Prisiminiau vieną seną našlę, kuri, klausydama, kaip 
vienas mokslo vyras aiškina „Gytą“, apsipyl÷ ašaromis. Bai-
gęs kalb÷ti ir atlikęs atsisveikinimo apeigas, vyras pakviet÷ 
našlę prie altoriaus ir visiems paskelb÷, kad ji – nuoširdi 
Dievo kelio ieškotoja, nes iš daugelio klausytojų yra punktu-
aliausia, sąžiningiausia, labiausiai atsidavusi Dievui – tai liu-
dijo jos ašaros klausantis Viešpaties žodžių. Senoji moteriš-
k÷, išgirdusi tokį savęs apibūdinimą, labai nustebo ir prisi-
pažino, jog n÷ žodžio nesupratusi, apskritai nežinanti, kas 
yra „Gyta“, ko ji mokanti. Ji prisipažino verkusi tod÷l, kad 
juoda virvel÷, kuria buvo perrištas palmių lapų ritinys su 
„Gytos“ tekstu, jai primin÷ virvelę, kuria buvo apjuostas jos 
mirusio vyro liemuo.  

Koncentracijai lavinti reikia tik÷jimo  

Diskusijose apie „Gytą“ gali dalyvauti daugyb÷ žmo-
nių. Jie gali labai tyliai s÷d÷ti. Atrodys, kad žmon÷s susi-
kaupę, tačiau vargu ar daugelis iš tikrųjų supranta Viešpa-
ties mokymą. Kartais žmogaus akys žiūri, o ausys negirdi. 
Kartais žmogaus ausys girdi, bet mintys klajoja kažin kur. 
Tik÷jimas – tarsi l÷tai augantis medis. Koncentracijai lavinti 
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reikia tik÷jimo. Prisimenate, kaip Šri Ramakrišna Parama-
hamsa54 trenk÷ Rani Rasmanei55 per veidą, kai ši, sud÷jusi 
delnus, stov÷jo priešais Dakšinešvaro šventyklos altorių ir 
visiems atrod÷, kad meldžiasi Motinai. Ramakrišna žinojo, 
kad moteris ne meldžiasi, o galvoja, kaip laim÷ti teisme by-
lą. Tad trenkdamas moteriai per veidą jis primin÷, kad ji 
yra šventoje vietoje ir Dievą turi prašyti tauresnių dalykų. 
Tai supratusi Rani neleido tarnams nubausti Ramakrišnos. 
Ji prisipažino, kad mokytojo antausis jai labai pasitarnavo. 

Šventieji raštai perteikia gyvą mokymą. Dievo atvaiz-
das duoda gyvą pamoką. Atvaizdas n÷ra tik medis ar ak-
muo. Kaip tik tod÷l Šri Ramakrišna nepritar÷ tiems, kurie 
liep÷ išmesti sudužusią skulptūrą. Rani Rasman÷s jis pa-
klaus÷, ar ji išmestų savo žentą, jei šis susilaužytų koją. Ra-
makrišna patar÷ sutaisyti skulptūrą ir toliau prie jos garbin-
ti Viešpatį. Būkite tiesūs. Neveidmainiaukite. Neišsižad÷ki-
te idealų. Tik bailiai ir morališkai žlugę žmon÷s savo poel-
giais neigia savo skelbiamą tiesą. Sakote, kad Baba viską ži-
no ir mato, tačiau manydami, kad esu kitur, vis tiek netin-
kamai elgiat÷s. Meldžiat÷s stov÷dami priešais deiv÷s Kal÷s 
statulą ir tikite, kad ji gyva, bet ką nors už jos paslepiate, 
vildamiesi, kad niekas to nesužinos. 

Karmos d÷snis pažadina viltį 

Svarbiausias šventųjų raštų įsakymas toks: „Atlikite 
savo pareigas, vykdykite įsipareigojimus, naudokit÷s savo 

                                                 
54  Ramakrišna Paramahamsa (1836–1886) – vienas iš garsiausių Indijos 

dvasinių mokytojų. 
55  Rani Rasman÷ – labai pamaldi XIX a. Kalkutos moteris, turtinga naš-

l÷, garbinusi deivę Kalę, pastačiusi šiai deivei šventyklą Dakšinešva-
ro kaime, netoli Kalkutos. Ramakrišna daug metų buvo šios šventyk-
los šventiku.  
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teis÷mis, bet nedidinkite prieraišos. Būkite savo šeimos, 
turto, reputacijos, žinių ir geb÷jimų patik÷tiniai. Kai mirtis 
jus pašauks, viską lengvai palikite.“  

Mirtis vaizduojama gąsdinančiu, jojančiu ant įniršusio 
buivolo ir kilpine gaudančiu žmones dievu. Tačiau kilpinę 
pasigaminate jūs patys. Dievas jus ne gaudo, o tik persp÷ja, 
kad atvyksta, tokiais ženklais: jums pradeda žilti plaukai, 
kristi dantys, blog÷ti reg÷jimas ir klausa, raukšl÷tis oda. 
Mirtis nejoja ant jokio gyvulio. Tai tik kitas laiko pavadini-
mas. Laikas nesustodamas art÷ja prie jūsų, o paskui staiga 
ima ir nutraukia gyvenimo giją. Tad pasinaudokite geb÷ji-
mais, jums skirtais ką nors veikti, kad išsivaduotum÷te iš 
laiko gniaužtų. Karmos d÷snis pažadina viltį. Kokia veikla, 
tokios ir pasekm÷s. Jei tik galvosite apie veiklos vaisius, la-
biau susipainiosite. Nedarykite to. Pad÷kite savo darbus 
prie Viešpaties kojų. Garbinkite Jį darbais. Tegu jie įkvepia 
jus dar labiau stengtis. Tada mirtis negal÷s jums užmesti 
kilpos. Ji ateis ne kaip kal÷jimo viršinink÷, o kaip jūsų išva-
duotoja.  

Anksti pas÷kite meil÷s Dievui s÷klas 

Didieji senųjų raštų mokymai yra visos žmonijos pali-
kimas. Juos per šeimą ar mokyklą reikia perduoti ateities 
kartoms. Šios užduoties imtis turi visi žmon÷s, tarp jų va-
dovai bei valdovai. Prašau čia esančio ministro, praneš÷jo, 
Įstatymų leidybos komiteto pirmininko, priminti šią parei-
gą. Meil÷s Dievui, neprieraišos ir pareigos s÷klas reikia s÷ti 
anksti, kad paskui gal÷tum÷te nuimti ramyb÷s, džiugaus 
bendradarbiavimo ir meil÷s s÷klas. Kaip tik d÷l to Aš ir at÷-
jau. Jei kartu su Manimi dirbsite šį darbą, jums be abejon÷s 
pavyks.  
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Dešimt dienų vieš÷jau Bomb÷juje. Turiu pripažinti, 
kad žmon÷s čia labai drausmingi, trokštantys dvasinių ži-
nių. Būtinai dar ne kartą apsilankysiu šiame mieste. Šian-
dien Gudi Padua56. Tod÷l jūsų čia tiek daug susirinko. Sava-
noriai šiomis dienomis šauniai triūs÷. Laiminu juos. Nuo 
rytdienos jums nebereik÷s keliauti į Gvalioro rūmus giedoti 
bhadžanų ir stengtis Mane pamatyti. Duosiu jums patari-
mą – saugokite savo širdyje palaimą, kurią jaut÷te dešimt 
dienų, tyloje apmąstykite savo ir Mano meilę, džiaukit÷s 
didele ramybe – tai bus jūsų dvasinio darbo vaisius. 

Bomb÷jus, Sardaro Patelio stadionas, 1966 03 23 
 
 
 
 
 
 utomobilis skirtas ne garažui papuošti.  
Nepakanka jį plauti, tepti alyva, perdažyti.  
Juo reikia važiuoti.  
Žmogus taip pat turi ne tik valgyti ir linksmintis,  
bet ir keliauti pas Dievą. 

Satja Sai Baba  
 

                                                 
56  Gudi Padua arba Ugadi – Naujieji metai pagal indų M÷nulio kalen-

dorių. Jie būna kovo arba balandžio m÷nesį.  

A 



11. Mažinkite troškimus 

 69 

11. MMMMAŽINKITE TROŠKIMUS 

Žmogus leidžia dienas nepaliaujamai dirbdamas, am-
žinai d÷l ko nors rūpindamasis, nuolat nerimaudamas. Jis 
visada kuo nors užsi÷męs, neturi laiko sustoti ir tyliai ap-
mąstyti Dievo kūrybą. Žmogų kankina keistas, nepaaiški-
namas nuogąstavimas. Apimtas neapykantos ir godumo jis 
visur ieško sau naudos. Taip pluš÷damas ir blaškydamasis 
žmogus pamiršta, jog pasisl÷pti nuo audros gali tik sustab-
dydamas plūstančias mintis.  

To mokytis ir tai praktikuoti reikia prad÷ti kiek galima 
anksčiau. Neatid÷kite šios užduoties senatvei, kai fizinis 
žmogaus kūnas nusid÷v÷s ir nusilps. Daugelis baiminasi, 
kad vaikai pernelyg anksti neprad÷tų dom÷tis šventais 
žmon÷mis ir šventomis knygomis, stengiasi savo atžalų 
prie jų neprileisti. Tačiau sąvoka „per anksti“ netinkama, 
nes kad ir kada prad÷tum÷te tai daryti, visada bus „v÷lu“. 
Juk niekas nežino, kada žmogaus gyvenimas baigsis.  

Dvasinio darbo pagrindas – tik÷jimas visų būtybių vie-
nove, visų viena siela. Štai priešais Mane yra daugyb÷ žmo-
nių, besiklausančių Mano žodžių, tačiau iš esm÷s jie sudaro 
viena, nes visi t÷ra vieno svarbiausio vandenyno bangos.  

Visos žmogaus dalys, visi jo organai bendromis j÷go-
mis rūpinasi, kad skrandis gautų maisto, kad kiti organai 
paverstų jį stiprybe, reikalinga toms pačioms dalims ir or-
ganams. N÷ viena dalis n÷ra pamirštama. Jūs visi esate vie-
no Kosminio Kūno dalys. Jis daug didesnis už visatą. Visa-
ta t÷ra mažyt÷ Jo didyb÷s dalel÷. Žmon÷s d÷l savo ypatybių 
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tiki, kad skiriasi nuo kitų, ir apsigauna. Tačiau iš tikrųjų vi-
suose yra ta pati siela.  

Visi yra dieviški 

Kai žiūrite į šią girliandą, pirmiausia akį patraukia g÷-
l÷s, o siūlo, ant kurio jos suvertos, nematote – tad jis n÷ra 
svarbus. Tačiau tik ištraukite siūlą, ir visos g÷l÷s išsibarstys. 
Jeigu jūsų nevienytų Aukščiausioji Tikrov÷, išsibarstytum÷-
te tarsi karoliukai. Tačiau jūs esate gyvi žmon÷s tod÷l, kad 
jumyse žiba dieviškumo kibirkštis, jog kiekvienu iš jūsų 
srūva ir jus skatina veikti dieviška srov÷. Ant vieno (ekam) 
suverta daugyb÷ (anekam). Toji daugyb÷ remiasi į vieną. 

Šios šalies išminčiai žinojo, jog protas žmogų įkalina 
arba išvaduoja. Tik reikia stengtis suprasti, kaip protas vei-
kia ir ką jis gali. Mokykit÷s ne pasiduoti mintims, o jas val-
dyti. Protas rezga voratinklį, vadinamą „aš“. Jis didina 
egoizmą ir sukausto žmogų grandin÷mis – tai vadinama 
iliuzijos j÷ga. Protas, kurdamas malonumo ir skausmo, 
džiaugsmo ir liūdesio sąvokas, skatina pojūčius ieškoti pa-
sitenkinimo daiktų pasaulyje, verčia jį nerimauti ir ką nors 
veikti. Toks žmogus nenori susilieti su amžinu, visur esan-
čiu Absoliutu. Kai žmogus tuo susidomi, jo protas ima prie-
šintis. Tačiau jei žmogus tam ryžtingai pasipriešina, jo pro-
tas su tuo susitaiko ir nurimsta. 

Kai suvoksite, jog ši nosin÷ t÷ra siūlai, o tiksliau – med-
viln÷, iš jūsų sąmon÷s dings ataudų ir apmatų sąvoka. Proto 
„ataudai ir apmatai“ yra troškimai. Kai žmogus supras, jog 
viskas yra viena, troškimų neliks, nes nebeliks, kas trokšta ir 
ko trokšti. Tada proto išsklaidymas (mano layam) arba sunai-
kinimas (mano nasanam) bus baigtas. Taigi tik mažindamas 
troškimus žmogus gali išsivaduoti iš iliuzijos. Troškimai ky-
la d÷l prieraišos. Prie nieko neprisirišdami laim÷site laisvę.  
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Ko reikia neprieraišai ugdyti 

Neprieraišai ugdyti tereikia šiek tiek pamąstyti. Štai 
šiame mieste turite namą. Jame keletą metų išgyvenote – 
tad vadinate namą savu, didžiuojat÷s juo. Kai ant jūsų na-
mo sienų kas nors priklijuoja plakatą, piktinat÷s. Rūpinat÷s, 
kad namas būtų jaukus, gražus, įspūdingas. Paskui jį par-
duodate. Nuo tol namas neb÷ra jūsų prieraišos objektu, jū-
sų nebejaudina, net jeigu į jį trenkia žaibas. Pardavę namą, 
įsigyjate žem÷s ir į ją sutelkiate visą savo d÷mesį. Jeigu jūsų 
žemę užlieja potvynis, susijaudinate, lakstote šen ir ten, kad 
tik ją išgelb÷tum÷te. V÷liau parduodate ir žemę. 

Sakote, kad pinigai yra jūsų. Padedate juos į banką ir 
prisirišate prie einamosios sąskaitos knygel÷s. Laikote ją 
seife, su meile ją sklaidote. Pinigai, kuriuos pad÷jote į ban-
ką, gali būti paskolinti žmogui, kurio nem÷gstate, tačiau 
jums tai nerūpi, nes turite savo einamosios sąskaitos knyge-
lę. Taigi kas iš tikrųjų yra jūsų? Prie ko buvote prisirišę? 
Prie namo, žem÷s ar einamosios sąskaitos knygel÷s? Prie n÷ 
vieno iš jų. Jums rūp÷jo tik garb÷, patogumai, puikyb÷, go-
dumas, kurie pas÷jo troškimo, skatulių, o iš tikrųjų – egoiz-
mo s÷klas. Kaip tik egoizmas vert÷ jus tvirtinti, kad namas, 
žem÷, pinigai yra jūsų! 

Vaduokit÷s iš egoizmo  

Kiekvienas iš jūsų turite parodyti nors truputį dvasi-
nių pastangų, kad apsivalytum÷te nuo geidulių, godumo, 
pavydo ir neapykantos. Vaduokit÷s iš egoizmo. Susiliekite 
su visur esančia siela, nes esate jos dalis. Tegu jūsų protas 
alsuoja amžinyb÷s didybe. Tegu kiekvienas įkv÷pimas, 
kartojant bet kurį Dievo vardą, primena Aukščiausiąjį ir Jo 
šlovę. 
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Arba imkit÷s kokio nors darbo, kuris pad÷tų atsikraty-
ti siauro mąstymo ir išvestų jūsų mintį į proto platybes, 
vykdykite tokią užduotį, kurios vaisius gal÷tum÷te paauko-
ti Dievui, kurią vykdydami savo laiką ir energiją gal÷tum÷-
te skirti pasidalyti džiaugsmu, geb÷jimais ar žiniomis su ki-
tais žmon÷mis.  

Arba ieškokite tauriam gyvenimui pasiaukojusių žmo-
nių, kurie padrąsintų jus žengti keliu į tikslą. Tai pad÷s 
jums nuskaidrinti protą, kad jame išryšk÷tų tiesa. Pamal-
džių ir šventų žmonių draugija (sathsanga) pad÷s palengva 
pasitraukti nuo saistančios veiklos. Jei į degančias žarijas 
įmesite šaltą anglį ir papūsite orą, anglis taip pat užsilieps-
nos. Panašiai veikia ir išminties ugnis. 

Dievo malonei laim÷ti tereikia doros ir tik÷jimo  

Žmogaus pastangos ir Dievo malon÷ tarpusavyje susi-
jusios. Žmogus, nerodydamas jokių pastangų, negaus ir 
Dievo malon÷s. Be Dievo malon÷s žmogaus pastangos taip 
pat nebus vaisingos. Dievo malonei laim÷ti tereikia doros ir 
tik÷jimo. Negarbinkite Viešpaties, siekdami Jį palenkti sau. 
Man nepatiko pagyros, kuriomis Mane apipyl÷te sakydami 
kalbą šio susirinkimo pradžioje. Aš esu jūsų, o jūs esate 
Mano. Iš tikrųjų tai šeimos susirinkimas. Visi susirinkimai, 
kuriuose dalyvauju, yra šeimos susirinkimai. Visa žmoni-
ja – Mano šeima. Nedera vieną šeimos narį iškelti aukščiau 
už kitus. Tokį įprotį pasiskolinote iš politinio gyvenimo, 
kuriame žmon÷s giria ministrus tam, kad išpeštų iš jų ko-
kios nors naudos.  

Dabartinio dvasinio nuosmukio, pastebimo net tarp 
vienuolynų vadovų, priežastis yra neatsakingas pataikau-
jančių žmonių meilikavimas. Pagyros kursto egoizmo ugnį 
ir temdo tikrąjį tik÷jimą. Nei sek÷jai, nei mokiniai netur÷tų 
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meilikauti dvasiniam mokytojui. Dvasiniam mokytojui taip 
pat nedera meilikauti sek÷jams ar mokiniams. Jų santykiai 
tur÷tų būti kaip t÷vo ir sūnaus. Juk juokinga, kai sūnus 
garbsto t÷vą, o t÷vas – sūnų. 

Belskite – Dievo malon÷s durys jums bus atvertos. At-
verkite duris – saul÷s spinduliai, laukiantys už jų, tyliai 
įslinks į vidų ir užlies kambarį šviesa. 

Puna, Anandos draugija, 1966 03 27 
 
 
 
 
 

Būkite tarsi saulė 
Žmogus, būdamas pats vienas, nejaučia nei nuovargio, 
nei pakyl÷jimo, nei pasibjaur÷jimo, nei puikyb÷s – to 
moko jus saul÷. Saul÷ nieko neprimeta iš šalies, nieko 
neduoda prievarta. Ji tik dirba savo darbą vienodai, 
tvarkingai. Saul÷ ragina žmones panaudoti jos sukurtą 
ir žmon÷ms skirtą laiką prasmingai, vaisingai ne tik 
tam, kad jie gyventų patogiai ir saugiai, bet kad jų gy-
venimas būtų doras ir pakyl÷tas – kaip jam ir yra lemta. 
Dabar suprantate, kod÷l „Gytą“ pirmiausia Viešpats 
dav÷ Saulei. Saul÷ – didžioji darbo jogos (karma yoga), 
darbo netrokštant vaisų (nishkaama yoga) vykdytoja. 

Satja Sai Baba 
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12. NNNNE GERESNö,  

O TOKIA PATI PUSö 

Mokykla iš tikrųjų yra šventa vieta. Čia vyksta šventas 
veiksmas – nulemiami daugelio šalies kartų likimai. Čia la-
vinami mergaičių geb÷jimai ir polinkiai, kurie gali suteikti 
žmogui laimę, o šeimai ir visuomenei, kuriai jos priklauso, 
taiką bei gerovę. Čia jos mokomos, taisomos, supažindina-
mos su didinga kultūra, kurią sukūr÷ ir puosel÷jo senov÷s 
pranašai bei išminčiai.  

Kaip tik tod÷l ši vieta yra šventa. Džiaugiuosi, kad čia 
atvykau ir susitikau su mokin÷mis. Džiaugiuosi, kad jų t÷-
vai, ypač motinos, taip pat buvo pakviesti ir dalyvauja šia-
me renginyje. Jie turi žinoti, kokią mokyklą lanko jų vaikai, 
kokie mokytojai juos moko, pad÷koti tiems, su kuriais dali-
jasi ta pačia atsakomybe. 

Tačiau svarbiausia – mokinių charakteris, kuris turi 
būti tvirtas ir doras. Suteikite mergait÷ms pasitik÷jimo ir 
drąsos, kad jos užaugtų geros, sąžiningos, savarankiškos. 
Nepakanka išmokti dalykų, iš kurių suaugę vaikai gal÷s 
pragyventi. Daug svarbesnis už pragyvenimo lygį yra gy-
venimo būdas. Mergait÷s turi išmokti gerbti savo religiją, 
kultūrą, švietimo laim÷jimus ir šalį, puikiai mok÷ti gimtąją 
kalbą, kad gal÷tų vertinti savo šalies išminčių parašytus 
garsius poetinius kūrinius bei epus. Ateityje, kai iškils sun-
kumų, tuose kūriniuose jos ras vertingų patarimų. Vaikai 
taip pat turi ugdytis didelę pagarbą t÷vynei, nes Bharata 
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yra seniausia ir išmintingiausia žmonijos mokytoja. Kiek-
vienas čia gimęs vaikas turi susipažinti su prasmingu vi-
suotiniu mokymu, jį gerbti ir taikyti gyvenime.  

Neįsileiskite į savo širdį pavydo  

Jauno žmogaus širdis labai jautri – ji greitai atsiliepia į 
artimo liūdesį ir skausmą. Tačiau vyresniųjų pavyzdys, iš 
t÷vų gautos pamokos, draugija, į kurią jie patenka, mokyk-
loje įgytas lavinimas ir pati visuomen÷ paverčia jų širdis 
akmenimis. Išsaugokite jautrumą, išmokite su kitais dalytis 
ir liūdesiu, ir džiaugsmu, nepavyd÷kite, kai kiti laimingi, 
kai jie laimi apdovanojimus ar gerai išlaiko egzaminus. Se-
kite jų pavyzdžiu – būkite tokios pat darbščios, melskite 
daugiau išminties ar geresn÷s atminties, neįsileiskite į savo 
širdį pavydo ir pykčio. Pavydas – mirtini nuodai, teršiantys 
charakterį, griaunantys sveikatą, atimantys ramybę. Būkite 
neveikiamios pavydo (an-asuyas) ir gal÷site pavergti kūry-
bos, apsaugos bei griovimo dievus. Pavydas, tarsi derlių 
naikinantis kenk÷jas, įslenka į širdį klastingai ir kaipmat 
ima daugintis. Tad būkite atidžios net mažmožiuose – ne-
pasiduokite pavydui.  

T÷vams nedera, vaikams girdint ar matant, priekaiš-
tauti vienas kitam, rodyti neapykantą ar pavydą. Šri Saila-
mo deiv÷ vadinama Bhramaramba – bite, skraidančia prie 
Šivos kojų, viliojama jo šlov÷s aromato, o jis vadinamas Bal-
tuoju Jazminu57. Vaikų širdys tyros. Viešpats mažut÷lius 
patraukia lengvai, nes jiems nebūdinga prisirišti prie jusli-
nių objektų, trukdančių įkv÷pti dieviško aromato. Palaima 

                                                 
57  Šri Sailamo šventykla yra Andra Pradešo valstijoje, Kurnulo rajone, 

245 km nuo Haiderabado. Tikima, kad deiv÷ Durga, pasivertusi bite, 
garbino Šivą ir pasirinko šią vietą savo buveinei.  
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spinduliuojantys vaikų veidai liudija jų įgimtą paprastumą 
ir švelnumą.  

Išmokite gerbti savo t÷vus  

Pasveikinkime šių mergaičių t÷vus, nes jie suprato, ko-
kia svarbi yra mokykla, ir – kad ir kokių tur÷tų sunkumų – 
atsiunt÷ savo atžalas čia mokytis. Žinau, kad daugelis iš jų 
atsisako kasdien sočiai pavalgyti, kad tik jų dukros gal÷tų 
mokytis. Jos turi būti d÷kingos jiems už tai ir už meilę, ku-
rią iš jų gauna. T÷vai kasdien meldžiasi, kad būtum÷te svei-
kos, kad nieko blogo jums nenutiktų, kad mokykloje užsi-
tarnautum÷te gerą vardą. Tai žinau tod÷l, kad jie meldžiasi 
Man. Tad mokykit÷s ir elkit÷s taip, kad jie jaustųsi laimingi. 
Iki vestuvių esate jų globojamos, o po vestuvių garbę ir ge-
rą vardą tur÷site pelnyti vyro šeimai. Tokia jūsų pareiga. 
Tik ją atlikę būsite Dievo palaimintos. 

T÷vai dav÷ jums kūną, rūpinasi jūsų išsilavinimu, myli 
jus – tad jie užsitarnavo jūsų pagarbą. Jei negerbiate t÷vų, 
kurie yra žmogiško pavidalo kūr÷jai, kaip išmoksite gerbti 
dieviško pavidalo kūr÷jus? Be to, t÷vai rodo jums Dievo 
šlovę ir moko Jį garbinti. Jie yra pirmieji autoritetai, kuriuos 
sutinkate gyvenime. Tai mylintys ir rūpestingi autoritetai. 
Išmokite nusilenkti autoritetui – išmoksite nusilenkti Vieš-
pačiui. Kai lenkiate šaką, linksta visas medis. 

Mokykla skirta ne tik maistui (ahara) ir malonumui 
(ahlada), ne tik tam, kad užsidirbtum÷te pragyvenimui ir 
m÷gautum÷t÷s laisvalaikiu. Ji skirta ugdyti dieviškas išmin-
ties, neprieraišos ir geb÷jimo skirti savybes, siekti, kad 
žmoguje pražystų meil÷s žiedas ir įsitvirtintų ramyb÷, tiesa 
bei dora. 
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Tik÷jimas suteikia stipryb÷s ir ramyb÷s 

V÷liava, kurią ką tik pak÷l÷me, simbolizuoja pergalę – 
iškovotą Indijos laisvę. Tai, kad ją išk÷l÷me mokyklos aikš-
t÷je, liudija mokyklos pergalę lavinant mokines ir paver-
čiant jas piliet÷mis, vertomis senosios Indijos kultūros, 
brangaus mūsų šalies dvasinio palikimo. Lavinimas – šak-
nys, dora – vaisius. Antraip mokymasis bus tik laiko ir pi-
nigų švaistymas. Čia yra deiv÷s Sarasvat÷s, suteikiančios iš-
minties suvokti aukščiausiąją tiesą ir įgyti neišmanymą nai-
kinančių žinių, šventykla. Ne ryžių saujel÷s fiziniam alkiui 
numalšinti, o kaip tik tokios išmaldos Šankaračarja praš÷ 
Kašio58 deiv÷s Anapurnos59.  

Draupad÷ tapo nemirtinga d÷l savo doros. Indijoje 
daug moterų, kurios šimtmečiais garbinamos d÷l savo do-
ros ir išminties – tai Sita, Savitr÷, Garg÷60, Anasuja61, Dama-

                                                 
58  Kašis – senasis Varanasio miesto pavadinimas.  
59  Deiv÷ Anapurna – derliaus deiv÷, aprūpinanti žmones maistu. 
60  Garg÷ (Gargi) – apie 500 pr. Kr. gyvenusi moteris, mokslinink÷, pra-

naš÷, vertinta karaliaus d÷l didel÷s išminties. 
61  Anasuja buvo Atrio, vieno iš septynių didžiųjų išminčių, žmona, 

skaisčiausia moteris pasaulyje. Pasakojama, kad Parvat÷, Lakšm÷ ir Sa-
rasvat÷ susiginčijusios, kuri iš jų skaistesn÷, ir to paklaus÷ pro šalį ÷ju-
sio Narados. Šis atsak÷, kad n÷ viena jų negali prilygti Anasujai, kuri 
išsiugdžiusi tokias galias, kad sugeba nenaudodama ugnies išvirti ge-
ležines pupeles. Trys deiv÷s pam÷gino padaryti tą patį, bet joms nepa-
vyko. Apimtos pavydo jos liep÷ Šivai, Višnui ir Brahmai pažeminti 
moterį. Šie pasivert÷ jaunais vyrais ir at÷jo į jos namus. Atrio tuo metu 
nebuvo. Anasuja pri÷m÷ svečius ir pakviet÷ papietauti, tačiau jaunuo-
liai atsak÷, kad priims iš jos maistą su viena sąlyga – jeigu ji patarnaus 
jiems nuoga. Anasuja sutriko – ji negal÷jo nei išvaryti svečių, nei prieš 
juos pasirodyti nuoga. Moteris ÷m÷ karštai melsti Aukščiausiąjį Dievą 
pagalbos ir ...jaunuoliai pavirto kūdikiais, kuriuos ji, lengvai pamaiti-
nusi, paguld÷ miegoti. Grįžusiam Atriui žmona papasakojo, kas nuti-
ko. Vyras pagyr÷ jos ištikimybę ir atvert÷ mažylius v÷l į dievus. 
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jant÷. Visos yra daugelio jas garbinančių žmonių širdyse. 
Nelaim÷s ar kriz÷s ištikti jie semiasi iš tų moterų įkv÷pimo. 
Jos buvo sklidinos tyros meil÷s kenčiantiems, pasirengusios 
tarnauti vargšams ir sielvartaujantiems. Jos taip tvirtai tik÷-
jo Dievu, kad patekusios į didelę b÷dą džiugiai vykdydavo 
Aukščiausiojo valią. Tokios stipryb÷s ir ramyb÷s jums su-
teikti gali tik÷jimas.  

Myl÷kite ir gerbkite savo mokytojus. Tai pirmas žings-
nis, kurį reikia žengti lavinant tinkamą charakterį. Jūsų pa-
žanga – akstinas jiems dirbti. Kiek kantryb÷s reikia tiems 
žmon÷ms, kad pakęstų jūsų klaidas. Jie ima jūsų ranką ir 
atsargiai veda į pasaulio ir jo Kūr÷jo žinių bei stebuklų šalį. 
Jeigu jų negerbsite, kaip išmoksite pamokas, kurias jie nori 
jums duoti? Be mokymosi (sikshana) nebus saugu (rakshana). 
Tik žinios gali suteikti jums saugumo. Būdamos išsilavinu-
sios apsisaugosite nuo pasaulio, kuris verčia jus meluoti, 
savintis svetimą turtą, nekęsti kitų, naudotis kito žmogaus 
silpnumu ar neišmanymu, pagundų.  

Indų vedybinio gyvenimo idealas  

Taigi paimkite iš šių vyresniųjų, kuriems patik÷ta jus 
lavinti, geriausia. Jie buvo specialiai lavinami šiam tikslui ir 
parinkti pagal geb÷jimus. Jei mokysit÷s gerai, jų entuziaz-
mas neišbl÷s. Senov÷je mokytojo balsas buvo svarbiausias. 
Net karaliai nedrausdavo lavinti ir bausti jų vaikus. T÷vai 
savo sūnų atiduodavo mokytojui, o patys tik pad÷davo jį 
mokyti ir tobulinti. Jie niekada nepalaikydavo vaiko pus÷s. 
Deja, dabar vaikai tapo šeimininkais, diktuojančiais taisyk-
les mokytojui. Jei vaikas gauna blogus pažymius, t÷vai pa-
skelbia vargšui mokytojui karą ir draudžia skirti mokiniui 
net mažiausią bausmę. Kaip tik tod÷l mokymo ir mokymosi 
lygis nūnai toks žemas. 
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Moters idealas yra ištikima žmona, mylinti moteris. 
Jos pareigos labai svarbios. Indiško vedybinio gyvenimo 
idealas skelbia, kad vyras yra dešin÷, o moteris – kair÷ to 
paties kūno pus÷. Vyras (pathi) ir žmona (sathi) – dvi viena 
kitą papildančios tos pačios visumos dalys. Kartą Šankara-
čarja iškviet÷ Mandanamisrą62 į intelektualią dvikovą. Jų 
teis÷ja buvo Mandanamisros žmona Ubhajabharat÷. Ji tur÷-
jo klausytis argumentų „už“ ir „prieš“, paskui nuspręsti, 
kas laim÷jo. Kiti diskusijos dalyviai tam pritar÷. Įsivaizduo-
kite, kaip jie pasitik÷jo ne tik jos intelektualiais geb÷jimais, 
bet ir – tai daug svarbiau – nešališkumu bei sąžiningumu.  

Tikrasis indų namų šeiminink÷s požymis 

Kaip manote? Ar Ubhajabharat÷ tuo metu, kai Šanka-
račarja ir Mandanamisra tęs÷ savo intelektualią kovą, pa-
miršo pareigas šeimai? Ne, ji toliau užsi÷m÷ namų ruoša. 
Tai tikrasis indų namų šeiminink÷s požymis. Mandanamis-
ros žmona buvo garsi mokslinink÷, tačiau virtuv÷je gamino 
valgį savo vyrui bei svečiams, rūpinosi namų ūkiu kaip tik-
ra Grihalakšm÷63. Pasakojama, kad ji užd÷jo abiems varžy-
bų dalyviams ant kaklo g÷lių girliandas ir pasitraukusi nuo 
abiejų toliau dirbo savo darbą. Moteris pasak÷ žinosianti, 
kas laim÷jo kovą, nes pralaim÷jusio varžovo girlianda bus 
nuvytusi, o laim÷jusio liks šviežia, kvapni.  

Kai pagaliau Ubhajabharat÷s vyras pralaim÷jo, ji savo 
iniciatyva iš÷jo į priekį ir pareišk÷ turinti teisę dalyvauti 
varžybose (ne kaip vyro geresn÷, o kaip tokia pati pus÷). 

                                                 
62  Mandanamisra (675–725) buvo Šankaračarjos amžininkas, dažnai su 

juo susitikdavęs ir diskutuodavęs, parašęs daug įvairių filosofinių 
kūrinių komentarų, garsus Vedantos žinovas.  

63  Grihalakšm÷ – induizme namų gerov÷s deiv÷. 



Kalba Satja Sai, VI tomas 
 

 80 

„Negalite niekam skirti pergal÷s laurų, nes aš, savo vyro 
pus÷, dar nesu nugal÷ta“, – pasak÷ moteris.  

Kaip tur÷tų jus įkv÷pti ši Indijos dukt÷! Mūsų šventuo-
siuose raštuose: Puranose, Šastrose, Upanišadose, Vedose 
aprašyta daugyb÷ šios šalies šventųjų ir pranašų gyvenimų, 
begal÷ nutikimų, kurie tarsi švyturiai nušviečia jums kelią. 
Skaitykite juos ir tur÷kite iš jų naudos.  

Anantapuras, Mergaičių lavinimo mokykla, 1966 04 18 
 
 
 
 
 
 
 

Tikėkite Vedomis 
Žmogui gali prireikti daugelio gyvenimų, kad jis įrody-
tų, jog žino, kas jam yra geriausia, geb÷tų kurti savo at-
eitį nežeisdamas nei savęs, nei kitų, pasteb÷tų spąstus 
kelyje. Tod÷l geriausia pasitik÷ti išminčiais, kurie buvo 
sklidini užuojautos ir nušviet÷ kelią į išsivadavimą. Jų 
patirtys aprašytos Vedose. Tik÷jimas Vedomis dr÷kina 
širdį, augina joje visuotin÷s meil÷s derlių. 

Satja Sai Baba 
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13. NNNNEPRALENKIAMAS  

MEISTRIŠKUMAS  

Motinos Indijos sūnūs ir dukros laim÷jo laisvę ir da-
bar kuria šios šalies gerovę. Tačiau esama šalių, kurios net 
nieko nestokodamos vis tiek neturi ramyb÷s. Jos baiminasi 
ir nerimauja d÷l savo susikurtos gausos. Atskiram žmogui 
ir visuomenei suteikti ramybę gali tik dvasinis tobul÷jimas 
bei dvasin÷ praktika. Deja, Indijoje, kaip ir kitose šalyse, 
tie du tikslai pamirštami. Tur÷damas būstą, drabužių ir 
maisto, žmogus patiria fizinę laimę, lavindamas geb÷jimus 
ir gaudamas žinių apie pasaulį, apsirūpina pragyvenimo 
šaltiniu.  

Tačiau pasak seno posakio: „Tikrą ir ilgalaikę laimę 
teikia ne fizin÷ laim÷“ (na sukhat labhathe sukham). Ilgalaikę 
laimę, kurios nepakeis, nesumažins, nepaveiks nei s÷km÷, 
nei nes÷km÷, pelnysite tik tada, kai išmoksite valdyti savo 
protą ir tik÷site aukštesniąja j÷ga, leisite jai vadovauti jūsų 
mintims, žodžiams bei darbams. Uždekite dvasinių žinių 
žiburį, kad gal÷tum÷te saugiai žengti dvasiniu keliu.  

 Vedos ir Šastros skelbia, kad žmogus gali būti laimin-
gas tik vykdydamas savo pareigą, garbinimą suprasdamas 
kaip pasiaukojimą, pažindamas visatos vienovę, išvalyda-
mas iš savo intelekto abejones ir iliuzijos dulkes. „Visata 
persmelkta dieviškumo“ (sarvam Vishnu mayam jagath). 
„Nieko n÷ra, kas nebūtų Jis“ (Isavasyamidam sarvam). Jis yra 
požemin÷ ir antžemin÷ dalys, materija ir būdas, vidin÷ pa-
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skata ir išorinis judesys. Kūnas yra Viešpaties šventov÷, ku-
ri iš pat pradžių sklidina meil÷s visoms būtyb÷ms. Tačiau 
žmogus, pasidavęs egoizmui, užteršia ją pavydu bei godu-
mu – tada prasideda ligos ir kančia. 

Du svarbiausi žmogaus priešai  

Du svarbiausi žmogaus priešai yra geismas ir pyktis, 
slopinantys jo dievišką prigimtį ir klampinantis į liūną. 
„Ramajanos“ pasakojimas sukasi apie Mantharos pyktį ir 
Šurpanakhos geismą. Kiekvieno žmogaus „Ramajana“ taip 
pat sukasi aplink šias dvi svarbiausias aistras. Kai tik paju-
site, kad šios blogyb÷s skverbiasi į jūsų sielą, sustokite ir ra-
miai panagrin÷kite jų prigimtį, veikimo būdą, pasekmes, 
kurias jos atneš jums ir kitiems. Apmąstykite tai tyliai, bū-
dami vieni.  

Brangiausio Indijos palikimo, būtent laim÷s ir ramy-
b÷s, mokyklų vaikai ir koledžų studentai dabar nebegauna. 
Liūdna, bet taip yra iš tikrųjų. Regis, viskas daroma, kad tik 
plistų nerimas, baim÷, nepasitenkinimas, liūdesys – visa tai 
skatina filmai, knygos, žurnalai, spektakliai, paveikslai, 
laikraščiai ir kitokia žiniasklaida, taip pat ir agitatorių bei 
įvairių šnekovų viešosios kalbos. Visi jaudinasi d÷l to, kas 
gali nutikti jų gyvenimui, reputacijai, turtui, autoritetui. Ša-
lį sukaustęs nesaugumo jausmas, ji draskoma neapykantos 
ir godumo. Žmon÷s nebepasikliauja savimi, prarado tik÷ji-
mą savo stiprybe, nepasitiki kitais. 

Žmogus švaisto laiką,  
tenkindamasis nereikšmingais malonumais 

Dabar žmogus labiausiai nuvertintas iš visų. Viskas 
brangsta, tik žmogus pinga. Jis nusikalstamai ignoruoja-
mas. Žmogus nežino, kad yra didingas ir vertingas. Jis ne-
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moka mažais darbeliais laim÷ti Dievo malon÷s, pamiršo al-
chemiją, kaip kiekvieną nes÷kmę ar nusivylimą paversti 
brangia galimybe aukotis ir statyti atsidavimo Viešpačiui 
tvirtovę. Žmogus švaisto laiką, tenkindamasis nereikšmin-
gais malonumais, kurie tik menkina jo savigarbą ir kenkia 
fiziniam bei mentaliniam kūnams. Jis turi laikytis didžiųjų 
savo prot÷vių ir t÷vynainių tradicijų. 

Vykdant šią užduotį, didelį vaidmenį turi atlikti laik-
raščiai. Deja, jie tik pataikauja vulgariam skoniui. Tokie 
laikraščiai greitai virsta šiukšl÷mis. Praeitą m÷nesį buvau 
Maharaštros valstijoje, Bomb÷juje, kur daugyb÷ žmonių ga-
l÷jo numalšinti daršano64 troškulį. Kalb÷jau kelių tūkstančių 
žmonių auditorijai apie Vedų ir Šastrų esmę. Liepiau Ma-
haraštros padalinio Prašanti šventųjų raštų žinovų sambū-
rio65 nariams atgaivinti šlovingą mūsų šalies kultūrą. Kalb÷-
jausi su ministrais, teis÷jais, verslo magnatais, gydytojais, 
teisininkais, leid÷jais bei kitais Maharaštros, Sauraštros, De-
lio atstovais apie doros išsaugojimą (dharmastahpana). 

Niekas niekada nesupras Mano tiesos iki galo  

Štai čia, šioje Indijos vietoje, kai kurie laikraščiai sma-
ginosi spausdindami ir platindami melą apie Mane. Netu-
r÷dami jokios g÷dos, rodydami juodžiausią pagiežą ir pa-
vydą, jie skelb÷ savo niekingus išvedžiojimus. Taip šmeižti 
garsius žmones n÷ra nauja. Ir ankstesniais amžiais Man yra 

                                                 
64  Daršanas – Indijoje galimyb÷ pamatyti šventą žmogų ir gauti jo pa-

laiminimą. 
65  Prašanti šventųjų raštų žinovų sambūris (Prashanthi Vidwanmahasab-
ha) įkurtas Satjos Sai Babos 1964 metais Venkatagiryje (Andra Prade-
šo valstijoje, Neloro rajone) amžinosios visuotin÷s religijos pagrin-
din÷ms tiesoms, tik÷jimui ir dvasinei praktikai skleisti. 
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taip nutikę. Sišupalos66 ainiai negali nieko neveikti. Tik pa-
galvokite, kaip žemai puol÷ žmon÷s. Man nerūpi nei garbi-
nimas, nei kaltinimas. Man tik gaila žmonių, kurie, trokšda-
mi išpešti iš vargšų kelis skatikus, krečia bjaurius pokštus. 
Visiems, kuriuos skaudina tokios kvailyst÷s, sakau – net jei 
visi keturiolika pasaulių susivienytų, žem÷ susimaišytų su 
dangumi, darbas, d÷l kurio at÷jau, nenukent÷s. Niekas nie-
kada negal÷s suprasti visos Mano tiesos.  

Patarsiu jums ne klausyti neapykantos ir godumo s÷ja-
mo melo, o burtis į gerą draugiją, kur gal÷tum÷te susitikti 
su kitais žmon÷mis, dalytis žiniomis, prisiminti kilnius da-
lykus, nagrin÷ti šventas knygas, kalb÷tis apie Dievo šlovę. 
Nešvaistykite laiko klausydamiesi skandalų apie kitus ir 
kritikuodami jų elgesį. Rodyti pavydą, pyktį, neapykantą 
kitiems – netikusi pramoga, kuri atsigręš prieš jus pačius. 
Kiekviename žmoguje žybsi tokia pati dieviškumo kibirkš-
tis. Kritikuoti kitą – tai kritikuoti Dievą. 

Gyvenimo žaidimą verta žaisti, tačiau šis žaidimas bus 
įdomus tik tada, kai laikysit÷s varžančių ir kontroliuojančių 
taisyklių. Įsivaizduokite, kokios būtų futbolo rungtyn÷s, jei-
gu jos netur÷tų taisyklių. Jos virstų chaosu, kova, riauš÷mis. 
Niekas nesužinos, kas ir kaip laim÷jo. Doros kelias (dharma 
marga) ir Dievo kelias (Brahma marga) nurodo žaidimo tai-
sykles. Doryb÷s kaunasi su netikusiais polinkiais. Tad at-
kreipkite d÷mesį į persp÷jamuosius ženklus ir žaiskite. 

Anantapuro aukštesnioji mergaičių mokykla, Mokyklos diena, 1966 
 

                                                 
66  Sišupala – „Mahabharatos“ veik÷jas, Krišnos pusbrolis, nenumaldo-

mas jo priešas. 
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r vaikas, ir motina turi liežuvius.  
Motina, pasisodinusi vaiką ant kelių,  
taria žodžius taip, kad vaikas išmoktų kalb÷ti.  
Kad ir kiek motina vargintų savo liežuvį,  
vaikas turi pats išmokti kalb÷ti.  
Motina negali kalb÷ti už vaiką  
ir prisiimti sau visus jo rūpesčius. 
Toks yra ir dvasinis mokytojas.  
Jis gali tik pakartoti, priminti, įkv÷pti,  
parodyti, įtikinti, prašyti,  
tačiau iniciatyvos privalo imtis pats mokinys.  
Jis pats turi perlipti per sieną.  
Niekas jo neperkels. 

Satja Sai Baba  
 

I 
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14. IIIINDIJOS KULTŪRA 

Tik dora gali suteikti ilgalaikio džiaugsmo. Tokios do-
ros šaltinis – Šastros, nustatančios deramo elgesio taisykles. 
Į Šastrų kategoriją įeina ir Šruti, Puranos bei Ithihasos67. Iš 
jų didžiausią autoritetą turi Šruti. Kiti raštai – tik papildy-
mas. Indų kultūra grindžiama šventais idealais. Amžiams 
b÷gant ši kultūra teik÷ žmon÷ms dvasinį mokymą ir veiks-
mingai juos lavino draugiškumo dvasia. Puranos paprasta 
ir malonia kalba aiškina žmogaus gyvenimo idealus – kaip 
tik tod÷l jos vadinamos žmogaus draug÷mis.  

Tie, kurie studijuoja Vedas ir jas supranta, yra uolūs 
Vedų kultūros puosel÷tojai (srothriyas). Jie – aukščiausio ly-
gio dvasiniai ieškotojai. Tie, kurie skaito tokius tekstus kaip 
Puranos, juos supranta ir elgiasi taip, kaip moko tie raštai, 
priklauso vidurinei klasei. Tokie žmon÷s semiasi įkv÷pimo 
iš gražių eil÷raščių bei dramų, laikosi juose aprašomos do-
ros. Taigi indai įvairiais būdais steng÷si žmones supažin-
dinti su savo kultūra. 

Indų kultūra moko tiesos ne tik apie regimą objektyvų 
pasaulį, bet ir apie neregimą subjektyvų pasaulį. Tokia yra 
amžinosios visuotin÷s religijos ir Vedų užduotis. Ši religija 
pateikia pagrindines visų šiuolaikinių religijų nuostatas. 
                                                 
67  Šruti – kitas Vedų pavadinimas, reiškiantis „tai, kas išgirsta, prisime-

nama ir saugoma žmonių atmintyje“; 
Puranos – Vedų tiesas iliustruojantys pasakojimai apie dievus ir did-
vyrius;  
Ithihasos – istoriniai epai, legendos, ankstesnių įvykių atpasakojimas. 
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Tie, kurie tuo abejoja, tur÷tų nešališkai ištirti dvasinius jų 
šaltinius.  

Deja, dabar visur jaučiama didel÷ Vakarų civilizacijos 
įtaka. N÷ra patirtį sukaupusių žmonių liudijimų. Niekas 
nesugeba aiškiai suprasti tekstų prasm÷s. Sanskrito kalba, 
brangus Indijos turtas, pamiršta. D÷l šių priežasčių daugu-
ma žmonių nieko nežino apie didingą indų kultūrą. 

Indijos kultūra – pasaulio kultūra 

Išraižytas deimantas gražiai spindi. Jei entuziastingai 
ir kantriai prad÷site gilintis į induizmo esmę, ji taip pat 
jums ims ryškiai spind÷ti ir nušvies visą pasaulį. Jei neval-
gote, kaip žinosite maisto skonį? Jei nebrendate į vandenį, 
kaip žinosite jo gylį? Tie, kurie žeminamai kalba apie Indi-
jos kultūrą, net su ja nesusipažinę, elgiasi taip pat kvailai, 
kaip tie, kurie atsisako patiekalo, jo net neparagavę. 

Indijos kultūra yra tautos ramstis, drąsių dvasinių ieš-
kotojų stuburas. Ji pasakoja visiems apie šį ir kitą pasaulius. 
Iš tikrųjų tai pasaulin÷ kultūra. Jos reikia pasauliui. Įvairių 
kraštų kultūros skirtingos, tačiau Indijos kultūra skelbia 
amžinąsias vertybes, tinkamas visais laikais ir visiems kraš-
tams, būtent – užuojautą, dorą, savitvardą. Ji neišnyko nei 
perd÷tai puosel÷jama, nei persekiojama. 

D÷l įsigalinčios Vakarų civilizacijos atsirado kai kurių 
naujų sektų, kurios bando reformuoti ir modernizuoti indų 
religiją. Tačiau induizmas pakankamai stiprus, kad išva-
duotų tuos žmones nuo egoizmo ir įtvirtintų santarvę. In-
duizmas – vienintel÷ religija, skelbianti, jog nieko n÷ra at-
skirai nuo Dievo, ir tai įrodo. Žmon÷s nesugeba suprasti šio 
svarbiausio dalyko – integracijos. Kaip tik tod÷l tarp atskirų 
tik÷jimų kilo nesutarimų ir neapykanta. 
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Religijos šaknys glūdi žmonių mąstyme  

Nūnai daugyb÷ indų, suvokdami tik išorinę religijos 
dalį, pradeda kaltinti pačią religiją ir teigia, kad ji kalta d÷l 
žmonių nelaimių. Tie žmon÷s net tvirtina, jog religija gyve-
nime apskritai nereikalinga. Jų neprotingi šūkiai primena 
skruzd÷l÷s pastangas įvertinti vandenyno gylį arba kat÷s 
m÷ginimą išgerti pieno jūrą. Galbūt jie nežino, kad neigda-
mi religiją patys ją tik stiprina. Jeigu jie tai žinotų, nedrįstų 
žengti į nežinomą sritį. 

