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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.  

Šiuo metu angliškai jau yra išleisti 39 tomai. 
Kalbos juose pateikiamos iš eil÷s pagal kalendori-
nius metus. Tomus sudar÷ pirmasis Satjos Sai 
Babos kalbų vert÷jas profesorius N. Kasturis1. 

 
Penktajame tome surinktos Satjos Sai Babos 

kalbos, sakytos įvairiomis progomis 1965 metais. 
Lietuvių kalba šis tomas leidžiamas pirmą kartą. 
Jis atitinka naująjį (papildytą ir pataisytą) angliš-
kąjį leidimą. 

 
 

                                                 
1  Narajana Kasturis (1897–1987) buvo ne tik Satjos Sai Babos 
biografas, parašęs keturis Jo biografijos tomus „Sathyam, 
Sivam, Sundaram“, kalbų 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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Satja Sai Baba Savo kalbose dažnai įpina pa-

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

Svamis2 dažnai sanskrito kalba cituoja Ve-
das, Upanišadas, „Bhagavadgytą“ ir kitus šven-
tuosius raštus. Sanskrito žodžius ir posakius iš-
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 
Kai kalba avataras, paklausykit! 
Išgirdęs balsą Jo,  
Žmogus kiekvieno krašto kelias iš purvyn÷s. 
O tie, kurie ištrūkt negali,  
Meldžia, kad kas nors ištrauktų. 
Tada išauga jiems sparnai  
Ir kojose pajutę nepaprastą lengvumą, ima skristi! 
Aklieji praregi, kurtieji girdi stebuklingą dainą. 
Gūdžioj tamsoj praleidę daugel metų, 
Išgirdę avataro balsą  
Išsivaduoja iš vargų ir džiaugiasi šviesa.  
Tie žmon÷s nebegrįžta į įsčias motinos,  
Jiems nebereikia mirti! 
 
Kai kalba avataras, paklausykit! 
Išgirdęs balsą Jo,  
Žmogus nutraukia neapykantos grandinę, 
Suvokia, kad gyvenimas – juodoji up÷, scena, 
Kurioj privalo vaidmenis visus atlikti. 
Jis žino, kad scenarijų – skausmų ir ašarų –  
Paraš÷ Dievas. 
 
Kai kalba avataras, paklausykit! 
Išgirdęs balsą Jo,  
Žmogus pajunta, kaip apsivalo ir taur÷ja jo širdis! 
Nupūsto v÷jas egoizmo dulkes,  
O mintys tarsi rūkas išsisklaido. 
Protas skvarbus, tikslas aiškus tampa. 
Ant lūpų – skonis švento ir didingo Dievo vardo. 
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Nuo akių nuslenka drumstis troškimų,  
Tiesesnis stuburas, eisena ori, 
V÷l rankos švarios, galvoje niekams n÷r vietos. 
Didvyriais nevyk÷liai pavirsta. 
 
Kai kalba avataras, paklausykit! 
Išgirdęs balsą Jo,  
Žmogus suranda tai, ko ieško, 
O kopiantys į kalną pasiekia viršūnę! 
Prapuola abejon÷s, visi v÷l tampa drąsūs. 
Tik÷jimo užauga tvirtas medis. 
Išminčiams kūnu lengvas šiurpas b÷ga, 
Kai kalba Dievas – aiškiai, maloniai. 
Jo tikslas – mus apsaugoti ir išvaduoti. 

Narajana Kasturis 
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1. UUUU    ŽDARYKITE LANGUS,  

TAUPYKITE ŠVIESĄ 

Šiandien – Mukkoti Ekaadhashi švent÷, dar kitaip vadi-
nama Vaikuntha Ekaadhashi (šventa Viešpaties Višnaus die-
na). Du vyrai pasakojo tradicinę vandenyno plakimo (sa-
mudramanthana) legendą, apie „Bhagavatoje“ minimą pieno 
vandenyną (ksheerasaagara), Višnaus įsikūnijimą v÷žlio pa-
vidalu (Kurma avathaara), Mantaros kalną, nuodingąją gy-
vatę (vaasuki), demonus (asuras) ir dangaus būtybes (suras) 
bei daugybę įvairių dalykų, kurie iškilo plakant vandeny-
ną, ir pagaliau atsiradusį nemirtingumo nektarą (amritha)! 
Ši legenda labai reikšminga, nes jūs taip pat turite plakti sa-
vo širdies vandenyną, kad joje atsirastų nektaro. Legenda 
tik primena, duoda ženklą, kviečia tai daryti. 

Pieno vandenynas simbolizuoja širdį, kurioje vyrauja 
tyrumo ir ramyb÷s savyb÷ (sathwaguna), Mantaros kalnas, į 
kurį plakamas pieno vandenynas – nuolatinį Dievo apmąs-
tymą, siekiant suvokti esmę arba pažinti idealą, gyvat÷, ap-
sivijusi plaktuvą ir skleidžiamais nuodingais dūmais išgąs-
dinusi demonus, kurie laik÷ jos galvą, – pojūčius, virvę lai-
kiusios gerosios ir blogosios j÷gos, kovojusios tarpusavyje 
d÷l geidžiamo daikto, – skatulius. 

Ko moko legenda 

Dievo malon÷ – tai Dievo įsikūnijimas v÷žlio pavidalu. 
Viešpats visada ateina gelb÷ti žmogaus, kuris nuoširdžiai 
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siekia atskleisti nemirtingumo paslaptį. Dievas ateina tyliai, 
nepastebimai, kaip v÷žlys, kad žmogaus apmąstymai nesi-
liautų, kad jis, dirbdamas dvasinį darbą, visada būtų sutel-
kęs d÷mesį į Aukščiausiąjį. Kai „plakamas“ protas, atsiran-
da daugyb÷ įvairių daiktų, tačiau išmintingieji kantriai lau-
kia, kol pasirodys nemirtingumo nektaras, o tada godžiai jį 
griebia. Kaip tik to – sielos mokslo (aathmavidya) esm÷s – 
moko ši legenda. 

Šio susitikimo pradžioje daktaras pagiedojo Bhajago-
paalam giesmę, raginančią glaustis prie Krišnos, dieviškojo 
piemenuko. Legenda moko to paties, tik paprasčiau ir leng-
viau. Šiame amžiuje perplaukti pasaulietiško gyvenimo 
vandenyną galima kartojant Dievo vardą. To pakanka, kad 
žmogus išsigelb÷tų. Viešpats sklidinas palaimos (aananda-
maya). Jis Pats yra palaima, kurią žmogus, kartodamas 
Dievo vardą, gali pajusti. Tai būtis, sąmon÷, absoliuti palai-
ma (sath-chith-aananda). Abejojate, kad tokie paprasti žo-
džiai, kaip Rama, Sai ar Krišna, gali jus perkelti per beribę 
pasaulietinio gyvenimo jūrą? Tačiau žmon÷s sugeba per-
plaukti didžiulius vandenynus plaustais, pereiti tamsias 
džiungles nešini rankose žibintais. Žodyje, net tokiame 
trumpame, kaip pirmapradis garsas Om, glūdi didžiul÷ j÷-
ga. Plaustas neturi būti didelis, toks kaip jūra. 

Dievo vardo kartojimas – tarsi grunto gręžimas ieškant 
požeminio vandens, tarsi smūgiavimas kaltu išvaduojant 
marmure įkalintą Viešpaties atvaizdą. Sudaužykite marmu-
rą ir Jis pasirodys, suskaldykite koloną, kaip t÷vo papraš÷ 
Dievo Višnaus sek÷jas Prahlada3, ir visur bei visada esantis 
Dievas jums apsireikš. Išplakite pieną ir pamatysite sviestą, 
kuris jame slyp÷jo. Tai žino kiekviena motina. Tai ji per-

                                                 
3  Prahlada – pikto ir galingo demono Hiranjakašipaus sūnus, atsisakęs 
garbinti savo t÷vą, labai atsidavęs dievui Višnui. 
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duoda dukteriai. Dvasin÷je srityje to išmokstate iš jogų, ku-
rie pasiūlo Krišnai išsukto šviežio sviesto (navaneetham). 

Kaip išvengti pasaulietinio gyvenimo infekcijos  

Daugelis pajuokia žmones, kurie sutelkia visą savo 
d÷mesį į Dievą, šaiposi iš jų, vadina juos savanaudžiais, 
asocialiais, egocentriškais tinginiais, vengiančiais įsiparei-
gojimų, vienatv÷je ir tyloje ieškančiais prieglobsčio. Tai, 
kad žmogus yra šalia jūsų, dar nelaiduoja, kad jis jums 
naudingas. Tai, kad žmogus yra toli nuo jūsų, nereiškia, 
jog jis apimtas neapykantos, bijo draugijos ar yra jums ne-
naudingas. Juk virusai įsiskverbia į patį jūsų kraują – nie-
ko n÷ra arčiau už juos, tačiau jie – mirtini jūsų priešai. Tos 
pačios šeimos nariai pavydi vieni kitiems, įtarin÷ja vieni 
kitus. Broliai ir seserys bylin÷jasi teismuose, iš jų pelnosi 
teisininkai. Net dvyniai retai myli vienas kitą. Būti šalia 
n÷ra svarbu. 

Senov÷je jogai traukdavo į nuošalias vietas ir ten ieš-
kodavo tokių mokytojų, kurie pad÷tų jiems žengti vidiniu 
keliu taip pat, kaip nūdienos mūsų jauni technologai vyks-
ta į Japoniją, Ameriką ar Rusiją lavintis, kad sugrįžę pad÷tų 
kurti gražesnę Indiją. Jogai nebijojo gyvenimo sunkumų, 
neveng÷ pralaim÷jimų ar netekčių, neišsižad÷jo savo šeimų, 
neatsisak÷ galimyb÷s praturt÷ti. Jie pasitraukdavo į nuošalę 
tam, kad atskleistų amžino džiaugsmo paslaptį, jį laim÷tų ir 
savo gyvenimu įkv÷ptų kitus to siekti, žengti keliu, kurio 
naudingumu įsitikino. Juk niekas nevadina lavintis į užsie-
nį vykstančio ir siekiančio geriau apsirūpinti inžinieriaus ar 
gydytojo savanaudžiu. Tai kod÷l vadinate egocentrišku 
žmogų, kuris kenčia didelį nepriteklių, kad taptų geresniu 
proto inžinieriumi ir panaudotų savo neabejotinas galias ne 
kam nors vergauti, o išsivaduoti. Toks jūsų elgesys tik liu-
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dija, kad nieko neišmanote apie tikrąsias vertybes. Chroni-
n÷mis ligomis sergantys užkrečiami ligoniai gydomi atski-
rose ligonin÷se. Atsiskyr÷lių buvein÷s miškuose panašios į 
tokias ligonines. Į jas gali vykti visi, kurie nori pagyti nuo 
pasaulietinio gyvenimo infekcijos ir grįžę pad÷ti kitiems li-
goniams. 

Nušvitęs žmogus visuose regi tą pačią sielą 

Šiandien pažymimas įvykis, kai plakant vandenyną at-
sirado dievams skirtas nektaras. Dievus buvo ištikusi nelai-
m÷ – jie prarado nemirtingumą! Žmogus taip pat yra ne-
mirtingumo vaikas – tod÷l jis nieku gyvu nenori patik÷ti, 
kad mirs. Žmogus mato, kaip miršta jo artimieji, tačiau pats 
tiki, kad mirties išvengs. Nušvitęs žmogus visada pasiren-
gęs nusimesti naštą ir ištrūkti iš vardo bei pavidalo kal÷ji-
mo. Toks buvo karalius Džanaka4 – jis visada prisimindavo 
vienovę. 

Kartą pas jį į rūmus už÷jo Sulabha5, garsi dialektikos 
šalinink÷, ir per diskusiją pareikalavo, kad Džanaka su ja 
elgtųsi kaip su karaliene, nes, anot jos, „nušvitęs žmogus 
neturi skirstyti kitų, bet visuose matyti tą pačią sielą“. „Esi 
nušvitusi moteris, tad tur÷tum suvokti vienovę. Beprasmiš-
ka kalb÷ti apie vyrų ir moterų skirtumus“, – atsak÷ jai Dža-
naka, dovanodamas tikrąsias žinias, aukščiausiąją išmintį. 

Jei tik išgersite Mano materializuoto nektaro, nemir-
tingi netapsite. Kas gim÷, tas turi ir mirti. Kiekvienas stati-
nys kada nors sugriūva. Tačiau mirties galima išvengti – 
reikia negimti. Kai suvoksite esą berib÷, amžina siela, ne-
beatgimsite. Tai paslaptis. Kaip ją atskleisti? Reikia ilgai 
lavinti intelektą ir taurinti savo jausmus bei skatulius. Ga-
                                                 
4 Džanaka – „Ramajanos“ veik÷jas, Sitos t÷vas. 
5 Sulabha – „Mahabharatoje“ minima keliaujanti jog÷, intelektual÷. 
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lima uoliai kartoti šventus vardus ar simbolius arba atlikti 
griežtą askezę, tačiau jei nebūsite dori, tai darydami tik 
švaistysite laiką. 

Esate berib÷ siela 

Galima tur÷ti puikiausių daržovių, būti talentingu vi-
r÷ju, tačiau jei sriubą išvirsite variniame, alavu nepadengta-
me puode, ji virs nuodais! „Padenkite“ savo širdį tiesa 
(sathya), dora (dharma), ramybe (shaanthi) ir tyra meile (pre-
ma) – gal÷site joje gaminti patiekalus: kartoti šventą vardą 
ar simbolį, medituoti, laikytis religinių įžadų, vykti į šven-
tąsias vietas, garbinti Dievą ritualais. 

Svarbiausia užduotis – pakeisti savo polinkius ir cha-
rakterį. Žmogus studijuoja dvasinio darbo vadov÷lius, 
šventuosius raštus, daugybę valandų skaito šiomis temo-
mis paskaitas, tačiau nesugeba atsispirti pagundai ir klysta. 
Galbūt jo širdyje tarsi išdžiūvusioje žem÷je n÷ra piktžolių, 
bet tereikia sulaukti pirmojo lietaus, ir po žeme esančios 
s÷klos sudygsta, šaknys išleidžia ūglius – bergždžia žem÷ 
sužaliuoja. 

Kartą gyveno klajojantis elgeta. Jis niekam neprisipaži-
no, kokia jo kasta, tik÷jimas ar kilm÷, nesak÷, kur vyksta. 
Tačiau viena įžvalgi namų šeiminink÷ tai lengvai sužinojo – 
ji dav÷ žmogui sočiai pavalgyti, o kai šis prisivalgęs nuvirto 
miegoti, priliet÷ jo padą įkaitintu virbu. „Alache!“ – suriko 
elgeta. Savo tikrosios esm÷s neįmanoma pakeisti, pasl÷pti 
ar nuslopinti.  

Tačiau kas yra tikroji esm÷? Tai ne religiniai įsitikini-
mai, vardas ar kalba, kurios vaikas išmoksta s÷d÷damas 
motinai ant kelių. Jūs – Absoliuti Tikrov÷. Savo sielos gel-
m÷se jaučiate, kad esate dabar ir būsite ateityje – tai būties 
(sath) bruožas. Visos būtyb÷s juo pasižymi. Jūs taip pat no-
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rite žinoti, pl÷sti žinias, siekti daugiau. Visos būtyb÷s nori 
išreikšti save – tai sąmon÷s (chith) bruožas. Ieškote džiaugs-
mo – visos būtyb÷s taip elgiasi. Tai dieviškos palaimos 
(aananda) bruožas. Jumyse esanti palaima visur ir visame 
kame ieško to, kas ją sukelia. Tod÷l sakoma, kad būtis-są-
mon÷-palaima (sath-chith-aananda) sieja šitai (thwam) su tuo 
(thath), konkretų asmenį su visata. Viskas egzistuoja (asthi), 
nes yra būtis (sath), išreiškia save (bhaathi), nes yra sąmon÷ 
(chith), teikia malonumą (priya), nes yra palaima (aananda). 

Jei įstengiate tai suvokti, esate nušvitęs žmogus. Jei ne-
įstengiate, esate apsimet÷lis. Žmonių protas būna trijų rū-
šių: 1) tarsi išvalyta medviln÷, kuri, nukritus aukščiausiai 
išminties kibirkščiai, iškart užsiliepsnoja ir sudegina amžių 
amžius žmogų sl÷gusius silpnumą bei prietarus, 2) tarsi 
sausas medis, kuriam taip pat pavyksta tai padaryti, bet tik 
po kurio laiko, 3) tarsi žalias rąstas, kuris iš visų j÷gų prieši-
nasi išminties ugniai. 

Viešpaties žaidimas  

Galvijų banda lekia prie ežero-miražo numalšinti 
troškulio, o jūs būkite išmintingesni. Esate apdovanoti ge-
b÷jimu skirti (viveka) ir neprieraiša (vairaagya) – tad galite 
sąmoningai neįsitraukti į žalingą veiklą. Kelias minutes ty-
liai pas÷d÷kite ir pasvarstykite apie skubančių prie miražo 
likimą. Ar jie laimingi? Ar jie turi j÷gų ramiai pakelti siel-
vartą ir tinkamai supranta skirtingumus? Ar jie regi Dievo 
kūrinio – visatos grožį, tiesą, didybę? Ar visatos centre jie 
mato save? 

Viešpats, sujaudintas nuoširdžios žmogaus atgailos, 
at÷jo ir maloniai, švelniai paklaus÷: „Mano brangus vaike, 
ko tau reikia?“ Jis apsireišk÷, kad dovanotų malonę, tačiau 
vis tiek paklaus÷: „Ko tau reikia?“ Kod÷l? Tod÷l, kad Jis no-
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ri, kad žmogus žodžiais išreikštų, ko nori, ir to paprašytų 
Viešpaties, kurį savo atkakliu tyliu darbu išsikviet÷. Tai 
Viešpaties žaidimas. Kartais Jis nori, kad žmogus atsakytų 
pagal Jo numatytą planą! Kai Ravanos brolis Kumbhakarna 
buvo laiminamas Dievo, jam susipyn÷ liežuvis ir, užuot pa-
prašęs j÷gos žudyti (nigraha), jis pasak÷: „J÷gos miegoti“ 
(nidhra)!  

Regintysis netur÷tų susitapatinti su regimybe – tada jis 
išsivaduos. Pojūčių sąlytis su objektais kelia geismą ir prie-
raišą – žmogus pradeda veikti, jaučia pakyl÷jimą arba puo-
la į neviltį, paskui ima baimintis praradimo arba ištiktas ne-
s÷km÷s liūdi. Ilg÷ja atoveiksmių sąrašas. Kaip gali lempos 
liepsna neužgęsti, jei visos durys ir langai atidaryti ir pro 
juos pučia v÷jas? Žmogaus protas turi būti tarsi lempa, kuri 
dega lygiai, nepasiduodama dvejopo išorinio pasaulio rei-
kalavimams. 

Vienas iš būdų uždaryti langus ir duris – visiškai pasi-
aukoti Dievui (sharanaagathi), nes tada žmogus išsivaduoja 
iš egoizmo ir jo nebeveikia nei džiaugsmas, nei liūdesys. Jei 
visiškai pasiaukosite Viešpačiui, Jis pad÷s jums įveikti visus 
sunkumus ir jūs tapsite didvyriais, būsite tvirtesni, geriau 
pasirengsite kovai.  

Šią ypatingą dieną ryžkit÷s ieškoti tiesos. Uththaraaya-
na yra geriausias laikas (uththama kaala). Tokios dienos, kai 
Saul÷ pasisuka į Šiaurę, dievų kryptimi, kur gyvena Šiva, 
garsusis Bhyšma lauk÷ gul÷damas ant str÷lių lovos6. Sau-
l÷s dievyb÷ valdo akis, žmogaus reg÷jimą. Tad šeši m÷ne-
siai, kai ji juda Šivos link, labai palankūs žmogui siekti pa-
žinimo. 

                                                 
6  Čia Sai Baba mini vieną iš paskutinių „Mahabharatos“ epizodų, kai  
mūšyje visas suvarstytas str÷lių Bhyšma gul÷jo ant jų tarsi ant lovos ir 
lauk÷ tinkamo laiko numirti. 
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Tikrasis dangaus nektaras  

Godavar÷s up÷s rytiniame rajone yra prekiautojų me-
diena. Jie žino, kad rąstai upe plukdomi tada, kai up÷ pa-
tvinsta. Įveikę ilgą kelionę, rąstai ištraukiami iš vandens 
prie Radžamundrio ar netoliese. Keliaujantys traukiniu 
žmon÷s iš pradžių pravažiuoja Himalajų miškus, paskui 
plaukia Gangu. Begal÷ jų suplūsta į Haridvarą. Įsiliekite į 
srautą – keliauti bus lengviau. Kai siekdami Dievo užsiima-
te dvasiniu darbu ir Reg÷jimo dievyb÷ juda link dieviško 
tikslo, – naudokit÷s proga. Šiandien taip pat pažymima Vai-
kuntha Ekaadhashi. Daugelis tikisi, kad nueisiu prie Čitrava-
t÷s up÷s ir materializavęs nektaro visiems jo duosiu. Pake-
liui sutinkate prie up÷s traukiančias ir iš jos grįžtančias gal-
vijų bandas. Išklausę šią kalbą, gavote žodžio nektaro 
(vaag-amritham) – branginkite jį ir tinkamai elkit÷s. Tai tik-
rasis dangaus nektaras. Vertinkite jį, nešvaistykite jo, kaup-
kite jį – tapsite dieviški. 

Prašanti Nilajamas, 1965 01 13 
 
 
 
 
    etelio riešutai yra rudi,  
lapai – žali, kalk÷s – baltos,  
tačiau kai visi trys kramtomi kartu,  
burna nusidažo raudonai. 
Dvasinis darbas išlygina  
tiesos, veiklos bei inercijos savybes  
ir teikia ramybę. 

Satja Sai Baba  
 

B 
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2. SSSSAULöS APŠVIESTAS KAMBARYS  

Kartą vienas susikrimtęs žmogus prie geležinkelio bi-
lietų kasos maldavo parduoti jam bilietą, tačiau bilietų par-
dav÷jas negal÷jo pad÷ti nelaim÷liui, nes šis nežinojo, kur 
važiuoti. Jo galvoje sukosi tik viena mintis, kaip kuo grei-
čiau kur nors pasprukti. Visi žmon÷s kada nors pradeda 
panašiai elgtis – net sulaukęs šimto metų senukas nebežino, 
kur keliauti, nes visi jo artimieji, gimin÷s, šeima išlipo iš 
traukinio ir jį paliko vieną. Gyvenimas – ne tik g÷ris. Nie-
kas, pasin÷ręs į pasaulietinį gyvenimą, n÷ra laimingas. 
Džiaugsmo ir liūdesio bangos m÷to žmogų, likimas – ar ge-
ras, ar blogas – jį talžo. Kiti žmogų čia šiurkščiai užsipuola, 
čia apiberia komplimentais. Visur žmogaus tyko nelaim÷, – 
tod÷l jam neramu, jis negali užmigti. Žmogus gyvena taip, 
tarsi miegotų lovoje, kurioje knibžda parazitai. Jis nori nuo 
jų pab÷gti, tačiau nežino kur! 

Dvasinis mokytojas gali patarti, kur jums vykti, kokios 
vietos ieškoti, tačiau jis negali priversti jūsų ten nusigauti. 
Sunkią kelionę turite įveikti patys. Mokytojas gali tik duoti 
keletą naudingų pamokų, parengti jus egzaminui, bet mo-
kytis mokinys privalo pats. Tai įmanoma dvejopai: apraap-
tha praapthi – kai įsigyjate daiktą, kurio anksčiau netur÷jote 
(pavyzdžiui, jei neturite mikrofono, einate ir jį nusiperkate 
arba išsinuomojate) ir praaptha praapthi – kai sužinote, kad 
turite daiktą, kuris jums atrod÷ dingęs. Pavyzdžiui, pas jus 
ateina draugas ir paprašo paskolinti dešimt rupijų. Apgai-
lestaujate, kad neturite pinigų ir negalite pad÷ti draugui, 
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kai jam labai reikia. Paskui po valandos s÷date paskaityti 
„Bhagavadgytos“ ir tarp puslapių randate dešimties rupijų 
banknotą, kurį kadaise ten įd÷ję pamiršote. Kaip jūs apsi-
džiaugiate! Tos dešimt rupijų jums – tarsi ką tik uždirbtos. 
Dvasinis mokytojas prašo jūsų pasklaidyti savo širdies kny-
gos lapus, nes ten – tik pažiūr÷kite! – lobis, kurį radę tapsite 
neapsakomai turtingi. 

Žmogaus pastangų tikslas  

Krišna iškart neišsklaid÷ Ardžunos abejonių, nors ga-
l÷jo tai padaryti. Krišna privert÷ Ardžuną padaryti tris dar-
bus – klausytis, apmąstyti, susikaupti. Ne gydytojas, o pa-
cientas turi vartoti vaistus. Gydytojas tik juos skiria ir įtiki-
na ligonį vartoti. Pasakysiu dar vieną dalyką. Mokinys turi 
trokšti pažinti tiesą, antraip jis niekada neatskleis paslap-
ties. Telegramos siunčiamos Morz÷s ab÷c÷le. Ją turi mok÷ti 
ir siunčiantys, ir priimantys telegramas žmon÷s. 

Gydytojas kalb÷jo apie žmones, kurie atvyksta pas 
Mane su įvairiais prašymais. Negavę to, ko prašo, jie ima 
kaltinti Mane. O juk iš tikrųjų patys kalti, kad nori to, kas 
jiems nepadeda tobul÷ti, arba n÷ra nusipelnę iš Manęs gau-
ti tai, ko prašo. Ar galima kaltinti saulę, kad ji neapšviečia 
jūsų kambario? Atidarykite duris, ir saul÷, laukianti už du-
rų, užlies kambarį šviesa. Jei norite pelnyti Dievo malonę, 
vadovaukit÷s išmintimi. Toks žmogaus pastangų tikslas.  

Štai mokinys išskalb÷ savo mokytojo drabužius ir pa-
džiov÷ juos ant ištiestos virv÷s. Mokytojas nor÷jo, kad jie iš-
džiūtų greičiau, tačiau mokinys pakabino drabužius, su-
lankstytus į keturias dalis – tad jie niekaip negal÷jo iškart 
pasidaryti sausi. Jei būtų buvęs išmintingas, būtų perlenkęs 
juos perpus, ir jie būtų greičiau išdžiūvę. Vadovautis išmin-
timi reikia ir dirbant dvasinį darbą, stengtis, kad jis nesu-
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silpn÷tų. Greičiau išdžiovinti drabužius, paruošti skanų pa-
tiekalą nereikia ypatingų geb÷jimų. Jie reikalingi įveikti jus-
liniams gundymams, pažvelgti į savo vidų, pažinti skatu-
lius ir siekti aukštesnių tikslų. Kokia prasm÷ valyti ir bliz-
ginti puodelio išorę? Užuot taip triūsę, išplaukite jo vidų. 

Panaudokite išminties lazdą 

Geriausia proto valymo priemon÷ – Dievo vardo kar-
tojimas. Tai pad÷s perplaukti jūrą. Dievo vardas yra tarsi 
plaustas, saugiai nugabensiantis jus į kitą pusę. Jis nutrau-
kia iliuzijos šydą, kuris slepia nuo žmogaus visur esantį 
Viešpatį. Kai šydas nukris, žmogus pamatys save tokį, koks 
jis yra iš tikrųjų – išvys savyje visatą. 

Žmogaus galios ir geb÷jimai beribiai, nes jis yra amži-
no vandenyno bangel÷. Pamąstykite nors truputį ir tai su-
prasite. Jei s÷d÷dami po mango medžiu murm÷site man-
tras, šventus žodžius, vaisiai ant žem÷s nenukris. Nustv÷rę 
lazdą, svieskite ją į vaisių kekę. Pa÷mę išminties lazdą, 
trenkite ja, išspręskite „jūs ir pasaulis“ problemą – tur÷site 
vaisių. 

Kaip tik tod÷l primygtinai prašau – ieškokite geros 
draugijos, likite su ja, bendraukite su šventais žmon÷mis. 
Klausydamiesi dvasios galiūnų žodžių, lengviau įveiksite 
blogį. Kartą Garuda7, dangiškas Viešpaties Višnaus paukš-
tis, aršus gyvačių priešas, nuskrido ant Kailaso kalno, į Ši-
vos buveinę, ir pamat÷ ant jo kaklo, rankų, liemens bei kojų 
gyvates. Jos ten jaut÷si saugios – n÷ kiek neišsigandusios 
paukščio išpūt÷ nasrus ir ÷m÷ šnypšti, nes buvo su Dievu. 
„Na, gerai. Tik nušliaužkite į šalį, ir aš jus visas užkapo-
siu!” – pagrasino Garuda. Kaip tik tod÷l dvasiniam ieškoto-
                                                 
7  Garuda – indų mitologijoje minimas didžiulis paukštis, dažnai vaiz-
duojamas kaip Višnaus keliavimo priemon÷. 
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jui reikalinga gera draugija. O pasiekusiam dvasines aukš-
tumas bendravimas su šventais žmon÷mis taip pat vertin-
gas, nes tai padeda nenusiristi žemyn. Kai tobulumo sie-
kiantis žmogus (yogee) gyvena tarp pasauliečių, jo susivie-
nijimas su Dievu (yoga) gali lengvai virsti malonumų troški-
mu (bhoga). 

Geros draugijos vert÷ 

Gera draugija – tarsi nesuvaldomo žirgo žąslai ir ka-
manos, siaut÷jančio potvynio užtvanka bei kanalai. Šventos 
vietos vertinamos tod÷l, kad jose susiburia giminingos sie-
los. Ten jos maloniai pabendrauja, išmintingai viena kitai 
pataria. Tokiose vietose sustipr÷ja žmonių dvasingumas, ti-
k÷jimas ir pasiaukojimas. Jeigu jūsų gyvenamojoje vietoje 
tokios draugijos n÷ra, ieškokite tol, kol rasite. 

Rūpestingai rinkit÷s maistą, kurį valgote, nes liežuvis 
(jihva) ir dauginimosi organai (guhya) yra didžiausi žmo-
gaus priešai – maisto ir lytinių santykių troškimas stumia 
jus į pražūtį. Nepataikaukite savo liežuviui, nebūkite go-
dūs. Netapkite nei geismo, nei skonio vergais. Rinkit÷s tyrą 
maistą ir valgykite jį tyrų žmonių draugijoje. Saikingai mai-
tinkit÷s. Griežtai kontroliuokite jusles. 

Permąstykite savo troškimus, atskirkite, kurie iš jų tin-
kami, o kurie netinkami – nutraukite paviršutiniškus ry-
šius, atsikratykite nereikalingų daiktų. Šventas žmogus (fa-
kir) – tas, kuris neturi rūpesčių (fikr). Kod÷l kyla rūpesčių? 
Tod÷l, kad žmogus ko nors nori, stengiasi norą patenkinti, 
bijo, kad jam nepavyks gauti tai, ko trokšta. Mažinkite no-
rus – sumaž÷s rūpesčių. Štai jūs s÷dite čia, Nilajamo veran-
doje, trokštate pasikalb÷ti su Manimi, o jūsų širdys sklidi-
nos norų – norite, kad juos patenkinčiau. Kod÷l užsikrov÷te 
tokią sunkią naštą? Paimkite tik vieną nešulį – troškimą lai-
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m÷ti Dievo malonę, o Jis duos tai, ko jums labiausiai reikia. 
Visa kita patik÷kite Viešpačiui.  

Rinkit÷s Dievą arba gamtą 

Kartą vaikaitis, s÷d÷damas ant senelio kelių, pasiteira-
vo: „Seneli, ar tu mane myli?“ „Taip“, – iškart atsiliep÷ se-
nukas. Paskui vaikas paklaus÷: „O ar tu myli Dievą?“ „My-
liu“, – patvirtino šis. Tada vaikas rimtai tar÷: „Jei myli 
Dievą, negali myl÷ti manęs. Jei myli mane, negali tuo pačiu 
metu ar taip pat myl÷ti Dievo.“ Tikra tiesa. Turite rinktis. 
Jei myl÷site gamtą, pamiršite Dievą. Pamilkite Dievą – su-
prasite, kad gamta t÷ra Jo apdaras.  

Dirbkite negeisdami darbo vaisių. Nesiskųskite, kad 
nesulauk÷te viešo pripažinimo už aukas, paaukotas kokiam 
nors fondui. Kad ir koks būtų vaisius – skanus, ar ne, su-
valgyti jį turite patys. Tad geriausia išvengti pasekmių – ne-
galvoti apie darbo vaisius ir dirbti tod÷l, kad tai daryti rei-
kia. Jei taip dirbsite, jūsų nesl÷gs nei nuod÷mių, nei nuopel-
nų našta. Jei trokšite pelno, pagalvokite apie praradimą – 
pasirenkite tam. Kai kasate šulinį prie kryžkel÷s, tik÷damie-
si numalšinti žmonių ir galvijų troškulį, pagalvokite ir apie 
tai, kad kas nors gali į jį įkritęs nuskęsti. 

Kai v÷sinate žmogų v÷duokle, galite bet kada liautis 
tai darę. Tačiau tarnas, gaunantis algą už tai, kad v÷sina 
šeimininką, – patinka jam tai, ar ne, – privalo dirbti. Negal-
vokite apie atlygį ir būsite laisvi. Tik paimkite atlygį arba jo 
paprašykite – beregint susipančiosite. Tokia „darbo vaisių 
atsisakymo“ (karmaphala-thyaaga) paslaptis.  

Gyvenimas – tarsi sapnas  

Svarbiausia – patik÷kite, kad gyvenimas yra tarsi sap-
nas. Tod÷l pernelyg jo nesureikšminkite. Kartą vienas varg-
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šas žmogus, nebegal÷damas išmaitinti nei žmonos, nei vai-
kų, iš÷jo iš namų ir paliko kaimą. Tačiau tada šeimai gyven-
ti pasidar÷ dar sunkiau: vargš÷ moteris neteko mažo vaike-
lio – jis mir÷ iš bado. Kitą dieną vyras grįžo. Kai žmona rau-
dodama praneš÷ jam liūdną naujieną, jis pasak÷: „Moterie, 
pra÷jusią naktį miegojau prie šventyklos ir sapnavau, kad 
esu labai turtingas, turiu gražų namą, laimingą šeimą, šešis 
sveikus vaikus. Sode buvo gražių sūpynių, puošnių k÷džių. 
Tur÷jau daug tarnų, kuriems įsakin÷jau. Tačiau pabudęs 
netekau visko. Ką man dabar apraudoti? Šešis vaikus, ku-
rių netekau rytą, ar vaikelio, kuris mir÷ vakar? Šešetas jau 
niekada nebežais. Anas vaikelis taip pat niekada nebelaks-
tys. Sapne vaikelio nemačiau. Kai pabudau, dingo šešetas. 
Išlieka tik tas, kuris yra ir sapnuojant, ir būdraujant, bū-
tent – tikrasis aš.“ 

Pažinkite savąjį aš. Supraskite, kad tas aš yra toks pat 
kaip Jis. Tai suprasti galima tik uoliai dirbant dvasinį dar-
bą, nesusiteršiant nei pykčiu, nei pavydu, nei godumu – iš 
egoizmo kylančiomis ydomis. Supykę tampate tarsi aps÷sti 
piktosios dvasios – jūsų veidas išsikreipia, atrodote baisiai. 
Žybsinti raudona lemput÷ persp÷ja apie pavojų. Paraudu-
sios supykusio žmogaus akys ir veidas taip pat praneša pa-
vojų. Pamatę tokį žmogų, pasitraukite į ramią nuošalią vie-
tą. Nepratrūkite keiktis. Pavydas ir godumas taip pat kyla 
iš egoizmo. Juos reikia atidžiai steb÷ti ir kontroliuoti. Kai 
įgysite išminties, egoizmo neliks tarsi buožgalvio uodegos, 
kuri jam užaugus savaime nukrenta. Uodega turi nukristi 
pati. Jeigu ją nupjausite, buožgalvis žus. Tad nesijaudinkite 
d÷l egoizmo, ugdykite išmintį, geb÷jimą skirti, kas yra gera, 
o kas ne, supraskite, pažinkite trumpalaikę objektyvaus pa-
saulio prigimtį – tada uodega dings. 

Prašanti Nilajamas, 1965 01 14 
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   mogus gimsta iš egoizmo. 
Jis miršta apsivilkęs savanaudiškumo drabužiais. 
Žmogus ateina ir išeina, 
duoda ir ima, 
uždirba pinigų ir juos išleidžia,  
meluoja ir sako tiesą, 
pasiduoda savimeilei. 
Jos atsikratęs, žmogus išsivaduoja. 
Išraukite iš savo širdies lauko  
savanaudiškumo piktžoles. 
To pakaks... 

Satja Sai Baba 
 

Ž 
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3. SSSS    EKITE JO PöDOMIS 

Šventųjų raštų žinovas išd÷st÷ jums „Bhagavatos“ es-
mę. Šis kūrinys vadinamas „Bhagavata“, nes jame aprašo-
mi Viešpaties, žmonijos istorijoje apsireiškusio įvairiais pa-
vidalais, žaismai (leela), didyb÷ (mahima) ir mokymas (upa-
desha). Kai Dievas apsireiškia, Jo veikla būna dvejopo pobū-
džio: žemiška ir dieviška, išorin÷ ir vidin÷. Ką tik gird÷jote, 
kaip mažylis Krišna sudauž÷ sviesto puodynes. Išorin÷ šio 
veiksmo prasm÷ ta, kad vaikas sudauž÷ puodynes, kuriose 
Brindavano piemenait÷s laik÷ sviestą. O vidin÷ prasm÷ to-
kia: Krišna sudauž÷ materialų apvalkalą, įkalinusį jų sielas, 
ir išvadavo iš vergov÷s. Tada jis pa÷m÷ tai, kas jam visada 
priklaus÷ – tik÷jimo sviestą. Toks sviestas – dvasiniu darbu 
išvalyto proto vaisius. 

Viešpats apsireišk÷, kai Hiranjakašipus8 kalaviju per-
sk÷l÷ koloną. Iškart priešais jį iš kolonos iš÷jo Viešpats. Jis 
nebuvo ten pasil÷pęs, nelauk÷ tinkamos progos pasirodyti. 
Dievas yra visur. Tad Jis buvo ir kolonoje. Hiranjakašipui 
buvo duota tokia pamoka – žmogus turi „suskaldyti“ sąvo-
ką „aš esu kūnas“ (deha-thathwa), kad išryšk÷tų kita sąvoka 
„aš esu įsikūnijęs“ (dehi-thathwa). Kitaip sakant, žmogus tu-
ri suprasti, kad jis yra ne „kūnas“, o „įsikūnijusi sąmon÷“. 
Kai tai suprasite, jūsų nebekankins nei skausmas, nei pasi-

                                                 
8  Hiranjakašipus – Puranose minimas piktas ir galingas demonas, Pra-
hlados t÷vas, nor÷jęs užmušti savo sūnų, kai šis atsisak÷ jį garbinti 
kaip dievą. 
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didžiavimas, nei egoizmas. Štai palyginimas su jūros van-
deniu. Įpilkite į butelį truputį jūros vandens ir palaikykite 
kelias dienas – vanduo suges. Tačiau kol vanduo yra jūroje, 
jis negenda. Būkite jūroje, tapkite jos dalimi, neatsiskirkite 
nuo jos, nebūkite individualistai, nesijauskite esą „kūnai“, 
atskiri nuo „įsikūnijusios sąmon÷s“. 

Jūsų pareiga – valdytis 

To siekti turite nuolat ir išreikšti tai konkrečiai – tvar-
dydamiesi, kontroliuodami save bei lavindami pojūčius, 
jausmus ir kt. Maistas (naashta) turi paklusti kontrolei (nish-
tha). Kūnas t÷ra priemon÷ pažinti įsikūnijusįjį. Joga – tai ne-
ramaus proto pažabojimas (chiththavriththi nirodha). Tai taip 
pat būdas susivienyti, kuris įmanomas tik tada, kai žmogus 
sutramdo savo neramų protą ir nurimsta. Kiekvienas „Gy-
tos“ skyrius vadinamas joga, nes pabr÷žiamas kaip tik toks 
mokymo aspektas. 

Visų jogos rūšių: atsidavimo (bhakthi), išminties (jnaa-
na) ar veiklos (karma) vaisius turi būti ramyb÷. Antraip tai 
bus tik pseudojoga. Jei vanduo ir ugnis bus atskirai, trauki-
nys nepajud÷s. Vanduo turi susijungti su ugnimi, kad atsi-
rastų garų. Kaip tik jie išjudina lokomotyvą. Proto pažaboji-
mas nuveš jus į galutinę stotį. Žibalas turi susijungti su oru, 
kad atsirastų dujų ir žibalin÷ lempa įsižiebtų.  

Nor÷dami saugiai persikelti į kitą patvinusios „gimi-
mų ir mirčių up÷s“ krantą, eikite tiltu, vadinamu „nuolati-
ne drausme“. Toks tiltas turi būti tvirtas. Antraip įkrisite į 
vandenį, kuriame plaukioja rykliai – geismas ir pyktis. Pri-
siminkite tokius didvyrius, kaip Prahlada, kuris patyręs 
daug sunkumų neišsižad÷jo Dievo. Kankinamas, tampo-
mas, deginamas jis nesiliov÷ kartojęs Dievo vardo. Būkite 
tokie ryžtingi, tur÷kite tokį tik÷jimą, kokį tur÷jo Prahlada. 
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Liūdesys, nelaim÷s – debesys, plaukiantys dangumi. Jie ne-
gali pakenkti dangaus žydrynei. Jūsų pareiga – dabar pat 
prad÷ti valdytis. Nesvyruokite, neatid÷liokite šio darbo. 
Juk nežinote, kada į jūsų duris pasibels mirtis. Galbūt ji pa-
sibels tuoj pat, šiąnakt. Tad nedelskite. Ką galite padaryti 
šiandien, neatid÷kite rytdienai. Rūpestingai maitinkite savo 
sielą taip, kaip maitinate kūną. 

Ieškokite Dievo sutelkę visą d÷mesį  

Atsitraukite nuo pojūčių – nušvis siela. Neliepiu pojū-
čių slopinti. Tegu jūsų protas palieka savo dabartinius 
draugus, pojūčius, ir prisiekia ištikimybę tikrajam šeiminin-
kui – intelektui (buddhi). Kitaip sakant, naudodamiesi geb÷-
jimu skirti (viveka) atsijokite grūdus nuo pelų ir geiskite ne 
trumpalaikių, nykstančių daiktų, o to, kas yra pastovu ir 
tvirta. Jei atidarysite visus penkis kambario langus ir už-
degsite lempą, liepsna blaškysis į visas puses, v÷jas ją už-
pūs. Jei norite, kad liepsna degtų lygiai, uždarykite langus. 
Pojūčiai – tarsi langai, liepsna – minčių sutelkimas į vieną 
tikslą, Dievo pažinimą. Ar išorei skirti pojūčiai gali ką nors 
apie tai išmanyti? Pojūčiai – tarsi varl÷s, šokin÷jančios ap-
link žydintį lotosą, neragavusios žiedo nektaro skonio. Jį 
patiria tik intelektas. 

Šventųjų raštų žinovas min÷jo, kad Jašoda9, sekdama 
Krišnos p÷dsakais, likusiais nuo varške susitepusių jo p÷-
dučių, rado mažylio sl÷ptuvę. Įmot÷ nor÷jo apjuosti mažojo 
Krišnos liemenį virve ir prisitraukti prie savęs, tačiau nie-
kaip negal÷jo to padaryti. Juk virv÷ – egoizmo simbolis. 
Kaip galima Dievą pritraukti egoizmu? Kiekvieną kartą, 
apjuosusi Krišną, Jašoda pamatydavo, kad virv÷s trūksta 

                                                 
9 Jašoda – Krišnos įmot÷. 



3. Sekite Jo p÷domis 
 

 27 

per du pirštus! Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad įmotei trūko 
dviejų savybių: pastovaus sąžiningumo (dharmanishtha) ir 
nuolatinio Dievo apmąstymo (Brahmanishtha). Jei ieškosite 
Dievo sutelkę visą d÷mesį ir aukodamiesi, jei seksite Jo p÷-
domis, ieškosite gamtoje ir žmogaus širdyje grožio, stipry-
b÷s, tiesos, doros, meil÷s, pasiaukojimo, gerumo, – rasite Jį.  

Svarbiausioji nedualumo priežastis 

Nedualumas (adhwaitha) skelbia, kad viskas yra siela 
(aathma). Kod÷l regite įvairovę? Tod÷l, kad pasiduodate 
iliuzijai ir manote, kad esate kūnas, „veik÷jas“! Pamiršę, 
kad turite atlikti jums skirtą vaidmenį dramoje, dainuojate, 
kalbate, verkiate, juokiat÷s manydami, kad esate tokie iš 
tikrųjų, tačiau tai tik išor÷ ir vaidyba. Kai Čandramat÷s sū-
nus mir÷ nuo gyvat÷s įg÷limo, motina paplūdo ašaromis, 
žiūrovai jos gail÷dami verk÷, tačiau aktorius, puikiai vaidi-
nęs savo vaidmenį, n÷ kiek nesikankino. Ežere m÷nulio at-
spindys suskyla į gabal÷lius, bet m÷nulis danguje n÷ kiek 
d÷l to nenukenčia. Neliūd÷kite, kad m÷nulio atspindys su-
skilo – tai nutiko d÷l aplinkos, vandens, gamtos poveikio. 
Kai manote, kad esate augantis ir nykstantis, džiūgaujantis 
ir liūdintis kūnas, matote tik suskilusį atspindį, bet juk jūsų 
esm÷, tikrov÷ nesikeičia. 

Gird÷jote, kaip susipainiojęs elgeta prie durų šauk÷: 
„Aš esu be pradžios“ (anaadhi), nors man÷: „Manęs niekas 
neparemia“ (anaatha). Jis nor÷jo pasakyti, kad neturi, kas 
jam pad÷tų, tačiau iš tikrųjų jo žodžiai reišk÷: „Aš esu be 
pradžios“. Taigi iš tikrųjų žmogus atskleid÷ jums didžiąją 
paslaptį, kad visi yra jo gimin÷s! O kai jis praš÷: „Sušelpkite 
išmaldos“ (bhikshaam dehi), pagalvokite, kokį žodį jis pavar-
tojo prašydamas išmaldos. Dehi. Šis žodis reiškia dar ir tai, 
kad žmogus yra savo kūno šeimininkas, tas, kuris gyvena 
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kūne, būtent – siela. Elgeta pamok÷ jus, kad jūsų esm÷ yra 
siela, d÷vinti kūną. Abu esate viena. 

Meil÷s Dievui požymiai 

Galvokite visada tik apie kilnius dalykus. Kai pripu-
čiate futbolo kamuolį, kamuolys tampa apvalus. Kai pripu-
čiate oro balioną, jis tampa apvalus ar pailgas, tarsi dešra. 
Protas tampa toks, apie ką galvojate. Jei galvojate apie ma-
žus dalykus, protas maž÷ja. Jei galvojate apie didelius daly-
kus, jis did÷ja. Fotoaparatas fiksuoja tai, į ką yra nukreiptas. 
Prieš prisirišdami prie ko nors, išmokite skirti tinkamus da-
lykus nuo netinkamų. Jei prisirišite prie žmonos, vaikų, že-
m÷s, pastatų, pinigų, netekę jų kent÷site. Glauskit÷s prie 
Dievo – patirsite meilę, būsite turtingi.  

Tačiau tai daryti reikia nuoširdžiai ir nuolat. Meil÷s 
Dievui požymiai – ne tik džapamala10 ir barzda11. Ne tik g÷-
l÷mis ir kamparu turi būti garbinamas Viešpats. Netinka at-
sidavusiaisiais vadinti tuos, kurie užsiima tik tokia veikla, 
kuriems būdingi tik tokie požymiai. Ar gali išdygti ir pra-
žysti meil÷s Dievui žiedas, jei žmogaus reg÷jimas, charakte-
ris, mintys, jausmai nedori? Tegu varpelio skambesys ar 
smilkalų kvapas jūsų neklaidina. Reikia paruošti dirvą – iš-
rinkti spyglius, šiukšles, suarti, išvagoti, gerai palaistyti, 
paskui pas÷ti s÷klas žem÷je. Jei išbarstysite s÷klas paviršiu-
je, jos nesudygs. Tad pas÷kite s÷klas žem÷je, patręškite, pa-
laistykite ją, išrav÷kite piktžoles, saugokite sodinukus nuo 
galvijų, ginkite nuo kenk÷jų, paskui pjaukite derlių. Kaip 
tik toks yra dvasinis darbas. Tokios jo pakopos. 