Kiti bando įkurti vieną mišrią religiją, nors n÷ nem÷gi-
na lavinti įvairiapusio mąstymo. Kol žmon÷s nepažins vie-
nov÷s, nebus įmanoma priimti visiems vienos religijos. Re-
ligijos šaknys glūdi žmogaus mąstyme. Pataisykite pra-
džią – pabaiga susitaisys savaime. Pasirūpinkite, kad pa-
matai būtų tvirti, tada gal÷site ant jų statyti daugiaaukštį 
namą. Jei pamatai nebus tvirti, namas sugrius. Griauti reli-
giją neišsiaiškinus, kaip ji veikia žmogų – neišmanymo ir 
neatsakingumo viršūn÷. Žinoma, kartais religija prisidengia 
nedori, nedrausmingi ir prietaringi žmon÷s, bet iš tikrųjų 
religija jų nepateisina. 

Pagrindinis religijos tikslas – išmokyti žmogų užmegz-
ti ryšį su Dievu. Kiekvienas žmogus turi teisę garbinti 
Dievą ir laim÷ti Jo malonę. Kad ir kokį kelią ar taką jis rink-
tųsi, tikslas yra vienas. Vedų religija draudžia žmon÷ms 
ginčytis su bet kuria kita religija, jos neapkęsti arba ją men-
kinti. Vedos reikalauja būti pakantiems ir gerbti visus. Jei 
norite išmokti myl÷ti visus žmones ir tą meilę didinti, pri-
valote laikytis Šastrose išd÷stytų savo lygiui ir statusui ke-
liamų taisyklių. 
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Didžiosios sielos požymis 

Kas yra tiesa? Kas yra meil÷? Kas yra Dievas? Kol 
žmogus neras atsakymo į šiuos tris klausimus, tol jis nebus 
visavertis, nepažins savo tikrosios šlov÷s. Deja, dabar žmo-
n÷s aiškinasi šias sąvokas taip, kaip jiems patinka, neįsigi-
lindami į jų prasmę ir net nemano mokytis pas tuos, kurie 
tą prasmę žino. Šastros pabr÷žia, kad svarbiausia – vidinis 
tik÷jimas ir apsivalymas. Be to, tik÷jimas turi būti reiškia-
mas gerais darbais. Tačiau dabar to niekas nebepaiso. Liko 
tik išorinis pasirodymas. Žmon÷ms atrodo, kad taisykl÷, 
draudžianti kam nors prie jų liestis, yra šventa, jog toks el-
gesys leistinas. Tai – ne Vedų, o „virtuv÷s“ religija. 

Kalti tie, kurie kalba ir rašo apie religiją, bet gyvenime 
ja nesivadovauja. Mintis, žodis ir veiksmas turi der÷ti tar-
pusavyje, papildyti vienas kitą. Toks yra didžiosios sielos, 
doro žmogaus, mokslo vyro požymis. Šios taisykl÷s nesilai-
kantys žmon÷s yra ne didžiosios sielos (mahatmas), o blogo-
sios sielos (duratmas). Jei norite būti iš tikrųjų religingi – se-
kite didžių žmonių p÷dsakais. 

Tikrasis religijos tikslas – teikti ne medžiagą klubo pa-
šnekesiams ar debatams prie kavos puodelio, o perduoti 
dvasines žinias. Kiekvienas žmogus turi stengtis pažinti sa-
vąją tiesą ir ja vadovautis. Tokios pastangos yra religijos es-
m÷, gyvenimo tikslas. Be jų gyvenimas virs mirtimi. Tikroji 
religija prasideda tada, kai žmogus pakyla aukščiau už pa-
viršutinišką veiklą, suvokia esąs toks pat kaip Aukščiausioji 
Tikrov÷ ir siekia Dievo palaimos. 

Geri darbai padeda labiau myl÷ti Dievą 

Meil÷ Dievui – visų religijų pagrindas. Žinoma, nei ro-
žinio kalb÷jimas, nei g÷lių barstymas, nei piligrimyst÷ į 
šventas vietas negali būti vadinami meile Dievui. Tai tik ge-
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ri darbai, padedantys labiau myl÷ti Dievą. Tikrasis atsida-
vimas atveria žinių duris. Tik÷jimą Dievu, Jo šlovinimą ir 
malon÷s pelnymą turi papildyti geb÷jimas skirti, kas yra 
tikra, o kas netikra, bei pojūčių valdymas. Tie, kurie ginčija-
si, kas svarbiau siekiant Dievo pažinimo – meil÷ Jam ar ži-
nios, yra tarsi keliautojai tamsoje, nes ginčijasi d÷l nesvar-
bių dalykų. Prinokusio vaisiaus skonis skiriasi nuo nepri-
nokusio vaisiaus, tačiau iš tikrųjų tai tas pat vaisius – nepri-
nokęs vaisius po kurio laiko prinoksta. 

Jei norite aiškiai tai suprasti ir kitiems paaiškinti, pri-
valote išmokti sanskrito kalbą. Ši kalba – kultūros pagrin-
das. Sanskritas yra seniausia pasaulio kalba. Ji – pirmasis 
šaltinis, iš kurio išsiliejo visi menai ir idealai. Visų kalbų žo-
džių šaknys glūdi sanskrito kalboje. Jos vert÷ pasaulinei 
kultūrai neįkainojama. Deja, dabar ji pamiršta. D÷l to reikia 
susirūpinti. 

Kai kurie induizmo šalininkai, kurie skelbiasi norį at-
gaivinti šią religiją, iš tikrųjų galvoja ne apie darbą, kurį tu-
ri atlikti, o apie savo vardą ir garbę. Jie pešasi tarpusavyje ir 
šūkauja: „Aš vertesnis pagarbos“, tarsi jadavai68, kurie susi-
naikino brolžudiškame kare. Beždžionių būrys niokoja ne 
tik sodą, į kurį įpuola, bet ir save. Tie žmon÷s taip pat susi-
naikina patys ir teršia Vedų religijos reputaciją. 

Vedų religija turi būti išsaugota bet kokia kaina  

Tačiau buvo daugyb÷ ir tokių, kurie aukojosi ir kent÷jo 
neapsakomus skausmus, kad atgaivintų ir išsaugotų Vedų 
religiją. Tik d÷l jų askez÷s ši religija išliko, nors ir nusilpusi. 
Neįmanoma įsivaizduoti, koks būtų buvęs jos likimas, jei 
ne tie žmon÷s. Štai pagalvokite apie dabartinę pad÷tį. Visi 
                                                 
68  Jadavai – „Mahabharatoje“ minimi Krišnos giminaičiai, garsaus ka-

raliaus Jadaus palikuonys. 
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žino, kad šalis rengiasi atremti kinų būrius. Tačiau mažai 
kas supranta, kad jei ne Šankaračarja, jeigu jis nebūtų skel-
bęs nedualumo filosofijos ir puosel÷jęs Vedų religijos, Indi-
ja dabar būtų tokia kaip Kinija. Rimtai pamąstykite, kad su-
voktum÷te, kokį svarbų darbą atliko didžiosios asmenyb÷s, 
Dievo Įsikūnijimai ar Jo šlov÷s liudytojai. Juk sakoma: „Ne-
lengva suprasti didžiuosius žmones“. Jie neina į žmones, 
kad apsvarstytų nereikšmingus reikalus ar kalb÷tų paviršu-
tiniškomis temomis. 

Didžiosioms sieloms rūp÷jo tik dorą ginančios parei-
gos ir įsipareigojimai. Jos buvo pasirengusios imtis Vedų 
nurodyto darbo, atsisak÷ tarnauti savo egoizmui, gerb÷ 
Šastrose išd÷stytas taisykles, suvald÷ netikusius troškimus, 
pasiaukojamai skelb÷ Vedų mokymą, atgaivino indų religi-
ją. Jų neįmanoma palyginti su šiuolaikiniais religijos moky-
tojais ir aiškintojais. Tie didieji žmon÷s kalb÷jo iš savo patir-
ties ir, būdami dideli autoritetai, skatino kitus tik÷ti Dievu. 
Nūdienos dvasiniai vadovai kalbų negrindžia patirtimi – 
tad tik÷jimas silpsta. Šią religiją reikia atgaivinti ir sutvirtin-
ti žmonijos labui. Kaip tik tod÷l amžinoji visuotin÷ religija, 
pasipriešinusi niokojamai laiko t÷kmei, išliko iki šių dienų. 

(Iš straipsnio, kurį Satja Sai Baba paraš÷ žurnalui  
Mandalothsava Sanchika, Sanathana Vedantha Sabha)  
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 iekvieną savo budraus gyvenimo akimirką tirkite,  
ar laikot÷s doros taisyklių, ar nenuklystate į šalį. 
Deja, dabar dora vertinama ne kaip galimyb÷  
atlikti savo pareigą kitiems,  
o kaip būdas pasipelnyti iš kitų. 
Primenate kitiems šias taisykles,  
kai norite ką nors iš jų gauti.  
Pagalvokite ne tik apie savo teises,  
bet ir pareigas. 

Satja Sai Baba 
 
 
 

Gyvenimas tampa prasmingas tada, 
kai žmogus laikosi doros taisyklių 

Verta žaisti gyvenimo žaidimą. Jis tampa įdomesnis ta-
da, kai žaid÷jai laikosi taisyklių ir apribojimų. Įsivaiz-
duokite futbolo ar kriketo žaidimą, kuriose n÷ra nei tai-
syklių, nei apribojimų, nei teis÷jo. Žaidimas bus chao-
tiškas – jis greitai virs riauš÷mis, peštyn÷mis. Gyveni-
mo žaidimas bus įdomus, teisingas ir gražus tada, kai 
žaid÷jai laikysis doros. 

Satja Sai Baba  
 
 

K 
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15. KKKKŪRYBOS VIRŠŪNö 

Sakoma, kad Dievo kūrinių yra 8 400 000. Žmogus yra 
paskutinis evoliucijos kūrinys. Kod÷l tik 8 400 000? Kod÷l 
daugiau nebeskaičiuojama? Tod÷l, kad žmogus yra kūry-
bos viršūn÷. Iš tikrųjų jis yra Madhava69, nors to nepripažįs-
ta, o tiki, kad yra tik žmogus. Jis apdovanotas protu, inte-
lektu, geb÷jimu mąstyti ir egoizmu. Žmogui būdingos ketu-
rios pirmosios savyb÷s, o paukščiams ir žv÷rims – tik viena, 
paskutin÷. Pastarieji gyvena tik d÷l savęs, tenkina savo 
troškimus bei poreikius. Tačiau žmogus dar ir sugeba lai-
kytis tiesos, doros, ugdytis ramybę, atrasti meilę. Tik žmo-
gus tai geba. Tas, kuris tokių savybių neturi ir nesiugdo, 
yra tarsi beždžion÷ ar demonas. Sukūrus žmogų, nebeliko 
daugiau ko kurti. 

Tai liudija istorija apie Kalidasą70. Pasakojama, kad kiti 
karaliaus Bhodžos71 dvaro poetai ir mokslo vyrai pažaliavo 
iš pavydo, kai Kalidasa greitai išgars÷jo ir karališkasis glo-
b÷jas jį gausiai apdovanojo. Tad jie apšmeiž÷ karaliui gar-
sųjį poetą. Karalius iškviet÷ Kalidasą paneigti tvirtinimų. 
Poetas vienui vienas stojo akistaton su šmeižikais. Kalidasa 
gal÷jo prašyti pagalbos tik savo kitos glob÷jos, Motinos Ka-
l÷s. Tad jis papraš÷ karaliaus, jog visi drauge nueitų į dei-
                                                 
69  Madhava – skr. Dievas, visatos Viešpats. 
70  Kalidasa – žymus sanskrito literatūros poetas ir dramaturgas, gyve-

nęs maždaug IV, V ar VI a. Udžainos mieste (dabar Madjapradešo 
valstijoje). 

71  Bhodža buvo jadavų gimin÷s karalius. 
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v÷s Kal÷s šventyklą. Ten, pažad÷jo Kalidasa, kai jis melsis, 
deiv÷ pati paliudysianti, kad jis nekaltas. Taip tvirtai poetas 
tik÷jo Dieviškąja Motina. 

Kitą rytą visi rūmai susirinko šventykloje. Kalidasa 
prad÷jo melstis. Tada tyloj pasigirdo balsas: „Dandis yra 
poetas. Dandis yra poetas. Bhavabhutis yra mokslo vyras“ 
(kavirdandi, kavirdandi, bhavabhoothisthu panditahah). Ir vis-
kas. Kalidasa net nebuvo pamin÷tas. O juk visi lauk÷, kad 
jis ir jo nuopelnai būtų įvertinti. Kalidasa, žinoma, supyko. 
Užsimiršęs jis ÷m÷ šaukti: „Kas esu aš, tu, mergiūkšte (ko-
ham rande)?“ Deiv÷ Kal÷ nieko neatsak÷. Ji n÷ kiek nesudir-
go, bet po kurio laiko ištar÷: „Tu esi Aš. Tu esi Aš. Neabe-
jok tuo (thwamevaham, thwamevaham, thwameva aham, na 
samsayah)“. Taip susitapatinti skirta kiekvienam žmogui. 

Tegu kiekvienas veiksmas būna persmelktas  
meil÷s Dievui  

Išminčius Vjasa privert÷ žmogų suvokti savo vertę. Jis 
surinko Vedas, paraš÷ „Mahabharatą“ ir „Bhagavatą“, aš-
tuoniolika Puranų ir Brahmasutrą. Visuose šiuose kūriniuo-
se slypi mokymo nektaras, nors labiau gerbiamos yra Ve-
dos. Jūrą perplaukti galite kad ir nedideliu laiveliu. Kelią 
džiungl÷se galite pasišviesti ir paprasta lempa. Tereikia at-
kaklių pastangų, nepaliaujamai dirbti. Tur÷dami žibintą, 
kuris apšviečia tik du metrus, privalote naktį įveikti du ki-
lometrus. Tačiau nenusiminkite. Tvirtai laikydami žibintą 
rankoje ženkite į priekį. Žibintas apšvies kiekvieną žingsnį, 
kol pasieksite tikslą. Nes÷d÷kite pakel÷je – ženkite į priekį 
palengva, žingsnis po žingsnio. Iš pradžių šventųjų raštų 
skaitymų klausykit÷s (sravanam), paskui juos apmąstykite 
(mananam), tada sutelkite d÷mesį į vieną tikslą (nidhidhyasa-
nam). Tik tegu kiekvienas veiksmas būna persmelktas mei-
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l÷s Dievui. Meil÷ Dievui n÷ra skirta skatinti gyvenimo ape-
titą. Tai pats gyvenimo kv÷pavimas. Tegu ji įkvepia kiek-
vieną jūsų veiksmą, žodį ir mintį. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 alb÷kite švelniai.  
Tegu jūsų žodžiai ir jausmai būna švelnūs.  
Tegu žodžiai būna teisingi ir malonūs.  
Niekada nemeluokite ir neperd÷kite  
vien tam, kad kitiems įtiktum÷te. 
Ciniškumas, verčiantis jus  
kritikuoti kitus ir užtraukti jiems nešlovę,  
toks pat netinkamas kaip ir 
meilikavimas, verčiantis jus  
viską perd÷ti ir nepaisyti tiesos. 

Satja Sai Baba  
 

K 



Kalba Satja Sai, VI tomas 
 

 96 

16. TTTTRYS KELIAI 

Gimti žmogumi – didel÷ laim÷, nes tik žmogus, suvo-
kęs savo būties priežastį, gali pakilti iki Dievo. Joks gyvū-
nas ar paukštis tokio lygio pasiekti negali. Deja, užuot įver-
tinęs tokią galimybę ir ja pasinaudojęs, žmogus iššvaisto 
jam skirtus metus ir miršta neišvydęs šviesos. Jis pats sau 
daro g÷dą, pats neigia savo prigimtį. O juk tereikia minutę 
pagalvoti ir žmogus supras, kad yra nutolęs nuo tikslo, 
brangaus savęs pažinimo. Žmogus n÷ra nei negyvas, jokių 
siekių neturintis paveikslas, nei skulptūra. Jam būdinga bū-
ti veikliam, įgyti žinių, nor÷ti tobul÷ti, siekti nemirtingumo. 
Kaip gaila, kad žmogus neaukoja savo gyvenimo Dievui, o 
užsiima bergždžiomis patogumų ir malonumų paieškomis. 
Didžiul÷ g÷da vadintis Motinos Indijos sūnumi ir elgtis 
kvailai. Taip elgdamiesi gražią m÷nesieną paverčiate juoda 
naktimi. 

D÷l tokios pad÷ties kalti yra vadinamieji „tikintys“ ir 
„ortodoksiniai“ žmon÷s. Pamiršę savo tik÷jimą jie imituoja 
Vakarų kultūrą. Ar vakariečiai neigia savo kultūrą? Ne. Jie 
susipažįsta su kitomis kultūromis, bet uoliai puosel÷ja sa-
vąją. O jums nebūdinga nei viena, nei kita. Esate kažkur per 
vidurį. 

Niekas negali suprasti Dievo  

Man patinka žiūr÷ti, kaip daugyb÷ žmonių kiekvieną 
sekmadienį traukia į šventyklą. Tačiau nepatinka gird÷ti, 
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kaip jūs atsiprašin÷jate, kad nelankote šventyklų ir išmin-
čių. Drąsiai išk÷lę galvas, sakykite, jog apsilank÷te šventyk-
loje ar pas išminčių. Kod÷l to nedarote? Kod÷l bijote pavir-
šutiniškų žmonių? Kod÷l tvirtinate, jog tikite Dievą, o pasi-
duodate nerimui ir liūdesiui? 

Jūsų gimimas – ankstesnių gyvenimų vykdytos veik-
los pasekm÷. Važiuodamas kaimo keliu autobusas po savęs 
palieka dulkių debesį. Jam sustojus, dulk÷s nus÷da ant ke-
leivių. Ar ilgai važiuosite tokiu autobusu? Paguosiu jus – 
nebūtina l÷kti dulk÷tu keliu. Esama ir geresnių kelių. Dul-
k÷tas kaimo kelias v÷liau virsta skalda padengtu plentu ir 
pagaliau asfaltuotu greitkeliu. Važiuojant pastaruoju keliu, 
dulkių debesis paskui autobusą nebesidriekia. Kaimo kelias 
yra veiklos kelias (karma marga), skalda padengtas plentas – 
garbinimo, apmąstymų kelias (upasana marga), asfaltuotas 
greitkelis – dieviškų žinių, išminties kelias (jnana marga). 
Važiuojant paskutiniu keliu n÷ra jokių dulkių. 

Šios šalies gyventojai nebegerbia dvasinių dalykų. In-
dijoje yra daug išminčių ir šventų žmonių, tačiau ji tarsi 
Bhasmasura72 pati ketina sunaikinti savo kultūrą. Bhasma-
sura užd÷jo ranką ant savo galvos ir pavirto pelenais. 
Žmon÷s, n÷ vieno žingsnio nežengę dvasinio darbo keliu, 
reiškia savo nuomones. Tačiau niekas negali suprasti 
Dievo. Jo veiksmą vadindami stebuklu tik pripažįstate, 
kad jis jums nesuvokiamas. Vartojate žodį „stebuklas“ tik 

                                                 
72  Bhasmasura – vieno indų mito veik÷jas, kuriam po ilgos askez÷s die-

vas Šiva dovanojo malonę: užd÷jęs dešinę ranką ant žmogaus galvos 
Bhasmasura gal÷jo jį paversti pelenais. Neįstengęs atsispirti savo blo-
gai prigimčiai Bhasmasura įsigeid÷ paversti pelenais net patį Šivą, ta-
čiau Šivą išgelb÷jo deiv÷ Mohin÷, pasinaudojusi savo moteriškais ke-
rais ir pažad÷jusi tek÷ti už Bhasmasuros, jeigu šis prisieksiąs jai išti-
kimybę. Bhasmasura prisiek÷ užd÷jęs dešinę ranką sau ant galvos ir 
pats pavirto pelenais. 
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tod÷l, kad nežinote, kaip apibūdinti Dievo poelgius, jude-
sius ar veiksmus. 

Dvasin÷je srityje būtinas tik÷jimas. Tik÷jimą reikia la-
bai saugoti. Pasitik÷kite Dievu, kuris yra jums artimesnis 
už t÷vus. Niekuo kitu nepasitik÷kite. Neleiskite savo tik÷ji-
mui silpn÷ti nuo pūstel÷jusio menkiausio v÷jelio. Tik÷kite, 
jog visi trys pasauliai nenuvers nuo sosto tiesos, visi ketu-
riolika aukštesniųjų pasaulių nepasodins ant jo melo. Jūsų 
pareiga – kad ir ką kas sakytų, įsitikinus savo patirties tik-
rumu tęsti savo dvasinį darbą. 

Madrasas, 1966 05 23 
 
 
 
 
 
 
 
 ūkite supratingi, kantrūs ir pakantūs kitiems.  
Ugdykit÷s ištvermę ir užuojautą. 
Ieškokite ne susikirtimo, o sąlyčio taškų. 
Elkit÷s vieni su kitais broliškai.  
Įgiję žinių tapkite geresni. 
Tada gyvenimas bus prasmingas. 
Jūsų niekada neištiks nes÷km÷. 

Satja Sai Baba 
 

B 
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17. SSSSALDUS VAISIUS 

Dauguma žmonių jiems skirtą arba užsitarnautą gyve-
nimą praleidžia valgydami brangų, bet nesveiką maistą, 
m÷gaudamiesi pramogomis, kurios iš tikrųjų jiems tik ken-
kia. Kaip liūdna! Kiek visko iššvaistoma! Žmogus, kad ir 
priklauso gyvūnų rūšiai, tačiau fizin÷je, protin÷je ir morali-
n÷je srityse gali laim÷ti daug daugiau. Jis turi atmintį, kal-
bą, sąžinę, jaučia pagarbą, baimę, nuostabą ir nepaaiškina-
mą nepasitenkinimą, kuris iš tikrųjų verčia elgtis nešališkai. 
Jam suteikta ypatinga galimyb÷ pažinti visatos paslaptį, ta-
čiau jis skęsta neišmanymo jūroje ir elgiasi taip, lyg būtų 
vienas iš tokių pačių kenčiančių ir piktų gyvūnų. 

Tarsi ugnis, neišmananti kaip deginti, ar vanduo, neži-
nantis kaip dr÷kinti, žmogus pamiršo savo prigimtį, ragi-
nančią siekti Dievo, ieškoti visatos tiesos ir ją rasti. Tos visa-
tos dalis yra jis pats. Tad žmogus privalo pasitelkęs dorą, 
teisingumą, meilę, užuojautą, lavintis pats ir, išsiveržęs iš 
savo individualyb÷s kal÷jimo, susilieti su visuotinybe. Jis 
gali patirti susiliejimo su nekintama tikrove, slypinčia po 
kintamu pasauliu, viršūnę. Apie tokį žmogaus likimą ir to-
kią užduotį klystančiai žmonijai kalb÷jo Vjasa. Tai galima 
perskaityti įvairiuose jo raštuose. Jo atminimą pažymime 
per Guru Purnimos šventę.  

Vjasa surinko Vedų tekstus ir trumpais teiginiais juos 
pateik÷ Brahmasutros veikale. Žmonija jam taip pat d÷kin-
ga už moralines bei dvasines tiesas, išd÷stytas dideliame 
poetiniame filosofiniame „Mahabharatos“ epe ir meile 
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Dievui persmelktame dieviškų istorijų „Bhagavatos“ rinki-
nyje. Žmogus, išmokęs šiuose veikaluose d÷stomas pamo-
kas ir jas pritaikęs gyvenime, gali išsivaduoti. Tiesa, Brah-
masutra gali pad÷ti tik nedideliam skaičiui intelektualių se-
k÷jų, tačiau „Mahabharata“ ir „Bhagavata“ skirtos papras-
tiems, neišprususiems žmon÷ms. Pastarieji tekstai tokie pat 
vertingi, kaip ir kiti, gal net vertingesni už kitus, nes pade-
da žmogui greičiau tobul÷ti. Vedų ir Vedantos vertę galima 
prilyginti vienai rupijai, o tokių epų, kaip „Mahabharata“ ir 
„Bhagavata“ – šimtui paisų. Taigi visi kūriniai lygiaverčiai, 
nes šimtas paisų sudaro vieną rupiją. 

Kiekvieną darbą aukokite Dievui  

Puranos ir epai moko myl÷ti Dievą, kiekvieną darbą 
aukoti Jam. Jei leisite abejonių v÷jui ar nevilties saulei džio-
vinti palaimos sklidiną puodynę, kurią patys prisipild÷te, ji 
beregint išgaruos. Tačiau jei laikysite puodynę v÷siame ge-
ros draugijos ir gerų darbų vandenyje, jos tūris niekada ne-
sumaž÷s. Apmąstykite tyloje palaimą ir ją l÷musias aplin-
kybes – palaimos taip pat padaug÷s. Kaip tik tod÷l dirbant 
dvasinį darbą tokie svarbūs yra apmąstymai. Vaikas meta 
žaislus į šalį ir pradeda verkti. Jūs taip pat turite suvokti ki-
tokių žaislų – šlov÷s bei s÷km÷s – bevertiškumą ir šauktis 
Dieviškosios Motinos. Vaikas jaučia, kad palyginti su moti-
nos meile ir jos artumo palaima, visa kita t÷ra šlamštas. 
Trokškite tik Dieviškosios Motinos. 

Karaliaus Bhodžos rūmuose vyresnieji poetai ir moks-
lininkai pavyd÷jo Kalidasai laim÷jimų ir visaip jį įžeidin÷jo. 
Kalidasa buvo neturtingas – to pakako, kad jo varžovai 
žvelgtų į jį iš aukšto. 

Aplink vandens sklidiną saugyklą kvarkia sutūpusios 
varl÷s. Kai vanduo išdžiūva, prie saugyklos nelieka n÷ vie-
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nos. Vyresnieji paskleid÷ apie Kalidasą gandus ir nor÷jo iš-
varyti jį iš rūmų. 

Dvasiniame darbe gudrumas nedera  

Kalidasa žinojo tik vieną esybę, kuriai nebuvo būdin-
gos pavydo ir puikyb÷s savyb÷s – Motiną Kalę. Tad nu÷jęs į 
deiv÷s Kal÷s šventyklą, žvelgdamas į Motiną žmogus mel-
d÷ išaukštinti jį tarp poetų. Ilgai ir karštai Kalidasa meld÷si, 
kol staiga šventykloje išgirdo balsą, kuris gyr÷ Dandį ir 
Bhavabhutį, vadino juos didžiais genijais bei mokslo vyrais. 
N÷ žodžio apie Kalidasos laim÷jimus! Jis įsižeid÷, supyko, 
įniršo. Kalidasa šiurkščiais žodžiais kreip÷si į Motiną, rei-
kalaudamas, kad ji pasakytų tiesą – kad ir kokią nemalonią. 
Tada balsas paskelb÷: „Tu esi Aš. Tu esi Aš. Neabejok tuo 
(thwamevaham, thwamevaham, thwameva aham, na samsayah)“. 
Ar vyrui reik÷jo dar aukštesnio įvertinimo? Tokį atsakymą 
gaus kiekvienas ieškotojas, nes tai – jo tiesa, tikrov÷, laim÷-
jimas, tobulyb÷. 

Daug istorijų pasakojama apie tai, kaip Kalidasa, labai 
sumanus poetas, atr÷m÷ oponentų puolimus savo gudru-
mu, tačiau iš tikrųjų jo meil÷ Dievui buvo didesn÷ už gud-
rumą. Prisiminiau pasakojimą apie vieną protingą žmogų, 
kuris naktį išgirdo į jo namus įslinkusius vagis. Pajutęs, kad 
jie netoli, namų šeimininkas kreip÷si į žmoną garsiai, kad 
nenaud÷liai taip pat gird÷tų: „Kod÷l tu mane kankini? Kau-
liji parnešti tavo brangenybes, kurias užstačiau pas Marva-
rį. Visas tavo auksas dabar yra pas jį. Puikiai žinai, kad čia 
neturiu n÷ vienos rupijos. Kai ateis geresni laikai, išpirksiu 
iš jo tavo brangenybes ir tau grąžinsiu.“ Taigi vagys din-
go – tą naktį jie nusitaik÷ apipl÷šti kitą namą, o tą, kuriame 
nebuvo aukso, anot šeimininko, „n÷ vienos rupijos“, paliko. 
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Deja, dvasiniame darbe toks gudrumas nedera. Pasi-
n÷rus į dvasinį darbą, apsukrumas ir apsimetin÷jimas ne 
padeda, o trukdo. Kaip tik tada, kai padaug÷ja gudrumo ir 
jis dvasiniame gyvenime bei žmogaus santykiuose su 
Dievu nustelbia nuoširdumą bei atvirumą, į pasaulį nužen-
gia Dievo Įsikūnijimas. Kaip ką tik pasak÷ Maisoro sveika-
tos apsaugos ministras, gudrumas virsta pasipūtimu ir pri-
verčia žmogų pamiršti jo viduje esantį Dievą. 

Išmokite naudotis žmogiškuoju aparatu  

Jeigu tur÷site brangų tranzistorių, laikrodį ar gramofo-
ną, tačiau nemok÷site tais daiktais naudotis, jie bus tik ne-
reikalingi grem÷zdai. Pagalvokite – koks nuostabus apara-
tas esate! Gal vert÷tų sužinoti, kaip juo naudotis ir gauti 
kuo geriausių rezultatų? Ar dera aštriu kardu su sidabro 
rankena pjaustyti daržoves? Indų išminčiai išpuosel÷jo 
naudojimosi žmogiškuoju aparatu meną, tačiau jų palikuo-
nys leido tam menui nunykti. 

Mokytojai neturi nei noro šio meno mokyti, nei kvalifi-
kacijos, nei entuziazmo. Žmonių vadovai, kuriems patik÷-
tas šalies valdymas, taip pat apie tai nieko neišmano. Jei kil-
tų noras sužinoti, pakaktų vieno išminčiaus, to meno žino-
vo, kad daugelis nuo jo žiburio užsidegtų savo lempas. 
Toks išminčius buvo Vjasa – pirmas ir svarbiausias moky-
tojas – tod÷l jis vadinamas pačiu Narajana. 

Perprasdami „Bhagavatos“ mokymą pajusite, kaip jū-
sų inercijos savyb÷ (thamo guna) iš pradžių virsta neramios 
veiklos savybe (rajo guna), paskui – pusiausvyros ir ramy-
b÷s savybe (sathwa guna). Tai tarsi vaisius, kuris veikiamas 
žem÷s ir saul÷s iš pradžių tampa rūgštus, paskui salstel÷jęs 
ir pagaliau saldus. Žmogus taip pat veikiamas dviejų j÷gų – 
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išorin÷s Dievo malon÷s ir vidinio troškimo prisipildo palai-
mos bei tyros meil÷s saldumo. 

Prašanti Nilajamas, Guru Purnima, 1966 07 02 
 
 
 
 
mogus sudarytas iš trijų dalių: 
žmogaus, gyvulio ir Dievo. 
Visos jos neišvengiamai kovoja tarpusavyje. 
Nuslopinę savyje gyvulį ir žmogų,  
leiskite laim÷ti Dievui. 

Satja Sai Baba 
 
 

Tikroji aukojimo prasmė 
Jei norite iš tikrųjų atlikti aukojimą, nereikia jokių spe-
cialių altorių ar šventikų. Išorinis aukojimas t÷ra vidinio 
aukojimo atspindys. Ritualais, religine praktika ir gerais 
darbais skaistinama žmogaus siela. Per paskutinį aukoji-
mą (poornahuti) šventajai ugniai aukojama daug šventų, 
kvapnių daiktų. Tokie brangakmeniai, kaip deimantai, 
rubinai, smaragdai, taip pat metami į ugnį. Aukojamas 
net tikrasis šilkas. Tačiau visa tai tik reiškia, kad žmogus 
turi paaukoti Dievui savo tyrą nesavanaudišką širdį ir 
tokias kilnias savybes, kaip tiesa, dora, ramyb÷, meil÷, 
užuojauta bei geb÷jimas visus myl÷ti vienodai.  

Satja Sai Baba 
 

Ž 
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18. BBBBEDUGNö 

D÷l besaik÷s prieraišos prie regimojo pasaulio žmogus 
nebepažįsta neregimojo pasaulio. Tačiau kaip tik neregimy-
b÷ yra regimyb÷s pagrindas – tai, kas suteikia jai tvirtumą 
ir vertę, kas yra tikra ir svarbu. Begal÷ šventųjų ir mokytojų 
daugybę amžių tai kalb÷jo žmon÷ms, tačiau nūdienos Bha-
ratos gyventojai išsižad÷jo neregimyb÷s d÷l regimyb÷s. O 
juk tik neregimyb÷ gali suteikti pasitenkinimo ir drąsos vi-
sais atvejais – kai sekasi ar kai ištinka nes÷km÷. Šių dalykų 
nepaisymas yra kiekvieną širdį ir kiekvienus namus užplū-
dusio nepasitenkinimo bei liūdesio priežastis. 

Stiprinkite meilę Dievui ir tapsite laisvi, nes Dievas 
nukels nuo jūsų pečių naštą, kurią su savimi nešiojat÷s. Vi-
siems, kurie trokšta aukotis Dievui ir Jį laim÷ti, patariu 
skaityti didį „Ramajanos“ epą. Jame nuo pradžios iki pabai-
gos aprašomi žingsniai, vedantys prie tokio pasiaukojimo, 
ir palaima, kai žmogus jį laimi. Puikus Lakšmano pavyz-
dys. Jis atsisak÷ visko, kad tik gal÷tų būti su savo Viešpačiu 
ir Jam tarnauti. Kartą, kai jie buvo miške, Rama liep÷ Lakš-
manui surasti tinkamą vietą, kurioje jie gal÷tų pasistatyti 
trobelę. Lakšmanas, išgirdęs brolio žodžius, apsipyl÷ ašaro-
mis, nes jais jam buvo suteikiama laisv÷ pačiam mąstyti ir 
veikti. O juk Lakšmanas savo valią paaukojo broliui ir tega-
l÷jo vykdyti jo įsakymus. Jis nebemok÷jo pats spręsti. 

 



18. Bedugn÷ 

 105 

Dievas jaučiasi laimingas  
gelb÷damas kenčiančius  

Kitas tikro pasiaukojimo pavyzdys yra Vibhyšana. Ra-
vana tur÷jo būrį rūmininkų ir ministrų, kurie tenkino jo 
įgeidžius ir skatino puikybę. Šie patar÷ jam susiremti su 
Rama atviroje kovoje, o Sitą pasilikti sau. Tačiau Vibhyša-
na, jo brolis, bar÷ jį, kad yra toks įnoringas bei geidulingas, 
ir ragino grąžinti Sitą jos Viešpačiui – taip Ravana apsaugo-
siąs save, savo karalystę bei visą šeimą. Vibhyšana per÷jo į 
Ramos pusę. Rama žinojo, kad jo širdis neištvers nuodingo-
je Lankos aplinkoje. Taigi Rama, priglausdamas Vibhyšaną, 
jį išgelb÷jo. 

Viešpačiui patinka, kai Jį vadina kenčiančių ir prisl÷g-
tų žmonių saugotoju (aartha-thrana-parayana). Toks vardas 
Dievui patinka labiausiai iš visų, nes Jis jaučiasi laimingas 
gelb÷damas kenčiančius. Prisiminkite, kaip Rama patenki-
no Sugryvos prašymą, kai šis prieš pasiduodamas papraš÷ 
jo parodyti savo narsą. Viešpats nor÷jo išgelb÷ti Sugryvą, 
netekusį karalyst÷s ir karalien÷s. Tad jis noriai sutiko, kad 
Sugryva jį išbandytų. Bharata išsižad÷jo motinos, sosto, tur-
to ir valdžios. Jis sunkiai dirbo ir gyveno skurdžiai, tačiau 
dar÷ tai džiugiai. Bharata galvojo tik apie Ramą miške ir at-
sisak÷ visko, ką jo brolis gal÷jo tur÷ti. Kadangi Bharata ne-
paliaujamai galvojo apie Ramą, net jo veido spalva tapo to-
kia pati kaip Ramos. 

Būkite įrankiai Dievo rankose. Leiskite Jam jus panau-
doti tokiam tikslui, kurį Jis mano esant reikalingą. Ar gali 
kas nors abejoti Jo valia? 

Kartą vienas pirklys paklaus÷ jūreivio apie jo t÷vą ir 
senelį. Regis, abu paskendo jūroje. Tad pirklys paklaus÷ jū-
reivio, ar jam nebaisu plaukti jūra. Jūreivis savo ruožtu pa-
klaus÷ pirklio, kur mir÷ jo prot÷viai. Šis atsak÷, kad visi mi-
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rę lovoje. Tada jūreivis paklaus÷ pirklio, ar jam nebaisu gul-
tis į lovą. Visi kada nors tur÷s mirti – vienaip ar kitaip. Ta-
čiau išmintingas žmogus prieš savo gyvenimo pabaigą lai-
mi Dievo reg÷jimą. 

Tegu jumyse trykšta v÷sus meil÷s Dievui šaltinis – ta-
da nerimo ugnis jūsų nesužalos. Tada kiekviena nelaim÷ 
įgaus naują prasmę – vertinsite ją kaip Dievo malonę, kuri 
jus sutvirtins. Tapsite tarsi statybin÷ medžiaga, kurią Jis ga-
l÷s panaudoti Savo darbui. 

Būtina taurinti pojūčius  

Kai kurie šunys m÷gsta snausti judraus kelio viduryje, 
kur tyko daug pavojų. Ten, vidury mašinų srauto, jie susi-
kuria saleles. Kartą vienas šuo gul÷jo kelio viduryje. Pa-
klaustas, kod÷l pasirinko tokią vietą, atsak÷ nor÷jęs išsiaiš-
kinti, kurie iš p÷sčiųjų geri, o kurie blogi. Abipus kelio bu-
vo daug vietos. „Kai kurie žmon÷s veržiasi į priekį, nu-
stumdami kitus į šalį. Tokie žmon÷s iš prigimties blogi“, – 
pareišk÷ šuo. „Kiti susikaupę eina savais keliais, nekreipda-
mi d÷mesio į pašalinius dalykus. Tokie žmon÷s geri“, – pri-
dūr÷ jis. Šuo sak÷ tiesą, nes žmon÷s, nesutariantys su kitais, 
iš tikrųjų tik trukdo sau tobul÷ti. 

Svarbiausia – valdyti ir taurinti pojūčius. Jei leisite po-
jūčiams gauti tai, ko jie nori išoriniame skonių, kvapų, for-
mų, melodijų ir švelnumo pasaulyje, nuried÷site į bedugnę. 
Tai tarsi auksiniu rakteliu auksin÷je d÷žut÷je užrakinti tur-
tą. Vagims atiteks geresnis lobis. 

„Gyta“ mini bhakti, jnana ir karma jogas. Joga, anot Pa-
tandžalio73, yra neramių minčių nuraminimas. Tokios ra-

                                                 
73  Patandžalis – gyvenęs apie III a. pr. Kr., pirmasis susisteminęs jogos 

filosofiją ir parašęs „Jogos sutras“, klasikinį traktatą apie jogos moks-
lą, nagrin÷jantį aštuonias dvasinio tobul÷jimo pakopas.  
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myb÷s tobulas pavyzdys yra Višnus. Jis, atsir÷męs į tūks-
tantį galvų turinčią gyvatę (santhakaram bhujaga sayanam), – 
tikras ramyb÷s įsikūnijimas. Gyvat÷ – tai objektyvaus pa-
saulio su nuodingais geluonimis simbolis. Višnaus paslap-
tis ta, kad jis yra pasaulyje, bet jam nepriklauso, n÷ra su juo 
susaistytas. Kai Maryčai74 pasitaik÷ proga mirti nuo Ramos 
rankos, jis, žvelgdamas į nuostabų dievišką pavidalą, atsi-
sak÷ kovoti d÷l gyvyb÷s. Maryča žinojo, kad Rama yra įsi-
kūnijusi dora. Tad jis pad÷kojo Ravanai už tai, kad šis su-
teik÷ jam galimybę mirti nuo Ramos str÷l÷s. 

Dirbant dvasinį darbą, svarbu būti ramiam  

Pojūčių, aistrų ir emocijų valdymas – sunkus l÷tas dar-
bas. Būsite apvainikuoti pergale tik tada, kai dirbsite jį nuo-
lat. Pakalb÷kime apie pyktį. Kadaise gyveno stipruolis im-
tynininkas, kuris labai didžiavosi, kad yra stiprus, įveikęs 
daugelį varžovų. Kartą eidamas pasipūtęs gatve, jis sutiko 
vieną vidutinio amžiaus moterį. Ši, pamačiusi jo išvaizdą, 
sukikeno. Imtyninkas, iš pykčio sukandęs dantis, puol÷ 
prie jos. Moteris paklaus÷: „Koks gi tu stipruolis, jei negali 
ramiai reaguoti į moters juoką?“ Imtynininkas iš g÷dos pa-
narino galvą. Dirbant dvasinį darbą, svarbu būti ramiam. 
Tai – svarbiausia visų šventųjų raštų pamoka. 

Kaip žmogus gali tarnauti kitiems ar Viešpačiui, kuris 
gyvena visuose, jei pojūčiai jį traukia į šalį nuo tarnavimo 
arba aistra suteršia meilę, įkvepiančią jį tarnauti?  

Pasaulio valdovas (Lokesa) dalija pasauliui (loka) palai-
mą. Žmogus tur÷tų dalyti palaimą aplinkiniams. Tai būdas 
bendradarbiauti, dalytis Dievo užduotimi. Kiekvienas blo-
gas darbas spartina nuopuolį. Ravana pagrob÷ Sitą. Žmon÷s 

                                                 
74  Maryča – Ravanos giminaitis, demon÷s Tatak÷s sūnus.  
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klausia, kod÷l, kai jis nedorai pasielg÷, Dievo įsiūčio liepsnos 
nepavert÷ jo pelenais arba tyros moters pyktis jo nesunaiki-
no. Taip nenutiko tod÷l, kad už didelę askezę jis buvo gavęs 
dievų dovanų ir gal÷jo jomis tarsi ginklais apsiginti.  

Ravana buvo blogas ir padar÷ klaidą – tad tur÷jo susi-
taikyti su lemtimi. Viešpats t÷ra liudytojas. Jis – aukščiau 
neapykantos ir pykčio, prieraišos, kuri kyla d÷l skirstymo į 
tai, kas „mano“ ir „tavo“.  

Nedora veikla – pražūtinga 

Lankos demonai puikiai išman÷ ritualus ir aukojimus. 
Visi namai saloje skend÷jo dūmuose, kurie kilo iš šventų 
laužų, uždegtų ritualiniam garbinimui. Toks buvo jų kelias 
į palaimą. Deja, demonai nesilaik÷ doros, tod÷l buvo sunai-
kinti. Karalius Bhodža kartą sureng÷ rūmuose diskusiją 
apie santykinę veiklos ir doros svarbą. Esama trijų dvasinio 
tobul÷jimo pakopų: veikla, dora ir aukščiausioji būtis. Visos 
jos vienodai svarbios. 

Poetai prašydavo karalių užtarimo, tardami žodį dehi. 
Kartą Kalidasa paaiškino: „Jie prašo ne Jūsų. Poetai kreipia-
si į Jus vartodami žodį dehi, „turintis kūną“, į tą, kuris įsi-
spraud÷ į šiuos fizinius r÷mus, į sielą. Jie primena, kad esa-
te ne kūnas, su kuriuo tapatinat÷s, o tik kūno gyventojas.“ 
Kartą poetas kreip÷si į Bhodžą pagalbos, tačiau kai karalius 
išties÷ jam piniginę, šis atsisak÷ ją priimti sakydamas: 
„Duokite man ne tai, ką pasisavinote iš kitų darbo, o tai, ką 
esate uždirbęs savo prakaitu“. Karalius įvertino tokį argu-
mentą ir liep÷ poetui ateiti kitą dieną. Kai poetas prisistat÷ 
kitą rytą, Bhodža dav÷ jam 16 varinių monetų, kurias pats 
uždirbo pas kalvį, kaldamas įkaitintą geležį. Poetas išties÷ 
ranką paimti monetų ir – stebuklas! – jos virto auksin÷mis. 
Karaliaus darbas pavert÷ jas auksu. Jūs taip pat turite duoti 
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tik tai, ką patys teis÷tai įsigyjate. Tada kūno gyventojas (de-
hi) duos negalvodamas apie kūną (deha). 

Prašanti Nilajamas, 1966 07 03 
 
 
 
 
iame Geležies (Kali) amžiuje75  
nematyti dieviškosios meil÷s.  
Ją nustelbia pavydas, puikyb÷,  
neapykanta, baim÷, melas ir godumas.  
Tod÷l šį amžių, kuriame  
motina kovoja su dukterimi,  
t÷vas – su sūnumi, mokytojas – su mokiniu,  
vienas dvasinis mokytojas –  
su kitu dvasiniu mokytoju,  
brolis – su broliu,  
geriau vadinti Nesantaikos (Kalaha) amžiumi.  
Išvalyti sielą nuo visų blogų savybių  
geriausia kartojant Dievo vardą.  

Satja Sai Baba 

                                                 
75  Pagal indų kosmologiją yra keturi žmonijos amžiai: 
  pirmasis – Tiesos (Aukso) amžius (Kritha yuga); 
 

Š 

 
 
 
 
 
76  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). 



Kalba Satja Sai, VI tomas 
 

 110 

 

19. ŠŠŠŠITAS IR KITAS BANKAS 

Džiaugiuosi, kad Valstybinis Indijos bankas Prašanti 
Nilajame įsteig÷ savo padalinį. Turtas (artha) yra vienas iš 
teis÷tų žmogaus gyvenimo tikslų (purusharthas). Jų esama 
keturių: dora (dharma), turtas (artha), troškimas (kama) ir iš-
sivadavimas (moksha). Jų eil÷s tvarka tikslinga. Žmogus, įsi-
gyjantis turto, turi vadovautis dora. Išsivadavimas turi re-
guliuoti troškimą. Bet koks turtas, sukauptas nedorais 
(adharma) būdais, niekingas, nevertas žmogaus. Bet koks 
troškimas, nepadedantis išsivaduoti, žemina žmogaus oru-
mą. Tad turto ir troškimo priežastis turi būti dvasinis doros 
ir išsivadavimo pagrindas. Netur÷dami tokio pagrindo 
žmon÷s, užsidirbdami pragyvenimui, virsta pl÷šikais, o jų 
troškimai žudo kitus. 

Šitas bankas pad÷s jums saugiai laikyti pinigus. Banko 
darbuotojai džiugiai atidarys jūsų ind÷lius ir leis naudotis 
pinigais tada, kai jums to reik÷s. Tačiau pinigai padeda tik 
sprendžiant pasaulietines problemas. Kaupiate juos atsisa-
kydami daugelio dalykų, vienokių ar kitokių patogumų, 
taupydami, stengdamiesi mažiau išleisti ir daugiau uždirb-
ti. Tačiau ateis diena, kai tur÷site viską palikti ir keliauti 
tuščiomis anapus. Ten niekas į jūsų banko sąskaitą nežiū-
r÷s. Juk net kol dar esate čia, kai suma pasieks patrauklų 
dydį, d÷l jos prad÷s peštis sūnūs, sukels jums rūpesčių. 
Turto apmokestintojai pasiims didelę dalį. Vagys ir apgavi-
kai nusižiūr÷s grobį. 
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Dvasinio turto ind÷lis teikia ramybę  

Ind÷lį pad÷ti ir saugiai bei patikimai laikyti galima ki-
tame banke. Jame galima pad÷ti ir įskaityti viską: veiksmus, 
mintis, žodžius, kad ir kokie jie būtų: tinkami, netinkami, 
neutralūs. Jei šitas bankas stropiai rūpinasi jūsų nuosavybe 
(asthi), kitas bankas rūpinasi, kad būtum÷te religingas žmo-
gus (asthika), besivadovaujantis svarbiausia dieviška taisyk-
le, kuri persp÷ja, kai kyla gr÷sm÷ dorai ir tiesai, kai žmogų 
nesulaikomai pavergia turtas ir troškimas. Joks sūnus nega-
li pareikšti tokio turto ieškinio. Joks mokesčių rink÷jas ne-
gali iš jo pasipelnyti. Tad pad÷kite ind÷lį kitame banke – 
būsite turtingi visada. Toks ind÷lis, didinamas jūsų dvasi-
nių pastangų, suteiks jums džiaugsmo bei ramyb÷s. 

Turite įprotį taupyti senatvei ir „juodai dienai“. Ugdy-
kit÷s dar ir kitokį įprotį „taupyti“, kad išsivaduotum÷te, ir 
darykite tai vadovaudamiesi nuostata: „Sakyk tiesą, elkis 
dorai“ (sathyam vada, dharmam chara). Kitas bankas priima 
doros, tiesos ir tyros meil÷s ind÷lius. Visi veiksmai, žo-
džiai ir jausmai, persmelkti šiomis vertyb÷mis, bus saugo-
mi tokiame banke. Taigi d÷dami ind÷lį į šį banką, atidary-
kite sąskaitą ir kitame banke. 