                                                 
10 Džapamala – į rožinį panašus 108 karoliukų v÷rinys, naudojamas 

mantroms ar Dievo vardui kartoti. 
11  Dauguma induistų, šivaitų, šventikų ir jogų, pagal brahmanų kastos 

taisykles, augina barzdas. 
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Kiti jus vertins ne pagal tai, kiek šventyklų aplank÷te 
ar kiek bei kokių brangių aukų jose palikote, o pagal tai, ar 
dvasiškai patobul÷jote. Neskaičiuokite, kiek laiko praleido-
te kartodami Dievo vardą, ir d÷l to nesidžiaukite. Geriau 
suskaičiuokite, kiek laiko išvaist÷te to nedarydami, ir atgai-
laukite. Visada mintyse kartokite Dievo vardą – įveiksite 
didžiausius sunkumus. Prisiminkite, kaip Sita ištv÷r÷ Lan-
kos12 piktavalių patyčias, įžeidimus ir kankinimus. Kas jai 
suteik÷ tokią dvasinę stiprybę? Niekas kitas, tik Ramos var-
do kartojimas. Kai medituosite Ramą (Raamaadhyaana), ne-
jausite nei geismo (kaama), nei pykčio (krodha). 

Netinkami veiksmai kenkia dvasiniam darbui 

Jei medituosite Ramą, jūsų mąstymas keisis. Jei į mais-
tą įkris nors lašelis žibalo, nebegal÷site jo valgyti. Tereikia 
vieno netinkamo veiksmo, ir visas dvasinis darbas nueis 
perniek. Sidharta13 ilgai gyveno rūmuose, atskirtas nuo iš-
orinio pasaulio, nematydamas jo liūdesio. Kartą jaunuolis 
papraš÷ t÷vo, kad išleistų jį į miestą. Važiuodamas švario-
mis gatv÷mis jis pamat÷ vieną už kitą šiurpesnius vaizdus, 
liudijančius ligą, senatvę, mirtį. Tačiau kai Sidharta išvydo 
vienuolį, jo intelektas (buddhi) beregint atgijo. Sakoma, kad 
paskui veiksmą seka intelektas (buddhih karmaanusaarini). 
Sidhartos t÷vui nepavyko išsaugoti sūnaus, atskirto nuo 
išorinio pasaulio, ir laim÷ti, kad jis būtų laimingas. Staiga 
t÷vas suprato tiesą, ir įvykiai, kurių jis bijojo 22 metus, pra-

                                                 
12 Čia Sai Baba mini „Ramajanos“ epo epizodą, kai demonas Ravana, 

pagrobęs Sitą, nusivež÷ ją į savo karalystę Lanką (dabartin÷ Šri Lan-
ka) ir ten demon÷s iš jos tyčiojosi, įžeidin÷jo, kankino. 

13 Sidharta Gautama – budizmo religijos pradininkas, v÷liau vadinamas 
Budha, gyvenęs tarp 563 ir 483 m. pr. Kr. Šiaur÷s Indijoje netoli Ne-
palo. 
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d÷jo rutuliotis. Sidharta, palikęs žmoną ir vaiką, iš÷jo ieško-
ti būdo, kaip visai žmonijai išsivaduoti iš kančių. 

Laimingas Kamsa14, vadeliodamas vežimą, kuriuo va-
žiavo jo jaunamart÷ sesuo su vyru, staiga išgirdo dangaus 
balsą. Balsas papriekaištavo, kad Kamsa džiaugiasi, ir per-
sp÷jo, jog aštuntasis sesers vaikas jį nužudysiąs. Tas saki-
nys pavert÷ žmogų neapykantos sklidinu pabaisa. Vienas 
veiksmas jį pakeit÷. Užsiimkite tokia veikla, kuri priverstų 
jūsų protą ir intelektą siekti dieviškumo ir taurumo. Laim÷-
kite Dievo malonę darbu. Dirbkite tokius darbus, kuriais 
tokią malonę pelnytum÷te. Jei lempos neuždegsite, ji ne-
švies. Viešpats n÷ra nei geras, nei blogas. Jei tobul÷site, pa-
tirsite Jo malonę, jei risit÷s žemyn – jos nepatirsite. Veidro-
dis tik atspindi. Jis nešališkas ir neprietaringas.  

Visada medituokite  

Visada galvokite apie gyvenimo prasmę ir tikslą. Ieš-
kokite prasm÷s, siekite tikslo. Jūs esate Tai. Tokia tiesa. Jūs 
ir visuotinyb÷ esate viena, jūs ir absoliutas esate viena, jūs 
ir amžinyb÷ esate viena. Nesate nei individualūs, nei iš-
skirtiniai, nei laikini. Pajuskite, žinokite tai ir tinkamai el-
kit÷s. Kartą vienas žmogus Ramanos Maharišio15 paklaus÷: 
„Svami, aštuoniolika metų intensyviai medituoju, tačiau 
nepažinau idealo, į kurį medituodamas susikaupiu. Kiek 

                                                 
14 Kamsa – Krišnos motinos Devak÷s brolis, tuometinis Mathuros val-

dovas. Išgirdęs pranašystę, kad žus nuo aštunto Devak÷s vaiko ran-
kos, Kamsa įkalino savo seserį su vyru ir leido jiems gyventi su sąly-
ga, kad šie savo vaikus atiduos jam. Pirmuosius šešis vaikus Kamsa 
nužud÷, tačiau septintas Devak÷s sūnus Balarama ir aštuntas – Kriš-
na buvo stebuklingai išgelb÷ti. 

15 Ramana Maharišis (1979–1950) – indų šventasis, 16 metų laim÷jęs iš-
sivadavimą, visą likusį gyvenimą praleidęs Pietų Indijoje, Tamilndao 
valstijoje, Arunačalos kalne. 
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dar metų man reik÷s medituoti?“ Ramana atsak÷: „Ne-
klausk, kiek metų reik÷s medituoti. Toliau medituok tol, 
kol pamirši, kad medituoji.“ Pamirškite egoizmą. Tegu jū-
sų egoizmas išsisklaido ir dingsta kartu su visais sąmon÷s 
lygmenimis. 

Kai kurie žmon÷s medituodami vaiko juos puolan-
čius uodus! Medituokite taip, kad nejaustum÷te fizinio ne-
patogumo, jūsų netrikdytų jokios mintys. Valmikis16 apau-
go skruzd÷lynu. Žmon÷s, išgirdę iš skruzd÷lyno sklindan-
tį Ramos vardą, jį surado. Ignoruodami kūną (deha), raski-
te jo gyventoją (dehi). Netrokškite išorinių dalykų, puošnių 
drabužių, bet nerkite į sielos gelmes ir ieškokite vidinio 
grožio.  

Ką reiškia „dirbti dvasinį darbą ignoruojant kūną“? 
Tai reiškia, jog reikia nepasiduoti jusliniams gundymams, 
įveikti šešis priešus: geismą (kama), pyktį (krodha), godumą 
(lobha), aklą meilę (moha), aroganciją (madha) ir pavydą 
(maathsarya). Pyktis žmogų paverčia girtu gyvuliu. Kiti 
priešai taip pat jį smukdo. Dirbkite tik tokį darbą, kuris jus 
išvaduotų iš kūno vergijos. Valgykite tik švarų maistą, ku-
ris netrikdytų ramyb÷s, įgytos dvasiškai dirbant. Te nesusi-
drumsčia lygi up÷s t÷km÷. Ramdasas17 nesiliov÷ kartojęs 
Ramos vardo, kad ir kaip buvo pašiepiamas, kad ir buvo 
uždarytas kal÷jime.  

Tik susilieję su visuotinybe būsite iš tikrųjų sveiki ir 
laimingi. Pažinę savo sielos esmę (aathma thathwa), atgysite. 
Kai atsiskiriate, kai galvojate tik apie kūno esmę (deha thath-
wa), prasideda nuosmukis.  

                                                 
16  Valmikis – šventasis indų poetas, jogas, „Ramajanos“ autorius. 
17 Ramdasas arba Samartha Ramdasas (1608–1681) – Indijoje, Maha-

raštros valstijoje gyvenęs šventasis poetas, didis Hanumano ir 
Ramos sek÷jas. 
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Pasiūlykite Dievui dorybes 

„Bhagavatoje“ pasakojama, kad Krišna slapta suvalg÷ 
piemenaičių sviestą, kurį jos laik÷ namuose. Kokia tokio 
poelgio prasm÷? Ar jis netur÷jo namie sviesto, kad vog÷ jį iš 
kitų? Iš tikrųjų Krišna troško ne sviesto, o dorybių, saugo-
mų puodyn÷se, t.y. širdyse. Tos doryb÷s – siela, gaunama, 
kaip ir sviestas, smarkiai plakant. Ar Krišna iš tikrųjų „vo-
g÷“? Jis yra Hari – tas, kuris apipl÷šia, savinasi. Jis regi vi-
sus, nors pats yra neregimas. Tereikia jam pasirodyti, ir jūs 
pabundate, jūsų sąmon÷ atgyja. Pasiūlykite jam savo dory-
bes, drąsią širdį, išmintingą patirtį. Taigi koks jis „vagis“?! 
Myl÷kite jį. Simpatijos ir antipatijos atsiranda iš įpročio, to 
galima atsikratyti. Pojūčiai traukia jus į šalį nuo Dievo, bet 
jūs nepasiduokite – jie liausis. Tereikia geb÷jimo skirti, kas 
yra gera, o kas ne, ir nuoširdaus troškimo. Laiminu jus, kad 
kasdien tai ugdytum÷te. Ilgiau jūsų nebegaišinsiu. Pagiedo-
kite vieną ar du Dievo vardus ir skirstykit÷s. 

Prašanti Nilajamas, 1965 01 29 
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4. KKKKRIŠNOS APYRANKöS 

Gird÷jote kalbą apie Krišnos esmę (Krishna thathwa), 
pagrįstą garsiuoju Krišnos ir Rukmin÷s18 dialogu. Jų dialo-
gas, regis, labai pasaulietiškas, tačiau anapusinius dalykus 
paprasti žmon÷s gali suprasti tik tada, kai jie pateikiami pa-
prasta kalba. Tik žinomais žmogui ženklais galima užsi-
minti apie nežinomybę. Prisiminkime himną, kuriame Kriš-
na apdainuojamas kaip pasidabinęs kaktą muskuso tilaku 
(kasthuri thilakam)19. Šiais žodžiais nusakomas išorinis Vieš-
paties grožis, Jo papuošalas. Tačiau kiekvienas iš šių žo-
džių turi ir kitą, gilesnę prasmę, kurios negalima nepaisyti. 

Muskuso tilakas ant Krišnos kaktos yra išminties, vidi-
n÷s akies, į vidų nukreipto žvilgsnio, Šivos trečiosios akies, 
simbolis. Žodis kasthuri reiškia ne pojūčiais gaunamas ži-
nias. Himne minimas brangakmenis kowsthubha, ž÷rintis 
ant Krišnos krūtin÷s. Jis simbolizuoja širdies palaimą, tyrą 
dievišką jausmą. Paskui apibūdinamas švytintis Krišnos 
nosį puošęs perlas (navamoukthikam). Tas perlas ant jo no-
sies galiuko (naasaagra) – sutelkto d÷mesio ženklas. Jogams 
tai laim÷ti padeda nosies galiukas. O perlas, pasak indų mi-
tologijos, atsirado iš pirmojo tyro lietaus lašo, kurį prarijo 
                                                 
18  Rukmin÷ – vyriausioji Krišnos karalien÷. 
19 Tilakas – ženklas, dedamas ant kūno, dažniausiai ant kaktos, liudi-

jantis žmogaus priklausomybę tam tikrai socialinei grupei (kastai ir 
pan.), gaminamas iš įvairių dažų, miltelių, aliejų. Muskusas būna gy-
vulin÷s ir augalin÷s kilm÷s. Tilakui naudojamas augalin÷s kilm÷s 
muskusas.  
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austr÷, ilgai laukusi iš dangaus brangios dovanos. Perlas 
simbolizuoja keičiantį troškimo poveikį ir įgimtą tyrumo 
bei tiesos ilgesį, kuris jaudina žmogaus širdį. 

Panagrin÷kime kitą su Krišna siejamą daiktą – fleitą jo 
rankoje. Ji primena jums, kad reikia tapti tokiam, kaip tuš-
čiavidur÷ nendr÷, netrokšti jokių materialių vertybių. Tap-
kite tiesūs, tušti, be jokių trukdančių troškimų, ir Viešpats 
papūs jumis gražią melodiją, kuri sujaudins kiekvieną sielą. 

Trys Viešpaties Krišnos įžadai 

Žodis kankana žodžių junginyje kare kankana reiškia ne 
apyrankę, nors žodyne pateikiama tokia prasm÷. Kankana – 
apyrank÷, kurią užsimauna žmogus, duodantis įžadą. Gal 
nusisteb÷site, kokius įžadus pats sau dav÷ Krišna. Pasaky-
siu jums. Jie minimi „Bhagavadgytoje“. Visi žmon÷s gali 
juos perskaityti, sužinoti ir patik÷ti. Krišna pažad÷jo: 

1. „Kiekviename amžiuje gimstu, kad apsaugočiau 
geruosius, nubausčiau bloguosius ir apginčiau do-
rą“ (parithraanaaya samsthaapanaarthaya sambhavaani 
yuge yuge).  

2. „Visada būsiu su tuo ir paimsiu naštą to, kuris vi-
sada mąsto apie mane, neturi jokios kitos minties“ 
(ananyaaschinthayantho maam ye janaah paryupaasa-
the, theshaam nithya-abhiykthaanaam yoga kshemam 
vahaamyaham). 

3. „Atsisakę visų kitų pareigų ir prievolių pasiaukoki-
te man – išvaduosiu jus iš visų nuod÷mių, neliūd÷-
kite“ (sarvadhaarman parithyajya maamekam saranam 
vraja, aham thwaa sarva paapebvyo mokshayisyaami, 
maasucha).  

Tokius tris įžadus dav÷ Krišna. Darbus, kuriuos jis sau 
skyr÷, simbolizuoja trys apyrank÷s.  
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Tegu subtilus intelektas padeda jums pažinti tiesą 

Toliau poemoje aprašomi geltoni sandalo medžio mil-
teliai (harichandana), kuriais Krišna būdavo išsitepęs delnus 
ir padus. Jis d÷v÷jo geltonus drabužius. Jo visas kūnas kve-
p÷jo geltonais sandalo milteliais. Geltona spalva simboli-
zuoja gamtą (prakrithi), kuri Viešpačiui yra tarsi išorinis 
drabužis, kuria Jis traukia visus prie Savęs. Iš tikrųjų Jam 
patinka toks drabužis, nes gali kada panor÷jęs jį apsivilkti 
ir nusivilkti. Tai Jo sielos iliuzija (aathma maaya). Poema bai-
giama gražiu vardu, kuriuo buvo vadinamas Krišna – 
„brangiausias piemenukų papuošalas“ (gopaala choodaama-
ni). Kas buvo karv÷s? Go reiškia individualią sielą (jeevi), 
kurią saugo Viešpats (paala). Dievas prižiūri karves, gena 
jas į saugią ir ramią vietą. Kita žodžio go prasm÷ – išorinia-
me pasaulyje besiganantys pojūčiai (indriyas), o Gopaala – 
Viešpats, kuris juos sutramdo ir pasuka į saugų kelią. Taip 
Krišną apibūdino dvasin÷s ekstaz÷s apimtas ir matęs jį re-
g÷jime jogas. Tad visoje poemoje n÷ra n÷ menkiausios 
užuominos apie juslingumą. 

„Bhagavatą“ karaliui Parikšitui papasakojo Šuka, vie-
nas iš garsiausių išminčių, tvirtai besilaikantis celibato 
(brahmacharya), – taigi poemoje iš tikrųjų n÷ra n÷ trupučio 
juslingumo. Tad šį Krišnos dialogą su Rukmine reikia taip 
pat vertinti pagarbiai. 

Glauskit÷s prie Dievo, neatsiskirkite nuo Jo, nes Jis yra 
jūsų tikroji siela. Įsivaizduokite, kad Dievas – g÷l÷, jūs – bi-
t÷, ragaujanti nektarą, Jis – medis, jūs – jį apsivijęs vijoklis, 
Jis – uola, jūs – krintantis nuo jos krioklys, Jis – dangus, 
jūs – jame spindinti mažyt÷ žvaigždel÷. Tačiau svarbiau-
sia – suvokite tiesą, kad jus su Juo sieja pati didžiausia mei-
l÷. Jei tai suvoksite ne fiziniu, o subtiliu intelektu, greičiau 
įveiksite kelionę ir pasieksite tikslą. Pasitelkę fizinį intelektą 
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(sthula buddhi), į tikslą eisite p÷sčiomis, tačiau naudodamie-
si subtiliu intelektu, jį pasieksite skrisdami. Fizinį intelektą 
smukdo kūnas, tačiau subtilus intelektas pakyla aukščiau 
už kūną ir lengvina bet kokią naštą.  

Netur÷kite jokių norų, jokios savo valios 

Šventųjų raštų žinovas pamin÷jo aksiomą, teigiančią, 
jog yra „ne du, o vienas“ (ekamevaadwitheeyam). Kur du, gali 
būti ir trys. Tod÷l teigiama, kad yra tik Vienas. Tai Vidinis 
visų Valdovas (Sarvaantharyaami), kuris yra tarsi virvut÷, 
ant kurios suverti karoliukai. Gal paklausite: jeigu Jis yra 
visuose, kod÷l Jo nematyti? Įsivaizduokite rožinį, suvertą iš 
įvairių rūšių karoliukų: koralų, perlų, baziliko, rudrakšos20, 
krištolo, kriauklių ir t.t. Be abejo, jie visi suverti ant vienos 
virvut÷s, tačiau permatomi yra tik skaidrūs karoliukai. Jūs 
taip pat turite tapti permatomi, be savo valios, be jokių no-
rų, kurie jus paslepia, aptraukia rūku. Tik tada bus mato-
mas Vidinis Valdovas. Nesakykite, kad Jo nematyti ir tod÷l 
n÷ra jumyse. Jei norite tapti permatomi, jūsų ketinimai, ska-
tuliai ir instinktai turi būti tyri. Tai svarbiausia ir tai galima 
laim÷ti sistemingai bei nuoširdžiai dirbant dvasinį darbą. 

Kop÷čios turi būti tokio aukščio, kur jums reikia jomis 
užlipti. Dvasinį darbą reikia dirbti tiek, kiek reikia laiko 
tikslui pasiekti. Mūrininkai, baigę mūryti sienas, išneša pa-
stolius. Kai pažinsite tikrovę, jums nebereik÷s jokių dvasi-
nio darbo rūšių: nei kartoti Dievo vardą varstant karoliu-
kus (japa), nei pasižad÷ti laikytis taisyklių (vratha), nei atlik-
ti apeigas (puja), nei garbinti Dievą ritualais (archana), nei 
klausytis pasakojimų apie Viešpatį (sravana), nei giedoti Jo 
vardą (keerthana). Tačiau iki tol stenkit÷s visada galvoti tik 
                                                 
20 Indijoje labai vertinami baziliko ir rudrakšos medžiai. Manoma, kad 
jie turi mistinių, dieviškų galių ir padeda žmogui dvasiškai tobul÷ti.  
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apie kilnius dalykus, užsiimti tokia veikla, kuri keltų dva-
sią, sutramdytų jus smukdantį egoizmą. 

Pamąstykite apie savo vardą. Vardas turi ne apibū-
dinti kūną (pavyzdžiui, Nalajas reiškia juodą, Kempajas – 
šviesų, Karjapa – tamsų žmogų), o liudyti jūsų sielą. Rin-
kit÷s tokius dieviškumo sklidinus vardus, kaip Rama, 
Krišna, Lakšmanas ar Bharata. Sužinokite jų reikšmes ir 
liudykite jas. 

Būkite verti jums duoto vardo 

Deja, dabar sūnus vardu Rama bylin÷jasi su savo t÷vu 
d÷l nuosavyb÷s dalies! Lakšmanas kiršina kitus brolius su-
kilti prieš vyriausiąjį brolį! Būkite verti jums duoto vardo. 
Netrumpinkite vardų, nenukirskite jiems galvų, nepadary-
kite negyvais lavonais, kaip kad padar÷ Vasudeva Rao, pa-
sivadinęs V.D. Rao, arba Višvešvara Avadhani, tapęs V.A. 
Daniu. Tegu vardai lieka tokie, kokie yra, kad patys ir kiti į 
jus kreipdamiesi išnaudotų brangią galimybę ištarti Viešpa-
ties vardą. Pakeisdami vardą nusikalsite t÷vams ir prot÷-
viams. Gyvenkite taip, kad didžiuotum÷t÷s jums duotu 
vardu, paskui perduokite jį savo vaikams ir vaikaičiams ne-
pakeistą. 

Dirbant visų rūšių dvasinį darbą svarbu rasti tinkamą 
draugiją. Žmogus vertinamas pagal draugus, su kuriais 
bendrauja. Tad būkite atsargūs, pagalvokite, kokiu oru kv÷-
puojate – juk jis užterštas žmonių, tarp kurių būnate, blogo-
mis mintimis. Tyro lietaus vandens, krintančio iš dangaus, 
skonis ir spalva šimtą kartų pasikeičia pagal dirvą, į kurią 
jis susigeria. Tačiau net nutekamojo griovio purvyn÷ turi 
vilties kada nors v÷l virsti tyru vandeniu, nes šviečiant sau-
lei gali išgaruoti, virsti debesimi ir tapti tokiu vandeniu, 
koks buvo iš pat pradžių. Protui išvalyti reikia maldos van-
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dens ir atgailos muilo. Nenuplausite jo tik vandeniu, nenu-
šveisite tik „Vim“ milteliais. Po atgailos turite tvirtai pasi-
ryžti nekartoti klaidų. Melskite Dievo malon÷s, kad pad÷tų 
jums dirbti dvasinį darbą. 

Kur dualumas, ten baim÷  

Svarbiausia – saugokit÷s, kad jūsų išmintis nepatektų į 
prieraišos ir antipatijos spąstus, nes kur dualumas, ten bai-
m÷, nuosmukis, mirtis. Laim÷ję pergalę rinkimuose, val-
džią tur÷site tik penkerius metus. Jiems pasibaigus kandi-
datai v÷l tur÷s rinkti balsus. Jei dirbsite gerus darbus prisi-
rišę, laim÷site dangų, bet išnaudoję savo banko ind÷lį, pri-
val÷site v÷l grįžti į Žemę. 

Žmogus, nuvažiavęs į Madrasą su tūkstančiu rupijų 
kišen÷je, gali apeiti visus turgus, lankytis kino teatruose, 
gyventi viešbučiuose, važin÷ti taksi tol, kol turi pinigų. Kai 
jie baigiasi, jis turi grįžti į kaimą, gal net važiuoti be bilieto 
ir bijoti, kad kiekvienoje stotyje neįliptų kontrolierius. Dan-
gus nenumalšins sielos alkio! Up÷ turi įtek÷ti ne į dykumos 
sm÷lį, o į jūrą. Vanduo turi susilieti su vandeniu. Tokia turi 
būti pabaiga. Ji vadinama išsivadavimu (kaivalya) arba susi-
vienijimu su Dievu (saayujya). Visada galvokite apie šį tiks-
lą, laikydami už pasaito siaut÷jantį protą. Kai saul÷ dangu-
je, m÷nulio nematyti. Saul÷ yra ištobulintas intelektas (bud-
dhi). Blyškus palydovas, piln÷jantis ir dylantis m÷nulis – 
protas. Tad leiskite pasireikšti intelektui, o protas tegu vyk-
do ne aistros, o išminties įsakymus. 

Nevergaukite pojūčiams. Būkite jų valdovai. Krišna 
dar kitaip vadinamas pojūčių valdovu (hrishikesa). Ardžu-
nos vardas Gudaakesa21 reiškia tą patį. Kaip tik tod÷l jie susi-
                                                 
21 Gudaakesa – skr. reiškia pojūčių valdovą ir taip pat žmogų, kuris įvei-
k÷ ting÷jimą, miegą bei neišmanymą.  
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draugavo. Pojūčiai jus gina į gamtos džiungles. Kai pojūčiai 
siunta iš bado, kam b÷gti į džiungles? Kod÷l išminčiai apsi-
gyvendavo džiungl÷se? Kad nurimtų jų mintys ir nutilus 
kitiems balsams, išgirstų Dievo balsą. Jei uždarysite langus, 
už kurių gird÷ti pašaliniai balsai, jūsų namai virs Laisv÷s 
mišku, atgailaujančio atsiskyr÷lio buveine. „Kur Rama, ten 
ir Ajodja“, – pasak÷ Sumitrai Lakšmanas. Pakvieskite į savo 
širdį Ramą, ir ji virs „nenugalima“, „neužimama priešų“ 
(ayodhya)22. 

Kuo mažiau bendraukite su kitais žmon÷mis 

Būkite ramūs. Tada ir kiti nurims. Neįpraskite šaukti, 
garsiai ir ilgai kalb÷ti. Kuo mažiau bendraukite su kitais 
žmon÷mis. Kad ir kur būtum÷te – pasinerkite į tylius ap-
mąstymus. Kai kurie žmon÷s gyvena, regis, amžiname kle-
gesyje siaučiant baisiam uraganui. Tokių žmonių liežuviai 
nesiliauja plakę, kad ir kur jie būtų – parodoje, mug÷je, 
viešbutyje, šventykloje ar Prašanti Nilajame. Taip žengda-
mi Dievo keliu jie toli nenukeliaus. 

Yra ir tokių, kurie m÷gsta diskutuoti ir ginčytis. Jie 
niekada nepasitenkina akivaizdžiais faktais, viskuo abejoja, 
jų tik÷jimas silpnas. Tokie žmon÷s ginčijasi, kuris dievas 
svarbesnis: Rama ar Krišna, klausia, ar Krišna tur÷jo visas 
dieviškas galias, ar ne! Žmon÷s, net nepriart÷ję prie imperi-
jos sostin÷s, drįsta diskutuoti apie imperatoriaus, kuris gy-
vena rūmuose, pačioje miesto širdyje, šlovę! Tokie apgail÷-
tini dabar yra mokslininkai. 

Kartą Burdvano maharadža sureng÷ konferenciją, ku-
rioje buvo nagrin÷jami Šivos ir Višnaus galių pranašumai. 

                                                 
22 Ajodja buvo vadinama Ramos t÷vo Dašarathos karalyst÷s sostin÷: 
skr. žodis ayodhya reiškia nenugalimą miestą, į kurį negali prasi-
skverbti jokie priešai, neįveikiamą tvirtovę.  
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Besivaržantys mokslo vyrai aiškino ir liaupsino Šivos pen-
kių raidžių mantrą (panchaakshari) ir Višnaus aštuonių rai-
džių mantrą (ashtaakshari). Maharadža nesiryžo prisiekti iš-
tikimybę išskirtinai tik Šivai, ar tik Višnui, tad papraš÷ vy-
riausiąjį rūmų šventiką, didį, dvasingą mokslo vyrą, pasa-
kyti savo nuomonę. Jis atsak÷, kad n÷ vienas mokslininkas 
n÷ra matęs nei Šivos, nei Višnaus, nors visi d÷l jų ginčijosi, 
ir pareišk÷, jog tas, kuris mat÷ vieną ar kitą dievą, tyl÷s ir 
nieko nesakys ne tik apie tai, ką matęs, bet ir ko nematęs. 
Ginčai liov÷si. Visi grįžo namo susig÷dę, kad yra tokie neiš-
man÷liai! 

Pirmas dvasinio kelio žingsnis  

Skirkite tikrovę nuo regimyb÷s. Suvokite prasmę, pa-
žinkite esmę. Mąstykite apie savo sielą. Jūs esate tyri, nesu-
naikinami, neveikiami nei gyvenimo skrydžių, nei nuopuo-
lių. Esate tikra, amžina, nekintama Aukščiausioji Tikrov÷, 
regimyb÷s pagrindas. Pamąstykite nors penkias minutes ir 
įsitikinsite, kad jūs – ne kūnas, ne pojūčiai, ne protas ar pro-
tiniai geb÷jimai, ne vardas ar pavidalas, o siela, ta pati, tik 
įvairiai pasireiškianti siela. Tai suvokę tvirtai tik÷kite, nepa-
siduokite abejon÷ms. Tegu toks tik÷jimas tampa jūsų amži-
nu turtu. 

Tokiai išminčiai (viveka) ir neprieraišai (vairagya) ugdy-
ti pirmiausia prad÷kite nepaliaujamai kartoti Dievo vardą 
(naamasmarana). Nem÷gstantys tokio darbo teisinasi, kad 
jiems „trūksta laiko“! Tačiau tam nereikia skirti kokio nors 
ypatingo ar ilgesnio laiko. Kartoti Dievo vardą mintyse ga-
lima visada – kai prausiat÷s ar valgote, einate ar s÷dite. Va-
landas, kurias praleidžiate žiūr÷dami sporto varžybas ar 
filmus, tuščiai postringaudami, galite panaudoti tyliai ap-
mąstydami Dievo vardą ir pavidalą, Viešpaties grožį. 
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Skundžiat÷s, kad nejaučiate Dievo alkio. Netekote ape-
tito ne tod÷l, kad esate sotūs, o kad prisikirtote nesveiko 
maisto. Nežinote, koks maistas sveikas, iš kokių dalių jis 
susideda ir pan. Manote, kad nuo nesveiko maisto, kuris į 
jus patenka nešvariais jusliniais keliais, tapsite sveiki! Išmo-
kite čia šią pamoką, grįžkite namo įgiję daugiau išminties. 
Jei neišmoksite – pinigai ir laikas, išeikvoti kelionei ir vieš-
nagei čia, nueis perniek. 

Prašanti Nilajamas, 1965 01 30 
 
 
 
 
 
 
 
    ūkite visiems geri ir malonūs – nuskaist÷s širdis. 
Neteiskite kitų žmonių. 
Visus myl÷kite ir gerbkite. 
Tik÷kite jų nuoširdumu. 
Gražiai elkit÷s su tarnais. 
Nelaikykite širdyje neapykantos. 
Kai reikia supykti, reikškite tai ne veiksmais, o žodžiais. 
Atgailaukite už padarytas klaidas. 
Prisiekite niekada jų nekartoti  
ir melskite stipryb÷s tes÷ti duotą pažadą.  

Satja Sai Baba 

 

B 
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5. KKKKAS MALONU, O KAS BŪTINA 

Pernai, vasario m÷nesį, lankiausi šiame mieste (Penu-
kondoje). Dabar, pasibaigus metams, ketvirtą Naujų metų 
dieną, v÷l esu čia! Manęs tokie vienkartiniai apsilankymai 
netenkina. Mano užduotis – dalyti palaimą. Tad esu pasi-
rengęs atvykti pas jus ne vieną, o du, tris kartus – tiek, kiek 
panor÷site. Buvo malonu žiūr÷ti, kaip šios mokyklos ber-
niukai ir mergait÷s daro gimnastikos pratimus, rodo savo 
vikrumą ir įgūdžius. Dainos sukūr÷ gerą nuotaiką. Noriu 
pagirti fizinio lavinimo mokytoją, kuris suorganizavo šį pa-
sirodymą. Jis taip entuziastingai d÷sto fizinį lavinimą, jog 
kasmet kviečiamas atstovauti pirmai mokyklos klasei sta-
dione. Mokytojas trokšta, kad jo d÷stomo dalyko srityje ši 
mokykla valstijoje pirmautų. Toks entuziazmas pagirtinas. 
Laiminu jo pastangas. 

Gal jums atrodo, kad į Prašanti Nilajamą Putapartyje iš 
visos Indijos ir užsienio nepaliaujama t÷kme plūstantys 
žmon÷s savo aukomis papildo Nilajamo iždą. Pasakysiu 
jums tiesą – iš žmonių Aš neimu nieko, išskyrus meilę ir at-
sidavimą. Tokios nuostatos laikausi jau 29 metus. Ten at-
vykstantys žmon÷s duoda Man tokį patį turtą, kokį šian-
dien dav÷te jūs, būtent – tik÷jimą, atsidavimą, meilę. Dau-
giau nieko. 

Jei norite suprasti žmogų, būkite su juo, šalia jo, eikite 
prie jo ne su neapykanta ir pykčiu, o draugiškai, su meile. 
Jei norite pažinti Mane, atvykite, priart÷kite prie Manęs. 
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Moksleiviai, uoliai studijuodami ir entuziastingai tar-
naudami žmon÷ms, pelnykite gerą vardą sau, t÷vams, mo-
kyklai. Jūsų t÷vai labai vargsta, kad gal÷tum÷te čia patogiai 
gyventi: kaitinant saulei ir lyjant lietui jie dirba laukuose, 
siunčia jums sunkiai uždirbtus pinigus, tik÷damiesi, kad 
gerai mokysit÷s ir v÷liau jiems pad÷site. Pirmiausia – grą-
žinkite jiems skolą savo meile. Nesielkite taip, kad jie gail÷-
tųsi jus čia atsiuntę. Paskui reik÷s atiduoti kitas skolas, net 
skolą t÷vynei ir gimtajai kalbai, apie kurias dabar visoje ša-
lyje tiek daug kalbama. 

Drąsiai įveikite kliūtis  

Matau, kad šios mokyklos moksleiviai ramūs, o visur 
keliama kalbos problema, kurią iš tikrųjų tur÷tų spręsti vy-
resnio amžiaus žmon÷s. Džiaugiuosi, kad gražiai ir links-
mai atlikote šventinę programą. Kai siaučia tokios audros, 
t÷vus apima nerimas, nes jie nežino, kur jų vaikai vaikšto ir 
ką veikia. Nekelkite jiems rūpesčių. Išreikškite d÷kingumą, 
kurio jie nusipelno, grąžinkite meilę, kurią jie dosniai jums 
dalijo. Atminkite – lengva daryti tai, kas malonu, bet sunku 
daryti tai, kas reikalinga. Ne visa, kas malonu, reikalinga. 
S÷km÷ lydi tuos, kurie palieka rož÷mis nuklotą kelią ir nie-
ko nebijodami drąsiai suka į pavojingą kelią. Iš tikrųjų n÷ 
vienas kelias n÷ra rož÷mis klotas. Gyvenimas – tarsi mūšio 
laukas (dharmakshethra), kuriame pareiga ir troškimai nuo-
lat kariauja tarpusavyje. Užgesinkite savo širdyje siaut÷jan-
čią geismo, neapykantos ir pykčio ugnį. Tai priešai, paver-
čiantys jus gyvuliais. Pasiduoti jiems – bailumo ženklas. 
Drąsiai įveikite kylančias kliūtis. Jos jus grūdina. Įveikdami 
kliūtis tvirt÷jate. 
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Savęs pažinimo pakopos  

Geriausia atsikratyti silpnumo – kirsti medį iš šaknų, 
suprasti, kad klystate manydami, jog esate kūnas, turintis 
vardą ir pavidalą, pojūčius, sumanumą ir protą. Tai tik ba-
gažas. Juk sakote: „mano nosis, mano mintys, mano ranka, 
mano protas“ lygiai taip pat, kaip sakote: „mano knyga, 
mano sk÷tis“. Kas tas „aš“, kuris visa tai savinasi? Tai tikra-
sis „jūs“, kuris buvo prieš jums gimstant, kuris yra, kai 
miegate pamiršę viską, net savo kūną su visais vidiniais ir 
išoriniais požymiais. Tam „aš“ niekas negali pakenkti. Jis 
nekinta, nemiršta ir negimsta. Laikykit÷s drausm÷s. Ji pa-
d÷s jums pažinti šią tiesą – visada būsite laisvi ir drąsūs. 
Tai tikrosios žinios (vidya), sielos žinios (aathmavidya), ku-
rias jums sukaup÷ išminčiai. Pasiimti šio brangaus turto į 
Putapartį atvyksta daugyb÷ žmonių. Jūs taip pat kada nors 
tai suprasite ir išsigelb÷site. Visi žmon÷s, keliaudami išmin-
ties keliu, pasieks tikslą. 

Tos žinios jums ateis tada, kai išmoksite pažvelgti į sa-
ve ir išnagrin÷ti savo patirtį. To reikia mokytis. Ugdykite 
tinkamus įpročius, venkite blogų įpročių, bendraukite su 
pamaldžiais žmon÷mis, dirbkite gerus darbus, tarnaukite 
kenčiantiems – tai savęs pažinimo pakopos. Jau dabar gali-
te prad÷ti tai daryti ir išsivaduoti iš skausmo bei liūdesio. 
Laiminu jus, kad valingai ir atkakliai dirbtum÷te dvasinį 
darbą tol, kol laim÷site pergalę. 

Zilos Parišado mokyklos švent÷, 
Penukonda, 1965 02 20 

 



5. Kas malonu, o kas būtina 
 

 45 

 
 
 
 
  
 
     ukodamiesi Viešpačiui  
pašventinkite visus savo darbus. 
Jis – bet kokios veiklos pagrindas. 
Jis skatina, vykdo, teikia stipryb÷s,  
apdovanoja jus geb÷jimais ir ragauja vaisių. 
Aukokit÷s, nes viskas yra ne jūsų, o Jo. 
Jūsų pareiga – tik÷ti, kad Jis – jūsų darbų kv÷p÷jas,  
ir semtis iš tokio tik÷jimo stipryb÷s. 
Kol žaizda užgis ir atsiras nauja oda, nešiokite tvarstį. 
Kol pažinsite tikrovę, egoizmo sužeistą protą patepkite 
tik÷jimo, šventos draugijos ir tyrų minčių balzamu. 

Satja Sai Baba 

 

A 
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6. SSSSAVANORIO ŽENKLELIS 

Sukviečiau šiandien jus visus čionai, kad pasakyčiau, 
kaip Nilajame reikia dirbti savanoriais. Aš Pats jus išsirin-
kau šiam darbui. Tai didel÷ privilegija. Daugyb÷, atvykusių 
į Upanajanos23 ir Šivaratri24 šventes, kuo nuoširdžiausiai 
meldžia suteikti tokią galimybę, tačiau Aš pamačiau ir išsi-
rinkau būtent jus. Savanorių darbas nedirbamas priešo-
kiais. Turite laikytis griežtos drausm÷s, lavintis ir būti kuk-
lūs. Antraip šio darbo tinkamai nepadarysite. Jo imtis iš-
kart, kai tik jums prisegamas ženklelis, negalima.  

Pirmiausia – suvokite įsakymo (aajna) vertę, kuris 
Mano atveju yra ne tiek įsakymas, kiek vadovavimas. 
„Gyta“ buvo Krišnos įsakymas, nors ir gausiai papildytas 
paaiškinimais. Ardžuna prisipažino, jog yra pasiryžęs 
vykdyti jo valią (prapanna). Tad Krišnai nereik÷jo su juo 
ginčytis ar įrodin÷ti savo įsakymo pagrįstumo. Tačiau, kad 
Ardžuna gal÷tų kovoti nesvyruodamas, jis pateik÷ prie-
žastis, paaiškinančias nurodytą kryptį. Aš taip pat noriu, 
kad jūs žinotum÷te, kod÷l privalote elgtis tinkamai ir nesi-
elgti netinkamai. 

Antra, išmokite myl÷ti visus. Nemanykite, kad sava-
noris yra aukščiau už kitus žmones, labiau atsidavęs nei ki-
                                                 
23  Upanajana – berniuko apjuosimo šventąja virvele ceremonija, kai jis 

yra šventinamas mokytis Dievo pažinimo mokslo. 
24  Šivaratri – Indijoje pažymima keturioliktoji tamsiosios M÷nulio pu-

s÷s diena, kai dylančio M÷nulio lieka tik mažas ruoželis. Ši diena ir 
ypač naktis labai tinka dvasiniam darbui. 
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ti. Nemanykite, kad kiti jums trukdo ar įkyri. Jei mylite 
Mane, pamilsite ir kitus, nes Sai yra visuose. Štai giedate 
bhadžaną: „Visa persmelkta Sai, pasaulis sklidinas Sai“ (an-
thaa Sayi mayam, ee jaganmatha Sayi mayam). Tad kod÷l myli-
te tik Sai? Ant jūsų maldos kambario sienų kaba daug 
Mano paveikslų. Jūs tuos paveikslus garbinate. Tikite, kad 
kiekviename iš jų esu Aš. Jums nepatinka, jei kas nors blo-
gai kalba apie kurį nors iš jų. Tiesa? Stov÷dami priešais pa-
veikslą pakiliai kreipiat÷s: „Ak, Svami!“ Atminkite – kiek-
vienas žmogus yra Mano paveikslas. Ką ten! Kiekviena bū-
tyb÷ yra Aš. Juk viskas persmelkta Sai. Tad šiurkščiai elg-
damiesi su kitais elgiat÷s šiurkščiai su Manimi. Įžeisdami 
kitą, įžeidžiate Mane. 

Šešios šeimininko pareigos  

Čia – jūsų namai, o visi, susirinkę į šias šventes, yra 
svečiai (athithis) arba jūsų gimin÷s. Šeimininkas kasdien tu-
ri atlikti šešias pareigas: praustis (snaana), garbinti Dievą 
rytą, pusiaudienį ir vakare (sandhya), kartoti Dievo vardą 
(japa), šventajai ugniai aukoti apeiginius daiktus (homa), 
garbinti Viešpatį ritualais (puja) ir priimti svečius (athithiaa 
sathkaar). Pasirūpinkite, kad su svečiais būtų tinkamai el-
giamasi. Esate pasiaukoję tarnauti. Džiugiai vykdykite už-
duotis, kad ir kaip žmon÷s su jumis elgtųsi – d÷kotų jums 
ar jus juodintų. Atminkite – tarnaujate ne jiems, o sau. Vie-
nodai ramiai priimkite ir g÷lių puokštę, ir plytgalį. Trium-
fuoja ar jaučiasi įskaudinti tik tie, kurie tapatinasi su kūnu. 
Suvokite esąs ne kūnas (deha), o jo šeimininkas (dehi) – įgy-
site stipryb÷s ir tarnausite puikiai. 

Dirbdami nesiginčykite, kad vienas darbas jums pri-
klauso, o kitas – ne. Neapsiribokite tik viena veikla. Pad÷-
kite vieni kitiems, džiugiai bendradarbiaudami papildyki-
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te, pastiprinkite vieni kitus. Dalydamiesi energija ir už-
kr÷sdami vieni kitus entuziazmu būkite ideali dvasin÷ 
draugija (sathsanga). Tai nereiškia, kad turite nešti sunkes-
nę naštą, nei ta, kuri jums skirta. Įsiveržę kaip viesulas pas 
kitus neišardykite jų darbo. Nebūkite paniurę, nekritikuo-
kite kitų. Būkite verti gyventi Prašanti Nilajame. Jūsų šir-
dyse neturi būti vietos pykčiui, pavydui ar net lenktynia-
vimui. Spinduliuokite ramybę. Nelakstykite paskui kiek-
vieną ieškodami trūkumų, kurių žmogus n÷ neturi. Toks 
entuziazmas netinkamas. 

Laikykit÷s Prašanti Nilajamo taisyklių  

Netrikdykite kitų žmonių ramyb÷s, nes patys žinote, 
kokios vertingos yra tyla ir ramyb÷. Tikiuosi, kad žinote. 
Elkit÷s su kitais taip, kaip nor÷tum÷te, kad jie elgtųsi su ju-
mis. Taip matuojama meil÷. Raskite senukus, s÷dinčius sau-
l÷je ar tamsoje, už auditorijos durų. Jie silpni ir negali prasi-
brauti į pirmąsias eiles. Suraskite blogai reginčius ar girdin-
čius žmones ir nuveskite juos prie pakylos. Paprašykite jau-
nuolių užleisti jiems vietas. Nemanykite, kad prisisegę žen-
kliukus tampate bhadžanų sal÷je ar auditorijoje išskirtiniai. 
Tie, kurie at÷jo anksčiau, turi pirmumo teisę. Tad nesigin-
čykite ir nekelkite triukšmo. Tegu at÷ję žmon÷s s÷dasi į lais-
vas vietas. Kiekvienas žmogus turi nusipelnyti vietą ir jos 
pareikalauti ne auditorijoje, o Mano širdyje. Nereikškite į 
vietas teisių šiame plytų ir cemento statinyje.  

Prašanti Nilajamo taisykl÷se rašoma, kad at÷ję prasi-
d÷jus bhadžanoms ar kalbai, braudamiesi į priekines eiles 
ar į laisvas vietas neblaškytų giedančių ar besiklausančių 
žmonių d÷mesio. Griežtai laikykit÷s šios taisykl÷s. Progra-
mai prasid÷jus, niekas neturi blaškyti jūsų d÷mesio. Juk pa-
likę savo pažįstamus ir gimines atvykote čia, kad tobul÷tu-
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m÷te dvasiškai. Tad kod÷l v÷l pasiduodate seniems įpro-
čiams, kurie skatina egoizmą ir neapykantą? 

Savanoriai netur÷tų laukti progos tarnauti. Jie turi būti 
visada budrūs ir pasirengę dirbti. Tada progų atsiras visur. 
Tik akmeninę širdį turinčio žmogaus akys nemato, kad ki-
tas kenčia.  

Ieškokite progų tarnauti 

Liepiau visiems čia gyvenantiems žmon÷ms kasdien 
atlikti pirmą uždavinį – pasiteirauti, ar jų kaimynai gerai 
jaučiasi. Tai tur÷tų būti ne tik mandagus klausimas, o neap-
simestin÷s meil÷s ženklas. Iš begal÷s čia susirinkusiųjų dau-
gelis pad÷kos už pagalbą, už ištiestą draugišką ranką, kuri 
nuves juos pavalgyti ar į pastogę, prie up÷s ar į šventyklą, 
auditoriją ar ligoninę. Kalb÷kite su jais švelniai, pasiūlykite 
savo pagalbą. 

Ar nematote, kad Aš vaikštau tarp jų? Ar negirdite, 
kaip su jais kalbu? Kalbu švelniai, užjausdamas, nes labai 
juos myliu, kad ir kokių trūkumų jie tur÷tų. Tad kod÷l jūs 
elgiat÷s šiurkščiai? N÷ra brangesn÷s giminyst÷s už tą, kuri 
pagrįsta dvasiniu ryšiu. Šeimos narių ryšys n÷ra toks tvir-
tas, kaip tų žmonių, kuriuos vienija tokie patys tikslai ir ku-
rie dirba tą patį darbą. Jūs esate susiję patvaresniais ir ma-
lonesniais ryšiais. Tegu šie žmon÷s, grįžę namo, džiaugiasi, 
kad Prašanti Nilajame rado tokių mylinčių ir juos gerbian-
čių giminių, kokių iki šiol netur÷jo. 

Savanoriai turi atsisakyti patogaus gyvenimo  

Supraskite – šitas ženkliukas, kurį jums daviau, nelai-
duoja lengvo gyvenimo. Jis reiškia, kad reikia gyventi pagal 
įtemptą rutiną, netrokšti patogaus gyvenimo, sunkiai dirb-
ti, nemiegoti, aukotis. Jei esate pripratę gyventi patogiai, 
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nesate verti dirbti savanoriais ar kuo kitu. Mažinkite porei-
kius, tur÷kite jų minimaliai. Nepasiduokite pagundai nešio-
tis tranzistorių ar klausytis iš jo sklindančio alinančio 
triukšmo. Pasidairykite po savo kambarį, stalą, spintą, d÷-
žes ir pamatysite, kiek nereikalingų daiktų prisirinkote. Įsi-
gijote juos tod÷l, kad pamat÷te pas draugus ir jums pasiro-
d÷, kad būsite menkesni, jeigu jų netur÷site. 

Pasiduodate netinkamiems įpročiams, kaupiate nerei-
kalingus daiktus tik d÷l savo kvailo troškimo atrodyti šiuo-
laikiškai, neatsilikti nuo mados. Žmogus gali pasitenkinti 
tur÷damas daug mažiau būtinų daiktų, nei jums atrodo. 
Kai daiktas yra pas jus ilgesnį laiką, manote, kad be jo ne-
galite apsieiti, nežinote, kaip be jo gyventi. Tarsi šilkverpiai 
iš savo fantazijų audžiate kokonus. Atsikratykite tiek mate-
rialia, tiek dvasine prasme brangiai kainuojančių įpročių. 
Budriai sekite, kas jums patinka, o kas nepatinka, ir atsisa-
kykite visko, kas trukdo žengti dvasiniu keliu į priekį. 

Paprastai neprieraiša vadinama vairaagya arba malo-
nių ir saistančių dalykų (raaga) nebuvimu. Tai brangi dva-
sin÷ savyb÷, kurią reikia pagrįsti žiniomis – tada ji jus su-
stiprins. Štai čia yra sidabrin÷ Širdi Sai Babos statula. Kai 
galvojate apie sidabrą, jo kokybę, kainą ir t.t., n÷ra Sai. Kai 
galvojate apie Sai, Jo stebuklingą j÷gą ir dievišką žaismą, 
n÷ra sidabro! 