Apie „Ramajaną“ kalbate sklandžiai, bet neįtikinamai, 
tačiau kaip kitus įtikinsite, jei nesekate Ramos pavyzdžiu? 
Jis buvo tikras doros įsikūnijimas, niekada jos neišsižad÷jęs. 
Dašaratha reiškia tą, kuris yra savo dešimties pojūčių (pen-
kių pažinimo organų ir penkių pažinimo pojūčių76) šeimi-
ninkas, kitaip sakant, tikrasis dvasinis ieškotojas. Toks 
žmogus gali susilaukti keturis žmogaus gyvenimo tikslus 
įkūnijančių palikuonių: Ramos – doros, Bharatos – turto, 
                                                 
76  Penki pažinimo organai (karmendhriyas) yra akys, ausys, oda, liežuvis 

ir nosis, penki pažinimo pojūčiai (jnanendhriyas) – rega, klausa, lyt÷ji-
mas, skonis ir uosl÷. 
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Lakšmano – troškimo ir Šatrugnos – išsivadavimo. Būkite 
tokie kaip Dašaratha, ir Dievas duos jums dovaną – šventų 
vaikų.  

Naudokit÷s ankstesnių gyvenimų ind÷liais  

Šitas bankas neskolins bet kam. Jo pagalba gali naudo-
tis tik verti, darbštūs, dori žmon÷s, laiduojantys, kad panau-
dos pinigus tauriam tikslui ir tes÷s žodį. Kitas bankas taip 
pat gelb÷s nuo nelaimių ir skausmo tuos, kurie vadovaujasi 
tiesa, dora, ramybe ir meile. Šitas bankas pad÷s jums tiek, 
kokį ind÷lį jame būsite sukaupę. Kitas bankas taip pat veikia 
panašiai. Gal÷site naudotis ankstesnių gyvenimų gerų darbų 
pasekm÷mis, tačiau jeigu jų nebūsite padarę – čekio išgry-
ninti negal÷site. Be to, kito banko ind÷lininkais gali būti tik 
tie, kurie jame turi sąskaitų. Kiekvienas privalo tur÷ti atskirą 
sąskaitą. Vienas brolis negali imti pinigų iš kito brolio są-
skaitos. Žmona negali naudotis vyro pinigais.  

Jei įkeisite savo namą ar žemę, iš prosenelių paveld÷tą 
turtą, motinos dovanotą auksą, šitas bankas duos jums pa-
skolą. Kitas bankas taip pat leis jums naudotis ankstesnių 
gyvenimų ind÷liais. Kaip tik tod÷l kartais sutinkate akivaiz-
džiai blogų, žiaurių, piktų ir šykščių, tačiau laimingai gyve-
nančių, nežinančių, kas yra kančia ar liūdesys, žmonių. Jie 
naudojasi ankstesniuose gyvenimuose sukauptais ind÷liais. 
Tie žmon÷s nusipeln÷ tokios laim÷s. 

Šitas bankas kartais duoda jums kredito perviršį, kad 
gal÷tum÷te įveikti laikinai kilusią krizę. Perviršį nustato 
banko valdytojas, atsižvelgdamas į jūsų patikimumą ir ga-
bumus. Dievas taip pat jus apdovanos Savo malone, jeigu ją 
būsite užsitarnavę gerais darbais, šviesiomis mintimis, kil-
niais jausmais, tinkama draugija, nuolatiniu Dievo vardo 
kartojimu. 
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Patik÷kite Dievui savo intelektą 

Bankai turi seifų, kuriuose klientai gali laikyti vertin-
gus daiktus, brangakmenius, teisinius dokumentus, sidab-
rą, auksą – tai, kas vilioja vagis. Laikydami seifuose vertin-
gus daiktus jie gali d÷l nieko nesijaudinti ir ramiai miegoti. 
Tad pasitik÷kite banko saugumu, išginkite iš savo širdies 
nerimą. Kitas bankas, kuriame laikote dvasinius ind÷lius, 
taip pat turi saugius seifus. Patik÷kite Dievui savo intelek-
tą, geb÷jimą tarnauti ir labiausiai jūsų vertinamą brangak-
menį – EGOIZMĄ – būsite laimingi. „Pasitik÷kite tik Mani-
mi“ (maam ekam saranam vraja), – kviečia Jis. „Jums visiškai 
nereik÷s sielotis“ (maa suchah), – laiduoja Viešpats.  

„Gytoje“ Ardžuna vadinamas Dhanandž÷ja. Žodis 
dhanam reiškia iš nugal÷tų karalių prisipl÷štą turtą, vertina-
mą daiktą, prieraišos objektą. Tačiau dvasin÷s žinios yra 
vertinamos labiausiai. Ardžuna jų taip nusipeln÷. Tod÷l jis 
ir vadinamas Dhanandž÷ja. Šitas bankas valdo vienokį tur-
tą, kitas bankas – kitokį. Šito banko saugomo turto gali įgyti 
bet kas – net juodosios rinkos atstovai, pl÷šikai, sukčiai ir 
piratai. Tačiau kito, dvasinio banko, ind÷liais gali naudotis 
tik dori, prie nieko neprisirišę, kuklūs ir šventi žmon÷s. 

Žemišką turtą neškite į šitą banką. Man patik÷kite ki-
tokį turtą: gerus darbus, tyrumą, meilę. 

Prašanti Nilajamas, 1966 07 14 
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 ad ir ką Viešpats jums duotų, tai bus skirta  
ne kad nukristum÷te į žemesnį lygmenį  
ir susisaistytum÷te gyvenime,  
o kad išsivaduotum÷te.  
Bloga linkintis Dievas n÷ra Dievas.  
Viešpats niekam nejaučia  
nei simpatijos, nei antipatijos.  
Jis – virš savybių.  
Tad ar Jis gali būti rūstus ar kerštingas?  
Dievas yra Gailestingumas, G÷ris, Išmintis, J÷ga.  
Jis duoda jums tai, ko prašote.  
Tik prieš prašydami gerai pasvarstykite. 
Išmokite prašyti to, kas iš tikrųjų vertinga.  
Juk neverta eiti prie Troškimų išsipildymo medžio  
ir grįžti džiūgaujant rankšluosčiu, kurį paprašę gavote. 

Satja Sai Baba 
 

K 
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20. GGGG    YVENIMO MEDIS 

Puiku, kad šis Sveikatos centras šiandien visus čia su-
kviet÷. Kaimo žmon÷ms tai – didelis džiaugsmas. Aš taip 
pat d÷l to džiaugiuosi. Mūsų valstijų vadovai, ant šios pa-
kylos esantys ministras ir atstovai, tvirtina siekią kuo ge-
riausiai panaudoti šios šalies gamtos bei žmonių išteklius ir 
aprūpinti gyventojus maistu, drabužiais, būstu, suteikti ga-
limybę mokytis, dirbti, stengiasi, kad jie būtų sveiki. 

Deja, niekam nerūpi žmonių moral÷, dvasingumas, ra-
myb÷ ir dvasin÷ laim÷. Žmogus gali būti sočiai pavalgęs, 
gražiai apsirengęs, tur÷ti puikius namus, net aukštąjį išsila-
vinimą, gerą darbą, gyventi patogiai bei saugiai, nejausda-
mas jokio pavojaus savo sveikatai, tačiau nebūtinai būti ra-
mus ir laimingas. Daugelis visa tai turi, bet vis tiek neri-
mauja arba kenčia, yra kuo nors nepatenkinti. Tai lemia ne 
žmogaus išorin÷s sąlygos ir turtai, o vidin÷ būsena.  

Žmogaus esm÷ yra dieviška. Tad kuo daugiau jis iš-
reiškia dieviškų savybių, kuo labiau vadovaujasi meile, tie-
sa ir ramybe, tuo daugiau jaučia palaimos. Kuo tų savybių 
žmogus išreiškia mažiau, tuo labiau tur÷tų g÷dytis, jog 
priešinasi savo prigimčiai.  

Reikia laistyti gyvenimo medžio šaknis. Deja, tie, kurie 
siekia pakelti žmonių pragyvenimo lygį, laisto šakas, lapus 
ir žiedus. Šaknys – tai doryb÷s. Jomis reikia rūpintis, kad 
medis pasipuoštų kvapniais poelgių, žodžių ir minčių žie-
dais, prisipildytų saldžios palaimos. Galvodami apie mais-
tą, drabužius ir būstą rūpinat÷s tik vežimu. Nepamirškite 
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arklio, žmogaus proto, kuris turi panaudoti maistą, drabu-
žius, būstą ir kitus materialius įrankius aukštesniam 
„egoizmo įveikimo ir susiliejimo su visuotinybe“ tikslui. 

Nepraraskite pasitik÷jimo savimi  

Kai kurie kalb÷tojai min÷jo nerimą keliantį Rajalasi-
mos rajono skurdą. Prašau jūsų – nepasiduokite nevilčiai, 
nepraraskite tik÷jimo savimi ar Dievu. Jie taip pat min÷jo 
karalių Šibį, pasiūliusį vanagui, kurio grobį išgelb÷jo nuo 
pl÷šrūno nagų, savo m÷są77. Puikus ir Karnos, kuris pasiau-
kojo spontaniškai ir nusižeminęs, pavyzdys78. Net dabar 

                                                 
77  Karalius Šibis gars÷jo kaip didis filantropas. Kartą dievai Indra ir 

Agnis suman÷ patikrinti jo dosnumą. Vienas iš jų pasivert÷ vanagu, 
kitas – balandžiu. Vanagas ÷m÷ vytis balandį. Vargšas, iš baim÷s dre-
bantis paukštelis nutūp÷ ant karaliaus kelių. Atskridęs vanagas pa-
reikalavo atiduoti grobį, tačiau karalius atsisak÷ tai padaryti, pareiš-
kęs, jog balandis pas jį pasiprašęs prieglobsčio. Ilgokai pasiginčijęs 
vanagas sutiko palikti nelaim÷lį ramyb÷je su sąlyga, kad karalius jam 
atiduos tokį savo m÷sos gabalą, kiek sveria balandis. Karalius iškart 
sutiko pasiaukoti, tačiau atpjovęs savo m÷sos gabalą ir pad÷jęs ant 
svarstyklių, pamat÷, jog paukštukas jas nusv÷r÷. Karalius pjaust÷ 
nuo savęs vieną gabalą po kito, d÷jo ant svarstyklių, o jos vis tiek svi-
ro į balandžio pusę. Pagaliau, kai karalius visas atsidūr÷ ant svars-
tyklių, vanagas ir balandis atvirto dievais, pagyr÷ jį už pasiaukojimą. 

78  Karna, Kunt÷s ir Saul÷s dievo sūnus, gim÷ su šarvais, priaugusiais 
prie kūno, ir ausyse blizgančiais auskarais, kurie jį saugojo kovoje. 
Šis drąsus karys gars÷jo dar ir dideliu dosnumu – gausiai apdovano-
davo kiekvieną žmogų, at÷jusį į jo namus. Besibaigiant pandavų 
tremčiai, dievas Indra, nor÷damas apsaugoti Ardžuną, pasivert÷ bra-
minu ir išsiruoš÷ pas Karną. Prieš jam atvykstant, Saul÷s dievas per-
sp÷jo Karną, kad pas jį apsilankys Indra ir paprašys jo stebuklingų 
šarvų bei auskarų, ir praš÷ jokiu būdu jų neduoti. Karna pasak÷ lai-
kysiąsis savo įsitikinimų. 

  Kai Indra, pasivertęs braminu, at÷jo pas Karną ir papraš÷ jo šarvų bei 
auskarų, šis pasiūl÷ jam pakaitalus. Tačiau Indra atkakliai reikalavo 
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apstu tokių pasiaukojusių žmonių. Jų pasitarnavimo nega-
lima nepaisyti ar pamiršti. Kai į ryžius patekę keli akmenu-
kai įstringa tarp dantų, bjaur÷damiesi sakote, kad ryžių 
l÷kšt÷ pilna akmenų. Žmogui būdinga perd÷ti – taip elgda-
masis jis nori kitiems padaryti įspūdį. Jūs daugiau galvojate 
ne apie džiaugsmą, o apie liūdesį ir skausmą.  

Tegu kaimo žmon÷s nepraranda pasitik÷jimo savimi ir 
entuziazmo – tai būtų didel÷ nelaim÷. Kai tik kyla men-
kiausias pavojus ar jie ko nors netenka, iškart pasiduoda. 
Žmon÷s nežino, kad stipryb÷s bei drąsos paslaptis glūdi 
juose pačiuose. Kaimo žmon÷s nebemoka gyventi ramiai ir 
darniai. Susiskaldymas trukdo jiems ramiai dirbti savo dar-
bus. Be to, kaimo vaikai, baigę mokslus, pradeda niekinti 
žem÷s ūkį bei kitokius kaimo darbus ir lekia į miestus, kur 
juos vilioja išorinis šiuolaikinio gyvenimo blizgesys. Ten 
vaikai tampa vakarietiškos gyvensenos tuštybių aukomis, 
pamiršta savo prot÷vių kultūrą.  

Pirmiausia reikia susitvarkyti savo vidų 

Gydytojas, vadovaujantis šiam Sveikatos centrui, kalb÷-
jo apie šeimos planavimą ir populiarinamas dirbtines apsau-
gos nuo pastojimo priemones. Gali atrodyti, kad tokios prie-
mon÷s s÷kmingos, tačiau iš tikrųjų jos kelia didelį pavojų, 
nes neišvengiamai silpnina žmogaus charakterį ir pateisina 
moral÷s nuopuolį. O juk kaip tik moral÷ yra žmogaus tvirty-
b÷s pagrindas. Pirmiausia reikia susitvarkyti ne išorę, o savo 
vidų. Ne išorin÷ nežinia ko baim÷ ar laikinos laim÷s troški-
mas, bet vidin÷ žmogaus j÷ga turi pad÷ti jam valdytis.  

                                                                                                           
šarvų bei auskarų. Pagaliau Karna nusileido, dav÷ Indrai tai, ko jis 
nor÷jo, tik papraš÷, kad paliktų jam ankstesnę išvaizdą ir apdovano-
tų didžiule j÷ga. Indra sutiko ir patenkino Karnos prašymą, tada pa-
si÷męs jo šarvus bei auskarus išvyko.  
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Savitvarda skatina pasitik÷jimą savimi, savęs pažinimą 
ir tobul÷jimą. Šeimos planavimo šalininkai galvoja tik apie 
artimiausias pasekmes, o ilgalaikes pamiršta. Jie elgiasi pa-
našiai kaip autobuso vairuotojas, kuris trokšdamas daugiau 
pinigų, priima į autobusą daugiau keleivių. Tačiau kai d÷l 
tokio jo elgesio sprogsta autobuso padanga ir jis neturi kuo 
jos pakeisti, pradeda gail÷tis, kad buvo toks godus, ir turi 
susitaikyti su nuostoliu.  

Jei pagalbos prašytum÷te ne Vyriausyb÷s, o Dievo, lai-
m÷tum÷te Jo malonę ir išspręstum÷te maisto problemą, nes 
tik Dievas gali atsiųsti lietų, kuris pripildys vandens sau-
gyklas vandens, reikalingo dr÷kinti laukams, kuriuose už-
augs derlius. Nuoširdžiai tik÷kite Dievu. Aukokit÷s Jam. 
Elkit÷s, kalb÷kite, galvokite taip, kad patiktum÷te Viešpa-
čiui. Būkite tyri, paprasti, nuoširdūs – Jis atsilieps į jūsų 
kančios šauksmą. 

Šlovinkite Viešpatį 

Ką darys vyriausyb÷, jei nebus lietaus ir vandens sau-
gyklos ištušt÷s? Net vyriausiasis inžinierius, atsakingas už 
elektros tiekimą, sako negalįs pasirūpinti, kad siurbliai pri-
pildytų šulinius, nes lietaus n÷ra. Tad užuot tuščiai plep÷ję, 
šlovinkite Viešpatį, ženkite Jo keliu ir melskit÷s Jam. Pra-
leiskite jums skirtus metus ne girdami paliegusius, nerim-
tus ir silpnus žmones, o garbindami Visagalį, apmąstydami 
Jį. Gyvenimas jums duotas ne tam, kad tik valgytum÷te ir 
gertum÷te, o kad siektum÷te aukštesnio, kilnesnio tikslo, 
tobul÷tum÷te ir pažintum÷te tiesą. 

Tris ketvirtadalius savo d÷mesio skirkite kūno (deha) 
gyventojui (dehi), kuris vadina kūną ir jo dalis „mano“, nes 
kūnas ir kūniški patyrimai yra tokie pat netikri kaip sapnas.  
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Štai kaimo gatv÷mis pra÷jo procesija su Svamiu ir mi-
nistru – pamat÷te Mane, išgirdote Mano kalbą, tačiau kai 
po kelių valandų gulsite miegoti ir naktį sapnuosite, viską 
būsite pamiršę, matysite ir jausite kitus dalykus, kurie jums 
atrodys tokie pat tikri, įspūdingi kaip ankstesnieji, o kai pa-
nirsite į gilų miegą, nieko nebeliks, išskyrus jūsų vidinę są-
monę, kuri yra jūs. Kai sapnuojate – tikras sapnas. Kai būd-
raujate – tikras būdravimas. Tačiau iš tikrųjų viskas yra 
sapnas, proto kūryba, sielos atspindys. Tegu mintys dings-
ta, tegu nelieka nieko, kur siela gal÷tų atsispind÷ti – tada 
tik ji viena švies ir skleis savitą šviesą.  

Jei norite bendrauti su Dievu,  
reikalingos pastangos 

Kai įgysite dvasinių žinių, penkiasdešimt būdravimo 
metų jums atrodys tarsi penkios sekund÷s. Lygiai taip pat 
sapnuojant dviejų sekundžių sapne žmogus išgyvena pen-
kiasdešimt gyvenimo nuo vaikyst÷s iki senatv÷s metų. 
Dvasin÷s žinios – tai per÷jimas iš sapno į būdravimą, kuris 
vertina sapną kaip netikrą. Ieškokite savyje palaimos šalti-
nio ir būsite laimingi čia bei visada. Patik÷kite – jumyse 
esanti palaima kyla iš Dievo, kuris yra jūsų tikrov÷. 

Jei norite bendrauti su Dievu ir džiaugtis palaima, rei-
kia tokių pačių pastangų, kaip klausytis radijo laidų, kurios 
yra visur aplinkui. Jei norite klausytis muzikos ar kalbų, 
reikia aparato (yanthra). Jei norite sukonkretinti abstrakčią 
esybę, Dievą, ir dalytis Jo esme, palaima, reikia šventosios 
formul÷s (manthra). Toji palaima išvaduos žmogų nuo blo-
gio ir aistros.  

Nūnai žmonių tarpusavio santykiai užteršti pykčio ir 
neapykantos. Vyriausyb÷, valdininkai ir žmon÷s yra tarsi 
trys elektrinio ventiliatoriaus ment÷s. Kai visos trys ment÷s 
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sukasi viena kryptimi ir vienu greičiu, žmogus jaučiasi pa-
togiai. Meil÷s ir bendradarbiavimo kelyje pyktis, pagieža, 
godumas, pavydas yra kliūtys. Pasiduodamas šioms savy-
b÷ms žmogus iš dieviško lygmens nusileidžia iki gyvuliško 
lygmens. Būkite kitiems kantrūs ir supratingi, ištvermingi 
ir užjaučiantys. Ieškokite ne susikirtimo, o sąlyčio taškų. 
Semdamiesi žinių būkite vieni kitiems tarsi broliai, būkite 
geri. Tada gyvenimas bus prasmingas ir s÷kmingas.  

Laikas – svarbiausias s÷km÷s laiduotojas 

Paskutinį kartą lankiausi jūsų kaime labai seniai, nors 
esate tik už kelių kilometrų nuo Putaparčio, ne d÷l jūsų kal-
t÷s. Kad tai nutiktų, turi sutapti laikas (kala), proga (karma) 
ir priežastis (karana). Laikas turi būti tinkamas. Taip pat rei-
kalingos proga ir priežastis. Tik tada galiu apsilankyti. Vai-
siui prisirpti, virsti saldžiu ir valgomu reikia laiko. Laikas – 
svarbiausias s÷km÷s laiduotojas. Kuo geriausiai Manimi 
pasinaudokite – tik tiek prašau. Niekada nuo nieko nesijau-
čiu atskirai. Kviečiu visus atvykti, pažinti Mane ir gauti iš 
Manęs naudos. Panerkite ir ištirkite gylį. Steb÷kite ir anali-
zuokite. Valgykite ir pajauskite skonį. Laukiu taip besiel-
giančių žmonių. 

Baigsime keliomis Dievo vardą šlovinančiomis gies-
m÷mis. Raginu žmones ragauti Dievo vardo saldybę. Pra-
dedu kalbą išdainuodamas dvasinį eil÷raštį, o baigiu įvai-
rių dievų vardais. Tarp jų įterpiu meil÷s pamoką, kurią 
m÷gstu duoti. Tai tarsi sveikas patiekalas, kurį jums patie-
kiu l÷kšt÷je (eil÷raštyje), uždengtą dangčiu (dievų vardais). 
Skanaukite. 

Kothačeruvo kaimas, Sveikatos centro atidarymas, 1966 08 03 
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21. TTTTINKAMAI PRIŽIŪRöKITE VALTĮ  

Kai trys ventiliatoriaus ment÷s, įjungus elektros srovę, 
suksis tarsi viena, jausit÷s patogiai. Taip ir trys visuomen÷s 
dalys: vyriausyb÷, valdininkai ir žmon÷s, įkv÷pti tarnavimo 
dvasios, turi džiugiai ir vieningai dirbti, kad visi būtų lai-
mingi. Tegu šioms trims dalims nekenkia tarpusavio pavy-
das, godumas, neapykanta ar pyktis. Tegu joms vadovauja 
meil÷ ir užuojauta. Tai sutepti reikia ištverm÷s alyva. Šir-
dies skliaute intelektas (saul÷) ir protas (m÷nulis) sukasi pa-
gal nustatytą tvarką. Jeigu jų šviesą kartais užtemdo min÷-
tos netinkamos savyb÷s, vertinkite jas kaip praplaukiančius 
debesis, kurie negali panaikinti šviesos šaltinio. Kuo dau-
giau mąstysite, tuo aiškesn÷ jums bus tikrov÷. Mąstymas 
niekada netrukdo pažinti tiesos, tačiau išmąstyti galite tik 
tiek, kiek jums leidžia protas. Tada išvysite anapus esančias 
platybes. Žmogus apdovanotas begale talentų, geb÷jimų, 
didžiule j÷ga. Deja, visa tai jis panaudoja ne pasinerti į nuo-
stabią vidinę gelmę, o keliauti per varganą Žem÷s planetą. 
Tačiau tik savo viduje žmogus gali susitikti akis į akį su 
Dievu, savo vidine tikrove, vidine viso reiškinių pasaulio 
tikrove. 

Žmogus sapnuoja, kad yra vaikas, kuris užauga, susi-
tuokia, myluoja savo vaikus, vaikaičius. Penkiasdešimties 
metų istorija perteikiama per dvi būdravimo akimirkas. Tai 
patiria visi. Kai sapnuojate, sapnas išgyvenamas kaip tikro-
v÷. Jis „trunka“ penkiasdešimt metų. Tačiau jeigu vertinsite 
sapną iš būdravimo atskaitos taško, suprasite, kad jis trun-
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ka tik dvi minutes. Iš tikrųjų pabudęs žmogus, išminčius 
(jnani), vertina net būdravimą kaip trumpalaikį reiškinį, 
iliuziją. Tod÷l sakoma, kad dvasin÷s žinios (jnana) apšviečia 
žmogų, atskleidžia jam tiesą apie tai, kad viskas yra tik san-
tykinai tikra. Tik Aukščiausioji Tikrov÷ yra absoliuti Tiesa. 

Tik dora gali dovanoti meilę ir užuojautą 

Tokia tiesa šioje šalyje skelbiama amžių amžius. G÷-
da, kad nūdienos Bharatos gyventojai nežino, kokį turi pa-
likimą. Gyvenimo medis duos vaisių tik tada, kai bus lais-
tomas dora ir tręšiamas tik÷jimu. Apsirūpinimas maistu, 
drabužiais, būstu nelaiduoja ramyb÷s ir džiaugsmo. Tai 
gali suteikti tik dora ir tik÷jimas. Jūs dabar statote vežimą 
(kūną) priešais arklį (protą) ir rūpinat÷s tik vežimo saugu-
mu bei tvirtumu, o arklį paleidžiate lakstyti arba verčiate 
jį badauti. 

Net tarp šeimos narių nebeliko meil÷s ir užuojautos. 
Geležies (Kali) amžius virto Vaidų ir karų (Kalaha) amžiu-
mi. Net priešams apsupus šią šalį, vienos valstijos kivirčija-
si su kitomis, tvirtindamos, kad „šitas žem÷s lopin÷lis ma-
no“, „anas žem÷s lopin÷lis negali būti tavo“ – jos pamiršo, 
kad abu lopin÷liai yra to paties kūno dalys. Taip elgiasi 
daugelis tautų. Žmonių širdys bus suvienytos tik tada, kai 
jie suvoks, kad visi yra viena, ir nepasiduos pojūčiams. La-
bai svarbu būti tolerantiškiems. 

Kūnas t÷ra valtis, įrankis, skirtas perplaukti pokyčių 
jūrą. Jį gavote už daugelio gyvenimų nuopelnus. Kai per-
plauksite jūrą, pažinsite kūno gyventoją ir jo buveinę. 
Toks yra kūno tikslas. Tad net tur÷dami tvirtą, išlavintą 
kūną, skvarbų intelektą, guvų protą, stenkit÷s kūne surasti 
jo gyventoją. 
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Šis Sveikatos centras pad÷s jums išlaikyti tvirtą, sveiką 
kūną. Valtis turi perplaukti jūrą. Tai jums pavyks su sąlyga, 
jei pasinaudosite centro paslaugomis. D÷l šios priežasties 
sutikau šiandien pas jus ateiti. 

Sveikatos centro atidarymas, Kothačeruvo kaimas  
(žemę centrui padovanojo ir dalį pastatų statybos išlaidų  

apmok÷jo vienas kaimo gyventojas),  
1966 08 03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 žiaukit÷s g÷l÷s grožiu ir aromatu. 
Spalvoje išvyskite harmoniją, 
šviesoje – džiaugsmą, 
daiktų pavidaluose ir jų gelm÷je  
reg÷kite Save. 
Jūs esate Tiesa. 

Satja Sai Baba 
 

D 
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22. KKKKRIŠNA PIEMENAIČIŲ ŠIRDYSE  

Ši diena skirta pagarbinti dievišką žmogaus pavidalą 
(narakara), kurį įgavo pavidalo neturinti esyb÷ (nirakara), 
kad ištrauktų žmogų iš pelk÷s, į kurią jis įklimpo, pasida-
vęs jo reg÷jimą užtemdžiusiai iliuzijai. Mirties dievą Jamą 
galima įveikti savitvarda, t.y. kontroliuojant pojūčius ir 
troškimą, kuris ragina veikti. Kai žmogus tai pamiršta ir 
pradeda gyventi lyg pojūčių vergas, Dievas iš Savo beribio 
gailestingumo ateina pas jį ir dangaus keliu veda pas Save.  

Žmogus išsivyst÷ iš gyvulio ir buvo apdovanotas įvai-
riais gabumais ne tam, kad valgytų, m÷gautųsi malonu-
mais ir miegotų, o kad beprasmyb÷je atrastų prasmę, tebe-
sukaustytas grandinių laim÷tų išsivadavimą ir keltų savo 
sielą aukštyn jos pačios keliamąja j÷ga (uddhareth atmanaat-
maanam). Kiek žem÷s ir namų reikia žmogui, kad jis būtų 
laimingas? Kada nors, anksčiau ar v÷liau, jis tur÷s palikti 
tai, ką sukaup÷, ir išeiti. 

Štai vienas žmogus pietų krašte tur÷jo šimtą akrų že-
m÷s, bet labai nor÷jo dar daugiau, nors tūkstančio. Tad ieš-
kodamas didesnių neišdirbtų žem÷s plotų, kuriais gal÷tų 
naudotis, jis aplank÷ daug vietų. Pagaliau vyras atvyko į 
Himalajų karalystę. Karalius mielai jam pasiūl÷ duoti trokš-
tamos žem÷s, tačiau išk÷l÷ vieną sąlygą: žmogus tur÷siąs 
būti ištvermingas, keltis patek÷jus saulei ir iškart prad÷ti 
eiti, o prieš saul÷lydį grįžti į pradinę vietą. Kiek per tą laiką 
žem÷s apeisiąs, tiek jos tur÷siąs. Tokį dosnų pasiūlymą pa-
teik÷ žmogui karalius. Godus keliauninkas nekantriai lau-
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k÷, kol pasirodys pirmieji saul÷s spinduliai, ir pasileido te-
kinas per žemę, darydamas didelį lanką, iki pat vakaro. Ta-
čiau vakare jis buvo toks pavargęs, kad priart÷jęs prie pra-
din÷s vietos, kai buvo likę vos trys metrai, krito negyvas. Jo 
širdis liov÷si plakusi. Siekdamas per beprotiškas lenktynes 
iki saul÷lydžio pasisavinti kiek gal÷damas daugiau žem÷s, 
žmogus nualino savo širdį. 

Tik dvasin÷ ramyb÷ gali suteikti sveikatos 

Daugelis žmonių metų metus užsiima tik turto kaupi-
mu. Kai priart÷ja mirtis, jie tik didžiuojasi sukaupto turto 
gausumu. Už pinigus galima nusipirkti vaistų, tačiau svei-
katą gali suteikti tik dvasin÷ ramyb÷ ir pasitenkinimas. 
Galite pasamdyti medicinos ekspertus, bet gyvenimo leng-
vai nesugrąžinsite. Sakoma, kad Dievas įsikūnija tam, kad 
pasirūpintų Savo žmon÷mis. Jie yra ne Himalajų atsiskyr÷-
liai, o dori žmon÷s, kurie padeda kiekvienam iš jūsų susi-
kurti savitą vidinę tikrovę. Išorin÷ išvaizda t÷ra apgaulin-
ga kauk÷, priverčianti gerbti juos. Iš tikrųjų kiekvienas 
žmogus yra Dievo, nes jis – tai tyros meil÷s įsikūnijimas 
(prema swarupa), ramyb÷s įsikūnijimas (shanthi swarupa), 
nemirtingumo įsikūnijimas (amrutha swarupa). Deja, jį grei-
tai bei storai uždengia egoizmo sluoksnis, jo tikroji pri-
gimtis užteršiama. Bendraudamas su Dievą mylinčiais 
žmon÷mis, susivaldydamas ir tobul÷damas, žmogus gali 
išsklaidyti iliuziją, kuri verčia jį susitapatinti su kūnu, ten-
kinti jo poreikius bei troškimus.  

Jei šersite karvę fermentiniu pašaru, kad duotų dau-
giau pieno, pienas skleis nemalonų kvapą. Jei žmogus per-
nelyg daug d÷mesio skirs pasaulio niekniekiams, jo elgesys 
ir charakteris bus nemalonūs. Liūdna matyti, kaip nemir-
tingumo vaikai puola į neviltį ir liūdesį. Jei tik jie pagalvo-
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tų: „Kas aš? Kokioje pad÷tyje atsidūriau?“, iškart suprastų, 
kad nusirito žemyn. Ar tigras, kad ir koks būtų alkanas, ÷s 
kukurūzų sprag÷sius ir žem÷s riešutus? Galvokite apie tiks-
lą, kurį jums skyr÷ jūsų prigimtis. Ar gali papūga, lesdama 
medviln÷s medžių vaisių, m÷gautis mangų saldybe? Dirb-
dami visada prisiminkite savo orų tikslą. Niekada nesiliau-
kite dirbę, kad ir kokios kiltų kliūtys, kad ir kokia ilga būtų 
kelion÷. 

Neatid÷kite rytdienai to,  
ką galite padaryti šiandien  

Tikslas prie jūsų priart÷s daug anksčiau, nei jūs art÷si-
te prie tikslo. Dievas tiek pat trokšta jus gelb÷ti, kiek jūs pa-
tys trokštate išsigelb÷ti. Visiems, žengiantiems keliu, Jis yra 
tyra meil÷ (prema), gailestingumas (karuna). Viešpats vadi-
namas Tuo, kuris tenkina Savo sek÷jų norus (bhakta ab hees-
ta prada). Anot jūsų, juokiuosi viduje, apsuku apie pirštą 
plaukų sruogą, paslepiu po ja veidą. Pasakysiu jums, kod÷l 
taip elgiuosi. Mano palaima liejasi per kraštus, kai matau, 
kad sek÷jams pavyko pavergti Mano širdį. 

Kartą vienas karalius paklaus÷ jo rūmuose apsilankiu-
sių išminčių, kas iš žmonių yra geriausias, kuri akimirka 
laimingiausia ir kuris veiksmas naudingiausias. Deja, ilgai 
valdovas negavo atsakymo. Pagaliau priešai įsiverž÷ į jo 
karalystę ir jį nugal÷jo. Karalius buvo priverstas b÷gti į 
džiungles. Ten jis pateko pas primityvius gentainius, kurie 
nusprend÷ nelaim÷lį paaukoti savo genties dievybei. Ta-
čiau pasmerktą mirti karalių išgelb÷jo netik÷tai apsilankęs 
asketas, nusived÷ jį į savo ramią buveinę, kur su mokiniais 
pad÷jo jam atgauti sveikatą ir pasijusti laimingam. Kaip tik 
tada karalius gavo atsakymus į klausimus: geriausias iš 
žmonių – gailestingas, laimingiausia akimirka yra dabar, ši 
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sekund÷, naudingiausias veiksmas tas, kuris palengvina 
skausmą ir išvaduoja iš liūdesio. Rytoj pat prad÷kite kartoti 
Dievo vardą taip, tarsi mirtis būtų pranešusi raštu, kad iki 
tos datos jūsų nepasikvies. Neatid÷kite rytdienai to, ką gali-
te padaryti šiandien.  

Dievas gelbsti sek÷ją 

Pamin÷jau Dievo vardo kartojimą. Prisiminiau dar vie-
ną istoriją. Dvasinis mokytojas ragino pirklį kartoti Dievo 
vardą, tačiau šis teisinosi neturįs laiko s÷d÷ti ir kartoti – vi-
są jo laiką ir energiją surydavusi parduotuv÷. Kiekvieną ry-
tą žmogus nueidavo kiek toliau už kaimo patenkinti gamti-
nių poreikių. Ten jis praleisdavo apie pusę valandos. Tad 
mokytojas patar÷ žmogui kaip tik tą laiką skirti Dievo var-
dui kartoti. Kartą Hanumanas, Ramos sek÷jas, skrisdamas 
dangumi, pamat÷ pirklį, besituštinantį ir kartojantį: „Rama, 
Rama, Rama“. Toks vyro elgesys labai supykd÷ Hanuma-
ną. Juk tas nenaud÷lis, tardamas Dievo vardą nešvarus, jį 
išniekino. Tad Hanumanas sk÷l÷ jam antausį ir tęs÷ kelionę 
į Ajodją.  

Tačiau atskridęs pas Ramą ir pažvelgęs į gražų jo vei-
dą, Hanumanas pamat÷ ant jo skruosto raudoną savo lete-
nos žymę. Sukr÷stas Ramos sek÷jas nusimin÷. „Hanuma-
nai, neklausk žmogaus, kuris gavo antausį, vardo. Aš visa-
da gelb÷ju sek÷jus. Ar gal÷jo vargšas pirklys, tup÷damas už 
kaimo ir kartodamas mano vardą, išvengti tavo pikto smū-
gio, kai čia keliavai? Juk žmogus būtų miręs vietoje. Tod÷l, 
brangusis Hanumanai, sulaikiau tavo ranką ir nukreipiau ją 
į savo skruostą“, – tar÷ jam Rama. Sek÷jų gelb÷jimas (bhak-
tarakshana) – vienas iš Dievo uždavinių. Rūpinimasis jų ge-
rove ir apsauga (yogakshemam vahamyaham) – ne tušti žo-
džiai, o Viešpaties pažadas. Jis yra tiesos įsikūnijimas. 
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Apmąstykite dievišką piemenaičių meilę  

Šiandien medituokite Krišnos fleitą (murali) ir žmonių, 
gyvūnų, paukščių, augalų, net kalvų ir upių, sm÷lio bei ak-
menų gyslomis sklidusią melodiją. Dievas, įsikūnijęs šią 
Krišnos gimimo dieną, dav÷ troškulį malšinančią ir nuod÷-
mes nuplaunančią šventą Gangos up÷s vandens panac÷ją, 
amžinai tyrą „Gytą“.  

Apmąstykite taip pat dievišką piemenaičių meilę ir tai, 
kaip jos atsisak÷ fizinio bei subtilaus pasaulių, pad÷jo savo 
egoizmą ir prieraišą prie Aukščiausios Esyb÷s kojų. Jos ne-
ištar÷ n÷ vieno žodžio, tik meld÷si. Kiekvienas jų žingsnis 
buvo skirtas art÷ti prie Dievo. Jos žiūr÷jo tik į Krišną, klau-
s÷si tik jo, kalb÷jo tik apie jį, kad ir kas būtų prie jų buvęs. 
Krišna buvo piemenaičių širdyse, o jos pačios buvo nepa-
stebimos. Tokių sek÷jų pasaulis dar nebuvo matęs. 

Prašanti Nilajamas, Krišnos gimimo diena, 1966 09 07 
 
 

Nepaprastas visatos Kūrėjas 
Visata – nuostabus stebuklas, nepaliaujamai stebinan-
tis visus. Neįmanoma ja nesižav÷ti. Daiktui pagaminti 
reikia gebančio, protingo ir galinčio tai padaryti žmo-
gaus. Be kūr÷jo nieko n÷ra. Jei nebūtų kūr÷jo, šeiminin-
ko, ar gal÷tų saul÷, m÷nulis, žvaigžd÷s ir žvaigždynai 
skrieti? Ar jie gali paklusti paprastai j÷gai? Ne. Protin-
gi žmon÷s, steb÷dami visatą, iškart suprato, kad dan-
gaus kūnai apdovanoti nepaprastomis savyb÷mis. Tad 
kas gali išmatuoti Paties Kūr÷jo j÷gą? 

Satja Sai Baba 
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23.FFFFOKUSININKö ILIUZIJA 

Žmogus būtų daug laimingesnis, jei visą savo skaus-
mą ir darbą, skirtą aprūpinti save ir savo šeimą patogumais 
bei sukaupti turto, įgyti galios, paaukotų Dievui. Deja, iliu-
zijos šydas slepia nuo jo Dievo veidą, švytintį kiekvienoje 
būtyb÷je ir daikte. Iliuzijos prigimtis – tamsa ir neišmany-
mas (thamas). Giliai įmigus ir nieko nesapnuojant, yra tik 
siela, bet ji apgaubta neišmanymo iliuzijos. Panirę į tokį 
miegą nežinote, kad esate Aukščiausioji Tikrov÷. Tuo dva-
sin÷ išmintis (jnana) skiriasi nuo giliojo miego (sushupti). 

Išminčius (jnani) žino, kad jis ir Aukščiausioji Tikrov÷ 
yra víena. Žmogus, paniręs į gilų miegą, to nežino. Visi 
žmon÷s tai patiria. Tai visuotinis išgyvenimas. Deja, jis – 
netikras ir nepaaiškinamas. Negalima teigti, kad to n÷ra 
(asath). Taip pat negalima teigti, kad tai yra (sath), nes paži-
nus Tikrovę dualumo nelieka. 

Vertinant iš išminties taško, iliuzija netikra. Nušvitęs 
žmogus jos nemato. Tai ypatingas, sunkiai suvokiamas 
reiškinys. Išminčiui, įveikusiam pokyčių ir skirtumų jūrą, 
iliuzija neegzistuoja. Tam, kuris pasitiki protu, ji nepaaiški-
nama. Paprastam žmogui iliuzija yra tikra. 

Iliuzija kuria visatą, paskleidžia priešais žmogaus 
protą plačią objektyvaus pasaulio panoramą. Ji – tarsi fo-
kusinink÷ (narthaki), ker÷toja, patraukianti intelektą ir pa-
spendžianti pojūčiams spąstus. Šią fokusininkę įmanoma 
suvaldyti apmąstant Dievo šlovę (kirthana). (Atkreipkite 
d÷mesį į žodžių narthaki ir kirthana skiemenų pad÷tį.) 
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Žmogus žavisi fokusinink÷s manipuliacijomis tol, kol su-
vokia, kad tai – jos darbas. Tada jis supranta, kad iliuzija – 
tik mažas šviesos švystel÷jimas, patrauklus, trumpalaikis 
pasirodymas. Apmąstydami Dievo šlovę pamatysite už fo-
kusų slypinčią fokusininkę ir suprasite, kad Viešpats gali 
padaryti daug daugiau, nes Jam būdinga berib÷ išmintis, 
j÷ga ir gailestingumas.  

Tegu iliuzija puola jums į kojas 

Kai žengiate link saul÷s, kol ji pradeda šviesti jums tie-
siai virš galvos, jūsų metamas šeš÷lis ima trauktis, paskui 
visiškai išnyksta. Kai art÷jate link išminties, iliuzija taip pat 
tampa bej÷g÷. Kai išmintis padeda jums suvokti pasaulį, 
iliuzija puola jums į kojas. Ji nebegali jūsų daugiau apgauti 
ir dingsta, bent jau jums. Gyvendami šiame susidvejinusia-
me pasaulyje negalite žinoti, kaip atsirado iliuzija, tačiau 
galite sužinoti, kaip ją suvaldyti ir kaip išvengti jos povei-
kio. Iliuzija yra be pradžios, bet ji turi pabaigą tam, kuris 
uždega šviesą. Toji šviesa išsklaido tamsą.  

Kartą vienas dvasinis mokytojas liep÷ mokiniui paimti 
brangią, skanią dovaną ir saugoti ją nuo skruzdžių, musių, 
kačių bei žmonių, kurie tik ir tyko pasiglemžti svetimą tur-
tą. Mokinys tos dovanos neįd÷jo į puodą ir neuždeng÷ 
dangčiu, jis ją suvalg÷. Jo skrandyje dovana buvo saugi nuo 
išorinių pl÷šikų. Tai pamatęs dvasinis mokytojas supažin-
dino mokinį su didžiu teiginiu (mahavakya), sunkiai suvo-
kiama, bet gražia, gilia dvasine tiesa, papraš÷ ją priimti į vi-
dų ir m÷gautis jos saldžiu, gaivinančiu skoniu. Didžio teigi-
nio apmąstymas ir meditavimas moko įveikti abejones ir 
sunkumus. Kai kaupiate turtus, atitinkamai daug÷ja baim÷s 
bei nerimo. Kaupkite geriau Krišnos palaimos lobyną – 
dings baim÷ ir nerimas. 
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Kartą buvo teisiamas pirklys, pardavin÷jęs nešvarų, 
smirdantį, žmonių sveikatai pavojingą ghi. Teis÷jas paskel-
b÷ nuosprendį – už bausmę žmogus turi pats išgerti visą 
savo ghi arba gauti dvidešimt kirčių, arba sumok÷ti šimto 
auksinių monetų mokestį. Pirklys iš pradžių nusprend÷ iš-
gerti ghi, tačiau smarv÷ buvo nepakeliama, tad jis pasirinko 
kirčius, kurių ištv÷r÷ tik dvylika. Pagaliau nusikalt÷lis pa-
sak÷ teis÷jui sumok÷siąs baudą. Jei pirklys iš karto būtų pa-
sirinkęs trečią bausmę, jam nebūtų reik÷ję gerti bjaurasties 
ir kęsti didelių skausmų. Nesugeb÷damas apsispręsti žmo-
gus tur÷jo ištverti ir smarvę, ir kirčius. 

Anksčiau ar v÷liau žmogus tur÷s eiti prie Dievo  

Panašiai ir žmogus, ištiktas nelaim÷s, iškart neina prie 
Dievo. Anksčiau ar v÷liau jis tur÷s tai padaryti, tačiau nesu-
vokia, kad tai neišvengiama. Rinkit÷s išmintingai. Vienas 
pirklys tur÷jo keturias žmonas. Kartą jam prireik÷ vykti į 
Bomb÷jų verslo reikalais ir ilgai ten pasilikti. Vyras nusiun-
t÷ visoms savo žmonoms po laišką, kur klaus÷, ko joms 
parvežti iš Bomb÷jaus. Pirmoji žmona (simboliškai atsto-
vaujanti inercijos savybei) papraš÷ vaistų, kurie gal÷tų išgy-
dyti jos ligą, antroji žmona įsigeid÷ madingų sarių ir palai-
dinukių bei gražių papuošalų. Jos noras simbolizuoja aist-
rą. Trečioji žmona (atstovaujanti ramyb÷s savybei) paraš÷ 
vyrui, kad šis atvežtų jai gerų knygų, pavyzdžiui, „Djaneš-
vari“, „Šri Sai Satčarita“79 ar pan. O ketvirtoji žmona (išmin-
tinga moteris, pakilusi aukščiau trijų savybių) nusiunt÷ sa-
vo vyrui tokius žodžius: „Man nieko nereikia. Noriu tik ta-

                                                 
79  „Djanešvari“ (Dhyaneshwari) – XII a. indų šventojo ir poeto Djanešva-

ro (Dhyaneshwar) „Gytos“ komentarai; 
  „Šri Sai Satčarita“ (Shri Sai Satcharita) – knyga apie Širdi Sai Babos 

gyvenimą ir mokymą.  
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vęs.“ Visos žmonos, žinoma, gavo tai, ko nor÷jo, tačiau pas-
kutin÷ buvo laimingiausia iš visų. Nieko negeiskite, išvaly-
kite savo protą nuo visų troškimų, būkite tušti ir tiesūs – 
tapkite fleita, ir Krišna, papūtęs jumis švelnią melodiją, nu-
tildys triukšmingą pasaulį.  

Tegu jūsų jusliniai troškimai  
sudega tarsi kamparas 

Išplaukite savo širdį tyros meil÷s vandeniu ir išvalyki-
te maldos bei atgailos valymo priemon÷mis, kad dingtų vi-
sos troškimų d÷m÷s. Tada Dievas pripildys ją malon÷s. Jei 
norite Dievo, atsikratykite prieraišos prie išorinio pasaulio 
(lokabhranthi) ir kūno (dehabhranthi). Beprasmiška viena koja 
stov÷ti vienoje valtyje, kita – kitoje. Galite gyventi Prašanti 
Nilajame 20 ar 25 metus, tačiau jei galvosite ne apie Dievo 
vardo kartojimą ir meditaciją, o fizinius poreikius bei pato-
gumus, jūsų viešnag÷ čia bus veltui. Taip elgdamiesi n÷ 
kiek nepatobul÷site. Kamparo liepsnos sukimas ratais po 
bhadžanų80 teprimena jums, kad turite sudeginti juslinius 
troškimus, nepalikdami jokių žymių, pasiaukoti Dievui ir 
su Juo susilieti.  

Senel÷ tur÷jo dvi vaikaites: viena buvo pikčiurna, ki-
ta – kukli mergait÷. Prieš išvykdamos iš namų mergait÷s 
paliet÷ senol÷s p÷das. Ši palaimino pikčiurną tokiais žo-
džiais: „Tegu prie tavo durų slenksčio girliandos ir ranga-
vali81 būna visada šviežios, nenutryptos, nenušluostytos. 
Tegu tavo pinigin÷ visada būna pilna. Gyvenk be rūpes-

                                                 
80  Kamparo liepsną sukant ratais garbinamas Viešpats. Šis ritualas va-

dinamas arathi.  
81  Rangavali – simetrin÷s geometrin÷s figūros, prieš religines šventes 

prie šventyklų bei namų piešiamos kreida arba barstomos sm÷liu, 
grūstais akmenimis.  
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čių.“ Taip sakydama moteris link÷jo merginai būti nevai-
singai. Kitą vaikaitę senol÷ palaimino taip: „Tegu tavo durų 
slenkstis būna nešvarus. Tegu tavo pinigin÷ greitai ištušt÷-
ja.“ Tai sakydama ji tur÷jo galvoje, kad mergina tur÷s daug 
triukšmingų laimingų vaikų, ko paprastai trokšta kiekviena 
ištek÷jusi moteris ir ko linki visos senol÷s. Iš pirmo žvilgs-
nio pirmas palaiminimas atrodo geras, o antrasis – blogas. 
Tačiau vidin÷ jų prasm÷ visiškai kitokia. Senol÷ palaimino 
vaikaites neprašoma. Kuklus ir teisingas žmogus taip pat 
gali netik÷tai būti apdovanotas Dievo malone, jeigu jis tvir-
tai laikysis doros. Veidmainys to nesulauks. 

Sveikinkite išbandymus 

Jūs galite laikytis griežtos dvasinio darbo dienotvar-
k÷s, pažinti save ir pasiekti tikslą – tik÷kite tuo. Jei netikite 
banga, kaip patik÷site vandenynu? Mažas plieno gabaliu-
kas, pasitelkus išmintį ir įgūdžius, gali tapti gražiu, gerai 
veikiančiu laikrodžiu. Tad ar žmogus, panaudojęs geb÷jimą 
skirti ir neprieraišą, negali virsti išminčiumi? Visų religijų 
šventieji raštai padeda žmogui pasiekti amžinosios ramy-
b÷s buveinę. Karavankiemiai pastatyti tam, kad pad÷tų pi-
ligrimams kelyje į tikslą. Kurį laiką jie ten apsistoja, gauna 
kitos kelion÷s etapo instrukciją ir pails÷ję keliauja toliau. 

Dvasinio kelio kliūtys vargina piligrimus, tačiau išban-
dymai tik sutvirtina žmogų. Kai norite ant sienos pakabinti 
paveikslą, įkalate vinį. Prieš kabindami paveikslą, pajudi-
nate vinį, patikrinate, ar ji tvirtai įkalta. Įsitikinę, kad vinis 
net visa j÷ga judinama laikosi tvirtai, drąsiai kabinate ant 
jos paveikslą. Sveikinkite išbandymus, nes jie suteikia jums 
pasitik÷jimo ir galimybę tobul÷ti.  
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Tik÷kite savimi 

Neklausykite, ką sako kiti. Tik÷kite savo patyrimais. 
Tik÷kite tuo, kas jums suteikia ramyb÷s ir džiaugsmo. Toks 
yra tik÷jimo pagrindas. Kod÷l teiraujat÷s visų, kas yra cuk-
rus, o kas – druska? Ar ne kvaila lakstyti pas žmones ir to 
klausin÷ti? Pad÷kite žiupsnelį ant liežuvio – gausite atsaky-
mą. O ką darote jūs? Cukrų vadinate druska tik tod÷l, kad 
žmogus, jos neragavęs, tvirtina, kad cukrus yra druska, ar-
ba patikite karščiuojančiu ligoniu, kuriam viskas yra kartu. 

Semkit÷s išminties kur tik galite. Klausykit÷s gerų da-
lykų, kuriuos jums d÷sto įvairių kategorijų mokytojai. Pa-
sverkite mintyse savo patyrimą ir išgirstą mokymą. Pasi-
klausę apmąstykite to, kas jums buvo pasakyta, prasmę, 
prielaidas, sąlygas, apribojimus. Paskui medituokite suvok-
tą tiesą. Tegu ji įsišaknija jūsų sąmon÷je ir tampa jūsų dva-
sinio pasaulio dalimi. 

Prašanti Nilajamas, Krišnos gimimo diena, 1966 09 08  
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24. KKKKRIŠNOS TROŠKULYS 

Krišnos troškulys, noras jį pamatyti, išgirsti, pasiklau-
syti jo fleitos, įkurdinti jį savo širdyje, protu ar intelektu su-
vokti jo tiesą – toks ilgesys sveikiausias ir teikia daugiausia 
ramyb÷s. Atsidavimas Krišnai – tai grandin÷, kuria galima 
surakinti ir suvaldyti beždžion÷s protą. Paverskite visus 
troškimus, kuriais jus kankina pojūčiai, Krišnos ilgesiu, ir 
būsite išgelb÷ti.  

Žodis krish reiškia „patraukti“. Net toks užkiet÷jęs ad-
vaitos (universalaus Absoliuto be vardo ir pavidalo apmąs-
tymas) šalininkas, kaip Madhusudana Sarasvatis82, pripa-
žįsta, kad neįmanoma atsispirti vaiko, žaidžiančio ant Ja-
munos kranto sm÷lio, traukai. Lilašuka83 teig÷, kad iš šven-
tųjų raštų sužinojo vardo neturinčio Absoliuto tiesą, tačiau 
širdis išmok÷ jį garbinti Krišną, fleita grojantį piemenuką. 
Jis meld÷, kad prieš paskutinį atodūsį gražusis Brindavano 
vaikas, pasidabinęs povo plunksna ir g÷le, laikydamas ran-
koje fleitą, jam nusišypsotų ir jį palaimintų.  

Krišna patraukia d÷mesį nuo juslinių troškimų. Tai 
dar vienas jo traukos būdų. Jis patraukia d÷mesį taip, kad 
žmon÷s ima vengti viso kito, nes tai – ne taip svarbu ir ver-
                                                 
82  Madhusudana Sarasvatis (Madhusudana Saraswathi) – 1540–1623 

gyvenęs garsus indų filosofas, sanskrito žinovas, Krišnos sek÷jas.  
83  Lilašuka (Lilashuka), arba Šri Lilašuka Bilvamangala Thakuras (Sri 

Lilashuka Bilvamangala Thakura), – vienas garsiausių indų anksty-
vųjų viduramžių vaišnavų dvasinis mokytojas, šventasis poetas, gi-
męs Keraloje, apdainavęs dieviškus Krišnos darbus.  

 



Kalba Satja Sai, VI tomas 
 

 136 

tinga. Krišna patenkina giliausią žmogaus troškimą – sutei-
kia jam ramybę, džiaugsmą, išmintį. Krišna vadinamas 
„tamsiai m÷lynu tarsi lietaus debesys“ (megasyama), nes pa-
kanka pamatyti lietaus debesį, ir žmogaus iškart atsigauna. 
Krišna, jo akys, rankos, p÷dos lyginamos su lotosu. Lotosas 
primena v÷sų, ramų, gilų, troškulį malšinantį vandenį. Nu-
malšinęs Krišnos troškulį (Krishna thrishna) žmogus laimi 
aukščiausiąją palaimą – jam daugiau nieko nebereikia, jis 
nieko nebenori, jam nieko netrūksta. Paragavęs Krišnos 
vardo ir minties apie jį saldumo, jis jau nebenori jokio kito-
kio g÷rimo, kuris tik numalšina paprastą troškulį. Jusliniai 
objektai – tarsi jūros vanduo, kurio neįmanoma gerti. Kriš-
nos vardo nektaro skonį žinojo Radha84, Goda85, Mira, Čai-
tanja, Ramakrišna, Surdasas86.  

Krišnos gimimo reikšm÷ 

Tikrąją Radhos prigimtį (Radha thatthwam) gali supras-
ti tik tas, kuris turi tokį patį „kankinamą“ Viešpaties su pa-
vidalu troškulį ir girdi širdyje dievišką kerinčios fleitos me-
lodijos kvietimą. 

Sakoma, kad Krišna gim÷ Gokule, o užaugo Brindava-
ne, paskui nuvyko į Mathurą ir pagaliau apsigyveno Dvar-
koje. Atsidavusiam žmogui tai reiškia: „Tegu Krišna gimsta 
Gokule – jūsų prote, auga ir išdykauja Brindavane – jūsų 
širdyje, paskui persikelia į Mathurą – sąmonę ir pagaliau 
kaip Dvarkos valdovas karaliauja ramioje sieloje“. Kai tarp 

                                                 
84  Radha buvo labiausiai Krišnai atsidavusi piemenait÷. 
85  Goda, Šri Goda Devi arba Andal – X a. tamilų šventoji, labai atsida-

vusi Dievui, myl÷jusi Krišną. 
86  Surdasas – XVI amžiaus indų poetas, dainius, meil÷s Dievui jud÷ji-

mo atstovas. 



24. Krišnos troškulys 

 137 

neramių bangų bus įsteigta jo karalyst÷, žmogus laim÷s to-
bulą netrikdomą ramybę (nirvikalpa anandam). 

Žmogaus sieloje Krišna gims tik tada, kai bus įvykdy-
tos trys sąlygos: protas bus persmelktas atsidavimo (bhak-
thimaya), intelektas bus sklidinas jo šlov÷s šviesos (deepthi), 
o kūnas taps įrankiu, padedančiu puosel÷ti dorą (dharma-
charana). Atsidavimas – tai karalius, o išmintis ir neprierai-
ša – jo pad÷j÷jai, laiduojantys saugumą. Jų nelydimas kara-
lius nesijaus saugus. 

Krišnos troškulio pakopos  

Krišnos troškulys – tai dvasin÷s sveikatos požymis. Jei 
žmogus jo nejaučia – reiškia, kad serga pasaulietine liga 
(bhava roga), kurios simptomai, net kai esate turtingi ir svei-
ki, yra liūdesys, nepasitenkinimas, skausmas, jaudulys. To-
kį troškulį galima numalšinti šventųjų raštų skaitymu, ben-
draminčių draugija, malonaus ir išmintingo dvasinio mo-
kytojo pamokomis ir nuolat kartojant Dievo vardą. Jei tai 
darysite, troškulys pats nuves jus į tokias vietas ir pas to-
kius žmones, kur jį gal÷site numalšinti. Toks yra dvasinio 
ieškojimo privalumas. Žengus pirmą žingsnį, antrą žengti 
lengviau. Nūdienos nelaim÷ ta, kad vertinamas ciniškas de-
struktyvus svyruojančio, silpno intelekto mąstymas. Gydy-
tojo darbą gali vertinti ne pacientas, kenčiantis nuo tos pa-
čios ar kitos ligos, o kitas toks pat kvalifikuotas ar kvalifi-
kuotesnis gydytojas. Joks žmogus, pasiduodantis geismui, 
kankinamas pavydo, godumo, prieraišos ar egoizmo, nega-
li spręsti apie nežemišką, pavidalo ir vardo neturinčią es-
mę, kurią įkūnija Krišna. Sakoma, kad Krišnos fizin÷ spalva 
m÷lyna, nes jis yra gilus ir paslaptingas tarsi dangus. M÷ly-
ną spalvą mato akys, o iš tikrųjų dangus yra bespalvis. Taip 
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pat ir Krišna neturi nei spalvos, nei savybių, tačiau, kad bū-
tų lengviau jį suprasti, dvasin÷s akys jam priskiria spalvą. 

Krišnos malonę galima pelnyti tik gerumu. Demonai 
negavo dieviškojo nektaro, nes būtų jį panaudoję blogam. 
Kai žinių gauna blogi žmon÷s, jie panaudoja jas netinka-
mai, skatina neapykantą ir godumą. Dievo malon÷ taip pat 
yra j÷ga, tod÷l jos gauti turi tik vertas žmogus. Jo būdas turi 
būti persmelktas pamaldumo ir atsidavimo. Tik tada jis 
pelnys Dievo malonę. Jei tik kartosite Krišnos vardą, neap-
mąstysite Jo šlov÷s ir netaurinsite savo būdo, naudos ne-
bus. Taip žmogus (manava) tampa Dievu (Madhava). Mirtis 
(mruthyu) virsta nemirtingumu (amritha). Purvo sklidinas 
kūnas (mrinmaya), šis žem÷s grumstas, persmelktas dieviš-
kumo (thanmaya), apšviestas dieviškos sąmon÷s (chinmaya) 
virsta dievybe. Tokia būna Krišnos troškulio, Dievo trošku-
lio, kuris kyla žmogaus širdyje, pabaiga. 

Madrasas 
 
 
 
 
 
 ukščiausioji Tikrov÷ buvo prieš atsirandant  
žmogaus protui ir intelektui.  
Tad jos neįmanoma suvokti protu ar intelektu. 

Satja Sai Baba  
  

A 
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  aralius Balis87 parod÷ pavyzdį, kaip išsivaduoti iš 
egoizmo ir atsikratyti prieraišos. Nepakanka tik garbin-
ti šį karalių. Tegu žmon÷s persiima jo savyb÷mis, skati-
na dosnumo dvasią. Jie turi būti pasirengę pasiaukoti 
Dievui taip, kaip tai padar÷ karalius Balis. Dauguma 
žmonių kartoja Ramos vardą, tačiau kiek jų seka jo pa-
vyzdžiu, vykdo t÷vo įsakymą arba myli savo brolius? 
Tikras Ramos sek÷jas turi ugdytis Ramos savybes. 
Krišnos sek÷jas turi laikytis nors vieno ar dviejų jo pa-
mokymų. 

Satja Sai Baba 

                                                 
87  Balis – Keralos karalius, Prahlados vaikaitis, gyvenęs avataro Nykš-

tuko laikais, didis Višnaus garbintojas.  

K 
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25. SSSSTUDIJOS 

Uždirbti daug pinigų anaiptol n÷ra pagrindinis užda-
vinys. Svarbiausia – puosel÷ti dorą. Studijos – tai gyvenimo 
medžio šaknys. Giminių tarpusavio ryšiai, pasaulio daiktai, 
idealai ir tikslai, pom÷giai ir mados yra to medžio šakos bei 
šakel÷s, išmintis – žiedai, džiaugsmas – vaisiai. 

Prisirpęs saldus džiaugsmo vaisius – charakteris, o 
charakterio pagrindas – dora. Ji gyvenimo medžiui svar-
biausia. Gyvenimas be jo – tarsi vaisius be skonio. Tad visų 
studijų tikslas – gerų savybių, tinkamų įpročių, taurių ver-
tybių bei savigarbos ugdymas. Sakome: „Jie studijuoja“ ar-
ba „Jis studijuoja“. Tačiau kas iš tikrųjų yra studijos? Metai, 
praleisti studijuojant, neatskleidžia studijų esm÷s. Ne visa-
da mokymosi rezultatas būna geras charakteris ir dora. Išsi-
lavinęs žmogus greičiau pasiduoda pagundai, išsiugdo ne-
tinkamus įpročius ir požiūrį. Geriausia, ką galima pasakyti 
apie išsilavinusius žmones, yra tai, kad jiems puikiai sekasi 
ginčytis, reikšti ciniškas pastabas ir kritikuoti. Tačiau tikra-
sis žmogaus studijų dalykas tur÷tų būti tai, kaip ištrūkti iš 
gimimų ir mirčių rato.  

Žinių, kai nepaisoma doros, rezultatas 

Daugyb÷ žmonių skaito ir rašo. Begal÷ jų gauna moks-
linius laipsnius ir tampa specialistais bei ekspertais, geba 
kaupti informaciją, turi daug bendrųjų žinių, tačiau niekas 
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negali pasakyti, kas žmogus yra iš tikrųjų. Kokia tad nauda 
iš studijų? 

Viena kosmin÷ raketa kainuoja tiek, kiek užtektų išlai-
kyti visus Indijos universitetus dvylika metų! Koks pinigų 
švaistymas! Žmon÷s stengiasi įveikti didžiulę visatą, tačiau 
visiškai nesugeba įsigilinti į savo vidinę erdvę ir atrasti ten 
glūdinčius klodus, pažinti savęs.  

Mokslas gąsdina pasaulį. Kiekviena šalis laiko suspau-
dusi kumštį, dreba iš neapykantos ir baim÷s, kad gali virsti 
pelenais ar dulk÷mis. Toks yra žinių, kai nepaisoma doros, 
rezultatas. Dabar nuo neapykantos, pasididžiavimo ar 
ūmaus būdo kibirkšties gali užsidegti visas pasaulis. Tačiau 
Indijoje nuo senų senov÷s mokoma, kaip suvaldyti pojū-
čius, protą, lavinti charakterį, ugdyti atskiro žmogaus ir vi-
suomen÷s vertybes, atsikratyti blogio ir pad÷ti žmogui at-
skleisti savo dieviškumą.  

Tas mokslas kalba apie tikrov÷s ir pasaulio vienovę. Iš 
jos atsirado viskas. Tai n÷ra neužbaigta, kuo nors nepaten-
kinta tuštuma, nes jos pradžia – amžino džiaugsmo, stipry-
b÷s ir išminties šaltinis. Toks yra dvasinio mokslo, nuolati-
n÷s intelektualios ir moralin÷s disciplinos kelias. Tai svar-
biausios studijos. Išsilavinęs žmogus – ne tas, kuris patai-
kauja pojūčiams ir pasiduoda jų vilion÷ms, o tas, kuris to-
bulina savo sielą.  

Pasteb÷kite kiekvieno žmogaus dieviškas savybes 

Kai žmogaus intelektas (buddhi) pasikeičia, jis įgyja ga-
lių (siddhi). Kai neb÷ra moralin÷s drausm÷s, žmogus virsta 
gyvuliu. Kiekviename žmoguje žiba dieviškumo kibirkštis. 
Ne slopinkite ją, o puosel÷kite, skatinkite ir ja naudokit÷s.  

Kaip išsaugoti ryšį su aukštesniąja siela, kuri stengia-
si save išreikšti veiksmais, žodžiais ir mintimis? Geriau-
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sias būdas – paprastas Dievo vardo kartojimo pratimas, 
bet kurių prasmingų Viešpaties vardų, aukštinančių Jo 
šlovę, glūdinčią žmoguje, kartojimas. Žmon÷s klausosi 
įvairiausių beprasmių apkalbų ir paskalų. Tokiems žemi-
nantiems užsi÷mimams jie turi laiko ir skiria tam d÷mesį. 
Tačiau žmon÷s n÷ kiek nesistengia atskleisti savo dieviš-
kumo, mąstydami apie kūrinijos ir Kūr÷jo grožį. Reg÷kite 
tik tokius vaizdus, kurie tai skatintų. Kalb÷kite tik apie kil-
nius, dvasią keliančius dalykus, klausykit÷s sielą skaisti-
nančių kalbų, galvokite tyromis mintimis, puosel÷kite tau-
rius jausmus. Taip ugdomas kiekvieno žmogaus dievišku-
mas. Deja, jūs galvojate tik apie oro pilis, o jūsų planai – 
tarsi vandens purslai. Visa tai – trumpalaikiai dalykai, nes 
neturi tvirto, amžino pagrindo. 

Gyvenimas šiame pasaulyje – tarsi burbulas, kuris vie-
ną akimirką yra, o kitą jau neb÷ra. Gyvenimas – tarsi mug÷, 
trunkanti dalį dienos. Visa žmogaus karjera prasideda ir 
baigiasi per dvi valandas. Žmogaus ieškomi beprasmiai, 
nereikalingi daiktai kuriami iš svajonių. Kuris iš jų tikras? 
Kuris iš jų per visą laiką nenyksta, nemaž÷ja, nemiršta? Štai 
visi čia susirinkote. Matote Mane, klausot÷s Manęs. Jaučia-
te, kad tai tikra. Tačiau ar ilgai taip bus? Jums tai – tikras 
patyrimas tol, kol esate budrūs. Vakare, kai atsigulsite į lo-
vą ir imsite sapnuoti, sapnas jums atrodys toks pat tikras, 
kaip tai, ką dabar patiriate. Sapne būdravimas ir jo patyri-
mai atrodo netikri. Sapne patiriate baimę, nusivylimą, 
džiaugsmą, malonumą, ir visa tai yra tikra tol, kol sapnuo-
jate. Tačiau pabudus sapno nebelieka. Abi būsenos – dienos 
ir nakties – t÷ra sapnas. Sapnuojant, panirus į gilųjį miegą ir 
būdraujant, išlieka tik „aš“ sąvoka. Sakote: „Aš sapnavau, 
miegojau, pabudau“. Tas „aš“, esantis už daugialyp÷s įvai-
rov÷s, yra tiesa, niekas kitas.  
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Skirkite, kas svarbu, o kas ne 

Jums gali kilti toks klausimas: „Jei yra vienas amžinas, 
absoliutus „aš“, kod÷l žmonių patyrimai skiriasi?“ Tokie 
klausimai jaudina ką tik baigusius mokslus jaunuolius. Ta-
čiau klausimo formuluot÷ išreiškia ne gilų dom÷jimąsi, o 
tik apsukrumą. Ta pati srov÷ judina ventiliatorių, pučia orą, 
šviečia lemput÷je, skleidžia šviesą, kaitina viryklę, verda 
valgį, suka ratą, priverčia mechanizmą veikti. Įrankiai skir-
tingi, tačiau vidinis maitinimo šaltinis tas pat. Vienos lem-
put÷s būna 40 vatų, kitos – 60, 100 ar 1000 vatų. Srov÷ ta 
pati, bet šviesa skirtinga. Įsukite galingą lemputę ir tur÷site 
stiprią šviesą. Pakeiskite lemputę silpnesne – šviesa apsi-
blaus. Vardas ir pavidalas n÷ra svarbūs. Svarbu vidin÷ sro-
v÷. Štai kūnas, ranka, pirštai. Kiekviena dalimi srūva ta pati 
gyvybin÷ j÷ga. Visatoje, kuri yra Dievo kūnas, taip pat kiek-
viena būtyb÷ yra Jo dalis, palaikoma tos pačios dieviškos 
esm÷s. Tad reikia viską išnagrin÷ti ir atskirti, kas yra svar-
bu, o kas ne. Garbinkite svarbiausią, dievišką esmę. 

Kūnu, kuris yra d÷ž÷ dieviškai kibirkščiai laikyti, žino-
ma, reikia rūpintis tol, kol pasieksite tikslą – pažinsite save. 
Tačiau kūno maitinimas ir rūpinimasis juo neturi nustelbti 
d÷mesio sielai, jos taurinimui. Dabar kūnas maitinamas ry-
tą užkandžiu, vidurdienį – pietumis, ketvirtą valandą – ar-
bata, vakare – vakariene. Kūnas yra vežimas, siela – jį tem-
piantis arklys. Niekas dabar nebešeria arklio. O juk arklys 
vertingesnis už vežimą. Pasirūpinkite siela, jos kultūra ir 
esme – tada gyvenimas bus prasmingas. Siela turi būti svei-
ka, entuziastinga, rami, be jokių rūpesčių ir nerimo. Tai 
įmanoma kartojant kurį nors šventą vardą arba atliekant 
šventą veiksmą, kuris laiduoja visų gerovę. Tokios studijos 
suteiks ilgai trunkantį džiaugsmą. 

Puna 



Kalba Satja Sai, VI tomas 
 

 144 

 
 
 
  ano mokymas – tiesa, 
Mano ramstis – dora, 
Mano prigimtis – ramyb÷, 
Mano pavidalas – meil÷. 
Vadovaukit÷s bet kuria iš keturių vertybių. 
Jūs esate Mano. Aš esu jūsų. 

Satja Sai Baba  
 
 
 
 
 
ia Guru Purnima švenčiama kitaip nei kitur. Mūsų tar-
pusavio santykiai – ne tokie kaip mokinio ir mokytojo 
arba piligrimo ir vadovo. Išorinio mokytojo negalima 
sulyginti su vidiniu visų širdžių gyventoju. Net Garu-
da88 nepasieks tikslo, jei neišskleis sparnų ir nepakils į 
dangų. Tad pajud÷kite, ženkite į priekį. Tai – svarbiau-
sia užduotis. Šiandien pat ryžkit÷s tobul÷ti. Viešpats, 
at÷jęs jums pad÷ti, apšvies kelią.  

Satja Sai Baba  
 

                                                 
88  Garuda – indų mitologijoje minimas didžiulis paukštis, Višnaus ke-

liavimo priemon÷. 

M 

Č 
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26. SSSSTUDENTAMS 

Vadinamoji šiuolaikin÷ civilizacija suteikia šiek tiek 
patogumų, sveikatos ir asmenin÷s laim÷s, tačiau tikrosios 
dvasin÷s ramyb÷s ir stipryb÷s neduoda. Tai gali suteikti tik 
dora ir tiesa. Kod÷l reikia rūpintis kūnu? Kod÷l žmogus tu-
ri valgyti, rengtis ir patogiai gyventi? Kod÷l jis turi gyventi 
gerai arba apskritai negyventi? Kas iš tikrųjų patiria laimę? 
Pojūčiai, protas, intelektas ar sąmon÷? Kas tas „aš“, kuris 
ieško laim÷s, jaučiasi laimingas arba nelaimingas? Pam÷-
ginkite rasti atsakymus į šiuos klausimus.  

Pažinę savąjį „aš“, stenkit÷s sužinoti, kas yra išorinis 
pasaulis. Matote, kaip plevena v÷liavos. Kas iš tikrųjų ple-
vena? Audinys, virv÷ ar v÷jas? Žinote, kad v÷liavos pleve-
na nuo neregimo v÷jo. Steb÷dami aplinkinę gamtą, taip pat 
matote ne priežastį, o pasekmę. Žiūr÷dami į namą, jo pa-
matų žem÷je nematote. Žiūr÷dami į sulapojusį ir žiedais 
apsipylusį medį, tvirtai jį laikančių ir maitinančių šaknų 
taip pat nematote. Tačiau d÷l to negalite tvirtinti, kad jų n÷-
ra. Taip pat ir viso, ką galite pamatyti, išgirsti, užuosti, pa-
ragauti ir paliesti, priežastis yra Dievas. Kaip tik tod÷l gi-
m÷te žmon÷mis, kad tai sužinotum÷te ir pažintum÷te vi-
suose esantį Dievą. 

Amžinosios visuotin÷s religijos mokymas  

Negausite tikro išsilavinimo arba jis bus jums nenau-
dingas, jei nesužinosite tiesos ar bent jau būdų ją sužinoti. 

 



Kalba Satja Sai, VI tomas 
 

 146 

Tinkamiausias būdas ją sužinoti – išsklaidyti iliuziją ir atsi-
kratyti klaidinančių prietarų. O tam reikia kelti dorą, ugdy-
ti pagarbą, kuklumą ir neprieraišą. Pirmiausia gerbkite t÷-
vus, vyresniuosius ir mokytojus. Gerbkite juos, pakluskite 
jiems, nes jie turi daugiau patirties ir meil÷s. Sužinokite, kas 
yra dora, ir griežtai jos laikykit÷s. To moko amžinoji visuo-
tin÷ religija, brangus Motinos Indijos v÷rinio perlas. Deja, 
jūs iš÷m÷te tą perlą ir didžiuojat÷s jį pakeitę plastmas÷s ga-
baliuku! Senuosiuose pradinių mokyklų vadov÷liuose rasi-
te eilutes: „Būk pasveikintas, Rama, būk pasveikintas“ (Jay-
aram Jayaram Jai Jai Ram) arba „Išmintingasis Viešpats Brah-
ma yra aukščiausias“ (Sudha Brahma Paraathpara Rama). Vai-
kai būdavo supažindinami su Dievo vardo šlove ir dieviška 
visos kūrinijos esme. Dabar jie dainuoja: „Din din varpelis, 
katyt÷ įkrito į šulinį“ arba „Be-be, juodoji avele, ar turi vil-
nos“89. Dainuodami tokias daineles vaikai nusileidžia iki 
kačių ir avių lygmens. Toks klaidingas lavinimas žemina 
žmogaus orumą. 

Jei gyvenimo medžio šaknis laistysite godumo, pavy-
do ar neapykantos vandeniu, jis nudžius. Mokykla turi mo-
kyti vaikus myl÷ti, bendradarbiauti, drąsiai kovoti d÷l tie-
sos, stengtis pad÷ti kitiems, užjausti ir būti d÷kingiems. 
Mokytojų, t÷vų ir vyresniųjų elgesys turi papildyti lavini-
mą. Beprasmiška mokyti vaikus viena ir rodyti jiems prie-
šingą pavyzdį. Kai Bharata surado Ramą ir ašarodamas 
praneš÷ jam apie t÷vo mirtį, Rama jam pasak÷: „Bharata, tu 
nevykdai pareigos ir tod÷l dabar verki“. Pareigos vykdy-
mas suteikia drąsos ir ramyb÷s.  

 

                                                 
89  Populiarios angliškos vaikų dainel÷s: „Ding dong bell; puss is in the 

well“ ir „Baa, baa, black sheep, have you any wool“. 
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  iekvienas ūkininkas žino,  
jog nor÷damas gauti gausų derlių,  
turi s÷ti sveikas s÷klas.  
Jei s÷klos bus nesveikos, jo darbas bus perniek.  
Tinkamai įdirbtoje širdies dirvoje  
s÷kite Dievo vardo s÷klas,  
tręškite jas tik÷jimu,  
aptverkite nuo nuklydusių galvijų drausme.  
Jei nebus tvoros, saugančios pas÷lius,  
ūkininkavimas tebus šūvis be kulkos –  
tik garsas ir jokio laimikio.  

Satja Sai Baba 
 

K 
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27. PPPPRIE NIEKO NEPRISIRIŠKITE 

Kai naujagimis pravirksta, visi esantys prie jo jaučiasi 
laimingi, jų veidus nušviečia šypsenos. Tur÷tų būti keista – 
juk kai kas nors verkia, kiti netur÷tų juoktis. Deja, toks 
žmogaus likimas. At÷jęs į šį pasaulį jis verkia, o tie, kurie ja-
me ilgai gyvena, nežino tiesos. Džiaugdamiesi nereikšmin-
gais patogumais bei laikinais malonumais jie apsigauna. 
Vieną akimirką žmogus jaučiasi laimingas, kitą liūdi arba 
bijo, paskui jį apima didelis nerimas. Kai sukasi spektras, 
vaivorykšt÷s spalvos dingsta. Kai jis liaujasi sukęsis, galima 
aiškiai skirti visas septynias spalvas. Kai greitai sukasi trys 
ventiliatoriaus ment÷s, n÷ vienos nematyti. Visos trys v÷si-
na žmogų, suteikia jam patogumo. Taip pat kai sujungia-
mos į visumą trys skirtingos savyb÷s: ramyb÷ (sathwa), aist-
ra (rajas) ir inercija (thamas), žmogus jaučiasi laimingas.  

Betelio riešutai rudi, lapai žali, negesintos kalk÷s bal-
tos. Tačiau kai žmogus kramto visas tris dalis kartu, jo bur-
na nusidažo raudonai. Kai dirbdamas dvasinį darbą jis su-
lygina visas tris savybes, pasekm÷ būna ramyb÷. Lempa – 
tai ramyb÷, dagtis – inercija, alyva – aistra. Panaudojus tris 
komponentus, gaunama išminties šviesa, kuri padeda 
įveikti visus sunkumus. 

Trirãtis prietaisas  

L÷ktuvas, skrisdamas dangumi, nepalieka jokios žy-
m÷s, ruožo, vagos ar ertm÷s, kuri gal÷tų trukdyti kitiems 
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l÷ktuvams skristi. Tegu jūsų jausmai ir emocijos taip pat 
praplaukia pro jūsų sielą, nepaveikdami jūsų. Tai pasiekia-
ma ne klausantis paskaitų ar studijuojant knygas, o įsigili-
nant į save, ramiai viską apmąstant. Maži vaikai mokosi 
vaikščioti padedami trirãčio prietaiso, kurį įsikibę stumia. 
Pirmapradis garsas (pranava) yra toks prietaisas, o jo trys 
ratai – A, U ir M. Įsikibęs jo žmogus gali išmokti naudotis 
dviem kojomis: atsidavimu ir neprieraiša. Paleidęs iš rankų 
šį prietaisą, jis bej÷giškai kris ant žem÷s. Tačiau žengdamas 
į priekį ir kartodamas „OM“, žmogus iš tikrųjų pažins 
Aukščiausiąją Tikrovę, šios visatos pagrindą. 

Nagamahasaja90, Šri Ramakrišnos Paramahamsos sek÷-
jas ir namų prižiūr÷tojas, sugeb÷jo nutraukti išorinio pasau-
lio grandines nusižemindamas, vis labiau atsisakydamas 
egoizmo ir tapdamas tokiu mažu, kad gal÷jo „įlįsti“ į sau-
gią vietą. Kita vertus, Vivekananda tapo toks didelis, kad 
susitapatino su visata – grandin÷s, nebegal÷jusios išlaikyti 
jo didingumo, pačios nukrito. Nagamahasaja galvojo: „Aš 
esu Dievo tarnas (dasoham)“. Vivekananda jaut÷, kad jis – 
šeimininkas, Dievas, esantis visuose, tvirtai suvokiantis „Aš 
esu Jis“ (sada soham) frazę. Jis visada buvo įsitikinęs, kad 
yra „Tai“. Toks suvokimas vadinamas individualyb÷s susi-
tapatinimu su visuotinybe (jiva-Brahma-aikya-anusandha-
nam). Tai tikroji laim÷, kuria reikia džiaugtis. 

Egoizmas – šio amžiaus rykšt÷ 

Toks susitapatinimas neskatina sureikšminti „aš“ arba 
egoizmo. Žmogaus individualyb÷ susilieja su visuotinybe. 
„Aš“ sąvoka ištirpsta „Tu“ sąvokoje. Žmogus suvokia, kad 
egoizmas, išdidumas, „aš“ sureikšminimas yra šio amžiaus 
                                                 
90  Nagamahasaja – Vivekanandos amžininkas, Ramakrišnos sek÷jas, 

pasižym÷jęs ypatingu pamaldumu. 



Kalba Satja Sai, VI tomas 
 

 150 

rykšt÷. Kiekvienoje veiklos srityje puikyb÷ yra kenkiantis 
blogis. Net paprastiems vienuoliams ir vienuolynų vado-
vams sunku išvengti šios lemtingos klaidos. Kartą vienas 
senas išminčius pasak÷ savo sek÷jui: „Valgyk kaip šuo, kla-
jok kaip lap÷“. Sek÷jas neturi galvoti apie rytdieną ar kur 
priglausti galvą, pataikauti pojūčiams, skaičiuoti savo me-
tus, čiupin÷ti pulsą, skųstis ligomis, švęsti gimimo dieną ir 
kitus skatinti ją švęsti. Jam turi rūp÷ti tik tai, kaip dirbti, 
vykdyti pareigą ir neprisirišti prie darbo vaisių. Giedro, 
žydro dangaus neveikia nei debesys, nei lietus, nei žaibas, 
nei griaustinis – jis visada vienodas, kad ir kokie būtų laiki-
ni neramumai. Žmogaus protas taip pat turi būti aiškus, 
kad ir kokios gyvenime ūžtų audros ar kiltų įtampa.  

Didis mokslininkas ir išrad÷jas Edisonas91 valandų va-
landas, net dienas praleisdavo savo laboratorijoje sutelkęs 
visą savo d÷mesį į kokį nors eksperimentą. Namiškiai jam 
pro duris įstumdavo pieno, duonos arba arbatos, bet jis jų 
nepaliesdavo. Tokio didelio d÷mesio sutelkimo reikalauja 
mokslas. O juk dvasinis ieškotojas, nor÷damas laim÷ti per-
galę subtilesn÷je ir slidesn÷je dvasin÷je srityje, tur÷tų pasi-
žym÷ti daug tvirtesniu kryptingumu. 

Toks yra svarbiausias žmogaus uždavinys. Tokios per-
gal÷s jis turi siekti. Žmogus turi būti lengvas ir šviesus tarsi 
žibintas, plūduriuojantis ant Gangos up÷s vandens – ap-
sunkęs jis paskęs, šviesa užges. Svoris – tai prieraiša prie 
pasaulietinių g÷rybių, juslinių malonumų tenkinimas. Pa-
galvokite: kiek milijonų žmonių yra mirę? Ar nors vienas iš 
jų pasi÷m÷ ką nors į kitą pasaulį? Kartą vienas žmogus bu-
vo iškviestas į teismą. Jis papraš÷ trijų draugų, kad eitų 
drauge ir paliudytų jo nekaltumą. Vienas draugas tar÷: 

                                                 
91  Tomas Edisonas (Thomas Edison; 1847–1931) – garsus amerikiečių 

išrad÷jas. 



27. Prie nieko neprisiriškite 

 151 

„Nepajud÷siu iš savo namų. Tegu tie, kurie nori, kad aš liu-
dyčiau, ateina pas mane.“ Antras bičiulis prisipažino: „Nu-
eisiu prie teismo durų, bet galiu neišdrįsti įžengti į vidų“. 
Trečias draugas sutiko: „Eime! Aš visada su tavimi.“ Pir-
mas draugas simbolizuoja sukauptą turtą, antras – šeimą ir 
giminę, kurie palydi žmogų tik iki kapinių, trečias – jo lai-
m÷tus garbę ir vardą. 

Vertingas įrankis Dievo malonei laim÷ti  

Kai žmogus miršta, jo daiktai ir turtas lieka namuose. 
Anapus jis nieko nepasiima. Jo gimin÷s taip pat negali su 
juo vykti. Su žmogumi lieka tik geras arba blogas vardas. 
Tod÷l reikia gyventi taip, kad būsimos kartos jus prisimin-
tų su d÷kingumu ir džiaugsmu. Įprasminti gyvenimą labai 
padeda įsiklausymas į viduje sklindantį Dievo balsą. Tai 
įmanoma nuolat kartojant Dievo vardą ir žadinant vidinę 
dieviškumo versmę. 

Vardas yra vertingas įrankis Dievo malonei laim÷ti, 
pajausti Jo buvimą, įsivaizduoti Jo pavidalą, prisiminti Jo 
šlovę. Pakaks nuoširdžiai kartoti Dievo vardą vieną kartą 
ryte, kitą – vakare ir jūsų buvein÷ taps ne ola (guha), o na-
mais (griham). Įžiebta Dievo vardo lempa apšvies jūsų bu-
veinę ir pavers ją ne duobe, o namais. Kambaryje degančią 
lempą gali užgesinti pro langus įsiveržęs v÷jas. Pojūčiai yra 
langai. Kai jie atviri, „Dievo vardo lempa“ negal÷s degti ly-
giai. Tad laikykite langus uždarytus, neleiskite į išorę nu-
kreiptiems pojūčiams susivilioti patraukliais dalykais, su-
telkite d÷mesį į Dievo vardo grožį ir saldybę. Prisiminkite, 
kokie laimingi, patenkinti viskuo ir nerūpestingi buvo 
Dievo vardą kartoję šventieji Džajadeva, Thukaramas, Ka-
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biras, Surdasas, Tulsidas92, Ramakrišna. Jei tik šauksite: „Ši-
voham“, netapsite Šiva. Ugdykit÷s tokias dieviškas savy-
bes, kaip visuotin÷ meil÷, neprieraiša ir pan. Tada gal÷site 
tvirtinti: „Aš esu Šiva“ (Sivoham), nors gal ir nebereik÷s nie-
ko tvirtinti, nes nebeliks „aš esu“ (aham) sąvokos. 

Dievo vardo kartojimas 
gelbsti žmogų visais laikais  

Anot kai kurių žmonių, šio Geležies amžiaus (Kali 
yuga) gyventojai gali išsigelb÷ti kartodami Dievo vardą, ku-
ris yra skirtas silpniems mirtingiesiems. Gal jiems atrodo, 
kad labai lengva tarsi paleidus įrašą greitai perskaityti 
Dievo vardus. Tačiau Dievo vardo kartojimas gelbsti žmo-
nes ne tik dabartiniame, bet ir kiekviename amžiuje. „Ma-
habharatos“ veik÷jas Bhyma93 vertinamas kaip stiprus, ko-
vingas, labai jausmingas, nesusivaldantis žmogus, tačiau iš 
tikrųjų jis buvo labai atsidavęs Dievui. Kartą Krišna tai at-
skleid÷ savo broliui – kai Bhyma užmigo, visi išgirdo, kaip 
iš kiekvienos jo odos poros sklinda Dievo vardas. 

Dharmaradža94 kelis kartus per karą grieb÷si „baltojo 
melo“, kad sužlugdytų priešo planus, ir d÷l to kelias minu-
tes tur÷jo praleisti pragare. Kai jis pri÷jo prie kankinimo 
vietos, jo artumas suteik÷ nelaimingiems gyventojams tokią 
gaivinančią ramybę ir v÷są, kad jie ÷m÷ jo maldauti nepa-
likti jų. Dharmaradža sužinojo, kad jiems šiek tiek paleng-
v÷jo d÷l jo gerų darbų nuopelnų. Tada Dharmaradža tar÷: 
„Tegu jiems tenka visų mano gerų darbų pasekm÷s. Tegu 
aš neteksiu man skirto džiaugsmo.“ Jie, be abejo, apsidžiau-
g÷, tačiau ir Dharmaradža n÷ kiek nenukent÷jo – pasiauko-

                                                 
92  Tulsidas (Gosvami Tulsidas, 1543–1623) – indų rašytojas, filosofas. 
93  Bhyma – labai aukštas ir stiprus antrasis pandavų brolis. 
94  Dharmaradža – kitas Judhištiros, vyriausiojo pandavų brolio, vardas. 
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jimas buvo toks pagirtinas, kad danguje šalia užsitarnautos 
laim÷s jo lauk÷ dar didesnis džiaugsmas.  

Po kiekvieno veiksmo seka atoveiksmis, kurio neįma-
noma išvengti. Tai įmanoma tik padedant Dievo malonei, 
kurią galima pelnyti laikantis doros ir tiesos. Tad ugdykit÷s 
tiesą, dorą, ramybę, meilę. Neprisiriškite nei prie daiktų, 
nei prie žmonių. Prisiminkite, kad netoliese tyko mirtis, o 
laikas b÷ga labai greitai. Kol dar nepatekote į vergovę, sten-
kit÷s išsivaduoti. 

Prašanti Nilajamas 
 
 
 
 
 
 
  š esu Nataradža95, 
šokio karalius. 
Žinau, kaip sunku jus mokyti  
kiekvieno šokio žingsnio. 
Ištverkite viską, nieko nedarykite. 
Išgirskite viską, nieko nesakykite. 
Tarnaukite visiems, tapkite niekuo.  

Satja Sai Baba  

                                                 
95  Nataradža – kitas Šivos, šokio karaliaus, vardas.  

A 
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28. TTTTAUPUMAS IR ELEMENTAI 

Per Daseros96 šventę švenčiama gerųjų j÷gų pergal÷ 
prieš blogąsias, kurios trukdo žmogui kilti į šviesą. Išmin-
čiai, nusprendę švęsti šias šventes, siek÷ kilnaus tikslo. Jie 
nor÷jo, kad mes suprastume vidinę reikšmę ir kiekviena 
diena mums būtų dvasinio darbo žingsnis, primenantis ke-
lionę link Viešpaties, į kurią turi ruoštis kiekvienas žmogus. 
Kiekvienoje būtyb÷je kovoja gerosios ir blogosios j÷gos. Pa-
sitik÷damos didžiąja dieviška j÷ga (mahashakthi), kuri prižiū-
ri ir saugo visatą, jos lengvai laim÷s pergalę ir pasieks tikslą. 

Žmon÷s nori pertvarkyti pasaulį, tačiau n÷ kiek nesi-
stengia patys keistis. Lengviau patarti kitiems, nei patiems 
klausyti patarimo ir tobul÷ti. Kiti žmon÷s t÷ra jūsų atspin-
džiai. Stenkit÷s pataisyti originalą, t. y. save! Pirmiausia 
puosel÷kite dorą ir gerumą, tada bus galima pam÷ginti 
keisti kitus. 

Pasakysiu jums apie vieną Dievo garbinimo būdą, ku-
ris suteiks jums dieviškos j÷gos. Pirmin÷ dieviškumo išraiš-
ka yra penki elementai: dangus, v÷jas, ugnis, vanduo ir že-
m÷. Visa kūrinija – tai įvairių proporcijų dviejų ar daugiau 
elementų derinys. Šiems elementams būdingos tokios savy-
b÷s: garsas, lyt÷jimas, pavidalas, skonis, kvapas. Jas atpa-
                                                 
96  Daseros švent÷ – dar kitaip vadinama Devynių naktų švent÷ (Nava-
raathri), Indijoje švenčiama devynias dienas ir naktis rugs÷jo arba 
spalio m÷nesį, pažymint kovą su blogosiomis j÷gomis ir pergalę 
prieš jas; trys dienos skirtos deivei Durgai, kitos trys – deivei Lakš-
mei ir dar trys – deivei Sarasvatei. 
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žįsta ausis, oda, akis, liežuvis, nosis. Kadangi šie organai 
persmelkti dieviškumo, jais naudotis reikia pagarbiai, nusi-
žeminus, su d÷kingumu. 

Gamta iš esm÷s yra dieviška  

Naudokit÷s pažinimo organais protingai, kad jums ir 
kitiems būtų gerai. Naudokite juos saikingai. Galvokite, 
kaip su meile tarnauti bendruomenei, visiems žmon÷ms. 
Elementai veikia atskirai ir yra brangūs. Vertinkite juos. Juk 
iš patirties žinote, kad per didelis v÷jo, ugnies ar vandens 
kiekis kenkia sveikatai. Jei išgersite daugiau vandens, nei 
reikia, kent÷site. Jei įkv÷psite daugiau oro, nei reikia, už-
trokšite. Saikinga ugnis šildo, kaitina ar tirpdo, tačiau kai ji 
peržengia ribą, prasideda stichin÷ nelaim÷. Net garsas, gir-
dimas už tam tikrų ribų, tampa katastrofa, ginklu, kuris ga-
li išvesti žmones iš proto. 

Taigi protingai naudodamiesi savo organais gal÷site 
garbinti Dievą. Kūnas apdovanotas tam tikru mechanizmu, 
kuris palaiko pastovią temperatūrą. Aukštesn÷ ar žemesn÷ 
temperatūra kenkia sveikatai. Gamta iš esm÷s dieviška. 
„Visa tai yra dieviška“ (Isavasyam idam sarvam). „Visata yra 
Vasudeva97“ (Vasudevassarvidam). Tad elkit÷s su savo orga-
nais atsargiai, pagarbiai, naudokit÷s jais su d÷kingumu. 

Kartą gyveno asketas, kuris labai nor÷jo pieno. Jis nu-
sprend÷ pasimelsti ir paprašyti, kad šį norą Aukščiausiasis 
patenkintų arba panaikintų. Žinodamas, kad Viešpats vaiz-
duojamas atsir÷męs į tūkstantgalvę gyvatę (anantha), besiil-
sinčią Pieno vandenyne, žmogus pasirinko maldai kaip tik 
tokį pavidalą. Pradinis asketo askez÷s tikslas buvo fizinis 
pieno poreikis, tačiau Dievui taip patiko jo uolumas, kad 

                                                 
97  Vasudeva – Krišnos t÷vas, Dievas. 
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po tam tikrų išbandymų dovanojo jam išsivadavimą. Žmo-
gus prad÷jo askezę d÷l pieno, o buvo išvaduotas visiems 
laikams nuo motinos pieno. Tokia yra Dievo malon÷. Vieš-
pats pasigail÷jo žmogaus, kad šis tiek j÷gų eikvoja d÷l kas-
dienio pieno puodelio.  

Reikia būti absoliučiai nešališkam. Beprasmiška, išgir-
dus kalbą ar aiškinamą kokį nors religinį tekstą, apimtam 
entuziazmo atsisakyti maisto ar g÷rimo, prie kurių esate 
pripratę. Atsisakykite to, kas verčia jus šalintis Dievo. 

Tyla – vienas iš dvasinio darbo žingsnių 

Kai karaliauja tyla, jaučiate Dievo buvimą. Turgaus 
šurmulyje ir sumaištyje Jo žingsnių neišgirsite. Viešpats yra 
garso valdovas (sabdabrahma), girdimas tyloje. Kaip tik to-
d÷l reikalauju laikytis tylos, kalb÷ti ramiai, taupyti garsą. 
Kalb÷kite ramiai, mažai, tyliai, švelniai. Sakykite tiesą. No-
r÷dami ant žem÷s pastatyti sunkų daiktą, statykite jį atsar-
giai, nemeskite iš aukštai, nekelkite triukšmo. Netrankykite 
sofos – ištieskite ją l÷tai. Ištirkite kiekvieną savo veiksmą ir 
patikrinkite, ar jį darydami per daug netriukšmaujate. Vi-
sus reikalus tvarkykite kuo mažiau kalb÷dami. Nešaukite 
toli stovinčiam žmogui. Prieikite prie jo arba pamokite jam, 
kad prieitų prie jūsų. Kelti didelį triukšmą taip pat šventva-
giška dangaus atžvilgiu, kaip teršti žemę ar vandenį. 

Kaip tik tod÷l Prašanti Nilajame reikia laikytis draus-
m÷s. Išmokite vertinti tylą čia ir paskui jos laikytis visur – 
tai svarbiausia taisykl÷. Išmintingai naudokite vandenį ir 
elektrą, jus supančią erdvę. Kai giedate bhadžanas ar klau-
sot÷s kalbų, tegu jūsų d÷mesys nuo šio darbo nenuklysta 
prie puodų ir keptuvių, kurias atsivež÷te. Pirmiausia pasi-
rūpinkite, kad tie daiktai būtų saugiai pad÷ti, paskui ateiki-
te čia arba dar geriau: atsikratykite perd÷tos prieraišos prie 
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materialių vertybių. Tada patarsiu jums skirti laiko medita-
cijai, Dievo vardui kartoti garsiai arba mintyse, nes išorinia-
me pasaulyje ramyb÷s ir džiaugsmo nerasite. Tai – vidinis 
žmogaus lobis. Suradęs jį, žmogus niekada daugiau neliū-
d÷s ir d÷l nieko nesijaudins. Tad kuo geriausiai pasinaudo-
kite šventa nuotaika, nuostabia galimybe, brangiomis die-
nomis. Įkv÷pdami kartokite Dievo vardą. Iškv÷pdami kar-
tokite Dievo vardą. Gyvenkite Dieve, Jam ir su Juo. Tokią 
žinią skelbia Prašanti v÷liava, kurią dabar keliu.  

Dasera, 1966 10 15 
 
 
 
 
 
 
 
 umble išdygęs lotosas, keldamas žiedą,  
iškyla aukštai virš vandens.  
Jis atsisako sušlapti, nors vanduo jam teikia gyvybę. 
Būkite tarsi lotosas. 

Satja Sai Baba 

D 
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Būkite tyri, tvirtai tikėkite 
Sankranti98 – Indijos gyventojams ypatinga švent÷. 
Nuo šios dienos prasideda Saul÷s kelion÷ į Šiaurę (utta-
rayana punyakala). Manoma, kad šią dieną žmogui pa-
lanku prad÷ti žengti dvasiniu keliu ir siekti prasmingo, 
švento, palaimingo gyvenimo. Šiaur÷je stūkso Himala-
jų kalnai (Himachala). Himalajai simbolizuoja tyrą, v÷-
sią tarsi ledas (hima) ir pastovią (achala) tarsi kalnai 
širdį. Sankranti šventę žmon÷s raginami šia simboline 
prasme nukreipti žvilgsnius į Himalajus. Tai – ne žiū-
r÷ti į Šiaurę fizin÷mis akimis, o vidine išminties akimi 
ieškoti dvasin÷s tiesos. 