Savanoris turi tobul÷ti 

Kai Tirupatyje25 stov÷dami priešais Venkatešvaros26 
statulą galvojate, iš kokio akmens ji padaryta, kokia jos 

                                                 
25  Tirupatis – Indijos pietuose, Tamilnado valstijoje esantis šventas 

miestas, garsus ypač gražia Krišnai skirta šventykla, kurioje yra vie-
nas seniausių, jau Puranose minimas, Krišnos atvaizdas. 

26  Venkatešvara – kitas Višnaus vardas. 
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spalva, mineralin÷ sud÷tis, kiek ji sveria ir t.t., jūsų mintyse 
n÷ra vietos Venkatešvarai. Tik pagalvokite apie Septynių 
kalnų valdovą – dings priešais jus esantis akmuo! Išvyskite 
Aukščiausiąją Tikrovę visur: šiame kilime, rankšluostyje, 
inde, sienoje – įgysite dvasinių žinių, prie nieko neprisiriši-
te, suvoksite, kad viskas yra Aukščiausioji Tikrov÷ (sarvam 
Brahmamayam). Tai bet kokio dvasinio darbo pabaiga. Ne-
pulkite į neviltį. Nuo šiol palengva stenkit÷s kitaip suvokti 
gyvenimą, bent jau supraskite, kad viskas yra Dievo, auko-
kite Jam viską, atiduokite Jam viską. Būkite tarsi įrankiai, 
kurie neturi nei simpatijų, nei antipatijų. Būkite tik įrankiai, 
geri įrankiai. 

Visada dalykite kitiems džiaugsmą. Neužkimškite kitų 
žmonių ausų pasakojimais apie savo b÷das ir rūpesčius. Te-
gu nuo jūsų veido niekada neišnyksta šypsena, kad kiek-
vienas jus pamatęs žmogus užsikr÷stų pakilia nuotaika. Pa-
sakodami apie savo laim÷jimus, nesistenkite sukelti žmo-
n÷ms pavydo. Reikia ne tik myl÷ti kitus, bet ir būti geriems, 
kad kiti jus taip pat myl÷tų. Stenkit÷s paguosti, padrąsinti, 
sutvirtinti ir apšviesti nusiminusius, kenčiančius, silpnus ar 
neturinčius žinių žmones. Renkit÷s tokiam vaidmeniui. Jis 
jūsų laukia. Aš duodu jums progą kiekvienam asmeniškai 
tobul÷ti ir dirbti dvasinį darbą tarnaujant kitiems. Tokios 
progos trokšta begal÷ žmonių. Įsivaizduojate, kokie esate 
laimingi ir kokia didel÷ jums tenka atsakomyb÷. 

Kai padedate uoliam dvasiniam ieškotojui medituoti 
netrukdomam, nusipelnote ne tik jo pagarbos, bet ir dalies 
jo tobulumo. Pavyzdžiui, 4.30, kai varpas skambina kvies-
damas giedoti pirmapradį kosminį garsą Om (pranava), mo-
tina, palikusi miegantį vaiką, skuba į salę. Jei vaikas pabus 
ir prad÷s verkti, savanor÷ gali nekviesdama motinos pati 
pasisodinti vaikelį ant kelių ir niūniuodama švelnią lopšinę 
jį nuraminti. Tarnaukite kitiems ne pasipūtę, ne nutaisę 
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rūgščią veido išraišką, o džiugiai. Tegu žmon÷s jaučia, kad 
nuoširdžiai norite jiems pad÷ti. 

Tarnaukite kitiems džiugiai 

Neapsimetin÷kite. Nežiūr÷kite į kitus iš aukšto. Jei 
liepsite: „Nekalb÷kite garsiai“ ar tik šiurkščiai nurodin÷site 
kitiems, paniekinsite juos. Žmon÷s nusipelno, kad jiems pa-
aiškintum÷te, kod÷l reikia tinkamai elgtis. Pasakykite žmo-
n÷ms, kad tyla – tai pirmoji dvasinio darbo pakopa, Prašan-
ti Nilajamo skiriamasis ženklas, jog jie turi savo gyvenamą-
ją vietą paversti Prašanti Nilajamu, kad garsiai kalb÷dami 
jie trukdo kitiems kartoti Dievo vardą ar medituoti, kad 
vienas triukšmas kelia kitą triukšmą. Čia yra dirbtuv÷s, ku-
riose nuodugniai tikrinami ar taisomi sugadinti protai bei 
sudužusios širdys. Paprastose dirbtuv÷se gird÷ti, kaip 
dzingsi plaktukai, sukasi ratai, burzgia motoras, skamba 
grandin÷s, o šiose dirbtuv÷se turite gird÷ti tik pašnabždo-
mis tariamą Dievo vardą. Perdažyti automobiliai su pakeis-
tomis dalimis išrieda iš dirbtuvių kaip nauji ir daug kilo-
metrų važiuoja lygiai, nekeldami jokių rūpesčių. Mūsų 
„dirbtuves“ taip pat turi rasti pavargę keleiviai arba tie, ku-
rie rengiasi į tolimą kelionę.  

Prašanti Nilajamas, 1965 02 24 
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7. MMMMANO KARIUOMENöS KARIAI 

Valomasis ritualas (samksaara), kai berniukas apjuosia-
mas šventąja virvele, naudingas ne tik patiems berniukams, 
bet ir jį stebintiems žmon÷ms – ritualas juos įkvepia. Žino-
vas iš Delio ką tik jums paaiškino šio ritualo prasmę, kad jį 
atliekant berniukai gimsta antrą kartą (dwithiyam mounji 
bandhanaath). Pasak jo, tokį statusą jiems suteikia virvel÷, 
suvyta iš mundžos žol÷s27. Per Upanajanos apeigas berniu-
kas nuvedamas prie dvasinio mokytojo ir pradeda kartoti 
Gajatri mantrą, kuria prašo nuskaidrinti intelektą – žengia 
pirmuosius žingsnius link Tikrov÷s pažinimo. Ramasara-
nas paaiškino, kod÷l Gajatri yra Rig, Jadžur ir Sama Vedų 
esm÷, kad tradiciškai vaizduojama Gajatri dievyb÷ įkūnija 
darnų penkių dievybių: Višnaus, Saul÷s, Mahešvaros, Ga-
napačio ir Išvaros susiliejimą, kad melsdamasis Gajatri dei-
vei žmogus patenkina materialius ir dvasinius poreikius. 

Kiekvienas žmogus neša vieno kūno ir keturių gimi-
mų naštą. Jis gimsta šudra, nes vaikas neturi supratimo 
apie švarą ir nežino, kaip elgtis dera, o kaip nedera. Per 
aukojimo dvasiniam gyvenimui apeigas, kitaip sakant – kai 
dvasinis mokytojas priima vaiką mokytis ir įsipareigoja jam 
atskleisti žmogaus gyvenimo tikslą, berniukas tampa antrą 
kartą gimusiuoju (dwija), atverčia kitą gyvenimo knygos 

                                                 
27  Mundža – Indijoje auganti žol÷, naudojama apeiginiams ir gydymo 

tikslams. Ja per Upanajanos ritualą apjuosiamas berniuko liemuo. 
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puslapį. Baigęs dvasinius mokslus, išstudijavęs šventuosius 
raštus, žmogus tampa mokytu žmogumi (vipra). Pagaliau, 
sukaupęs žinių bei patirties, jis suvokia, kad Aukščiausioji 
Tikrov÷ (Brahman) yra visuose, ir tampa brahmanu. Žmo-
gus įgyja žinių apie Aukščiausiąją Tikrovę. Taigi pirmas 
žingsnis svarbiausias žengiant savęs pažinimo keliu. 

Žmogaus pastangų tikslas 

T÷vai duoda jums fizinį kūną (deha), dvasinis mokyto-
jas padeda pažinti kūno gyventoją (dehi). Tod÷l, pasak Ve-
dų, dvasinis mokytojas turi būti gerbiamas kaip Dievas. 
„Gerbk motiną, t÷vą, mokytoją kaip Dievą“ (Maathru Devo 
bhava; Pithru Devo bhava; Acharya Devo bhava). Jei norite iš 
aukso padaryti papuošalą, – kad būtų lengviau jį doroti, 
prid÷kite truputį sidabro ar vario. Aukščiausiosios Tikrov÷s 
esm÷ (Brahmathathwam), reikšdamasi įvairialype gamta, 
taip pat virsta lydiniu ir turi šiek tiek priemaišų, būtent 
egoizmo (mamakaaram). Dvasinis mokytojas intelekto tiglyje 
moko mokinį, besiklausantį pasakojimų apie Dievo šlovę 
(sravanam), apmąstantį juos (mananam) ir sutelkiantį d÷mesį 
į juos (nididhyaasa) pažinti tyrą, priemaišų neturinčią esmę. 
Tada mokinys suvokia, kad žmogaus siela ir Aukščiausioji 
Tikrov÷ yra dvi tos pačios būties pus÷s. 

Visų žmogaus pastangų tikslas – suvokti, kad įvairo-
v÷s pagrindas yra vienov÷ (ekam). Jei žmogus to nesuvokia, 
kad ir kiek kartų kartotų ramyb÷s mantrą (shaanthi 
manthra), netur÷s nei vidin÷s, nei išorin÷s ramyb÷s. Dvasi-
nis mokytojas pasako mokiniui apie neregimą srovę, kuri 
priverčia veikti daugybę, regis, skirtingų instrumentų, to-
kių, kaip elektros lemput÷, mikrofonas, ventiliatorius, šal-
dytuvas, magnetofonas, virykl÷ ir t.t. Dvasinis mokytojas 
nusipelno jūsų d÷kingumo. Jis – tarsi prašalaitis, at÷jęs į 
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vargšo žmogaus trobelę ir jam pasakęs, kad po grindimis 
pasl÷ptas lobis, jog varguoliui tereikia keletą minučių pa-
kasti ir lobį pasiimti. Išminčius Višvamitra28 apibūdino Ga-
jatri mantrą kaip puikų dvasinių ieškotojų vaistą, kuris pa-
žadina intelektą, ugdo išmintį, geb÷jimą skirti, kas yra tin-
kama, o kas netinkama, ir neprieraišą – tris svarbiausias 
žmogaus savybes, kurios iškelia jį daug aukščiau už kitus 
gyvūnus. Šį išminčių taip pat reikia pagerbti. 

Subtili Gajatri mantros galia  

Kai kalbama apie namą, protą valantis ir asmenybę 
tvirtinantis ritualas (samskaara) vienu metu dirba du dar-
bus: pašalina purvą ir nutepa dažais. Gajatri taip pat turi 
subtilią galią – ji išrauna blogus polinkius ir pas÷ja tinka-
mus įpročius. Upanajana yra ypatingas ritualas. Žmogus 
dieviškas, jo širdyje gyvena Viešpats, tačiau jis vis tiek jau-
čiasi silpnas, pavergtas, liūdnas, netobulas, neramus. Ko-
d÷l? Tod÷l, kad žmogus nežino tiesos. Jis įsivaizduoja esąs 
silpnas. Toks jis tampa d÷l proto, kuriame veikia jo vaiz-
duot÷. Kaip išsivaduoti? Kaip ištaisyti tokį klaidingą suvo-
kimą? Jei norite pasivyti traukinį, turite greitai l÷kti auto-
mobiliu arba skristi l÷ktuvu. Jokia l÷tesn÷ už traukinį trans-
porto priemon÷ jums nepad÷s. Jei norite ištaisyti klaidingą 
suvokimą, turite sutvirtinti tik÷jimą Dievu. Klaidingą tik÷ji-
mą žmogaus j÷ga (maanavashakthi) galima įveikti tik tikint 
dieviška j÷ga (daivashakthi). Gajatri kaip tik ir teikia tokią 
dievišką j÷gą.  

Gajatri reiškia „tai, kas išvaduoja, kai yra kartojama“. 
Tai žinių žibintas, duotas šiems berniukams, žengiantiems į 
intelektualių tyrin÷jimų ir juslinių suvaržymų pasaulį. 

                                                 
28 Višvamitra – garsus senov÷s Indijos išminčius, minimas „Ramajanoje“. 
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Nuimtus ryžius reikia iškulti ir išv÷tyti, kad gal÷tume virti 
ir valgyti. Šie berniukai taip pat turi „išsilukštenti“ ir rasti 
sielą, pasl÷ptą po penkiais apvalkalais: materijos (anna-
maya), gyvybin÷s energijos (praanamaya), proto (manomaya), 
intelekto (vijnaanamaya) ir palaimos (aanandamaya). Nuo 
šiandien jie tur÷s tris kartus per dieną atlikti Sandjavanda-
nos29 ritualą, kuris pad÷s tai laim÷ti. Tokiam darbui berniu-
kai privalo rasti laiko. Tereikia valios ir vyresniųjų padrąsi-
nimo. Sielą, kaip ir kūną, reikia maitinti per pusryčius, pie-
tus ir vakarienę. Dievo garbinimas rytą (praathas sandhyaa), 
pusiaudienį (maadhyaahnika) ir vakarą (saayamsandhya) vie-
nodai reikalingi. Negalima praleisti n÷ vieno, nes nukent÷s 
visa kita. 

Pirmiausia stenkit÷s palaikyti vidinę švarą  

Brangūs berniukai, šiandien jūs gavote Gajatri mantrą, 
dieviškosios Vedų karv÷s pieno. Jo atsig÷rę būsite dvasiškai 
sveiki. Vartokite jį tinkamai – neišpilkite, nesugadinkite. 
Virkite pieną, gaminkite iš jo varškę, išsukite iš jo sviestą. 
Kai mąstysite apie Viešpatį, pienas taps varške. Tai vadina-
ma Bhagavathchinthana. Drausm÷s suktuvu išsukite palai-
mos sviestą. Esate pašventinti dalyvaujant šventajai Ap-
vaizdai. Daugyb÷ žmonių to trokšta. Tad turite ypač laiky-
tis celibato įžadų (brahmacharya) ir mokytis. Tada įgysite ži-
nių apie Aukščiausiąją Tikrovę. Kūnas iš esm÷s yra nešva-
rus, tačiau jis trokšta tyrumo ir šventumo, nes jo prigimtis 
tyra ir šventa.  

Pirmiausia stenkit÷s palaikyti vidinę švarą. Kurią puo-
delio pusę: vidinę ar išorinę plaunate kruopščiau? Galite 
tur÷ti puikių daržovių, tamarindo sulčių, paprikos, drus-

                                                 
29 Sandjavandana – maldos rytą, pusiaudienį ir vakarą. 
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kos, ankštinių augalų. Vir÷jas gali būti didelis ekspertas, o 
virykl÷ būti aukščiausios kokyb÷s. Tačiau jei variniai puo-
dai nebus padengti alavu, sriubą (saambar) valgyti bus pa-
vojinga. Išvirta tokiame inde ji virs nuodais. Geri darbai 
(sathkarma) ir geri įpročiai (sadaachaara) saugo sriubą (saam-
bar) nuo sąlyčio su variu. 

Jūsų širdies indą (hridayapaathra), kuriame verda emo-
cijos, skatuliai ir instinktai, saugos tris kartus per dieną kar-
tojama Gajatri mantra bei atliekami ritualai. Kaip dramblio 
prižiūr÷tojas badikliu tramdo didžiulį dramblį ir moko jį 
daryti triukus cirke, taip jūs, atlikdami ritualus, pažabosite 
savo instinktus. Kuo geriausiai pasinaudokite tokia proga. 

Neregimo nuopelno ženklas 

Tokią progą šiandien gavo 450 berniukų. Kai kurių 
žmonių, esančių Prašanti Nilajame, nuomone, šiuo metu, 
kai moksleiviai turi laikyti egzaminus, daugelis negal÷s at-
vykti ir gauti pašventinimo. Tačiau d÷l streikų bei neramu-
mų mokyklos dabar uždarytos, egzaminai atid÷ti v÷les-
niam laikui ir štai priešais Mane yra visi, kurie nor÷jo at-
vykti. Tai kitas neregimų nuopelnų ženklas. Kai ant plikos 
žem÷s lyja lietus, po žeme sudygsta pasisl÷pusios s÷klos ir 
daigeliai žaliu kilimu padengia žemę. Niekas, išskyrus 
Mane, nežino, kad šiems berniukams d÷l jų paveld÷tų ir 
užsitarnautų nuopelnų dovanota tokia malon÷.  

Berniukai bus tinkami amžinosios visuotin÷s religijos 
(sanaathana dharma) atgaivinimo įrankiai. Jų d÷ka v÷l nušvis 
Bharatos šlov÷. Šiandien jie tampa mano kariuomen÷s ka-
riais. Kasmet pašventinu berniukus iš visos Indijos, kad 
įtvirtinčiau dorą ir grąžinčiau Vedas. Valomieji ritualai nū-
nai netenka prasm÷s, niekas nekartoja Gajatri mantros ir 
neatlieka apeigų. Tad reikia tai atgaivinti. Tai svarbu. Kol 
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patirsite nekintama (akshara), turite pažinti kintama (ksha-
ra). Tada gal÷site pakilti aukščiau už išorinį pasaulį. Kai iš-
moksite tarti žodį „kat÷“, nebereik÷s mokytis sakyti šį žodį 
paraidžiui. Gajatri pad÷s jums pažinti nekintama. Tad kar-
tokite ją atlikdami ritualus tris kartus per dieną. Jūsų pasi-
šventimo ir pagarbos nusipelno visos trys motinos: ta, kuri 
dav÷ jums kūną (deha maatha), ta, kuri saugo visatą (loka 
maatha) ir ta, kuri saugo jus nuo vergov÷s ir neišmanymo 
(gaayathri maatha). 

Upanajana, Prašanti Nilajamas, 1965 02 25 
 

 
 
 
 
 
 
 
    roškimas – tai audra, 
godulys – viesulas,  
puikyb÷ – praraja,  
prieraiša – griūtis, 
egoizmas – ugnikalnis. 
Saugokit÷s, kad jūsų,  
kartojančių Dievo vardą ar medituojančių,  
jie netrukdytų, kad neprarastum÷te ramyb÷s. 

Satja Sai Baba 

 

T 
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8. ŠŠŠŠ    IVA KŪNO KIAUTE 

 Šiandien nuo pat Himalajų kalnų iki Kumario kyšulio 
skamba: „Šivoham, Šivoham“. Jums teko didel÷ laim÷ at-
vykti čia ir būti su Manimi. Įprasta tokiomis dienomis, kaip 
ši, apmąstyti savo įgimtą dieviškumą, panagrin÷ti savybes 
bei įpročius, nuspręsti, kurių atsikratyti, o kuriuos pasilikti. 
Pasilikite ir puosel÷kite tas savybes, tuos įpročius, kurie 
jums primena Absoliutą, su kuriuo turite susilieti. Atsisa-
kykite visko, kas vilioja sukti į santykinį Laiko ir Erdv÷s pa-
saulį, arba bent jau supraskite, kad jų vert÷ laikina. 

Jumyse glūdi trokštamas džiaugsmas, tačiau jūs ken-
čiate tarsi žmogus, kuris, tur÷damas didelius turtus skry-
nioje, nežino, kur yra jos raktas. Gavus tinkamus nurody-
mus, tyliai juos apmąstant per meditaciją, galima tą raktą 
rasti, atrakinti juo skrynią ir tapti turtuoliais. 

Pykčio, puikyb÷s, neapykantos, pavydo liepsnos pri-
daro daugiau žalos nei bet kokia kitokia ugnis. Tos savyb÷s 
žmogaus sąmon÷je atsiranda slapta ir staiga įsiplieskia rei-
kalaudamos vis daugiau kuro. Ugnis „Gytoje“ vadinama 
anala, nes anala reiškia „nepakankamai“. Ugnis niekada ne-
pasakys: „Pakaks. Aš soti.“ Pamatę tolumoje siaut÷jančią 
ugnį, išsigąstate. Tad ką sakyti, kai ji dega jūsų viduje? 
Kaip užgesinti baisias liepsnas? Amžinoji visuotin÷ religija 
pateikia tam tikras išminčių patikrintas priemones joms už-
gesinti. Tai tiesa (sathya), dora (dharma), ramyb÷ (shaanthi) ir 
meil÷ (prema). Ugdykite šias savybes širdyse ir jokia ugnis 
nebus jums baisi. 
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Ieškodami džiaugsmo randate liūdesį 

Varl÷, patekusi į kobros nasrus, nežino, koks likimas 
jos laukia, tačiau liežuviu bando pagauti musę. Jūs taip pat 
nežinote, kad esate tykomi mirties. Ieškote džiaugsmo, o 
randate liūdesį, vaikot÷s malonumų, bet patiriate skausmą. 
Galvojate apie savo nykstantį kūną ir pamirštate amžiną 
Dievą. Žinoma, jums tai sak÷ begal÷ protingų žmonių, bet 
jų žodžiai krito ant kietos žem÷s ir tod÷l neišdygo. Jeigu jie 
būtų kritę ant minkštos jūsų širdies žem÷s ir būtų palaistyti 
atgailos ašaromis, tikrai būtų sudygę ir užaugę. Švari sąži-
n÷ – tarsi lempa, į kurią pilama Dievo malon÷. Įd÷kite į ją 
savitvardos dagtį, pastatykite lempą po Dievo vardo karto-
jimo kaminu, kad džiaugsmo ir liūdesio šuorai neužgesintų 
liepsnos. Uždekite lempą kartodami kokį nors didį teiginį 
(mahaavaakya), pavyzdžiui: „Aš esu Aukščiausioji Tikrov÷“ 
(Aham Brahmaasmi) arba „Tu esi Tai“ (Thath thwam asi). Ta-
da jūs ne tik tur÷site šviesą, o patys tapsite šviesa.  

Keldamas v÷liavą kviečiu jus uždegti žiburius. Štai 
ant žem÷s matote simbolį, kuris reiškia, kad koncentriniai 
ratai aplink Lotoso bokštą žymi dvasinio ieškotojo, sie-
kiančio tikslo pažangą. Žmogus turi įveikti troškimo dy-
kumą, pakilti raudonais pykčio ir neapykantos laiptais, 
pereiti per žalią palaimos erdvę – tik tada jis pasieks di-
džiąją susivienijimo su Dievu tylą. Medituodamas žmogus 
turi būti tvirtas, kaip bokštas. Pažiūr÷kite – ant jogo lazdos 
(yoga-danda) arba bokšto rato viduryje yra šeši žiedai. Tai 
energijos centrai (chakras), kuriais dvasinio ieškotojo gyva-
t÷s energija (kundalini shakthi) kyla link tikslo. O koks tas 
tikslas? Širdies lotoso išsiskleidimas, iš jo sklindanti išmin-
ties šviesa, iliuzijos išsklaidymas, žmogaus šviesos susilie-
jimas su visatos šviesa. 
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Trys Prašanti Nilajamo vartai  

Prašanti Nilajame yra treji vartai ir n÷ vienos sienos. 
N÷ra net tvoros! Kartą vienas išminčius paklaus÷: „Jeigu Jo 
namai yra visata, tai kurios namo durys priekin÷s?“ Čia 
taip pat visur yra tik į÷jimai, tačiau niekas nelaiko žmonių 
uždarytų. Pirmieji vartai simbolizuoja inercijos savybę (tha-
moguna). Pro juos pra÷ję, pateksite į sodą, pamatysite deko-
racijas, girliandas, eidami pro veiklos (rajoguna) vartus, iš-
girsite muziką, tada pateksite į salę, kurioje karaliauja ra-
myb÷s savyb÷ (sathwaguna). Kiekvienas mano veiksmas ar 
žodis yra prasmingas. Aš niekada nieko nedarau bepras-
miškai. Šie vartai taip pat duoda jums pamoką. 

Nesielkite per Šivaratri kaip per bet kokią kitą šventę, 
kai žmon÷s iškylauja, eina į kiną, žaidžia kortomis, puo-
tauja, varžosi tarpusavyje ir linksminasi. Išminčiai skyr÷ 
šią kalendoriaus dieną, kad žmon÷s mąstytų apie Dievą ir 
tarnautų Dievui žmoguje, išrautų iš savęs blogybių pik-
tžoles ir netinkamus įpročius. Mąstykite apie sielos linga-
mą (atma linga), šviesos lingamą (jyothi linga), kuris iš 
Manęs šiandien iškils. Tik÷kite, kad kiekviename iš jūsų 
yra lingamas, nes tai Šivos kūno kiauto (shava) ženklas. Iš-
vyskite sielos lingamą savo viduje ir pakilkite į dieviškas 
aukštumas. Neiššvaistykite tų kelių dienų, kurias nu-
sprend÷te praleisti Prašanti Nilajame, karštligiškai plep÷-
dami, tuščiai diskutuodami, ting÷dami ir smalsaudami ar-
ba nepaliaujamai vaikščiodami. Laikykit÷s drausm÷s, kuri 
skirta šiai vietai, mažiau kalb÷kite ir bendraukite, pasiten-
kinkite kukliais patogumais, kad išmoktum÷te galvoti 
apie dieviškus dalykus ne tik čia, bet ir savo namuose. 
Džiaukit÷s šios vietos ramybe, netrikdykite jos nei minti-
mis, nei žodžiais, nei veiksmais. Pasinaudokite šia reta 
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proga, šia nepaprasta galimybe, kurią užsitarnavote dau-
gelio gyvenimų nuopelnais, ir tobul÷kite. 

Prašanti Nilajamas, Mahašivaratri švent÷,  
V÷liavos pak÷limo ceremonija,  

1965 03 01, 8 val. ryto 
 



9. Miręs, bet nemirtingas 
 

 63 

9. MMMM    IRĘS, BET NEMIRTINGAS 

Šivaratri dieną Mahešvara30 dvasinių ieškotojų labui 
įgauna lingamo pavidalą. Tačiau ieškotojams labiau der÷tų 
trokšti, kad Mahešvara suteiktų jiems dvasin÷s išminties 
(jnaana). Dvasin÷ išmintis pažadina žmoguje glūdintį die-
viškumą (jnaanam maheswaraa dhichched). Tai askeze, joga ir 
aukojimu pelnomas svarbiausias laim÷jimas. Vaikydamiesi 
žemiškų malonumų nepatirsite n÷ menkiausios dalel÷s to-
kio džiaugsmo. Kai sapne jus įkanda kobra, tereikia pabus-
ti. „Pabudimas“ – tai išminties įgijimas. Ji įgyjama nepa-
liaujamai medituojant apie Visagalio šlovę ir j÷gą. 

Kad žmogus būtų laimingas, reikia dviejų svarbiausių 
dalykų: grūdų (dhaanya) ir meditacijos (dhyaana). Grūdai 
stiprina kūną, o meditacija atidaro duris į Viešpaties šven-
tovę ir padeda susilieti su Juo. Šventųjų raštų žinovas mi-
n÷jo, kad išminčiai pasitraukdavo į miško tylą ir sunkiai 
dvasiškai dirbdami laim÷davo žmonijai didį dvasin÷s patir-
ties bei įkv÷pimo turtą. Jis pateik÷ daug pavyzdžių. Deja, 
atsiranda žmonių, kurie smerkia tokį pasitraukimą nuo be-
sistumdančios minios ir vadina didvyrius bailiais, vengian-
čiais gyvenimo sunkumų! Jie priskiria tokius žmones sava-
naudžių, trokštančių tik savo išsigelb÷jimo, nesirūpinančių 
kitais, būriui.  

Tačiau tikroji išminčių gyvenimo nuošaliose vietov÷se 
priežastis – atskleisti visos žmonijos išsivadavimo paslaptį. 

                                                 
30 Mahešvara – kitas Šivos vardas. 
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Štai jaunas vyras išvyksta į užsienį mokytis aukštesniojoje 
mokykloje. Juk nevadinate jo bailiu ar visuomenei nenau-
dingu žmogumi, nes jo tikslas – patobulinti patirtį, sukaup-
ti jos daugiau bei tapti naudingesniam! O išminčių tikslas 
t÷ra atitraukti pojūčius nuo malonios ir klaidinančios iš-
or÷s, išvengti infekcijos, kuri užteršia džiaugsmo šaltinį.  

Blogosios savyb÷s t÷ra išorinis dalykas 

Dvasin÷s žinios, kurių išminčiai gauna ašramuose ir 
atsiskyr÷lių buvein÷se, miškuose, v÷liau dovanoja išsivada-
vimą tiems, kurie su jais bendrauja. Jų ramyb÷ ir džiaugs-
mas įkvepia kitus. Priekaištaujate, kad toks žmogus jus pa-
lieka. O kas gero iš tokio, kuris su jumis gyvena? Juk vieno-
je šeimoje kartu gyvenantys žmon÷s dažnai vieni su kitais 
elgiasi tarsi gyvat÷s ir skorpionai. Dauguma namų primena 
ne džiaugsmo ir ramyb÷s buveines, o tikrus žv÷rynus! 

Šį rytą blogąsias savybes: pyktį, neapykantą, pavydą 
ir puikybę palyginau su sielą ap÷musia ugnimi. Ką tik 
šventųjų raštų žinovas iš Delio pasak÷, kad tokios savyb÷s 
t÷ra išorinis dalykas, tikrojo jūsų „aš“ jos n÷ kiek neveikia! 
Prisiminiau vieną nutikimą. Kartą vienas berniukas pasi-
siūl÷ motinai priklijuoti ant d÷žučių užrašus su indelių tu-
rinio pavadinimais. Motina sutiko. Tad vaikas ant visų d÷-
žučių priklijavo indelių turinio pavadinimus. Tačiau ant 
vienos d÷žut÷s, kuriame buvo laikomas cukrus, berniukas 
užklijavo etiketę su žodžiais „aitriosios paprikos“. Kai ma-
ma vaiką subar÷, jis pasiteisino, kad toks užrašas tur÷tų 
nubaidyti skruzd÷les – juk jos nepuls smaližiauti aitri-
osiomis paprikomis. Paviršutiniškos Vedantos žinios ne-
apsaugos nuo gaisro. 

Blogosios savyb÷s kartais būna naudingos. Jos – tarsi 
kobros šnypštimas, nuvejantis įsibrov÷lius. Pyktį ir neapy-
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kantą kartais galima panaudoti, kai reikia kovoti su blogiu, 
tykančiu dvasinio ieškotojo. Pykite ant to, kas jums trukdo. 
Neapkęskite įpročių, kurie skatina jūsų žiaurumą. Siekite 
dvasinių žinių ir visur, bet kokioje veikloje, reg÷kite Vieš-
patį. Tada jūsų gyvenimas nebus beprasmis. Nepasteb÷kite 
kitų žmonių klaidų, nes jie yra to paties Dievo, kurį trokšta-
te pažinti, apraiškos. Kituose jūs matote tik savo pačių klai-
das. Šiame pasaulyje yra du dalykai: laukas (kshethra) arba 
kūnas (dehi) ir tas, kuris jį pažįsta (kshethrajna). Vienas regi-
mas, kitas tikras. Pasaulis (loka) yra pasaulio valdovo (lokes-
ha) pavidalas. Pasaulis – Dievo kūnas.  

Siekite, kad mirtis virstų tobulu išsivadavimu 

Esate budrūs tada, kai suvokiate aplinkinį pasaulį. Ta-
čiau būdami budrūs suvokiate ne vienovę, o daugybę. Tik 
tada, kai pasineriate į gilų miegą, dingsta įvairov÷, nebejau-
čiate pasaulio, nebematote jo klaidinančio vaizdo. Dar bū-
dami budrūs ištirkite sapno bei giliojo miego lygmenis ir 
supraskite, jog budrumas tiesos ieškotojui yra kliūtis, o po-
jūčiai – apgaulingi, netobuli įrankiai. Kartą Ramakrišna Pa-
ramahamsa31 visus priblošk÷, trenkdamas Rani Rasmanei32, 
kuri meld÷si Dakšinešvaro šventykloje, per veidą. Jis žino-
jo, kad moteris prašo Motinos ne išsivadavimo, o vergov÷s! 
Pasinaudokite jums duota proga, kad išsivaduotum÷te. Ne-
būkite neprotingi – nepraraskite jos. 

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

dvasinių mokytojų. 
32 Rani Rasman÷ – labai Dievui atsidavusi turtinga XIX a. Kalkutos naš-

l÷, pastačiusi garsų Dakšinešvaro šventyklų kompleksą. Svarbiausią 
iš jų, skirtą deivei Kalei, ji patik÷jo prižiūr÷ti Ramakrišnai Parama-
hamsai. 
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Galbūt, grįžę į savo kaimą, sakysite žmon÷ms: „Puta-
partyje buvo daugyb÷ žmonių iš visos Indijos ir net keletas 
iš užsienio. Visi labai verž÷si pamatyti Babą ir pan.“ Tačiau 
ne tai reik÷tų iš čia parsivežti. Nebūkite tokie, kaip ta mote-
ris, kuri klausydamasi muzikinio Puranų istorijos pasakoji-
mo, išs÷d÷jusi daug valandų, pasakojo apie susirinkusią 
auditoriją, triukšmą, apšvietimą, mikrofoną, garsiakalbius, 
tačiau negal÷jo pasakyti, kokią istoriją pasakojo pasakoto-
jas! Išmokite, būdami čia, vertinti tylą, Dievo vardo kartoji-
mą, bhadžanas, mantrų kartojimą su džapamala, meditaci-
ją, nuolatinį Viešpaties garbinimą, bendravimą su dvasiškai 
artimais žmon÷mis. Tai pad÷s jums ištverti sunkumus, ku-
rie gali v÷liau nutikti. 

Kartą merd÷jo vienų namų šeimininkas. Kai žmona ir 
vaikai, susirūpinę d÷l savęs, jį visiškai nukamavo klausda-
mi: „Kas bus mums, kai mus paliksi?“, žmogus, taip pat su-
sirūpinęs d÷l savęs, paklaus÷: „Kas bus man, kai jus palik-
siu?“ ir numir÷. Nepasiduokite tokiai nevilčiai. Tegu kūnas 
sunyksta, bet patys dvasiškai nemirkite. Žinokite, jog tikra-
sis aš nemirtingas. Siekite, kad jūsų mirtis virstų tobulu išsi-
vadavimu. 

Trys dvasinio darbo taisykl÷s 

Tokių žinių įgyjama tik tada, kai žmogus visada laiko-
si moral÷s kodekso (dharmanishtha) ir gyvenimo etapui skir-
tų taisyklių (karmanishtha). Po šių dviejų taisyklių reikia lai-
kytis trečios taisykl÷s. Ugnis ir vanduo duoda garą, kuris 
naudojamas traukinio vagonams traukti. Benzinas ir van-
duo išskiria dujas, kurios stumia automobilį. Trečioji tai-
sykl÷ – nuolat mąstykite apie vieną šios regimos įvairov÷s 
pagrindą, būtent – apie Aukščiausiąją Tikrovę. Ši taisykl÷ 
taps pastovi tada, kai dvasinio darbo išdavoje jūsų atskira 
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būtis susilies su didžiuoju išminties vandenynu ir jūs, grįžę 
pas jį, ištirpsite tuose vandenyse. 

Šiandien į Prašanti Nilajamą susirinko daug žmonių. 
Jie tapo šio nepakartojamo švento sambūrio dalimi. Daugu-
mos, kurie nuolat atvykdavo į kiekvieną Šivaratri šventę 
pamatyti, kaip iškyla dvasinis lingamas, šiandien čia nebu-
vo. Kitiems, kurie iki šiol nebuvo atvykę, likimas l÷m÷ būti 
šio įvykio liudytojais. Tai n÷ra atsitiktinumas. Nei dvasinia-
me gyvenime, nei kitur atsitiktinumų nebūna. Tokia s÷km÷ 
tenka žmogui d÷l Dievo malon÷s arba dvasinio darbo. Pa-
sinerkite į pamaldžią tylą. Pamat÷te, kaip iškyla dvasinis 
lingamas. Būkite palaiminti. 

Prašanti Nilajamas, Mahašivaratri švent÷, 1965 03 01, 8 val. vakaro 
 
 
 
 
 
 
    rotas neturi galios. 
Stiprybę suteikti gali tik dvasios j÷ga. 
Protas neturi pavidalo.  
Jis – tarsi nuaustas iš troškimų. 
Ir tyroje, ir purvinoje širdyje šviečia siela. 
Tegu širdys skaist÷damos trokšta tik Dievo. 

Satja Sai Baba 
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10. ŠŠŠŠAKNIS AR VIRVö? 

Ką tik išgirdote kalbą apie Šastrose d÷stomą prašymą 
grąžinti skolą dievams, išminčiams bei prot÷viams – amži-
nąją visuotinę religiją (sanaathana dharma), nutiesusią žmo-
gui „kelią be dyglių“, kad jis tobul÷tų ir iš žmogaus virstų 
dievu! Kad ir koks būtų kelias – su dygliais ar be jų – kiek-
vienas, tvirtai tik÷damas, turi juo žengti vienas.  

Ardžuna buvo Krišnos svainis ir ne tik – jiedu buvo 
geri draugai. Abu, atsidūrę kovos lauke, negal÷jo švaistyti 
laiko smulkiai aiškinti ir klausin÷ti. Krišna, be abejo, gal÷jo 
beregint apšviesti savo svyruojančio giminaičio protą, kad 
šis ryžtingai imtųsi veiklos. Tačiau Krišna tokios galios ne-
panaudojo! Jis tik skyr÷ Ardžunai vaistų ir dienotvarkę. Ar-
džuna, kad išsigelb÷tų, pats tur÷jo vartoti vaistus ir laikytis 
dienotvark÷s. Krišna jam pasak÷: „Tu esi mano draugas, gi-
minaitis, o dabar esi dar arčiau manęs, nes aš esu tavo va-
deliotojas. Be to, labai kenti. Sutinku, jog iliuziją, kuri tave 
apgaub÷, reikia greitai išsklaidyti, tačiau savo neišmanymą  
privalai įveikti pats – nelauk, kad padaryčiau stebuklą.“ 
Tiesa, kurią žmogus laimi kovodamas su melu pats, – ilgam 
įgyjamas turtas. Kova žmogų užgrūdina – jis ima vertinti 
laim÷tą turtą. Tačiau ne visi gali susitaikyti su tokio turto 
pasekm÷mis.  
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Neramų protą galima nuraminti 

Ardžuna prisipažino Krišnai, kad jo protas neramus, 
jam nepavykę jo suvaldyti. Anot Ardžunos, „jo protas – tar-
si v÷jas, pučiantis visomis kryptimis“. Papasakosiu jums 
gražią istoriją apie Karną33. Prieš eidamas maudytis, jis vi-
sada galvą pasitepdavo aliejumi, kurį imdavo iš brangak-
meniais inkrustuoto indo. Karna pasisemdavo aliejaus deši-
ne ranka ir kruopščiai juo išsitrindavo plaukus. Kartą jam 
pasirod÷ Krišna. Kai Karna atsik÷l÷ jo pagarbinti, Krišna 
pasak÷ norįs, jog Karna jam padovanotų gražųjį indą. „Ste-
biuosi, kad tu, visatos valdovas, įsigeidei tokio menko daik-
to, tačiau kas aš toks, kad tave teisčiau? Štai tas indas. Do-
vanoju jį tau“, – tar÷ Karna ir kaire ranka pad÷jo ant Kriš-
nos dešinio delno dovaną. Krišna padar÷ pastabą sakyda-
mas, kad nedera įteikti dovaną kaire ranka. Tačiau Karna 
pasiaiškino tardamas: „Atleisk, valdove, bet mano dešin÷ 
ranka ištepta aliejumi. Bijojau, kad per tą laiką, kol plausiu 
ranką, kad gal÷čiau paduoti indą, d÷l nepastovaus savo 
proto neapsigalvočiau, kad man nedingtų noras patenkinti 
tavo prašymą, nes tada netekčiau palankios progos, kuri 
daugiau nepasikartos. Kaip tik tod÷l pasielgiau spontaniš-
kai, ir sulaužęs etiketo taisykles, įteikiau dovaną kaire ran-
ka. Suprask mane ir man atleisk.“ Karna žinojo, kad jo pro-
tas neramus. Tačiau, kaip Krišna patar÷ Ardžunai, žmogus, 
mokydamasis prie nieko neprisirišti ir laikydamasis draus-
m÷s, gali jį nuraminti.  

Protas privalo būti ne pojūčių vergu, o intelekto tarnu. 
Jis turi mok÷ti skirti, kas yra tinkama, o kas ne, ir neprisiriš-
ti prie kūno. Protas – tarsi tamarindo vaisius, kuris būda-

                                                 
33  Karna – vienas iš svarbiausių „Mahabharatos“ veik÷jų, netikras pan-

davų broils, Kunt÷s ir Saul÷s dievo sūnus. 
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mas po žieve, yra laisvas – neturi susitapatinti su kiautu, 
vadinamu kūnu. Jei trenksite akmeniu į žalią tamarindo 
vaisių, pažeisite viduje esantį minkštimą. Tačiau trenkite į 
prinokusį vaisių ir žiūr÷kite, kas bus – sudžiūvusi žiev÷ su-
skils, bet viduriukui, t.y. s÷klai, nieko nenutiks. Taip pat ir 
subrendęs dvasinis ieškotojas nejaučia nei likimo, nei ne-
s÷kmių smūgių. Tik nesubrendęs žmogus kenčia nuo kiek-
vieno smūgio. 

Išsivadavimo paslaptis  

Kartą miške medžiojo karalius. B÷gdamas paskui le-
kiantį elnią, jis įkrito į nebenaudojamą gilų šulinį. Niekas iš 
jo palydos nežinojo, kas nutiko, nes vydamasis elnią kara-
lius nuklydo labai toli, tod÷l jo vyrai pamet÷ p÷dsakus. Lai-
m÷, krisdamas karalius sugrieb÷ medžio šaknį, styrančią 
šulinio sienoje, ir išveng÷ apačioje jo laukiančios mirties. 
Pra÷jo kelios agonijos sklidinos valandos. Staiga karalius iš-
girdo, kaip kažkas šulinio viršuje garsiai taria Viešpaties 
vardus, ir suprato, kad ten – šventas žmogus. Šis, išgirdęs 
iš toli sklindantį nelaimingo karaliaus šauksmą, nuleido į 
šulinį virvę ir, šūktel÷jęs jam įsitverti, pažad÷jo ištraukti į 
saugią vietą. Tada karaliui kilo klausimas – kas vertinges-
nis: šaknis ar virv÷? 

Šaknis, žinoma, pad÷jo jam išgyventi, tačiau ji buvo 
vertinga tik tol, kol atsirado virv÷. Būtų kvaila laikytis įsi-
tv÷rus šaknies, kai gali išgelb÷ti virv÷. Šaknį reikia vertinti, 
tačiau d÷kingumas neturi virsti prieraiša. Pasaulietinis gy-
venimas – tarsi šaknis. Išsivadavimo paslaptis glūdi virv÷-
je – kai kartojant didį teiginį (mahavaakyaa) staiga tarsi švys-
tel÷jus žaibui suvokiama tiesa. 

Išsivadavimas – tiesos pažinimas, iliuzijos šydo nu-
traukimas nuo akių. Tai nenutinka kokioje nors ypatingoje 
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rinktinių sielų vietoje. Tai n÷ra patyrusių dvasinių ieškotojų 
monopolis. Kaip Godavar÷s up÷, įtek÷jusi į jūrą, netenka 
savo pavidalo ir vardo, taip išsivadavęs žmogus nebeturi 
nei vardo, nei pavidalo, nei polinkių, nei nuostatų. Jūs ne-
besate atskiras, ypatingas žmogus. Lietaus lašelis susiliejo 
su jūra, iš kurios atsirado. Niekada nebuvo jokios vergov÷s, 
jokio kal÷jimo. Tik buvote jūs, nuolat varginami minties, 
kad žmogus pavergtas, įkalintas, kada nors prieisiantis ribą 
ir pasibaigsiantis. 

Rinkit÷s, ką valgyti  

Kad protas nuskaidr÷tų ir intelektas gal÷tų tinkamai 
suvokti tiesą, pirmiausia reikia rinktis maistą. Dvasiniams 
ieškotojams tai labai svarbu. Kartą Malure, Maisoro valsti-
joje, gyveno pamaldus braminas, didis mokslo vyras. Jo 
žmona buvo taip pat pamaldi. Žmogus uoliai garbindavo 
Viešpatį ritualais, kalb÷davo rožinį, medituodavo ir gars÷jo 
savo geru būdu. Kartą į jo duris pasibeld÷ elgetaujantis vie-
nuolis, vardu Nitjananda, ir papraš÷ išmaldos. Braminas, 
be galo laimingas, pakviet÷ vienuolį kitą dieną pietų, kad 
gal÷tų jį tinkamai pavaišinti ir pagerbti. Mokslo vyras ant 
durų pakabino žalių lapų girliandų, pasireng÷ ištaigingoms 
vaiš÷ms. Tačiau vienuoliktą valandą jo žmona tapo nešvari 
ir nebegal÷jo pagaminti valgio nei gerbiamam svečiui, nei 
bet kam kitam. Tada valgį gaminti pasisiūl÷ kaimyn÷.  

Viskas ÷jo sklandžiai. Visi – kiek leido aplinkyb÷s – 
buvo laimingi. Tik staiga vienuolis pajuto nenumaldomą 
norą pavogti sidabrinį puodelį, kurį šeimininkas pad÷jo ša-
lia svečio l÷kšt÷s. Kad ir kaip jis kovojo su tuo noru, netiku-
si mintis pa÷m÷ viršų – vienuolis pasl÷p÷ tarp drabužių 
klosčių sidabrinį puodelį ir nuskub÷jo į savo buveinę. Tą 
naktį žmogus, kamuojamas sąžin÷s, niekaip negal÷jo už-
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migti – jis jaut÷si užtraukęs g÷dą savo dvasiniam mokytojui 
ir išminčiams, į kuriuos kartodamas mantras kreipdavosi 
pagalbos. Vienuolis, niekaip negal÷damas nusiraminti, nu-
b÷go į bramino namus ir suklupęs priešais šeimininką su 
ašaromis akyse grąžino pavogtą daiktą. 

Visi labai nustebo, kad toks šventas žmogus taip žemai 
puol÷. Tada kažkas pasak÷, jog tokio elgesio priežastis gali 
glūd÷ti maiste, kurį vienuolis valg÷, o tiksliau – žmoguje, 
kuris tą maistą gamino. Pasiklausin÷ję apie kaimynę, žmo-
n÷s sužinojo, kad ji – nepataisoma vagis! Polinkis vogti per-
sidav÷ maistui, kurį ji gamino. Kaip tik tod÷l dvasiniams 
ieškotojams, kai jie pasiekia tam tikrą dvasinio tobul÷jimo 
lygmenį, patariama maitintis tik vaisiais ir gumbavaisiais.  

Žmogaus troškimai niekada nesibaigia  

Dvasinis ieškotojas netur÷tų bijoti sunkumų, nes jie t÷-
ra išbandymai, suteikiantys galimybę įrodyti savo drąsą, 
padedantys įveikti prieraišą prie kūno. Šiva (Shivam) nebijo 
nieko. Bijo tik lavonas (shavam). Dabar Šivaratri, bebaimiš-
kumo ir g÷rio naktis. Esate laimingi, kad atvykote čia, ta-
čiau noriu jums pasakyti vieną dalyką – jei neatsikratysite 
troškimų, šios galimyb÷s netur÷site. Kai jūsų troškimai pa-
tenkinami, garbinate Mane. Kai jie nepatenkinami, keikiate. 
Pasiduodami troškimams tampate blogesni. 

Patenkinkite tik vieną norą – ir jų atsiras dešimt. No-
rams niekada nebus galo. Tas pats žmogus, atvykęs pas 
Mane, prašo s÷km÷s per egzaminus, darbo, uošvio, vaiko, 
didesn÷s algos, pad÷ti persikelti į geresnę ir pigesnę gyve-
namąją vietą, o sūnui – įstoti į Medicinos koledžą. Žmo-
gaus troškimai niekada nesibaigia. Pagaliau žmogus v÷l 
atvyksta pas Mane ir prašo dovanoti malonę, pad÷ti baigti 
visus žemiškus reikalus ir pašventinti jį žengti dvasinio iš-
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sivadavimo keliu! Tokie žmon÷s gyvena nuolat galvodami 
apie neramius dalykus (chintha). Telugų kalba žodis chin-
tha reiškia tamarindo medį. Taigi jie gyvena galvodami tik 
apie tamarindo medį. Tačiau Mano medis yra džiaugsmo 
(santosha) medis.  