Satja Sai Baba 
 

                                                 
98  Sankranti – Indijos švent÷, švenčiama sausio 14 d., kai pagal indų ka-

lendorių Saul÷ iš Šaulio ženklo pereina į Ožiaragio ženklą, dangaus 
skliaute pasisuka į Šiaurę. Nuo tos dienos prasideda 6 m÷nesių pe-
riodas, kuris, kaip manoma, ypač tinkamas dvasiniam darbui.  
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29. AAAAUKŠČIAUSIASIS GYDYTOJAS 

Kūno trokšta net dievai. Jie nori gimti žmon÷mis, kad 
gal÷tų pasinaudoti išmintimi, geb÷jimu skirti, neprieraiša ir 
pan. – tuo, kuo galima naudotis tik turint žmogaus kūną, 
pažinti Aukščiausiąją Tikrovę, kai viskas tampa aišku. Kū-
nas, kuriuo rūpinasi ligonin÷, yra individualios sielos, gy-
ventojo, šeimininko vežimas. Tai – tvirtov÷, iš kurios gali-
ma kovoti su prieraiša ir egoizmu, valtis, padedanti persi-
kelti per gyvenimo jūrą. Tikrov÷s pažinimas – sunkus už-
davinys. Čia tyko tokios pačios nelaim÷s kaip žaidžiant su 
ugnimi, kovojant su tigru ar su barbarų gaujomis. Reikia 
būti budriam, akylam ir nebijoti sunkumų. Daugelis pa-
būgsta, regis, neįmanomų reikalavimų. Upanišados palygi-
na dvasinio ieškotojo kelią su ÷jimu skustuvo ašmenimis.  

Žmogus yra visų gyvūnų karalius. Iš visų gyvų būty-
bių jam suteikiamos puikiausios galimyb÷s. Dramblys gy-
vena ilgiau, tačiau liūtas – piktesnis. Erelis mato toliau. Gai-
dys, kai reikia anksti keltis, punktualesnis. Karv÷ pasižymi 
didesniu pasiaukojimu. Tačiau žmogus turi daugiau gali-
mybių, kurios palankiomis sąlygomis gali atsiskleisti. Jei tik 
žmogus labiau trokštų Dievo, užuot amžinai viskuo skun-
dęsis, troškęs žem÷s, namų, baldų, pinigų, galios, valdžios 
ir įvairių paviršutiniškų dalykų, būtų viskuo patenkintas. 
Pagaliau, kai žmogui tenka išeiti iš šio pasaulio – tai neiš-
vengiama – aplink sustoję žmona ir vaikai klausia: „Kas nu-
tiks mums, kai tu išeisi?“ Tačiau jam labiau rūpi kitas, as-
meninis dalykas ir jis klausia: „O kas nutiks man?“, nes at-
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sakyti į kitus klausimus laiko neb÷ra. Jis nebesitiki, kad nu-
tiks kas nors gera. 

Žmogus gimsta verkdamas,  
tačiau mirti turi šypsodamasis  

Jei žmogus iš tikrųjų, užuot verkšlenęs ir dejavęs, pa-
žintų tiesą, išeitų šypsodamasis. Jis gimsta bej÷giškai verk-
damas, tačiau mirti turi laimingai šypsodamasis. Tokio 
tikslo reikia siekti per žmogui duotus metus. Deja, jis tuos 
metus iššvaisto. Dievas – inkaras, galintis išgelb÷ti žmogų 
nuo įtampos ar audros – pamirštamas ir ignoruojamas. 
Žmogus, pasiduodamas norams, kent÷damas didelį skaus-
mą, gyvena tarsi blaškomas audros, kol apimtas nevilties 
visiškai sugniūžta ir išsenka nuo beprasmio darbo. 

Kūną (deha) reikia stiprinti, kad žmogus pažintų tikrąjį 
vidinį gyventoją (dehi). Gul÷damas ant str÷lių, Bhyšma mo-
k÷, kad kūnu reikia rūpintis tod÷l, kad tai – įrankis geriems 
darbams. Kartą kūdroje gyveno trys žuvys. Pirmoji pasak÷ 
kitoms dviem, kad vanduo greitai išdžius, ir pasiūl÷, kol ne 
v÷lu, išplaukti. Antroji atsak÷, jog netik÷tai užklupta gal÷s 
išsigelb÷ti. Pirmoji išplauk÷ anksti. Antroji sugeb÷jo ištrūkti 
iš tinklo, o trečiąją pagavo žvejys. Mirties dievas Jama yra 
tarsi žvejys. Jei laiku nepasteb÷site, kad gyvenimo kūdra 
saus÷ja, jis jus pagaus. Tad plaukite saugiai į Dievo malo-
n÷s jūrą, kuri niekada neišdžiūsta, arba išmokite ištrūkti iš 
mirties tinklo. Trys žuvys simbolizuoja tris savybes: ramioji 
plauk÷ link Dievo, veiklioji supl÷š÷ tinklą, o vangiąją pasi-
gavo mirtis. Ugdykit÷s ramybę – išsigelb÷site. Atsikratykite 
vangumo ir fanatiškumo. Tapkite Viešpaties tarnu. Tada 
būsite apdovanoti Dievo malone. 
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Džiugiai ir su meile tarkite Dievo vardą  

Tokį pasiaukojimą galima ugdytis bei sutvirtinti karto-
jant Dievo vardą. Nelaim÷s ištikti, užuot netekę tik÷jimo ir 
ištižę, dar uoliau dirbkite dvasinį darbą. Negalima atsisa-
kyti vaistų, kai jų labiausiai reikia. Deja, patyrę menkiausią 
nusivylimą, prarandate drąsą, tik÷jimą ir išsižadate Ramos, 
Krišnos ar Sai Babos. 

Noriu pasakyti dar kai ką apie Dievo vardo kartojimą. 
Kai kurie žmon÷s, kai yra kuo nors nepatenkinti ar prisl÷g-
ti, sušunka: „Rama, Sairama ar Mahadeva!“ tokiu tonu, tar-
si Dievas būtų kažin kur toli, arba kai patiria ką nors nema-
lonaus. Jie taria Dievo vardą dūsaudami arba dejuodami. 
Taip daryti nedera. Dievo vardą reikia visada tarti džiugiai, 
pakiliai, su d÷kingumu, pabr÷žiant jo išskirtinumą, grožį. 
Tarkite jį su meile ir nuoširdžiu ilgesiu. 

Kartą vieną didį išminčių, aukojantį auką, įg÷l÷ gyva-
t÷. Jo sek÷jai išgyveno d÷l to, kas nutiko, keik÷ klastingą 
šliužą. Tačiau išminčius juos nuramino sakydamas: „Gyva-
t÷ yra Dievo pasiuntin÷. Visos būtyb÷s – mūsų gimin÷s. Ši 
gyvat÷ siųsta Dievo, kad išvaduotų mane iš šio kūno. Pa-
sveikinkite ir pagerbkite ją. Nemuškite Dievo pasiuntin÷s.“ 
Mirtis n÷ra liūdnas įvykis. Kai kelion÷s laikas baigiasi, ke-
leivis išlipa iš automobilio. Mirtis, jei visi būtų išmintingi ir 
jai pasirengtų, tur÷tų būti pabaiga, džiugi proga padaryti 
išvadas. Taip ją reik÷tų vertinti.  

Tvirta valia – geriausias tonikas 

Budhos t÷vas, nusprendęs, kad jo sūnus tur÷tų patirti 
šio pasaulio juslinius malonumus, įkurdino jį gražiame so-
de, saugomame aukštos sienos. Tačiau Budha nusprend÷ 
ugdytis neprieraišą ir atskleisti žmogaus liūdesio paslaptį, 
rasti vaistų nuo jo. Deja, žmon÷s dabar stengiasi pažinti 
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Dievą prisirišdami prie pasaulio ir jo netikrų džiaugsmų. 
Jie elgiasi tarsi anyta, kuri taip nekenčia savo marčios, kad 
nor÷tų, jog ji taptų našle, tačiau taip myli savo sūnų, jog no-
r÷tų, kad jis gyventų. Tačiau ar gali marti tapti našle, kai 
sūnus yra gyvas? Tai neįmanoma. Melas nepad÷s priart÷ti 
prie Dievo. Turite išmokti viską vertinti tinkamai. Moteris 
grūstuvu kūl÷ savo vyrą, kol grūstuvas lūžo, tada ji ÷m÷ 
d÷l to sielvartauti, tačiau n÷ kiek nesijaudino, kad vyro gal-
va liko sudaužyta. Ar tai išminties ženklas? Ar taip elgda-
masis žmogus supranta, kas yra tikrosios vertyb÷s? Kūnas 
yra tarsi jums nuomojamas namas, kurio savininkas yra 
Dievas. Gyvenkite jame tiek, kiek Jis leis, d÷kodami ir mo-
k÷dami tik÷jimu bei atsidavimu. 

Tvirta valia – geriausias tonikas. Valia tvirt÷ja žinant, 
kad esate nemirtingumo vaikas arba Dievo malonę pelnęs 
žmogus. Medicina ir ligonin÷s reikalingos tiems, kurie gin-
čijasi, kad vienas gydytojas geresnis už kitą, vienas vaistas 
veiksmingesnis už kitą. Tiems, kurie pasitiki Aukščiausiuo-
ju Gydytoju, Dievo vardas yra pakankamas vaistas. Panda-
vai pasižym÷jo tik÷jimu ir atsidavimu, tad jie laim÷jo Dievo 
malonę, jiems pavyko atskleisti savo priešų klastą. Viešpa-
ties pastiprinimas – patikimiausia pagalba. Kai žmogus ją 
gauna, nešlov÷, pralaim÷jimas ir neviltis dingsta tarsi rūkas 
pakilus saulei, liga pasitraukia. Šiandien ligonin÷ švenčia 
metines. Stenkit÷s apskritai nesirgti, venkite vaistų ir ligo-
ninių. Tai įmanoma, kai būsite dvasiškai tvirti ir pelnysite 
Dievo malonę.  

Geriausias vaistas nuo depresijos – palaima 

Ponia Macrae iš Niujorko papasakojo apie savo darbą 
psichiatrin÷je ligonin÷je, kuriai vadovauja, ir apie gydomąjį 
muzikos poveikį. Tokį gydymą ji pritaik÷ ir Honkongo pro-
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tiškai atsilikusių žmonių ligonin÷se. Geriausias vaistas nuo 
depresijos – palaima. Iš tikrųjų žmogus suserga depresija 
tada, kai nuslopina vidinį palaimos šaltinį. Indija įvertino 
teigiamą raminamąjį muzikos poveikį žmogui. Jos klausan-
tis nurimsta nerimo ir jaudulio bangos. Muzika nuslopina 
aistras, suvaldo emocijas, paskatina žmogų siekti aukštes-
nių tikslų. Pamiršote, kokį svarbų vaidmenį mūsų kultūroje 
atliko muzika.  

Žavit÷s lengvai įsimenamomis smagiomis filmų daine-
l÷mis, o klasikin÷s muzikos nesiklausote. Žmon÷s garsiai ir 
ilgai kalba apie Indijos kultūrą, jos išsaugojimą ir skatini-
mą, tačiau patys iš tikrųjų nieko neveikia. Kai šiam kūnui 
sukako devyneri, parašiau dramą apie būdingą šiuolaikinio 
žmogaus savybę sakyti viena, o daryti kita. Kai nepaisoma 
Vedų, pasekm÷ būna skausmas99. Upanišadų ir „Gytos“ 
mokymai, suteikiantys žmogaus veiklai tinkamą proporci-
jos jausmą, yra neįkainojami dvasinei ir fizinei sveikatai pa-
laikyti. Jie veda žmogų ramyb÷s keliu į nesibaigiančios pa-
laimos karalystę. 

Prašanti Nilajamas, Dasera, Ligonin÷s diena, 1966 10 15  
 

                                                 
99  Sai Babos žodžių žaismas: „When Vedas are ignored, vedana (pain) is 

the consequence“.  
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albūt pasakysite,  
kad už ankstesnių gyvenimų karmą  
reikia atsilyginti šiame gyvenime  
ir kad Dievo malon÷ nuo to neišgelb÷s.  
Kažkas privert÷ jus tuo tik÷ti.  
Tačiau laiduoju jums –  
nereikia taip kent÷ti d÷l karmos. 
Kai jus apima didelis skausmas,  
gydytojas suleidžia morfijaus,  
ir jūs nebejaučiate skausmo, nors jis teb÷ra kūne.  
Dievo malon÷ yra tarsi morfijus –  
kad ir teks kent÷ti, skausmo nejausite! 
Dievo malon÷ panaikina karmos,  
už kurią turite atsilyginti, piktybiškumą. 

Satja Sai Baba  
 

G 
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30. AAAAPMOKöKITE VISAS SĄSKAITAS 

Daseros programoje rasite įvairių renginių: Vedų gie-
dojimo, Dievyb÷s pavidalų garbinimo, vargšų maitinimo, 
dramų, muzikos, pasakojimų apie dievus, moral÷s epų 
skaitymo, paskaitų apie šventuosius raštus ir t. t. Kiekvie-
nas renginys tarnauja tam tikram tikslui, nors išoriškai tai 
nepastebima. Jums gali susidaryti įspūdis, kad visa tai – tik 
papročiai ir tradicijos. Ne. Kiekvienas renginys prasmingas, 
teikiantis tam tikrą naudą. Vedos skirtos visai žmonijai. Jo-
se yra maldų, padedančių ugdyti ramybę, suvaldyti stichijų 
ir žmonių pyktį. Taip meldžiantis gamtos j÷gos prašomos 
nurimti ir būti naudingomis. Taigi Vedų giedojimas skatina 
pasaulio taiką ir žmonių gerovę. Tiems, kurie patiria 
džiaugsmą, kai kartojami Dievo vardai (kiekvienas vardas 
pažadina tam tikrą dievišką savybę), rengiami Dievyb÷s 
pavidalų pagarbinimai.  

Tiems, kurie trokšta nurodymų, kaip dirbti dvasinį 
darbą, siūloma klausytis mokytų žmonių kalbų. Muzikiniai 
pasakojimai maloniai, lengvai ir suprantamai perteikia šven-
tųjų raštų mokymą bei istorijas apie dievus. Vaidinamos 
dramos supažindina su svarbiausiais mūsų raštais. Visi šie 
būdai padeda išsiskleisti žmogaus širdies žiedlapiams. 

Žmogaus širdies lotosas ilgisi saul÷s, Viešpaties gro-
žio. Tačiau tai laim÷ti sunku. Tai įmanoma tik pasitraukus 
nuo pasaulio. Dievas yra arčiausiai esanti, brangiausia bū-
tyb÷. Deja, neišmanymas slepia Jį nuo jūsų akių. Meil÷s, ku-
rią Viešpats jaučia žmogui, negalima sulyginti su niekuo. 
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Deja, Dievas žmogui atrodo tolimas, gr÷smingas, neprieina-
mas. Žvaigžd÷s atrodo tarsi šviesos taškeliai, nes yra toli 
nuo mūsų. Taip pat ir Dievas atrodo nereikšmingas ar ne-
naudingas daugeliui tik tod÷l, kad jie yra toli nuo Jo. Jei 
žmon÷s tvirtina, kad Dievo n÷ra, vadinasi juos skiria perne-
lyg didelis nuotolis.  

Vaduokit÷s iš smukdančių troškimų  

Žalias moliūgas vandenyje skęsta, o išdžiuvęs plūdu-
riuoja. Vaduokit÷s iš prieraišų, troškimų, nerimo, rūpes-
čių – tada nieko neveikiami gal÷site plaukti permainų jūra. 
Vanduo, tapęs garu, gali pakilti į dangų. Tapkite lengvi, be-
svoriai, išsemkite vandenį, kad gal÷tum÷te kilti vis aukš-
čiau. Joga užkerta kelią skatuliams, keliantiems sumaištį 
žmogaus sieloje. Skatuliai tik suteikia dar daugiau svorio. 
Vaduokit÷s iš smukdančių troškimų. Trokškite tik vieno – 
stoti akistaton su tiesa. Ji šviečia jumyse ir laukia, kad ją at-
rastum÷te. Tarsi skalb÷jas, kuris stov÷damas iki kelių van-
denyje, kenčia didelį troškulį, žmogus taip pat kankinasi, 
nors panac÷ja lengvai pasiekiama.  

Dievas yra vidinis gyventojas (antharyami). Jeigu ieško-
site Jo išoriniame pasaulyje, nerasite. Myl÷kite Viešpatį be 
jokių pašalinių minčių, galvokite, kad be Jo niekas neturi 
prasm÷s, manykite, kad Jis yra viskas. Tada tapsite Jo, o Jis 
taps jūsų. N÷ra artimesn÷s gimin÷s už Dievą. Penkiasde-
šimt kitų alkanų giminaičių gali žvilgčioti į virtuvę ir lauk-
ti, kol gal÷s pavalgyti, tačiau jei esate šeimininko vaikas, 
būsite pamaitintas pirmiausia. 

Tokios meil÷s kibirkštį galima įžiebti kartojant Dievo 
vardą. Kai dvi medžio šakos kurį laiką trinasi viena į kitą, 
nuo atsiradusios šilumos medis gali užsidegti. Kartojant 
įvairius Dievo vardus gali įsižiebti dvasin÷s išminties ki-
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birkštis. Pasak „Gytos“, „Išminties liepsna paverčia pele-
nais bet kokios veiklos pasekmes“ (jnana-agnidaghakarma-
nam). Pasekm÷s daugiau žmogaus nebeveikia. Jomis, tarsi 
sudeginta virve, žmogaus daugiau nebegalima supančioti. 
Kol karmos pasekm÷s išlieka, žmogus turi gimti, kad baig-
tų visus darbus. Karmos grifelin÷ lentel÷ turi būti švariai 
nuvalyta – tada visos sąskaitos bus apmok÷tos. Už bet ko-
kios veiklos slepiasi akstinas, troškimas. Tie, kurie patenki-
no visus troškimus, nebenori nieko veikti – jų troškimų ne-
turinti siela ilsisi. 

Atsilyginkite už karmą 

Nor÷dami atsilyginti už karmą, tur÷site nors kelis me-
tus praleisti savo kūno kal÷jime. Šventieji raštai pataria tai 
daryti atskirais etapais: nuslopinant liepsną, sumokant vi-
sas skolas, susitaikant su pasekm÷mis. Nuo bet kurios ki-
birkšt÷l÷s gali v÷l užsiliepsnoti ugnis, virusas gali greitai 
pasidauginti ir žmogus v÷l susirgs. Maža skolel÷, kai viskas 
brangsta, netrukus gali labai padid÷ti. Jei bet kokį darbą, 
kad ir kokį paviršutinišką, dirbsite galvodami apie vaisius, 
tur÷site v÷l gimti, kad tuos vaisius suvalgytum÷te.  

Pirmiausia, imtis veiklos reikia tinkamai, su derama 
dvasine nuostata. Paskui turite siekti visuomen÷s darnos, 
išsiaiškinti, kas yra dora, laikytis moral÷s taisyklių, vykdyti 
savo pareigas. Pagaliau pažinsite Aukščiausiąją Tikrovę ir 
suprasite, kad dvasinį darbą reikia prad÷ti nuo Dievo var-
do kartojimo. Dievo vardas yra tarsi cukrus, iš kurio galite 
pasigaminti įvairių pavidalų saldainių ir atitinkamai juos 
pavadinti „kačiukais, kiškiukais, paukščiukais, drambliu-
kais“. Tačiau visų jų saldumas ir kaloringumas bus toks 
pat. Kartodami Dievo vardą taip pat galite rinktis bet kurią 
frazę: „Om Šakti, Om Narajana, Om Šrinivasa, Om Para-
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matma, Om Sai Rama“ – visų jų gydomoji, skaistinamoji 
vert÷ tokia pati, liežuvis jaučia tą pačią saldybę. 

Prad÷kite kelionę pas Dievą ir keliaukite lengvai  

Kai kartosite Dievo vardą, galvosite apie nieką kitą, tik 
apie Dievą. Tačiau dabar jūs – tarsi pel÷, patekusi į būgno 
vidų. Kai būgnininkas muša dešinę būgno pusę, pel÷ b÷ga į 
kairę, kai jis muša kairę, ji išsigandusi b÷ga į dešinę. Jūs 
taip pat lakstote nuo Aukščiausiosios Sielos į išorinį pasau-
lį. Nenorite glaustis prie Dievo. Nenorite pasitraukti nuo 
pasaulietin÷s veiklos sunkumų bei nusivylimų. 

At÷jote iš Dievo, esate Jo šlov÷s kibirkštis, Jo palaimos 
vandenyno banga. Pajusite ramybę tik tada, kai v÷l su Juo 
susiliesite. Džiaugsmą patirsite tik tada, kai tarsi paklydęs 
vaikas surasite savo motiną. Vandenyno lašas išgaruoja, v÷l 
patenka į siaurus tarpeklius, pagaliau pasiekia vandenyną. 
Ir jūs skub÷kite į prarastą vandenyną. Prad÷kite kelionę pas 
Dievą ir keliaukite lengvai bei greitai. 

Ponia Macrae Man taip atsidavusi, kad jai kiekviena 
su Manimi susijusi vieta atrodo neapsakomai šventa. Aną 
dieną ji, nuvykusi į kaimą prie namo, kuriame šis Sai įsikū-
nijo, prisirinko akmenukų. Kiekvienas ten gulintis akmenu-
kas jai atrod÷ gražus ir vertingas. Tad ji parsineš÷ į kambarį 
jų didelį kibirą n÷ nepagalvojusi, kad kai reik÷s lipti į l÷ktu-
vą, skrendantį į Teheraną, Romą ar Niujorką, bagažo svoris 
bus per didelis. Nieko nekaupkite daug, nes kada nors vis 
tiek reik÷s išmesti. Geriau didinkite atsidavimą, taurinkite 
jausmus, požiūrį, ugdykite pasišventimą. To pakaks. 

Tik amžinoji visuotin÷ religija taip tvirtai ir aiškiai pa-
br÷žia svarbiausius dalykus: 1) karma atlieka svarbų vaid-
menį kuriant žmogaus likimą; 2) žmogus, žengdamas tobu-
l÷jimo keliu į nemirtingumą, miršta daug kartų; 3) galinga-
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sis Dievas ateina žmogumi, kad suburtų žmones prie Savęs 
į šventą draugiją ir taip išgelb÷tų juos, o per juos ir visą pa-
saulį. Jei nors kuria iš šių didžių tiesų abejojate, kent÷site ir 
liūd÷site. Visus jus anksčiau ar v÷liau išgelb÷s gailestinga 
Dievo malon÷. Geriau tegu tai įvyksta anksčiau nei v÷liau. 
Aiškiai reg÷dami priešais save tikslą, ženkite link jo. 

Dasera, 1966 10 17 
 
 
 
 
 
 
 
irdis skaist÷ja,  
kai sakote tyrus žodžius,  
kalbate apie taurius dalykus,  
klausot÷s šventų dalykų,  
skaitote šventas knygas,  
regite šventus vaizdus.  
Dabar jus varginanti kančia  
ir trikdanti sumaištis  
yra netinkamos kalbos  
ir nedorų vaizdų reg÷jimo pasekm÷.  

Satja Sai Baba  
 

Š 



Kalba Satja Sai, VI tomas 
 

 170 

 
 
 
 
 
 

Gerbkite Jėzaus mokymą 
Sidabro amžiuje (Thretha yuga) Šri Rama at÷jo įtvir-
tinti tiesos ir doros. Bronzos amžiuje (Dwapara yuga) 
Šri Krišna at÷jo paskleisti ramyb÷s ir meil÷s. Geležies 
amžiuje (Kali yuga) Mano misijos užduotis yra sugrą-
žinti tiesą, dorą, ramybę ir meilę. Tegu šios keturios 
vertyb÷s būna svarbiausios jūsų gyvenimo gair÷s. Kai 
jomis vadovausit÷s, savaime išsiugdysite taikumą. Be-
prasmiška kartoti J÷zaus vardą ir melstis jam neapmąs-
tant jo žodžių, kad Dievas yra kiekviename žmoguje. 
Tad negalima nieko plūsti ar žeisti. Tokia svarbiausia 
buvo jo mokymo mintis. 

Satja Sai Baba  
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31. LLLLAUKINöS PRIGIMTIES  

SUTRAMDYMAS 

Liūdna, kad žmon÷s, g÷rę dvasin÷s kultūros nektarą ir 
gyvenę ramyb÷je bei džiaugsme, nūnai apimti baim÷s, silp-
numo, susiskaldę, patiria nes÷kmes. Išdžiūvo požemin÷, 
neregima Sarasvat÷s100 up÷, maitinusi žem÷s paviršiuje 
augusius pas÷lius. Sumaž÷jo tik÷jimo ir atsidavimo. Žmo-
gus žmogui – ne to paties garbinamo Dievo atvaizdas, o 
konkurentas, varžovas. 

Garbingieji išminčiai iš didel÷s užuojautos žmonijai 
nustat÷ kasdienio gyvenimo ir elgesio taisykles, suvaržy-
mus, apribojimus bei kryptis, kad žmogaus rankos ir sme-
genys, instinktai ir skatuliai tarnautų ne tarpusavio santy-
kiams bloginti, o siekti tiesos, doros, ramyb÷s ir meil÷s ide-
alų. Jie skelb÷, kad kiekvienas darbas turi būti apsvarsto-
mas ir vertinamas tik tada, jeigu jis taurina sielą. Antraip, 
jei dirbdami darbą susiteršiate, jo reikia atsisakyti. Svar-
biausias uždavinys buvo puosel÷ti šviesias mintis. Pataria-
ma vengti bet kokio veiksmo, kuris temdytų mintį, sukeltų 
žmogui aistrą arba gramzdintų jį į vangumo liūną. Šventieji 
ritualai ir aukojimai skirti ne pasirodyti prieš kitus ar švais-
tyti materialias vertybes, o mokytis jų atsisakyti.  

                                                 
100  Sarasvat÷ – mitin÷ požemin÷ up÷. Utar Pradešo valstijoje, netoli Ala-

habado miesto yra Jamunos ir Gango upių santaka. Manoma, kad 
šioje vietoje įsilieja ir požemin÷ Sarasvat÷s up÷. Apsiplovimas šioje 
vietoje induistams yra šventas ritualas. 
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Atliekant šventuosius ritualus iš atlik÷jų ir dalyvių bū-
davo griežtai reikalaujama laikytis fizin÷s bei dvasin÷s šva-
ros. Tik jos laikydamiesi jie gal÷davo patirti Aukščiausiojo 
buvimą. Tie ritualai, tarsi patrauklūs vaikų pradžiamokslio 
vadov÷liai, patraukdavo d÷mesį ir jį tvirtai laikydavo, pa-
d÷davo išmokti pamokas ir perimti žinias. Pažindami kin-
tamą veiksmą žmon÷s sužinodavo apie nekintamą amžiną 
tiesą. Dievybių garbinimas, šventyklų ritualai, įžadai ir pas-
ninkai, švent÷s būdavo skiriamos laukinei žmogaus pri-
gimčiai sutramdyti ir pad÷ti jam žengti sunkiu, bet tiesiu 
keliu į savęs pažinimą. 

Trokškite Dievo labiau nei aukso  

Senasis gyvenimo vertinimas ir pastaraisiais metais 
pastebimas jo nuosmukis, anot ministro, keisis, susižav÷ji-
mas mokslu ir vakarietiškomis madomis, ciniškumas ir kie-
taširdis egoizmas nunyks. Tai tarsi pelenai virš karštų žari-
jų – tereikia papūsti ir pelenų neliks. Tos pramogos lyg de-
besys, plaukiantys dangumi ir metantys šeš÷lį lygioje vieto-
je, pasuka jus į šalį nuo tikslo. Tačiau nepulkite į neviltį – 
Indija nepraras savo palikimo. Šalies vadovai taip pat yra 
šio turto paveld÷tojai, vertinantys jo išskirtinumą. Tad pa-
vojus, kad Indijos kultūra bus išstumta, mažas. Vadovai 
niekuo nesiskiria nuo pavaldinių. Žmon÷s patys juos renka, 
suteikia jiems galių, skiria atsakomybę ir duoda pinigų pla-
nams kurti bei visokeriopo gyvenimo lygio k÷limo progra-
moms vykdyti. 

Ministras pasakojo, kaip mechanizacijos ir industriali-
zacijos pažanga suk÷l÷ įvairių visuomen÷s ligų, nes kai ku-
rie žmon÷s blogai prisitaik÷ prie naujų sąlygų. Jis pripažino 
amžinosios visuotin÷s religijos poveikį kovojant su blogiu 
ir patar÷ studijuoti Vedas, Šastras, Puranas. Ministras kal-



31. Laukin÷s prigimties sutramdymas 

 173 

b÷jo apie įvairių vadovų patariamąją tarybą, kuri gal÷tų pa-
d÷ti vadovams išsaugoti amžinąją visuotinę religiją ir vado-
vautis gyvenime svarbiausiomis jos nuostatomis. Žmon÷s 
turi noriai imti tai, ką vadovai trokšta jiems duoti. Vadovai 
turi uoliai skatinti tai, ko žmon÷s trokšta siekti – tada šalis 
svarbiausioje dvasingumo veikloje gal÷s žengti į priekį. Ta-
čiau svarbiausia – žmon÷s turi trokšti Dievo labiau nei auk-
so. Atsisakykite juslinių objektų troškimo, noro kaupti tur-
tą, gyventi prabangiai. Nesivelkite į apkalbas, neveidmai-
niaukite, nesididžiuokite prieš kitus. Tai – paviršutiniški 
saistantys dalykai, slopinantys jūsų dievišką prigimtį. Ją 
reikia atskleisti. Žmogus turi nor÷ti tarnauti visuomenei, 
aukotis ir visus myl÷ti. 

Dasera, 1966 10 17 
 
 
 
 
 
 
 rotas – tikras nenaud÷lis.  
Tai tik kitas troškimo vardas.  
Protas tarsi išaustas iš troškimų,  
ataudai ir apmatai, nieko daugiau.  
Kai troškimai dingsta, proto taip pat nebelieka.  
Kai ištraukiate siūlus, audinio nebelieka.  
Tad „ištraukite“ iš proto troškimus ir jo nebeliks.  
Išsivaduosite. 

Satja Sai Baba 
 

P 
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32. TTTTIKROJI GIMINYSTö  

Visiems reikia meil÷s. Visi ja kv÷puoja, nes meil÷ yra 
kv÷pavimas. Visi yra meil÷s įsikūnijimai. Meil÷ nieko nebi-
jo, jai nereikia meluoti, kad apsisaugotų. Žmon÷s iškraipo 
tiesą iš baim÷s – taip jie pataikauja tiems, kurių bijo. Meil÷ 
nereikalauja jokio atpildo. Ji pati yra atpildas. Džiaugsmas, 
kurį žmogus patiria myl÷damas ir būdamas mylimu – svar-
biausias laim÷jimas. Kai meil÷ skiriama Dievui – tai vadina-
ma atsidavimu. Kas, pažinęs Viešpaties šlovę, didingumą, 
j÷gą ir gailestingumą, gal÷tų Jo nemyl÷ti? Meil÷ išvaduoja iš 
egoizmo. Žmogus pamiršta save, įsijaučia į kitą, pakyla 
aukščiau savęs. Jei žmogus trokšta naudos – tai vadinama 
prieraiša prie juslinių objektų – jo meil÷ virsta derybomis 
prie prekystalio. Mylinčiam, garbinančiam žmogui patinka 
viskas, ką daro ar duoda mylimasis. 

Vaikai moka myl÷ti. Jų šypsena tokia tyra. Jie dar neiš-
moko dirbti d÷l naudos. Jiems nesvarbios pasaulio g÷ryb÷s. 
Mergait÷ pažaidžia kurį laiką su l÷le, paskui meta ją į šalį. 
Tačiau augdamas vaikas pradeda ugdytis godumą ir pavy-
dą – jo meil÷s sklidina širdis ima kiet÷ti.  

Tik mylint galima s÷kmingai tarnauti visuomenei ir 
kelti jos gerovę. Meil÷ moko užjausti kitus. Meil÷ parodo 
kelią, neapykanta klaidina. Kai mažylis mokosi vaikščioti, 
meil÷ nestato jo kelyje jokių kliūčių, bet padrąsina mažylį 
žengti kiekvieną žingsnelį ir saugo, kad jis nenukristų. Kai-
mo žmonių gerove, apie kurią ką tik kalb÷jo ministras, rei-
kia rūpintis su meile ir užuojauta. Daug gerų darbų kaime 
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lieka neįgyvendinti d÷l griežtos kritikos ir nepelnyto peiki-
mo. Tik aukodamiesi Dievui žmon÷s savo širdyse gali puo-
sel÷ti tiesą ir dorą. 

Dvasinio valgiaraščio dalys  

Vertinkite gyvenimo pakilimus ir kritimus kaip natūra-
lų dalyką – jie būdingi kintamam pasauliui. Kai asketui, var-
du Ramakrišnasvamis, atb÷gęs mokinys praneš÷, kad mir÷ 
sūnus, jis liko s÷d÷ti nejud÷damas, tik ištar÷: „Vanduo teka, 
ugnis degina, v÷jas pučia“. Šiais žodžiais jis nor÷jo pasakyti, 
kad penki gamtos elementai kada nors turi išsiskaidyti. As-
ketas juok÷si iš kitų rūpesčio. Jis buvo drąsus tod÷l, kad ži-
nojo esmę. Tie, kurie ją žino, vadinami „sunkiais“. Jų nevei-
kia jokios audros. Kai ant lapo nepatiekiama jokio maisto, la-
pas nuskrieja pav÷jui. Tačiau tereikia ant jo pad÷ti maisto, la-
pas nepajud÷s. Dvasinio valgiaraščio dalys yra doryb÷s, tik÷-
jimas, nuolatin÷ drausm÷, atsidavimas, neprieraiša, ramyb÷. 

Kai laim÷site tikrąją išmintį, suprasite, kad neverta 
džiaugtis s÷kme ar liūd÷ti d÷l nes÷km÷s. Didvyris ir viena, 
ir kita vertina vienodai ramiai, tarsi v÷jo gūsius ir audras, 
kurios negali sujudinti žmogaus širdyje tyvuliuojančio pa-
laimos vandenyno.  

Ministras pasakojo apie sodininkus, kurie prie jauno il-
gojo meliono galo pririša svorį, kad vaisius užaugtų ilgas ir 
tiesus. Svoris tempia melioną, neleidžia jam susiraukšl÷ti. 
T÷vai, mokytojai ir draugai taip pat turi pad÷ti vaikams už-
augti tiesiems. Senov÷je vaikai būdavo žadinami 4 valandą 
ryto. Motina, vaikščiodama po namus, giedodavo Dievą šlo-
vinančias giesmes tol, kol išaušdavo rytas. Vaikai iš jos sa-
vaime išmokdavo melstis. Dabar vaikai susipažįsta su indiš-
kų epų veik÷jais: Rama, Krišna bei kitomis dieviškumo ap-
raiškomis tik per filmus, paskui tapatina juos su aktoriais, at-
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likusiais veik÷jų vaidmenis. Pasitik÷dami šiuolaikiniu, per-
žiūr÷tu ir pataisytu, kad būtų lengviau suprasti, tekstu, jie 
nepajunta epų ir mitologinių istorijų šventumo bei grožio.  

Dievo šlov÷ neapsakoma žodžiais  

T÷vai neskatina vaikų lankyti šventų žmonių, klausytis 
tikrų dvasinių mokytojų kalbų, vykti į šventas vietas, kur 
tvyro dvasinio darbo ir studijų nuotaika. Ardžuna buvo va-
dinamas Dhanandž÷ja ne tod÷l, kad sugeb÷jo sukaupti daug 
turto (dhana), o kad pasižym÷jo išmintimi, neprieraiša, dide-
liu intelektu. Kaip tik tokių turtų reikia ieškoti ir juos kaupti.  

Kai sūnus, baigęs mokslus, grįžo namo, t÷vas, nor÷da-
mas sužinoti, ar studijų metus vaikas panaudojo tinkamai, 
pateik÷ keletą klausimų. Sūnaus atsakymai t÷vą labai nu-
džiugino. Pagaliau t÷vas papraš÷ apibūdinti Dievo šlovę. 
Vaikinas nieko neatsak÷, tik tyl÷damas s÷d÷jo. Kad ir kiek 
prašomas ar net grasinamas griežta bausme berniukas bu-
vo nepalaužiamas: burnos neprav÷r÷. T÷vas ÷m÷ dejuoti, 
kad sūnus, nors ir išmanantis daugelį mokslo sričių, tapo 
ateistu. Kai t÷vas vos neapsipyl÷ ašaromis d÷l jį ištikusios 
nelaim÷s, sūnus pasak÷ atsakąs į klausimą tinkamiausiu 
būdu, būtent – tyla, nes Dievo šlov÷ žodžiais neišsakoma. 
Puikus sūnus. Taip pat ir t÷vas klausimais bei reakcija į sū-
naus tylą parod÷, kad yra puikus.  

Dievas yra visų būtybių t÷vas 

Ministras įvertino šioje vietoje palaikomą drausmę, 
nors Aš ja dar nesu patenkintas. Čia išmokstate pasinerti į 
tylą – išmokite tai daryti ne tik čia, bet ir visur. Tai į išorę 
pasuktų pojūčių valdymo pratimas. Tegu jūsų lūpos neta-
ria netinkamų žodžių. Tegu jūsų akys nemato netinkamų 
vaizdų. Tegu jūsų ausys negirdi netinkamų dalykų. Kiek-
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vienoje būtyb÷je yra Dievas – tad visi šventi. Blogai kalb÷ti 
apie kitus tolygu blogai galvoti apie Dievą. Kreipdamiesi į 
suvažiavimo delegatus „broliai ir seserys“, galvokite, kad 
Dievas yra jūsų t÷vas, o jūs vieni kitiems – broliai ir seserys. 
Tokia giminyst÷ tikresn÷ ir tvirtesn÷ nei kraujo ryšio gimi-
nyst÷, nes čia kiekvienas gauna t÷vo turto vienodai, niekas 
nelieka nuskriaustas. Kai iš pilnumos atimama pilnuma, 
pusiausvyra išsilygina.101 

Ministras išreišk÷ susirūpinimą daugybe pamaldžių 
žmonių, kurie atvyksta iš visų Indijos valstijų ir net iš už-
sienio. Tad jis pritaria pasiūlymui paversti Prašanti Nilaja-
mą miesteliu, kad gal÷tum÷te išspręsti įvairias problemas, 
kurios kyla, kai čia atvažiuoja ir gyvena tokia piligrimų 
gausyb÷. Pasakysiu jums, kad neapleisiu n÷ vienos vietos, 
kaimo ar žmogaus. Rūpinsiuos šalimis, esančiomis ir už 
septynių jūrų, ir kaimynyst÷je. Man nebūdinga skirstyti 
žmones pagal „mano“ ir „ne mano“ kategoriją. 

Ministras taip pat pasak÷ nusprendęs pagerinti kelią, 
vedantį į Prašanti Nilajamą. Nesu labai entuziastingai nusi-
teikęs tokių patogumų atžvilgiu, nes jei pagerinsite susisie-
kimo priemones, jei žmon÷s gal÷s lengvai ir greitai čia at-
vykti, tikruosius sek÷jus nustums kiti žmon÷s, keliaujantys 
daugiau iš smalsumo ar noro naujoviškai praleisti savaitga-
lį. Kadaise žmon÷s, kopdami laiptais į Septynis kalnus102 
pamatyti Viešpaties Šrinivasos, šaukdavo: „Govinda, Go-
vinda!“, kad Dievas suteiktų jiems stipryb÷s ir ištverm÷s. 

                                                 
101  Pasak Isavasjos Upanišados, „Iš anos pilnumos (Aukščiausios Tikro-

v÷s) kilo ši pilnuma (visata). Aukščiausioji Tikrov÷ visada lieka pil-
na, nors ši pilnuma (visata) iš jos ir kilo“ (poornasya poornamadaya 
poornamevavasishyate).  

102  Minima garsi senovin÷ Šrinivasos arba Venkatešvaros (kitas Višnaus 
vardas) šventykla, esanti Andra Pradešo valstijoje, Tirupatyje, į kurią 
patenkama kopiant kalnų laiptais, vadinamais Septyniais kalnais.  
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Dabar ten galima automobiliais ir autobusais nuvažiuoti 
per kelias minutes. Kalnuose nebeaidi Dievo vardas. Kai pi-
ligrimas ateina į šventyklą, kad pasiūlytų savo širdį Viešpa-
čiui, jo siela nebūna fizinių sunkumų nuskaistinta. Tačiau 
Aš nekritikuosiu patogumų, tik pasiūlysiu sukurti tokių, 
kurie keltų šios vietos nuotaiką.  

Dasera, 1966 10 19 
 
 
 
 
 

Kai jūsų širdis taps Kailasu 
Šivaratri padeda suprasti, kad dieviškumas smelkia vis-
ką ir yra visur. Sakoma, jog Kailase gyvena Šiva. Ta-
čiau kur yra Kailasas? Kailasas – tai jūsų džiaugsmas 
ir palaima. Dievas gyvena džiaugsmo Kailase. Jei savo 
širdyse pajusite tokį džiaugsmą, ji taps Kailasu. Kaip 
tai pajusti? Tai galima pajusti ugdant tyrumą, pasto-
vumą, šventumą, kurie pripildo širdį ramyb÷s ir palai-
mos. Tada jūsų širdis taps Kailasu, o jūsų širdies šven-
čiausioje vietoje įsikurs Šiva. 

Satja Sai Baba 
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Meilė kuria meilę 
Krišnos gyvenimo esm÷ – nepaprasta meil÷. To dabar 
labai reikia pasauliui. Krišna buvo meil÷s įsikūnijimas. 
Tokią meilę galima suprasti tik pačiam mylint. Ji tarsi 
deimantas – tvirta, spindinti, nedūžtanti ir labai bran-
gi. Nor÷dami laim÷ti tokią dievišką meilę, turite patys 
myl÷ti Dievą. Deimantą išraižyti galima tik kitu dei-
mantu. Meil÷ kuria meilę, neapykanta – neapykantą, 
pavydas – pavydą, pyktis – pyktį. Tad jei norite meil÷s, 
vaduokit÷s iš neapykantos, pavydo ir pykčio. 

Satja Sai Baba 
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33. KKKKELIAS Į PALAIMĄ 

Akys sukurtos iš žemiškos medžiagos, protas – iš ne-
kompetentingų pojūčių. Nei akys, nei protas nepad÷s jums 
Manęs suprasti. Viešpatį visoje Jo šlov÷je gali išvysti tik ty-
ros išminties akys. Tokios akys lavinamos skaitant šventuo-
sius raštus, apmąstant ir medituojant. Klausykit÷s tik÷da-
mi, apmąstykite geb÷dami skirti, kas yra gera, o kas ne, me-
dituokite susikaupę ir atsidavę. Tada abejon÷s išsisklaidys 
ir išryšk÷s tiesa. Ardžunai, Džanakai ir Parikšitui103 likimas 
l÷m÷ klausytis. Pasiklausę jie apmąstydavo ir medituoda-
vo – tada peln÷ išmintį. Tai vidinis virsmas, vidinis atradi-
mas. Žmogaus viduje pakyla rūkas, širdies duris uždengia 
šydas. Kaip tik tokį šydą nutraukti Tjagaradža meld÷ Vieš-
patį Šrinivasą. 

Neieškokite vaistų ir apsaugos priemonių nuo ligos, 
kurią patys nustat÷te. Netik÷kite etiket÷mis ir reklama. Pa-
klausykite gydytojo, kuris žino jūsų problemas ir jų spren-
dimo būdus, patarimo. Išgirskite jo diagnozę ir tvirtai tik÷-
dami vartokite jo skirtus vaistus. Toks gydytojas vadina-
mas guru. Jis pad÷s nutraukti šydą. 

Kai šydo nebeliks, gal÷site visur reg÷ti Dievą. Kartą 
kažkas pasak÷ Sokratui, kad Viešpaties danguje ar viršuje, 
kur paprastai žmon÷s mano esant Jo buveinę, negalima pa-

                                                 
103  Parikšitas – kauravų dinastijos karalius, Ardžunos vaikaitis, gimęs 

baigiantis kauravų karui su pandavais, valdęs Hastinapurą po Ju-
dhištiros.  
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matyti. Sokratas atsak÷, jog galima ten pamatyti Dievą – te-
reikia užsid÷ti trijų lęšių akinius. Tie trys lęšiai – atsidavi-
mas arba garbinimas, geb÷jimas skirti, kas yra gera, o kas 
ne, ir pasiaukojimas. Prahlada tokius akinius tur÷jo – tad 
mat÷ Viešpatį visur: ir kolonoje, ir augale. Jo t÷vo akys bu-
vo užrištos ciniška abejone – tad Jo matyti negal÷jo. 

Nepamirškite Dievo  

Kartą gyveno karalius, ieškojęs mokytojo, kuris gal÷tų 
jį nuvesti į dangų. Tas karalius buvo išdidus ir apsvaigęs 
nuo savo galios – jam atrod÷, jog dangaus nusipeln÷. Kai 
mokytojai ateidavo, karalius apiberdavo juos tokiais sun-
kiais klausimais, kad žmones apimdavo siaubas. Karaliui to 
nepakako – jis skirdavo mokytojams įkalinimo bausmę. Pa-
galiau apylink÷se pasirod÷ vienas žmogus, žadantis paro-
dyti kelią į dangų. Sargyba jį palyd÷jo į rūmus ir pasodino 
priešais karalių. Tačiau vyras, nekreipdamas į karalių d÷me-
sio, prad÷jo šnekučiuotis su rūmininkais, pažais, patarnauto-
jais, teiravosi apie jų sveikatą ir link÷jo viso ko geriausio.  

Karalius įsiuto, kad žmogus nepaiso jo aukštos pad÷-
ties, liep÷ kareiviams išvesti nelaim÷lį ir smarkiai prikulti. 
Žmogus tar÷: „Prieš išeidamas pasakysiu Jums tai – karei-
viai mane netrukus prikuls, nes nepagerbiau Jūsų, nepai-
siau, bet kalb÷jausi su tarnais. Tačiau Dievas yra visų kara-
lių karalius, visų pasaulių Viešpats. Pamiršote Jį, nepaisote 
Jo. Kalbat÷s tik su savo tarnais. Pagalvokite, kokios baus-
m÷s pats nusipeln÷te.“ Karalius, supratęs savo klaidą, pa-
d÷kojo mokytojui už tai, kad šis nutrauk÷ išdidumo šydą. 

Nesutarimų, kurie dabar drumsčia pasaulio ramybę, 
priežastis yra egoizmas. Vienas žmogus pešasi su kitu žmo-
gumi. Viena šalis neapkenčia kitos šalies. Visur, kiekvienoje 
bendruomen÷je, plinta neapykanta ir pavydas. Jei žmogaus 
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nosis varva, kai jis kos÷ja, ar ji bus sausa, kai jis čiaudi? Jei 
žmon÷s pyksta d÷l menkniekių namuose, kaip jie gali nura-
minti kariaujančias šalis? Priežastys glūdi jumyse, tačiau 
jūs kaltinate kitus ir apimti godumo bei baim÷s keliate ne-
pasitenkinimą. Kai vienas dvasinis ieškotojas nutaria sekti 
kokiu nors šventuoju, kitas klausia, kod÷l jis taip elgiasi. 
Kai šis atsako ieškąs dvasin÷s ramyb÷s, skeptikas stengiasi 
sukelti jam abejonių ir grąžinti atgal. Ghandikota104 ką tik 
pasak÷, jog Aš daviau jam Šivos lingamą, skirtą Dievui gar-
binti, ir pridūriau, kad tai – Mano pavidalas. Man nepatin-
ka toks viešumas. Aš noriu, kad būtų ne viešinami žmon÷s, 
o skelbiama esm÷. Tai daug svarbiau. N÷ra reikalo apie Ma-
ne kalb÷ti. 

Sunku atsikratyti pavydo  

Kai kurie žmon÷s pasakoja apie savo laim÷jimus, giria-
si, kad moka vaikščioti vandeniu ar skraidyti oru, ir kviečia 
kitus tai daryti. Tačiau daug didesnis ir naudingesnis lai-
m÷jimas yra atsikratyti pavydo, puikyb÷s, godumo, pykčio. 
Tai, kaip liudija patirtis, – labai sunku. Jei žmogus suvokia 
esąs dieviškas, tokios savyb÷s netur÷tų jo trikdyti. Thotha-
puris105 nor÷jo, kad Ramakrišna, siekdamas aukščiausios 
palaimos, atsisakytų net savo mylimos dievyb÷s, Motinos 
Kal÷s, ir įveiktų didelę prieraišą Dievo vardui bei pavida-
lui. Tad ką sakyti apie nūdienos jogų, išminčių prieraišą 
prie paprasto vardo ir pavidalo? Jie nepajudina piršto, neat-
sisako n÷ vieno troškimo ar įpročio, negali likti nevalgę ar 

                                                 
104  Ghandikota, Šri Ghandikota Subramanja Šastris (Shri Ghandikota 

Subramanya Shastri) – uolus Satjos Sai Babos sek÷jas, didis Vedų ži-
novas, indų kultūros puosel÷tojas, mir÷ 1986. 