Žmogus kartais būna blogesnis už šunį, nes pamiršta 
gautą malonę, išsižada šeimininko, pasitiki savo ausimis, 
net kai akis nepatvirtina to, ką girdi ausis. Žmogus elgiasi 
taip, tarsi tur÷tų du liežuvius – vieną dieną ką nors savo 
pagyromis iškelia iki dangaus, kitą – nebetiki ir menkina 
tai, ką vakar gyr÷. Šuo ištikimas savo šeimininkui, kad ir 
kokį vaidmenį šis atliktų – karaliaus, tarno ar juokdario. 
Šuo d÷kingas už maisto likučius, kuriuos šeimininkas jam 
leidžia po pietų sulaižyti. Tačiau žmogus nesijaučia d÷kin-
gas net už dieviškąjį nektarą, kurį jam duodu. 

Išsivaduokite iš prieraišos ir būkite laisvi 

Niekas negali jūsų išvaduoti, nes niekas neįkalino. Pa-
tys įsipainiojote pasaulietinių malonumų tinkle ir iš skaus-
mo vaitojate. Paskui peslį varnos lekia tol, kol šis snape ne-
ša žuvį. Paukštis sukin÷jasi ir vartosi ore stengdamasis iš-
vengti varnų, kurios bando pačiupti žuvį. Pagaliau pavar-
gęs jis išmeta iš snapo žuvį ir iškart tampa laisvas. Tad va-
duokit÷s iš pojūčių vergov÷s, tada skausmas ir nerimas 
daugiau jūsų nevargins. Peslys tupi medyje, valo snapu 
plunksnas ir džiaugiasi savo laime. Jūs taip pat galite būti 
laimingi – tereikia išmesti iš savo snapo žuvį.  

Sužinoję, kad į jūsų kaimynų namus įsibrov÷ vagys, 
tampate ypač atsargūs – kas vakarą patikrinate visas savo 
namų spynas ir sklendes. Štai sužinojote, kad mirtis pasi-
glemž÷ šalia gyvenantį žmogų. Kod÷l nepasitikrinate, ar 
patys esate jai pasirengę? Kod÷l švaistote laiką statydami 
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namus, kaupdami pinigus banko sąskaitoje, iškylaudami, 
varžydamiesi rinkimuose? Geriau užsiimtum÷te tokia veik-
la, kuri padarytų jus nemirtingus. Geriausius savo geb÷ji-
mus paaukokite tarnauti žmon÷ms. Stenkit÷s pažinti save. 
Tai dera išmintingam žmogui. 

Prašanti Nilajamas, 1965 03 02  
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11. SSSS    IEKITE ATLIKTI  

KILNESNĮ VAIDMENĮ 

Kūnas yra sielos šventov÷. Pasaulis – tai namas, pasta-
tytas ant vieno tvirto stulpo, vadinamo aš. Kai aš paniręs į 
gilų miegą, pasaulio n÷ra, t. y. – miegodami esate vieni. Pa-
saulis buvo prieš jums gimstant. Pasaulio tokio, kokį pažįs-
tate, po jūsų mirties nebebus. Kad tai suvoktum÷te, turite 
mokytis parengiamojoje aukojimosi veiklos (karma) ir garbi-
nimo (upasaana) mokykloje. Paaukota veikla padeda išvaly-
ti iš širdies egoistinius skatulius, apmąstymai – sutelkia d÷-
mesį į visur esantį Absoliutą. Tada ateis žinios. Kaip tik tai 
šventųjų raštų žinovas, skaitydamas eil÷raštį, pavadino tri-
jų upių susiliejimu. Gavę žinių prilygsite didžiausiems iš-
minčiams, nes nebeliks ko mokytis. 

Paaukotą veiklą ir garbinimą lemia doros taisykl÷s, 
skirtos tam tikram gyvenimo etapui, ir vyraujanti jūsų sa-
vyb÷. Net dieviškasis nektaras gali pakenkti, jeigu jį įtrauk-
site pro nosį. Kiekvienam dvasiniam ieškotojui skiriamas 
skirtingas gyvenimo būdas, dvasinio kilimo metodas, tobu-
l÷jimo kelias, kuris skiriasi nuo kitų žmonių. Tikrasis dvasi-
nis mokytojas žino, kas jums geriausiai tinka. Dvasinis mo-
kytojas n÷ra nei šališkas, nei prietaringas – jis geras, d÷me-
singas, nereikalaujantis, kad visi žmon÷s d÷v÷tų vienodus 
tramdomuosius marškinius. Vienas skalb÷jas tur÷jo asilą ir 
šunį. Asilas veždavo skalbinius prie up÷s, o šuo serg÷davo 
drabužius, kol šie džiūdavo. Kartą šuo nustojo loti, nes šei-
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mininkas su juo netinkamai pasielg÷. Jis tyl÷jo net tada, kai 
vagis rišo drabužius į ryšulį. Tad asilas, nusprendęs per-
sp÷ti skalb÷ją, ÷m÷ bliauti. Tačiau šeimininkas jo bliovimą 
suprato kaip įžūlumą ir ne puol÷ vytis vagį, o apkūl÷ varg-
šą gyvulį! Kiekvienas turi dirbti tai, kas jam skirta. Antraip 
kils didel÷ sumaištis. 

Tebūna Dievo valia 

Viena iš žodžio dharma prasmių yra „tai, kas d÷vima, 
apdaras, drabužis“. Kai buvo k÷sinamasi apnuoginti Drau-
padę34, Viešpats ją palaimino ir suteik÷ malonę – niekaip 
nebuvo įmanoma nuvynioti nuo jos sario, nes jis buvo be 
pabaigos. Dabar iškilo gr÷sm÷ Motinai Indijai (Bhaaratha 
Maatha) – neverti, suklaidinti sūnūs nori nuvilkti jos drabu-
žį – amžinąją visuotinę religiją. Tod÷l Motiną Indiją pa-
guosti ir sustiprinti at÷jo Pats Viešpats. Pamatysite, kaip 
prie kiekvienų Durbaro sal÷s35, kurioje ji bus niekinama, 
durų kris krūvos nuostabių nesibaigiančių sarių. Reg÷site 
didį stebuklą, kurį atliks Dievo Įsikūnijimas, at÷jęs apsau-
goti jos garb÷s ir dvasinių turtų palikimo.  

Paslaptis glūdi neprieraišoje (vairaagya). Liežuviu nu-
slenkantys aliejus ir riebalai jo nepaveikia – liežuvis n÷ kiek 
nesusitepa. Akių lašai nekenkia akims. Protas taip pat turi 
likti ramus visada, – kai žmogui sekasi ar jį ištinka nes÷k-
m÷s, kai jis ką nors laimi ar patiria nuostolį, kai gerai jau-
čiasi ar serga. Protas visada turi likti prie Viešpaties kojų. 
Tebūna Jo valia. Ką laim÷site vykdydami savo menką va-
lią? Užsimerkite penkioms minut÷ms ir pagalvokite apie 
naudą, kurią peln÷te savo pastangomis.  

                                                 
34 Draupad÷ – „Mahabharatos“ veik÷ja, penkių pandavų žmona. 
35 Durbaro sal÷s – puošnios Indijos karalių rūmų sal÷s, skirtos svečiams 

priimti ir susitikimams rengti.  
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Vieną norą seka kitas. Užmegzkite vieną ryšį – jų atsi-
ras dešimt. Štai susituokiate, susilaukiate dukters, kurią rei-
kia ištekinti, stengiat÷s baigti savo mokslus, paskui stengia-
t÷s, kad sūnus baigtų mokslus, sūnus stengiasi, kad jo sū-
nus baigtų mokslus. Grandin÷ niekaip nesibaigia. Sakote: 
„Jei patenkinsiu šitą norą, pakaks, nieko daugiau neprašy-
siu“, nors žinote, kad v÷l atvyksite ir prašysite dar ko 
nors – tai bus ankstesnio noro pasekm÷. Tokia troškimo pri-
gimtis, nes džiaugsmas, kurį žmogus gauna jį patenkinęs, 
netobulas, ribotas, laikinas, keliantis skausmą. S÷jate kar-
čias s÷klas, bet meldžiate, kad derlius būtų saldus. Dejuoja-
te d÷l dirvos, augalų, lietaus. Tačiau kuo jie d÷ti? Juk ne-
sveikos yra s÷klos. 

Tiesa visada laimi 

Išminčiai skelbia Vedų įsakymą: „Sakyk tiesą, elkis 
dorai“ (sathyam vada, dharmam chara). Hariščandra36 žinojo 
to įsakymo autorių ir jį gerb÷, bet kokiomis aplinkyb÷mis 
vykd÷ jo nurodymus. Jis neteko karalyst÷s, garb÷s, visko – 
pardav÷ savo žmoną bei sūnus į vergiją ir pats parsidav÷. 
Anksčiau s÷d÷jęs soste Hariščandra nusirito iki tokio ly-
gio, kad tur÷jo žiūr÷ti, kaip deginami lavonai, ir rinkti 
aukas. Jis atsisak÷ teis÷s būti sudegintam savo mirusio sū-
naus naudai, liep÷ vargšei karalienei sumok÷ti už tai. Ta-
čiau Hariščandra laik÷si tiesos ir laim÷jo. Tiesa visada lai-
mi, kad ir kokios kliūtys kiltų. Antraip Vedos nereikalautų 
jos laikytis. 

Viešpats turi priimti tokį pavidalą, kuris būtų tinka-
mas iškeltai užduočiai atlikti. Kai reikia sugauti pl÷šikų 
gaują, policininkas apsimeta vienu iš jų ir įsilieja į būrį. To-
                                                 
36 Hariščandra – Indijos Saul÷s dinastijos karalius, gars÷jęs dideliu pa-

maldumu, teisingumu ir dora.  
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d÷l ir Dievas turi priimti žmogaus pavidalą. Tačiau kas sau 
nepakenkdamas d÷l nuosavos žmonos išdrįstų mesti iššūkį 
Dievo Įsikūnijimui ir prašyti įrodymo! Žinoma, jeigu norite 
suprasti Mane, prašom – prisiartinkite, steb÷kite, mokykit÷s 
ir įtik÷kite. Imkit÷s tokio vaidmens ir atlikite jį tinkamai – 
jei turite drąsos ir esate tuo įsitikinę. Ar nepavargote kiek-
vienoje scenoje, kiekviename gyvenime vaidinti elgetos ir 
juokdario? Bent jau šiame gyvenime siekite atlikti kilnesnį 
vaidmenį. 

Labai trokškite Dievo malon÷s 

Šventųjų raštų žinovas, apibūdindamas įvairius atsi-
davimo Dievui (bhakti) būdus, min÷jo, kad atsidavęs Dievui 
žmogus (bhaktha) yra tarsi adata, visada traukiama prie 
magneto. Tačiau adata turi būti švari ir pakankamai arti. 
Esate toli nuo Dievo ir dejuojate, jog negaunate Jo malon÷s! 
Atgailaudami nenugramdote purvo ir rūdžių. Kurį laiką 
pabūnate arti, paskui v÷l pasitraukiate. Kalbu ne apie fizinį 
nuotolį. Fiziškai galite būti toli, tačiau dvasiškai – prie pat 
Manęs. Nematuoju nuotolio nei myliomis, nei metrais, nes 
visada esu su jumis, jumyse, šalia jūsų. Jums tereikia Mane 
pajausti ir tuo pasinaudoti.  

Turite visa savo esybe siekti pažinti Viešpatį taip, tarsi 
kęstum÷te didelį skausmą. Supraskite, kad paprasta kančia 
nenaudinga, jei nežinote, kaip siekti Dievo. Kitaip sakant, 
turite tapti siekiančiais žinių (jijnaasu). Panagrin÷kite ketu-
ris gyvenimo tikslus (purushaarthas) ir supraskite, kad tiks-
las, kulminacija yra išsivadavimas (moksha). Trokškite to 
kaip tas, kuris trokšta tikriausio turto (arthaarthi). Ieškokite 
to, ką gavę, tur÷site viską. 
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Pagaliau suvokę, kad jūsų tikroji prigimtis yra atma-
nas37, tapsite išminčiais (jnaani). Tačiau prieš tai teks įveikti 
sunkų kelią – daugelis iš pradžių entuziastingai į jį pasukę, 
v÷liau palieka kelią ir pasiklysta. Tada jie tarsi piniginio 
prizo laim÷tojai, l÷baujantys kuriame nors mieste: Kalkuto-
je, Punoje ar Madrase arba gyvenantys piligrimų centruose 
(Širdi miestelyje ar Rišikeše), kol išleidžia visus pinigus, 
pradeda kelti policijai rūpesčių, nes neturi kur priglausti 
galvos. Dangus toks pat – jame galite likti tol, kol suvalgy-
site paskutinį pyrago gabalą. Tačiau tik iki tol! Tik išsivada-
vę tapsite amžini, nesikeičiantys.  

Ieškokite ramyb÷s – laim÷site Dievo malonę  

Atvykstate į Putapartį, nusiperkate nuotrauką, parsi-
vežate namo ir pradedate kiekvieną ketvirtadienį ją garbin-
ti. Tačiau tai t÷ra tik gera veikla (sath karma). Jos nepakanka. 
Turite ugdyti ramyb÷s savybę (sath guna), dorybes, tinka-
mus įpročius, požiūrį, charakterį. Antraip jūsų gyvenimas 
virs pliusų ir minusų grandine, kurioje vienas ženklas pa-
neigia kitą ir susumavus lieka nulis. Jei sakote: „Tu esi Tai“ 
(Thath thwam asi), privalote tur÷ti savybes to, kuo dedat÷s 
esą. Jei teigiate: „Tai ir Šitai yra viena“, plūsti arba garbinti 
„Tai“ tolygu plūsti arba garbinti „Šitai“. 

Daugelis prašo, kad duočiau jų vaikui vardą arba pa-
maitinčiau pirmuoju ryžių kąsneliu. Tokie ritualai aprašo-
mi Šastrose. Pagal Šastrų reikalavimus vaiką reikia pava-
dinti kuriuo nors Dievo vardu: Panduranga, Venkatešvara, 
Šrinivasa, Satjanarajana, Lakšminarajana ir pan. Tačiau jūs 
sutrumpinate žodį iki kelių raidžių: L.N. ir pamirštate, ką 
reiškia „L“ ir „N“. Taigi žmogus, vardu Rama, nepateisin-
                                                 
37  Atmanas (aathman) – individualus dieviškosios sąmon÷s aspektas, 

nepersikūnijanti dvasia.  
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damas savo vardo, iškelia t÷vui ieškinį ir suteikia jam daug 
skausmo. Žmogus, vardu Lakšmanas, puola savo brolį. 
Moteris, vardu Sita, paduoda vyrą į teismą skyryboms. Jau 
geriau būti akmeniu, nei tokiu žmogumi. 

Kod÷l pasaulis garbina Ramą ir piktinasi Ravana? Juk 
Rama n÷ra jūsų d÷d÷s sūnus, o Ravana – pamot÷s vaikas! 
Jūs jaučiate dvasios giminystę, jūsų įgimtas gerumas atsi-
liepia ir garbina Ramos gerumą, bet priešinasi Ravanos 
blogiui. 

Nepakanka garsiai kartoti Ramos vardą. Tai net n÷ra 
būtina. Prisiminkite jo meilę ir žavesį. Jeigu iš jūsų širdies 
neištryško meil÷s šaltinis, kaskite širdį tokiais išoriniais 
įrankiais, kaip Dievo garbinimas ir himnai – netrukus šalti-
nis tikrai ištrykš. 

Džiaukit÷s sunkumais ir kančia 

Rytoj asmeniškai paeiliui priimsiu visus – iš pradžių 
senus ir ligotus, paskui – kitus. Dauguma jūsų atvykote tu-
r÷dami sveikatos problemų ar kankinami dvasinio nerimo. 
Tačiau tai tik masalas, kuriuo patraukiu jus, kad atvyktu-
m÷te čia, pajustum÷te Dievo malonę ir sutvirtintum÷te tik÷-
jimą Dievu. Džiaukit÷s sunkumais ir kančia, nes jie moko 
jus nuolankumo ir pagarbos. Ne visi saugo tai, ką yra ga-
vę – pameta jiems į rankas nukritusį lobį. Pamatysite, kaip 
vieną dieną minios, atvykusios iš viso pasaulio, tur÷s sus÷s-
ti ant Čitravat÷s sm÷lio, kad visi sutilptų. Pats dangus bus 
stogas. Daugelis netiki, kad reikalai pager÷s – visi gyvens 
laimingai ir džiugiai, kad sulauksime Aukso amžiaus. Lai-
duoju – šitas Doros Įsikūnijimas (Dharmasvaruupa) at÷jo ne 
veltui. Man pavyks įveikti žmoniją ištikusią krizę. 

Prašanti Nilajamas, 1965 03 03 
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    iekas neturi teis÷s patarti kitiems tol,  
kol pats ima gyventi taip, kaip moko kitus gyventi. 

Satja Sai Baba 

N 
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12. DDDDORA IR ŠVENTYKLA 

Indijos žem÷je (Bhaarathavarsha) seniai žinoma, jog ra-
myb÷s paslaptį galima atskleisti tik tada, kai visus myl÷site 
ir visiems tarnausite. Šios šalies kultūroje skelbiama, kad 
geriausiai pasitarnausite globodami doro gyvenimo puose-
l÷tojus, išminčius ir dvasinius ieškotojus. Nenuvertinkite 
Dievo tarnų, netrukdykite dosniesiems dirbti labdaringus 
darbus, nevaržykite studijuojančių šventuosius raštus. Jei 
negalite jiems pad÷ti, nors nestatykite kliūčių. To šioje šaly-
je mokomi visi.  

Taikos neįtvirtinsite kurdami atomines bombas, didin-
dami ginklų atsargas. Jei neišrausite iš savo širdies neapy-
kantos ir jos vietoje nepas÷site meil÷s, teroristine ar antite-
roristine veikla nuoširdumo bei darnos nelaim÷site. S÷jate 
pupelę, o reikalaujate, jog užaugtų moliūgas. Rodote men-
kiausias pastangas, tačiau tikit÷s milžiniškų vaisių. Kaip 
įtvirtinti taiką? Žmon÷s nesistengia atsikratyti neapykan-
tos, bet tikisi, kad jau rytoj visame pasaulyje nuo pat ryto 
bus taika. 

Dabar visi ieško laim÷s. Gerų darbų ir naudingų ryšių 
paieškos, bankų ir verslo įmonių kūrimas, privačių namų 
gaus÷jimas liudija troškimą gyventi laimingai. Deja, niekas 
netrokšta gyventi ramiai. Žmogus painioja laimę su ramybe 
ir mano, kad tai tas pat. Tačiau joks turtuolis ar s÷km÷s kū-
dikis, aukštą pad÷tį visuomen÷je užimantis, didelią galią 
turintis žmogus n÷ra ramus. Pažiūr÷kite aplinkui ir patys 
tuo įsitikinsite. Banko atsiskaitymo knygel÷, namas su dau-
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gybe kambarių, prekių sand÷lis ar geležinis seifas ramyb÷s 
nesuteikia. 

Tai toks pat absurdas, kaip statyti vežimą priešais ar-
klį. Fizinis kūnas turi paklusti dvasiai. Kūnas yra tarsi veži-
mas, o dvasia – arklys. Vežimą, žinoma, reikia saugoti. 
Ydos griauna kūną – jis tampa netinkamas gyvenimo kelio-
nei. Dvasia, arkliu, taip pat nesirūpinama, ji neprižiūrima, 
marinama badu. Tokie stiprūs ir ištvermingi šios šalies 
žmon÷s, kaip Mira, Džajadeva, Valmikis, Tjagaradža, Ram-
dasas ir Thukaramas38, parod÷, kaip laim÷ti ilgalaikį 
džiaugsmą, o jūs tik švaistote brangius savo gyvenimo me-
tus neprotingiems nuotykiams. 

Manymas, jog esate kūnas, kelia skausmą 

Keturios didžiosios Vedų tiesos (mahaavakyas) skelbia, 
jog viskas yra viena ir ta pati esm÷ (Brahmam), kuri nega-
luojančiai akiai atrodo daugybe. Teikite: „Aš esu Aukščiau-
sioji Tikrov÷“ (Aham Brahmasmi) ir tapkite nemirtingumo 
vaikais (amritasya puthraah). Tačiau jūs bliaunate: „Aš esu 
kūnas“ (aham dehaasmi), t. y. penkių elementų derinys, kuris 
                                                 
38 Mira (1498–1546) – Šiaur÷s Indijoje gyvenusi indų poet÷, ryškiausia 

meil÷s Dievui jud÷jimo Indijoje atstov÷;  
Džajadeva – didis XII a. mistikas, poetas, gyvenęs Bengalijoje, rašęs 
sanskrito kalba, apdainavęs Krišnos vaikystę ir jaunystę; 
Valmikis – dievo Ramos bendraamžis, buvęs pl÷šikas, kuris, paveik-
tas susitikimo su išminčiais, ÷m÷ atgailauti ir kartoti Ramos vardą, 
„Ramajanos“ autorius;   
Tjagaradža (1767–1847) – Tiruvarure, Pietų Indijoje gyvenęs ir Ramą 
giesm÷mis šlovinęs šventasis poetas; 
Ramdasas (1602–1682) buvo Indijos šventasis, gyvenęs Maharaštros 
valstijoje, atsidavęs Ramai, raginęs žmones kovoti su priespauda, 
tuometinio karaliaus Šivadžio dvasinis mokytojas;    
Thukaramas (1608–1650) – Maharaštros valstijoje, netoli Punos gyve-
nęs šventasis poetas, rašęs maratų kalba, prilyginamas Šekspyrui. 
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kada nors išsiskaidys į atskirus elementus, ir nusileidžiate 
iki iliuzijos vaikų. Toks manymas kelia skausmą, nepasiten-
kinimą. Žmon÷s gyvena kambariuose su oro kondicionie-
riais, bet jų širdys niekaip nenurimsta. Tų, kurie gyveno 
miškų olose, širdys buvo ramios. Svarbu ne kokia tempera-
tūra yra išor÷je, o kas dedasi žmogaus viduje.  

Čengalamos39 varde bei pavidale slypi didžioji j÷ga 
(mahaashakthi). Dedu šventyklos pamatų akmenį piligri-
mams, kurie atvyksta jos pagarbinti. Tai svarbus veiksmas. 
Aš niekada nieko nedarau šiaip sau. Kiekvienas Mano 
veiksmas prasmingas. Ši šventykla labai žmon÷ms pasitar-
naus. Tokia yra žodžio pratishtha reikšm÷, būtent – šventyk-
lų ir su jomis siejamų tarnavimo institucijų steigimas.  

Dora veda prie Dievo 

Šis pastatas vadinamas dharmashaala, t.y. „doros sal÷, 
doros mokykla“. Tenevirsta jis tik laikina piligrimų buvei-
ne. Čia pats oras turi alsuoti dora, kad atvykę žmon÷s jo 
įkv÷ptų ir trokštų būti dori. Šventykla turi skatinti žmones 
siekti dieviškumo, laikytis dvasinių taisyklių, stengtis pa-
žinti save, pažadinti savo didžiąją j÷gą (mahashakthi), kuri 
slepiasi už žmogui dovanotos valios j÷gos (icchaashakthi), 
darbo j÷gos (kriyashakthi) ir išminties j÷gos (jnaanashakthi). 

Ši šventykla turi įkv÷pti žmones laikytis moral÷s nuo-
statų, kurios suderina ir praturtina žmogų jo profesin÷je 
veikloje (vriththidharma), apribojimų, kurie sutramdo žmo-
gaus instinktus bei skatulius ir pasuka juos į visuomenei 
naudingą sritį (varnadharma), taisyklių, skirtų sielai pražysti 
visais keturiais gyvenimo etapais: studijuojant, kuriant šei-

                                                 
39 Už šimto kilometrų nuo Neloro, Sulurpeto kaime, yra deiv÷s Čenga-

lamos šventykla, pritraukianti dideles minias sek÷jų, kurie garbina 
deivę Čengalamą kaip dosniai dovanas dalijančią motiną.  
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mą, gyvenant atsiskyr÷liškai ir tampant asketu (aashrama-
dharma), elgesio kodekso, skirto tam tikroms situacijoms 
(viseshadharma) ir visiems bendro elgesio kodekso (saamaan-
yadharma). Tada pavadinimas dharmashaala bus prasmingas. 
Jei laikysit÷s doros, savo širdies šventov÷je pažadinsite, pa-
jusite ir pažinsite didžiąją j÷gą. Jeigu jos nesilaikysite, to 
niekada nebus.  

Doras elgesys skaistina sielą, artina prie Dievo, padeda 
pajausti Dievo vardo saldybę išvysti Jo pavidalo grožį. Jei-
gu mylite Krišnos vardą ir pavidalą, savaime imsite gerbti 
Krišnos įsakymą, kurį rasite „Bhagavadgytoje“, ir vykdysi-
te jį. Tegu jūsų lūpos visada taria Dievo vardą, o akys regi 
pavidalą – tada jūsų tykantis nepaliaujamo troškimo (aasha) 
demonas dings iš jūsų sielos ir joje bus tik džiaugsmas bei 
pasitenkinimas. Jei nuolat galvosite apie jumyse esantį Die-
vą, išmoksite myl÷ti visas būtybes, kituose reg÷site tik g÷rį 
ir stengsit÷s jiems daryti gera.  

Atlikite pareigą taip, tarsi Dievas būtų liudytojas  

Dabar viskas brangsta, tik žmogaus vert÷ krinta. Žmo-
gus apdovanotas brangiomis dovanomis: geb÷jimu mąstyti, 
skirti ir prie nieko neprisirišti, tačiau per aplaidumą jų nete-
ko ir dabar kenčia didelį skurdą. Žmon÷s parduodami pi-
giau už gyvulius. Daugyb÷ gyvulių be jokio sąžin÷s grauži-
mo skerdžiami, nes visur labai daug pykčio, neapykantos, 
godumo. Žmogus pamiršo, jog visi žmon÷s, visos būtyb÷s 
ir visas pasaulis yra Viena. Tik mąstant apie tokią vienovę 
galima įtvirtinti taiką pasaulyje, visuomen÷je ir atskirame 
žmoguje. Visos kitos pastangos – tarsi kvailas ir neveiks-
mingas kvapnaus rožių vandens liejimas ant pelenų. Laimi-
nu visų jūsų pastangas siekti taikos ir dvasinių žinių. 



Kalba Satja Sai, V tomas 
 

 86 

Tokie susibūrimai turi skleisti šventųjų raštų aiškinto-
jų žinias, kurių tikslas – pad÷ti jums pažinti save, to siekti. 
Kaip pradžioje sak÷ Kumararadža, stenkit÷s kasdien laiky-
tis nors kelių taisyklių, kurias šiandien jums min÷jau. Atli-
kite pareigas su Dievu širdyje taip, tarsi Jis būtų jūsų liudy-
tojas. Šis susirinkimas – tarsi iš visų keturių pasaulio šalių 
paplūdęs potvynis – skelbia, jog amžinoji visuotin÷ religija 
šioje šalyje iš tikrųjų suklest÷s. Čia žmon÷s mokomi pažinti 
save ir pasaulį. Ar tai n÷ra svarbiausia? Kas blogo, jei esate 
skatinami imtis tokios užduoties? Juk tik neišmanymas 
trukdo jums ją atlikti. Tad prad÷kite nuo pradžių – kartoki-
te Viešpaties, visų Vidinio Gyventojo, vardą. Paskui gal÷si-
te žengti kitus žingsnius ir siekti tikslo. 

Čengalamos šventykla, Sulurpetas, 1965 03 22 
 
 
 
     ai širdyje atsiveria tuštuma, 
į ją džiugiai paplūsta meil÷, 
tačiau ji ten nepasilieka. 
Be apgaul÷s ir klastos  
meil÷ dosniai save dalija visiems. 
Meil÷ nesislepia po melo,  
meilikavimo ir baim÷s apdaru,  
bet vilki Dievo drabužį. 
Ji nujaučia, kad Viešpats  
gyvena kiekvienoje širdyje  
ir ten šviečia... 
Suprasite tai tada, kai būsite  
iš tikrųjų pasiaukoję Dievui. 

Satja Sai Baba  

K 
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13. KKKKO MOKO PERKŪNAS 

Šiame miestelyje, apsuptame sumaišties ir nerimo jū-
ros, atidarau šventyklą. Pasinaudokite šia proga tinkamai – 
kaip protingi žmon÷s. Kaimo ar miestelio šventykla – tarsi 
kūno širdis. Šventyklų statyba, altorių įrengimas, įvairių 
švenčių šventimas, Dievo garbinimas yra tinkami veiksmai, 
kuriais pasirengiate tarnauti visuomenei. Jie moko aukotis 
ir prie nieko neprisirišti. Tai – askez÷s (thapas) rūšis. Džiau-
giuosi, kad ši šventykla atsirado iš žmonių aukų. 

Deja, pastaruoju metu šventyklų statyba nuvert÷jo, 
virto mada. Tegu žmon÷s pirmiausia savo širdyse įkurdi-
na Dievą. Tik tada jie gal÷s statyti šventyklas Viešpačiui. 
Blogai, kad statydami naujas šventyklas apleidžiate seną-
sias. Senos šventyklos pastatytos pagal Šastrose išd÷stytus 
reikalavimus. Daugyb÷ lankytojų pripild÷ jas savo dievo-
baimingumo ir maldų. Leisti joms sugriūti – nusikaltimas. 
Dar blogiau, kad statyti šventyklas tapo savotišku verslu. 
Naujoms šventykloms statyti (bei paspartinti senųjų griū-
tį) žmon÷s pradeda rinkti pinigus ir pasinaudoję lengvati-
kiais praturt÷ja. Trūksta maisto ir būstų, o pinigai leidžia-
mi šventykloms ten, kur jų ir taip yra gan÷tinai daug. Ne-
der÷tų to skatinti. Visur galima garbinti tą patį Viešpatį. 
Nebūtina kiekvienam Jo vardui ir pavidalui pastatyti po 
atskirą šventyklą. Išmokykite žmones atpažinti Dievą visų 
pavidalų ir vadinamą skirtingais vardais. Tik tai reik÷tų 
jiems diegti. 
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Tegaus÷ja ne pastatų, o dorybių 

Tiesos ieškojimas, moral÷s puosel÷jimas visada buvo 
Indijos idealai, kuriais žmon÷s vadovavosi siekdami pažinti 
Dievą. Tod÷l į šį mažą žem÷s plotelį ilgu keliu ir aplinki-
niais keliukais plūsta žmonių minios. Patariau komitetui 
pakeisti rytdienos susirinkimo vietą, kad visi gal÷tų pato-
giai atsis÷sti ir klausytis kalbų. Abejojantieji „Bhagavatoje“ 
minimų Brindavano piemenukų ir piemenaičių atsidavimu, 
pamatę jūsų pasiaukojimą, kantrybę ir kančią, patik÷s, jog 
„Bhagavatoje“ rašoma tiesa. Kaip tik tokiam įkv÷pimo ir 
dvasinių žinių troškuliui numalšinti įkūriau Šventųjų raštų 
žinovų susirinkimo sambūrį, kurį min÷jo Patrudus. Šis 
sambūris dirbs visai šaliai. 

Senov÷je išminčiai, karaliai ir asketai, palikę namus, 
įsikurdavo miškuose, gyvendavo vieni ir, patyrę beribę 
palaimą, perduodavo kitiems, jog palaimos šaltinis yra 
žmogaus dieviškumas. Išraukite iš širdies geidulį ir ne-
apykantą, užgesinkite pykčio ir godumo liepsnas – tada, 
pasak jų, netrukdomai pasireikš įgimta ramyb÷ (shaan-
tham), laim÷ (soukhyam), tikrasis žmogaus pavidalas (swa-
ruupam) ir prigimtis (swabhaavam). Ramyb÷ yra pavidalas, 
laim÷ – prigimtis. 

Tačiau daug svarbiau ne statyti šventyklas, o kiekvie-
nam žmogui keistis. Tegaus÷ja ne pastatų, o dorybių. Patys 
vadovaukit÷s gyvenime tuo, ką skelbiate kitiems – tai tikro-
ji piligrimyst÷. Atsikratykite pavydo ir pykčio – tai tikrasis 
apsiplovimas šventojoje up÷je. Kokią naudą gausite, jei lū-
pomis tarsite Dievo vardą, o jūsų širdis liks nešvari? Kaip 
tik d÷l tokio žmogaus trūkumo visur daug÷ja melo ir nepa-
sitenkinimo: žmogus sako viena, o daro kita, jo rankos ne-
sutaria su lūpomis. Ištaisykite šią klaidą. Sutvarkykite savo 
mitybą, poilsį, laisvalaikį ir mąstymą. 
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Pasaulis – tarsi piršlys  

Iš pradžių egzistuoja tik dvi sąvokos: „aš“ ir „tu“, 
thath ir thwam, aham ir Brahma. Tačiau netrukus tarp jų įsi-
terpia trečias asmuo, būtent – pasaulis ir pradeda žmogų 
klaidinti. 

Piršlio darbas – supiršti jaunuosius. Tad jis eina pas 
nuotakos t÷vus ir pasiūlo jiems jaunikį, iškelia vaikiną iki 
debesų, uždega jaunosios t÷vus noru ištekinti už jo dukterį. 
Paskui piršlys vyksta į jaunikio kaimą ir įtikina jo šeimą rei-
kalauti iš jaunosios t÷vų didelio kraičio. Po vestuvių piršlys 
dingsta. Kai „aš“ susivienija su „tu“, pasaulio nebelieka. Jo 
užduotis – tik pasakyti „aš“ apie „tu“, ne daugiau. 

Iš tikrųjų „aš“ yra tokios pat prigimties kaip „tu“ – tar-
si up÷ ir jūra arba tarsi banga ir jūra. Tod÷l kreipiuosi į jus 
„nemirtingumo įsikūnijimai“ (amrithaswaruupulaara), „mei-
l÷s įsikūnijimai“ (premaswaruupulaara), „ramyb÷s įsikūniji-
mai“ (shaanthaswarupulaara)! Juk niekas nesikreipia į susi-
rinkusius žmones „blogieji“ (dushtulaara) arba „piktieji“ 
(durmargulaara), nes tokiais žodžiais žmogaus prigimtis nie-
kada neapibūdinama. Žmogaus prigimčiai būdinga meil÷, 
ramyb÷, g÷ris, nemirtingumas. Blogis, pyktis, ydos t÷ra 
klaidos, padarytos nuklydus nuo piligrimyst÷s kelio d÷l ne-
išmanymo, iliuzijos, sumaišties ir pan.  

Žmogaus stabdžiai 

Ženkite darbo ir doros keliu tiesiai į Aukščiausiąją Tik-
rovę – toks jūsų likimas. Būtinai turite dirbti darbą – to ne-
išvengsite. Kiekvienas turi atlikti jam skirtą užduotį pagal 
užimamą visuomen÷je pad÷tį, pom÷gius, polinkius ir nuo-
pelnus. Dirbkite giliai širdyje bijodami Dievo ir nuod÷m÷s. 
Vertinkite skausmą ir liūdesį, s÷kmę ir nes÷kmę kaip plak-
tuko dūžius, kuriuos reikia iškęsti, kad taptum÷te tvirtais 
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dvasiniais ieškotojais. Vidinis pasitenkinimas svarbiau nei 
išorin÷ gerov÷. 

Dora – tai moral÷s kodeksas, išminčių sukaupta patir-
tis, drausm÷, kuria drausminami protas ir pojūčiai. Žmogus 
turi daug stabdžių: tai kiekvienam skirtos taisykl÷s (vyakthi 
dharma), žmogaus prigimtį reguliuojančios taisykl÷s (sahaja 
dharma), taisykl÷s, skirtos keturiems gyvenimo etapams 
(ashrama dharma), kastų taisykl÷s (varna dharma) ir t.t. Visi 
stabdžiai – kiekvienas savaip – papildo vienas kitą ir, ne-
keldami jokios sumaišties, padeda žmogui tobul÷ti. Štai 
Krišna primin÷ Ardžunai kšatrijų kastos pareigą ir žmo-
gaus prigimtį kontroliuojančią taisyklę, reikalaujančią būti 
įrankiu Viešpaties rankose. Dar yra taisyklių, taikomų ypa-
tingomis progomis ar išskirtin÷mis sąlygomis (visesha dhar-
ma). Tad žengti dvasiniu keliu reikia apdairiai. 

Ši šventykla t÷ra iš plytų ir kalkių skiedinio. Ši statu-
la – tik akmuo. Tačiau jūs įžvelgiate joje dieviškumo esmę. 
Jei sugeb÷site akimis prasiskverbti pro akmenį ir išvysti ja-
me dievišką pagrindą, bus daug lengviau kiekvieno žmo-
gaus ir gyvūno širdyje pamatyti Dievą. Pasistenkite tai su-
prasti pirmiausia, kad jūsų tik÷jimas šia statula ir šventykla 
sutvirt÷tų. Gerbkite žmogų – tai pirmas žingsnis. Paskui 
gal÷site gerbti Dievą, nes žmogus matomas (prathyaksha), o 
Dievas nematomas (paroksha). 

Esate Šiva  

Pasak Upanišadų, dund÷damas griaustinis moko 
demonus užuojautos (daya), dievus – savitvardos (dama), 
žmones – doros (dharma). Kadangi nūdienos žmogų sudaro 
trys dalys: demono, dievo ir žmogaus, jis turi laikytis visų 
trijų nuostatų: užjausti visus, valdyti savo mintis bei pojū-
čius ir nenukrypti nuo doros kelio. To moko danguje dun-
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dantis Perkūnas. Visų žmonių kelion÷s kryptis viena – link 
kapinių. Kasdien art÷jate prie mirties. Tad neatid÷kite pa-
reigos, kurią turite atlikti savo pačių labui. Prieš tapdami 
lavonu (shava) supraskite, jog esate Šiva (Shiva) – tada nebe-
reik÷s daugiau mirti. 

Nor÷dami tai suvokti pirmiausia prad÷kite kartoti 
Dievo vardą ir mąstyti apie Jo šlovę – išvengsite plep÷jimo 
nereikšmingomis temomis arba galvojimo apie netinkamus 
dalykus. Tod÷l dabar pagiedosime kelis Dievo vardus.  

Kakinada, 1965 03 24 
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14. PPPPABUSKITE IR KELKITöS! 

Ženkite dvasiniu keliu labai trokšdami pasiekti tikslą, 
melsdami, kad niekas jums netrukdytų. Atminkite – jūsų na-
mas turi būti su keturiais ramsčiais: doros (dharma), turto 
(artha), troškimo (kaama) ir išsivadavimo (moksha). Dora turi 
pad÷ti įsigyti turto, o išsivadavimas – būti vieninteliu troški-
mu. Tačiau kad ir kiek sukauptum÷te turto ar įgytum÷te ga-
lios, negal÷site džiaugtis ramybe ir būti ilgai patenkinti tol, 
kol pajusite savyje trykštantį palaimos šaltinį. Tiesos ir amži-
nyb÷s esm÷ glūdi jumyse – nereikia jų ieškoti kitur. Keturi 
žmogaus gyvenimo tikslų ramsčiai bus tvirti ir nepajudina-
mi tada, kai kiekvienas žmogus juos pastatys ant tiesos ir 
amžinyb÷s esm÷s pamato, dieviškumo, žmogaus pagrindo. 

Žodis maanava reiškia žmogų, atsikračiusį neišmany-
mo! Tad nor÷dami taip vadintis privalote nepaliaujamai 
siekdami gerų tikslų ir užsiimdami tinkama veikla vaduotis 
iš neišmanymo. Deja, mažai stengiat÷s, o daug tikit÷s, ma-
žai dirbate, bet daug giriat÷s. Kažkas vieno žmogaus pa-
klaus÷, ar jo odinis maišas švarus. Šis atsak÷: „Švaresnis nei 
tavasis, į kurį pili vandenį.“ Labiau rūpinkit÷s ne išorine, o 
vidine švara. Ne teiskite kitus, o žvelkite į save. Ieškokite 
ne kiauto, o perlo, ne blizgučio, o brangakmenio.  

Išsivaduoti gali visi 

Turbūt gird÷jote, kad žmon÷s ieško išsivadavimo ir jį 
pasiekia. Dauguma mano, jog tai – didel÷ garb÷, kurios nu-
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sipelno nedaugelis, arba kad tai – rojus ar lygmuo, iki kurio 
gali pakilti tik kai kurios didvyriškos sielos. Ne, išsivaduoti 
gali visi žmon÷s – kad ir kas jie būtų. Net neigiantys šią tie-
są kada nors pagaliau ją pripažins. Juk kiekvienas žmogus 
to siekia trokšdamas džiaugsmo ir ramyb÷s. O kas netrokš-
ta džiaugsmo ir ramyb÷s? Kai šios dvi būsenos jus lyd÷s vi-
sada – išsivaduosite. Pavargęs nuo laikino džiaugsmo ir 
trumpos ramyb÷s, žmogus stengsis atskleisti amžino 
džiaugsmo ir ramyb÷s, kitaip sakant, išsivadavimo, ištrūki-
mo iš gimimų ir mirčių rato paslaptį.  

Jei tik žmon÷s žinotų kelią į amžiną džiaugsmą ir ramy-
bę, neklaidžiotų juslinių malonumų klystkeliais. Džiaugs-
mas, kurį patiriate sapnuodami, dingsta pabudus. Džiaugs-
mas, kurį patiriate būdraudami, dingsta įgijus daugiau iš-
minties. Upanišados ragina: „Kelkit÷s, pabuskite ir kelki-
t÷s“, nes laikas b÷ga labai greitai. Išnaudokite akimirką, kol 
ji nesibaig÷, kuo geriausiai – pažinkite visuose esantį die-
viškumą. Mirkite ne kaip medis, žv÷ris ar kirminas, o kaip 
žmogus, kuris suvok÷ esąs dievas. Tada nebūsite veltui nu-
gyvenę metus žmogaus pavidalu.  

Tokio svarbiausio dalyko šiuolaikin÷je mokymo pro-
gramoje n÷ra. Vyrai ir moterys daugybę metų praleidžia 
neatskleidę džiugaus, ramaus gyvenimo paslapties. Nūdie-
nos išsilavinę žmon÷s labiau nepatenkinti nei neišsilavinę, 
nors iš tikrųjų tur÷tų būti patenkinti ir nepasiduoti nera-
mioms mintims. Dabar išsilavinimas t÷ra plonas lukštas, 
pro kurį persišviečia egoizmas ir veidmainyst÷. 

Visi keliauja pas Dievą 

Vienas vaikas ant cukraus d÷žut÷s užraš÷ „pipirai“. 
Paklaustas, kod÷l taip pasielg÷, jis atsak÷: „Tik tam, kad ap-
gaučiau skruzd÷les.“ Etikete „išsilavinimas“, segama ant 
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dabartin÷s jaunimo švietimo sistemos, neapgausite mąstan-
čio žmogaus, kuris siekia tikrojo mokymo tikslo – atskleisti 
žmogaus asmenyb÷s dieviškumą. Svarbu ugdyti žmonių 
kuklumą ir pagarbą, tačiau šių savybių dabartin÷s lavinimo 
sistemos nevertina. O juk kaip tik šias dvi savybes pataria 
ugdyti Upanišados. 

„Gerbk motiną kaip Dievą, gerbk t÷vą kaip Dievą, 
gerbk mokytoją kaip Dievą, gerbk svečią kaip Dievą“, – ra-
gina jos. Kiekvienas žmogus dieviškas. Tad negalima nieko 
niekinti ar nepaisyti. T÷vai jums duoda nuostabią galimybę 
pažinti tiesą. Mokytojas parodo jūsų turimą lobį. Svečias 
suteikia progą patarnauti Dievui, at÷jusiam žmogaus pavi-
dalu į jūsų namus. Visus juos reikia gerbti ir nuolankiai 
jiems tarnauti. Išsilavinęs žmogus yra tarsi žmogus, kuris 
prašo geležinkelio stoties kasoje bilieto, bet nežino, kur 
vyksta. Tačiau visi žmon÷s yra piligrimai, keliaujantys pas 
Dievą, kuris juos traukia. 

Kakinada, 1965 03 25 
 
 
 
 
 
    iekada nebijokite mirties.  
Niekada nepamirškite Dievo.  
Niekada netik÷kite, kad šis pasaulis yra tikras. 

Satja Sai Baba  
 

N 
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15. TTTT    RIJŲ DIENŲ MUGö 

Žmogus at÷jo į šį pasaulį ne tam, kad tik valgytų ir 
miegotų, o kad laikydamasis drausm÷s atskleistų savo 
dieviškumą. Kaip tik tod÷l jis vadinamas vyakthi, t.y. tas, 
kuris išreiškia (vyaktha) savo j÷gą (shakthi) – dievišką, jį pa-
laikančią energiją. Tam tikslui jam duotas kūnas ir protas, 
kuris reikalingas kūnui valdyti ir pasukti jį į naudingą 
veiklos sritį. Tai jums pavyks tada, kai nuolat laikysit÷s 
moral÷s taisyklių (dharma-nishtha) ir darysite gerus darbus 
(karma-nishtha).  

Daugiau nei šešerius metus troškote, kad pas jus at-
vykčiau. Tad atvykau nuraminti jūsų širdžių ir suteikti 
jums džiaugsmo. Kai esate svilinami saul÷s, pasineriate į 
Godavar÷s upę ir atsigaivinate. Kai jūsų širdis deginama 
ramyb÷s troškimo, „pasinerkite“ į v÷sią didingų dvasinių 
žmonių draugiją. Skirkite laiko ne tik fiziškai, bet ir dva-
siškai pasistiprinti. Pusryčiams – pamaldžiai kartokite 
Dievo vardą (japa) ir medituokite (dhyana), pietums – va-
landą garbinkite Viešpatį ritualais (puuja), pavakario arba-
tai ir užkandžiams – paskaitykite iš šventųjų raštų ar kny-
gų (pravachana), o lengvai vakarienei – pasiklausykite 
Dievą šlovinančių giesmių (bhajana). Jei laikysit÷s tokios 
dienotvark÷s, puikiai miegosite ir pabusite atsigaivinę. 
Jauskit÷s taip, tarsi kiekvieną dieną auštant gimtum÷te iš 
naujo, o užmerkę akis ir užmigdami atsidurtum÷te mirties 
gl÷byje, kur jums būtų gera. Kas nutinka, kai pasineriate į 
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kietą miegą? Jūsų kūnas, pojūčiai, protas, intelektas nu-
rimsta, pasaulis dingsta. 

Visi žmon÷s yra Dievo šlov÷s spinduliai 

Jei taip elgsit÷s, jūsų veiksmų pasekmių nedaug÷s – 
kiekvieną dieną sąskaitą panaikins „mirtis“. Tačiau kad 
taip būtų, reikia kiekvieną veiksmą paaukoti Tam, kuris 
jus įkvepia jį atlikti, ir atiduoti visus vaisius Tam, kuris 
veiksmą pabaigia. Teikdami džiaugsmą kitiems patys gau-
site džiaugsmo. Kas tie „kiti“? Juk net Viešpats at÷jo tur÷-
damas konkretų žmogaus kūną. Tad visi žmon÷s, kuriuos 
sutinkate, t÷ra Jo šlov÷s ir šviesos spinduliai. „O Ardžuna, 
Viešpats gyvena visų būtybių širdyse“ (Ishwarassarvabhuu-
thaanaam hrddese, Arjuna, thishtathi), – pasak÷ „Bhagavad-
gytoje“ Krišna. 

Gal paklausite, kur jums rasti laiko tokiems dalykams, 
kai reikia daug dirbti, kad prasimaitintum÷te ir apsirengtu-
m÷te. Pamiršote, jog Dievas duos jums materialių daiktų ir 
net apdovanos nemirtingumu, jei visiškai Juo pasitik÷site. 
Kad ir ką darytum÷te, tegu jūsų lūpos taria Ramos, Krišnos, 
Šivos ar Hari vardą – tam nereikia skirti atskiro laiko ar 
energijos. Rytą kelkit÷s kartodami Jo vardą. Vakare užmiki-
te kartodami Jo vardą.  

Juk žinote Narados40 istoriją. Kartą Višnus jam paprie-
kaištavo, jog paprastas valstietis labiau atsidavęs Viešpa-
čiui nei Narada. Sutrikęs išminčius nor÷jo pats tuo įsitikinti. 
Jis nuvyko į kaimą, surado valstietį ir kelias dienas jį steb÷-
jo. Tačiau žmogus ištar÷ Dievo vardą tik tris kartus (!) – pir-
mą kartą pakilęs iš miego, antrą kartą – pusiaudienį prieš 

                                                 
40 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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vienintelį dienos valgį ir trečią kartą – guldamas miegoti. 
Narada labai įsižeid÷, kad Višnus, lygindamas jį su nerū-
pestingai Dievo vardą kartojančiu valstiečiu, sumenkino jo 
atsidavimą. Sugrįžęs pas Višnų, tai ir pasak÷ tik÷damasis, 
jog Viešpats pakeis savo nuomonę apie valstietį. 