105  Thothapuris (Thothapuri) – didis jogas, klajojantis vienuolis, Šri Ra-
makrišnos dvasinis mokytojas.  
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tyliai pas÷d÷ti valandą, tačiau tikisi, kad Dievas dovanos 
jiems nemirtingumą, o žmon÷s ims sekti jų pavyzdžiu!  

Vaduokit÷s iš tik÷jimo trūkumo ligos  

Žmon÷s nusilpę, jų atsparumo ligoms galia sumaž÷ju-
si – tod÷l gali apsikr÷sti sunkesn÷mis ligomis. Panašiai nu-
tinka, kai žmon÷s, praradę tik÷jimą Dievu, praranda tik÷ji-
mą savimi. O praradę tik÷jimą savo pačių stiprybe ir dieviš-
kumu, jie praranda tik÷jimą ir tos stipryb÷s bei dieviškumo 
šaltiniu, Dievu. Tada jie tampa puikyb÷s, neapykantos ir 
pavydo bei ligų, kurios ardo jų dvasinę sveikatą, aukomis. 
Jei norite išsivaduoti iš tik÷jimo trūkumo ligos, kartokite 
Dievo vardą, skaitykite šventuosius raštus ir mąstykite apie 
šio kerinčio pasaulio laikinumą. Kai pasitepate kaktą šven-
tais pelenais, įsiminkite svarbiausią dvasinę pamoką, jog 
viskas, net jūsų kakta, kada nors virs pelenais. 

Kalbu jums jau pusvalandį, tačiau Man rūpi žaliajame 
kambaryje, už užuolaidos, esantys berniukai. Jie rengiasi 
vaidinti vaidinimą „Radha bhakti“. Vaikai apimti tokio en-
tuziazmo, kad niekam kitam, net valgiui, neturi laiko. Meil÷, 
kurią tie berniukai jaučia Man, ir meil÷, kurią jiems daliju 
Aš, – svarbiausias dalykas. Kaip tik toji meil÷ privert÷ Mane 
šiame vaidinime papasakoti apie Radhos atsidavimą. Įtiki-
n÷jome šios mokyklos berniukus per vasaros atostogas vykti 
namo ir kelias savaites praleisti su t÷vais, tačiau jų tokia gali-
myb÷ nedžiugina – vaikai, pagalvoję, kad reik÷s išvykti, pra-
d÷jo verkti. Jų tyros širdel÷s sklidinos gražaus atsidavimo. 

Nenoriu patik÷ti šių berniukų kam nors kitam, kai vai-
dinamas šis vaidinimas. Aš Pats vadovavau visoms repeti-
cijoms, pasirūpinau jų drabužiais, grimu. Be to, atvežiau iš 
tolimų kaimų šių vaikų t÷vus, kad jie taip pat gal÷tų pasi-
džiaugti. Tegu jie pamato, kaip vaikai Mano akivaizdoje at-
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lieka vaidinimą, kurį parašiau jiems ir jums. Jame dialogais, 
dainomis ir žodžiais perteikta daugelio Mano kalbų esm÷. 
Berniukai išsklaidys abejones, persekiojančias kiekvieną iš 
jūsų. Tad žiūr÷kite, klausykit÷s – tai jums bus naudinga. 

Dasera, 1966 10 20 
 
 artodami Dievo vardą pašventinkite lūpas.  
Tegu jos taria gražius žodžius,  
kurie suteiks pasitik÷jimo ir džiaugsmo.  
Būkite labai atsargūs kalb÷dami. 
Gyvuliai turi ragus, vabzdžiai – geluonį,  
žv÷rys – nagus ir iltis.  
Tačiau žmogaus baisiausias ginklas – žodis. 
Žodžiu padarytą žaizdą sunku pagydyti.  
Ji širdyje ilgai kraujuoja.  
Žodis gali padaryti daugiau žalos nei atomin÷ bomba. 

Satja Sai Baba  

Ramos idealas 
Rama – pavyzdys visiems dvasiniams ieškotojams. Jis 
vadovavosi tuo, kas, jo nuomone, buvo teisinga, ir paro-
d÷, ko turi siekti kiekvienas šeimos, visuomen÷s, tautos 
ir žmonijos ras÷s narys. Liudydamas sūnaus pagarbą 
t÷vui, Rama išvyko į tremtį. Būdamas valdovas ir nor÷-
damas parodyti, kad paiso pavaldinių nuomon÷s, jis iš-
tr÷m÷ Sitą. Pirmu atveju Rama išreišk÷ pagarbą t÷vui, 
kitu – pagarbą žmon÷ms. Svarbiausia buvo t÷vo ar 
žmonių žodis, davęs vaisių – išsivadavimą. 

Satja Sai Baba 

K 
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34. GGGG    YVENIMAS ATSKIRAI 

Nūnai atsirado ir žmon÷ms didelę įtaką daro keista re-
ligija. Ją galima būtų pavadinti modernizmu. Pagal naują 
madą atsisakoma senų dalykų tod÷l, kad jie seni, ir vertina-
mi nauji tod÷l, kad jie nauji. M÷gstama tai, kas lengva, o 
sunkiai suvokiamų id÷jų, išmokstamų pamokų, vykdomų 
pareigų atsisakoma. Šiai madai būdingos pramogos, tušty-
b÷, bruzdesys. Ji nepripažįsta jokių apribojimų, suvaržymų, 
ribų. Šios mados besivaikantys nenusilenkia seniems, mo-
kytiems, geriems ar autoritetą turintiems žmon÷ms. Senuo-
sius tekstus, kuriuose aprašomi ritualai, ceremonijos, pas-
ninkai, įžadai, Dievo garbinimas ir pan., jie išmeta ir juokia-
si iš tų, kurie vertina saiką bei susivaldymą, iš senolių, ku-
rie reikalauja laikytis tradicijų ar senų papročių. 

Tokie žmon÷s šaiposi iš piligrimų, nes, jų nuomone, 
apskritai n÷ra šventų vietų. Jie negali suprasti, kad dvasi-
niai ieškotojai, garbindami Dievo atvaizdą, patiria džiaugs-
mą ir sielos nušvitimą. Jiems tai atrodo prietarai ir kvailys-
t÷s. Tokia mada paverg÷ net vadinamąją išsilavinusią klasę, 
vakarietiškais kostiumais apsirengusius ir Vakarų kultūros 
paveiktus žmones. Deja, jie neturi tokio išsilavinimo, kuris 
pad÷tų pasverti visus savo tik÷jimo už ir prieš argumentus, 
nesugeba skirti, kas teikia ilgalaikį pasitenkinimą, o kas t÷-
ra paviršutiniška ar perd÷tai ryšku. Tie žmon÷s, tarsi išrauti 
iš šaknų, dirbtinai maitinami. Tod÷l jie ir pasiduoda šiai 
naujai madai. 
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Kod÷l tur÷dami lobį prašote išmaldos 

Prašanti šventųjų raštų žinovų sambūris įkurtas kovoti 
su šia liga. Šie mokslo vyrai parodys, kad žmogus yra bran-
gus akmuo, saugomas penkių sluoksnių d÷žut÷je. Tie penki 
sluoksniai – tai penki apvalkalai (kosas): materijos (anna-
maya), gyvybin÷s energijos (pranamaya), proto (manomaya), 
intelekto (vijnaanamaya) ir palaimos (aanandamaya).  

Mokyti žmon÷s paklaus jūsų: „Kod÷l parduodate tokią 
brangenybę už anglių maišą? Kod÷l tur÷dami tokį neįkai-
nojamą lobį prašote išmaldos?“ 

Kai žmon÷s nusižemina ir elgiasi blogiau už gyvulius, 
iš kurių išsivyst÷, ateina Dievo Įsikūnijimas ir moko žmo-
nes persp÷damas, ragindamas atsiskleisti, drąsindamas, 
įkv÷pdamas, apšviesdamas ir vesdamas žmogų į tikslą. Ar-
džunai Jis tarnavo vadeliotoju, nes Dievo Įsikūnijimas nau-
dojasi kiekviena galimybe pakelti žmogaus dvasią, mokyti 
jį suvaldyti skatulius, instinktus ir net savo intelektą. Kriš-
na pasak÷ Ardžunai: „Aš nusprendžiau imtis svarbių parei-
gų tavo kare su kauravais“. Aš taip pat nusprendžiau vyk-
dyti svarbią užduotį. Šie Prašanti šventųjų raštų žinovų 
sambūrio nariai yra Mano parinkti įrankiai. 

Pasak „Mahabharatos“, Draupad÷, kent÷dama Vira-
tos106 rūmuose, meld÷si Krišnai: „Kaip galiu pasiduoti blo-
giui ir niekšiškumui? Juk esu Bharatos šalies dukt÷, gimusi 
garsioje gimin÷je, palaikančioje garbingas tradicijas, pavel-
d÷jusi neprilygstamą amžiną kultūrą.“ Jūs taip pat turite 
pasinaudoti tuo palikimu, kad save pažintum÷te.  

                                                 
106  Karalius Virata – „Mahabharatos“ veik÷jas, pandavų sąjungininkas. 

Jo rūmuose panadavai gyveno inkognito 13-aisiais tremties metais. 
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Maždaug prieš devynis šimtmečius Krišna Misra107 pa-
raš÷ dramą „Prabodha chandrodayam“, kurioje karalius 
yra dora, karalien÷ – ramyb÷, o priešas, su kuriuo karalius 
kariavo, – prieraiša. Vedantha Desika108 taip pat sukūr÷ pa-
našią pjesę „Sankalpa suryodaya“, nagrin÷jančią tą pačią 
temą. Joje karaliui Vivekai kiekviename žingsnyje trukdo 
karalius Mahamoha, kol jis, aplankęs penkias sritis: išorinę 
ir vidinę pojūčių kontrolę (yama, niyama), kūno pad÷tį (asa-
na), kv÷pavimo kontrolę (pranayama), pasitraukimą nuo 
išorin÷s veiklos (prathyahara) ir patyręs pasipriešinimą, įvei-
k÷ visas kliūtis. Prabodha reiškia proto valdymą. Protą reikia 
suvaldyti ir išvalyti dvasiniu darbu bei geb÷jimu skirti. Su-
pilkite protą į dvasinio darbo tiglį ir išlydykite jį taip, kad iš 
jo gal÷tum÷te suformuoti Dievą – tada kiekvienas proto 
atomas taps dievišku. 

Pasaulis dabar gyvena susiskirstęs pagal rasę, kastą, 
religiją, odos spalvą, tik÷jimą, įsitikinimus ir pan. Tie, kurie 
abejoja tokio susiskirstymo pagrįstumu ir reikšme, patys 
gyvena atskirai, vieniši. Metaliniai strypai, suversti į krūvą, 
teb÷ra strypai. Pasaulis – tarsi suverstas į krūvą ir atrodo 
susivienijęs, tačiau jis neišlydytas meil÷s tiglyje, iš jo n÷ra 
sukurtas Dievo atvaizdas. Visos žmonių širdys turi išsiva-
duoti iš neapykantos. Nei kalbomis, nei rašiniais žmonių 
nesuvienysite. Ar gali vandenynas įkaisti, kai dega miškai? 

Nepasiduokite silpnyb÷ms 

Pajauskite palaimą būdami geri ir dirbdami gerus dar-
bus – tegu tai jus įkvepia, tebūna jums tai atpildas. Priešin-
kit÷s bet kokiai pagundai pasiduoti silpnybei. Nesukite į 

                                                 
107  Krišna Misra – garsus XI a. indų dramaturgas, rašęs sanskrito kalba, 

didis asketas, filosofas, Šankaračarjos sek÷jas.  
108  Vedantha Desika – vienas iš garsiausių indų XIII a. vaišnavų poetų.  
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blogą kelią. Nepatekite į blogą draugiją. Tai suteiks jums 
pasitik÷jimo savimi. Patys imsite save vertinti. Nereik÷s 
priešais nieką lenkti galvos. Taip gyvendami tinkamiausiai 
skelbsite Mano mokymą. Siaut÷jančius melą ir pyktį vertin-
kite kaip savo geb÷jimo skirti ir ištverm÷s patikrinimą. Šios 
dienos laikraštis rytoj taps šiukšle. Jeigu laikraštyje n÷ra 
nieko bjauraus, jis neuždirbs n÷ kelių variokų. Džiaugiuosi, 
kad kai kurie žmon÷s sugeba užsidirbti panaudodami 
Mano vardą. 

Branginkite savo patyrimą ir nekreipkite d÷mesio į 
žmonių, kurie netur÷jo panašių kaip jūs patyrimų arba yra 
tyčia bjaurūs, tuščias kalbas. Kai kurie kirminai suardo bet 
kokį audinį, nes jų prigimtis – kenkti ir gadinti. Jie neskiria 
šilko nuo vilnos ar medviln÷s, pigaus ar brangaus, imitaci-
jos ar tikro audinio. Jie tiesiog kenkia iš piktdžiugiško ma-
lonumo. Laikykit÷s nuo tokių žmonių atokiai. Ieškokite ge-
ros draugijos ir būkite laimingi tarsi žuvys, plaukiojančios 
vandenyje. 

Dasera, 1966 10 22 
 
 
 
 
 uo šiol prad÷kite palengva ugdytis neprieraišą,  
nes ateis diena, kai tur÷site  
atsisakyti to, kas jums atrodo brangu.  
Negeiskite naujų dalykų – pateksite vergov÷n.  
Geriau glauskit÷s prie didžiojo išvaduotojo, Dievo.  

Satja Sai Baba 
 

N 
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35. IIIIDEALUS EILöRAŠTIS 

Šiandien Vidžajadašami109, Prašanti Nilajamo gyvento-
jams – triguba švent÷. Tai tarsi santaka, kurioje susilieja 
šventi trijų upių vandenys. Šiandien baigiamoji Daseros 
švent÷s dalis (samapthi), paskutin÷ septynias dienas truku-
sio Dievo garbinimo ir giedojimo (yajna sapthaha) diena. To-
kią dieną buvo palaidotas ankstesnis Dievo Įsikūnijimo kū-
nas110. Samapthi taip pat reiškia dieviškos palaimos suteiki-
mą. Tad šiandien turite progą pajusti neapsakomą palaimą.  

Veiksmas ir apmąstymai, dvi dvasinio darbo pakopos, 
gali būti išskiriamos ir matomos, tačiau brandžioji išminties 
pakopa nematoma. Veiksmas, Jamuna, ir atsidavimas, Gan-
ga, susilieja ten, kur teka neregima išminties up÷, Sarasvat÷. 
Deja, nūdienos žmon÷s nebenori kopti n÷ viena iš trijų dva-
sinio darbo pakopų: nei veiksmo, nei atsidavimo, nei išmin-
ties. Tikrosios žinios padeda pažinti sielą. Kai šie dalykai 
pamirštami, ateina Dievo Įsikūnijimas, kad v÷l mokytų 
žmones vykdyti pareigą, laikytis doros. Kokį moral÷s ko-
deksą nūnai reikia atgaivinti? Jį skelbia amžinoji visuotin÷ 
religija.  

                                                 
109  Vidžajadašami (Vijayadashami) švenčiama dešimtą Daseros (arba Na-
varatri) dieną.  

110 Minimas ankstesnis Satjos Sai Babos įsikūnijimas, Širdi Sai Baba, gy-
venęs XIX a. antroje pus÷je ir miręs 1918 m. Maharaštros valstijoje, 
Širdi miestelyje. 
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Siekite aukščiausio tikslo 

Negalima teigti, kad dabar pasaulyje n÷ra išminčių. 
Net šiandien tarp mūsų esama poetų, didžių sielų ir 
mokslo vyrų. Deja, apimti neprotingo noro pasirodyti 
prieš kitus, karštligiško troškimo kovoti su kitais ir juos 
nugal÷ti, neturite laiko gilintis į jų mokymą ar įvertinti jų 
skiriamo dvasinio darbo naudą. Negalima šiuolaikinių po-
etų lyginti su praeities poetais, nors jie vadinami tokiu pa-
čiu žodžiu kavi. Senov÷s poetų širdys buvo tokios skais-
čios, kad jose aiškiai atsispind÷jo Dievas. O nūdienos po-
etų širdys suterštos silpnybių, žemų paskatų. Jiems labiau 
būdinga ne myl÷ti Dievą, o lieti tulžį. Tokie žmon÷s nemo-
ka valdyti pojūčių ar aistrų. Jie yra neapykantos ir godu-
mo vergai. Jų skleidžiamas žodis n÷ra šventas, nes jie rašo 
apie žemus idealus ir menkas pergales. Tokie žmon÷s ne-
turi teis÷s vadintis poetais. 

Negalima leisti pojūčiams valdyti žmogų. Jie turi būti 
įrankiai, kuriuos turi valdyti žmogus. Pojūčiai t÷ra tarnai, 
pasiuntiniai, pad÷j÷jai. Peilį geriausiai panaudosite ne per-
sipjaudami gerklę, o pjaustydami vaisius ir daržoves. Pojū-
čius reikia lavinti taip, kad jų neveiktų vangumo ir aistros 
savyb÷s. Jie neturi žmogaus nei slopinti, nei sl÷gti, nei mig-
dyti, nei pavojingai jaudrinti. Pakilkite aukščiau už savy-
bes. Kartą vienas mokinys at÷jo pas dvasinį mokytoją ir pa-
praš÷ parodyti kelią į ramybę. Mokytojas atsak÷, kad moki-
nys turi būti pakantus visiems žmon÷ms, daiktams ir įvy-
kiams. Tegu niekas jam nekelia nei per didelio susidom÷ji-
mo, nei pasibjaur÷jimo, nei troškimo. Žmogus turi siekti 
aukščiausio tikslo ir trokšti tik Dievo.  

Pastovi, nekintama, nemaž÷janti meil÷ gali būti skiria-
ma tik visų pasaulių Viešpačiui (Visweswaraprema). Kinta-
ma meil÷ būdinga kintamam pasauliui. Kai vienas sek÷jas 
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pad÷jo priešais Dievyb÷s atvaizdą du ryžio grūdelius, ne-
trokšdamas jokio atpildo, tik iš meil÷s Dievui, grūdeliai ta-
po auksiniai. Jei žmogus tai būtų padaręs trokšdamas atpil-
do, jie būtų virtę akmenimis.  

Nesider÷kite su Dievu 

Žmon÷s meldžia Dievą išvaduoti juos iš skausmo, liū-
desio, praradimų ir suteikti jiems sveikatos, stipryb÷s, tur-
to, tačiau jei užmegsite su Juo artimą ryšį, Viešpats duos 
jums tai, ko jums reikia. Nenusižeminkite der÷damiesi: 
„Duok man tai, tada aš Tau duosiu anai“. Jei reikalausite 
atlygio, būsite tarsi nešikai. Tapkite Jo vaikais. Dievas rūpi-
nasi tinginiais, psichiškai nesveikais ligoniais, slunkiais. 
Tad ar Jis nepasirūpins jumis? T÷vas maitina sūnus, kad ir 
kokie jie būtų: tinginiai ar uolūs laukų, fabrikų darbininkai. 
Siūlydami Viešpačiui savo turto dalį didžiuojat÷s, save iš-
aukštinate, o gav÷ją pažeminate. 

Viename iš šiandien skaitytų eil÷raščių buvo keliamas 
klausimas, kod÷l Dievas duoda žmogui į išorę žvelgiančias 
akis, paskui kaltina, kad jos klajoja po pasaulį. Akys nekla-
joja. Jos tik klauso proto. Jei protas joms liepia nežiūr÷ti, 
kur nereikia, jos turi paklusti. Poetas taip pat apkaltino 
Dievą, kad šis dav÷ žmogui nenormalų protą. Protas n÷ra 
nenormalus. Jį galima panaudoti vis stipriau užveržiant 
raiščius arba juos atpalaiduojant. Proto padedami galite su-
sirakinti grandin÷mis arba iš jų išsivaduoti. Rinkit÷s patys. 
Protas – tik įrankis, kuriuo galite laim÷ti viena ar kita. 
Smerkite ne patį įrankį, o jo panaudojimą.  

Poetas netur÷tų siekti viešumo. Nedera kurti eilutes 
tik tam, kad eil÷raštis būtų ilgesnis, ar dirbtinai kelti jaus-
mus, aistrą. Jausmas turi būti tikras, kylantis savaime iš 
konteksto ar veik÷jų. Antraip eil÷raštis bus nenatūralus, ne 
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dieviškas, o juokingas. Kartą vienas braminas labai tiksliai 
giedojo Vedas, vienur balsą pakeldamas, kitur nuleisda-
mas. Tai išgirdęs bankininkas papraš÷ jo padainuoti dainą. 
Braminas pasak÷ nesąs muzikalus. Tada bankininkas pa-
grasino – jei žmogus atsisakys, pasekm÷s būsią skaudžios. 
Tad iš baim÷s, kad išvengtų bausm÷s, neaiškiai tardamas 
žodžius jis ÷m÷ dainuoti: „Aš nemoku dainuoti. Aš nedai-
nuosiu. Tačiau šis nenaud÷lis nori, kad pabandyčiau.“ Po-
eto saviraiškos netur÷tų skatinti baim÷, abejon÷s ar vengi-
mas ką nors daryti. D÷l savo trūkumų kaltinti visuomenę 
tolygu kaltinti pagalvę, kad žmogui skauda galvą. 

Myl÷kite net klystančius žmones  

V÷tant pelai lekia toli, o grūdai krinta į krūvą arti. Bul-
varin÷je spaudoje spausdinami pikti rašiniai skirti atskirti 
pelus nuo grūdų. Niekas negali sugriauti tiesos ir įteisinti 
melo. Aš esu Tiesa. At÷jau skirti Tiesai jos deramą vietą. Iš 
pavydo ir godumo už kelis variokus žmon÷s krečia negra-
žius pokštus ir parduoda savo garbę. Kai kurių žmonių šir-
dyse n÷ra meil÷s, ji sklidina neapykantos. Tad matydami, 
kaip meil÷s – tik meil÷s – traukiamos čia susiburia didel÷s 
minios, jie negali būti ramūs, būtinai turi paskleisti savo ne-
apykantos nuodų. 

Tokių piktadarių, žinoma, buvo visais amžiais. Visi, 
kurie at÷jo pad÷ti žmonijai: Rama, Krišna, Šankara, buvo 
šmeižiami. Nejauskite piktadariams neapykantos, nes kada 
nors jie atgailaus ir taps geri. Už vandeniu skiestą pieną 
žmon÷s moka kaip už tikrą pieną. Melas apie Mane taip pat 
parduodamas – kažkas už jį gauna pinigų! Prisisiurbusios 
kraujo siurb÷l÷s pačios nukrenta. Melskit÷s, kad tų žmonių 
sielos nuskaist÷tų, kad jie išgytų nuo savo aklumo ir vertin-
tų ne melą, o tiesą. Iš neapykantos žmon÷s drabstosi pur-
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vais. Iš meil÷s kyla tarpusavio supratimas ir užuojauta. My-
l÷kite net klystančius žmones – jie netrukus įsilies į piligri-
mų gretas. 

Dasera, 1966 10 23  
 
 
 
 
 
 
 asaulietiškų g÷rybių troškimo niekada nepatenkinsite. 
Kai bandote jį patenkinti, jis tik labiau stipr÷ja.  
Pasaulis – tarsi sūrus vanduo.  
Gerdami sūrų vandenį  
troškulio niekada nenumalšinsite. 
Žmogaus norai beribiai, be pabaigos.  
Jie verčia jus vaikytis miražų dykumoje,  
statyti oro pilis.  
Jeigu jiems pasiduosite,  
būsite vis kuo nors nepatenkinti,  
pulsite į neviltį. 
Tačiau jei trokšite Krišnos,  
savyje atrasite v÷sų palaimos šaltinį.  
Švelnus ir palaikantis Krišnos vardas  
suteiks jums stipryb÷s ir pastovumo.  

Satja Sai Baba 
 

P 
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Ko moko Ganapatis111  
Tai, ką matote išoriniame pasaulyje, vadinama drishya. 
Saul÷, M÷nulis, žvaigžd÷s, penki elementai, sudarantys 
visatą, yra drishya. Matote ne tik kitus daiktus, bet ir 
savo kūną. Tad kūnas taip pat yra drishya. O kas yra 
tas, kuris mato (drashta)? Kūnas yra objektas, jūs – ste-
b÷tojas. Jei nebus steb÷tojo, net nekils klausimas, ar ga-
lima ką nors pamatyti. Ganapatis kaip tik ir atskleidžia 
steb÷tojo ir to, ką jis stebi, santykį. Ga reiškia intelektą, 
na – išmintį, pati – šeimininką. Taigi Ganapatis yra vi-
sų žinių, intelekto ir išminties šeimininkas. 

Satja Sai Baba 

                                                 
111  Ganapatis – kitas Ganešos vardas, reiškiantis Šivą lydinčių pusdie-

vių kariuomen÷s būrių (ganas) vadą. Ganeša – induizmo dievas, pa-
dedantis įveikti kliūtis, vaizduojamas žmogaus pavidalo su dramb-
lio galva.  
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36. VVVVIEŠPATIES STIPRYBö  

Žmogui būdinga trokšti priart÷ti prie Visagalio, pama-
tyti Jį, būti su Juo, nes širdies gelm÷je jis jaučia raginimą ke-
liauti ten, iš kur at÷jo, susigrąžinti prarastą džiaugsmą ir 
šlovę. Žmogus dieviškas, tad suprantama, jog gelm÷ nori 
gelm÷s, dalis – visumos. Puodyn÷je esantis oras veržiasi į 
orą išor÷je. Art÷ti prie Dievo reikia greitai, nes mirtis tik ir 
tyko pasiglemžti žmogų. Paukščiai, skraidantys danguje, 
mato ant žem÷s gulinčią maitą, bet nemato tinklo, ištiesto 
jiems gaudyti. Žmogus taip pat gali pasitelkęs intelektą 
žvelgti toli į ateitį, tačiau kai ateina pabaiga, mirtis, jis nieko 
nemato. 

Jei norite atrasti palaimos šaltinį, Dievą, ženkite tokių 
didžių šventųjų ir dvasinių ieškotojų kaip Džajadeva, Gou-
ranga112, Mira, Ramakrišna ir kiti, p÷domis. Sekite jų pavyz-
džiu, taikykite jų mokymą. Gražiausias kelias – paskirtos 
veiklos, aukojimosi Aukščiausiajam, didel÷s meil÷s Meil÷s 
Įsikūnijimui kelias. Juo žengdami kiekviename žingsnyje 
patirsite džiaugsmą. Viešpaties vardas, kurį tardavo visų 
šių dvasinių ieškotojų lūpos, pasak jų – saldesnis už visus 
pasaulio saldumynus. Lempa, kurią laikote rankoje ir kuria 
apšviečiate kelią, bus su jumis, kad ir kaip toli vyktum÷te. 
Dievo vardas taip pat apšvies kiekvieną jūsų gyvenimo aki-
mirką. Kai kažkas Radhos paklaus÷, ko ji norinti iš Viešpa-

                                                 
112  Gouranga (1486–1533) – Vakarų Bengalijoje gyvenęs, Krišną labai 

myl÷jęs vienuolis. 
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ties, mergina atsak÷ pasitenkinsianti tik Jį tur÷dama, o iš Jo 
jai nieko nereikia. 

Neapgausite To, kuris žino viską  

Protui atrodo, kad aplinkui esantys objektai, apie ku-
riuos praneša pojūčiai, gali jam suteikti džiaugsmo. Tačiau 
išmintis teigia, jog visa tai yra Aukščiausioji Tikrov÷, Dievo 
vaidinimas, o jūs – Jo valdomos marionet÷s. Nor÷dami tai 
suprasti mokykit÷s atsidavimo iš piemenaičių. Jos taip mo-
k÷jo aukotis, kad nebejaut÷ savo kūno, priešais save reg÷jo 
tik vieną pavidalą, jų galvose sukosi tik viena mintis, širdy-
se skamb÷jo tik viena daina – apie Krišną. Jų meil÷ buvo ne 
išorinis pasirodymas, b÷gimas nuo tikrov÷s ar laikinas pa-
klydimas, o gyvenimo prasm÷, tikroji jų būties priežastis. 

Kartą žmogus naktį išgirdo, kaip į jo namus įsibrov÷ 
vagis, ir papraš÷ žmonos, kad ji imtų garsiai raudoti, o jis 
tuo metu šauk÷ priekaištaudamas, kod÷l ji reikalauja grą-
žinti iš lombardo visas savo brangenybes ar bent jau vestu-
vinį v÷rinį, kurį vyras tądien įkeit÷. Jis šauk÷, kad jie labai 
nuskurdo, namuose n÷ra ką valgyti, klaus÷, ką jiems daryti. 
Išgirdęs tokias naujienas, vagis nusikeik÷, kad tiek vargo 
įsilauždamas į namus, ir kaipmat iš jų pasišalino. 

Tvarkant pasaulietiškus reikalus, gudryb÷s gali pad÷ti, 
tačiau niekaip neapgausite To, kuris žino viską. Gudrauda-
mas dvasinis ieškotojas tik nutolsta nuo Dievo. Kai vagis, 
egoizmas, gudriai bandys pavogti iš jūsų išminties bran-
gakmenį, saugomą sieloje, prašykite Viešpaties pagalbos, 
kad vagį pergudrautum÷te, ir iš tikrųjų jos sulauksite. 

Protas, uzurpatorius, nori jus valdyti. Kartą viename 
mieste per vestuves at÷jo vyresnio amžiaus moteris. Nuota-
kos pus÷ ją pagerb÷ manydama, kad ji – jaunikio giminait÷, 
o jaunikio pus÷ ją svetingai pri÷m÷ manydama, kad ji – 
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nuotakos giminait÷. Taigi moteris daug savaičių naudojosi 
abiejų sutuoktinių svetingumu, kol vieną dieną kažkas iš 
smalsumo nutar÷ išsiaiškinti, kas ji yra iš tikrųjų. N÷ viena 
sutuoktinių pus÷ nepripažino ją esant savo giminaite. Tada 
moteris greitai dingo. 

Dvasinis ieškotojas turi tur÷ti apsaugą 

Protas taip pat greitai dings, kai tik prad÷site aiškintis, 
kas jis yra iš tikrųjų. Protas – tarsi audinys, išaustas iš siūlų. 
Kiekvienas siūlas – troškimas, noras, prieraiša. Ištraukite siū-
lus – audinio neliks. Iliuzija yra medviln÷, troškimai – verpa-
lai, protas – audinys. Pasitelkę neprieraišą ištraukite siūlus. 
Dvasinis ieškotojas turi tur÷ti apsaugą: geb÷jimą skirti ir ne-
prieraišą. Tada jis gal÷s saugiai gyventi pasaulyje. 

Kartą į zamindaro113 namus at÷jo vienuolis ir labai nu-
stebo radęs šeimininką, besimaudantį purvo vonioje. Pa-
klaustas, kod÷l taip elgiasi, zamindaras atsak÷ negalįs sau 
leisti prabangos, nors tuoj pat prisipažino juodai dienai su-
taupęs gan÷tinai didelę sumą. Vienuolis išvadino jį kvailiu 
ir paragino pinigus išleisti geriems darbams. „Nebūk tarsi 
bit÷, kuri, nešdama į avilį brangų nektarą, už triūsą gauna 
tik dūmus, kai bitininkas išrūko bites ir pasiima medų. 
Naudokis savo turtu dabar, kol neat÷jo paskutinioji“, – pa-
tar÷ žmogui vienuolis. 

Ryšys, siejantis visus su Dievu 

Nesureikšminkite pasaulio. Stenkit÷s išsivaduoti iš jo 
pančių. Kai mesite į šalį l÷les ir pratrūksite verkti, jūsų pa-
glostyti atskub÷s Visatos Motina. Savo širdies gelm÷je ilg÷-

                                                 
113  Zamindaras – Indijoje žem÷s savininkas, aukščiausias apskrities pa-

reigūnas. 
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kit÷s Dievo. Ilg÷kit÷s Jo visa savo esybe. Tegu jūsų prote 
nelieka n÷ trupučio prieraišos – tada pelnysite To, kuris ilsi-
si pasir÷męs ant dangiškos dvasin÷s gyvat÷s (Sesha-sayee)114, 
malonę. 

Nekreipkite d÷mesio į pasauliečių ciniškumą. Jie ban-
dys jus tempti į šalikelę, nuvilioti nuo karališko išminties ir 
neprieraišos kelio. Net Dievo Įsikūnijimai tampa piktų 
žmonių taikiniais. Tokie žmon÷s, apipildami nuodais di-
džiuosius, džiūgauja. Tie, kurių meil÷ gaubia visus ir kurie 
mato visus, neišvengia piktųjų puolimo.  

Pandavai niekada nesiklaus÷ apie Krišną skleidžiamų 
paskalų. Jie mat÷ jo šlovę ir aukojosi tik jam. Krišna jiems 
už tai atsilygino meile sakydamas, kad Dharmaradža – jo 
galva, Ardžuna – pečiai, Bhyma – liemuo, Nakula ir Saha-
deva115 – kojos, o jis pats – širdis. Toks ryšys siejo panda-
vus su Viešpačiu. Toks ryšys sieja visus su Dievu. Panda-
vai, priešingai nei kiti, tokį ryšį buvo užmezgę, Juo tik÷jo 
ir iš Jo gavo naudos. Viešpats yra širdies gyventojas (hru-
dayavasi). 

Išgirdęs, kad Krišna, baigęs savo misiją, paliko pasaulį, 
Dharmaradža nusprend÷ išvykti į paskutinę kelionę (ma-
haprasthanam) – vienui vienas eiti Šiaur÷s kryptimi tyl÷da-
mas, neatsigręždamas, kol kris negyvas. Tai jis pasiūl÷ pa-
daryti ir Bhymai, paskui paklaus÷, ką jis nusprendęs. Bhy-
ma atsak÷: „Broli, ar šiandien mes kitokie, nei tada, kai vy-
ko didysis žaidimas kauliukais? Tada tu mumis rizikavai ir 
mus pralošei. Dabar tu pri÷mei sau tinkamą sprendimą. Jis 
mums taip pat tinka, nes mes esame tarsi vieno kūno pen-

                                                 
114  Seša (Sesha) – mitologin÷ tūkstantgalv÷ gyvat÷, laikoma amžinyb÷s 

simboliu, gyvačių karalien÷. Kartais ji tarnauja Višnui kaip guolis, kai 
jis miega kūrybos pertraukų metu. Sešasai – Sai, atsir÷męs ant Sešos.  

115  Nakula ir Sahadeva – jauniausieji pandavų broliai, dvyniai.  
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kios jį palaikančios gyvybin÷s energijos.116“ Visi penki bro-
liai sudar÷ vieną „kūną“, o Krišna buvo jų „širdis“. 

Tik Viešpats tvirtas  

Krišna taip pat buvo piemenaičių ir piemenukų „šir-
dis“. Tokie jie vaizduojami „Bhagavatoje“. Jie garbino Kriš-
ną kaip savo šeimininką, Viešpatį, nes iš tikrųjų Viešpats 
yra vienintel÷ tikra stiprioji lytis. Visi kiti – silpnoji lytis. 
Net drąsiausi didvyriai, apimti sielvarto, būdami vieni ty-
liai verkia. Negal÷dami apsispręsti ir kankinami abejonių, 
jie pasiduoda silpnumo akimirkoms, meldžiasi ir nuolan-
kiai prašo. Jie taip pat būna silpni. Tik Viešpats visada tvir-
tas, nepalaužiamas, visiems teikiantis stipryb÷s. Tad skaity-
dami apie piemenaičių meilę Viešpačiui prisiminkite, kad 
visos būtyb÷s yra „moteriškos“, o vienintel÷ stiprioji lytis – 
Dievas. Myl÷dami Viešpatį įtikinsite Jį atsiskleisti ir dova-
noti jums išmintį. 

Turiu baigti kalb÷ti, nes iš Bangaloro atvažiavę sek÷jai 
įreng÷ g÷l÷mis išpuoštas sūpuokles ir primygtinai prašo, 
kad ant jų atsis÷dęs pasisupčiau. Aš to nevertinu. Būčiau 
daug laimingesnis, jei gal÷čiau pasisupti ant jūsų širdžių 
sūpuoklių! Jei tik gal÷čiau pasisupti ant pirmapradžio gar-
so Om sūpuoklių, palinguoti pagal „Tu esi Tai“ (Thath 
thwam asi) melodiją, kylančią iš visuose septyniuose pasau-
liuose gyvenančių būtybių širdžių! Kaip būtų nuostabu! 

                                                 
116  Indijoje manoma, kad žmogaus fizinis kūnas gyvas tod÷l, kad jį pa-

laiko penkios gyvybin÷s energijos: prana, padedanti kv÷puoti, kalb÷-
ti, ryti, palaikyti kūno temperatūrą; apana, padedanti išsituštinti; sa-
mana, padedanti virškinti ir pasisavinti maistą; udana, padedanti kū-
nui išsilaikyti tiesiai, nenukristi b÷gant ar sukantis; vyana, padedanti 
tek÷ti kraujui ir funkcionuoti nervų sistemai.  
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Deja, jūsų sūpuokl÷s įrengtos ne širdyje, o prote. Tod÷l ne-
turite ramyb÷s, nemokate džiaugtis. 

Dasera, 1966 10 24  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pripildykite kiekvieną akimirką džiaugsmo 
Draugiškai, su meile kartu giedokite bhadžanas, garbin-
kite Viešpatį ir medituokite. Užuot tuščiai plep÷ję, laiką 
skirkite Dievo apmąstymams. Prarasto laiko niekada ne-
besugrąžinsite. Būsimo laiko taip pat nepasisavinsite. 
Tad pripildykite kiekvieną akimirką džiaugsmo. Tegu 
akimirka, kol ji teb÷ra jūsų, tampa šventa ir tyra. Negal-
vokite nei apie vakarykštę dieną, nei apie rytdieną ar ki-
tas dienas. Dabar, šiandien pat, vykdykite tai, ką turite 
vykdyti. Toks Mano palaiminimas jums visiems Naujų-
jų metų dieną. 

Satja Sai Baba  
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37. VVVVISŲ ŽMONIŲ GIMINYSTö 

Žmogaus gyvenimo up÷ vingiuoja sl÷niais, peršokda-
ma per uolas, išnykdama pelk÷se, trokšdama susilieti su 
dieviškos malon÷s vandenynu, tačiau įkrenta į druskos klo-
dus. Vanduo krinta iš aukštybių į apačią, tik ugnis kyla iš 
apačios į aukštybes. Kaip tik tod÷l sakome: „Išminties ug-
nis“ (jnanagni). Žmogus kenčia, nes jo alkis didelis tarsi 
dangus, o gerkl÷ maža tarsi adata. Jo gerkl÷ turi tapti didel÷ 
lyg žem÷, o širdis pražysti ramyb÷s bei ištverm÷s žiedais. 
Tada niekada nesibaigiančios palaimos troškimas bus pa-
tenkintas. 

Jei būtyb÷ tapo žmogumi, ji nebegali grįžti atgal ir tap-
ti žemesne gyvyb÷s forma, nes tik žmogui būdinga mok÷ti 
skirti, kas yra tinkama, o kas ne, ugdytis išmintį. Kai tenka 
kent÷ti, žmogus klausia, kod÷l jo toks likimas, ir daro išva-
dą, kad priežastis turi būti ne Dievo ar kažkieno kito užgai-
da, o jis pats, jo poelgiai, padaryti jei ne šiame, tai ankstes-
niuose gyvenimuose. Tik žmogus sugeba analizuoti savo 
poelgius, jausmus ir daryti išvadas. 

Danguje žiba aib÷ žvaigždžių, tačiau naktį mes patiria-
me tik tamsą. Dieną saul÷, kuri t÷ra mažas šviesos taškelis, 
palyginti su dauguma žvaigždžių, viską apšviečia. Taip yra 
tod÷l, kad žvaigžd÷s yra labai toli, o saul÷ arti. 
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Atsidavimas moko kuklumo 

Išminties žvaigžd÷ – labai toli, tačiau jūs net nesisten-
giate prie jos priart÷ti. Esate patenkinti prietema, tuo, ką 
gaunate iš žinių pasaulio, ką teikia išsilavinimas ir intelek-
tas. Netrokštate reg÷jimo, kurį gali suteikti dvasiniu darbu 
išgryninta intuicija. V. K. Rao kalb÷jo apie masines žudynes 
bei žiaurumus, kuriuos suk÷l÷ Vakarų gyventojai, bijodami 
žydų ir kitų žmonių, apie didelį nepasitenkinimą, plintantį 
šalyse, iškent÷jusiose du pasaulinius karus, kad laim÷tų ne 
itin tvirtą nūdienos taiką. Anot jo, Vakarų mąstytojai vis la-
biau atsigręžia į Rytus ir mokosi taikos laim÷jimo ir išsau-
gojimo meno, netrikdomos ramyb÷s.  

Skaidriame ežero vandenyje liūtas pamat÷ savo atvaiz-
dą ir ÷m÷ pavyd÷ti, kad tas kitas, kaip jam pasirod÷, „liū-
tas“ yra toks stiprus, jaunas, nuožmus, kaip ir jis pats. Taigi 
liūtas paband÷ sunaikinti savo antrininką – šoko į ežerą ir 
÷m÷ draskyti jį, tačiau pats paskendo. Tokia būna pavydo 
pasekm÷. Jei pavyd÷site kitiems žmon÷ms, kurie t÷ra jūsų 
atvaizdai, – neišvengsite nelaim÷s. Atsidavimas, pasiauko-
jimas Dievui moko kuklumo, išvaduoja nuo pavydo. Įgiję 
išminties, suvokę, kad esate neatsiejama Dievo, kuris yra 
viskas, dalis, jausit÷s esą visiems giminingi – tada neskirs-
tysite žmonių ir niekam nepavyd÷site. 

Hariščandra laik÷si tiesos ir tapo nemirtingas. Karna 
uoliai užsi÷m÷ labdara, džiaug÷si gal÷damas pasitarnauti 
kenčiantiems ir laim÷jo nemirtingumą. Nedidinkite savo 
trūkumų, po truputį jų atsisakykite ir mokykit÷s tarnauti. 
Stenkit÷s kitiems pad÷ti pagal savo galimybes. Nor÷dami 
panaikinti neišmanymo tamsą, įpilkite į širdies lempą atsi-
davimo alyvos, panardinkite Dievo vardo dagtį ir uždekite 
ją didžiuoju Vedų posakiu (mahavakya). Aukodamiesi 
Dievui art÷kite prie Jo, pažinkite Jo šlovę, pajauskite Jo bu-
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vimą visur. Tegu aukojimasis būna tarsi alyva palaimos 
lempai. 

Tegu akis įgunda išvysti Dievo p÷dsakus  

Rajaningaras perskait÷ keletą eil÷raščių iš „Krishnakar-
nam-ritham“, kuriuose vaizdingai aprašomos vaiko Krišnos 
linksmyb÷s. Išoriškai šie posmai, regis, vaizduoja objekty-
vius dalykus, tačiau iš tikrųjų jų prasm÷ labai gili. Naudo-
kit÷s objektyviais vaizdais tarsi šviesa, kuria galite apšviesti 
subjektyvų atsidavimą. Pavyzdžiui, viename eil÷raštyje pa-
sakojama, kaip Krišna nuvert÷ grietin÷s puodynę ir, pagrie-
bęs gabalą sviesto, pab÷go. Jašoda surado vaiko sl÷ptuvę, 
sekdama p÷dsakais, kurie liko ant grindų nuo grietine iš-
teptų p÷dučių. 

Sviestas, kurio trokšta Viešpats, yra jogos vaisius, ga-
lutinis proto „išsukimo“, ugdant geb÷jimą skirti, produk-
tas. Jam patinka jį ragauti, o paragavęs pasitraukia į Savęs 
pažinimo vienatvę. Jūs taip pat galite rasti Dievą pagal Jo 
p÷dsakus, kurių yra visur. Tereikia išlavinti akis ir nuošir-
džiai ieškoti. Kur grožis, doryb÷, kuklumas, teisingumas, 
tiesa, meil÷, ramyb÷, ten ir Viešpaties p÷dsakai.  

Jei norite rasti tokių p÷dsakų, turite lavinti akis. Tai 
darant reikia išmokti valdyti protą. Protas yra minčių ir 
jausmų ašis. Tai – Aukščiausiosios Tikrov÷s, Absoliučios 
Sąmon÷s, mąstymo aspektas. Absoliuti Siela išreiškia save 
vaizdinga proto galia. Tačiau užuot pasisukusi link Abso-
liuto, ji krypsta į išorę ir pradeda naudoti pojūčius kaip 
įrankius, pamiršta savo šaltinį, sielą. Kaip ir kod÷l tai nutin-
ka – neaišku. Žinoma tik, kad tai nutinka ir kad to galima 
išvengti. 

Intelektas nesugeba suvokti pasaulio iliuzijos paslap-
ties, nes pernelyg jai pasiduoda. Jei norite tai suprasti, turi-
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te pakilti aukščiau už savo intelektą. Tai faktas, kurį reikia 
tiesiog pripažinti. Protas yra pasaulio fonas. Jeigu jūsų pro-
to veikla ir mintys bus sveikos, taikios, darnios, sklidinos 
meil÷s, netrukus laim÷site ramybę ir pažinsite Aukščiausią-
ją Tikrovę. Kaip tik tod÷l reikia uoliai dirbti dvasinį darbą, 
kad išmoktum÷te suvaldyti protą, žvelgti į savo vidų, Dievą, 
minčių šaltinį.  

Dasera, 1966 10 25 
 
 
 
 
 
 risiminkite Dievą,  
kuriame judate,  
kuris priverčia jus jud÷ti,  
kuris yra plačioji visata,  
kiekvienas jos atomas,  
kiekviena didel÷ žvaigžd÷. 
Pasirinkite vieną  
visur esančio, vidinio Dievo  
vardą bei pavidalą  
ir tai įsivaizduodami  
kartokite mintyse Jo vardą. 
Tai vadinama meditacija  
kartojant Dievo vardą (japasahita dhyanam). 

Satja Sai Baba 
 

P 
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Nesavanaudiška meilė nieko nebijo  
Kai Dievas ateina žmogumi, jis gyvena tarp žmonių, 
tačiau n÷ra jų veikiamas, niekada nenukrypsta nuo ke-
lio. Pavydūs žmon÷s užgauliojo J÷zų. Kai kurie sek÷jai 
net jį išdav÷ ir paliko. Savanaudiški žmon÷s visada pa-
vydi geriems ir didingiems žmon÷ms. Kadangi J÷zaus 
meil÷ buvo nesavanaudiška, jis nieko nebijojo. Tie, kurie 
nieko nemyli, nuolat apimti baim÷s. Meil÷ suteikia drą-
sos ir skatina veikti. Jai patinka bebaimiškumas. Jei sek-
site Mokytoju, išdrįsite pažvelgti velniui į akis, kovoti 
iki galo ir baigti žaidimą. 

Satja Sai Baba  
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38. ŽŽŽŽODIS GIMIMO DIENOS PROGA 

Pradžios ir pabaigos neturinti laiko t÷km÷ nepaliauja-
mai, negailestingai neša per visatą dieną ir naktį, vasarą ir 
žiemą. Visų gyvų būtybių laikas kasdien trump÷ja. T÷km÷s 
pagautas žmogus nežino savo likimo, niekada n÷ nesusi-
mąsto, kad jo gyvenimo trukm÷ sparčiai trump÷ja. Taip jis 
elgiasi d÷l neišmanymo.  

Turtai neilgaamžiai. Darbas ir aukštos pareigos – taip 
pat laikini dalykai. Gyvenimo liepsna v÷jui pučiant gęsta. 
Jaunyst÷ – tarsi tris dienas trunkanti mug÷. Po malonumų 
ir s÷km÷s seka liūdesys. Palaimintas žmogus, kuris tai žino-
damas jam duotą laiką skiria tarnauti Viešpačiui. 

Kol gyvenimo paukštis neišskrido iš kūno narvo, ieš-
kokite prieglobsčio prie Dievo kojų. Tas narvas atviras! 
Kiekvieną akimirką paukštis gali išskristi. Tai tiesa. Neiš-
man÷liai to nesupranta – mušdami būgnais jie tik garsiai vi-
siems giriasi, kokie yra turtingi ir laimingi, vaikų bei vai-
kaičių supami. Deja, nuo gimimo rūpestingai prižiūrimi fi-
ziniai r÷mai griūna, byra. Ką jau sakyti apie tuos, kurie tvir-
tina, kad visi tie dalykai yra „jų“? Jie tiesiog apsigauna. Vis-
kas netikra, laikina. Tai tik oro pilys, sapnai. 

Apmąstykite šią tiesą, garbinkite Šri Hari117 – tik tai su-
teiks jums amžiną džiaugsmą. 

Kambario, vadinamo kūnu, tvirtoje d÷ž÷je, vadinamo-
je širdimi, yra išminties brangakmenis. Keturi gudrūs va-

                                                 
117 Hari – kitas Višnaus įsikūnijimo Krišnos vardas. 
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gys: geismas, pyktis, godumas ir pavydas tyko jį nugvelbti. 
Pajuskite pavojų, kol nev÷lu. Tegu Visatos Saugotojas Vieš-
pats jus sustiprina ir padeda saugoti brangakmenį. Tada 
būsite turtingi meile ir ramybe. 

Kai pelnysite palaimą, liūdesys dings 

Kai v÷jas nupučia debesis, slepiančius m÷nulio veidą, 
v÷sus m÷nulis šviečia aiškiai. Kai egoizmo debesys išsi-
sklaido, tyrą žmogaus sielą apšviečia jo prigimties šviesa. 
Tai palaimos pakopa. Kai ji pasiekiama, liūdesio nebelieka. 
Kur žiburys, ten n÷ra tamsos. Jei uždegsite išminties žiburį, 
jis niekada nemirg÷s, nenusilps, neužges. Palaima ir ramy-
b÷, kurių žmogus ieško išoriniame pasaulyje, nepastovios ir 
netikros. Patenkinęs kokį nors neprotingą norą, jis pasiduo-
da geismui, pykčiui, neapykantai, pavydui. Suvaldykite ir 
įveikite šias niekingas savybes – tik tada gal÷site pelnyti 
tikrą palaimą ir ramybę. Ne tik pelnysite, bet ir patys tapsi-
te palaima bei ramybe. 

Ko moko žmoniją karai? Tik to, kad geismas, pyktis, 
neapykanta ir pavydas yra žmogų persekiojančios pikto-
sios j÷gos. Pažiūr÷kite, kokia dabar pasaulyje kilo anarchija, 
savival÷, chaosas, žudyn÷s. Tai piktųjų j÷gų apraiškos. Net 
jūsų fizin÷s ligos ir namų nes÷km÷s yra blogio pasekm÷. 
Nepasteb÷damas savo klaidų ir trūkumų, žmogus priskiria 
tas klaidas ir trūkumus kitiems, juos žeidžia. Tai – nuod÷-
m÷. Taip elgdamiesi jūs trumpai pasijuntate nekalti ir paky-
l÷ti, tačiau paskui kenčiate nerimą, liūdesį, skausmą. 

Dvasiniai ieškotojai turi valdyti pyktį 

Neapykanta ir pavydas bjauroja tikrąjį žmogaus gro-
žį. Pyktis yra daugelio nuod÷mių kuras. Apimti pykčio 
pažvelkite į veidrodį ir pamatysite, kad esate panašūs į se-
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nov÷s Šurpanakhą ar Lankinę118. Aistros savyb÷, kuri tuo 
metu jumyse sukyla, demoniška – tad reikia jos vengti. Jei 
norite, kad jums dvasin÷je srityje sektųsi, išmokite valdyti 
pyktį, sustabdyti minčių klajones, jų nepastovumą. Įveiki-
te savo vidinį nerimą. Taip pat stenkit÷s kitiems nesukelti 
nerimo. Tik÷kite, jog kiekviename žmoguje yra Šiva, kuris 
yra kv÷pavimas (swasam), ugdykite meilę visiems (viswa-
prema), išreikškite ją savo žodžiais ir darbais. Taip elgda-
miesi laim÷site tiesą, ramybę ir laimę, susiliesite su palai-
mos šaltiniu. 

Dar vienas dalykas. Pasak šventųjų raštų, pavydas, go-
dumas, geismas, pyktis yra žmogaus ligų priežastys. Tokių 
savybių turintis žmogus gali valgyti sveikiausią maistą, ta-
čiau tai jam sveikatos nesuteiks – jis kent÷s įvairius virški-
nimo ir nervų sutrikimus. Tod÷l dvasiniai ieškotojai ir tie, 
kurie siekia išsivaduoti iš kančių, turi atsikratyti šių blogų 
polinkių, nukirsti juos aštriu dvasin÷s išminties kardu. Jie 
turi melsti Dievą išvaduoti juos iš šių netikusių savybių. 
Dabar pat prad÷kite melstis, kad Viešpaties malon÷ suteik-
tų jums j÷gos jas suvaldyti ir įveikti. Stipriau tik÷kite Dievu, 
labiau myl÷kite. Tegu meil÷ apima visą žmoniją. Kito kelio 
mylinčiam Dievą n÷ra.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
118  Šurpanakha – „Ramajanos“ veik÷ja, piktoji demono Ravanos sesuo,  

Lankin÷ – demon÷, vyriausioji Lankos miesto sargybin÷. 
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 eįsipainiokite į šio pasaulio tinklus,  
neįsivelkite į jo problemas.  
Kartodami Dievo vardą  
stenkit÷s kuo dažniau  
įkv÷pti tyro dvasinio oro. 
Iš 24 paros valandų  
6 skirkite tenkinti asmeniniams poreikiams,  
6 – tarnauti kitiems, 6 – miegoti  
ir 6 – būti su Dievu.  
Tokia dienotvark÷ suteiks jums plieno tvirtumo. 

Satja Sai Baba  
 
 
 

Visada galvokite apie tikslą 
Bharatos kultūra nustat÷ taisykles laim÷ti amžiną palai-
mą, kuri yra g÷rio, džiaugsmo ir visų troškimų patenki-
nimo suma. Tačiau žmogus trokšta menkaverčių dalykų, 
nereikšmingo džiaugsmo, stengiasi patenkinti žemus 
troškimus. Ieškodami Dievo nenuklyskite į šalikeles ir 
miražus. Aukso ieškotojas turi nekreipti d÷mesio į varį 
bei kitus gelsvos spalvos metalus, kurie jį klaidina. Žmo-
gus privalo nepailsdamas žygiuoti į Dievą, tarsi up÷, 
skubanti į tikslą (jūrą), peršokdama slenksčius, veržda-
masi pro krūmynus ir eršk÷čius, įveikdama sm÷lynus.  

Satja Sai Baba  
 

N 
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39. DDDDU POLICININKAI 

 Navaratri švenčiama pažymint dieviškumo (daiva-
thwam) pergalę prieš š÷toniškumą (danavathwam), tarpinin-
kaujant didžiajai j÷gai (mahashakthi), kuriai atstovauja Čan-
d÷, Durga ir Kal÷119. Šiandien Dipavali švent÷je minime 
dangaus j÷gų pergalę prieš pragaro j÷gas, g÷rio – prieš blo-
gį, kilimo į dangų – prieš kritimą žemyn. Tai simbolizuoja 
Krišnos ir Satjabamos pergal÷ prieš Narakasurą120. Žmo-
gaus gyvenimas Žem÷je – nuolatin÷ kova tarp žemyn tem-
piančių ir aukštyn keliančių skatulių. Šiame dharmos lauke 
nuo pat gimimo iki mirties vyksta kauravų mūšis. Gyveni-
mas – tai žaidimas su ugnimi. Reikia išmokti džiaugtis šilu-
ma ir nenudegti. Išmokite išmintingai naudotis pojūčiais ir 

                                                 
119  Įvairiuose indų šventuosiuose raštuose minimos trys deiv÷s:  

Čand÷ – veržlią kosminę energiją simbolizuojanti deiv÷,  
Durga – gyvenimo j÷gą sauganti deiv÷,  
Kal÷ – blogį griaunanti ir iliuziją išsklaidanti deiv÷. 

120  Pasak legendos, galingas demonas Narakasura, moterų priešas, įsi-
geid÷ valdyti žemę ir dangų. Jis pavog÷ dangaus motinos Adit÷s 
auskarus ir pagrobęs 16100 moterų, įkalino savo rūmuose. Tada In-
dros vadovaujami dievai nu÷jo pas Višnų ir papraš÷ išvaduoti juos 
nuo šio demono. Višnus pažad÷jo tai padaryti, kai įsikūnys kaip 
Krišna. Narakasura ilgai karaliavo. Pagaliau gim÷ Krišna. Jo žmona 
Satjabama, sužinojusi apie netinkamą demono elgesį su moterimis, 
papraš÷ leidimo paskelbti karą. Krišna ištes÷jo Višnaus duotą paža-
dą ir su Satjabama puol÷ Narakasuros tvirtovę. Tačiau demonui pa-
vyko lengvai sužeisti Krišną. Šis nualpo. Pamačiusi tai Satjabama 
puol÷ Narakasurą ir jį įveik÷.  
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intelektu, kad ne patektum÷te į pasaulio tinklą, o iš jo išsi-
vaduotum÷te. 

Savo sieloje, uždengtoje neišmanymo tamsos, atraskite 
prarastą džiaugsmą. Pamet÷te apyrankę lęšių lauke, o ieš-
kote jos inde, kuriame verdate lęšius. Ieškokite džiaugsmo 
savo viduje – tinkamai ieškokite ir iš tikrųjų jį ten rasite.  

Pasak „Bhagavatos“, žmoguje tūnantį Narakasurą ga-
lima įveikti nuolat prisimenant Krišną, kuris jį nugal÷jo. Ta-
čiau prisiminti reikia nuolat. Jei truputį patrinsite geležies 
gabaliuką į kietą paviršių, jis tik įšils. Trinkite smarkiai ir jis 
įkais iki raudonumo. Jei trinsite su pertraukomis, geležis at-
šals ir visas triūsas bus perniek. Dirbti reikia nuolat. Kai ku-
rie žmon÷s nusistato taisyklę – dešimt ar dvidešimt tūks-
tančių kartų pakartoti Dievo vardą ir baigę tai daryti jaučia-
si patenkinti. Tokie žmon÷s prisimena Dievo vardą tik kitą 
dieną. Tačiau žmogaus protas – tarsi vandens pelk÷, kuri 
labai greitai apauga samanomis. Tada darbą reikia v÷l pra-
d÷ti iš pradžių.  

Kad ir kur būtum÷te, galvokite apie Dievą 

Dievo prisiminimas turi būti tarsi neregimas bet ku-
rios žmogaus veiklos šaltinis, trykštantis kiekvieną būdra-
vimo minutę. Tada jis trykš net sapnuojant ir panirus į gilų-
jį miegą, pad÷s savajam „aš“ amžinai susilieti su „Juo“. 
Žmogus turi visada galvoti apie Dievą, kaip ta motina, ku-
ri, kad ir kur būtų – prie šulinio, karvid÷je, virtuv÷je ar mal-
dų kambaryje, rūpinasi, kad kas nenutiktų lopšyje gulin-
čiam jos kūdikiui.  

Toks nuolatinis prisiminimas įmanomas tik ilgai lavi-
nantis. Staiga jo neįgysite. Tad stropiai lavinkit÷s. Jeigu jūsų 
širdyje bus Visatos Viešpats (Visweswara), gal÷site apkeliau-
ti visą pasaulį (viswa). Kartą vienas šventikas, dirbęs Šivos 
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šventykloje, tur÷jo vykti į kaimą. Tad jis papraš÷ sūnaus, 
kad šis atliktų apeigas (puja) ir pagarbintų Dievą ugnimi 
(arathi). Garbindamas Dievą ugnimi jis tur÷jo dešine ranka 
sukti ratu degantį kamparą, o kaire ranka tuo pačiu metu 
energingai skambinti varpeliu. Tačiau sūnus buvo naujo-
kas – abiems rankom jis dar÷ vienodus judesius: energingai 
kratydamas suko ratus. Jei norite suderinti du skirtingus ju-
desius, reikia lavintis. Taip pat reikia lavintis, jei norite ke-
liaudami per pasaulį, vykdydami pareigas, visus darbus 
skirdami Dievui, nuolat Jį prisiminti. Stiprinkite j÷gą (shak-
thi) ir raskite kelią į nuolatinę laimę (yukthi), tada išsiugdy-
site prieraišą (rakti), kuri skiriama Dievui taps atsidavimu 
(bhakti), o šis paskatins atsitraukti nuo to, kas trukdo sutelk-
ti d÷mesį į Dievą (virakti), ir nuves į išsivadavimą (mukti).  

Pasaulis žavus, kai nuo jo pasitraukiate 

Kartą Turto deiv÷ Lakšm÷ ir jos vyresnioji sesuo, Ne-
turto deiv÷ Džajestha121, ÷m÷ ginčytis, kuri iš jų svarbesn÷. 
Jos at÷jo pas tris dievus: Brahmą, Višnų ir Šivą, kad šie nu-
spręstų, nes pačios nesiryžo imtis tokios atsakomyb÷s. Ta-
čiau dievai atsisak÷ pad÷ti, teisindamiesi neturį laiko. Tada 
seserys kreip÷si į Naradą. Jis patar÷ paklausti vieno garsaus 
pirklio iš Varanasio. Kai deiv÷s pas jį nu÷jo, žmogus sutri-
ko, nežinojo, ką daryti: jei Turto deivei nepatiks tai, ką jis 
pasakys, teks kent÷ti. Be to, pirklys nenor÷jo, kad jį palai-
mintų vyresnioji sesuo, nes ji – Neturto deiv÷. Tad žmogus 
nutar÷ įtikti abiems seserims sakydamas: „Vyresnioji sesuo 
miela, žavi ir gera, kai išeina, o jaunesnioji sesuo miela, žavi 

                                                 
121  Džajestha arba Alakšme induizme vadinama Neturto deiv÷, Lakš-

m÷s sesuo ir priešingyb÷. Ji apsireiškia tada, kai Lakšm÷s palaiminti 
praturt÷ję žmon÷s išpuiksta, ima pavyd÷ti, pasiduoda godumui, 
arogancijai.  
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ir gera, kai ateina“. Abi seserys buvo pavadintos mielomis, 
žaviomis ir geromis, tad abi liko patenkintos. Pasaulis dva-
siniam ieškotojui turi būti žavus tada, kai jis nuo jo pasi-
traukia. Dabar jums atomas atrodo svarbiausias iš visų, o 
siela nesvarbi. Painiojate vertybes. 

Visada rinkit÷s vadovaudamiesi tikrosiomis vertyb÷-
mis. Jūsų tikslas – pažinti Dievą, Tikrovę, esančią už regi-
myb÷s. Nepamirškite to. Jei ką nors veiksite tik÷damiesi 
sau naudos, tur÷site susitaikyti su pasekm÷mis ir patirti 
džiaugsmą arba liūdesį, prival÷site gimti, kad pažintum÷te 
abu jausmus. Į kitą kal÷jimą perkeliamą žmogų lydi du po-
licininkai. Į kitą gyvenimą jus lyd÷s geros ir blogos pasek-
m÷s. Jei norite nuo jų pab÷gti ir apskritai išvengti kal÷jimo, 
veikite, bet nekaupkite pasekmių, kitaip sakant, nesijaudin-
kite d÷l pasekmių, viską palikite Dievui, kuris paskatino jus 
veikti ir sudar÷ tam sąlygas. Viską – veiksmą, valią ir no-
rą – aukokite Dievui. 

Mokytis reikia iki pat mirties  

Kartą Samartha Ramadasas, skaitydamas knygą, ÷jo 
per turgų. Vienas žmogus persp÷jo, kad skaitytų ne eida-
mas, o mokykloje. Tačiau Ramdasas atsak÷ taip: „Man visas 
pasaulis yra mokykla, kurią turiu lankyti visą gyvenimą. 
Man mokykla, kurioje mokausi pamokas, niekuo nesiskiria 
nuo pasaulio, kuriame mokausi kitokių pamokų.“ Moterų 
mokykla – namai, vyrų mokykla – biuras arba fabrikas. 
Mokytis reikia iki pat mirties, o gimus – toliau tęsti moks-
lus. Pasaulietinis gyvenimas (samsara) yra įvairios patirties 
esm÷ (sara). Tačiau jūs turite lavinti savo intelektą ir tvirtai 
tik÷ti pasirinktu Dievo vardu bei pavidalu. 

Kartą t÷vas su sūnumi nusipirko turguje asilą. Iš pra-
džių jie nusprend÷, kad sūnus josiąs asilu, o t÷vas eisiąs ša-
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lia. Tačiau kažkas papriekaištavo sūnui, kad nedera šiam 
joti raitam, kai senyvas žmogus eina šalia p÷sčias. Kai abu 
vyrai atsis÷do ant asilo, kiti v÷l ÷m÷ jiems priekaištauti ir 
patar÷ nešti gyvulį. Jiedu tai padar÷ pri÷ję tiltą, tačiau asilas 
išsigando, ištrūko jiems iš rankų ir įkrito į upę. Jei klausysi-
te visų be išimties, o patys negalvosite, jums nutiks tas pat. 
Tad pasirinkite vieną Dievo vardą ir pavidalą, kartokite 
vieną vardą, prisiminkite ir medituokite vieną pavidalą. 
Tik tada išlavinsite koncentraciją. 

Kaip kuriama Sai brolija  

Min÷jote meilę, siejančią jus su šia vieta. Mane su ju-
mis sieja jūsų meil÷ Man ir Mano motiniška meil÷ jums. Ne-
noriu laikyti jūsų čia, Prašanti Nilajame. Žinau, kad turite 
pareigų tam tikriems žmon÷ms ir įstaigoms, kuriose tar-
naujate. Be to, noriu, kad suprastum÷te, jog Aš esu visur. 
Nesu varžomas nei laiko, nei erdv÷s, nei priežasčių.  

Kai buvo įveiktas Narakasura, kitaip sakant, kai buvo 
nugal÷ti šeši žemyn tempiantys žmogaus priešai (geismas, 
pyktis, godumas, klydimas, puikyb÷, pavydas), tik tada aiš-
kiai ir ryškiai nušvito išminties liepsna. Kaip tik tod÷l šian-
dien visuose namuose uždegamos ir statomos lempos, kad 
išsklaidytų tamsą, blogio ir silpnybių buveinę. Tiesa nuga-
l÷s melo priešus. Tokia yra Satjabamos, kurią Viešpats pa-
naudojo kaip įrankį Narakasurai įveikti, prasm÷. Nebūtina 
smulkiai pasakoti su Dipavali švente siejamų legendų. Puo-
sel÷kite gerąsias savybes, imkit÷s gerų darbų, ieškokite ge-
rų draugų – taip sukursite Sai broliją (Sai samaj). 

Dipavali, 1966 11 11 
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 ventykloje skeldami kokoso riešutą pusiau manykite, 
kad taip naikinate savo egoizmą.  
Kokoso riešuto auka n÷ra skirta,  
kad Dievas jį suvalgytų!  
Tai egoizmo griovimo simbolis.  
Egoizmą reikia vienu smūgiu, išminties smūgiu,  
perskelti pusiau. 
Kada jums tai pavyks?  
Kada vienu smūgiu perskelsite  
kokoso riešutą pusiau?  
Tada, kai nuimsite pluoštinį kiautą. 
Žmogus taip pat turi nuimti šiurkštų  
geismo, pykčio, pavydo  
ir kitų blogų savybių sluoksnį. 

Satja Sai Baba  
 

Š 
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40. DDDDIEVO VARDAS 

Pasak šventųjų raštų, Dievo malonę laim÷ti galima de-
vyniais būdais: klausantis apie Jo šlovę (sravanam), šlovi-
nant giesm÷mis (kirthanam), prisimenant (smaranam), garbi-
nant Jo p÷das (pada sevanam), garbinant Jo atvaizdą ir Jo se-
k÷jus (vandanam), atliekant apeigas (archanam), tarnaujant 
(dasyam), bendraujant su Juo kaip su draugu (sneham) ir 
Jam aukojantis (atma nivedanam). Tokiais keliais eidami pa-
sieksite tikslą. Kiekvienas žmogus turi siekti laim÷ti Dievo 
malonę. Ji suteiks jums džiaugsmo dabar ir ateityje. Deja, 
nelaimingas žmogus pasiduoda neramioms mintims, ken-
čia nuo neišmanymo ir pats sau neleidžia džiaugtis Dievo 
malon÷s spinduliais. Indijoje nuo senų senov÷s žinoma, 
kad žmogaus gyvenimas šventas ir prasmingas. Tačiau ne-
daugelis tai dabar supranta ir tuo pasinaudoja.  

Dievo atvaizdo garbinimas, kurį indai vertina kaip 
svarbią dvasinio darbo dalį, pajuokiamas. Tai didel÷ klaida. 
Jei norite atsigerti pieno, turite tur÷ti puodelį ar kitokį indą. 
Jei norite džiaugtis Dievo malone, reikalingas indas, vadi-
namas Dievo atvaizdu. Atvaizdas yra ne tikslas, o priemo-
n÷, išorinis pavidalas. Vidinis pavidalas – dieviškumas. Va-
karų kritikai juokiasi iš atvaizdo garbinimo ir sako, jog in-
dai Dievą paverčia akmeniu. Tačiau iš tikrųjų indai paver-
čia akmenį Dievu. Viešpats yra šviesos šaltinis, išsklaidan-
tis neišmanymo tamsą. Kaip tik tod÷l Šankaračarja ragino: 
„Šlovink Govindą (bhaja Govindam). O, siela, skendinti am-
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žinoje neišmanymo tamsoje, šlovink Govindą (bhaja Govin-
dam, moodha mathe).“ 

Dievo vardą reikia tarti su jausmu 

Kartą vieną piligrimą džiungl÷se užklupo naktis. Jis 
žinojo turįs įveikti aštuonis kilometrus, kol suras kaime 
prieglobstį. Žmogus laik÷ rankoje mažą žibintą, kurį užde-
gęs nusimin÷, nes jis apšviet÷ tik metrą. „Kaip man su to-
kiu mažu žibur÷liu įveikti aštuonis kilometrus?“ – padeja-
vo piligrimas. Tuo metu pro šalį ÷jo išmintingas žmogus. 
Pamatęs vargstantį piligrimą jis tar÷: „Mielas žmogau, eik 
į priekį laikydamas rankoje žibintą. Gali nueiti aštuonis ar-
ba aštuoniasdešimt kilometrų, bet visada aplink tave bus 
šviesu.“ Žmogus gali perplaukti vandenyną plaustu, pa-
gamintu tik iš dviejų surištų rąstų. Mažu įrankiu galima 
padaryti didelį darbą. Menkas žibur÷lis pad÷s žmogui 
naktį pereiti per tankų mišką. Tad nemanykite, kad Dievo 
vardas t÷ra vienas ar du skiemenys. Kad ir trumpas žodis, 
jis gali pad÷ti suvokti dieviškumo esmę. Iš mažos s÷klel÷s 
išauga didelis medis.  

Pasak šventųjų raštų, Aukso (Kritha) amžiuje žmogus 
gal÷jo laim÷ti išsivadavimą medituodamas, Sidabro (Thre-
tha) amžiuje – atlikdamas ritualines apeigas, Bronzos (Dwa-
para) amžiuje – garbindamas Dievą, o šiame Geležies (Kali) 
amžiuje – kartodamas Dievo vardą. Tačiau nepakanka ži-
noti Dievo vardo svarbą. Tai tarsi vitaminų tablet÷. Vien ži-
nios negali išgydyti. Išgerkite tabletę, pasisavinkite ją – tada 
išgysite. Nepakanka tik lavinti liežuvį. Dievo vardą reikia 
tarti nuoširdžiai, prisimenant vardo reikšmę. Tada patirsite 
tikrąjį džiaugsmą. 
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Dievui rūpi ne išorinis pasirodymas,  
o nuoširdumas 

Visi trokšta ramyb÷s (shanthi), tačiau elgiasi taip, kad 
gauna priešingą rezultatą – nerimą (ashanthi). Žmogus sodi-
na medviln÷s krūmą, o laukia, kad jame subręstų mango 
vaisius. Reikia žinoti, kaip gauti tai, ko reikia. Žmogus kar-
tais elgiasi tarsi paukštis, kuris pamatęs m÷sos gabal÷lį, 
puola prie jo, nematydamas tinklo, ištiesto jam pagauti, ne-
pastebi spąstų, nejaučia, kad susipainioja tinkle. Iš to tinklo 
jis gali ištrūkti kartodamas Dievo vardą. Tačiau kad vardas 
išgelb÷tų žmogų, jo širdis turi būti tyra. Antraip gali nutikti 
kaip gaminant valgį variniame inde – maistas taps nuodais. 
Jei dirbsite dvasinį darbą pikta širdimi – labai kent÷site.  

Žmon÷s skaito „Ramajaną“ nuo pradžių iki pabaigos 
50 ar 60 metų, bet neugdo n÷ truput÷lio Hanumano atsida-
vimo, nesistengia vadovautis šiuo epu kasdieniame gyveni-
me. Žmon÷s aptarin÷ja Hanumano arba Radhos atsidavi-
mą, garsiai ir ilgai kalba apie Čaitanją, tačiau negyvena 
taip, kaip kalba. Jie gieda apie Dievo šlovę ir malonę. To-
kios giesm÷s dabar jau sklinda net iš radijo imtuvų ar kase-
tinių magnetofonų. Tačiau Dievui rūpi ne išorinis pasirody-
mas, o nuoširdumas ir tvirtas tik÷jimas.  

Kartą karalius įsak÷ statybų prižiūr÷tojui atgabenti jam 
tiesios, lygios medienos, be jokių gumbų. Žmogus ieškojo 
visoje šalyje, bet niekur negal÷jo rasti tokios lygios medie-
nos. Pagaliau jis pamat÷ bananų plantaciją, kurioje buvo 
tai, ko jis ieškojo. Tad statybų prižiūr÷tojas atvež÷ karaliui 
bananų medžių kamienų. O šis tik pasijuok÷ iš jo kvailu-
mo – nors išoriškai tie medžiai atrod÷ nepriekaištingai, 
jiems trūko vidinio tvirtumo. Dievui taip pat labiau rūpi vi-
dinis tyrumas ir stipryb÷. 
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Godumas žmogų pražudo 

Žinoma, gerai trokšti palaimos, tačiau taip pat turite 
žinoti, kaip ją pelnyti. Kiekviename žingsnyje tyko mir-
tis – tad būkite budrūs. Kartą vienas ūkininkas nusprend÷ 
nusipirkti daugiau žem÷s ir jos ieškodamas nuvyko į Tun-
gabhadrą bei Nagardžunasagarą. Tačiau ten žem÷ buvo 
labai brangi. Tada ūkininkas nuvyko į Šiaur÷s Indiją ir su-
žinojo, kad netoli Himalajų galima pigiai nusipirkti geros 
žem÷s. Tad jis nukako tenai. Tos vietov÷s radža pažad÷jo 
žmogui duoti tiek žem÷s, kiek jis sugeb÷s jos apeiti per 
vieną dieną nuo aušros iki sutemos. Didelio godumo 
apimtas ūkininkas atsik÷l÷ saulei patek÷jus ir, nešvaisty-
damas laiko pusryčiams, pasileido tekinas per žemę, nesu-
stojo n÷ minut÷s pails÷ti. Jis džiaug÷si, kad nemokamai 
gaus didelį žem÷s plotą. Prieš pat saul÷lydį ūkininkas pri-
art÷jo prie tos vietos, nuo kurios prad÷jo b÷gti, bet buvo 
toks išvargęs, kad nebegal÷damas žengti daugiau n÷ vieno 
žingsnio krito ant žem÷s, kurios taip troško, ir išleido pas-
kutinį kvapą. Jo širdis neatlaik÷ tokio l÷kimo, skubos ir 
įtampos. Ir ką žmogus laim÷jo? Šešias kapo p÷das. Godu-
mas jį pražud÷. Žmon÷ms būdingas dar ir dvasinis godu-
mas. Jie būna pasin÷rę į pasaulietišką veiklą 23 valandas ir 
55 minutes, o Dievą prisimena tik 5 minutes (kartais iš bai-
m÷s – kelias minutes ilgiau), tačiau tikisi, kad Jis išspręs 
visas jų problemas. Deja, kad pelnytum÷te Dievo malonę, 
turite būti tyri, o tai laim÷site tada, kai prisiminsite Dievą 
visada, kiekvieną akimirką.  

Kaip pažinti Dievą 

Jei giedosite giesmes, bus lengviau prisiminti Viešpatį. 
Kai Dievas garbinamas muzika, širdis, Jį šlovindama, skais-
t÷ja. Viešpats pasak÷ Naradai: „Aš esu ten, kur gieda Mano 
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sek÷jai“. Dievas m÷gsta harmoniją, melodiją, muziką. Gieda-
mas vardas patrauklesnis. Plokite į taktą, giedokite į toną. 
Kai stov÷dami po medžiu plojate rankomis ir šaukiate, jame 
tupintys paukščiai nuskrenda šalin. Ir jūs vaikykite geismo, 
pykčio, godumo, prieraišos, puikyb÷s ir neapykantos paukš-
čius. Abiem rankom plodami garsiai giedokite: „O, Rama! O, 
Krišna!“ – to pakaks, kad nuskaist÷tų jūsų siela.  

Kuo geriausiai išnaudokite visas progas pažinti Dievą. 
Tačiau reikia žinoti, kaip tai daryti. Tur÷dami peilį prisi-
minkite, kad jį reikia naudoti ne gerklei persipjauti, o ruo-
šiant pietus pjaustyti vaisius ir daržoves. Šį žmogaus gyve-
nimą taip pat naudokite ne tam, kad patys save sužlugdy-
tum÷te, o kad išsivaduotum÷te.  

Dievo vardas (nama) yra valtis (nava), kuria galite per-
plaukti gyvenimo jūrą. Rūpinkit÷s, kad joje neatsirastų 
geismo, pykčio ir kitų netinkamų savybių plyšių. Šios savy-
b÷s prakiurdo širdį – net jeigu Dievas įpila į ją Savo malo-
n÷s, ji išteka pro kiaurymę ir lieka nepanaudota. Tad būkite 
labai atsargūs. Dažnai primenu, kad protas yra tarsi foto-
aparato objektyvas. Nukreipkite jį bet kur ir spustel÷kite 
mygtuką – gausite atvaizdą. Rinkit÷s gerus dalykus, atsisa-
kykite blogųjų. Pam÷ginkite susilieti su beribe, didinga vi-
sata. Kai įpilate vandens stiklinę į jūrą, jis tampa jūros van-
deniu. Nepilkite vandens į nutekamąjį vamzdį, nes jis taps 
kanalizacijos vandeniu. 

Dievo vardas – panac÷ja nuo visų ligų  

Dvasinį darbą reikia dirbti kasdien. Tai tarsi dulkių 
šluostymas ir grindų šlavimas namuose. Jei kurią nors die-
ną to nepadarysite, susikaups daugiau dulkių. Jei dirbsite 
dvasinį darbą nuolat, jūsų širdies altorius visada bus šva-
rus. Pasak šventųjų raštų, „Prisiminti Dievą reikia visada 
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(sarvada), bet kuriuo metu (sarvakaleshu), visur (sarvathra)“. 
Dievo vardo kartojimas pažadina stipryb÷s šaltinį ten, kur 
n÷ra jokių kitų šaltinių. 

Jei norite numalšinti troškulį, nereikia išgerti viso Gan-
gos up÷s vandens – pakanka vienos stiklin÷s. Jei norite iš-
gyti nuo „gimimo ir mirties“ ligos, pakanka kartoti Dievo 
vardą. Tai tarsi vitamino B12 tablet÷s, skiriamos ligoniams 
nuo įvairių ligų. Dievo vardas yra panac÷ja. Nereikia ieško-
ti nieko kito. Jis pakankamai veiksmingas.  

Gyvenimas yra valtis, o Dievo vardo kartojimas – prie-
mon÷ išsivaduoti. Imkime pavyzdžiu Naradą. Paklaustas, 
kod÷l jis, gal÷damas patekti į dangiškus Šivos ir Višnaus 
namus, Kailasą bei Vaikuntą, laim÷jęs didelę malonę, vis 
tiek kartoja Dievo vardą, atsak÷: „Kas daugiau gali man su-
teikti palaimos?“ Kartą Thukaramas ÷jo gatve kartodamas: 
„Rama, Rama“. Praeivis jo paklaus÷: „Ką nepaliaujamai 
kartodamas tikiesi gauti: Kailasą ar Vaikuntą?“ Thukara-
mas atsak÷: „Aš nežinau, kas yra Kailasas ir Vaikunta. Ži-
nau tik, kad Ramos vardas man teikia dangišką palaimą.“ 
Kai širdis plaka Ramos vardo ritmu, žmogus iš tikrųjų jau-
čiasi, tarsi būtų danguje.  
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smigusį į odą spyglį galima ištraukti tik kitu spygliu. 
Neištrauksite jo nei peiliu, nei plaktuku, nei kardu. 
Veiksmo pasekmes taip pat galima panaikinti  
tik atliekant kitą veiksmą –  
tod÷l reikalingas dvasinis darbas.  
Šankaračarja, veikdamas netikrame pasaulyje,  
kurdamas vienuolynus, rašydamas knygas,  
dalyvaudamas diskusijose,  
skleid÷ žinią, kad pasaulis yra netikras.  
Negalima nieko neveikti,  
tik reikia rūpintis, kad jūsų veiksmai  
būtų atliekami iš meil÷s  
ir būtų skirti pasaulio gerovei.  

Satja Sai Baba 
 

Nepamirškite Kūrėjo 
Dabar mokslas ir technologijos sparčiai žengia plačiais 
žingsniais į priekį, bet žmogus neugdo dieviškų savy-
bių. Technologija yra mokslo vaikas. Tačiau dar anks-
čiau už juos buvo Vedų mokslas. Šiuolaikinis mokslas 
siekia sužinoti viską apie kūriniją, o Vedos pateikia ži-
nių apie Kūr÷ją. Visi gamtos mokslai nagrin÷ja tai, kas 
yra sukurta. Nor÷damas suprasti kūriniją, žmogus pa-
miršta Kūr÷ją, iš kurio atsirado viskas. Žmogus nebe-
moka ugdytis dieviškos meil÷s savyb÷s tod÷l, kad pamir-
šo Kūr÷ją. Dievas yra meil÷. Meil÷ yra Dievas. Pamirš-
dami meilę pamirštate Dievą. 

Satja Sai Baba 

Į 
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41. KKKKELRODö ŽVAIGŽDö 

Tyra širdis skaisčiai šviečia. Tyra meil÷ teikia nepa-
prastą džiaugsmą. Gerumas gali išgydyti ligos pakirstą 
žmoniją ir net suteikti nemirtingumą. Būkite geri – išsiva-
duosite nuo liūdesio. Gerumas teikia didelį pasitenkinimą. 
Palaima išgena baimę. Jei žmogus visą gyvenimą galvoja 
tik apie Dievą, Viešpats jam tampa kelrode žvaigžde. 

Žmogus yra nemirtingumo vaikas. Visi žmon÷s – bro-
liai, nes visi yra tos pačios dieviškos liepsnos kibirkštys. Vi-
si dvasingi. Kiekvieno žmogaus prigimtin÷ teis÷ – myl÷ti ir 
stengtis tai išreikšti. Žmon÷s turi myl÷ti vieni kitus. Iš to-
kios tarpusavio meil÷s kils palaima. 

Tačiau dabar viskas kitaip. Kod÷l žmon÷s pešasi, kelia 
vieni kitiems nemalonumus, ginčijasi, nesutaria d÷l skirtin-
gų nuomonių, pl÷šikauja, žudo? Kokia to priežastis? Juk vi-
si žmon÷s yra savi, jie – tai jūs patys. Į save atsukate peilį. 
Kur dingo dvasinis tyrumas? Kas nutiko Vedų įsakymui: 
„Sakyk tiesą, elkis dorai“ (sathyam vadha, dharmam chara)? 

Kiekvienas žmogus nori būti laimingas ir džiaugtis 
dvasine ramybe. Tačiau ir laim÷, ir ramyb÷ b÷ga nuo jo, žai-
džia su juo sl÷pynių. Žmogus vis tiek jų ieško, bet nes÷k-
mingai. 

Pinigai neišspręs visuomen÷s moralinių problemų 

Kod÷l taip yra? Gal žmon÷s mažai stengiasi? Gal toks 
veiksmo d÷snis? Gal tokia pasaulio prigimtis? Gal toks lai-
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kas? Ne. Pagalvokite truputį ir suprasite, kad šios prielai-
dos nepagrįstos. Tikroji priežastis – tik÷jimo g÷rio pergale 
trūkumas. Tokį tik÷jimą tur÷site tik labai pamilę Dievą. 

Dabar daugelis tvirtina galį pakeisti pasaulį. Jie to nori 
ir daug dirba, šūkauja nuo pakylų, beldžia į stalą, r÷kia, 
kad pasaulio būkl÷ bloga, tvirtina turį reikalingų vaistų. Ta-
čiau nuo tokios jų veiklos pasaulis tik labiau serga. 

Ar paskaitomis laim÷site tyrumą? Tie žmon÷s teigia, 
jog tur÷dami daugiau pinigų pakeis visuomenę. Ar galima 
pinigais išspręsti moralines problemas? Penkmečio planai 
keičia vienas kitą, tačiau toliau did÷ja nuosmukis, blogio 
nemaž÷ja. Nuotaika vis labiau bjūra. 

Ką daryti, kad reikalai pager÷tų? Gal klaidinga diag-
noz÷? Gal n÷ra vaistų? B÷da ta, kad diagnoz÷ iš tikrųjų klai-
dinga, o gydymas netinkamas. Ligos pavadinimas – neribo-
ta laisv÷, suk÷lusi nekontroliuojamas aistras ir norą viską 
griauti. Laisve galima naudotis neperžengiant tam tikrų ri-
bų. Antraip ji virs savivale ar net palaidumu. Laisv÷s ribos 
vadinamos drausme. Drausm÷s reikia laikytis visose veik-
los srityse. Nūdienos šalies būkl÷ liūdna kaip tik d÷l draus-
m÷s stygiaus.  

Anksčiau ar v÷liau žmogus turi pasiekti  
galutinį išsivadavimą  

Pirmiausia žmogus turi išmokti valdyti savo emocijas 
bei aistras, įveikti vidinį nerimą – tik tada jis gal÷s vado-
vauti kitiems ir siūlyti pasauliui išeitį. Jis privalo nugal÷ti 
savo vidinius priešus – tik tada kovodamas su išoriniais jis 
laim÷s pergalę. Dabar tiek daug pastangų rodoma taikai 
įtvirtinti, tačiau konkretus rezultatas labai menkas.  

Pasaulis žmogui yra paslaptis. Ji – aukščiau intelekto ir 
vaizduot÷s. Kiekvienas žmogus – tos paslapties dalel÷. Žino-
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ma, keletas sugeb÷jo įžvelgti pasaulio prigimtį, jiems pavyko 
suprasti jo būkl÷s priežastį. Tačiau žmon÷s tokių išminčių 
nevertina. Ką daryti, kad gal÷tume gyventi taikiai? Paragau-
kite ir sužinosite skonį. Panerkite ir išmatuosite gylį. Pasitar-
kite su išminčiais ir suprasite, kas yra tikrosios vertyb÷s. 

Laiko ratas sukasi nesustodamas. Vienos dienos blogis 
kitą dieną virsta g÷riu. Vienų žmonių moral÷s taisykl÷s ki-
tiems atrodo amoralios. Tai, kas tinka vieniems, netinka ki-
tiems. Vieno žmogaus draugas yra kito žmogaus priešas. 
Patekęs į tokius dualumo spąstus, nežinodamas vienov÷s 
esm÷s, žmogus blaškosi, kovoja, aklai ieško, klupdamas 
žengia gyvenimo keliu. Jis verkia ir juokiasi, džiaugiasi ir 
liūdi, sustoja ir v÷l skuba – tai vyksta nuo istorijos pradžios. 
Tokia žmogaus kelion÷ per pasaulį. Tačiau kad ir koks sun-
kus būtų kelias, anksčiau ar v÷liau žmogus turi pasiekti di-
džiausią g÷rį – galutinį išsivadavimą.  

Žmogus turi tai žinoti ir įveikdamas visas kliūtis tvir-
tai žengti dvasinio darbo keliu. Jis turi išmokti myl÷ti visus, 
būti visiems broliškas. Tai jam suteiks didelę laimę ir ramy-
bę. Dvasinę ramybę galima pelnyti tik mylint visus. 

Dar vienas dalykas. M÷gdžiodami kitus niekada nepa-
tobul÷site. Puikyb÷ m÷gdžiojant kitus – pirmas dvasinio 
nuopuolio ženklas. Tai silpnina žmogaus įžvalgą ir mąsty-
mą. Tai pakerta laisv÷s šaknis. Indų gyvensena, kultūra, 
taisykl÷s labai svarbios ir prasmingos. Jos verčia žmogų ug-
dytis taurias vertybes ir siekti Dievo. 

 
yvenkite darniai su visais tobuloje ramyb÷je.  
Myl÷kite visus.  
Paaukokite savo gyvenimą tarnauti žmon÷ms.  
Tai kelias į Dievą ir amžiną taiką. 

Satja Sai Baba 

G 
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42. PPPPIRMAPRADIS GARSAS 

Dabartiniam nesutarimų ir neapykantos pasauliui la-
bai reikia netrikdomos vidin÷s ramyb÷s. Kai tik žmogus su-
serga kokia nors liga, kai tik jam suskausta galvą ar pilvą, 
gydytojas iš pradžių nustato priežastį ir tik tada skiria vais-
tus. Jis negali ligonio išsiųsti namo davęs jam šiek tiek 
druskos ar tepalo. Jei gydytojas taip elgiasi, jis nenusipelno 
žmonių pasitik÷jimo. Tačiau tikroji priežastis – laike ir erd-
v÷je besisukantis gyvenimo ratas, džiaugsmą ir liūdesį su-
keliantys pakilimai ir nusileidimai. Liūdesį seka džiaugs-
mas. Džiaugsmą seka liūdesys. Tai tik dvi tos pačios gyve-
nimo monetos pus÷s.  

Pasaulietiniame gyvenime (samsara) yra tik truputį 
tikrov÷s (sara), mažyt÷ tiesos dalel÷. „Bhagavadgytoje“ ją 
simbolizuoja ašvatos122 medis, kurio pavadinimas reiškia 
„tas, kurio kitą dieną nebebus“. Toks pavadinimas patvir-
tina, kad iliuzija klaidingai vertinama kaip tikra ir ilgalai-
k÷. Tas medis didelis ir jį galima nukirsti tik išminties kir-
viu arba, pasak „Gytos“, sudeginti dvasin÷s išminties ug-
nimi (jnana-agni). 

                                                 
122  Ašvata – kitaip vadinamas bodhi, pipalos medžiu (lot. Ficus religio-

sa, liet. – maldyklinis fikusas), garsus tuo, kad Budha, po juo medi-
tuodamas,  nušvito. 
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Išsklaidyti iliuziją galima tik dvasine drausme 

Įžiebti tokią dvasinę ugnį gal÷site tik laikydamiesi 
dvasin÷s drausm÷s. Žingsniai labai sunkūs, nes kiekvienas 
reikalauja įveikti giliai sieloje šaknis įleidusį egoizmą. Tie 
žingsniai tokie: 

1. Kiekvienas poelgis turi būti skirtas Viešpačiui, ki-
taip sakant, turi būti tinkamas, teisingas, doras, persmelk-
tas meile, atliekamas garbinant tiesos, teisingumo, doros ir 
meil÷s šaltinį žmoguje, būtent Dievą. 

2. Tam negali trukdyti jokia nesantaika. Šaltinis arba 
Dievas gali būti vadinamas bet kuriuo vardu ir vaizduoja-
mas bet kokiu pavidalu. Deja, vaišnavai ir šivaitai savinasi 
vandenį ir ugnį, jokiu būdu nenori skolinti jų vieni kitiems. 
Kovodami vieni su kitais jie praranda tiesos brangakmenį. 
Kartą per karaliaus audienciją abiejų sektų šalininkai pra-
d÷jo kumštynes. Karalius paklaus÷, ar jie matę vandens ar 
ugnies pavidalo dievą. Abeji prisipažino nematę. Jie tik 
skaitę knygas, iš kurių mok÷si ginčytis. Tik÷jimas subtilia 
alchemija šviną paverčia auksu. Sakubai, paveikta savo ti-
k÷jimo, pavert÷ akmenį dieviška esybe – dievo atvaizdas ta-
po jos idealo įsikūnijimu123. Puosel÷kite savo tik÷jimą. Ne-
trukdykite kitiems tik÷ti. Neįrodin÷kite, kad Sai yra aukš-
čiausias, nes garbindami kiekvienu vardu vadinamą bet 
kurį pavidalą iš tikrųjų garbinate Sai. 

3. Dirbdami dvasinį darbą nerodykite, kad esate gud-
rūs ir turite mokslinių žinių. Žodžių žongliravimas – ne-
naudingas laiko leidimas. Kartą gandras ÷m÷ girtis esąs 
svarbesnis už M÷nulį. „M÷nulis būna baltas tik vieną pakšą, 
o mano abi pakšos baltos (žodis pakša reiškia ir „dvi savai-
                                                 
123  Sakubai – uoli Krišnos, kurį vadino Vithala, sek÷ja. Pasakojama, kad 

Krišna, paraginęs Sakubai vykti į Pandaripurą pamatyti mylimo 
Viešpaties, pats ja pasivert÷ ir atliko visus namų ruošos darbus.  
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t÷s“, ir „sparnas“). M÷nulis yra niradžos priešas tik tam tik-
rą laiką, o aš esu niradžų priešas visada (žodis niradža reiš-
kia lotosą, kuris užsiveria patek÷jus m÷nuliui, ir žuvį, kurią 
gandras pagavęs praryja). Tačiau tai tik kalambūrai, nepa-
grįsti tvirtinimai. 

4. Jei norite pažinti Aukščiausiąjį, pakanka myl÷ti. Kur 
meil÷, ten n÷ra neapykantos, antipatijos, prietarų. Kur mei-
l÷, ten simpatija, prieraišumas, geb÷jimas liūd÷ti, kai kiti 
liūdi, ir džiaugtis, kai kiti džiaugiasi. Dievui būdingos ke-
turios savyb÷s. Jį pažinsite tik tada, kai šias savybes patys 
ugdysit÷s. Tai – dieviška meil÷, grožis, švelnumas ir didin-
gumas. Jei labiau myl÷site, tai ir kitos trys savyb÷s savaime 
stipr÷s. Kai myl÷site Dievą visoje kūrinijoje, būsite gražūs. 
Kai panersite į visuotin÷s meil÷s jūrą, būsite švelnūs. Kai 
jūsų individuali siela susilies su Visuotine Siela, būsite di-
dingi. 

Kai kurie žmon÷s, būdami pernelyg silpni ar nepasto-
vūs, nesiima tokio darbo, o kai juos kas nors kaltina tingi-
nyste, nevykusiai teisinasi. Kartą piktas vieno ūkininko šuo 
puol÷ žmogų, už÷jusį aplankyti, ir būtų jį sukandžiojęs, jei-
gu šis nebūtų pamatęs ant žem÷s spygliuotos lazdos, kuria 
trenk÷ šuniui per galvą. Šuo inkšdamas pasitrauk÷. Šeimi-
ninkas išgirdo inkštimą ir labai supykęs ant lankytojo, kad 
šis sužalojo šunį, nusitemp÷ jį į karaliaus rūmus. 

Karalius paklaus÷ žmogaus, kod÷l šis trenk÷ šuniui, 
kuris, anot ūkininko, buvo tik mielas augintinis. Lankytojas 
atsak÷, jog šuo išsišiepęs puol÷ jį. Tada ūkininkas pareišk÷, 
jog žmogus gal÷jo gintis kitokia lazda – be spyglių. Lanky-
tojas atkirto, kad iškilus gr÷smei d÷l gyvyb÷s n÷ra laiko 
rinktis, reikia naudotis tuo, ką randi. Paskui jis pridūr÷: „Jei 
šuo man būtų grasinęs savo uodega, būčiau gynęsis kitaip. 
Tačiau jis grasino man savo aštriais dantimis, tad gyniausi 
tokiu pačiu aštriu daiktu.“ Karalius pritar÷ tokiai nuomonei 
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ir išteisino žmogų. Ūkininkas, myl÷damas savo augintinį, 
grieb÷si taktikos lankytojo atžvilgiu, o šis taip pat panaudo-
jo savąją taktiką. Jeigu jie abu būtų protingai susitarę, būtų 
išvengę rūpesčių. 

Om – nekintamo, amžino Dievo simbolis 

 Kad ir ką veiktum÷te dvasin÷je srityje, aiškiai suvoki-
te, jog turite tobul÷ti. Daugelis žmonių nežino, kad pirmap-
radis garsas Om yra trijų garsų: A, U ir M susiliejimas. Ra-
šydami angliškai žodį „God“, netariate jo taip, kaip skaity-
tum÷te paraidžiui „dži, ou, di“. Tariate: „God“. Taip pat ir 
AUM tariamas kaip „Om“. Om tęsinys – kai garsas „m“ iš-
tirpsta tyloje. Tą tylą reikia pajausti. Kai vaikas pašventina-
mas mokytis ab÷c÷l÷s, pirmiausia jis išmoksta tarti pirmap-
radį garsą. Raid÷s vadinamos nekintamomis (akshara). 
Om – tai nekintamo, amžino, visuotinio, aukščiausio Dievo 
simbolis. Kaip tik šią raidę Indijoje vaikai išmokdavo pir-
miausia. Dabar Om užleido vietą A, B, C. 

Om garsu žvaigžd÷s juda dangaus skliautu. Šis garsas 
pasigirdo, kai kūrybos pradžioje dieviškoji valia išjudino 
pavidalo neturinčią substanciją (nirakara). Iš tikrųjų kiekvie-
nas menkiausias pusiausvyros sutrikimas paskleidžia gar-
są, kad ir labai nežymų. Akims mirkčiojant, kai susiliečia 
vokai, taip pat kyla garsas, kad ir labai silpnas. Esama dau-
gyb÷ garsų, kurių ausis negirdi. Kai prasid÷jo kūryba, kai 
atsirado stichijos, kilo garsas Om. Tas garsas yra pirminis. 
Kai tebebūdami susidvejinusiame pasaulyje stengiat÷s pa-
kilti virš jo, kartodami: „So-ham“ tapatinate „Jį“ su savuoju 
„aš“. Kai „Jis“ susilieja su „aš“, kai nebelieka nei vieno, nei 
kito, kartojate: „Om“. 
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Melskite Dievą, kad Jis apšviestų jūsų protą  
ir jums vadovautų  

Kaip tik tokios patirties jums reikia. Tvirtinate, kad jos 
trokštate, tačiau jūsų veiksmai ir elgesys, kasdieniai darbai 
ir kelias, kuriuo žengiate, rodo, kad nesate nuoširdūs. Sako-
te, jog vykstate į Bangalorą, o lipate į traukinį, važiuojantį 
priešinga kryptimi į Guntakalą. Prieš lipdami į traukinį pa-
sitikrinkite, ar jis vyksta ten, kur jums reikia. Kai kurie šar-
latanai, pamiš÷liai ir net sukčiai tvirtina žiną kelią, tačiau 
geriausia – melsti Dievą, kad Jis apšviestų jūsų protą ir 
jums vadovautų. Tada jums viskas puikiai seksis.  