Tada Višnus papraš÷ Narados išlaikyti išbandymą, 
kuris pastarajam pasirod÷ esąs tik užgaida. Taigi Viešpats 
papraš÷, kad Narada, užsid÷jęs ant galvos penkis puodus, 
apeitų Jo namus. Narada sutiko – sutelkęs visą d÷mesį į 
puodus, nepatogiai sukrautus jam ant galvos, jis n÷ vieno 
nesudaužęs, l÷tai, atsargiai ap÷jo namus ir atsistojo prie-
šais Višnų. Tačiau kaip išminčius nustebo, kai Višnus jo 
paklaus÷: „Pasakyk, kiek kartų eidamas prisiminei Mano 
vardą?“ Narada prisipažino visiškai užmiršęs jį ištarti. Ta-
da Višnus pasak÷: „Ar dabar supranti, kod÷l valstietis, 
nešdamas ant savo galvos penkis puodus, galvodamas 
apie laimę ir nelaimę, tiesą ir melą, sutelkęs d÷mesį į gam-
tą bei jos užgaidas, yra didingesnis už tave. Jis nors tris 
kartus ištaria Dievą vardą?“ 

Darbuotis reikia ne tik laukuose 

Iš savo laukų išraunate spygliuotus augalus ir krū-
mus, suariate žemę, palaistote ją, pas÷jate parinktų s÷klų, 
išravite piktžoles. Aptveriate laukus, kad neįlįstų galvijai. 
Purškiate laukus priemon÷mis vabzdžiams naikinti. Paskui 
pjaunate subrandintą savo darbo derlių. Tačiau darbuotis 
reikia ne tik laukuose. Pažvelkite į savo širdį – ji apž÷lusi 
spygliuotais geidulių, pykčio, gobšumo ir pavydo krūmais. 
Išraukite juos su šaknimis. Nepalikite žem÷s pūdymui. Ne-
paliaujamai dirbdami gerus darbus suarkite laukus ir pa-
laistykite tyros meil÷s vandeniu. Pasirinkite s÷klą – Dievo 
vardą, kuris jums patinka, ir pas÷kite jį. Drausm÷ – tarsi 
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tvora – apsaugos augantį derlių nuo galvijų. Dora bus lyg 
priemon÷ vabzdžiams naikinti. Rūpestingai prižiūr÷dami 
laukus tinkamu laiku – jei neskub÷site ir nepulsite į nevil-
tį – sulauksite brangaus palaimos derliaus. 

Gyvenimas yra tarsi trijų dienų mug÷  

Neatiduokite visos savo energijos kūno įgeidžiams. 
Kūnas kiekvieną minutę sensta ir greitai keliauja į kapines. 
Gyvenimas yra tarsi trijų dienų mug÷, g÷l÷, kuri vakare nu-
vysta. Visiems netrukus ateis senatv÷, kai neteksite fizinio 
grožio ir tur÷site priklausyti nuo kitų. Tad pasirenkite mir-
čiai, kad gal÷tum÷te ją sutikti ramiai, džiugiai, susitaikę su 
Viešpaties valia. Negausite jos kaipmat panor÷ję – reik÷s 
daug metų lavintis. Visame, kas nutinka, matykite Dievo 
ranką. Tada nei džiūgausite, nei liūd÷site. Jūsų gyvenimas 
virs nepaliaujamu Dievo garbinimu arba meditacija. 

Ugdykit÷s broliškumą, bendradarbiaukite vieni su ki-
tais, myl÷kite ir gerbkite vieni kitus. Tada šiam kaimui nie-
kas negal÷s prilygti. Neterškite oro neapykanta ir pavydu. 
Juk kiekvienas ariate savo lauką ir valgote savo maistą. Ne-
rimstate, nes nežinote, kaip panaudoti savo laiką naudingai 
veiklai. Pirmiausia, jei norite darnos, išmokite valdyti savo 
liežuvį. Nesistenkite išreikšti visų savo minčių iškart – pa-
rinkite jas, apmąstykite ir tik tada sakykite. Kalb÷kite tyliai, 
švelniai, be pykčio širdyje. Kalb÷kite su žmogumi taip, tarsi 
jame būtų Sai. Tegu jūsų lūpos taria Viešpaties vardą. Tegu 
jūsų kojos eina vykdyti tyrų ir šventų užduočių. Tegu jūsų 
širdį užlieja tyros mintys ir jausmai. 

Dabar miestai visus traukia savo triukšmu ir blizgesiu, 
tačiau iš tikrųjų daug geriau gyventi kaime. Juose dar išli-
kusi pagarba šventiems dalykams, vyresniems žmon÷ms, 
moral÷s taisykl÷ms. O miestuose žmon÷s pjaunasi tarpusa-
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vyje tarsi šunys. Miesto žmonių kalba, mąstymas ir jausmai 
suvienod÷ję. Ten žmon÷s – tarsi prijaukinti, sutramdyti, pa-
maitinti, aprengti, namuose apgyvendinti, poreikius paten-
kinę gyvuliai. D÷l miesto gyvenimo skubos ir nerimo nie-
kas nepaiso žmogaus dieviškumo, netiki, jog žmogus (maa-
nava) yra dieviškas (maadhava). 

Atsidavusio Dievui žmogaus požymis  

Išmokite būti laimingi ir patenkinti visur, kad ir kur 
būtum÷te. Neb÷kite į miestus tik÷damiesi juose rasti laimę 
ir pasitenkinimą. Tur÷kite ne išorinių daiktų, o vidinių tur-
tų. Paverskite savo namus dorybių, moral÷s ir meil÷s bu-
vein÷mis. Sutramdykite savo pyktį ir godumą. Ne nevaržo-
ma kalba ir elgesys, o kaip tik tai yra iš tikrųjų atsidavusio 
Dievui žmogaus požymis. Galite save vadinti atsidavusiais 
Viešpačiui, tačiau kol neatsikratysite egoizmo ir neišmoksi-
te visus myl÷ti vienodai, Dievas jūsų atsidavimo neįvertins! 
Nuo šios dienos venkite asmeninio priešiškumo. Esate vie-
ni kitiems tarsi gimin÷s, priklausote tai pačiai šeimai, sieja-
mai meil÷s ir bendradarbiavimo. Gyvenkite draugiškai, 
linksmai, nesikivirčydami, nejausdami vieni kitiems neapy-
kantos. Ką tikit÷s laim÷ti kivirčais ir neapykanta? Vis tiek 
kada nors tur÷site jų atsisakyti. Paklausykite kaimo vyres-
niųjų patarimo, nes jiems rūpi jūsų gerov÷. 

Išsaugokite savo širdyse šiandien patirtą palaimą ir su-
tvirtinkite ją apmąstymais. Kai keliauju automobiliu, ne-
lakstykite susijaudinę aplinkui, negriūkite ant jo, nesužeis-
kite moterų, senelių ir vaikų. Meilę Dievui (bhakthi) reikia 
kontroliuoti, drausminti. Kaip tik tod÷l, kad esate tokie 
drausmingi, pas jus ir atvykau. 

Samara, 1965 03 26  
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16. ĮĮĮĮ    VAIRŪS KELIAI,  

VEDANTYS PAS DIEVĄ 

Ši didel÷ sek÷jų, trokštančių pamatyti Mane ir sužinoti 
apie dvasinius dalykus, jūra galbūt yra naujas patyrimas 
šio renginio organizatoriams ir net miesto valdžiai, tačiau 
Manęs ji n÷ kiek nestebina. Mokymas, kurį jums duodu, 
taip pat n÷ra naujas! Tai Vedų mokymas, išbandytas laiko 
ir patvirtintas daugelio žmonių, kurie jį pritaik÷ gyvenime. 
Šios brangios žinios dabar pamirštos, jų nepaisoma tod÷l, 
kad trūksta žmonių, kurie atkreiptų į jas jūsų d÷mesį. Žmo-
gus, gaišdamas laiką niekniekiams, pamiršta svarbiausią 
tikslą, d÷l kurio at÷jo į šį pasaulį. Žinovai, kurie tur÷tų iš-
saugoti šį mokymą ir išgelb÷ti Indijos bei viso pasaulio 
žmones, stengiasi jį sunaikinti. 

Kaip tik tod÷l Indijos žmon÷s neteko savo palikimo, 
būtent: ramyb÷s ir džiaugsmo. Jie pamet÷ raktą ir dabar 
kenčia. Apimti nevilties žmon÷s bando rasti nors truputį 
džiaugsmo išoriniame pasaulyje, kuris nuolat keičiasi ir ku-
riame vyrauja chaosas. Tačiau ar doros nepaisymas (adhar-
ma) gali teikti džiaugsmo? Dora saugo tuos, kurie saugo ją 
(dharmo rakshathi rakshithah).  

Žmogus, nevaldantis savo pojūčių, yra tarsi arklys be 
akidangčių arba jautis, nenorintis, kad jį įkinkytų į jungą. 
Tokio žmogaus dvasinis darbas t÷ra laiko ir energijos 
švaistymas. Žmogus apdovanotas ypatingu geb÷jimu skir-
ti, kas yra gera, o kas ne, prie nieko neprisirišti ir plačiai 
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mąstyti – tad jis gali rasti tiesą, ja vadovautis ir laim÷ti ne-
trikdomą ramybę.  

Žmogus turi įveikti tris pakopas 

Vedos sudarytos iš trijų dalių, kurios vadinamos Kar-
ma, Upaasana ir Jnaana. Pirmojoje dalyje aprašomi tik÷jimą ir 
atsidavimą tvirtinantys bei skaistinantys veiksmai, antroje 
dalyje aiškinama, kaip reikia garbinti asmeninį Dievą, visus 
savo darbus aukoti Aukščiausiajam, Vidiniam Liudytojui, 
kaip Vidinei J÷gai skirti visus savo geb÷jimus ir patyrimus. 
Šios dvi dalys moko žmogų nuoseklumo (ekaagratha). Tik 
paskui sąmon÷ gali suvokti esanti dieviška. Žmogus turi 
įveikti tris pakopas – pas÷ti s÷klą, apsaugoti sodinuką ir pa-
ragauti vaisių. Deja, dabar žmon÷s nepasižymi nuoseklu-
mu – jie nori kavos, kino, radijo ir t.t., per daug d÷mesio 
skiria paviršutiniškiems dalykams ir pamiršta šventumą 
bei drausmę puosel÷jančias taisykles. 

Kaip tik tod÷l šalyje vyrauja nepagarba, melas ir korup-
cija. Visi d÷l to skundžiasi. Žmon÷s, kurie kaltina kitus pikta-
daryst÷mis, pasitaikius progai patys jas daro. Jie n÷ra užsi-
grūdinę tiek, kad gal÷tų pasipriešinti pagundai. Žmon÷s n÷-
ra tvirti, nes neturi dvasinio pagrindo, nepažįsta dvasin÷s 
tikrov÷s. Visų šventųjų raštų, išminčių ir šventųjų mokymai 
skirti dvasinei tiesai pažinti ir ja grįsti kuriamą gyvenimą. 

Ko reikia atrasti tokiam pagrindui? Išmokti pažvelgti į 
save ir apmąstyti tikrąją savo bei gamtos prigimtį. Kiekvie-
nas Indijos vaikas turi ypatingą teisę gauti tokių žinių ir jas 
pritaikyti gyvenime. Kiekvienas dvasinis ieškotojas, gyve-
nantis bet kurioje šalyje, taip pat turi tokią teisę. Tai turtas, 
kuris iš tikrųjų išvaduos žmogų iš kančių. Visa kita – šeš÷-
liai, miražai, oro pilys, išnykstančios kartu su kūnu, kuris 
tai vertina. 
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Bedievystę skatinantis elgesys 

Iš tikrųjų bedievystę (naasthikam) šioje šalyje savo elge-
siu skatina vadinamieji „tikintieji“ (aasthikas). Jiems patinka 
kabin÷tis prie šventų žmonių, skleisti paskalas apie vyres-
niuosius, m÷gautis ciniška kritika ir paviršutiniškais ritua-
lais. Tačiau tai atsisuks prieš juos pačius. Neužgauliokite 
nieko – nei Ramos, nei Krišnos, nei Ramakrišnos, nei Sai 
Babos41, nei Meher Babos, nei Haranatho42, nei Satjos Sai. Jei 
negalite jų gerbti, bent jau neplūskite! Ši neapykantos ir ak-
los kritikos banga kilo d÷l garb÷s, puikyb÷s, noro pasirody-
ti prieš kitus, prabangos ir turtingų sek÷jų troškimo. Kur 
tur÷tų karaliauti meil÷, daug÷ja neapykantos. Žinau, jog 
Kakinadoje Sai Babos šventyklos, rinkdamos pinigus ir 
rengdamos šventes, rungtyniauja viena su kita. Tai daryda-
mi teršiate šventą vardą.  

Turbūt pasteb÷jote – kad ir kur kalb÷čiau, niekada ne-
miniu, jog Sai Babą reikia garbinti ir nepatariu statyti Mano 
vardu pavadintas šventyklas. Prašau žmonių ne statyti 
Man šventyklas, o atnaujinti ir panaudoti šalyje jau esan-
čias šventyklas. Tos „šventyklų statybos“ virto naudingu 
verslu. Sudaromi aukotojų sąrašai, paskui lendama pas 
žmones ir prisidengus Mano vardu kaulijama iš jų pinigų. 
D÷l tokio verslo sklinda apkalbos, kyla pykčiai, pavydas, 
žmon÷s pasiduoda gobšumui ir viskas baigiasi tuo, kad at-
siranda frakcinių grupuočių, kurios viena kitą kaltina. Kam 
reikalinga Sai, Meher ar Haranatho reklama? Iškeldami sa-
vo dvasinio mokytojo vardą menkinate kito žmogaus dva-

                                                 
41  Čia minimas Širdi Sai Baba, ankstesnis Satjos Sai Babos įsikūnijimas. 
42  Meher Baba (1894–1969) – indų dvasinis mokytojas, mistikas; 

Haranathas (1865–1927) – indų šventasis, skelbęs meil÷s Krišnai 
džiaugsmą.  
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sinio mokytojo ar Dievo vardą – tai užtraukia nešlovę tiek 
mokytojui, tiek mokiniui. 

Dvasin÷je kelion÷je n÷ra trumpų kelių  

Jei kas nors pas jus at÷jęs sakys: „Satja Sai Baba at÷jo 
pas mane sapne ir įpareigojo mane Jį reklamuoti. Prašau, 
pad÷kite kuo galite“, – netik÷kite. Aš neįpareigoju dirbti to-
kio darbo nei žmogui sapnuojant, nei būdraujant. Tokie 
žmon÷s – apgavikai. Negail÷kite jų. Yra ir tokių, kurie ro-
dydami jums kokį nors daiktą, sako: „Satja Sai Baba labai 
mane myli. Štai ką Jis man dav÷“ ir prašo pad÷ti. Tai dieviš-
kosios esm÷s įžeidimas. 

Dvasin÷je kelion÷je n÷ra trumpo kelio. Iš tikrųjų myl÷ti 
Dievą sunkiau nei kaupti žinias, nes nor÷damas išsiugdyti 
požiūrį „ne aš, o Tu“ žmogus turi visiškai pasikliauti Aukš-
tesniąja J÷ga, Viešpačiu. Reikia įveikti savo egoizmą, tvirtai 
tik÷ti, jog „be Jo valios v÷jyje nesuvirp÷s n÷ vienas žol÷s la-
pelis“. Dievo meil÷ – ne laisvalaikio praleidimas. Atsikraty-
kite juslinių geidulių, išvalykite iš širdies visas d÷mes – ta-
da joje tarsi veidrodyje atsispind÷s Viešpats. 

Labai svarbu dirbti dvasinį darbą. Nepakanka užmesti 
ant žarijų anglių – smarkiai pūskite orą, kad anglys taip pat 
virstų žarijomis. Nepakanka tik būti Putapartyje. Jei norite 
laim÷ti Mano malonę, dirbkite dvasinį darbą. Gal paklausite: 
„Kod÷l ankstesnių gyvenimų darbų pasekmių negalima 
lengvai pašalinti?“ Tačiau iš tikrųjų jas galima lengvai paša-
linti. Jos dings tarsi vata, užsiliepsnojusi nuo kibirkšties. Iš-
minties kibirkštis bematant sudegins karmą (jnaanaagni dag-
dha karmaanam). Pasekm÷s – tarsi dulkių kamuolys, kilęs 
saul÷tą dieną kaimo keliu nuvažiavus autobusui. Kai auto-
busas pasuka į žvyrkelį arba plentą, dulkių mažiau, bet jų 
vis tiek yra. Tik važiuojant asfaltuotu keliu n÷ra dulkių. 
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Žvyrkelis – tai darbas, plentas – Dievo garbinimas, asfaltuo-
tas kelias – išmintis. Žmogus, panaudodamas savo geb÷ji-
mus ir rodydamas pastangas, gali palengvinti karmos naštą. 

N÷ra didesnio turto už ramybę 

Kai kava per karšta, nelaukiate sud÷ję rankas, kol ji at-
v÷s – paprašote kito puodelio ir imate pilstyti kavą iš vieno 
puodelio į kitą. Jei norite „atsigaivinti“ Dievo malone, turite 
taip pat uoliai darbuotis dvasin÷je srityje. Subarao savo kal-
boje pamin÷jo J÷zų. Jis buvo didis, nes parod÷, kad verta 
dirbti dvasinį darbą, jog galima pelnyti ramybę – ji ateina 
tada, kai žmogus laikosi dvasinių taisyklių. 

N÷ra didesn÷s pareigos už tiesą, n÷ra didesnio turto 
už ramybę. Nesivaikykite beprasmių vakarietiškų madų, 
nesivadovaukite vakarietiškomis moral÷s taisykl÷mis, men-
kinančiomis žmogaus dieviškumą. Ugdykit÷s pagarbą ir 
kuklumą. Turiu baigti kalb÷ti, nes daugyb÷ jūsų tris valan-
das išs÷d÷jote kaitinami karštos saul÷s nejud÷dami, net ne-
šnabžd÷dami. Tai – nepaprasta ramyb÷, tikrasis atsidavi-
mas. Kuo labiau žmogus laikosi dvasin÷s drausm÷s, tuo 
daugiau patiria džiaugsmo ir ramyb÷s. 

Inžinerijos koledžo direktorius per labai trumpą laiką 
pasireng÷ šiam susitikimui. Jo vadovaujami studentai 
drausmingai jums patarnavo. Būkite jiems d÷kingi už jų ne-
nuilstamą veiklą ir palaimą, kurią jie pad÷jo jums šiandien 
pajausti. Iš visų dabartinių koledžų Kakinados koledžas 
Mane sužav÷jo savo studentų dvasingumo troškuliu. Stu-
dentai – tikrieji ateities Indijos gerov÷s kūr÷jai. Jie turi ug-
dyti dorybes, būti drąsūs, entuziastingai pad÷ti visuome-
nei. Uoliai darbuodamiesi tiek dvasin÷je, tiek fizin÷je srity-
se jie išgarsins mūsų šalį. 

Kakinada, 1965 03 26 
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    yvenimas – tarsi mug÷,  
kurioje žmon÷s, žaisdami žaidimą,  
perka ir parduoda, derasi ir lošia,  
patiria skrydžių ir nuopuolių, laim÷jimų ir praradimų, 
džiaugsmo ir liūdesio, yra smerkiami arba giriami,  
stengiasi atgauti pusiausvyrą.  
Tačiau pats svarbiausias verslas –  
duoti Dievui meilę (bhakthi)  
ir už ją gauti išsivadavimą (mukthi). 

Satja Sai Baba 
 

G 
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17. DDDDŽIAUGSMAS ANUOMET  

IR DABAR 

Ši sena tvirtov÷ primena, kad žemiška šlov÷ laikina, o 
visi išoriniai užkariavimai beprasmiai. Jos sienos ir bastio-
nai, kadaise buvę turto ir galios simboliai, dabar liudija tik 
s÷km÷s nepastovumą. Visi statiniai – patetiški griuv÷siai, 
bylojantys, jog didžiausias valdovas yra Laikas. Materija 
keičiasi, nelieka visada tokia pati. Ši diena virs rytojumi, ji – 
vakarykšt÷s dienos pasekm÷. Laikas b÷ga, viskas kinta. Tik 
t÷km÷ nesiliauja.  

Ši tvirtov÷, prieš daugelį amžių pastatyta gynybos ir 
galios didinimo tikslais, tikslingai naudojama kaip tik šian-
dien, kai šių sienų pav÷syje susirinko didžiulis entuziastin-
gų dvasinių ieškotojų būrys, norintis išgirsti Mano žodį 
apie tiesą, dorą, ramybę ir meilę. Pithapuramo karaliai, ska-
tinę studijuoti Vedas, Šastras ir kitus šventuosius raštus, 
statyti bei išlaikyti šventyklas, Dievo garbinimo statinius, 
daug nuveik÷. Už tokius darbus jiems bus atlyginta. Svei-
kos s÷klos sudygs ir subrandins vaisius. Čia produktyviai 
dirbo daug mokslininkų, tačiau prisipažinsiu, jog šiandien 
pas jus atvykau tik d÷l meil÷s, kuri Mane sieja su šventųjų 
raštų žinovu Varanasiu Subramanja. Gavę trumpą žinutę, 
jog pakeliui į Jelamančilį apsilankysiu šioje vietoje, gausiai 
čia susirinkote. Vadinasi, esate išsiilgę prasmingo gyveni-
mo, trokštate dieviškumo. Tai žinodamas užsukau čia ke-
lioms valandoms. 
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Žodis apie meilę 

Džiaugsmas, spindintis tokios daugyb÷s veiduose, 
Mane palaiko tarsi maistas. Kai jūs laimingi, Aš atsigaunu. 
Šviesa, sklindanti iš jūsų akių, numalšina Mano troškulį. 
Jūsų palaima (aananda) yra Mano maistas (aahaara). Ap-
skritai noriu ne kalb÷ti, o dalyti jums Savo džiaugsmą ir 
susilieti su jūsų džiaugsmu. Toks abipusis džiaugsmas yra 
svarbiausias dalykas. Kalb÷ti ir klausytis – ne tokie 
reikšmingi dalykai. Be to, suman÷me čia atvykti iškart, kai 
tik išvažiavome iš Kakinados, tod÷l jūs susirinkote tik v÷-
lai vakare. Man nepatinka tokia skuba. Būtinai atvyksiu 
čia dar kartą, pabūsiu su jumis ilgiau ir suteiksiu jums 
daugiau džiaugsmo.  

Dabar tarsiu žodį apie meilę. Apmąstykite jį. Meil÷ yra 
Dievas. Dievas yra meil÷. Kur meil÷, ten būtinai bus 
Dievas. Myl÷kite vis daugiau žmonių. Myl÷kite juos vis la-
biau. Tegu jūsų meil÷ virsta tarnavimu, o tarnavimas – 
Dievo garbinimu. Tai svarbiausias dvasinis darbas. N÷ra 
gyvos būtyb÷s, kurioje nešviestų meil÷s kibirkštis. Juk net 
beprotis ką nors labai myli. Toji meil÷ t÷ra Meil÷s Įsikūniji-
mo (Premaswaruupa), jūsų esm÷s, širdyje esančio Dievo at-
spindys. Be šio šaltinio, trykštančio iš jūsų širdžių, apskritai 
nieko negal÷tum÷te myl÷ti. Atpažinkite tą šaltinį ir vis la-
biau juo pasikliaukite, pasinaudokite ir stenkit÷s juo sudr÷-
kinti visą pasaulį. Neužterškite jo savo egoizmu ir nelaukite 
atpildo iš tų, kuriems dovanojate meilę. Nesikivirčykite, ne-
jauskite niekam neapykantos. Pasteb÷kite kitų žmonių g÷rį, 
o savo – trūkumus. Gerbkite kitus taip, tarsi jie būtų 
Dievas. Taip pat gerbkite ir save. Išvalykite savo širdį, kad 
joje gal÷tų įsikurti Viešpats. 
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Geriausia ir paprasčiausia karma 

Įsmigusį į koją spyglį galima ištraukti kitu spygliu. 
Taip pat ir karmą galima panaikinti tik kita karma. Daryki-
te gerus darbus, kad sumažintum÷te skausmą, kurio prie-
žastis – ankstesni blogi darbai. Juk dabar kenčiate kaip tik 
d÷l tų blogų darbų. Geriausia ir paprasčiausia karma – 
Dievo vardo kartojimas. Visada jį kartokite. Tada lengvai 
atsikratysite blogų minčių bei netikusių polinkių ir gal÷site 
visiems aplinkui dovanoti meilę.  

Senov÷s išminčiai skirst÷ karmą į sąmoningai atlieka-
mą (vikarma) ir atliekamą nekaupiant jokių pasekmių (akar-
ma). Rinkit÷s pastarąją ir visos jūsų kančios baigsis. Kitos 
veiklos: turto įgijimo, gero vardo, šlov÷s, pripažinimo troš-
kimo, vaisius – kančia. Ieškokite vidin÷s ramyb÷s ir 
džiaugsmo. Tai pelnysite tik tada, kai negalvosite apie nau-
dą. Pats darbas turi būti jūsų atpildas arba tiksliau pasa-
kius: dirbti jus turi skatinti širdyje esantis Dievas. Tada vi-
sos pasekm÷s liks Jam. Ugdykite tokį požiūrį – pajusite sa-
vyje ir aplinkui nepaprastą ramybę. 

Pithapuramas, 1965 03 26 
 
 
 
 
 
 
    ūkite pasaulyje, bet neįsileiskite jo į save. 

Satja Sai Baba 

B 
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18. TTTT    YRAS JŪSŲ VIDINöS SĄMONöS 

VANDUO 

Trejus metus Jelamančilio žmon÷s praš÷ Mane atvykti 
pas juos į kaimą ir suteikti daršaną43. Pagaliau jų svajon÷ iš-
sipild÷. Čia susirinko apie penkiasdešimt tūkstančių ir Aš 
galiu dovanoti jums džiaugsmą. Viskas turi būti savu laiku 
(kaalam). Viskas turi priežastį (kaaranam). 

Šventųjų raštų žinovas min÷jo religiją (matham). Dabar 
madinga keisti savo religiją, iš vienos pereiti į kitą, nesigili-
nant nei į vienos, nei į kitos esmę, net nem÷ginant laikytis 
taisyklių tos religijos, su kuria žmogus jau susipažinęs. Žo-
dis „matham“ taip pat reiškia nuomonę, išvadą, požiūrį. 
Sutras aptariantys diskusijos dalyviai dažnai sako: „Tai ma-
no religija“ (ithi me matham). Keičiantis, did÷jant ar maž÷-
jant žmogaus intelektui (mathi), keičiasi ir jo religija (ma-
tham). Nieko nuostabaus. Juk net tos pačios religijos išpaži-
n÷jų tik÷jimas n÷ra vienodas, nes jų intelektai skirtingi. Be-
prasmiška vadovautis tik protu – jis lengvai pasiduoda 
prietarams ir pom÷giams. Sekite išminčiais (rishis), pakilu-
siais virš smulkmeniškumo ir egoizmo. Sakydami: „to rei-
kalauja Vedos“ (ithi Vedhaanusaasanam) jie netvirtino, kad 
patys ką nors atrado. Dievo malon÷ (chithshakthi) pad÷davo 
jiems sužinoti svarbiausią tiesą, kaip žmon÷ms tobul÷ti.  

                                                 
43 Daršanas (darshan) – galimyb÷ pamatyti šventą žmogų ir gauti jo pa-

laiminimą. 
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Tas Pats Dievas, kuris iš Savo malon÷s atskleid÷ jiems 
Vedas, ateina kaskart, kai žmon÷s iškelia savo menką inte-
lektą aukščiau už amžinąjį intelektą. Menkas intelektas t÷ra 
pojūčių vergas. Pojūčiai klaidina žmogų, susižav÷jusį ap-
gaulingomis viltimis, kurias teikia jusliniai malonumai. Ki-
ta vertus, Vedos kviečia žmogų siekti amžinyb÷s, niekada 
nemaž÷jančio džiaugsmo, tačiau žmogus to nepaiso – jis 
klajoja tamsoje, ieškodamas išoriniame pasaulyje to, ką pa-
met÷ dvasiniame pasaulyje! 

Vedų dvasinis penas 

Šventieji raštai supažindina žmones su įvairiomis dva-
sinio tobul÷jimo pakopomis. Taisykl÷s skiriamos pagal tai, 
kiek aukštai yra pakilęs dvasinis ieškotojas. Kūdikis keletą 
m÷nesių minta motinos pienu, paskui – karv÷s pienu, v÷-
liau, kai jam išdygsta dantys, gauna duonos ir kieto maisto. 
Vedos taip pat duoda žmogui tokį dvasinį peną, kokį jis ga-
li „suvirškinti“. Iš pradžių sunku suprasti vienov÷s (kuri 
klaidingai tapatinama su skirtingumu) sąvoką. Tad žmogui 
patariama stiprinti atsidavimą Dievui arba Jį garbinti. Atsi-
duoti Dievui n÷ra sunku, nes tai t÷ra žmogui įgimtos meil÷s 
aukštesn÷ apraiška. Tačiau nor÷damas iš tikrųjų atsiduoti 
Viešpačiui, žmogus turi užsiimti tinkama veikla, ieškoti tin-
kamos draugijos, klausytis tinkamų dalykų ir pats tinkamai 
elgtis. 

Prisiminkite, koks valingas ir nuolankus buvo Lakš-
manas. Kai Rama priešais jį pad÷jo papuošalus (kuriuos Ra-
vanos pagrobta ir skraidinama dangumi Sita numet÷ ant 
žem÷s) ir papraš÷ pasakyti, ar jie yra Sitos, Lakšmanas tega-
l÷jo atpažinti savo svain÷s kojų pirštų žiedelius. Mat jis tik 
juos matydavo, kai kiekvieną dieną parpuolęs ant kelių jai 
nusilenkdavo. Apie kitus papuošalus ir brangenybes 
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Ramos brolis nieko negal÷jo pasakyti, nes niekada nebuvo 
pak÷lęs galvos ir į Sitą pažvelgęs. Ar daug brolių nūnai jau-
čia tokią didelę pagarbą savo svain÷ms? Dabar jauni vyrai 
elgiasi šiurkščiai, beg÷diškai spokso į mergaites, sekioja 
paskui jas gatv÷mis ir sunkina joms gyvenimą. Prisiminkite 
kitą vyrą, Dharmaradžą44. Juk kai jakša45 pasisiūl÷ grąžinti 
gyvybę kuriam nors iš mirusių brolių, jis pasirinko ne Bhy-
mą46 ar Ardžuną (!), o savo netikros motinos sūnų. Tačiau 
visi keturi broliai buvo išgelb÷ti tik Dharmaradžos kilnu-
mo. Kuris žmogus, gavęs tokią galimybę rinktis, šiandien 
taip pasielgtų? 

Vedų esm÷ 

Dabar net tikrieji kraujo broliai nemyli vienas kito. 
Tad ką kalb÷ti apie netikrus? Kadaise visuomen÷je būdavo 
laikomasi aukštos moral÷s principų ir kaip tik tod÷l kiek-
vienas žmogus gal÷jo tobul÷ti, o pati visuomen÷ buvo vie-
ninga. Dabar nebeliko nei viena, nei kita. Žmogus netinka-
mai naudojasi savo kūnu: liežuviu, ausimis, akimis. Tik 
laukiniai žv÷rys kitus terorizuoja, tik naminiai gyvuliai iš-
sigąsta. Tačiau žmogus n÷ra nei laukinis žv÷ris, nei nami-
nis gyvulys – tad netur÷tų nei kitų terorizuoti, nei ko nors 
bijoti. Iš tikrųjų žmogus netur÷tų nieko bijoti, nes yra ne-
mirtingumo vaikas, Dievo šventov÷. Tokia Vedų esm÷ 
d÷stoma Upanišadose.  

Pirmiausia namuose turi būti meil÷. Tačiau dabar mei-
l÷s tarp vyresnių ir jaunesnių šeimos narių neliko. D÷l mo-

                                                 
44 Dharmaradža – kitas vyriausiojo pandavų brolio Judištiros vardas. 
45 Jakšos – indų mitologijoje minimos gerosios gamtos dvasios, kurioms 

patik÷ta saugoti žem÷je ir po medžių šaknimis esančius klodus. Jos 
gerbiamos kaip miestų, apylinkių, ežerų ar šulinių dievyb÷s.  

46 Bhyma – labai aukštas ir stiprus antrasis pandavų brolis. 
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ral÷s nuosmukio visuomen÷ neišvengiamai nusilps, neteks 
vienyb÷s. Moral÷s nuosmukis baisesnis už karinį silpnu-
mą – jis sukels didesnių nelaimių. Jei nuolat kartosite „ma-
no, mano“ (naadhi, naadhi), kuo būsite naudingi kitiems? 

Pasiaukojimas – tai gyvenimo „druska“. Pasiaukoji-
mas ir neprieraiša – ramyb÷s ir džiaugsmo paslaptis. Žodis 
„go“ reiškia pojūčius (indriya). Taigi žodis „gopaala“ reiškia 
gebantį pojūčius valdyti žmogų. Kod÷l pojūčius reikia val-
dyti? Kad jie netrukdytų aukotis ir prie nieko neprisirišti. 
Pojūčiams apskritai būdingos egocentriškumo ir savanau-
diškumo savyb÷s. Juos reikia valdyti tam, kad būtų galima 
d÷mesį sutelkti į vidų, į sielą, kuri yra visuotin÷. Tai pasie-
kiama, kai pasitikima Gopala47 ir jam patikimi visi pojūčiai. 
Žmogus turi dirbti gerus darbus, kad išmoktų myl÷ti visus, 
o myl÷damas visus – aukotis Vienam Aukščiausiajam Vieš-
pačiui. Tik tada žmogus patik÷s, kad aukščiau už viską yra 
Dievas, visa kita t÷ra Jo šeš÷lis, tik Jis yra viena ir vienintel÷ 
Tikrov÷. 

Prašau tik vieno –  
kad nuskaistintum÷te savo širdis  

Šiame krašte nutiko kai kurių dalykų. Tad turiu jums 
kai ką pasakyti. Daugelis svamių ir dvasinių mokytojų lan-
kosi įvairiose vietose ir viešai iš sek÷jų renka pinigus. Tai 
bjaurus užsi÷mimas, o ypač tada, kai juo užsiima Dievui at-
sidavę žmon÷s. Be to, daugelis žmonių, rinkdami įvairiems 
tikslams pinigus, prad÷jo naudoti Mano vardą. Jei tokie 
žmon÷s ateis pas jus, įsp÷kite juos, kad elgiasi nederamai, ir 
išvarykite lauk. Prašau vieno – kad nuskaistintum÷te savo 
širdis: myl÷tum÷te Dievą, tik÷tum÷te Juo ir dirbtum÷te 

                                                 
47 Gopala – kitas Krišnos vardas. 
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dvasinį darbą, nieko daugiau. Tik elgetos prašo pinigų. Aš 
neturiu nieko bendra su laikinais, nešvariais, pigiais, men-
kais dalykais. Pasitaiko ir tokių, kurie skelbia, jog Aš „įeinu 
į juos“ ir per juos kalbu! Jie apsimeta esą Mano skelb÷jais, 
perduoda kitiems Mano patarimus ir pasiūlymus, tarsi bū-
čiau juos „įpareigojęs“ tai daryti ar Pats per juos kalb÷čiau. 
Paklausykite: Aš niekada per kitą žmogų nekalbu, nenau-
doju kito žmogaus kaip įrankio, bet ateinu pas kiekvieną 
Pats. Ateinu toks, koks esu, kad suteikčiau žmon÷ms ramy-
b÷s ir džiaugsmo.  

Man nereikia jūsų vystančių g÷lių, pūvančių vaisų ar 
pinigų, kurie už šalies sienų neturi vert÷s. Atneškite Man 
lotosą, kuris auga jūsų tyrame, skaidriame sielos ežero van-
denyje, duokite šventų nuolatin÷s drausm÷s vaisių. Aš esu 
aukščiau už pasaulietinį etiketą, kuris reikalauja lankyti vy-
resniuosius su g÷le ar vaisiumi rankoje. Mano pasaulis dva-
sinis. Jam būdingos kitokios vertyb÷s. Jei tik÷dami Dievą ir 
bijodami nuod÷m÷s esate laimingi, tokio „tarnavimo“ pa-
kaks ir jis Man patiks. Rytų Godavar÷s rajone ir jo apylin-
k÷se pastaruoju metu pagaus÷jo žmonių, kurie skelbiasi esą 
„aps÷sti Manęs“. Jie turi savo maklerių ir agentų gaujas. 
Nepasiduokite jiems. Nesižeminkite ir nepraraskite orumo. 
Būkite Viešpaties sek÷jai. 

Jelamančilis, Višakhapatamo rajonas, 1965 03 27 
 
 
 
    tenkit÷s pažinti sielą ir išvysti Dievą.  
Tokioje kovoje pralaim÷ti yra kilniau  
nei s÷kmingai tvarkyti pasaulietiškus reikalus. 

Satja Sai Baba 

S 
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19. RRRRAKTĄ TURI MOKSLO VYRAI 

Šis Konasimos deltos rajonas vadinamas Anglija. Jis 
gars÷ja savo tradicinio Vedų ir Šastrų mokslo institucijo-
mis. Net dabar čia yra daug sanskrito kalbos mokyklų, pui-
kiai Vedas išmanančių vyrų ir žmonių,  besilaikančių griež-
tos drausm÷s, nustatytos dorovę skelbiančių šventųjų raštų 
(dharmashaasthras). Čia dvasinio švietimo saugykla. Tačiau 
reikia taip pat mokytis nekaupti turto ir nepasiduoti jusli-
niams malonumams. Šie tikslai turi būti apribojami ir regu-
liuojami doros, pirmojo iš žmogaus gyvenimo tikslų. Šiame 
Geležies (Kali) amžiuje Indija, kuri amžių amžiais puosel÷jo 
dvasinius tikslus, jais vadovavosi, dabar, nepaisydama se-
nov÷je nustatytų moral÷s taisyklių, žengia į kovos ir varžy-
bų areną. Tai didel÷ nelaim÷.  

Dora (dharma) yra Indijos pavidalas (swaruupa), tiesa 
(sathya) – jos įgimta savyb÷ (swabhaava). Deja, dauguma 
žmonių nūnai įsitikinę, kad laim÷s reikia siekti bet kokio-
mis priemon÷mis. Tokia netinkama nuostata kelia visų ne-
pasitenkinimą. M÷gindami jį įveikti, žmon÷s ir toliau skati-
na nepadorumą (adharma). Kaip tik tod÷l nusprendžiau 
įkurti Prašanti šventųjų raštų žinovų sambūrį. Daugelis 
mokslo vyrų yra šios institucijos nariai. Jiems suteikiama 
proga panaudoti savo talentus ir tarnauti žmonijai, skirti 
savo gyvenimą prasmingai veiklai.  

Veikla gali teikti džiaugsmą arba liūdesį – nelygu, kaip 
ji atliekama: prisirišant prie jos vaisių, ar ne. Sąvokos „aš“ ir 
„mano“ – tai dvišakis gyvat÷s geluonis. Išraukite jį ir gal÷site 
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drąsiai paimti gyvatę į rankas, su ja žaisti. Nereikia atsisakyti 
veiklos. Iš tikrųjų turite būti visada kuo nors užsi÷mę. Šioje 
karmos žem÷je (karmabhumi) tik veikiant galima atsilyginti 
už karmą. Paukščiai ir žv÷rys šios paslapties nežino. Nu-
traukti karmos grandinę žmogus gali tik pasirinkdamas dar-
bą ir jį dirbdamas. Jeigu jis tik ieškos laim÷s ir tenkins jusli-
nius pojūčius, tokia laim÷ bus paženklinta kančios.  

Jogos mokslo tikslas  

Iš patirties žinote, kad kietas miegas teikia daugiausia 
laim÷s. Pagalvokite – ar būdraudami kada nors patyr÷te 
tokią ramybę ir laimę, kokią patiriate nugrimzdę į kietą 
miegą? Kaip tik tod÷l sakoma, kad miegas (nidhra) yra ar-
čiausiai prie aukščiausios palaimos (samaadhi). Miegant 
nurimsta visi skatuliai, instinktai, dingsta visos mintys – 
tod÷l patiriate nepaprastą džiaugsmą. Tai nutinka tada, 
kai jus apšviečia išminties saul÷. Ji nugina mažiausią tam-
sos gumul÷lį. 

Prieš patekant išminties saulei įveikite tris kliūtis: fizi-
nio kūno, juslių ir proto. Prieš suvokdami vienovę turite 
nugal÷ti net protą, nes jis ieško įvairov÷s bei permainų, 
trokšta būti išoriniame pasaulyje, jį traukia neramios min-
tys. Susivienijimo, jogos tikslas – nepriimti tokių minčių į 
vidų, kad į sielos ežerą tarsi akmenukai nebūtų m÷tomi no-
rai, mintys, sprendimai ir nuo jų nesklistų vis did÷jantys ra-
tilai. Koks tas susivienijimas? Tai tokia būsena, kai „tai“ 
(thath) sutampa su „tu“ (thwam), jūs vienijat÷s su visais ki-
tais ir lieka tik Vienas, be kito. 

Glauskit÷s prie Dievo 

Susirinkote čia taip gausiai iš šių mokslo vyrų ir 
Manęs sužinoti, kad „joga yra tinkama ir įmanoma“. Prieš 
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pasukant į šį kelią, iš pradžių reikia pamąstyti, paskui 
žingsnis po žingsnio juo žengti tol, kol bus pasiektas tiks-
las. Atvykote čia iš tolimų kaimų ir miestų, aukojote laiką, 
pinigus, rod÷te pastangas. Parsivežkite iš čia šią pamoką, 
išsaugokite atmintyje suvokimą, kad prieraiša lemia skaus-
mą, o neprieraiša teikia džiaugsmą. N÷ra lengva atsisakyti 
veiklos – įsikimbate čia vieno, čia kito daikto. Glauskit÷s 
prie Dievo ir visus darbus, s÷kmę bei nes÷kmę, pelną bei 
nuostolį aukokite Jam. Tada atskleisite ramyb÷s ir pasiten-
kinimo paslaptį. 

Nor÷dami taip pasiaukoti turite tik÷ti Dievą. Šis pa-
saulis yra Jo pjes÷. Tai – ne tuščias sapnas. Jis sukurtas 
tikslingai ir teikia naudą. Jo padedami, galite pažinti 
Dievą, išvysti Jį gamtos grožyje, didyb÷je, tvarkoje. Tai t÷-
ra Jo šlov÷s ir spindesio šeš÷liai. Tod÷l Vedos sudarytos iš 
trijų dalių (kaandas): karma, upaasana ir jnaana. Veikla (kar-
ma) padeda pažinti visada esantį, vidinį, visagalį Dievą, 
Dievo garbinimas (upaasana) – patik÷ti, kad Jis yra visuose, 
o dvasin÷s žinios (jnaana) – jog yra tik Vienas, be kito! Pra-
eityje žmon÷s laik÷si drausm÷s, kuri teik÷ jiems ramybę ir 
pasitenkinimą – jie buvo laimingi, jokia baim÷ ar nusivyli-
mas negal÷jo išmušti jų iš v÷žių. Tačiau nūdienos humani-
tarinių mokslų magistrai ir bakalaurai negali gauti darbo, 
jų uždarbis per menkas, kad įstengtų iš jo pragyventi. Šie 
nelaimingi ir bej÷giai žmon÷s negali pad÷ti savo t÷vams ar 
suteikti jiems laim÷s.  

Sek÷jų elgesys turi tobul÷ti  

Vedų žinovai, ieškodami darbo, laksto iš vienos vietos 
į kitą, vaikosi laipsnių. Jų vaikai taip pat žavisi spindinčiais 
niekučiais, kurie dvasinio alkio anaiptol nenumalšina, ne-
suteikia ramyb÷s. Žinovai nebetiki Vedomis. Kod÷l jie taip 
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lengvai tik už kelias rupijas jų išsižada? Tačiau dar yra ke-
letas tokių (taip pat ir Andra Pradešo valstijoje), kurie iš-
saugojo savo tik÷jimą ir visada lieka ramūs, kad ir kas nu-
tiktų. Žurnalistai apie juos nieko nežino. Jie n÷ra sensacija. 
Tokie žmon÷s gyvena atskirai nuo visų ir yra laimingi. Nie-
kas d÷l jų nesijaudina, o jie taip pat niekuo nesirūpina. 

Žmon÷s žino kino žvaigždžių gyvenimo istorijas, bet 
visai nepažįsta savęs. Patenkinkite tikruosius savo porei-
kius, ugdykite ne tokius įpročius, kurie kenkia sveikatai ir 
tuština jūsų pinigines, žemina jus kitų akyse, o dorybes – 
jos suteiks jums bei kitiems džiaugsmo. Aš noriu, kad sek÷-
jai stengtųsi elgtis deramai ir tobulintų savo būdą. Jokios 
naudos, kad lankote šventyklą ir garsiai skambindami cim-
bolais giedate Dievui giesmes. Tai t÷ra išoriniai entuziazmo 
požymiai. Dievas mato ne išorinį pasirodymą (baahyam), o 
po juo slypintį jausmą (bhaavam). 

Vedos liepia laikytis dviejų įsakymų: sakyk tiesą (sath-
yam vada), elkis dorai (dharmam chara). Geri darbai (sathkar-
ma) yra medis, geri ketinimai (sadbhaava) – šaknys. Geri ke-
tinimai laiduoja ilgalaikę laimę, galutinį ištrūkimą iš gimi-
mų ir mirčių rato. Tegu jūsų protas būna užimtas ne jusli-
niais malonumais, o Dievu – tada ketinimas bus tyras. Kad 
ir ką galvotum÷te, sakytum÷te ar jaustum÷te, bus gerai ir 
jums, ir kitiems. 

Kai kurie žmon÷s juokiasi iš dvasinių ieškotojų ir vadi-
na juos tinginiais bei svajotojais, ieškančiais to, ko negalima 
apčiuopti, pasverti ar įvertinti! Kaip galima nepaisyti pa-
matų ir būti patenkintiems tik sienomis bei veranda. Tik 
patik÷ję pamatų tvirtumu, išsivaduosite nuo baim÷s. Juk 
jūs nematote savo kv÷pavimo ar svorio, tačiau kv÷pavimas 
yra gyvenimo pagrindas. Taip pat ir neregimi dalykai yra 
regimo pasaulio pagrindas. Kadangi esate susipainioję regi-
myb÷s tinkle, nepripažįstate neregimyb÷s svarbos.  
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Indija yra žmonijos dvasin÷ mokytoja 

 Kiekvienas žmogus turi ne kimšti į galvą šūsnis infor-
macijos, o žinoti, kad išsivadavimo raktas yra Vedose. Jį tu-
ri mokslo vyrai. Kaip tik tod÷l Bharata tvirtina esanti žmo-
nijos dvasin÷ mokytoja. Kad toks tvirtinimas būtų gerbia-
mas, indai turi patys dorai gyventi. Visi turi džiaugtis ra-
mybe, kurią teikia aukojamas darbas, dirbamas kaip Dievo 
garbinimas, nieko netrokštant ir prie nieko neprisirišant, 
nesiekiant sau naudos. Tačiau ką mes matome dabar? Nei 
namuose, nei sieloje n÷ra ramyb÷s. Broliai vieni kitiems ne-
nuoširdūs, niekas nebegerbia t÷vų, sutuoktiniai nemyli vie-
nas kito. Pirmiausia laim÷kite pergalę namuose – tada gal÷-
site kitus įkv÷pti siekti pergal÷s. Nepakanka tik atsiduoti 
Dievui. Atsidavimas turi būti reguliuojamas proto ir geb÷ji-
mo skirti. Antraip jis bus nesveikas. Protingai ugdomas at-
sidavimas tampa puikiu įrankiu. Pamąstykite, koks jūsų 
gyvenimo kelion÷s tikslas, kam jums duotas protas. Tada 
pajusite įkv÷pimą savo dienas užpildyti pastovia, valdoma 
veikla ir siekti išsivadavimo. 

Amalapuramas, 1965 03 28  
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20. NNNNEPAKANKAMA MITYBA  

IR VAISTAI  

Daug žmonių dejuoja, kad pad÷tis bloga, kalba, jog vi-
sur pasaulyje ir šioje šalyje daug÷ja melo, žiaurumo, neapy-
kantos. Tai tarsi šauksmas vaistų, kai liga jau įsisen÷jo. Pro-
filaktika yra daug naudingesn÷ nei gydymas. Užleistą ligą 
daug sunkiau gydyti.  

Dabartinį moral÷s nuosmukį l÷m÷ tai, kad mūsų šalies 
žmon÷s vis mažiau tiki Vedomis, Šastromis ir Upanišado-
mis. Kai kurie m÷gsta vadinti tuos, kurie netiki Vedose 
skelbiama dora, ateistais, tačiau ateistų apskritai n÷ra. At-
eistas, sakydamas: „Dievo n÷ra“, pirmiausia pasako žodį: 
„Dievo“, o paskui paneigia tai, ką pasak÷. Galbūt jis neigia 
Dievą, bet pripažįsta meilę, nuolankumą, nuostabą, pagar-
bią baimę – savybes, kurios liudija teistinį tik÷jimą. Vadina-
mieji „ateistai“ taip pat siekia tikslo, prisimena, iš kur at÷ję, 
nors kaip ir visi kiti nesugeba nustatyti tikslios vietos. Jie 
žino, kad keliauja ten, kur patirs tikrąją laimę, ilgisi jos, sva-
joja apie ją, galvoja, kaip ten nuvykti. Tokie žmon÷s, kaip ir 
visi, jaučia alkį, skausmą, nepasitenkinimą. 

Gydytojas nustato skausmo priežastį. Dvasinis ieško-
tojas eina pas mokytoją, kuris žino, kaip siekti dvasinio 
tikslo. Visi trokšta pamatyti ir pažinti vienovę ten, kur yra 
įvairov÷. Šios žinios sukauptos Brahmasutroje48, panašioje į 

                                                 
48 Brahmasutra – trumpais teiginiais sistemingai ir logiškai išd÷stytas 

Vedantos mokymas, kurio autoriai yra Badharajana ir Vjasa. 
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virvelę, ant kurios suverti skirtingi to paties rožinio karo-
liukai.  

Vedantys pas Dievą keliai skirtingi  

Daugyb÷ žmonių, susirinkusių dabar priešais Mane, 
yra tarsi begal÷ g÷lių, suvertų ant vieno siūlo, Aukščiausio-
sios Tikrov÷s. Joje jūs visi atrandate vienovę, kurios neteko-
te pernelyg sureikšmindami savo atskirumą. Tokia yra tie-
sa. Visa kita – iliuzija. Nepastebite vienov÷s tod÷l, kad ap-
leidote žmones, kurie ją žino. Jų teiginius laikote nesvar-
biais ir netinkamais! Mūsų šalyje netrūksta dvasinio mais-
to, tačiau net kai jo tokia gausyb÷, žmon÷s vis tiek badauja. 
Keista! 

Šios šalies ligų priežastis – ne tiek kūno, kiek sielos ne-
pakankama mityba, dvasinių pratybų stygius, dvasin÷s 
drausm÷s nepaisymas. Žmon÷s, leisdami plisti blogyb÷ms, 
tik kartoja vaistų pavadinimus, bet n÷ kiek jų nevartoja! 
Šaltiniai, gaivinę namus ir kaimus gyvybę teikiančių dvasi-
niu vandeniu, išdžiūvo arba užsiterš÷. Kaip tik tod÷l dabar 
taip netinkamai maitinamasi, o tai lemia visus nesveikatos 
požymius: silpnumą, nervinį pakrikimą, maniją. 

Religija (matham) susijusi su intelektu (mathi). Negali-
ma suvienodinti religijų, nes negalima suvienodinti intelek-
tų. Skirtingiems intelektams skiriami skirtingi keliai, pritai-
komi pagal žmogaus temperamentą ir pom÷gius. Vieni la-
biau m÷gsta fiziškai dirbti, kiti – mąstyti. Vieni yra ekstra-
vertai, kiti linkę tyrin÷ti ne savo išorę, o vidų.  

Senuosiuose šventuosiuose raštuose: Bhakthi, Jnaana, 
Karma, Upasaana, Yoga ir t.t. pateikiami mokymai pritaikyti 
kiekvienam žmogui. Pienas, kurio kiekvienoje atomo dale-
l÷je glūdi sviestas, yra vienas. Sukant grietinę išsiskiria 
sviestas. Jis yra atskirai, tačiau vis tiek lieka neatsiejama 
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pieno dalimi, Vienu be kito. Tai sąlyginis nedualumas (vi-
sishta-adwaitha)49. Sukant grietinę, sviestas aiškiai atsiskiria 
ir susisukęs į kamuolį plūduriuoja skystyje, iš kurio buvo 
ištrauktas. Abu – sviestas ir skystis – aiškiai matomi, tod÷l 
sakoma, kad jie yra du. Tai – dualumas (dwaitha). Tačiau jie 
t÷ra tik trys tos pačios medžiagos apraiškos.  

Žmon÷s tur÷tų pad÷ti mokslo vyrams  

Vienintel÷ tikrov÷ yra vienov÷. Jos nerasite kokioje 
nors išskirtin÷je vietoje, kad ir kokia ji būtų sena. Nei Aru-
načaloje, nei Tirupatyje, nei Kedarame50 jos n÷ra. Adresas 
pateiktas „Bhagavadgytos“ XVIII skyriaus 61 posme: „visų 
širdyje“.  

Mokslo vyrai, gerai išmanantys šios šalies šventuosius 
raštus, yra tikrieji žmonių vadovai, nes gali kitiems parody-
ti kelią į savęs pažinimą, kuris yra svarbiausias žmogaus 
tikslas. Jie privalo, kaip senov÷s išminčiai ir žinovai, patarti 
šalies vadovams ir vesti juos doros keliu. Tačiau dabar va-
dovai juos nustumia į šalį, o žmon÷s iš jų juokiasi! Tenkin-
dami žemus vadovų poreikius, jie menkina idealus, ku-
riuos turi puosel÷ti ir skatinti. Mokslo vyrai turi būti ypač 
principingi ir drąsūs, kad išvengtų pagundų, tvirtai laiky-
tųsi taisyklių, kurias jiems pateikia Šastros. Nedaug vilčių, 
kad šalies vadovai tur÷s iš šių vyrų kokios nors naudos. Jei-
gu mokslo vyrai kreipsis į vadovus prašydami globos, jie 
gali netekti pagrindo po kojomis. Tad žmon÷s patys privalo 
pad÷ti mokslo vyrams – tada iš senųjų mokslo šaltinių jie 
gaus daugiausia naudos.  

                                                 
49 Sąlyginis nedualumas (visishta-adwaitha) – doktrina, skelbianti, kad 

žmogaus siela sąlygiškai, iš dalies tapatinama su Dievu.  
50  Arunačala, Tirupatis, Kedaramas – garsios Indijos šventos vietos. 
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Tvirčiausi pamatai – tik÷jimas Visagaliu  

Deja, mokslo vyrai patys susiskaldę, nebemoka dar-
buotis išvien. Kalbu atvirai, nes Konasima yra tarsi dauge-
lio mokytų žmonių medelynas. Mano užduotis – pad÷ti 
mokslo vyrams suart÷ti, suprasti, kad jie – didingo paliki-
mo paveld÷tojai ir privalo atlikti kilnią pareigą, bendrauti 
su vadovais, kuriems mokytojų suprastos ir užrašytos Šast-
rų, Upanišadų bei Vedų išminties perteikimas bus labai 
naudingas. Tada pasaulyje įsitvirtins taika bei darna. Be 
abejo, Man tai pavyks. Jums tereikia kurį laiką būti kan-
triems. 

Namai, vadinami gyvenimu, turi būti statomi ant tvir-
tų pamatų: turto (artha) troškimas ir geismo (kama) tenkini-
mas privalo paklusti doros (dharma) taisykl÷ms. Dora saugo 
tuos, kurie saugo ją (dharmo rakshathi rakshithah). Tvirčiausi 
pamatai – nepaliaujamas tik÷jimas Visagaliu. Kai kas gali 
paklausti: „Jei Dievas gali viską, kod÷l Jo nematyti?“ Tačiau 
Dievas apsireiškia tik tam žmogui, kuris trokšta atsakymo, 
o ne tam, kuris kelia įžūlius ir kvailus klausimus.  

Viešpatį išvysite tik skaidrioje širdyje, kurios netemdo 
egoizmo ar prieraišos prie objektyvaus pasaulio debesys. 
Rožinio virvut÷, ant kurios suverti karoliukai, matoma tik 
tada, kai karoliukai yra iš krištolo, o ne iš koralo ar rudrak-
šos51. Virvutę, laikančią per pastaruosius karoliukus, galima 
pamatyti tik juos persk÷lus pusiau. Tokia yra istorijos apie 
Hiranjakašipų, kuris persk÷l÷ koloną pusiau, prasm÷. Tik 
persk÷lęs ją, Hiranjakašipus pamat÷, kad Viešpats yra kiek-
vieno objekto ir būtyb÷s viduje. 

                                                 
51 Rudrakšos medžio vaisiai induizme labai vertinami d÷l mistinių ir 

gydomųjų savybių.  
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Kokoso sudaužymas –  
egoizmo sunaikinimo simbolis 

Pam÷ginkite sudaužyti ką tik nukritusį nuo medžio 
kokoso riešutą. Jo kiautas padengtas tvirtu plaušiniu 
sluoksniu. Neperskelsite jo net geležine dalba. Tačiau 
nuimkite plaušinį riešuto sluoksnį ir lengvai jį sudaužysite. 
Prieš nešdami kokoso riešutą į šventyklą, nulupkite plauši-
nį riešuto sluoksnį ir tada, persk÷lę pusiau, paaukokite 
Dievui. Tai egoizmo sunaikinimo ir pasiaukojimo Viešpa-
čiui simbolis. Turite nulupti plaušinį juslinių malonumų 
troškimų sluoksnį ir atsikratę geismo bei pykčio artintis 
prie Dievo. Taigi perskeldami kokoso riešutą pusiau jūs 
tarsi skelbiate, kad nebeturite egoizmo. Tik tada Viešpats 
jus priims, ne anksčiau. 

Įveikti egoizmą – labai sunku, reikia daug metų steng-
tis, kad pavyktų. Juk nor÷dami gauti mokslinį laipsnį daug 
metų dieną naktį universitete prakaituojate prie knygų. Ta-
čiau daug sunkiau išlaikyti tokį egzaminą, kurio s÷km÷ su-
teikia ilgalaikę laimę ir lemia išsivadavimą iš varginamo gi-
mimų bei mirčių rato. Kai kurių žmonių protas ir pojūčiai 
yra tarsi medviln÷ – tereikia, kad ant jos nukristų žinių ki-
birkštis, ir viskas aplinkui nušvis, jie laim÷s pergalę. Kai 
kurių žmonių protas ir pojūčiai – tarsi žabų kūlelis, kuriam 
reikia daugiau laiko, kad įsiliepsnotų. Jie vis tiek laim÷s 
pergalę. Tačiau daugumos protas ir pojūčiai yra tarsi žalios 
šakos, kurios neužsidega, kad ir kokia ugnis plešk÷tų šalia, 
nes ją iškart užgesina šakose esanti dr÷gm÷.  

Tegu jūsų protas būna tarsi išvalyta medviln÷. Kaip tai 
pasiekti? Bendraujant su mokslo vyrais ir turinčiais tokios 
dvasin÷s patirties kaip šie žmon÷s. Klausykit÷s jų, prisimin-
kite jų mokymą, taikykite gyvenime tai, ką jie pataria, mie-
lai leiskit÷s jų vadovaujami. Prad÷kite tai daryti dabar. Visi 
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mokslai prasideda nuo ab÷c÷l÷s. Išmokite A ir B, paskui C 
ir D – visą ab÷c÷lę iki galo. Margosos medžio vaisiaus sko-
nis iš pradžių būna kartus, tačiau daugeliui patinka jį val-
gyti – po kurio laiko liežuvis pripranta prie skonio ir vai-
sius atrodo saldus, ypač kai įsitikinate, kad jis veiksmingai 
gydo ligas. 

S÷kmę ar nes÷kmę lemiate patys  

Pavyzdžiui, kai giedate giesmes, kuriose minimi Dievo 
vardai (naamaavalis), stenkit÷s suvokti prasm÷s grožį. Tur÷-
dami tvirtą materialų pagrindą galite kilti į dvasines aukš-
tumas. Žinokite, kad tai įmanoma. Ugdykite tokį tik÷jimą, 
kuriam nebūdingos jokios abejon÷s. Tardami: „Radha“ 
giesm÷je „Raadha maadhava nanda laala“ negalvokite, kad 
Radha yra moteris, o Krišna – vyras. Jei tik žinotum÷te, 
kam atstovauja Radha, patys iškart čia pat taptum÷te ja. 
Radha yra esm÷ (aadhaara), kuri garbinama (aaradh) nuolat 
srūvančia t÷kme (dhaara). Ji – pasaulio pagrindas, o tai t÷ra 
kitas Dievo vardas. Tegu Dievo vardas nuolat liejasi iš jūsų 
lūpų. Venkite kitokių kalbų. Išvalyto proto Pieno vandeny-
ne (ksheersagara) teiškyla tvirto tik÷jimo kūrinijos vienove 
kalnas. Paimkite gyvatę, Dievo malonę (ishwaraanugraham), 
ir ja tarsi virve medituodami bei darydami dvasines praty-
bas plakite vandenyną – tada gal÷site paragauti dieviškojo 
nektaro, Vedų, dvasinių žinių, dvasin÷s patirties esm÷s. 

Viešpats – bešališkas. Jūs patys save baudžiate ir ap-
dovanojate. Jaunas studentas, labai jaudindamasis prieš an-
glų kalbos egzaminą, nu÷jo į šventyklą ir meld÷ Dievą, kad 
egzaminas nebūtų sunkus. Už tai jis pažad÷jo surengti Pa-
d÷kos šventę. Per egzaminą studentui pasisek÷ – jis atsak÷ į 
visus klausimus per pusę nustatyto laiko ir liko patenkin-
tas. Tačiau lapo su atsakymais vaikinas iškart neatidav÷, o 
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išsitraukęs dar kelis lapus suraš÷ sąrašą produktų, kuriuos 
reng÷si nupirkti šventei: palmių cukraus, ryžių, kardamo-
no, ghi52 ir t.t. Studentui dar buvo likę daug laiko – tad jis 
suraš÷ kainas, peržiūr÷jo sąrašą, kai ką iš jo išbrauk÷. Užsi÷-
męs nerimtu darbu jis neišgirdo, kaip suskamb÷jo skambu-
tis. Inspektorius, pri÷jęs prie studento, papraš÷ duoti egza-
minų atsakymus. Skub÷damas vaikinas padav÷ ne egzami-
nų atsakymus, o lapą su produktų sąrašu, kuriame iš savo 
šykštumo daugumą jų išbrauk÷! Taigi jaunuolis egzamino 
neišlaik÷ ir d÷l to buvo kaltas pats. Dievas bešališkas. Jis – 
tarsi termometras, kuris klaidingai neaiškina, neperdeda ir 
neklysta. S÷kmę ar nes÷kmę lemiate patys. Savo likimą ku-
riate patys. Dievas Jo jums neskiria. 

Trokštate dvasin÷s tiesos 

Jau gana v÷lu. Turite eiti namo. Tarp jūsų yra daug se-
nelių, moterų ir vaikų. Žinau, kiek sunkumų patyr÷te iš 
meil÷s Man, įveik÷te tokį ilgą kelią p÷sčiomis, valtimis ar 
jaučių vežimais, atsisak÷te maisto, miego, poilsio, tur÷jote 
mažai geriamo vandens ir šeš÷lio po medžiu. Matydamas 
tokią gausybę žmonių įsitikinau, kad Bharatos žem÷s pali-
kimas teb÷ra vertinamas. Iš savo kaimų atskub÷jote dide-
liais būriais tarsi skruzd÷l÷s iš skruzd÷lynų. Kod÷l? Tod÷l, 
kad esate išalkę Dievo, trokštate dvasin÷s tiesos.  

Turiu pasakyti jums dar vieną dalyką, kuris, ypač Ry-
tų Godavar÷s rajone, aplink Amalapuramą, virto sensacija. 
Nieko nekaltinu ir nepajuokiu. Tačiau tiesa turi būti at-
skleista. Kai kurie žmon÷s skelbia, jog Aš „į juos į÷jau“ (!), 
juos aps÷dau. Jie linguoja, dreba, kratosi ir taukšdami nesą-
mones tvirtina, kad Aš per juos kalbu arba juos veikiu. Jie 

                                                 
52 Ghi – lydant išvalytas sviestas. 
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atsako į žmonių klausimus, „pranašauja“, rodo fokusus ir 
renka pinigus ar daiktus iš tų, kurie Manęs nepažįsta ir 
Mano tiesos negird÷jo. Tai tikra apgaul÷, kuri plinta lyg li-
ga. Neskatinkite jos. Kai tik pamatysite nuo jos nukent÷ju-
sių žmonių, iškart ją sustabdykite. Tie žmon÷s turi agentų 
ir maklerių. Nukenksminkite juos pirmiausia ir jų marione-
t÷s dings. Jie vilki šventais drabužiais, tačiau iš jų godumo 
matyti, kokie jie niekingi. Tie žmon÷s sako: „Baba man pa-
sirod÷ sapne ir liep÷, kad padarytum tai, duotum man pini-
gų“ ir pan. Nekreipkite d÷mesio į apgavikus. Skirkite jiems 
bausmę, kurios jie nusipeln÷. Privalau tai jums pasakyti. 

Amalapuramas, 1965 03 29 
 
 
 
 
 
 
   engva įveikti pyktį meile,  
prieraišą – mąstymu, 
melą – tiesa,  
blogas mintis – geromis,  
godumą – labdara. 

Satja Sai Baba 
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21. RRRRETA PROGA 

Duosiu jums patarimą – nesugadinkite n÷ vienos savo 
brangaus gyvenimo akimirkos. Praleiskite ją kuo naudin-
giau, kad sau ir kitiems suteiktum÷te tyro džiaugsmo. Dau-
gyb÷ jūsų iš visų kaimų atvyko į Amalapuramą. Tarp jūsų 
daug tokių, kurie yra per seni, kad atvyktų į Putapartį gauti 
Mano daršano, arba serga kūno ligomis ir negali patekti į 
priekines eiles. Pagalvokite apie juos – stov÷kite ten, kur 
esate, nesistumdykite, nesiveržkite į priekį. Esu aukštai, ant 
plokščio stogo – tad galite Mane matyti iš ten, kur stovite. 

Dabar turi dirbti ne liežuvis, o tik jūsų akys ir ausys. 
Gavę tokią progą, būkite išmintingi – nepraraskite jos. At÷-
jau suteikti jums palaimos. Esu pasirengęs čia stov÷ti tol, 
kol visi būsite sklidini palaimos. Kod÷l triukšmaujate? 
Dievą pajusti galima tik tada, kai aplinkui ramu. Tad liau-
kit÷s triukšmavę – tada aiškiai išgirsite Jo balsą. Kalba liu-
dija tikrą žmogaus išsiaukl÷jimą. „Ei tu, šiukšle! Gal matei 
pro čia žygiuojančius kareivius?“ – užklaus÷ aklo ūkininko 
nepraustaburnis. Po kelių minučių kitas nevala pareikala-
vo: „Neregy, praverk burną ir pasakyk, ar gird÷jai pro čia 
žygiuojančių kareivių triukšmą?“ Paskui pasigirdo trečias 
balsas: „Pone, gal gird÷jote, kaip pro čia žygiavo karei-
viai?“ Pagaliau pri÷jo ketvirtas žmogus ir užd÷jęs ranką ant 
neregio peties paklaus÷: „Mielas žmogau, gal gird÷jote pro 
čia žygiuojančius kareivius?“ V÷liau neregys tiksliai apibū-
dino jį klausiusius žmones pagal tai, kaip jie jį užkalbino: 
pirmas buvo kareivis, antras – kapitonas, trečias – minist-

 



Kalba Satja Sai, V tomas 
 

 128 

ras, ketvirtas – pats karalius. Žodžiai byloja apie žmogaus 
išsiaukl÷jimą. 

Tylus žmogus neturi priešų 

Liežuvis yra širdies šarvai, saugantys žmogų. Kalb÷-
dami garsiai, ilgai, nesitvardydami, piktai ir neapkęsdami, 
pakenksite savo sveikatai, sukelsite kitų žmonių pyktį ir 
neapykantą, sužeisite, sujaudinsite juos, nutrūks tarpusavio 
ryšys. Kod÷l sakoma, kad tyla yra auksas? Tylus žmogus 
neturi priešų. Jis gali netur÷ti ir draugų. Tačiau toks žmo-
gus visada turi laiko ir galimybių įsigilinti į save, ištirti sa-
vo klaidas bei trūkumus. Jam neįdomu ieškoti kitų žmonių 
klaidų. Kai paslysta koja, lūžta kaulas. Kai suklysta liežu-
vis, sugriaunate kito žmogaus tik÷jimą, atimate iš jo 
džiaugsmą. Tokios klaidos niekaip neištaisysite – žaizda 
kraujuos amžinai. Tad naudokit÷s liežuviu labai atsargiai. 
Kuo tyliau, mažiau ir maloniau kalb÷site, tuo geriau bus 
jums ir pasauliui.  

Kai esate taip susispaudę ir nerimstate, stumdote žmo-
nes, visokio plauko vagišiai turi gerą progą jus apšvarinti. 
Stovite apsvaigę, kad jums taip pasisek÷, sutelkę visą savo 
d÷mesį į Mane, o tuo metu kitų žmonių d÷mesys krypsta į 
jūsų piniginę ar auksinį v÷rinį. 

Žinau jūsų širdies lūkesčius ir rūpesčius, bet Mano šir-
dis jums nežinoma. Reaguoju į jūsų skausmą ar džiaugsmą, 
nes esu kiekvieno iš jūsų širdyje, gyvenu joje. Turite steng-
tis pažinti Mane geriau. Jei telegrafo darbuotojas nemok÷s 
Morz÷s ab÷c÷l÷s, ar jis gal÷s priimti telegramas? Jūsų meil÷ 
siunčiama tokia pačia Morz÷s ab÷c÷le kaip palaima, kurią 
jums teikiu. 

Meil÷ Dievui turi būti sukama į proto iškastą kanalą. 
Tačiau jūs, apimti meil÷s Dievui, elgiat÷s tarsi patvinusi 
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siautulinga up÷ – dieną naktį, šviečiant saulei ir lyjant lie-
tui, grūdat÷s aplink Mano gyvenamąją vietą ir šaukiate: 
„Džei!“ (pergal÷s šūksnis), stengdamiesi Mane įtikinti išeiti 
ir suteikti jums daršaną. Brangieji, taip elgtis nedera! Tai – 
ne atsidavimas ir ne meil÷. Nereikia kelti tokio triukšmo. 
Aš mielai išeisiu į verandą ir suteiksiu geidžiamą daršaną 
jūsų pačių širdies gelm÷je, nes girdžiu šauksmą, kuris 
sklinda ne iš jūsų gerklių, o iš širdžių.  

Gyvenimas turi būti skirtas  
ne kelti skausmą, o teikti džiaugsmą 

Daugiausia triukšmo keliate kivirčydamiesi d÷l vie-
tos – stipresnieji, reikalaudami savo teisių, atima jas iš kitų. 
Tačiau šioje didžiosios ramyb÷s buvein÷je turite ne trukdyti 
vieni kitiems, o pad÷ti. Nesielkite čia taip, kaip elgiat÷s ki-
tur. Čia neturi būti vietos pavydui, pykčiui, neapykantai ar 
varžyboms. Kaip gali iš širdies sklisti v÷sūs ramyb÷s, tiesos, 
taikumo ir meil÷s spinduliai, jeigu joje siaučia geismo ir 
pykčio liepsnos? Žmogaus gyvenimas – tokia reta proga! Jis 
turi būti skirtas ne kelti skausmą, o teikti džiaugsmą. Žino-
ma, žmogui būdinga pasiduoti pykčiui ar neapykantai. Ta-
čiau negalima leisti pykčiui siaut÷ti nevaldomai. Krantin÷s, 
užtvankos, tvenkiniai reikalingi suvaldyti Godavar÷s po-
tvyniams, kad vanduo pasiektų jūrą, nepakenkdamas abi-
pus krantų esantiems laukams. Jūs taip pat privalote prisi-
minti ribas ir valdyti savo pyktį bei neapykantą. 

Juk iš pradžių žemę reikia suarti, palaistyti vandeniu, 
paskui pas÷ti joje s÷klas, išrav÷ti piktžoles, aptverti nuo 
gyvulių ir kantriai laukti derliaus. Taip pat doryb÷mis suar-
kite ir širdies lauką, palaistykite dieviškos meil÷s vandeniu, 
pas÷kite joje Dievo vardo s÷klas, paskui prižiūr÷kite lauką, 
rav÷kite jį, aptverkite nuo nepastovumo ir abejonių gyvulių 
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drausm÷s tvora – tada Dievo vardas pražys meditacijos žie-
dais, o v÷liau gal÷site pjauti gausų žinių derlių. 

Deja, paliekate brangią žemę pūdymui. Jūsų širdies 
laukas apž÷lęs piktžol÷mis ir spygliuočiais – niekam iš to 
n÷ra džiaugsmo. Auginkite širdies javus ir supilkite į aruo-
dus sielos palaimos grūdus. Palaima – jūsų palikimas. Turi-
te teisę jos prašyti. Tik nežinote, nei kaip, nei ko prašyti. 
Prašykite ne liūdesio, o palaimos kaip savo esm÷s, būties 
(sath) ir sąmon÷s (chith). Tai labai paprasta. Kai tik suprasite 
tikrąją liūdesio priežastį, jis dings, nes liūdesys kyla tik d÷l 
nežinojimo. 

Amalapuramas, 1965 03 29, 9.30 vakaro 
 
 
 
 
 
 
 
    iekam nesuteikite skausmo 
nei savo mintimis, nei žodžiais, nei darbais –  
toks tebūna jūsų dvasinis darbas. 

Satja Sai Baba  
 
 
 

N



22. Deramo elgesio kodeksas 
 

 131 

22. DDDDERAMO ELGESIO KODEKSAS 

Kai Visuotin÷ Vidin÷ Esm÷ nusprendžia tapti žmogu-
mi, žmones apima nepaprastas džiaugsmas. Ilgai stovite po 
svilinančia saule – tad žinote, ką reiškia išdžiūvusią gerklę 
suvilgyti šaltu vandeniu. Tokį gaivų gurkšnį ištroškusiai 
žmonijai pasiūlyti ateina Dievo Įsikūnijimas. Jei tik kartosi-
te žodžius „tiesa, dora, ramyb÷ ir meil÷“, alkio nenumalšin-
site. Ar žodžiai gali suteikti palaimą? Vadovaukit÷s jais gy-
vendami, kaip to moko Dievo Įsikūnijimas, liudydamas Sa-
vo mokymą. Neišsipl÷sdami ir netrumpindami papasako-
kite, ką mat÷te ir gird÷jote – tada sakysite tiesą. Kai išmok-
site valdyti mintis, jūsų intelektas taps skvarbus ir tyras – 
visur ir visada matysite tik vienovę, ji virs vienintele tiesa, 
kurią reg÷site, gird÷site ir liudysite, nes nieko kita neliks. 
„N÷ra svarbesn÷s pareigos už tiesą“ (sathyaannaasthi paro 
dharmah). Kai kurie žmon÷s klausia: „Kaip laikydamiesi tie-
sos mes užsidirbsime pragyvenimui?“ Tačiau mirties neiš-
vengsite leisdami dienas nei vienaip, nei kitaip. Tad geriau 
mirkite vadovaudamiesi tiesa, nei nugrimzdę į melo liūną. 
Patys šią pareigą atlikite pirmiausia. Paskui gal÷site pa-
svarstyti apie kitų žmonių pareigas. Meluoti, regis, lengva 
ir naudinga, tačiau melas žmogų varžo ir stumia į pražūtį. 
Išvalykite savo širdį nesijaudindami, kad kiti to nedaro. 
Kiekvieno žmogaus likimas – jo rankose. Niekas jūsų ne-
įkalins, nes kiti taip pat n÷ra laisvi. Stenkit÷s siekti išsivada-
vimo savo greičiu nuo pat pradžių, kai tik gavote tokią ga-
limybę. Svetimame kokosų palmių sode gali prisirpti tūks-
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tantis vaisių, o šalia esančiame sode, kuris jums priklauso, – 
vos aštuoni šimtai. Tačiau jūs galite jaustis turtingi tik savo 
sode užaugintais vaisiais. Jokių teisių į kito žmogaus koko-
sus neturite. Užsidirbkite pragyvenimui patys, dirbkite sau. 
Tame pačiame kaime du žmon÷s, tur÷dami po du akrus že-
m÷s, grūdų į aruodus pripila skirtingą kiekį – tai lemia jų 
geb÷jimai ir d÷mesys, kurį teikia darbui, bei žem÷s, s÷klos 
ir trąšų kokyb÷. 

Paisykite savo elgesio kodekso 

Šventieji raštai kiekvieną žmogų supažindina su elge-
sio taisykl÷mis pagal jo amžių, užimamą pad÷tį, profesiją, 
dvasinio tobul÷jimo lygmenį, gyvenimo tikslą ir t.t. Nekriti-
kuokite žmogaus, kad jis elgiasi kitaip ar stengiasi sumaiš-
tyje nusiraminti ir įgyti drąsos, kad pasirinko kitokį kelią ar 
jam labiau patinka kitas Dievo vardas bei pavidalas! Paisy-
kite savo elgesio kodekso. Nepulkite laikytis kitam žmogui 
rekomenduojamų taisyklių. Ardžuna iš žmogiško gailesčio 
atsisak÷ žudyti savo gimines ir tokiomis nuod÷mingomis 
priemon÷mis siekti pergal÷s. Jis panoro būti elgeta. Tada 
Krišna primin÷ jam kitokias pareigas, svarbesnes už jo no-
rą, būtent: 1) kario (kshatriya) kastos pareigą (varnadharma), 
reikalaujančią kovoti su blogiu (jos nepaisyti, pasitraukti iš 
kovos lauko, yra didel÷ nuod÷m÷), 2) sielos pareigą (ath-
madharma), raginančią sutelkti d÷mesį į sielos tikrovę ir ne-
sijaudinti d÷l pralaim÷jimo ar pergal÷s, šlov÷s ar g÷dos, bū-
ti tik įrankiu Viešpaties rankose. 

Toliau garbinkite savo pasirinktą Dievą žinomais bū-
dais – pamatysite, kad vis labiau art÷jate prie Manęs, nes 
visi vardai ir pavidalai yra Mano. Nereikia jų keisti pama-
čius Mane ar išgirdus apie Mane. Kadangi šventųjų raštų 
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žinovas kalb÷jo jums apie Dievo Įsikūnijimus ir jų reikšmę, 
nor÷jau jums tai pasakyti. 

Ilgai stovite po kaitria saule. Jei toliau kalb÷siu, dar la-
biau pavargsite. Tod÷l baigiu kalb÷ti. Neskub÷dami, nesi-
stumdydami, nekeldami sumaišties, grįžkite į savo vietas. 
Tarp jūsų yra vaikų, senų ir ligotų žmonių. Būkite jiems d÷-
mesingi. 

Amalapuramas, 1965 03 29, 11.30 ryto 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ienov÷ yra dieviškumas. 
Tyrumas – sielos nušvitimas. 
Gyvenkime ir džiaukim÷s dovanomis kartu. 

Satja Sai Baba 
 

V  
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23. VVVV    IRVö ANT KAKLO 

Ši žem÷ yra veiksmo žem÷ (karmakshetra). Joje veikla 
virsta dvasiniu darbu, kiekvienas žmogus išsikelia tikslą – 
susilieti su Absoliutu. Deja, ši žem÷, pamiršusi, jog ramy-
bę gali suteikti tik dvasinis tobul÷jimas, susižav÷jo juslinių 
malonumų bei pasaulietin÷s laim÷s miražu. Žmon÷s su-
prato, kad praturt÷ję ar tapę kurio nors mokslo ekspertais 
ir meno meistrais, būdami sveiki fiziškai, nesijaus laimingi 
tikrąja žodžio prasme, tačiau vis tiek ieško laim÷s tik 
įprastais būdais. O juk tereikia palengva ugdyti neprierai-
šą, mąstyti apie Dievą, sutelkti d÷mesį į Jo malonę, j÷gą ir 
išmintį. 

Vedas sudaro trys dalys: karma, upaasana ir jnaana. Kar-
ma, arba veikla, atliekama aukojantis, negalvojant apie nau-
dą, išvalo protą. Upaasana, arba sistemingas Dievo garbini-
mas, mąstant apie Jo šlovę, grožį ir įvairiopas apraiškas, la-
vina koncentraciją. Karma ir upaasana padeda aiškiau su-
vokti tikrovę, kitaip sakant – jūs įgyjate dvasin÷s išminties 
(jnaana), nukrenta iliuzijos šydas ir pamatote Dievo šlovę. 
Tačiau dabar šios trys Vedų dalys pamirštos, iš jų net šai-
pomasi. Žinokite, kad joks objektas savaime neteikia nei 
džiaugsmo, nei malonumo. Toks jis atrodo tik jums. Ne jis, 
o jūs esate sklidini džiaugsmo. Išliejate džiaugsmą objektui, 
priskiriate jį jam tik tod÷l, kad pasiduodate kūrybos apgau-
lei. Jei objektas gal÷tų pats kelti kitiems džiaugsmą, visi vi-
sada ir visur juo džiaugtųsi. Tačiau taip nebūna. Iš tikrųjų 
džiaugsmą kelia žmogaus protas.  
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Žmogaus esm÷ tyra 

Iliuzija turi išsisklaidyti – tik tada kaita liausis ir žmo-
gus ištrūks iš gimimo, gyvenimo bei mirties gniaužtų. Gali-
ma tai pavadinti tikslo pasiekimu, susiliejimu su Absoliutu 
ar visata (saaujyam), tiesioginiu Aukščiausiosios Tikrov÷s 
pažinimu (Brahmasaakshaathkaaram) arba susivienijimu su 
Begalybe (aikyaanusandhaanam) – kad ir kokie skirtingi būtų 
pavadinimai, prasm÷ ta pati – kiekvienas mirtingasis turi 
siekti nemirtingumo, nes jis yra nemirtingumo vaikas. Kaip 
tik tod÷l nem÷gstu, kai žmon÷s save vadina nusid÷j÷liais, 
„gimusiais nuod÷m÷je, gyvenančiais nuod÷m÷je, esančiais 
iš esm÷s nuod÷mingais“. 

Primenu jiems, kad taip sakydami jie paneigia savo vi-
dinę tiesą. Tik pašaukite tokį žmogų: „Ei! Nusid÷j÷li!“, jis 
supykęs atsisuks ir dar pagrasins jus prikulti. Kod÷l? Tod÷l, 
kad žodis „nusid÷j÷lis“ žeidžia žmogaus esmę, kuri yra ty-
ra, tvirta, amžina ir nesavanaudiška. Daužydami žalią ta-
marindo vaisių, pakenksite jo s÷klai. Tačiau daužkite prino-
kusį vaisių kaip norite – akmeniu ar plaktuku, s÷kla liks 
sveika. Būkite tarsi prinokusio tamarindo vaisiaus s÷kla. 
Nepasiduokite likimo smūgiams. Kai suvoksite, jog esate 
ne kūnas (deha), o kūno gyventojas (dehi), jokie smūgiai ne-
bus jums baisūs.  

Šventųjų raštų žinovas, išmanantis Vedas, kalb÷jo apie 
Mirties dievą Jamą ir jo kariuomen÷s, kuria jis puola žmo-
nes, vadus: geismą (kaama) ir pyktį (krodha). Tačiau Jama 
n÷ra asmuo, jojantis ant buivolo ir laikantis rankoje kilpa-
virvę, kuria gaudo sielas, kad nusitemptų jas į savo karalys-
tę53. Ne. Mirties dievas vadinamas Laiku (kaala). Laikas yra 
                                                 
53 Tradiciškai Mirties dievas Jama induizme vaizduojamas jojantis ant 

juodo buivolo, vienoje rankoje laikantis kilpavirvę, kurią užmeta sa-
vo aukoms, kitoje – v÷zdą, žmonių bausm÷s simbolį.  
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Mirties dievas, nes jis negailestingas. Kai ateis laikas, tur÷si-
te išeiti. Kiekvieną parą jūsų gyvenimas sutrump÷ja 24 va-
landomis. Mirties dievas, kaip Laikas, yra visur ir viską ga-
li. Jis neturi fabriko, kuriame gaminamos virv÷s milijonams 
mirštančių žmonių tempti. Mirštantysis pats nusipina ir už-
sineria ant kaklo kilpavirvę. Mirties dievui tereikia prieiti ir 
ją truktel÷ti. Visą gyvenimą kiekvienu darbu žmogus pina 
tokią kilpavirvę. Jei dirbsite savanaudiškai, galvodami apie 
save ir tik sau teikiamą naudą bei darbo vaisius, virv÷ bus 
ilga ir stipri. 

Tikroji aukojimo ir garbinimo prasm÷ 

Tačiau jei dirbsite aukodamiesi, virv÷ nebus labai ilga 
ir stipri. Geri darbai teikia didelę ramybę ir džiaugsmą. Juk 
patys šiandien tai mat÷te. 10 valandą ryto čia vyko paskuti-
nis aukojimas šventajai Rudrajagos54 ugniai, o po 5 minučių 
netik÷tai pasipyl÷ lietus. Nežinantys tikrosios Vedose mini-
mo aukojimo (yajna) ir garbinimo (yaaga) prasm÷s pajuokia 
tokias apeigas tvirtindami, kad jas atliekant eikvojamas 
brangus ghi bei kuras, kuriuos galima būtų panaudoti nau-
dingiau. Žmon÷s nesupranta, kad jų valgomas maistas taip 
pat eina perniek, nes jie nedaro nieko gera nei pasauliui, nei 
sau. Rūkydami cigaretes, puikuodamiesi vasariniais švar-
keliais, žiūr÷dami filmus, klausydamiesi radijo taip pat ne-
protingai leidžiate laiką.  

Matydami, kaip skulptorius kala akmenį kaltu, sakote, 
jog toks daužymas yra brangaus laiko ir vertingo akmens 
švaistymas. Tačiau akmuo netrukus virs Dievo pavidalu. 
Matydami, kaip valstietis barsto į minkštą žemę brangias 

                                                 
54 Rudrajaga – Vedose aprašytas ritualas, kai į šventosios ugnies aukurą 

pilamas išvalytas sviestas, skirtas permaldauti Rudrą (kitas Šivos 
vardas), visatą sunaikinantį dievą.  



23. Virv÷ ant kaklo 
 

 137 

s÷klas, kaltinate jį niekais leidžiant maistą. O juk po kelių 
m÷nesių valstietis pjaus šimtą kartų gausesnį derlių. Kriti-
kuojate juos tod÷l, kad esate neišman÷liai ir trumparegiai. 
Šį rytą visų nuostabai palijęs lietus Manęs n÷ kiek nenuste-
bino, nes tai – neišvengiama ritualo pasekm÷, ypatingas 
mokslas, kurį išmano šie vyrai. Gerbkite juos už tai.  

Esama daug tokių, kurie ciniškai kalba net apie tiesą, 
dorą, ramybę ir meilę. Anot jų, vadovaudamiesi tiesa nieko 
negausite, o truputis melo labai padeda, dora tinka ne visa-
da, jei ugdysit÷s ramybę, teks kęsti smūgius, jei išgars÷site 
kaip mylintis žmogus, visas kaimas supuls ir pasidalys jūsų 
sunkiai uždirbtą turtą. Taigi jų nuomone, puosel÷ti tokias 
vertybes – tikra kvailyst÷. 

Dora reikalauja gyventi taip, kaip mokote kitus 

Tačiau truputį pagalvoję suprasite, kad tokia kritika 
absurdiška. Meluojant reikia ypač įtempti protą, lavinti 
gudrumą ir atmintį. Daug lengviau kalb÷ti tiesą ir nesukti 
sau galvos. Jei ką nors pamat÷te, išgirdote ar padar÷te, kal-
b÷kite apie tai taip, kaip buvo iš tikrųjų. O dora? Dora rei-
kalauja gyventi taip, kaip mokote kitus, daryti tai, ką sako-
te, laikytis nurodymų bei taisyklių. Uždirbdami pinigus 
dorai, siekdami tikslo pamaldžiai, bijodami Dievo, gyven-
dami d÷l Dievo vadovausit÷s dora. 

Ministras Narasinga Rao savo kalboje citavo vieną 
draugą, kuris jam pasakojo apie pavojus, tykančius visuo-
men÷s, kurios pragyvenimo lygis staiga pakyla, kai pasta-
toma užtvanka ar gamykla. Jo nuomone, projekto kūr÷jai 
pirmiausia tur÷tų pagalvoti, kaip išvengti neatsargumo, 
puikavimosi ir nusikaltimų, kurių paprastai atsiranda, kai 
žmon÷s praturt÷ja. Žinoma, taip yra visur – turtas (dhana) 
siejamas su nusikalstamu elgesiu (madha). Varguoliai tur-
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tingi meil÷s Dievui. Kunt÷55 meld÷ Viešpatį, kad jos sunku-
mai nesibaigtų, nes jie padeda jai nuolat galvoti apie Jį. Tur-
tas – didel÷ kliūtis žengiant dvasinio tobul÷jimo keliu. Jei 
jau esate turtingi, bent jau netapkite savo banko sąskaitos, 
namų, automobilių ar patogumų, kurių reikalaujate, ver-
gais. Manykite, kad jie jums patik÷ti Dievo. 

Klausydamiesi pasakojimų, stenkit÷s pasitaisyti 

Vedos vadinamos sruthi, nes jų klausytis reikia d÷me-
singai. Besiklausantiems kils minčių, pajusite įkv÷pimą kri-
tiškai įvertinti savo pad÷tį, pasteb÷ti savo trūkumus bei 
silpnybes, net savo pranašumus ir nuopelnus. Ausis gali 
taisyti, keisti, vadovauti. Klausykit÷s „Ramajanos“ ir „Ma-
habharatos“. Pasinaudokite galimybe, kurios daugelis ne-
įvertina. Patys supraskite, kuo didingi buvo Rama, Krišna, 
Mira ir Radha. Apmąstydami jų gyvenimus, jų rodomus 
jums pavydžius, keiskite savo įpročius, požiūrį, santykį su 
pasauliu, visuomene, savimi – tada išsivaduosite. Ausis pa-
veiks galvą, galva duos nurodymą rankai, ranka įvykdys 
nurodymą. Tad klausykit÷s apie g÷rį, darykite gerus dar-
bus, dalykit÷s g÷riu su kitais. Tai suteiks jums džiaugsmo ir 
pasitenkinimo. 

Dora reikalauja kalb÷ti maloniai ir švelniai. Būkite dos-
nūs, išmintingi. Nušluostykite kenčiančio žmogaus ašaras, 
palengvinkite dejuojančio skausmą. Ne meskite vargšui pi-
nigą, o paduokite jį pagarbiai, maloniai, nuolankiai. Stenki-
t÷s gyventi su kitais darniai. Dabartinis amžius vadinamas 
Geležies amžiumi (Kali yuga). Tačiau jis daug blogesnis! Tai 
Nesantaikos amžius (Kalaha yuga). Nesantaika vyrauja vi-
sur: šeimoje, kaime, visuomen÷je, šalyje, pasaulyje. Svar-
                                                 
55  Kunt÷ – „Mahabharatos“ veik÷ja, pandavų motina ir Krišnos t÷vo 

Vasudevos sesuo. 
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biausia jos priežastis – plintantis egoizmas ir menkaverčių, 
laikinų malonumų troškimas. 

Džanaka kaup÷ dvasin÷s išminties turtus, bendrauda-
mas su savo meto išminčiais, Dašaratha – su Vasištha56. Jūs 
taip pat semkit÷s reikalingų dvasinių žinių iš šių braminų, 
Vedų žinovų, kurie jas išsaugojo, nors ir labai skurdo ar bu-
vo apleisti. Valdovai ir pavaldiniai, paprasti žmon÷s ir poli-
tikai iš jų šaip÷si. Šių vyrų žinios, „sukrautos prekių sand÷-
liuose“, nemato šviesos ir niekam nebeteikia naudos. Kai 
kam įdomu, kod÷l Aš, keliaudamas po įvairias vietoves, ve-
žuosi juos kartu. Kai kas net užjaučia Mane, kam užsikrau-
nu tokią naštą, nes, jų nuomone, tai beprasmiška. Ne, tai 
n÷ra beprasmiška. Dievo Įsikūnijimas at÷jo tam, kad sugrą-
žintų juos į visuomenę. Būdamas su jais Aš patiriu palaimą. 

Nedera smerkti visų 

Nevertinkite šių žmonių pagal jų aprangą ar išvaizdą. 
Kai kurių iš jų gyvenimas n÷ra tokio aukšto lygio, kokį jie 
skelbia. Tačiau jų – tarsi ryžių maiše smulkių akmenukų – 
iš tikrųjų yra mažai ir jie lengvai atpažįstami. Nekaltinkite 
debesų, liejančių tyrą vandenį, kad nukritęs į žemę vanduo 
tampa nešvarus. Negerai ir nedera smerkti visų. Imkite pa-
vyzdį iš Manęs. Aš niekada nesipučiu, kai kiti Mane giria, 
ir nesusigūžiu, kai kas nors Mane plūsta. Nedaugelis su-
pranta Mano tikslą ir reikšmę, tačiau Aš d÷l to nesijaudinu. 
Kod÷l tur÷čiau jaudintis, jei kiti Mane kaltina tuo, kas Man 
n÷ra būdinga? Kod÷l tur÷čiau jaudintis, jei žmon÷s pastebi 
tai, kas Man būdinga? Sai visada sako: „Taip, taip, taip“. 
Kai sakote: „Taip, Tu esi Dievas“, Aš esu Dievas. Kai sako-
te: „Ne“, pritariu: „Nesu“. 
                                                 
56 Vasištha buvo vienas iš garsiausių senov÷s šventųjų, gyvenęs Ramos 

laikais. 
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Aš esu palaima, ramyb÷, drąsa. Manykite, kad Aš – jū-
sų sielos esm÷ (athmathathwam), ir neapsigausite. Ryžkit÷s 
nuo šios dienos matyti kitų tik g÷rį, savyje didinti g÷rį. Tai – 
tinkamiausias dvasinis darbas. Vaduokit÷s iš pykčio, neapy-
kantos, pavydo ir godumo, mąstydami apie Dievo vardą, 
kuris jums atskleidžia Dievo šlovę. Laikyti savo širdyje pyktį 
ir neapykantą – tarsi nešti vandenį skyl÷tame kibire. 

Rūpinkit÷s senosios išminties saugyklomis 

Keliaudamas po Rytų Godavar÷s rajoną mačiau dau-
gyb÷s vyrų ir moterų atsidavimą. Akivaizdu, kad žmon÷s 
ištroškę dvasingumo ir Dievo. Tas troškulys teb÷ra slaptas, 
bet jis stiprus. Palijus lietui, sausa žem÷ apsikloja žalia žole, 
nes vanduo pagirdo po ja esančias šaknis. Būdamas čia Aš 
taip pat pažadinau slaptingai jūsų širdyse glūdintį dvasinį 
ilgesį ir priverčiau jį iškilti į paviršių. D÷l tokio ilgesio jūs 
nepasidav÷te alkiui ir troškuliui, patyr÷te didelį džiaugsmą 
bei pasitenkinimą. 

Rūpinkit÷s senosios išminties ir doros saugyklomis, 
šiais mokslo vyrais. Juk lekiate pas juos tik tada, kai jums 
prireikia šventiko vestuv÷ms ar kitoms apeigoms. Jums ne-
rūpi, ar šie žmon÷s turi kuo apsirengti ir pavalgyti, ar jiems 
sudarytos sąlygos studijuoti šventuosius raštus, mokyti sa-
vo vaikus ir gyventi taip, kaip dera gyventi visuomen÷s 
mokytojams bei vadovams. Gerbkite juos – tada tur÷site iš 
jų daugiau naudos. 

Radžamundris, 1965 03 30 
 
    yvenimas t÷ra proga patiems pamatyti,  
kur yra jūsų pradžia, o kur pabaiga... 