Turbūt esate skaitę, kad Dievas, pasirodęs asketams, 
kurie daug metų miškuose užsiima griežta askeze, sako: 
„Prašykite Manęs, ko norite“, tarsi Jis nežinotų, kod÷l jie 
užsiima askeze. Be to, juk Viešpats Pats ją įvertino ir at÷jo 
žmogaus apdovanoti. Tačiau Dievas taip elgiasi tikslingai. 
Juk žmogus paskutinę akimirką gali paprašyti ne to, apie 
ką jis sutelkęs d÷mesį galvoja, o to, kas slypi jo pasąmon÷je. 

Dhruva, iš÷jęs į mišką atlikti askez÷s, kad priart÷tų 
prie Dievo ir laim÷tų sau bei savo motinai tokią pačią pad÷-
tį rūmuose, kokią tur÷jo vyriausioji karalien÷ ir jos sūnus, 
staiga suprato, kad Visagalio tokios dovanos prašyti never-
ta. Tod÷l jis papraš÷ jį išvaduoti iš gimimų ir mirčių rato ir 
amžinai likti su Viešpačiu. Kiti dvasiniai ieškotojai taip pat 
klydo ir lemiamu metu praš÷ Dievą visiškai ne tų dalykų, 
kurių iš pradžių nor÷jo ir d÷l kurių išdrįso rizikuoti. 

Garsą (vaak) reikia valdyti, kad išvengtum÷te plep÷ji-
mo ir paistalų. Laikykite liežuvį už dantų. Nesakykite vis-
ko, kas užeina ant seil÷s. Kalb÷kite minimaliai. Tyla pa-
kraus jūsų bateriją – tada gal÷site ilgiau medituoti ir dau-
giau laim÷site. Jei myl÷site, jūsų žodžiai skleis meilę, bus 
švelnūs ir nuramins kenčiančius tarsi balzamas.  
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Om yra visų garsų, esančių  
visuose trijuose pasauliuose, pagrindas  

Tinkamiausias būdas myl÷ti – kartoti Dievo vardą. O 
dar geriau – kartoti Om. Om – kūrybos pradžia, šaltinis, pa-
stiprinimas ir j÷ga. Tai kiekvienos būtyb÷s gyvybin÷ energi-
ja (prana). Kai oras pučiamas pro harmonijos dumples, 
skamba septynios natos (sapthaswaras): sa, ri, ga, ma, pa, da, 
ni. Om taip pat yra visų pasaulio garsų pagrindas. Žinokite 
tai ir jį kartokite.  

Pasak „Gytos“, Viešpats laidavo, kad jei žmogus išleis 
paskutinį kvapą tardamas „Om“, jis iš tikrųjų išsivaduos. 
Žinoma, tada nepakaks tik tai prisiminti. Kai protą jauks 
vienokie ar kitokie troškimai, kai žmogus raudos, kad ne-
trukus reik÷s išeiti iš šio pasaulio, ir bijos kito, kaip jam ga-
l÷s pad÷ti garsas? Om didingumą reikia vertinti visą gyve-
nimą – tik tada, kai reik÷s išeiti, jis aiškiai skamb÷s jūsų 
mintyse. 

Moterys tikrai gali tarti „Om“ 

Kai kurie žmon÷s tvirtina, kad moterys neturi teis÷s 
tarti pirmapradžio garso. Tai prietarai. Šventieji raštai to 
nenurodo. Moterims buvo suteiktos žinios apie Aukščiausi-
ąją Tikrovę. Jadžnavalkja124 perdav÷ jas savo žmonai Mait-
r÷jai. Tai patvirtina ir garsi Džanakos rūmų mokslinink÷, 
diskusijų dalyv÷ Garg÷. Tad kaip galima moterims už-
drausti kartoti Om? Pirmapradis garsas yra Aukščiausioji 
Tikrov÷. „Tik vienas skiemuo yra Aukščiausioji Tikrov÷“ 
(Om ithi ekaksharam Brahma). Šventųjų raštų autoriai buvo 
žmon÷s, žinoję ir patyrę, kad Aukščiausioji Tikrov÷, simbo-

                                                 
124  Jadžnavalkja – garsus Vedų laikų išminčius, gyvenęs Mithiloje, mi-

nimas Upanišadose. 
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lizuojama Om, yra neatskiriama nuo kūrinijos gausos. Jie 
buvo aukščiau už skirstymą į kastas ir lytis. Jie ieškojo bū-
dų tobul÷ti ir išsivaduoti visiems: vyrams ir moterims, gy-
viems ir negyviems kūriniams. Ar gal÷jo tokie šventi žmo-
n÷s neduoti tokio svarbaus išminties ir jogos įrankio? 

Krišna taip pat nemin÷jo, kad išsivaduoti mirties va-
landą gali tik vyrai, tardami pirmapradį garsą. Jis pavartojo 
žodį „bet kas“, nepabr÷ždamas lyties. Krišna nesak÷: „Tik 
autoritetingi arba tik nusipelnę žmon÷s“. Viešpats ragino 
visus: ir vyrus, ir moteris kartoti „Om“. Aš niekam nedrau-
džiu garbinti Viešpaties. Tai karališkas kelias į dvasinę per-
galę, kuriuo žengti gali visi. 

Gimimo dienos švent÷, 1966 11 23 
 
 
 
 
 

Pasitikėkite Dievo malone 
Tvirtai pasitik÷damas paukštis tupi ant mažos šakel÷s. 
Kas jam teikia tokį pasitik÷jimą? Ne šakel÷, o sparnai, 
kuriais, pajutęs menkiausią pavojų, jis gali plasnoda-
mas pakilti. Šakel÷ – tai pasaulis. Gyvenkite jame leng-
vai, linksmai, tačiau labiau pasitik÷kite sparnais, t. y. 
Dievo malone, kuri, iškilus menkiausiam pavojui, pa-
kels jus aukštyn. Pasitik÷kite ne medžio šaka, o savo 
sparnais, kurie yra visada su jumis ir jus išgelb÷s. 

Satja Sai Baba 
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43. ŽŽŽŽMOGAUS NUVERTINIMAS 

Daug kalbama ir nerimaujama d÷l valiutos nuvert÷ji-
mo. Vieni sako, kad tai gerai, kiti teigia, jog tai neišvengia-
ma, treti tvirtina, kad tai galima atid÷ti v÷lesniam laikui. 
Šiaip ar taip visi labai susirūpinę. Tačiau daug svarbiau ir 
liūdniau tai, kad pastaruoju metu vyksta metodiškas žmo-
gaus nuvertinimas. 

Dabar žmogus vertinamas tik kaip įrankis. O juk iš tik-
rųjų jis gimsta tam, kad tobul÷tų. Kiekvienas žmogus turi 
mokytis iš jam siunčiamų išbandymų, savo klaidų ir baigęs 
mokslus aiškiai suvokti, kas jis yra iš tikrųjų. Žmogui skir-
tas puikus likimas. Jis turi visus įrankius, reikalingus savo 
likimui kurti. Žmogus n÷ra bej÷g÷ aplinkybių auka. Deja, 
nenaudojami įrankiai rūdija. Žmogus pamiršo savo tikslą. 
Kelias, kuriuo jis tur÷tų eiti, apaugęs krūmokšniais. Kelio 
ženklų taip pat nematyti. Kaip tik tod÷l kelio Ties÷jas at÷jo 
pataisyti kelio ir vesti juo žmogų.  

Pagalvokite, kaip žmogus šiam didžiam tikslui buvo 
rengiamas milijonus metų. Kai vyko pirminis kosmoso cha-
osas, du reiškiniai kovojo tarpusavyje, stengdamiesi nu-
stelbti vienas kitą. Iš ugnikalnių pro įtrūkimus ir plyšius iš-
siveržusi liepsnojanti lava degino žemę. Keldamas paniką 
ir mirtį, skelbdamas pasaulio pabaigą visomis kryptimis 
plito didelis gaisras. Tačiau vandens paviršiuje atsargiai 
plūduriuojanti vos pastebima ameba sl÷p÷si uolų plyšiuose 
ir nuo ugnies bei potvynio saugojo silpną gyvyb÷s kibirkš-
t÷lę. Kas tada gal÷jo numatyti, kad mikroskopin÷, atsitikti-
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nai atsiradusi gyvyb÷ išliks, o jos išlikimas bus vertinamas 
kaip paslaptis? Kas gal÷jo numatyti, kad tokia mažyt÷ gy-
vyb÷s užuomazga pergalingai atlaikys karštį ir šaltį? 

Žmogus yra kūrybos viršūn÷ 

Tačiau gyvyb÷ laim÷jo. Sumanumas, prisitaikymas, at-
kaklumas ir noras gyventi pad÷jo jai įveikti žudančias, siau-
t÷jančias stichijas. Ameba, vystydamasi į įvairias dideles ir 
mažas gyvyb÷s formas, pagaliau tapo žmogumi, kuris su-
brandino g÷rio ir dorybingumo, užuojautos ir pasiaukoji-
mo, iškalbos ir muzikos, dainos ir šokio, mokslo ir dvasin-
gumo, kankinyst÷s ir šventumo vaisius. Žmogaus pavidalu 
÷m÷ reikštis net Dievas. 

Tod÷l ir sakoma, kad žmogus yra kūrybos viršūn÷. 
Kaip tik d÷l tokio tikslo jis pakilo aukščiau už akmenis, žo-
lę, medžius, paukščius, gyvulius ir netur÷tų prarasti laim÷-
to apdovanojimo, nuslysti atgal iki gyvulio. Žmogus turi 
siekti dieviškumo, pažinti savo j÷gą ir silpnybes, aiškiai su-
vokti tikslą, kelią bei galimybes. Jis turi jausti savo vertę ir 
daryti tai, ką gali. 

Egoizmas jus smukdo žemyn 

Žmogus apdovanotas geb÷jimu pažvelgti į savo kūną, 
pojūčius, protą, intelektą iš šalies. Jis jaučia ir sako: „Mano 
akys, ausys, kojos, rankos, protas ir t. t.“, giliai viduje žino-
damas, kad yra atskirai nuo šių dalykų ir tik jais naudojasi, 
yra jų šeimininkas. Kiti gyvūnai nesijaučia esą atskirai nuo 
savo kūno. Jie mano, kad jų kūnas ir jie – tai tas pat. Gyvū-
nai nežino, kad tik gyvena fiziniame kūne. Žmogui tereikia 
tyliai pamąstyti ir jis supras, kad fizinis pavidalas n÷ra tik-
ras ir amžinas. Išlavinę geb÷jimą skirti, išsiugdysite ir geb÷-
jimą analizuoti, o tada išmoksite prie nieko neprisirišti. 
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Išsivadavę iš perd÷tos prieraišos prie kūno ir to, kas 
jam priklauso, liausit÷s svyravę tarp džiaugsmo ir liūdesio, 
g÷rio ir blogio, malonumo ir skausmo. Būsite ramūs, ištver-
mingi. Niekas nesutrikdys jūsų pusiausvyros. Tada supra-
site, kad pasaulis yra viena dieviška šeima, sklidina 
džiaugsmo, meil÷s, palaimos, o jūs patys esate šis regimasis 
pasaulis, įvairios apraiškos – Dievo valios kūryba, Jo tikro-
v÷. Toks žmogaus sąmon÷s prapl÷timas yra didžiausias 
žmonijos laim÷jimas, teikiantis aukščiausiąją palaimą. To-
kios patirties išminčiai ir šventieji, melsdamiesi ir užsiim-
dami askeze, troško metų metus. 

Žemyn jus smukdo egoizmas, pavydas, pyktis, pagieža, 
puikyb÷ ir kitos blogosios savyb÷s. Jos temdo suvokimą, 
trukdo pažinti Tiesą. Jų veikiamam žmogui netikri dalykai 
atrodo kaip tikri, o tikri – kaip netikri. Tad svarbu nuolat 
dirbti dvasinį darbą ir tų savybių atsikratyti, vykdyti ne sa-
vo, o Dievo valią. To nelaim÷site geb÷jimais ar išsilavinimu – 
kad ir koks platus ar įvairus jis būtų. Geb÷jimai ir išsilavini-
mas tik didina puikybę ir norą varžytis. Išsilavinę žmon÷s ne 
visada būna geri. Dvasine j÷ga pasižymintiems žmon÷ms 
taip pat ne visada pavyksta įveikti savo puikybę, pavydą, 
godumą. Tiesa, dora, ramyb÷ ir meil÷ – tyros širdies požy-
miai. Tokioje širdyje gyvena Dievas. Joje Jis apsireiškia. 

Nūdienos žmogus gyvena tarsi gyvulys  

Nūdienos pasaulis labai kenčia, nes ir paprasti žmo-
n÷s, ir jų vadovai pasiduoda menkiems troškimams, ku-
riems tereikia menkų geb÷jimų. Tai Aš vadinu nuvert÷jimu. 
Žmogaus prigimtis dieviška, tačiau jis gyvena tarsi gyvu-
lys. Nedaugelis pasiekia net žmoniškąjį lygmenį. 

Žmogus pavert÷ savo židinį, namus, kaimą, šalį ir pa-
saulį ne Prašanti Nilajamu, Didžiosios Ramyb÷s buveine, o 
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laukinių pykčio, neapykantos ir godumo aistrų arena. Jo 
pojūčiai (kurie, deja, yra labai skurdūs vadovai ir informa-
cijos tiek÷jai) – ne jo tarnai, o šeimininkai. Žmogus tapo išo-
rinio grožio, greitai nutylančios melodijos, paviršutiniško 
švelnumo, malonaus skonio ir kvapo vergu. Jis visą savo 
energiją ir darbą skiria patenkinti neprotingiems šių nesu-
valdomų valdininkų reikalavimams. 

Kai jūsų protas valdys pojūčius, patirsite ilgalaikį 
džiaugsmą. Kai pojūčiai valdys jus, smuksite žemyn ir vir-
site dulk÷mis. Tokia baisi būna nuvert÷jimo pasekm÷. Kiek-
vienas veiksmas, kuris žemina išmintį ir garbina pojūčius, 
menkina žmogų. Šeimininku, Viešpačiu turi būti išmintis. 
Kai pojūčiai ko nors įsigeidžia, išmintis turi paklausti: „Ar 
šis veiksmas vertas mano dieviškumo?“ Tada žmogui neg-
r÷s nuvert÷jimas. 

Baisi žmogaus nuvert÷jimo pasekm÷  

Tvirtindami, kad žmogus yra giminingas beždžion÷ms 
ar kad jis nudr÷btas iš molio, sukurtas iš materijos, nuverti-
nate jį. Žmogus, sanskritiškai vadinamas manava, yra Visa-
tos Valdovo (Madhava) kibirkštis. Jis gali tapti Dievu. Žmo-
gus gim÷, kad amžinai būtų laimingas, tačiau visur matyti 
tik kančios. Tai – tragedija. Žmogus – tarsi skalb÷jas, kuris, 
stov÷damas iki kelių sraunioje up÷je, mir÷ iš troškulio, arba 
tarsi regintysis, kuris užsimerkęs kliuvin÷damas vaikščiojo 
tamsoje. Laim÷s šaltinis yra pačiame žmoguje, šviesos šalti-
nis – jo akyse. Tikrasis lavinimas turi išmokyti jį, kaip tuo 
džiaugsmo ir šviesos šaltiniu naudotis. Jei mokyklos ir ko-
ledžai tokios užduoties nesiima, jos imtis turi t÷vai ir vyres-
nieji bei visi, kuriems rūpi, kad žmogus nenuvert÷tų. 

Tričirapalis, Prašanti šventųjų raštų žinovų sambūris, 1966 12 18 
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 alb÷kite taip, kad jūsų žodžiai  
būtų tokie pat švelnūs, kaip ir jausmai.  
Sakykite tiesą, kalb÷kite maloniai.  
Niekada nemeluokite ir neperd÷kite vien tam,  
kad kitam įtiktum÷te.  
Ciniškumas, verčiantis jus ieškoti priekabių  
ir užtraukiantis jums nešlovę, –  
tokia pati netinkama savyb÷, kaip ir meilikavimas,  
verčiantis jus perd÷ti ir peržengti tiesos ribą. 

Satja Sai Baba 
 

Nepraraskite galimybės pamatyti  
Dievo Įsikūnijimą  

Išminčiai Ramą vadino idealiu žmogumi, nors žinojo, 
kad jis yra Višnaus Įsikūnijimas, at÷jęs išgelb÷ti žmoni-
jos, taip pat ir jų pačių. Jie pabr÷ž÷ ne dieviškąsias, o 
žmogiškąsias Ramos savybes tod÷l, kad žmon÷s gal÷tų 
sekti jo pavyzdžiu ir semtis iš jo įkv÷pimo. Kiekvienas 
išminčius, gyvenęs miške, pro kurį pra÷jo Rama, žinojo, 
kad jis yra Dievo Įsikūnijimas, tačiau to niekam neat-
skleid÷, nes Ramos įsikūnijimo tikslas buvo sunaikinti 
demonus. Kartą Indra, dievų valdovas, pakviet÷ Sara-
bhangą, vieną iš išminčių, kartu keliauti į dangų. Ta-
čiau išminčius atsisak÷, nes pro mišką, kuriame jis gy-
veno, tur÷jo eiti Rama. Išminčius nenor÷jo prarasti ga-
limyb÷s jį pamatyti.  

Satja Sai Baba 

K 
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44. KKKKAS YRA TIKROVö 

Dvasios šviesa – tarsi švyturys, rodantis kelią audrin-
goje gyvenimo jūroje. Užuot siekęs tos šviesos ir išvengęs 
nelaimių, žmogus, nuolat sunkiai dirbdamas, kamuojamas 
rūpesčių, nerimo ir agonijos, ieškodamas nesamų lobių, iš-
klysta iš kelio. Kol žmogus nespinduliuos tos šviesos, kol 
nesistengs, kad ji aiškiai šviestų širdyje, kiekviena gyveni-
mo veikla bus apgaubta neišmanymo tamsos. Žmogus pra-
randa jam duotą brangią galimybę. Klausiate, ką daryti: 
vertinti gamtos žavesį ar jo nevertinti, juoktis ar verkti iš jos 
tariamo patrauklumo? Žmogus didžiuojasi, kad gali žinoti 
viską, tačiau jam nepavyko išsiaiškinti gamtos tiesos. Nesu-
geb÷damas atpažinti tikrųjų šio pasaulio savybių, jis tarsi 
švytuokl÷ supasi tarp gimimo ir mirties. 

Visi, žinoma, siekia ramyb÷s bei džiaugsmo, tam skiria 
visą savo energiją, tačiau jų negauna. Žmogus, nepaliauja-
mai ką nors veikdamas, sukasi lyg sukutis. O ką jis laimi? 
Nieko. Pirmiausia reikia siekti dvasin÷s pažangos. Tik ji ga-
li suteikti ramybę, džiaugsmą ir laimę. Deja, žmogui tai ne-
pavyksta, nes jis pernelyg vertina netobulą įrankį, vadina-
mą protu. Žmogus pamiršta jam skirtą ypatingą užduotį ir 
tik beprasmiškai sukasi. 

Be dieviško tikslo jokia veikla nebus prasminga. Vis-
kas yra Aukščiausioji Tikrov÷, Universalus Absoliutas. Ji 
yra šaltinis, esm÷ ir prasm÷. Tai – tarsi audinio medviln÷, 
puodo molis, k÷d÷s mediena. Ne žav÷kit÷s matoma vardų 
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ir pavidalų įvairove, o suvokite esminę vienovę. Įvairov÷ 
n÷ra tikra. Ji laikina, greitai išnykstanti. 

Neprieraiša išsklaidys iliuziją 

Ar žmogus yra tik pojūčiai, fizinis kūnas, protas? O 
gal jis yra įvairių lygių sąmon÷? Iš kur jis atvyko? Kur ke-
liauja? Ar jis gali nulemti savo kelion÷s kryptį? Į šiuos 
klausimus reikia ieškoti atsakymų. Lakstote visur klausi-
n÷dami kiekvieną sutiktąjį: „Kas tu?“, tačiau retai paklau-
siate savęs: „Kas aš?“ Jus domina ne jūsų pačių vidus, o 
išorinis pasaulis. Tačiau kokia nauda iš gaunamų žinių, jei 
nepažįstate savęs? 

Žmogus kilo iš sielos esm÷s, Aukščiausios Tikrov÷s ir 
turi sugrįžti į ją – tokia tiesa. Išgaravęs jūros vanduo sudaro 
debesis, kurie iškrenta lietumi ir teka upeliais bei up÷mis, 
kad v÷l susilietų su jūra. Žmogus taip pat turi po visų kelio-
nių grįžti prie ištakų. Deja, jis nežino nei pradinio, nei galu-
tinio adreso. Jis tik žino, kur yra šiuo metu. Tuos du adre-
sus galima sužinoti tik bendraujant su gerais, Dievą mylin-
čiais žmon÷mis. Bendraukite su gerais žmon÷mis, bet išmo-
kite prie nieko neprisirišti – neprieraiša išsklaidys iliuziją, 
tai suteiks jums tik÷jimo tvirtumo, geb÷jimo suvokti esmę. 
Toks tik÷jimas jus išvaduos. Taigi jei norite pažinti save, tu-
rite laikytis tam tikrų taisyklių. 

Religija neskelbia skirtybių  

Tai pabr÷žia amžinoji visuotin÷ religija. Deja, ji dabar 
d÷l politinių ir kultūrinių priežasčių pamirštama. Gyveni-
mo tikslas tur÷tų būti tik÷jimas savo siela. Tik tai gali su-
teikti didelį džiaugsmą. Tik tai yra tikroji religija. Žmon÷s 
nemąstydami sako, kad religija t÷ra tik žmonių susitarimas, 
priimamas tam tikru metu. Tačiau iš tikrųjų religijos pa-
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grindas daug tvirtesnis, jos nauda daug didesn÷. Religijos 
šaknys glūdi išmintyje, kiekvieno žmogaus geb÷jime skirti, 
kas yra gera, o kas ne. Ji teigia, kad įvairov÷s pagrindas yra 
Aukščiausioji Tikrov÷. Religija negina ir neskelbia skirtin-
gumo ar įvairov÷s.  

Vedose Dievyb÷ vadinama tūkstantgalve (sahasra seer-
shah), tačiau tai nereiškia, kad Dievas iš tikrųjų turi tūkstan-
tį galvų. Štai priešais Mane yra tūkstančiai žmonių. Galima 
suskaičiuoti tūkstančius galvų. Tačiau visų jūsų širdys pla-
ka vienodai. Įjungus elektros srovę, pradeda veikti ventilia-
torius, plytel÷, lemput÷, mikrofonas, aparatūra ir t. t. Taip 
pat ir visos galvos veikia tod÷l, kad tai skatina daryti 
Dievas. Daiktai gali būti įvairūs, bet srov÷ ta pati. Žmon÷s 
gali skirtis, bet juose glūdi ta pati j÷ga. 

Jums gali kilti klausimas – jei visų j÷ga ta pati, kam rei-
kalinga įvairov÷, tas susiskirstymas į aukštesnes ir žemes-
nes būtybes? Tačiau tai – tik išoriniai dalykai. Esm÷ n÷ra 
nei aukšta, nei žema. Skirtingumą lemia tai, kad įrankiai, 
pavidalai n÷ra vienodi. Žmon÷s skiriasi, tačiau vidin÷ jų j÷-
ga ta pati. 

Srov÷ viena, bet lempučių galia vatais skiriasi – tod÷l 
jos ir šviečia nevienodai. 

Anot žmonių, kūnas yra tikras, ilgalaikis, pojūčiai tei-
kia tikslią informaciją, emocijos taip pat tikros. Jei norite ką 
nors pamatyti ar išgirsti, jei norite, kad tai taptų jūsų pojū-
čių taikiniu, turite į tai sutelkti savo mintį. Akis yra tarsi 
kūno lemput÷. Minties sutelkimas – jungiklis. Jei nesutelk-
site minties, akis negal÷s matyti. Joks maistas neturi ypatin-
go skonio. Maliarija sergančiam žmogui visas maistas kar-
tus. Neišman÷liui atrodo, kad daiktai yra malonūs ir amži-
ni. Neišmanymą reikia įveikti dvasiniu darbu. To moko 
amžinoji visuotin÷ religija. Deja, indai nebevertina savo 
kultūros, garbina kitas pažiūras bei tik÷jimus. 
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Tikrasis karalius yra tas,  
kuris moka valdyti savo pojūčius 

Iš tikrųjų n÷ra kitų pažiūrų ar tik÷jimų. Visos religijos, 
visi tik÷jimai t÷ra to paties visuotinio tik÷jimo ir dvasinio 
darbo pakopos arba aspektai. Tai tarsi septyni neregiai, ku-
rių kiekvienas, apčiuopęs dramblį, apibūdino jį savaip. 
Tam, kuris pa÷m÷ dramblio uodegą, atrod÷, kad gyvūnas 
panašus į gyvatę. Tas, kuris čiupin÷jo dramblio koją, man÷, 
kad jis panašus į koloną. Tas, kuris tyrin÷jo dramblio ausį, 
tvirtino, kad gyvūnas yra tarsi sietas. Šios istorijos prasm÷ 
vidin÷. Siela yra viena, tačiau kiekvienas mato tik jos dalį ir 
tod÷l skirtingai ją vertina. O iš tikrųjų siela yra bendra visų 
tikrov÷s dalių suma. 

Indija yra daugelio tiesos aspektų namai, gražus dau-
gelio kalbų, filosofijų ir tik÷jimų, kurie visi daugybe ryš-
kių spalvų vaizduoja vieną Aukščiausiąją Tikrovę, sodas. 
Šio sodo tris puses saugoja jūros, o ketvirtąją juosia Hima-
lajai. Jei kas nors prasmuko į taip stropiai saugomą mūsų 
šalį, kalti esate patys. Puolate vieni kitus, niekinamai ro-
dote vieni į kitus pirštu. Liaukit÷s pešęsi tarpusavyje. Taip 
elgtis jus skatina pavydas, pyktis, puikyb÷ ir kitos netiku-
sios savyb÷s. Pasitelkę tvirtą valią ir ryžtą, baikite tarpusa-
vio karus savo namuose, kaimuose ir miestuose. Jei pasi-
duosite vidiniams priešams – godumui, pykčiui ir puiky-
bei, kaip nugal÷site išorinius priešus? Tas, kuris valdo šalį, 
vadinamas karaliumi, tačiau tikrasis karalius yra tas, kuris 
valdo savo pojūčius. 

Džanakos sapnas ir  
pamoka dvasiniams ieškotojams  

Siekite tokios pergal÷s. Žmon÷s giriasi, kad daug žino. 
Tačiau kokia nauda iš žinių, jeigu jie neturi ramyb÷s, jei yra 
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viskuo nepatenkinti? Gyvenimas taps prasmingas tik tada, 
kai savęs paklausite: „Iš kur aš atvykau ir kur keliauju?“ 
Karaliaus Džanakos rūmuose susirinkdavo daug išminčių. 
Jam patikdavo su jais diskutuoti dvasin÷mis temomis. Ka-
ralius daug nusiman÷ apie dvasinį darbą, medituodamas 
pasiek÷ aukščiausią palaimą. Kartą kalb÷damasis rūmuose 
su karalien÷mis jis užmigo ir susapnavo, kad neteko kara-
lyst÷s, ÷m÷ lyg išprot÷jęs, alkanas ir vienišas klajoti po 
džiungles, maldaudamas kiekvieno sutiktojo maisto. Pas-
kui sapne karalius pamat÷ kelis vyrus, kurie po puotos plo-
v÷ indus. Jis prib÷go prie jų ir papraš÷ maisto likučių. Šie 
pagramdę indus dav÷ jam šiek tiek ryžių. Deja, kai tik kara-
lius pak÷l÷ žiupsnelį trupinių prie burnos, atskrido didelis 
paukštis ir juos pastv÷r÷. Karalius iš alkio ir liūdesio ÷m÷ 
šaukti. Karalien÷, tai išgirdusi, jį pažadino.  

Pabudęs karalius, žinoma, žinojo, kas esąs iš tikrųjų, 
tačiau prisimin÷, kad prieš minutę buvo elgeta. „Kas tikra – 
tai ar anai?“, – klaus÷ jis savęs. Visiems, kurie teiravosi, kas 
karaliui nutiko, jis pateikdavo tą patį klausimą: „Kas aš: ka-
ralius ar elgeta?“ Jis nor÷jo, kad visi pasakytų jam, kaip yra 
iš tikrųjų. Karalienę ir kitus toks jo elgesys išgąsdino. Jie pa-
kviet÷ ministrus. Su jais kartu at÷jo ir mokytojas Aštavakra. 
Vos pamatęs karalių jis suprato, kas nutiko, ir į jo klausimą 
atsak÷ taip: „Karaliau, netikra nei tai, nei anai. Tikras esi tik 
tu, kuris patyrei ir viena, ir kita.“ 

Netikri ir būdravimas, ir miegas 

Jūs taip pat praleidote dieną užsiimdami įvairia veikla, 
o dabar klausot÷s Mano žodžių ir jaučiat÷s laimingi. Ar il-
gai tai bus tikra? Tol, kol pareisite namo, išsitiesite lovoje ir 
užmigsite. Būdravimas tikras tol, kol žmogus užmiega. 
Miegas tikras tol, kol žmogus pabunda. Tačiau iš tikrųjų ir 
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būdravimas, ir miegas netikri, nes viena būsena keičia kitą. 
Tad kod÷l taip rimtai vertinate gyvenimą? Visos pastangos, 
kalbos, visi malonumai baigsis kapin÷se. Kiekvienas žings-
nis ne nutolina, o priartina prie jų. Tad kod÷l linksminat÷s, 
tik÷dami, kad tai yra tikra ir truks amžinai? 

Turbūt gird÷jote, kaip vyresnieji persp÷ja, jog reikia 
pamiršti du dalykus: blogį, kurį jums padar÷ kiti, ir g÷rį, 
kurį jūs padar÷te kitiems. Jie taip pat pataria tik÷ti dviem 
dalykais: kad mirtis neišvengiama, kad yra Dievas, kuris iš-
klauso maldų ir vertina tyrumą. Tačiau dauguma žmonių 
prisimena blogį, kurį jiems padar÷ kiti, ir g÷rį, kurį jie pada-
r÷ kitiems. Jie pamiršta ir mirtį, ir Dievą. Jei iš kiekvieno 
veiksmo tik÷sit÷s naudos, kaip tobul÷site? Banko ind÷liai, 
pastatai, laipsniai, titulai, turtai n÷ra svarbūs. Kai tik žmo-
gus iškvepia paskutinį atodūsį, jo kūnas tampa blogu žen-
klu ir yra išnešamas iš namo, kurį pats pastat÷ ir myl÷jo. 

Vertinkite gyvenimą  
kaip dvi valandas trunkantį spektaklį 

Pagaliau kas yra tas „aš“, kurį jūs taip mylite? Ar jūs 
esate kūnas? Sakote: „Mano pilvas, galva, koja“. O kas esa-
te iš tikrųjų? Jūs – tai kv÷pavimas (swasam). Kol kv÷puojate, 
esate Šiva (Shivam), kai nebekv÷puojate – tampate lavonu 
(shavam). Tad vertinkite pasaulį kaip dvi dienas vykstančią 
mugę, gyvenimą – kaip dvi valandas trunkantį spektaklį, o 
kūną – kaip dvi sekundes besilaikantį oro burbulą. Myl÷ki-
te ir aukokit÷s didžiausiam idealui, Dievui. 

Toks kelias sunkus. Tačiau sunkumai ne trukdo žengti 
į priekį, o padeda. Jie – tarsi sodininko žirkl÷s, kuriomis ap-
karpote augančius krūmus. Niekas neišvengia kelion÷s 
džiaugsmų ir nes÷kmių. Sutelkite d÷mesį į tikslą – būsite 
laimingi ir ramūs. Kad ir kokios kliūtys kiltų, Dievo malon÷ 
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pad÷s jas įveikti. Vertinkite sunkumus kaip pagalbą. Protas 
pavergia, tačiau ir išvaduoja iš vergov÷s. Kas iš tikrųjų yra 
protas? Tai troškimų ir norų tinklas. Štai nosin÷, kuri tik at-
rodo taip. Iš tikrųjų ji sudaryta iš siūlų. Ištraukite siūlus. 
Kas liks? Nedauginkite norų ir nepakliūkite vergov÷n. Pa-
naudokite geriau protą išsivaduoti iš vergov÷s. 

Aukotis Dievui – tai tik÷ti Juo. Be tik÷jimo žmogus nu-
sileidžia iki paukščių ir žv÷rių lygio. Jis nepanaudoja jam 
duotų gabumų. Mažas paukštelis, tup÷damas ant šakos, ne-
bijo v÷jo. Kod÷l? Tod÷l, kad jis pasitiki ne šaka, o savo spar-
nais. O jūs laikot÷s įsitv÷rę išorinio pasaulio šakos. Nepasi-
tikite siela ar jumyse esančiu Dievu, kuris jus palaiko. To-
d÷l ir išsigąstate bet kokio šakos virptel÷jimo. Tik÷kite savo 
dieviškumu, apskritai dieviškumu, ir nieko jums nenutiks. 
Ugdykite tokį svarbiausią geb÷jimą. 

Išmokite perplaukti gyvenimo jūrą  

Kartą per Gangą valtimi k÷l÷si žmogus. Jis paklaus÷ 
valtininko, ar šis turįs laikrodį, ir išgirdęs neigiamą atsaky-
mą, tar÷: „Jei neturi laikrodžio, manyk, kad ketvirtis tavo 
gyvenimo dingo up÷je“. Kiek palaukęs žmogus v÷l pasitei-
ravo valtininko, ar šis turįs radijo imtuvą, ir išgirdęs neigia-
mą atsakymą, pareišk÷, kad up÷je dingo kitas ketvirtis jo 
gyvenimo. „Tu senamadis. Visi dabar nešioja po kaklu pa-
sikabinę d÷žutes, panašias į barzdaskučio reikmenų d÷žu-
tes, vadinamas radijo imtuvais“, – šaip÷si keleivis. Dar po 
kelių minučių jis ir v÷l paklaus÷ valtininko, ar šis skaitąs 
laikraščius. Kai žmogus prisipažino esąs neraštingas ir nesi-
domįs naujienomis, keleivis tiesiai šviesiai išr÷ž÷, kad tre-
čias jo gyvenimo ketvirtis paskendo vandenyje. Staiga dan-
gus aptemo, ÷m÷ žaibuoti ir griausti, pasipyl÷ lietus. Tada 
valtininkas paklaus÷ keleivio: „Ar moki plaukti?“ Kai žmo-
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gus prisipažino nemokąs, valtininkas tar÷: „Tokiu atveju 
pradingo visas tavo gyvenimas“. 

Išmokite meno plaukti per gyvenimo jūrą, suptis ant 
s÷kmių ir praradimų bangų. Tai tikrasis geb÷jimas, kurį rei-
kia lavinti. 

1966 gruodis  
 
 
 
 
 
 
 
 asak „Bhagavadgytos“, Šri Krišna praš÷ Ardžunos: 
„Pasiaukok Man. Viską patik÷k Man.  
Pasitik÷k Manimi. Visuose matyk Mane.“  
Krišna yra kiekviename žmoguje!  
Jis verčia jus sakyti: „Aš tai darau. Aš noriu šito.  
Aš esu didelis. Aš esu mažas.“  
Jis skatina veikti ir amebą, ir Dievo Įsikūnijimą.  
Jam turite aukotis ir paklusti, nes Jis yra jumyse. 

Satja Sai Baba 
 

P 
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45. TTTTYRA ŠIRDIS 

Nauda, nauda – regis, žmogui rūpi tik tai. Kai sveria-
ma grūdų krūva, pirmiausia galvojama apie materialą nau-
dą. Tačiau išminčių nuomone, reik÷tų siekti kitokios nau-
dos – pajausti Dievo buvimą, ištirpti didžiojoje Dievo palai-
moje, atsikratyti menkaverčių malonumų, kurie neleidžia 
žmogui patirti didžiausio malonumo, dieviškos palaimos. 

Susigiminiuokite su Dievu. Tapkite Jo šeimos nariu. 
Nebūkite Dievo namuose samdomu darbininku. Nereika-
laukite atlygio, nesider÷kite d÷l jo. Darbas d÷l atlygio ne 
toks nuoširdus ir džiugus kaip darbas iš meil÷s, pagarbos. 
Broliai ir sūnūs nereikalauja, kad jiems mok÷tų už kiekvie-
ną darbo dieną. Namų šeimininkas jais tinkamai rūpinasi ir 
duoda jiems viską. 

Viešpats „Gytoje“ laiduoja: „Pasirūpinsiu gerove visų, 
kurie Man atsiduoda, galvoja apie Mane ir garbina Mane“ 
(Ananas chinthayantho maam, ye janah paryupasathe, thesham 
nithyabhiyukthanam, yogakshemam vahaamyaham). Perskaitę 
tokį pažadą daugelis klausia: „Na, gerai, mes garbiname 
Dievą. O ką Jis mums už tai duoda?“ Tačiau jie nepaiso są-
lygų, iškeltų Dievo malonei pelnyti.  

Dievo malon÷ berib÷ 

Telugų kalba taip pat yra eil÷raštis, kuriame patariama 
atsisakyti giminių, kurie nepadeda, arklių, kurie išmeta rai-
telį iš balno, ir dievų, kurie garbinami nedovanoja malon÷s. 
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Tačiau tai leidžiama daryti tik gebantiems skirti, kas yra 
tinkama, o kas ne, nes tokie žmon÷s žino „Gytoje“ min÷tus 
Dievo garbinimo būdus ir gaus Viešpaties malonę, net jos 
neprašydami. Dievo malon÷ berib÷. Jis visas yra meil÷. 
Mąstykite, kad Jis yra meil÷, kartokite Jo, Meil÷s Įsikūniji-
mo, vardą, garbinkite Jį. 

Tai lengviausias kelias į Viešpatį. Kai kurie žmon÷s 
nusimena manydami, kad Dievas yra labai toli nuo jų. Jie 
neturi galimybių vykti į šventas vietas ir nusilenkti Viešpa-
čiui garsiose šventyklose, kurias pašventino šventieji ir iš-
minčiai. Tie žmon÷s taip pat neturi laiko ar geb÷jimų skai-
tyti Vedų ir suprasti jas. Tačiau toks pasiaiškinimas netin-
kamas, nes Dievas nedalija Savo malon÷s už išorinius lai-
m÷jimus. Kiekyb÷ Jam nerūpi. Alkiui numalšinti nereikia 
suvalgyti viso pasaulio aruodų – pakanka saujos grūdų. 
Troškuliui numalšinti nereikia išgerti visų upių vandens – 
pakanka vienos stiklin÷s. Taip pat ir Dievo malonei pelnyti 
nereikia daug metų užsiimti askeze, studijuoti ar dirbti 
dvasinį darbą – pakanka tik pasiaukoti. Pasakykite sau: 
„Tik Tu, niekas daugiau“. Tvirtai tuo tik÷kite. Gyvenkite 
tuo tik÷dami. Tada visi jūsų veiksmai virs neįkainojamu 
Dievo garbinimu. 

Pasiaukojamai atliktas veiksmas  
virsta auka Dievui  

Viešpats nusiunt÷ Ardžuną kariauti su savo gimin÷mis 
ir vyresniaisiais. Jo didvyriška kilm÷ ir kšatrijo kraujas ragi-
no jį kovoti, o nuod÷m÷s ir atpildo baim÷ stabd÷. „Kaip aš 
valdysiu karalystę, kai nužudęs gerbiamus ir brangius 
žmones ją laim÷siu?“ – klaus÷ jis savęs. Tada vidury kovos 
lauko, tarp priešiškų kariuomenių, Viešpats jį mok÷. Antra-
me „Gytos“ skyriuje Jis kalb÷jo apie pasiaukojimą. Tai iš-
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girdęs Ardžuna pasak÷: „Viešpatie, aš neturiu savo valios. 
Aukojuosi Tau“, ir mūšis virto auka Dievui, aukojimo ug-
niai buvo paaukota nedora (adharma).  

Pasiaukojamai atliktas veiksmas virsta auka Dievui. 
Egoistiškai atliktas veiksmas baigiasi mūšiu. Karalius Dak-
ša sureng÷ aukojimą, tačiau buvo išpuikęs, nepais÷ nei 
Viešpaties, nei Jo žmonos. Tad aukojimas virto kova125. Jei 
mūšyje n÷ra n÷ krislelio egoizmo, jis virsta auka Dievui. To-
kia alchemija vyksta aukojantis.  

Pirmiausia įtik÷kite: „Aš esu Jo įrankis“ (dasoham). Ta-
da per Jo malonę aiškiai suvoksite: „Aš esu Šiva“ arba „Aš 
esu Tai“.  

Nor÷dami suprasti didžiąją tiesą, kad „visata sklidina 
dieviškumo“ (sarvam vishnumayam jagath), pirmiausia suki-
te į meil÷s Dievui kelią, nes kai jūsų meil÷ Dievui bus dide-
l÷, visuose matysite garbinamo Dievo pavidalą.  

Sunku suprasti sąvokas: „Mano ir visatos tikrov÷ yra 
tokia pati“, „Aš esu Tai“. Tai suprasti gal÷site tik išlavinę 
aštrų intelektą ir mok÷dami aiškiai skirti, kas yra tinkama, 
o kas ne. To nelaim÷site sąmoningai, išoriniais ginčais ar 
pastangomis. Reikia tobulinti meditaciją ir nuolatinę savia-
nalizę. Kartą vienuolis nustat÷ turtuolio ligą – akies pažei-
dimą ir patar÷ jam žiūr÷ti tik į vieną spalvą. Turtuolis su-
kviet÷ visus rajono dažytojus, nupirko dažų ir liep÷ viską: 
sienas, stogus, tvoras, kelius, kelmus nudažyti žaliai. Po ku-
rio laiko grįžęs ir pamatęs keistai atrodantį miestą vienuolis 

                                                 
125  „Bhagavatoje“ minimas Dakša buvo septintas Brahmos sūnus. Jis 

tur÷jo dukterį Satę, kuri prieš t÷vo valią ištek÷jo už Šivos. Dakša su-
reng÷ didelį aukojimą, bet Šivos į jį nepakviet÷. Sat÷, nor÷dama ištai-
syti t÷vo klaidą, dalyvavo aukojime, tačiau Dakša pažemino ir ją. 
Tada neištv÷rusi Sat÷ susidegino aukojimo ugnyje. Šiva, labai myl÷-
jęs žmoną, keršydamas Dakšai sukūr÷ karį Vyrabhadrą, kuris su-
griov÷ aukojimo vietą ir visą miestą. 
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nustebo. Jis paklaus÷ turtuolio, kod÷l miestas taip atrodo, o 
šis atsak÷ paklausęs vienuolio patarimo. Vienuolis subar÷ 
žmogų, kad jis tiek vargo ir išleido daug pinigų – o juk ga-
l÷jo tik užsid÷ti žalius akinius. Kai suvoksite Aukščiausio-
sios Tikrov÷s esmę, visur matysite tik Aukščiausiąją Tikro-
vę – nereik÷s jokios išorin÷s askez÷s ar drabužių, kad tuo 
įsitikintum÷te.  

Sakykite tiesą 

Aukščiausiojoje Tikrov÷je visi lygūs. Tokią lygybę su-
voksite tik tada, kai pakilsite į aukštesnį suvokimo lygmenį. 
Iki tol visos kalbos apie lygybę bus tik saviapgaul÷. Net 
toks paprastas dalykas, kaip patarimas sakyti tiesą, sukels 
komplikacijas, kurias gal÷site įveikti tik kompromisu. „Gy-
ta“ pataria sakyti tiesą, sakyti tai, kas malonu ir naudinga 
(anudhwegakaram vakyam, sathyam, priyahitham). Štai pasako-
jimas apie pandavus ir ūmų išminčių Durvasą126. Kai pasi-
baigus Kurukšetros mūšiui Ašvatama grįžo iš piligrimyst÷s 
ir sužinojo, kad pandavai laim÷jo, jis prisiek÷ viena ranka 
nud÷ti visus nugal÷tojus ir išsireng÷ jų ieškoti. Šri Krišna, 
nor÷damas apsaugoti pandavus nuo stipruolio pykčio, nu÷-
jo pas Durvasą ir papraš÷ jį pasl÷pti brolius kur nors sau-
gioje vietoje. Durvasa sutiko, tačiau su viena sąlyga – jei 
Ašvatama paklaus, kur yra broliai, jis pasakysiąs tiesą, ta-
čiau kalb÷siąs piktai. Tad penki broliai pasisl÷p÷ oloje, ant 
kurios medituodamas s÷d÷jo išminčius. Nuo Durvasos 
pykčio ir keiksmų daugelis buvo nukent÷ję.  

                                                 
126  Durvasa – didis išminčius, jogas, mitologinis personažas, dievo Ši-

vos sūnus, pasižym÷jęs ūmumu. 
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Dievui rūpi poelgio tyrumas 

Ašvatama pamat÷ Durvasą ir nervingais žingsniais, 
virpančia širdimi prisiartino išdrįsdamas sutrukdyti jo me-
ditaciją. Ašvatama nedrąsiai paklaus÷, ar netoliese n÷ra 
pandavų. Durvasa kurį laiką patyl÷jo, paskui tarsi griausti-
nis užgriaud÷jo: „O kaip manai, kur jie yra? JIE ČIA!“ Jo 
balse skamb÷jo pasibjaur÷jimas ir pyktis, kad jam sutrukd÷ 
medituoti. Iš veido išraiškos buvo matyti, kad Durvasa tuoj 
pratrūks keiktis. Ašvatama bijojo likti ilgiau. Teiginį: „JIE 
ČIA“ jis suprato taip: „Ko tau reikia? Jeigu jie čia, ką išdrįsi 
daryti?“ Tad Ašvatama pasitrauk÷. Išor÷ apgaulinga – vien 
ją steb÷dami, negalite žinoti, kaip yra iš tikrųjų.  

Sudhamai127 taip pat panašiai atsitiko. Kai žmona liep÷ 
jam vykti į Dvarką ir paprašyti vaikyst÷s bičiulio Šri Kriš-
nos materialios pagalbos šeimai, jis nerimavo, ar tai pa-
vyks, nes d÷mesį buvo sutelkęs į išorinius dalykus, būtent – 
tvirtovę, rūmus, sargybinius ir asmeninius karalių daiktus, 
kuriuos palygino su savo drabužiais, išvaizda bei menka 
dovana, kurią neš÷ Krišnai. Tačiau Dievui rūpi ne pasiro-
dymas, o poelgio tyrumas. 

Didžiausias žmogaus neišmanymas  

Apie tikrąjį atsidavimą turi būti sprendžiama ne pagal 
išorinį elgesį, o pagal žmogaus vidų. Kai kurie žmon÷s de-
juoja, kad jų atsidavimą varžo ir nulemia juos saistantys pa-
saulietiniai ryšiai. Tačiau ne pasaulis juos saisto. Žmon÷s 
patys susipančioja pasaulietiniais ryšiais. Beždžion÷s gau-
domos taip – sode paliekama didelių puodynių su siaurais 
kaklais, į jas įberiama žem÷s riešutų. Gaudytojai laukia ne-

                                                 
127  Sudhama, dar kitaip vadinamas Šridama arba Kučela, buvo Krišnos 

vaikyst÷s draugas, kilęs iš neturtingos šeimos.  
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toliese. Atb÷gusi beždžion÷ įkiša ranką į puodynę, pagrie-
bia saują riešutų ir nebegali jos ištraukti, nes puodyn÷s kak-
las per siauras. Tada tokią bej÷gę beždžionę galima lengvai 
pagauti. Ji tampa gaudytojo grobiu. Tačiau jei tik beždžion÷ 
paleistų iš saujos riešutus, išsivaduotų iš puodo vergov÷s. 
Riešutų troškimas prišauk÷ jai nelaimę. Žmogus taip pat 
pasiduoda jusliniams objektams, nenori jų atsisakyti – tod÷l 
ir susipančioja pasaulyje, pamiršta tikslą, d÷l kurio at÷jo. 
Tai didžiausias žmogaus neišmanymas. Stenkit÷s kuo ge-
riausiai panaudoti jums duotą laiką. 

Jums nerūpi, kas buvote prieš gimimą, po gimimo, kas 
būsite po mirties. Puodžius kasa molį puodams lipdyti. To-
je vietoje atsiranda duob÷, tačiau prie jo namų išdygsta mo-
lio krūva. Molis, pad÷tas ant rato, tampa puodu, kuris su-
dužęs ir suiręs v÷l virsta moliu. Molio yra visur – duob÷je, 
krūvoje, puode. Puodo amžius trumpas. Tod÷l jis simboli-
zuoja individualią sielą. Molis yra toks pat kaip Aukščiau-
sioji Tikrov÷, visos kūrinijos pagrindas. Žinokite tai ir tik÷-
kite Absoliutu.  
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