Satja Sai Baba  

G 
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24. PPPPAKILKITE AUKŠČIAU 

Maža s÷klel÷ palengva virsta dideliu medžiu. Atlikda-
mas kasdienes pareigas, sakydamas švelnius žodžius ir 
dirbdamas gerus darbus žmogus tampa dieviškas! Baisiau-
sia, kai elgiat÷s priešingai nei kalbate, kai jūsų ranka daro 
ne tai, kas sklinda iš jūsų lūpų. Jei negalite elgtis taip, kaip 
kalbate, tyl÷kite, nepatarin÷kite kitiems, nebūkite veidmai-
niai. Nemokykite doros savo nedorais poelgiais. Dora pa-
stovi, ji niekada nesikeičia ir negali nusmukti. Deja, tų, ku-
rie turi jos laikytis, tik÷jimas ir pastovumas silpsta. Žmogus 
vertinamas ne pagal pamokymus, kuriuos jis dalija kitiems, 
o pagal savo darbus. Štai ką tik kalb÷jęs žmogus pateik÷ iš-
minčių ir šventųjų, anksčiau gyvenusių šiame rajone, sąra-
šą, tačiau paklauskite savęs: „Kokią naudą mums dav÷ jų 
patirtis?“ Klausydamiesi sąrašo panarinote galvas ir deja-
vote d÷l dvasinio tobul÷jimo nuosmukio! Paklauskite savęs: 
„Ar esame nusipelnę tokio palikimo?“ 

Prezidentas primin÷ anglų poeto žodžius, kad žmo-
gaus gyvenimas yra tarsi Dievo pramoga, Jis truputį pažai-
džia su juo lyg su drugeliu, o paskui tą drugelį sutraiško. 
„Jie mus žudo d÷l malonumo“, „Gyvenimas – idioto pasek-
ta pasaka“, – pacitavo kalb÷tojas ir pridūr÷, jog, pasak Va-
karų poetų, likimas aklas ir žiaurus, o žmonija, pažengusi į 
priekį technikos ir technologijos srityje, n÷ kiek netobul÷ja. 
D÷l to jį ap÷musi neviltis. Tačiau tokie pasakymai tik bylo-
ja, kad žmon÷s n÷ra patyrę svarbių išgyvenimų, nušvitimo. 
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 Nepasiduokite liūdesiui 

Šios šalies šventųjų patirtis kitokia. Juk žinote (turite 
sužinoti), kad kūnas, turintis vardą ir pavidalą, t÷ra laiki-
nas būstas. D÷l vardo ir pavidalo viskas atrodo laikina. Gir-
d÷jote, jog Viešpats šventykloje suteik÷ palaiminimą ranka, 
papuošta deimantais! Žmon÷ms atrodo, kad Dievas turi tu-
r÷ti vardą ir pavidalą, tačiau kaip tik tai yra trūkumas, sie-
jamas tik su tam tikra apraiška. Vardas ir pavidalas reika-
lingi tam, kad žmon÷s gal÷tų patirti džiaugsmą (sukha), o 
džiaugsmą visada lydi liūdesys (dukkha) – tai dvi tos pačios 
monetos ar lapo pus÷s. 

Ir liūdesys, ir džiaugsmas kyla d÷l prieraišos prie jusli-
nių objektų. Kai tik suvoksite, jog esate ne pojūčiai ir pro-
tas, o Tas, kuris vadovauja pojūčiams ir protui, pakilsite 
aukščiau už liūdesį ir džiaugsmą. Indijos prezidentas nese-
niai neteko artimo žmogaus, tačiau neleido, kad liūdesys 
paveiktų jo, kaip prezidento, darbą. Niekas nesutrukd÷ jam 
atlikti savo pareigų. Nepasiduokite liūdesiui ir tapsite savo 
vidin÷s šalies prezidentais. Pojūčiai su juos lydinčiais ska-
tuliais, troškimais, požiūriais ir t.t. yra jūsų tarnai, įrankiai, 
kurie privalo vykdyti jūsų įsakymus.  

To moko Vedos. Kartą vestuvių procesijoje buvo veža-
mas iš vytelių nupintas dramblys didumo sulig gyvu 
drambliu. Žmon÷s steb÷damiesi žiūr÷jo į jį, o kai kurie net 
išdrįso jį kritikuoti sakydami, kad jo kojos per trumpos, 
ausys netinkamos ir t.t. Tačiau maketas, prikimštas fejer-
verkų (kurie po kelių minučių buvo paleisti), su dideliu 
trenksmu sprogo nušviesdamas dangų ryškiomis spalvin-
gomis žvaigždut÷mis. Tad kam reik÷jo kritikuoti daiktą, 
kuris kaip ir kūnas, netrukus virto niekuo? Kūnas t÷ra įran-
kis aukštesniam tikslui siekti, pamatyti visatos didybę, ku-
rios dalimi patys esate! 
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Žengdami Dievo keliu, patirsite didelių sunkumų  

Šiam tikslui pasiekti naudokit÷s savo talentais, protu ir 
atmintimi. Keiskite vertybes, pakilkite aukščiau už troški-
mus. Tegu aukštesn÷s nuostatos visada jums būna svarbes-
n÷s nei žemesn÷s. Asilas tempia sandalo medį, neišmanyda-
mas apie sandalą nieko, išskyrus tai, kad jis sunkus. Žmogus 
taip pat neša pasaulietinių neramumų naštą, nežinodamas, 
kas jo tyko už nugaros. Pojūčiai traukia jį nuo aukštesnio 
tikslo į šalį – tad juos reikia griežtai tikrinti ir lavinti. Jei 
nevaldysite savo pojūčių, visi iškilmingi ritualai, ilgos medi-
tacijos valandos ir jūsų duoti įžadai bus tik spektaklis. 

Jei esate iš tikrųjų atsidavę Dievui, negalite pulti į ne-
viltį ar kilti į padanges, pasitenkinti menkais laim÷jimais. 
Privalote kovoti su nes÷km÷mis, praradimais, apkalbomis, 
nelaim÷mis, pajuoka, egoizmu, puikybe, nekantrumu, bai-
lumu. Skaitykite apie Džajadevos, Thukaramo, Ramdaso ir 
Sakubai57 gyvenimus, prisiminkite, kaip piemenait÷s šmei-
ž÷ Radhą. Tada suprasite, kokius didelius sunkumus jiems 
teko patirti žengiant Dievo keliu. Daugelis šiuolaikinių 
žmonių plačiai išsižioja steb÷damiesi Vakarų šalimis, ku-
rios gamina į M÷nulį arba aplink Žemę skrendančias rake-
tas. Kosmonautai, nuskrendantys kosmose daugybę kilo-
metrų, nežino, kaip nors per centimetrą priart÷ti prie savo 
kaimyno ar brolio, neįsigilina į savo vidų, nors labai nori iš-
tirti išorinę iliuziją! 

Tiesa, glūdinti visose būtyb÷se, yra ir jumyse. Ieškoki-
te jos, pažinkite vienovę, drąsos, meil÷s, išminties šaltinį. 
Nežinote, kad maistą, kurį valgote, pasisavina Jis, nes Pats 
yra prisipažinęs „Gytoje“: „Aš esu visų būtybių ugnis 
(vaishwaanara), virškinanti jūsų valgomą keturių rūšių 

                                                 
57 Sakubai – uoli Krišnos, dar kitaip vadinamo Vithala, sek÷ja. 
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maistą.“ Toji ugnis virškina maistą, tačiau tai daro atsargiai, 
kad nenudegintų skrandžio. Jis yra bet kokios veiklos es-
m÷, nors Pačiam jokia veikla nerūpi. 

Neįsileiskite pasaulio į vidų  

Būkite tarsi lotosas, kurio neveikia nei dumblas, kuria-
me gim÷, nei vanduo, kuris jį maitina. Žmogaus nuopelnai 
ir trūkumai, įgyti ankstesniuose gyvenimuose, yra dum-
blas, kuriame jis gimsta, kerinti iliuzija, vadinama pasau-
liu, – jį maitinantis vanduo. Tačiau nepasiduokite kerams, 
pakilkite lyg lotosas aukščiau virš žemiškų prieraišų. Būki-
te pasaulyje, tačiau neįsileiskite jo vidun, neleiskite jam su-
ardyti jūsų vertybių sistemos.  

D÷l netinkamai suprantamų vertybių net atvykę į šią 
šalį nešiojate po pažastimi pasikišę tranzistorius! Dabar tai 
virto mada – žentai kaip gal÷dami greičiau stengiasi pa-
čiupti tranzistorius iš savo uošvių. Štai viename dideliame 
mieste gyveno vienas jaunuolis. Kartą jo aplankyti atvyko 
t÷vas. Sūnus pats sutiko t÷vą stotyje. Bevažiuodamas namo 
motorizuota rikša, t÷vas, priblokštas eismo gaudesio ir 
triukšmo, pamat÷, kad vienas vaikinas, pasikišęs po pažas-
timi, nešasi mažą stačiakampę d÷žutę. Gatv÷je buvo ir dau-
giau madingai apsirengusių, abejinga veido išraiška išdi-
džiai besinešančių tokias d÷žutes jaunuolių. T÷vas paklaus÷ 
sūnaus, kiek kainuoja nusiskusti barzdą. Kai sūnus atsak÷, 
kad pusę rupijos, t÷vas nusisteb÷jo, kad labai pigu. „Tie 
barzdaskučiai, pasikišę po pažastimi d÷žutes, puikiai apsi-
rengę, taip turtingai atrodo, kad pamaniau, jog už barzdos 
nuskutimą jie tur÷tų imti bent jau penkias rupijas“, – pasa-
k÷ jis. Vargšui žmogui pasirod÷, kad tranzistoriai yra barz-
daskučio įrankių d÷žut÷s. Iš tikrųjų dauguma vaikinų, ku-
rie nešioja tokius tranzistorius ir jų klausosi, nieko neišma-
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no apie muziką: nei rytų, nei vakarų, nemoka n÷ trupučio 
geografijos, istorijos ar politikos, kad gal÷tų vertinti žinias. 
Jie mūvi rankinius laikrodžius, bet nežino, kuri valanda, tik 
ištiesia ranką s÷dintiems šalia, kad šie pasižiūr÷tų patys! 
Jaunuoliai nepažįsta valandų, tod÷l jiems apskritai tų laik-
rodžių nereikia. Jie tik prisidaro sau daugiau rūpesčių! 

Sužinoję svarbiausią dalyką, žinosite ir visa kita. Tokį 
patarimą, pasak Upanišadų, Udalakai58 dav÷ jo dvasinis 
mokytojas. Jūs esate branduolys, savo pasaulio centras. Be 
jūsų nebus ir pasaulio. Kol nepažinsite savęs, nepažinsite 
pasaulio, nes jis yra jūsų kūrinys. Štai sutikę kokį nors žmo-
gų klausiate: „Kaip laikaisi?“ Tačiau ar kada nors paklaus÷-
te patys savęs: „Kaip aš laikausi?“ Teiraujat÷s apie pašali-
nius žmones: „Kas jis?“, bet ar paklaus÷te savęs: „Kas aš?“ 
Ar ieškojote atsakymo? Kaip tik to moko Vedanta. Kaip tik 
tai jums stengiasi pasakyti šie mokslo vyrai. 

Svarbu nuolat gilintis 

Kai kas iš jūsų suabejos, ar verta tai sakyti tokiai dide-
lei auditorijai. Juk tokie dalykai pašnabždami į ausį tik la-
bai uoliems ieškotojams. Iš kur žinote, ar tokių čia n÷ra? Ži-
nau, jog dauguma brangins šiandien čia išgirstus žodžius, 
juos permąstys. Galbūt jie prisimins juos, kai jiems labai to 
reik÷s. Galbūt tada jie pasakys: „Ak, Baba mums tai kalb÷jo 
tądien Radžamundryje.“ Jokia patirtis niekur nedingsta. Ji 
pasuka įvykius tam tikra linkme, keičia požiūrį ir įpročius, 
susiklosčius tam tikroms aplinkyb÷ms padeda susivokti. 
Tod÷l noriu, kad skaitytum÷te „Bhagavadgytą“. Mokytis iš 
„Gytos“ – tarsi mokytis plaukti59. Mok÷dami plaukti nepa-

                                                 
58 Udalaka – garsus Vedų laikų išminčius. 
59 Sai Babos žodžių žaismas: „Learning Geetha is like learning swim-

ming (eetha)“. 
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skęsite. „Gyta“ neleis jums paskęsti klastinguose pasaulie-
tiškų geidulių vandenyse. Kaip tik d÷l „Gytos“ at÷jo Dievo 
Įsikūnijimas Krišna. 

 Keturios žmogaus pareigos 

„Gyta“ yra Jo įsakymas. Kaip galite tik÷tis pelnyti 
mokytojo malonę, jei nevykdote Jo įsakymų? Jei sūnus sa-
ko t÷vui: „Duok man ramybę. Man nereikia tavo nurody-
mų“, tegu nesitiki, kad t÷vas skirs jam turto dalį. „Gyta“ 
taip pat padeda atpažinti Dievo Įsikūnijimus. Kai Dievas 
ateina kokiu nors pavidalu, žmogų paprastai apninka abe-
jon÷s ir jis praranda brangią galimybę. Žmogus klausia sa-
vęs ir visų sutiktųjų: „Ar tai – tiesa? Ar taip gali iš tikrųjų 
būti?“ Abejon÷ms neišsisklaidžius jis liaujasi aiškinęsis, 
nuklysta į tyrlaukius. Svarbu pačiam nuolat tikrinti faktus. 
Nepasiduokite kitų nuomonei, patys mąstykite, kaupkite 
patirtį ir nuspręskite, kokiu keliu eiti. Tik žengdami savo 
keliu patirsite džiaugsmą. Jei kiti žmon÷s vers ar įtikin÷s 
jus rinktis tam tikrą kelią, kilus pirmai kliūčiai pulsite į ne-
viltį ir grįšite atgal. 

Kokios jūsų pareigos? Pasakysiu glaustai. Pirma, su 
meile, pagarba ir d÷kingumu rūpinkit÷s savo t÷vais. Antra, 
„sakykite tiesą, elkit÷s dorai“ (sathyam vadha, dharmam cha-
ra). Trečia, tur÷dami nors truputį laisvo laiko kartokite 
Dievo vardą, mintyse įsivaizduodami Jo pavidalą. Ketvirta, 
niekada blogai apie kitus nekalb÷kite, neaptarin÷kite jų trū-
kumų. Pagaliau niekam nesuteikite skausmo.  

Dabar vienintel÷ pigi prek÷ yra „žmogus“. Visa kita la-
bai pabrango. Labiausiai apleistas ir sumenkintas yra žmo-
gus. Vakar ministras kalb÷jo, jog atlikus brangius projektus, 
rajono žmon÷s praturt÷ja, tačiau neišvengiamai padaug÷ja 
nusikaltimų, blogio, nes niekas negalvoja apie tai, kaip su-
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tvirtinti visuomen÷s, kuri pasipeln÷ iš projekto, moralę! Vi-
suomen÷ iš tikrųjų bus laiminga tik tada, kai jos nariai 
džiaugsis puikia sveikata, puosel÷s dvasios ramybę, vertins 
žinias ir tarnaus kitiems. Žmon÷s turi pakilti virš savo pui-
kyb÷s, noro pasirodyti, godumo, ambicijų ir suvokti, kad 
kūnas ir materija laikini. 

Priemon÷s ir tikslai turi būti kilnūs 

Kad ir kas nutiktų, neišsukite iš doros kelio. Hanuma-
nas60, pamatęs Lankoje, Ašokos medžių girait÷je Sitą, ap-
suptą demonų, vienišą ir bej÷gę prieš savo pagrob÷jus, pa-
juto tokį didelį skausmą, kad tar÷ sau: „Visas pasaulis sken-
di liūdesyje, nes Motina kenčia. Pasisodinsiu ją ant peties ir 
perskridęs jūrą grąžinsiu Ramai, pradžiuginsiu ją.“ Tą jis ir 
pasiūl÷ Sitai, tačiau paklausykite, ką ji atsak÷. Sita nepasi-
dav÷ pagundai pab÷gti iš nelaisv÷s, susitikti su savo Vieš-
pačiu, t÷vynainiais, gimin÷mis. Ji laik÷si doros sakydama: 
„Aš pati, savo noru, niekada nepaliesiu jokio kito vyro, iš-
skyrus savo Viešpatį. Be to, nenoriu sumenkinti šlov÷s, kuri 
laukia mano vyro, nes jis, puikiai valdydamas ginklus, bū-
tinai mane išvaduos. Grąžindamas mane dabar pakartosi 
smerktiną Ravanos poelgį.“ Priemon÷s tokios pat svarbios 
kaip ir tikslas. Tikslu negalima pateisinti priemonių. Jis turi 
būti toks pat kilnus. 

Prezidentas min÷jo, kad Aš įkūriau Prašanti šventųjų 
raštų žinovų sambūrį, tačiau atminkite – kiekviena įstaiga 
ar žmogus, besistengiantys išsaugoti dorą, yra Mano. Aš 
esu kiekviename, kuris daro gerus darbus, deramai kalba 
ir mąsto. 

Radžamundris, 1965 03 31 

                                                 
60 Hanumanas arba Andžan÷ja – „Ramajanos“ veik÷jas. 
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    ei vieta, kurią norite pasiekti, yra arti,  
pakaks link jos žengti žingsnį.  
Jeigu ji yra toliau, jums gali prireikti  
jaučiais arba arkliais traukiamo vežimo.  
Nor÷dami įveikti dar didesnį nuotolį,  
tur÷site važiuoti automobiliu arba skristi l÷ktuvu.  
Tačiau arčiausiai prie jūsų yra Viešpats.  
Praverkite iliuzijos duris.  
Nutraukite neišmanymo skraistę.  
Atsimerkite. Jis čia pat, priešais jus!  
Juslinių malonumų rūkas slepia nuo jūsų Dievą.  
Įjunkite šviesą – tamsa dings ir Jis taps regimas.  

Satja Sai Baba 
 

J  
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25. DDDDAUG ŠVENTŲ ŽMONIŲ 

Dvasiniai dalykai siejami su patirtimi. Žmogus slapta 
visada siekia tokios patirties, tačiau greitai pamiršta, kad 
jam įgimtas dieviškumas ir šventumas. Tai jis gali prisimin-
ti gilindamasis į Vedantą ir tinkamai studijuodamas šven-
tuosius raštus. Kai kurie kabin÷jasi prie Vedantos, sako, 
kad žmon÷s, ją skaitydami, aptingsta, pradeda vengti parei-
gų. Tačiau svarbiausia žmogaus pareiga turi būti sau, di-
džiausią d÷mesį reikia skirti sau.  

Ciniška kritika nūnai virto mada. Deja, ji tik rodo kri-
tikų neišmanymą ir egoizmą. Anot jų, vienuoliai (sanyaa-
sins) yra tarsi amalai, mintantys kitų darbu, tingūs parazi-
tai. Tačiau nedera smerkti pačios vienuolyst÷s d÷l kelių 
žmonių. Kas gali pasakyti, kas yra jų viduje? Tik Dievas. 
Matydami daugybę įvairių brangių g÷lių, akis, plūstančias 
ašaromis, gird÷dami himnus ir šventas istorijas, galite 
klaidingai vertinti vienuolius, tačiau tikruosius jausmus 
patiria tik vidinis gyventojas. Šioje šalyje net dabar yra ne-
suskaičiuojama aib÷ tokių atsidavusių vyrų ir moterų. Aš 
tai žinau, nes esu su jais.  

Žmogus, kalb÷jęs apie šventąjį Tjagaradžą, dejavo, 
kad dabar tokių šventųjų reta. Tačiau taip iš tikrųjų n÷ra. 
Jų yra daug, jie gyvi ir laimingi. Tie, kurie ieško, juos ras. 
Ieškokite gerų, dvasingų, pasiaukojusių žmonių draugijos. 
Tada išvysite šviesą. Klausykit÷s šventų kalbų, skaitykite 
šventas knygas. Jūsų pastangos ir šventos vietos aplinka 
lems jums s÷kmę. Gyvenime retai nutinka, kad sutaptų 
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šventa vieta, up÷, draugija ir diena. Tinkamai pasinaudo-
kite tokiu sutapimu.  

Visada būkite su Dievu  

Deja, dabar šventas dienas jūs leidžiate linksminda-
miesi, kimšdami pilvus, iškylaudami ir apskritai m÷gauda-
miesi jusliniais malonumais, po kurių būnate prisl÷gtos 
nuotaikos, sergate, nebesutariate vieni su kitais. Vieta daro 
žmogui subtilų ir galingą poveikį. Kadangi Markand÷ja61 
tvirtai laik÷ Šivos lingamą, Jamos kilpavirv÷ apjuos÷ jį kar-
tu su Šiva ir berniukas buvo išgelb÷tas. Ši istorija moko, 
kad visada reikia būti su Dievu, nes nežinote, kada Mirties 
dievas jums mes kilpavirvę. Glauskit÷s prie Aukščiausiojo. 
Vadinkite Jį kokiu tik norite vardu. Reg÷kite Jį bet kokio 
pavidalo. Tačiau atminkite, kad nesilaikydami doros prie Jo 
nepriart÷site. Nenuklyskite į šalikeles. Laikykit÷s pagrindi-
nio kelio. 

Jei pasiduosite blogoms mintims, negal÷site suprasti 
svarbiausios esm÷s. Neklausykite apkalbų, pajuokų ar pa-
gyrų. Tai tik muilo burbulai, paviršiniai dalykai, žodžių 
manipuliacija, žodyno magija, stiliaus sumaištis, frazių 
painiava. Mokykit÷s, kaip laim÷ti Dievo malonę ir tapti ty-
riems iš tų, kurie tai išmano, būtent – iš vyresniųjų, moks-
lo žmonių, taikančių žinias gyvenime. Nepulkite į neviltį. 

                                                 
61  Markand÷ja – Puranose minimas išminčius, garbinęs Šivą ir Višnų. Jam 

buvo skirta gyventi tik šešiolika metų. Pasakojama, kad jis nuo pat vaikys-
t÷s buvo labai atsidavęs Šivai ir garbino lingamo pavidalo dievą visada, net 
tą dieną, kai jam buvo lemta mirti. D÷l tokio didelio atsidavimo ir nepaliau-
jamo garbinimo Mirties dievo Jamos pasiuntiniai niekaip negal÷jo pasi-
glemžti jaunuolio gyvyb÷s. Tada at÷jo pats Jama ir met÷ kilpavirvę ant jau-
nojo Šivos garbintojo. Tačiau kilpavirv÷ nukrito ant lingamo, o iš jo iššo-
kęs įpykęs Šiva puol÷ Jamą. Nugal÷jęs Mirties dievą Šiva dovanojo jam 
gyvybę su sąlyga, kad pamaldus jaunuolis gyvens amžinai. 
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Neabejokite. Dievo malon÷ gali jus išvaduoti iš praeities. 
Tinkamos pastangos (sath-prayathna), tinkama draugija 
(sath-sanga) ir tinkamas dvasinis darbas (sadaachara) lai-
duos ateities laimę. Trys svarbiausios induizmo nuostatos 
yra tokios: tik÷jimas, kad žmogus gimsta daug kartų, tik÷-
jimas Dievo Įsikūnijimais, kurie ateina pakelti doros ir 
keisti ją pamiršusių žmonių, tik÷jimas karma, tiesa, jog 
kiekvieno veiksmo yra neišvengiama pasekm÷, žmogaus 
likimą lemia tokių pasekmių sankaupa. Kaip tik karma 
yra gimimo priežastis. Žmogaus siela turi kent÷ti, kad nu-
skaist÷tų ir visos skolos dingtų. 

Tegu jūsų širdys visada būna sklidinos džiaugsmo 

Gal paklausite: „Kod÷l šiame gyvenime neprisimenu 
n÷ vieno įvykio, kuris nutiko ankstesniame gyvenime?“ 
Tas pat nutinka ir daug kalbų mokančiam žmogui – kalb÷-
damas tamilų kalba jis negali prisiminti n÷ vieno žodžio 
telugų kalba, kalb÷damas angliškai galvoja tik anglų kal-
ba. Pamirškite šį gyvenimą ir sutelkite visą d÷mesį į anks-
tesnį – tada jį prisiminsite. Tačiau jūs nenorite negalvoti 
apie šį gyvenimą! 

Kine ugnikalnio lava teka ant namuose kabančio pa-
veikslo, užtvanka griūva ir išsiveržęs potvynio vanduo, už-
liedamas didžiulius plotus, b÷ga link jūros, tačiau ekranas 
nei nudega, nei sušlampa. Ekranas yra tiesa, filmas – iliuzi-
ja, kad ir kokia tikroviška atrodytų, kad ir kokius jausmus ji 
keltų. Žinokite tai ir tuo vadovaukit÷s gyvenime – patirsite 
didelę ramybę ir džiaugsmą. 

Jei pasiduosite egoizmui ir neapykantai, niekada netu-
r÷site ramyb÷s, nepatirsite džiaugsmo. Štai ÷m÷ ir nudžiū-
vo pilnas vaisių medis. Vieni sak÷, kad gal jį koks nors pra-
eivis nužiūr÷jo bloga akimi. Kiti man÷, kad jo galbūt niekas 
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nelaist÷, nors medžio savininkas tvirtino laistęs jį tinkamai. 
Niekas, išskyrus miško prižiūr÷toją, negal÷jo nustatyti prie-
žasties. Šis tar÷: „Šio medžio šaknis pažeid÷ kenk÷jai.“ Kai 
tur÷damas ankstesnį kūną (sarira) gyvenau Širdi kaime, pas 
Mane ateidavo vienas sek÷jas vardu Radika. Jis visada atro-
dydavo labai liūdnas, tačiau tik tiems, kurie matydavo jo iš-
orę. Širdyje tas žmogus buvo labai laimingas. Tegu jūsų šir-
dys visada būna sklidinos džiaugsmo. Tai suteiks laim÷s. 

Dievo vardo s÷klos jau pas÷tos 

Pra÷jo dveji metai nuo Prašanti šventųjų raštų žinovų 
sambūrio įkūrimo pradžios. Tad nenuostabu, kad kyla 
klausimas: „Kas nuveikta?“ Manydami, kad subūriau šiuos 
mokslo vyrus ir dabar keliauju iš vienos vietos į kitą rekla-
muodamas Save arba juos, klystate. Nei Man, nei jiems ne-
reikalinga reklama. Jie turi pažinti save ir pad÷ti jums pa-
žinti save – tik tiek. Vedose ir šventuosiuose raštuose rašo-
ma tik apie tai. Tačiau pripažinkite, kad kaip tik d÷l tokio 
sambūrio veiklos visur matyti didelių permainų. Ligi šiolei 
net šioje vietov÷je dvasinius pokalbius galima buvo suskai-
čiuoti ant vienos rankos pirštų. Lengvai buvo galima išvar-
dyti tokių pokalbių dalyvius. Tačiau pažvelkite, kokia mi-
nia susirinko dabar! Dvasinių žinių alkis labai didelis.  

Tai jau šiokia tokia pažanga. S÷klos sudygo – jos maty-
ti žmonių širdyse. Dabar galima kruopščiai nuimti derlių. 
Dievo vardo s÷klos pas÷tos daugyb÷s žmonių širdyse. Jūsų 
pareiga – jas auginti, Mano džiaugsmas – jas saugoti. Jūs 
auginkite sodinukus, o Aš juos saugosiu, kad niekas jiems 
nepakenktų. Mokslo vyrai taip pat turi dalytis savo žinio-
mis su jų alkstančiais ir trokštančiais. Jie gali įkv÷pti kitus. 

Radžamundris, 1965 04 01  
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26. PPPPOŽIŪRIS IR INTELEKTAS 

Požiūrį (matham) lemia intelektas (mathi). Religijos es-
mę sudaro žmogų mąstyti verčiantys veiksniai. Jeigu jie 
dieviški, religija taip pat bus dieviška. Jei veiksniai gyvuliš-
ki, žmogui patiks gyvuliški dalykai. Kai atskiryb÷ susilieja 
su visuotinybe, ribas turintis daiktas su beribe visata, up÷ – 
su jūra, tai vadinama joga, kurią galima praktikuoti žen-
giant atsidavimo Dievui (bhakthi), darbo (karma) arba žinių 
(jnaana) keliu.  

Kad ir ką veiktum÷te, visada siekite tokio „susiliejimo“ 
su Dievu, pasiaukojimo, susitaikymo su Jo valia santykio. 
Tai geriausias būdas Jį pažinti. „Gyta“, apie kurią šiandien 
kalb÷jo visi keturi jūsų gerbiami mokslo vyrai, yra Ardžu-
nos susitaikymo (prapaththi) vaisius. „Gyta“ neduoda vie-
nodų vaistų visiems. Tegu kiekvienas žmogus paprašo pa-
tyrusio gydytojo nustatyti jo dvasinę diagnozę ir paskui 
klauso patarimo tol, kol pasveiks tiek, kad pats savo j÷go-
mis gal÷s atgauti ramybę. Nereikia mokytis visų posmų ir 
komentarų mintinai, rodyti savo išprusimą, varžytis su ki-
tais žinovais. Pakaks pritaikyti gyvenime vieną posmą, ku-
ris atitinka jūsų dvasinį lygmenį ir labiausiai jums patinka. 
Žengę pirmą žingsnį, priart÷site prie antrojo. Po antro 
žingsnio bus lengviau žengti trečią ir t.t. 

Karv÷ yra doros simbolis. Keturios Vedos – keturi te-
šmens, kuriame gaminamas gyvybę palaikantis pienas, 
speniai. Gopala, pamelžęs karvę, dav÷ pasauliui pieno – 
„Gytą“. Jos reikia klausytis širdimi. Kokią naudą duos į 
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ausį pilami „vaistai“? Jie turi patekti į vidų, į kraują, kad 
paveiktų ir sustiprintų organizmą. Taip pat jokios naudos 
nebus, jei valandų valandas klausysit÷s kalbų apie „Gytą“. 
Išmokite joje duodamą pamoką. Taikykite ją kasdieniame 
gyvenime. Pažinkite savo dieviškumą – to moko „Gyta“. 

Vadovaukit÷s tiesa ir teisingumu visada 

„Gytoje“ pateikti du vienas kitą papildantys teiginiai: 
1) „ugdydamas tvirtą tik÷jimą, žmogus įgyja išminties“ 
(shraddhaavaan labhathe jnaanam), 2) „abejojantis miršta“ 
(samsayaathmaa vinasyathi). Abejones, ap÷musias Ardžuną, 
išsklaid÷ Krišnos mokymas. Ardžunos tik÷jimas sutvirt÷jo. 
Iš tikrųjų „Gyta“ yra atskiros sielos pokalbis su Aukščiau-
siąja Tikrove, ribotų galimybių žmogaus arba tiksliau „ma-
nančio, kad jo galimyb÷s ribotos“, su Tuo, kuris neturi ribų. 
Kūno šeimininkas (dehi) d÷vi kūno drabužius (dehavasthra). 
Kūnas t÷ra amžino, pastovaus Dievo apdaras.  

Pažinę savo esmę, atversite duris į išsivadavimą. Ta-
čiau prieš tai reikia pagaminti savo širdies veidrodį, iškloti 
jo dugną tiesa ir dora. Antraip – veidrodyje neatsispind÷s 
vaizdas. Jei vadovausit÷s tiesa ir teisingumu, matysite, 
kaip atliekant bet kurį veiksmą atsiskleidžia jūsų esm÷. 
Galbūt pasakysite, kad žmogus turi neišvengiamai nešti 
padarytų veiksmų naštą. Tačiau Viešpaties malon÷ tą naš-
tą gali beregint sudeginti. Tikrov÷s pažinimas kaipmat iš-
vaduos jus nuo tos naštos. Jei save reg÷site visuose, o vi-
sus – savyje, tada, pasak Krišnos žodžių „Gytoje“, pažinsi-
te Tikrovę. Tod÷l turite visus myl÷ti taip, kaip mylite 
Mane. Jei esate visatoje, ar galite pasakyti, kur yra jūsų 
gatv÷ ar namas? Būdami visatoje esate ne atskiras, o vi-
suotinis žmogus. Įsigilinkite į šią mintį. Viešpats lengvai 
paveikiamas. Jis – tarsi sviestas. Tereikia trupučio šilumos, 
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kad ištirptų Jo širdis. Kai Prahlada pri÷jo prie Dievo liūto 
pavidalu, liūto įniršis atslūgo.  

Rūpinkit÷s visos žmonijos gerove 

Trys mokslo vyrai, kuriuos šiandien pagerb÷te, yra iš-
saugoję šias gyvybiškai reikalingas mūsų kultūros tiesas ir 
pastaruosius trisdešimt ar keturiasdešimt metų jas skelbia. 
Dar daugiau tokių vyrų reikia atpažinti ir pagerbti. Dauge-
lis smerkia braminus kaip klasę, kaltina, kad jie gina tik sa-
vo kastos interesus, rašo raštus ir stengiasi išsikovoti Vedų 
monopolį. Tačiau ar pagalvojote, koks sunkus raštuose ap-
rašomas braminų gyvenimas? Niekas savo noru nesiryš to-
kiems suvaržymams, o šie žmon÷s tai padar÷ ir šimtmečiais 
stengiasi gyventi pagal taisykles. Svarbiausia priežastis, d÷l 
kurios jie ryžtasi būti suvaržyti, yra ne galios troškimas ar 
noras pasirodyti, o rūpestis žmonijos gerove! Pamąstykite 
apie tai. 

Kaip tik toks yra indų kultūros požiūris – rūpintis vi-
sos žmonijos gerove. Kaip tik d÷l to ji išliko, kai visos jos 
amžinink÷s praeityje buvo pamirštos, kai kurios net nepali-
kusios jokio p÷dsako, nepadariusios jokios įtakos palikuo-
nims. Mūsų kultūra išliko tvirta, nes jos pagrindas – Vedos, 
autentiška išminčių patirtis. Dvasin÷s išminties brangakme-
nių netenka tik tie, kurie pasiduoda abejon÷ms. Kai kurie 
neskuba vertinti kitų siūlomų gerų ir naudingų dalykų, ta-
čiau patys kasdien tiki begale kitokių faktų! 

Įsivaizduokite, kiek pastangų parod÷ tie išminčiai ir 
kokį dvasinio tobul÷jimo kelią jie nuties÷ visų gerovei! Ko-
d÷l juo nežengiate? Ženkite tik pirmą žingsnį ir iškart su-
prasite, kad jų patirtis tikra. Užuot juos kaltinę, pam÷ginki-
te vykdyti jų nurodymus. Žinoma, turite žinoti savo ligą ir 
gydytis, kiek reik÷s.  
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Tvirčiau pasitik÷kite savimi 

Tegu ši draugija neša „Gytą“ į kaimus ir jos mokymas 
nuspalvina mūsų žmonių kasdienį gyvenimą. Jei norite tai 
daryti, patys vadovaukit÷s „Gyta“ savo gyvenime. Tvirčiau 
pasitik÷kite savimi ir kultūra, kurioje užaugote. Jos nereikia 
reklamuoti. Mūsų kultūros vertę įrodo jos teikiama ramyb÷ 
ir skatinama drąsa.  

Apgailestauju, kad šie mokslo vyrai nepakalb÷jo il-
giau. Jie nor÷jo, kad Aš kreipčiausi į jus. Nesvarbu, kas kal-
ba – jie ar Aš. Visi nagrin÷jame tą pačią temą: kaip pamatyti 
savyje šviesą ir išsivaduoti iš iliuzijos, ištrūkti iš tamsos. 

Radžamundrio indų draugija, 1965 04 02 
 
 
 
 
 
 
 
   isa, kas gera, daroma sunkiai. 
Lengvumas ir dvasinis tobul÷jimas nesuderinami. 

Satja Sai Baba 
 

V  
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27. RRRREIKIA KELTI KAIMĄ 

Pirmas Naujųjų visiems palankių62 metų renginys yra 
šis didelis susibūrimas Satjavadoje63 – tikra žmonijos jūra, į 
kurią sutek÷jo daugyb÷ upių ir upelių. Ne, tai ne žmonių, o 
tikra džiaugsmo jūra! Žmogus gimsta ne tam, kad tik val-
gytų ir l÷bautų, o kad patirtų džiaugsmą. Tačiau tikrą ir il-
galaikį džiaugsmą žmogus pajus tik tada, kai gyvens dorai, 
tuomet prad÷s švyt÷ti jo įgimtas dieviškumas. Toks švyt÷ji-
mas yra gyvenimo, pasikartojančių gimimų ir mirčių tiks-
las. Žmoguje slypi dievyb÷s kibirkštis. Toji dievyb÷ visur 
esanti, visa žinanti ir viską galinti. Ji yra visur visatoje. No-
r÷damas pažinti šią tiesą žmogus turi mokytis dalykų, d÷s-
tomų šventuosiuose raštuose. Jų moko ta pati dievyb÷. 

Pirmoji tokio dvasinio pradžiamokslio pamoka yra 
„kalbos valdymas“. Kalba – žmogaus ginklas. Kiti gyvū-
nai turi greitas kojas, aštrius nagus, iltis, ragus, snapus, 
nagus. O žmogui būdinga švelni kalba, kuria jis gali nu-
ginkluoti bet kurį priešą, įveikti bet kokią neapykantą. Bū-
kite švelnūs ir tapsite dievais, gyvūnų saugotojais (pashu-
pathi), būkite šiurkštūs – virsite žv÷rimis (pashu). Nebūkite 
tik išoriškai mandagūs ir švelnūs. Tai – veidmainyst÷! 
Nuoširdi kalba turi kilti iš švelnios, meil÷s sklidinos šir-

                                                 
62 Palankūs visiems (vishwaavasu) metai yra 39-ieji Jupiterio ciklo, kuris 

trunka 60 metų, metai. 
63 Satjavada – mažo kaimelio pavadinimas Godavar÷s up÷s deltoje. 
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dies. Išvalykite visas blogybes iš savo sielos ežero, kad ja-
me gal÷tų gyventi Dievas. 

Skirkite darbus ir jų pasekmes Dievui  

Nebūsite Dievo tarnais, jei dirbsite už atlygį. Prašyda-
mi Jo vieno ar kito daikto mainais už garbinimą ar pasiau-
kojimą, net neprašydami, o tik galvodami apie tokias dery-
bas arba jausdamiesi nusivylę, kad Viešpats nedav÷ to, ko 
nor÷jote, nors jūs tiek daug vargote, kad Jį pamalonintum÷-
te, nusirisite į žemesnį lygmenį. Negalvokite apie naudą, 
neskaičiuokite pelno, nesitik÷kite pasekmių. Dirbkite tod÷l, 
kad turite dirbti, kad tokia yra jūsų pareiga. Tai tikrasis 
Dievo garbinimas. Skirkite darbus ir jų pasekmes Dievui. 
Tada būsite ne juodadarbiai, reikalaujantys atlyginimo, o Jo 
vaikai. Dvasinis darbas padeda atsidavusiajam pasiekti 
aukščiausią lygmenį. Kaip tik tod÷l „Gytoje“ Krišna ypač 
pabr÷ž÷ veiklą, kai nieko netrokštama (nishkaama karma).  

Širdyje yra brangus palaimos lobis, tačiau žmogus ne-
žino, kaip atrakinti spyną. Raktas nuo spynos – Dievo var-
do kartojimas ir tyra širdis. Išvalykite savo širdis keturiais 
įrankiais: tiesa, dora, ramybe ir meile. Visada stenkit÷s ki-
tiems daryti gera, gerai apie juos galvoti ir kalb÷ti. Tokios 
pastangos pad÷s atsikratyti egoizmo ir prieraišos prie ma-
lonumą teikiančių daiktų. Nesielkite kaip paukščiai ir žv÷-
rys, kuriems rūpi tik kaip pragyventi patiems bei užauginti 
šeimą. Siekite aukštesnių dalykų. Pasinaudokite kilnesniais 
jums duotais talentais. 

Džiaugiuosi, kad šis kaimas atsiliep÷ į kvietimą siekti 
aukštesnių dalykų. Visi kaimai tur÷tų to siekti. Nenusimin-
kite. Taip netrukus bus. Iš tikrųjų miestuose dabar sparčiai 
dingsta kuklumas ir pagarba. Ten dabar madinga būti pasi-
pūtusiems ir nepagarbiems. Nebeliko nuod÷m÷s baim÷s. 
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Miestuose niekas nebetiki nei Dievu, nei savimi. Tačiau kai-
muose tebeklesti kuklumo, pagarbos, nuod÷m÷s baim÷s, ti-
k÷jimo tiesos pergale ir doros veiksmingumu bei amžinuo-
ju liudytoju doryb÷s. Puolę žmon÷s m÷gina „pakelti“ kai-
mą. Tie, kurie kenčia nuo manijos m÷gdžioti keistus papro-
čius, kalba apie tai, kaip išsaugoti ir propaguoti Indijos kul-
tūrą, kuri tebeklesti kaimuose. Jie nori to, kas jau yra. 

Žmogus tampa savo troškimų kaliniu  

Vieni save laiko didžiais, nes valdo didelius žem÷s 
plotus, kiti – kad turi daug pinigų, treti – kad turi ginklų, 
dar kiti – kad jų šalyje yra daug gyventojų, tačiau tikrasis 
turtas, tikroji didyb÷ yra doryb÷s, kuriomis pelnoma Dievo 
malon÷. Kauravai tur÷jo viską, ko nor÷jo ir pavyd÷jo pasau-
lis: ginklų, ambicijų, draugų, sąjungininkų, kariuomenę, 
turtų. Deja, kauravų pus÷je nebuvo Dievo, nes jie buvo blo-
gi – tod÷l juos ištiko nelaim÷ ir nešlov÷. Daiktai, kuriais 
žmon÷s didžiuojasi, teikia džiaugsmą tik tol, kol žmon÷s 
juos turi. Tačiau kai daiktai dingsta – tai kada nors vis tiek 
nutinka – apima liūdesys. Tik Dievo malon÷ visada tokia 
pati, niekada, jokiomis aplinkyb÷mis nesikeičianti, tyra, iš-
baigta, visagal÷, neveikiama jokių permainų. Užuot pelnęs 
tokią malonę ir jos teikiamą palaimą, žmogus iš lipnios 
prieraišos išoriniam pasauliui medžiagos lipdo aplink save 
kokoną ir tampa savo paties troškimų kaliniu. Žodžiai „aš“ 
ir „mano“ – tai pasaulietinio gyvenimo kobros geluonies 
dvišakis. Išraukite jį iš savo prigimties ir nebebūsite pavo-
jingi nei visuomenei, nei sau. 

Svarbiausias žmogaus gyvenimo tikslas  

Žinau, kad kaime gyventi labai sunku – turite keltis su 
gaidžiais ir gulti, kai užmiega paukščiai. Žinoma, privalote 
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dirbti, kad gal÷tum÷te prasimaitinti, apsirengti, tur÷tum÷te 
patys ir jūsų šeimos kur gyventi, kad visi, kurie yra nuo jū-
sų priklausomi, būtų laimingi, gyventų patogiai. Tačiau no-
riu jūsų paklausti: ar tai viskas? Ar tai svarbiausia užduo-
tis? Koks svarbiausias žmogaus gyvenimo tikslas, d÷l kurio 
tiek daug kovojote? Kokia tokio ilgo gyvenimo šiame kūne 
prasm÷, jeigu neradote atsakymo į esminį klausimą: „Kas 
aš?“ Ieškokite atsakymo. Tapkite savo vidinių namų šeimi-
ninkais, pojūčių, intelekto, jausmų, skatulių, instinktų, po-
žiūrių ir prietarų valdovais. Tik tada gal÷site tvirtinti laim÷-
ję nepriklausomybę (swaraajya). Kaip galite vadintis šeimi-
ninkais, jeigu jūsų pačių namuose sūnūs maištauja prieš t÷-
vus, broliai nekenčia brolių? Kaip galite būti nepriklauso-
mi, jeigu jusl÷s tempia jus į vieną pusę, o intelektas – į kitą? 

Turiu persp÷ti d÷l dviejų infekcinių ligų, kurios dabar 
siaučia šalyje – savanaudiškumo ir įpročio plūsti kitus. Iš 
pradžių išnagrin÷kite klausimą, įsigilinkite į jį, tik paskui 
tur÷site teisę spręsti. Įsigilinę suprasite, jog tarnaujant ki-
tiems siela tobul÷ja, kad laiką galima leisti daug naudin-
giau, nei plūstant kitus ar juos giriant. Užuot skaičiavę ki-
tų žmonių trūkumus ir pranašumus, pagalvokite, kaip iš-
taisyti savo klaidas ir patiems tobul÷ti. Tai šiandien jums 
patariu. 

Satjavada, 1965 04 04  
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28. ŽŽŽŽVIRBLIUKAS  

ANT LINGUOJANČIOS ŠAKOS 

Šie Naujieji metai vadinami visiems palankiais. Tebū-
nie jums tai priminimas, kad reikia stiprinti tik÷jimą (vis-
hwaasa) savo siela, savo dieviškumu, kuris reiškiasi meile, 
nemirtingumo troškimu, nešališkumu, žav÷jimusi doryb÷-
mis, gamtos keliama pagarbia baime ir nuostaba. Tačiau 
žmogus nepasinaudoja nuostabia galimybe atskleisti savo 
didingumą. Jis geriau sutinka deginti sandalo medžius, kad 
parduotų juos kaip medžio anglis, nes nežino sandalo me-
dienos vert÷s. Dieviškumas tokiam žmogui atrodo papras-
čiausiu žmogiškumu. Jis iškelia sau tikslą – rasti laimę ir ra-
mybę. Gerai, kad žmogus bent jau tai nusprend÷, tačiau 
žengęs kelis žingsnius ir netikrus dalykus palaikęs tikrais 
jis sustoja. Kokia tragedija! Žmogui atrodo, kad tur÷damas 
du kartus per dieną ką pavalgyti, kuo apsirengti ir kur gy-
venti bei įvairių nereikalingų daiktų, pasiek÷ tikslą. Deja, jo 
džiaugsmas menkas, lydimas liūdesio, kenkiantis kitiems, 
keliantis puikybę, pavydą, pyktį, godumą ir kitus blogus 
jausmus. Maistas, palaikantis kūną, net kelias valandas ne-
išlieka šviežias. Tad kaip jis išliks šviežias ilgesnį laiką? Tai, 
kas pagaminama ir sugadinama, negali būti tiesa, nes tiesa 
nei gaminama, nei gadinama. Ji yra, buvo ir bus vienoda.  

Kuo nemirtingas žmogus? Savo sukauptu turtu? Pa-
statytais namais? Išmankštintu kūnu? Gera sveikata? Užau-
ginta šeima? Ne, nes viską, ką jis nuveik÷, išlavino ar užsi-
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dirbo, sunaikina negailestingas laikas. Mirdamas jis negali 
pasiimti net saujos žem÷s, kurią myl÷jo. Jei mirusieji gal÷tų 
pasiimti po saują žem÷s, jos liktų taip mažai, kad ji būtų 
normuojama! Pažinkite savo nemirtingąjį „aš“ ir žinokite, 
kad jis yra jumyse esančio Dievo kibirkštis. Gyvenate su ne-
par÷piamu neišmatuojamu Aukščiausiuoju Viešpačiu – tad 
patys tapsite neapr÷piami, neišmatuojami.  

Manykite, kad jūsų kaupiami daiktai jums „patik÷ti“ – 
keliaudami kaip piligrimai galite jais naudotis šiame kara-
vankiemyje, šiame veiklos lauke (karmakshetra). Išvykdami 
tur÷site daiktus grąžinti, nes jie priklauso kitam žmogui. 
Kai laikydami rankoje pinigų banknotą išdidžiai pareiškia-
te: „Čia mano pinigai“, banknotas iš jūsų juokiasi. „Pažįstu 
begalę tokių pačių išpuikusių žmonių“, – sako jis. Kūnas t÷-
ra palapin÷. Neglamon÷kite iliuzijos. Dūsaukite d÷l vidinio 
gyventojo (dehi), to, kuris gyvena kūne, jį gyvina, priverčia 
mąstyti, daryti išvadas ir veikti.  

Kūnas t÷ra piligrimo palapin÷  

Dailid÷ suteikia pavidalą medžiui, kalvis – geležiai, 
auksakalys – auksui. Viešpats savitai, pagal Savo įsivaizda-
vimą, suteikia pavidalą gamtai arba sukurtai visatai, iš erd-
v÷s, laiko ir savybių išaustai įvairovei. Žinokite, kad jūsų 
esm÷ yra Dievas, ir nieko nebijokite. Mažas žvirbliukas, ži-
nodamas, kad jo sparneliai stiprūs, tupi ant audros linguo-
jamos šakos, tačiau n÷ra priklausomas nuo šakos. Pasitik÷-
kite Dievo malone, stenkit÷s ją pelnyti ir išsaugoti. Tada, 
kad ir kokia audra kiltų, ištversite ir liksite sveiki.  

Išmokite skirti, kas yra gera, o kas ne. Visada tai dary-
kite. Naudokit÷s geb÷jimu skirti (viveka) ir dvasin÷mis ži-
niomis (vijnaana). Pažinkite budrumo, sapno ir giliojo mie-
go būsenas. Sapno būsenoje pojūčiai nurimę, intelektas ne-
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veikia. Joje šeimininkauja tik protas, kuriantis savo pasaulį. 
Sapne jus drasko tigras, į koją smarkiai kerta gyvat÷, jaučia-
te skausmą ir baimę. Kaip pad÷ti vargšui žmogui? Nereikia 
kviesti gydytojo ar mago su amuletais. Pažadinkite sapnuo-
jantįjį ir jis pasveiks! Žmogus sužinos, jog nebuvo nei tigro, 
nei gyvat÷s, kad jam niekas neįkando ir tod÷l jam nieko ne-
skauda. Dvasin÷s žinios taip pat iškart jus išvaduos iš 
džiaugsmo ir liūdesio, kuriuos kelia netikri dalykai.  

Šventomis mintimis pašventinkite  
kiekvieną akimirką 

Sakote: „Aš buvau budrus, sapnavau, kietai miego-
jau.“ Kas tas „aš“? Kas yra virš visų trijų būsenų, veikiantis 
nuo gimimo iki mirties, vertinantis savo kūną, organus, po-
jūčius, įvairius jausmus, skatulius ir patyrimus kaip „savo 
nuosavybę“, „savo įrankius“? Pažinkite savąjį „aš“, o paži-
nę mintimis nuo jo nenuklyskite.  

Tuščia geležin÷ d÷ž÷ vertinama tik tada, kai joje yra 
brangenybių. Kūnas gerbiamas tik tada, kai jame yra dvasi-
nis turtas ir naudingų daiktų, vadinamų doryb÷mis. Gyve-
nimas žmogui duotas tam, kad atsiskleistų jo doryb÷s. Ant-
raip žmogus, maisto vartotojas, bus našta žemei. Patinka 
jums ar ne, tačiau kiekvieną dieną jūsų gyvenimas trump÷-
ja, nusileisdama saul÷ nusineša su savimi po vieną dieną. 
Atiduokite saulei duoklę. Niekaip tos dienos nesugrąžinsi-
te, kad ir kaip nor÷tum÷te ar žad÷tum÷te praleisti geriau. 
Pra÷jusi diena dingsta amžiams. Negalite žinoti, kas bus ry-
toj, nes galite kitos dienos nesulaukti. Tad šventomis minti-
mis, žodžiais ir darbais pašventinkite kiekvieną akimirką.  

Net jei tvirtai netikite Dievu ar kokiu nors Vidin÷s J÷-
gos vardu bei pavidalu, prad÷kite kontroliuoti klajojančias 
mintis, egoistinius proveržius, juslinius potraukius. Pad÷ki-
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te kitiems. Tada kad ir kokie ned÷kingi jums būtų kiti žmo-
n÷s, patiksite patys sau, būsite laimingi ir patenkinti. Gyve-
nimas – tai ne beprasmis įkalinimas ar kvailas iškylavimas, 
o nuolatinis žygiavimas link tikslo. Būkite kantrūs, nuolan-
kūs. Neskub÷kite spręsti apie kitus ir jų elgesį. 

Jumyse liepsnoja šešios ugnys 

Kilusį gaisrą stengiat÷s užgesinti sm÷liu ir vandeniu, 
kurių visada turite pasiruošę. Tačiau jumyse liepsnoja še-
šios ugnys: geismo, pykčio, godumo, prieraišos, puikyb÷s ir 
neapykantos. Kuo užgesinsite jas? Tur÷kite tiesos, ramyb÷s, 
doros ir meil÷s atsargų. Jos pad÷s nuslopinti liepsnas. Tai 
veiksmingi gesintuvai.  

Žmogus valgo, kad numalšintų alkį. Tačiau jis turi 
stengtis numalšinti ir dvasinį badą. Tegu kitų žmonių pa-
juoka ar patarimai neišveda jūsų iš kelio. Nugrimzdę į tylą, 
kurią susikuriate nuraminę pojūčius ir, valdydami protą, 
pažinkite savo tikrovę. Toje tyloje išgirsite balsą. Ar tikrai jį 
išgirdote, liudys jūsų elgesys. Medis auga siurbdamas 
maistą šaknimis, kurios driekiasi į tylią žemę. Jeigu jūsų 
dvasinio medžio šaknys įsiskverbs giliai į tylą, jis būtinai 
pasipuoš dvasiniais žiedais.  

Vakar čia labai stumd÷t÷s ir grūm÷t÷s d÷l vietos – nu-
kent÷jo daug senelių ir vaikų. Kadangi visi taip elg÷si iš 
meil÷s Man, jaučiuosi atsakingas. Kartais jaučiu, kad Man 
nereik÷tų keliauti į kitas vietoves, nes kai susirenka daug 
žmonių, sunku palaikyti ramybę. Sugedę garsiakalbiai taip 
pat prisid÷jo prie sumaišties. Išmokite neprarasti kantryb÷s, 
laukti ir kuo geriau išnaudoti galimybę. 

Repalis, 1965 04 06 
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   ūs esate amžina visuma. 
Jūs nesate kūnas, protas ir siela. 
Tai tik sapnas.  
Iš tikrųjų jūs – būtis, žinojimas, palaima.  
Jūs – visatos dievai,  
kuriantys visatą, įtraukiantys ją į savo kūrybą.  

Satja Sai Baba 
 

J 
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29. NNNNEMIRTINGAS VADOVAS  

VEDA Į NEMIRTINGUMĄ 

Šiomis dienomis, kai šalį temdo nerimo šeš÷lis, prisi-
mindami Ramos gimimą ir laim÷jimą, žmon÷s tur÷tų nu-
tildyti savo š÷lstančias mintis. Iš tikrųjų Rama buvo Vedų 
Įsikūnijimas. Jis, tapęs žmogumi, išreišk÷ Vedose skelbia-
mą dorą. Šiandien jūs švenčiate ne Dašarathos sūnaus, va-
dinamo Rama, o pačios doros gimimą. Ši mintis tur÷tų pri-
versti jus jaustis ypač laimingus – juk tai dviguba švent÷. 
Kai dora smunka ir niekas nebenori jos laikytis, apie ją 
galvoti ir dorai dirbti, kai pamirštama, kokį džiaugsmą ji 
teikia, ir net tai neigia, Dievas, kaip žad÷jęs, ateina Pats. 
Tai būdinga Dievui. 

Gyvenimo arena statoma ant keturių pastolių: doros 
(dharma), turto (artha), geismo (kama) ir išsivadavimo (mok-
sha). Šie pastoliai laiko areną. Jei sugriūva du pastoliai ir 
arena bando išsilaikyti ant kitų, pavyzdžiui, turto ir geis-
mo, nenuostabu, kad žmoniją pradeda kamuoti nerimas, 
veidmainyst÷, liūdesys, godumas. Kiekvienas pastolis turi 
pad÷ti kitiems trims atlikti savo vaidmenį. Dora turi būti 
aukščiau už turtą, kitaip sakant, pragyvenimui reikia užsi-
dirbti doromis priemon÷mis. Turtą reikia įsigyti dorai ir pa-
naudoti jį doriems tikslams. Geismas turi pad÷ti siekti išsi-
vadavimo, kitaip sakant, geismą reikia panaudoti ne nau-
joms grandims kalti ir dar labiau pailginti gimimų ir mirčių 
grandinę, o tam, kad išsivaduotum÷te iš vergov÷s. Pirmasis 
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iš keturių pastolių – dora turi sustiprinti kitus du, kad žmo-
gus laim÷tų ketvirtąjį. Jei n÷ra pirmojo ir paskutinio pasto-
lių, žmogus nusileidžia iki žv÷rių ir paukščių lygmens.  

Dora turi vyrauti visais gyvenimo etapais 

Kur turtas, ten ir geismas. Žmon÷s dabar ir visais gy-
venimo etapais, pamiršę dorą bei išsivadavimą, galvoja tik 
apie turtą ir geidulius – tod÷l juos persekioja baim÷ ir neri-
mas. Kadaise Indija didžiavosi, kad šioje šalyje vyrauja ra-
myb÷ ir bebaimiškumas, dvasinis entuziazmas, laiduojantis 
visos visuomen÷s ir kiekvieno žmogaus laimę. Dabar indai 
turi v÷l stengtis gyventi taip, kad dora vyrautų visais gyve-
nimo etapais. Kiekvieno žmogaus, kad ir kokios jis būtų 
kastos, tik÷jimo, lyties, kad ir koks turtingas ar išsilavinęs, 
pareiga – uoliai to siekti. Indams tai turi lengvai sektis, nes 
ši pati geriausia savyb÷ daugybę amžių buvo jų kraujyje.  

Kaip gyvenime vadovautis dora? To moko tokie Dievo 
Įsikūnijimai kaip Rama. Kaip tik d÷l to jis buvo at÷jęs. Da-
šaratha tur÷jo keturis sūnus, iš kurių vyriausias buvo 
Rama. Keturi sūnūs simbolizuoja keturis žmogaus gyveni-
mo tikslus (purushaarthas). Svarbiausias iš jų yra dora. Kiti 
trys tarnauja Ramai, apibūdinamam kaip Doros Įsikūniji-
mas (vigrahavaan dharmah). Rama teikia kitiems trims bro-
liams stipryb÷s.  

Žmogus (maanava) skiriasi nuo demono (daanava) tik 
tuo, kad žmogus vadovaujasi arba privalo vadovautis do-
ra bei savitvarda ir užsiimti labdara. Demonas tuo nesiva-
dovauja, jam tokios savyb÷s net neatrodo svarbios. Jis at-
meta jas su panieka, nekreipia jokio d÷mesio į raginimą jas 
ugdytis. Šios trys nuostatos – svarbiausi žmoniškumo kri-
terijai. Kelių, vedančių iš žmonių pasaulio (maanavathwam) 
į Dievo pasaulį (Maadhavathwam) – tiek, kiek yra širdžių, 



Kalba Satja Sai, V tomas 
 

 168 

nes visi traukia piligrimų keliu iš demonų pasaulio į žmo-
nių pasaulį, o iš ten – į Dievo pasaulį. Kiekvienas piligri-
mas, išsirinkęs įkvepiantį Dievo vardą bei pavidalą, ke-
liauja savo greičiu. 

Religija yra mąstymo būdas 

Kai kurie kalba apie religijų suvienijimą, tačiau religija 
yra mąstymo būdas ir jų yra tiek, kiek yra žmonių. Jei pa-
vyktų suvienodinti mąstymą, galima būtų suvienyti visas 
religijas. Deja, tai neįmanoma. Visos pastangos tai padaryti 
bus bevais÷s, nes negalima pasiekti, kad visų širdžių alto-
riai būtų vienodi. Be to, net neverta tai daryti. Štai mokslo 
vyras ką tik pasak÷: „Siela ir Dievas amžini“ (jeevo devassa-
naathanam). Taip. Aukščiausiosios Tikrov÷s esm÷ (Brahma-
thathwam) tyra, nekintanti, tačiau dieviškoji esm÷ įsivaiz-
duoja esanti individuali siela (jeeva), jaučiasi susieta su var-
du ir pavidalu – ji turi prisiminti, kas esanti, o tai įmanoma 
laikantis doros. 

Kartą priešais Šivadžį64 staiga išdygo Samartha Rama-
dasas65 ir, kaip visada, papraš÷ išmaldos giedodamas: 
„Duokite išmaldos“ (bhavathi bhikshaam dehi). Šivadžis iš-
kart suprato, kad dvasinis mokytojas yra Dievas – tad kaž-
ką parašęs ant popieriaus skiautel÷s pagarbiai įd÷jo į Rama-
daso išmaldos krepšį. „Ar įmanoma popieriumi numalšinti 
alkį?“ – paklaus÷ šis. Šivadžis papraš÷ jo perskaityti raštelį. 
Jame buvo parašyta, kad Šivadžis dovanoja savo dvasiniam 
mokytojui karalystę ir visą turtą. Tačiau Samartha Ramada-
sas atsak÷: „Ne, mano pareiga – mokyti doros, pasukti 

                                                 
64  Šivadžis – XVII a. Marathos imperijos Vakarų Indijoje įkūr÷jas, kovo-

jęs prieš mogolus. 
65  Samartha Ramadasas – didis XVII a. Indijos šventasis, gyvenęs Ma-

haraštros valstijoje. 
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žmones į doros kelią. Tokie kšatrijai, kaip jūs, valdydami 
šalį privalo laikytis doros ir stengtis, kad visi jums patik÷ti 
žmon÷s gyventų ramiai ir būtų viskuo patenkinti.“ Išmin-
čius Jadžnavalkja66 taip pat atsisak÷ priimti karalystę, nes 
jam labiau rūp÷jo išsivadavimo, amžinosios laisv÷s karalys-
t÷. Sakoma, kad išminčius Vasištha taip pat nepri÷m÷ Ra-
mos siūlomos karalyst÷s. 

Tokiais idealais žmon÷s vadovavosi senov÷je. Deja, 
dabar žmon÷s nuklydo nuo doros kelio. Leidote brangeny-
b÷ms, kurias jums dav÷ išminčiai, išslysti iš rankų. Kitapus 
tako auga labai jums reikalinga gydomoji šaknis, ji net pa-
siek÷ jūsų laiptus, tačiau jūs jos nematote, neįvertinate. 
Kaip gaila!  

Prisiminkite, kaip Rama, pildydamas savo motinos už-
gaidą ir tes÷damas t÷vo duotą žodį, atsisak÷ grįžti į karalys-
tę, iš kurios savo noru pasitrauk÷, nors Bharata maldavo jį 
sugrįžti. Rama pasak÷, kad negalima leisti turtui ir troški-
mui iškilti aukščiau už dorą ir išsivadavimą, nes pasaulieti-
niai dalykai neteikia džiaugsmo.  

Geri darbai nuvalo blogųjų paliktas d÷mes  

Kartą Narada, keliaudamas į dangų, Dievo buveinę 
(vaikuntha), pamat÷ labai asketiškai gyvenantį jogą. Jogas 
papraš÷ Narados parnešti iš dangaus žinią, kada jam bus 
leista ten patekti. Narada pažad÷jo. Stov÷damas priešais 
Dievą, jis jogo vardu papraš÷ pasakyti datą. Viešpats atsa-
k÷: „Pasakyk jogui, kad jis gal÷s čia atvykti po tiek gyveni-
mų, kiek yra lapų ant medžio, po kuriuo laikosi askez÷s.“ 
Pagalvojęs, kaip nusimins jogas, išgirdęs tokią pribloškian-

                                                 
66 Jadžnavalkja – garsus Vedų laikų išminčius, gyvenęs Mithiloje, mini-

mas Upanišadose. 
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čią žinią, Narada nuliūdo. Tačiau jogas primygtinai praš÷ ir 
Narada, sutelkęs drąsą, pasak÷. 

Vos tik Narada perdav÷ žinią, jogas nušvito – nebuvo 
matyti jokio liūdesio ženklo. Žmogus, apimtas susijaudini-
mo, kad jo svajon÷ greitai išsipildys, iš džiaugsmo ÷m÷ šok-
ti ir šokin÷ti. Visos mintys apie pasaulį išgaravo iš jo gal-
vos. Tada jogui pasirod÷ Pats Dievas ir pasiūl÷ dangų. Ta-
čiau jogas pasak÷ pasiliksiąs pasaulyje tiek, kiek reik÷sią, 
nes nenorįs, kad žodžiai, kuriuos Narada jam perdavęs, pa-
sirodytų esą be pagrindo! Tada Viešpats paaiškino, kad ge-
ri jogo darbai, mintys ir jausmai nuval÷ blogųjų paliktas d÷-
mes, kad džiugus susitaikymas su Dievo valia panaikino 
ankstesnių veiksmų pasekmes.  

Karmos d÷snis n÷ra geležinis. Aukojantis, skaistinant 
sielą galima pelnyti palaiminimą ir pakeisti pasekmes, su-
švelninti bausmę. Nepulkite į neviltį. Nenusiminkite. Kai 
jūsų širdyje lyg ugnis pleška ydos, ji susiteršia, aprūksta 
suodžiais. Troškimo, pykčio ir godumo liepsnos juodina 
širdį. Užgesinkite ugnį ir laim÷site Dievo malonę, kuri do-
vanos jums palaimą. Joks troškimas, pyktis ar godumas jos 
niekada nesuteiks.  

Laikykit÷s Ramos duotų taisyklių 

Žodis „Rama“ reiškia palaimą. Jis – Palaimos Įsikūniji-
mas. Rama yra kiekvienos būtyb÷s gelm÷se slypinti palai-
ma (aathmaaraama). Kod÷l pasiduodate liūdesiui? Tod÷l, 
kad nežinote, kas yra jūsų gelm÷je, susitapatinate su kiau-
tu, savo kūnu. Šiandien, šventą Ramos gimimo dieną (Raa-
manavami), susiliekite su Doros Įsikūnijimo, doro gyvenimo 
skelb÷jo, siela. N÷ra n÷ vienos vietos, kurioje nebūtų 
Ramos, n÷ vienos būtyb÷s, kuriai jis atsisakytų dovanoti 
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malonę. Rama neateina ir neišeina – jis amžinas ir yra jūsų 
viduje. Tad net švęsti jo gimimo dieną yra šventvagyst÷. 

Tegu Rama jums liudija nueitą kelią, iškeltą idealą, 
duotas taisykles. Kelias, idealas ir taisykl÷s yra amžinos, 
nepaklūstančios laikui. Šią šventę iš tikrųjų švęsite žengda-
mi keliu, siekdami idealo, laikydamiesi taisyklių. Tik tada 
jūsų gyvenimas bus prasmingas. Garbinate Ramos atvaiz-
dą, kartojate jo vardą, tačiau nepaisote taisyklių. Tokia mei-
l÷ netikra. Jei nesilaikysite taisyklių, kurias Dievas skiria, 
kad nuskaidrintum÷te savo sielą ir Jis joje gal÷tų šviesti, vi-
sa, ką darysite, bus tik pasirodymas, beprasmiai ritualai. 

Prie Dievo galima priart÷ti 

Vaikydamiesi trumpalaikio džiaugsmo, žmon÷s patys 
save ištremia iš Dievo karalyst÷s. Žmogaus gyvenimas tuo 
brangus, kad tik būdami žmon÷s galite priart÷ti prie Dievo 
ir Jį pažinti. Pagalvokite apie šią nepaprastą galimybę šian-
dien, panaudokite ją ne šventei švęsti, o tikslui greitai pa-
siekti. Tokias dienas reikia skirti išimtinai mąstyti apie 
Dievą, keliančioms ir įkvepiančioms mintims. Žmon÷s lei-
džia šventadienius linksmindamiesi, iškylaudami, žiūr÷da-
mi filmus, žaisdami žaidimus, lošdami kortomis ir varžy-
damiesi d÷l laim÷jimų. Taip elgtis nedera. Tokias dienas, 
kaip Krišnos gimimo diena (Gokulaashtami)67, Šivos naktis 
(Shivaraathri) ir pan., reikia vertinti kaip galimybę atverti 
širdį, sutvirtinti tik÷jimą ir padidinti užuojautą artimui. Jei 
tomis dienomis m÷gausit÷s jusliniais malonumais, suteršite 
senąsias tradicijas.  

                                                 
67  Krišnos gimimo diena būna rugpjūčio arba rugs÷jo m÷nesį ir yra va-

dinama įvairiai: Krishna Jayanti, Janma Ashtami, Krishnaashtami, Goku-
laashtami, Sri Jayanti. 
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Daugelis Man skund÷si, kad dabar sunku išsaugoti 
kryptingumą (ekaagratha). Tai Man sak÷ net kai kurie iškilūs 
žmon÷s. Tačiau kaltas ne laikas, o patys žmon÷s – jiems 
trūksta tik÷jimo ir pastovumo. Jie neieško vidin÷s ramyb÷s 
taip, kaip ieško pasaulietinių g÷rybių ir patogumų. Žmon÷s 
skundžiasi, kad jiems stinga laiko, tarsi visas budrias valan-
das skirtų prasmingai veiklai!  

Be to, žmon÷s nejaučia jokio d÷kingumo. Tai dabar ta-
po norma. Aišku, laukiniai žv÷rys d÷kingumo nesupranta. 
O žmogus? Dabar žmogus nuolankus ir paklusnus tik tol, 
kol tenkinami jo norai. Taip elgtis negarbinga. Žmogus turi 
žinoti, ką gauna, ir stengtis atsilyginti tam, kuris pad÷jo jam 
nelaim÷je, arba bent jau nekenkti. Žodis „maanava“ reiškia 
„žmogus be krislelio neišmanymo“. Tačiau žmogus, pui-
kuodamasis prieš visus, elgdamasis savanaudiškai, tik pa-
rodo, kad nežino, kas yra iš tikrųjų, ir tod÷l n÷ra vertas to-
kio pavadinimo.  

Nedera būti ned÷kingam 

Darykite kitiems gera, kiek galite. Nes÷kite kitų širdy-
se baim÷s s÷klų, nesuteikite niekam skausmo, nekelkite ne-
rimo ar liūdesio. Jeigu džiaugiat÷s, kai kiti kenčia, slopinate 
savo dieviškumą ir atskleidžiate savo demonišką prigimtį. 
Viešpats yra visuose (Ishwarassarvabhoothaanaam). Jo jumyse 
yra tiek pat, kiek „kitame“ žmoguje, kuriam norite pakenk-
ti. Žinokite tai ir liaukit÷s kitiems kenkę. Taip elgdamiesi 
pad÷site ne jiems, o sau. Blogai elgdamiesi pakenksite ne 
kitiems, o sau. Žmon÷s prisirišę prie įvairių dalykų, tačiau 
jūsų ir jų vidin÷ tiesa tokia pati. Suprasite tai tada, kai iš-
moksite skirti vertybes, kitaip sakant, suvoksite, kokį 
džiaugsmą teikia pojūčiai ir daiktai (vishaya indriya aanan-
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dam), o kokį – apmąstymas apie Dievo šlovę ir malonę (vis-
hweshwara aanandam).  

Rama steng÷si vadovautis tiesa, pagrindiniu doros 
ramsčiu. Jis neišsižad÷jo tiesos, kad ir kokie jam buvo siun-
čiami išbandymai bei sunkumai. Tiesa yra dora. Dora yra 
tiesa. Abi glaudžiai viena su kita susijusios. „Sakyk tiesą, 
elkis dorai“, – skelbia Upanišados. Kaip tik d÷l tokio griež-
to tiesos ir doros laikymosi žmon÷s prisimins Ramą tol, kol 
bus kalnų ir vandenynų. Jeigu jis būtų ginčijęsis: „Kod÷l tu-
riu vykdyti t÷vo žodį?“, nebūtų nusipelnęs tokio nemirtin-
gumo. Nemirtingumas apsireišk÷ Ramos pavidalu, kad pa-
rodytų, kaip tapti nemirtingiems. 

Sita taip pat skelb÷ dorą moterims. Kai Hanumanas 
pasiūl÷ ant savo peties parskraidinti ją pas Ramą, ji atsisak÷ 
pareiškusi, jog negalinti savo noru prisiliesti prie kito vyro, 
be to, ji nenorinti atimti iš Ramos galimyb÷s pačiam sunai-
kinti blogą žmogų, pagrobusį jo žmoną. Tokia yra tyros 
žmonos (pathivratha) pareiga. Deja, tokių idealų dabar nie-
kas nepuosel÷ja. Moterys ir vyrai siekia trumpalaikių pato-
gumų. Jiems nesvarbios gilios doros šaknys. „Mums ne-
svarbu, kur miegoti – po medžiu ar palapin÷je“, – tvirtina 
jie. Jų filosofija grindžiama teiginiu, kad tikslas pateisina 
priemones. Tačiau kaip galima siekti didingo tikslo niekšin-
gomis priemon÷mis? Žmogaus širdyje tur÷tų gyventi Ra-
ma, o jis priglaud÷ žv÷rį. Tai tragedija!  

Ko žmogus tur÷tų mokytis iš Ramos  

„Dora, kurios tu uoliai laikaisi, tave saugos“, – nura-
mino Kausalja į tremtį vykstantį Ramą. Ji atsisveikino su 
sūnumi ne surengdama jam pokylį su skaniais valgiais, o 
pasakydama kaip tik tokius žodžius. Dešimtgalvis Ravana, 
sukaustęs grandin÷mis dievus, negal÷jo pasipriešinti Ra-
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mai, kurio kardas ir skydas buvo dora. Rama jausdavosi 
laimingas, kai kiti būdavo laimingi, ir nusimindavo, kai kiti 
liūd÷davo. Jis nor÷jo, kad to iš jo išmoktų žmon÷s. Tad bijo-
dami, kad jūsų neįskaudintų, stenkit÷s kitiems nesuteikti 
skausmo. Tada pelnysite Dievo malonę. Jos nelaim÷site gal-
vodami, kaip kitiems pakenkti, džiaugdamiesi, kad kitiems 
liūdna, arba sutelkdami d÷mesį tik į savo laimę ir tobul÷ji-
mą, nepaisydami, kad kitus žeidžiate. 

Kitiems keliamas liūdesys, virtęs neapykanta, atsigręš 
prieš jus dešimt kartų stipresne j÷ga ir jus pačius uždusins. 
Jei suvoksite savo sielos esmę (aathmathathwam), nebereik÷s 
nieko bijoti. Žinoma, reikia bijoti blogio, melo, žiaurumo, 
nuod÷m÷s. Tačiau kod÷l tur÷tum÷te bijoti, jeigu jus saugo 
tiesa, dora, teisingumas ir meil÷? 

Neketinau šiandien sakyti kalbos, tačiau Manęs pri-
mygtinai praš÷ pakalb÷ti nors penkias minutes. O Aš kalb÷-
jau penkiasdešimt! Dabar suteiksiu jums progą pagiedoti 
kelis Dievo vardus. 

Venkatagiris, 1965 04 10 

 
 
 
   ienu metu ir vienoje vietoje  
negali būti ir tamsu, ir šviesu.  
Negalima vienu metu siekti dviejų tikslų:  
turto (dhanam) ir Dievo (Daivam). 
Siekdami turto prie Dievo nepriart÷site. 
Jei žmogus sieks iškart abiejų tikslų,  
nepasieks n÷ vieno, o tik priart÷s prie velnio. 

Satja Sai Baba  
 

V  
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30. DDDDIDŽIAUSIA VEIDMAINYSTö 

Šiandien ir vakar šventųjų raštų žinovai jums kalb÷jo 
apie amžinąją visuotinę religiją, jos didingumą. Aš taip pat 
apie tai kalb÷siu, nes tik laikydamiesi doros patirsite fizinę 
ir dvasinę laimę. Amžinoji visuotin÷ religija moko gerbti 
dvasinį mokytoją. Jis stengiasi jus išgelb÷ti nelaim÷je, iš-
traukti iš gimimų ir mirčių t÷km÷s, į kurią d÷l savo neišma-
nymo įkritote. Jei bijote patvinusios up÷s, turite išmokti 
plaukti (eetha). Nepakliūti į siautulingą gimimų ir mirčių 
srautą jus moko „Gyta“ (Geetha), Viešpaties mokymas. Dva-
sinis mokytojas iškelia jums tikslą, atskleidžia sielos esmę. 
Iš dumblo besikepurn÷jančio žmogaus negali ištraukti ki-
tas, į tą pačią pelkę įkritęs žmogus. Jį gali ištraukti tik tas, 
kuris tvirtai stovi ant žem÷s. Taigi dvasinis mokytojas turi 
būti virš pasaulietinio gyvenimo purvyn÷s. 

Išminčiai kovojo su savimi, išsival÷ savo sielas ir paki-
lę į aukštesnį lygmenį pažino tiesą. Tai patyrę, jie pajuto di-
delį džiaugsmą ir išsivadavimą, kurį apdainavo. Tos dainos 
yra tarsi kelio ženklai – visi, kurie iš jų gauna naudos, turi 
pripažinti skolą. Kaip sumok÷ti skolą išminčiams (rishi-
rna)? Nagrin÷ti, apmąstyti jų apdainuojamą laisvę, atlikti 
tokį dvasinį darbą, kokį atliko jie, patirti tai, ką jie patyr÷. 

Trys skolos, kurias reikia atiduoti  

Šventuosiuose raštuose minimos kitos trys skolos 
(rna) – skola t÷vui (pithr-rna), skola motinai (maathr-rna) ir 
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skola Dievui (Deva-rna). Kartą gyveno didis labai išsilavi-
nęs išminčius, vardu Udalaka. Jis tur÷jo sūnų Svetaketų ir 
dukterį Sudžatą. Vienas iš jo mokinių buvo mandagus, do-
ras, uolus, mokytojui atsidavęs jaunuolis, vardu Kaholaka. 
Jis negal÷jo išlaikyti kitų gabių mokinių konkurencijos ir ta-
po pajuokų objektu. D÷l to mokytojas jį dar labiau myl÷jo. 
Gailestis šiam vaikinui virto malone – mokytojas pasiūl÷ 
Kaholakai vesti jo dukterį Sudžatą. Kai ji lauk÷si vaikelio, 
Kaholaka, paklausęs patarimo, ÷m÷ deklamuoti Vedas. Ta-
čiau kūdikis jau žinojo, kaip tarti kiekvieną skiemenį, ir, iš-
girdęs netaisyklingą tarimą, iš skausmo susiriesdavo. Tad 
vaikas gim÷ sulinkęs aštuoniose vietose, tod÷l buvo pava-
dintas Aštavakra. Jo vardas reiškia „aštuoni linkiai“. 

Kol Aštavakra buvo įsčiose, Sudžata įtikino vyrą, kad 
šis paprašytų karaliaus Džanakos pagalbos ir jie gal÷tų iš-
bristi iš didelio skurdo. Kaholaka nuvyko į Mithilą. Ten bu-
vo aukojama apeigin÷ auka, atnašaujama paties karaliaus. 
Sudžatos vyras tur÷jo likti tol, kol ji baig÷si, v÷liau aplinky-
bių verčiamas ÷m÷ diskutuoti su garsiu mokslininku Vana-
dena, kuriam pralaim÷jo ir pagal nustatytas sąlygas buvo 
įmestas į jūrą. 

Tuo metu Aštavakra, kad ir koks fiziškai netobulas, 
sulaukęs paauglyst÷s tapo eruditu, išmoko įmantriausių 
mokslų. Sudžata ir Svetaketus daug metų saugojo nuo ber-
niuko t÷vo likimo paslaptį, tačiau kartą kažkas pasijuok÷, 
kad Aštavakra nieko nežino apie t÷vą. Sužinojęs liūdną is-
toriją, sūnus iškart nuvyko į Mithilą ir pasuko į karaliaus 
Džanakos audiencijų salę. Kai jis papraš÷ sargybinių pra-
nešti karaliui, kad atvyko Vedų žinovas ir trokšta padisku-
tuoti su rūmų mokslo vyrais, šie tik nusijuok÷, pasišaip÷ iš 
jo jauno amžiaus. Aštavakra atsak÷, kad amžius n÷ra krite-
rijus. Pagaliau pasak÷, kad bent jau d÷l jo luošumo karalius 
tur÷tų jo pasigail÷ti ir priimti.  
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T÷vai tur÷tų rodyti savo sūnums tinkamą pavyzdį  

Džanaką paveik÷ berniuko atkaklumas ir drąsa. Jis lie-
p÷ berniuką priimti ir surengti diskusiją. Jei papasakočiau, 
kokius absurdiškus klausimus rūmų mokslo vyrai pateik÷ 
Aštavakrai, kaip jį erzino ir kokiais atsakymais jis juos atr÷-
m÷, užimtų tiek daug laiko, kad baigtųsi Šivaratri švent÷ ir 
dar tektų čia s÷d÷ti. Džanaka steng÷si atkalb÷ti berniuką, 
sak÷, kad jis per jaunas rizikuoti ir vykdyti sunkias sąlygas. 
Tačiau Aštavakra pareišk÷, jog dvasin÷s žinios yra aukščiau 
už materialaus pasaulio reikalus. Vanadena puol÷ kautis su 
luošu vaikinu, spindinčiu dvasinio išsilavinimo šviesa. Visi 
labai nustebo, kai Vanadena pralaim÷jo ir buvo įmestas į jū-
rą. Taigi Kaholakos sūnus įveik÷ žmogų, įmetusį jo t÷vą į 
bangas. Motina džiaug÷si, kad sūnus sumok÷jo skolą ir ap-
gyn÷ gimin÷s garbę. 

T÷vas turi mokyti sūnų ne pamokymais, o pavyzdžiu. 
Prahlada pasak÷ t÷vui, kad paklusnumo ir pagarbos nusi-
pelno tik tas gimdytojas, kuris veda savo vaiką prie Dievo. 
Visi kiti yra tik tokie pabaisos kaip Hiranjakašipus. Kai ku-
rie nepatenkinti, kad jų sūnūs vyksta į Putapartį, nes baimi-
nasi, kad tik jie neprad÷tų garbinti Dievo ritualais, kartoti 
mantrų ar Jo vardą, atsisakyti tokių netinkamų įpročių, 
kaip rūkymas, girtuokliavimas ar lošimas, kurių išmoko iš 
savo t÷vų. Tokie žmon÷s nežino, kokią laimę ir ramybę tei-
kia dvasin÷ draugija. Jie nesugeba nei patys apsiginti nuo 
likimo smūgių, nei pad÷ti nuo jų apsiginti savo vaikams. 

Panerkite į savo dieviškumą 

Gajatri mantra ugdo įžvalgos j÷gą (dhee shakthi). Kai ją 
išsiugdysite, atsisakysite netinkamos draugijos ir ieškosite 
giminingų sielų. Jei nerandate dvasin÷s draugijos, bendrau-
kite su savo aukštesniąja siela, galvokite apie g÷rį, panerki-
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te į savo dieviškumą. Krokodilas, pan÷ręs į ežero ar up÷s 
gelmę, jaučiasi laimingas, saugus, nenugalimas. Tereikia 
jam išropoti į sausumą ir tampa žmogaus žaisliuku, lengvu 
šautuvo taikiniu. Gelm÷ – jūsų prieglobstis, stipryb÷s šalti-
nis. Neplaukite, kur seklu, nesivoliokite ant sm÷lio.  

Paukštis Garuda minta gyvat÷mis. Kartą jis nuskrido į 
Kailaso kalną pagerbti Šivos, pasipuošusio gyvat÷mis savo 
galvą, rankas, riešus, kaklą, liemenį ir kulkšnis. Pamačiu-
sios Garudą gyvat÷s n÷ kiek neišsigando – kaišiodamos sa-
vo dvišakius geluonis, jos net liep÷ paukščiui prieiti arčiau. 
Tokią drąsą joms suteik÷ Viešpaties artumas. Tad ir jūs bū-
kite dvasiškai tvirti – jūsų niekada neapims nerimas, nepa-
siduosite puikybei.  

Šiandien buvo kalbama apie kelias meil÷s rūšis, tačiau 
visų jų esm÷ – savojo „aš“ sureikšminimas. Tai tarsi drama 
filme, siužetas siužete. Tačiau supraskite – vaidinimas, kad 
esate vienintelis, svarbiausias veik÷jas, kada nors baigsis. 
„Tu esi Tai“ (Thath thwam asi). Tokia tiesa. Išorinis pasaulis 
iš tikrųjų yra Vienas. Tai Aukščiausioji Tikrov÷, kuri tik at-
rodo kaip daugyb÷. Thwam – jūs patys. Ką byloja visų iš-
minčių patirtis? Kokia išmintis slypi Vedose? N÷ra kito, yra 
tik Vienas (thath – thwam, thwam – thath). 

Atlikite savo vaidmenį  

Elgdamiesi, jausdamiesi ar kalb÷dami priešingai, nei 
liepia jūsų prigimtis, žeminat÷s, neigiate savo esmę. Aukš-
čiausiosios Tikrov÷s esm÷ tyra, nepajudinama. Ir jūs būkite 
tokie – tyri, nepajudinami. Aukščiausiajai Tikrovei nebū-
dingos n÷ viena iš trijų savybių (thriguna rahitam): vangu-
mas, veikla ir ramyb÷. Ji – tyra sąmon÷. Tegu jūsų taip pat 
nejaudrina jausmų audros, teneapgaubia jus vangumo ir 
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tingumo rūkas. Atlikite savo vaidmenį tarsi marionet÷ taip, 
kaip to nori neregimas Režisierius. 

Kartą kaime buvo vaidinamas spektaklis apie Hariš-
čandrą. Hariščandros sūnaus Lohithasjos vaidmuo buvo 
patik÷tas aktoriui iš vienos besivaržančios grupuot÷s, o jo 
motinos Čandramat÷s – iš kitos. Pagal scenarijų Lohithasja, 
įgeltas kobros, tur÷jo kristi negyvas, o jo motina jį apraudo-
ti. Žiūrovai tik÷josi, kad aktoriai suvaidins epizodą labai 
tikroviškai. Deja, berniukas priklaus÷ priešų grupuotei – 
tad Čandramat÷ atsisak÷ jį apraudoti. Tada kilo sumaištis. 
„Marionet÷s“ pasidav÷ jausmų iliuzijai, pamiršo, jog turi 
atlikti „vaidmenis“. Jei tvirtinate, kad esate pjes÷s veik÷jai, 
tačiau sakote ne tą tekstą, kurį reikia, pasiduodate jaus-
mams, kyla sąmyšis, nes netinkamai vaidinate savo vaid-
menis. Tad nusipelnote veidmainių vardo. 

Daugelis mokslo vyrų skelbiasi esą Vedų ir Šastrų aiš-
kintojai. Tačiau svarbiausia – ne tai, ką jie sako, o kaip gyve-
na. Daug apgiedančių Viešpaties šlovę, bet mažai jaučiančių 
Jo buvimą visur ir suvokiančių, kad Jo šlov÷ spindi visoje vi-
satoje. Žmon÷s gieda: „Udipi Krišna68“, tačiau savo širdžių 
nepaverčia tokia šventove, kurioje gal÷tų įsikurti Krišna.  

Gerbkite visus žmones kaip savo Dievą 

Tam tikromis valandomis auštant ir temstant dera gar-
binti Viešpatį ir kartoti Gajatri mantrą. Tai labai naudingas 
dvasinis darbas. Prieš pat patekant Saulei reik÷tų atlikti ry-
tinį ritualą. Džonalagada Satjanarajanamurtis labai poetiš-
kai apraš÷ tokio meto ramybę, spalvas, iškalbingą tylą, ku-
rioje pabunda paukščiai ir g÷l÷s, žem÷ suvirpa nuo rasos 
prisilietimo. Tokiu metu kartodami Gajatri mantrą pagar-
                                                 
68 Udipi (arba Udupi) Krišnos šventykla yra Karnatakos valstijoje, neto-

li Mangaloro. 
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binkite Saulę ir jūs. Vakar vienas kalb÷tojas palygino Gajat-
ri mantrą su Ramos vardu. Šiandien kitas šventųjų raštų ži-
novas pasak÷, jog ši mantra yra tarsi Krišnos vardo ir „Bha-
gavatos“ tęsinys. Tačiau Aš prašau jūsų sutelkti d÷mesį į 
bet kurį vardą, kuris jums primena Viešpaties šlovę ir ma-
lonę. Tegu jūsų rankos tarnauja Dievui, kuris šviečia visuo-
se. Visi žmon÷s yra Jis. Jis jus skuta kaip barzdaskutys. Jis 
žiedžia puodus kaip puodžius. Jis krakmolija ir lygina dra-
bužius kaip skalb÷jas. Jis ragina, įkvepia, kuria, vykdo. Štai 
paimate popieriaus lapą su jame atspaustu Mano atvaizdu 
ir jį garbinate. Puolate priešais jį ant kelių. Tačiau kod÷l ne-
galite patik÷ti, jog Aš esu visuose žmon÷se ir juos gerbti? 
Juk jais išreikštas Mano pavidalas daug tikresnis. 

Kartodami Gajatri mantrą, prašote lavinti intelektą, 
kad gal÷tum÷te pelnyti šį reg÷jimą. Duosiu vyresniems 
žmon÷ms vieną patarimą. Atsivež÷te savo sūnus, vaikai-
čius ir globotinius į Upanayanam69 ir Gaayathri upadesham70 
šventę, kurioje dalyvauja Svamis. Džiaugiat÷s, kad jiems 
pasisek÷. Tačiau vaikai kartos mantras tik tada, kai jūs nuo-
širdžiai jas kartosite. Jums tai taip pat bus naudinga. Tad 
atgailaukite, kad atsisak÷te vartoti tokį neįkainojamą vaistą. 
Nuo šios dienos prad÷kite auštant garbinti Saulę. Pamirški-
te, kad esate vyresni ir mokykit÷s to iš savo sūnų bei vai-
kaičių. Štai priešais jus plyti karališkas kelias į tikslą. Tad 
kod÷l braunat÷s pro spygliuotus džiunglių brūzgynus? 
Garbinkite Viešpatį pagal taisykles ir jokia audra jūsų neiš-
vers iš kojų. Nereikia ieškoti Himalajų pievos. Jei garbinsite 
Saulę, jūsų širdys virs Himalajų pieva. 

Prašanthi Nilajamas, 1965 04 26 

                                                 
69 Upanayanam – apjuosimo šventąja virvele ceremonija. 
70 Gaayathri upadesham – supažindinimas su Gajatri mantra ir iniciacija. 



30. Didžiausia veidmainyst÷ 
 

 181 

 
 
 
 
 
 
 
 
   ai jums iš tikrųjų pad÷s pasiekti tikslą. 
Kiekviena religija visame pasaulyje ieško Dievo.  
Tačiau Jis yra visur ir gyvena žmogaus širdyje. 

Satja Sai Baba 

T 
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31. IIII    ŠORINIAI IR VIDINIAI RATAI  

Kaip nuostabu, kad daugyb÷ jūsų nepasidav÷te triukš-
mingo miesto juslinių pramogų vilion÷ms ir at÷jote pasi-
klausyti šventųjų raštų žinovų paskaitų. Matau priešais 
Save nekantriai laukiančių veidų jūrą. Trokštate rasti švytu-
rį, kuris parodys kelią į uostą. Tame uoste gal÷site prisig-
lausti, kai jūroje š÷ls audra. Švyturio šviesa, pasak išmin-
čių, – visų sielų šviesa. Trūkumai pasl÷p÷ šią šviesą nuo 
žmonių, – tod÷l jie dabar skendi tamsoje.  

Nepakanka tik tur÷ti žmogaus pavidalą ir fizinį, men-
talinį bei emocinį kūnus. Pasitelkęs gebantį skirti intelektą, 
žmogus privalo juos tobulinti, šlifuoti kaip skulptorius tol, 
kol akmuo įgyja pavidalą. Žmogus turi suvokti esąs dieviš-
kas, suprasti, kad jame glūdi dieviškumas, nepaprastos ga-
lios. Tai galima laim÷ti ugdant geb÷jimą skirti (viveka) ir ne-
prieraišą (vairaagya). Iš visų gyvūnų tik žmogaus tai geba. 

Dvasinis mokytojas (guru) moko, kaip išsiugdyti tokį 
suvokimą žengiant karališku keliu, tačiau iš begal÷s, tvir-
tinančių turį tokią teisę, ne kiekvienas gali tai daryti. Žo-
dis guru reiškia tą, kuriame n÷ra n÷ kiek tamsos (gu – tam-
sa, ru – be). Deja, daugumą šiuolaikinių dvasinių mokyto-
jų galima vertinti tik pagal kitą žodžio prasmę, kuri reiš-
kia svorį, sunkumą. Taigi dauguma jų yra Žemei našta. 
Toks jų poveikis kitiems. Tokie mokytojai yra našta ir savo 
mokiniams, nes nuolat prašo pinigų, patys nespinduliuoja 
šviesos, tod÷l niekuo negali pad÷ti kitiems. Palikite tokius 
mokytojus. Galvokite, kaip patiems pakilti į aukštesnį lyg-
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menį. Jei labai stengsit÷s, Viešpats Pats jums vadovaus iš 
išor÷s arba vidaus, per atsiųstą žmogų arba Pats šviesda-
mas iš vidaus. Nenusiminkite. Drąsiai ženkite keliu į prie-
kį. Visada stenkit÷s galvoti apie vienokio ar kitokio pavi-
dalo Dievą.  

Tegu protas tarnauja tik Dievui  

Kiekvieną kartą įkv÷pdami ir iškv÷pdami mintyse iš-
tarkite Soham71: so – įkv÷pdami, ham – iškv÷pdami. So reiš-
kia „Jis“, ham – „aš“. Iškv÷pę pajuskite, kaip So, Dievas, ir 
ham, jūs, tampa Viena. V÷liau, po ilgo dvasinio darbo, dvi 
skirtingos sąvokos, reiškiančios „Jis“ bei „aš“, dings. Nebe-
liks garsų So ir ham – jie virs garsais O ir M. Kitaip sakant, 
ims skamb÷ti pirmapradis garsas Om. Nuo tol kartokite šį 
garsą kiekvieną kartą iškv÷pdami – jis išvaduos jus iš gimi-
mų ir mirčių rato. Tokį pirmapradžio garso apmąstymą pa-
taria Vedos. Kartodami Soham puikiai suvaldysite mintis. 
Tegu jūsų mintys visada būna apie Viešpatį – tada jos ne-
l÷ks visomis kryptimis, kur nori. Tai nor÷jo pasakyti Krišna 
ragindamas: „Atsisakyk bet kokios kitos veiklos ir visiškai 
pasikliauk manimi“ (Sarvadharmamaan parithyajya maam 
ekam sharanam vraja). Tegu protas tarnauja tik Dievui. Tada 
Jis saugos jus, kad nepadarytum÷te klaidų.  

Tapkite savo jausmų ir paskatų šeimininkais  

Neteikite išoriniam pasauliui daugiau d÷mesio nei bū-
tina. Užuot tai darę, geriau mąstykite apie vidinį džiaugs-
mo šaltinį. Automobilio ratai yra apačioje, vairas – viduje. 
Daugiau d÷mesio sutelkite į vairą, kuris reguliuoja išori-
nius ratus. Vairuotojas s÷di automobilyje. Labiau rūpinkit÷s 

                                                 
71 Soham – skr. „Jis – tai aš“. 
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savo vidumi. Jei tapsite savo jausmų ir paskatų šeiminin-
kais, gal÷site gyventi bet kur ir dirbti bet kokį darbą. Lai-
m÷site ramybę. Kartą vienas žmogus, aplankęs Kabirą72 na-
muose, paklaus÷, ar aplinka padeda jam dvasiškai tobul÷ti. 
Kabiras nieko jam neatsak÷, bet pašauk÷ žmoną ir papraš÷ 
jos atnešti lempą, kad gal÷tų surišti nutrūkusį siūlą. Buvo 
pusiaudienis. Kambaryje ir be lempos buvo šviesu. Tačiau 
moteris nieko nepasak÷, nesuabejojo. Ji pakluso vyrui ir at-
neš÷ degančią lempą, palaik÷ ją prie Kabiro, kad jis gal÷tų 
surišti nutrūkusį siūlą. Tada Kabiras papraš÷ jos išeiti, atsi-
suko į svečią ir tar÷: „Kai tur÷si tokią žmoną, kaip ši mote-
ris, kuri uoliai vykdys savo pareigas, šeimyninis gyvenimas 
bus tinkamiausia pratybų aikštel÷ dvasiškai tobul÷ti.“ 

Štai pasakojimas apie vieną žmogų. Žmona ir sūnus 
nevertino jo gero, svetingo būdo. Kartą t÷vas atsived÷ sve-
čią ir reng÷si jį pavaišinti. Žmona su sūnumi sugalvojo 
gudrybę. Kai šeimininkas nu÷jo į parduotuvę, esančią už 
gatv÷s kampo, parsinešti lapų, kurie naudojami vietoj l÷kš-
čių, moteris labai išgąsdino svečią tokiais žodžiais: „Kaip 
gaila, kad šiandien jūs patekote į mano vyro pinkles! Kas-
dien jis parsiveda kokį nors vargšelį pietų, tačiau, kai tik jis 
pasirengia valgyti mano patiektą maistą, vyras puola jį 
mušti lazda įsitikinęs, kad taip atsilygina už ankstesniame 
gyvenime kažkieno jam padarytą skriaudą.“ Svečias pama-
n÷, kad reikia sprukti lauk. Kol jis dar b÷go gatve, grįžo vy-
ras, nešinas lapais. Žmona pasak÷, kad svečias pasielgęs la-
bai keistai – paprašęs lazdos, kad ja pasiremdamas gal÷tų 
nueiti prie šulinio nusiplauti kojų, tačiau nesulaukęs, kol ją 
atneš, ir netekęs kantryb÷s nepatenkintas išl÷kęs. Tad šei-
mininkas pa÷m÷ iš jos lazdą ir nusivijo svečią šaukdamas: 

                                                 
72  Kabiras – XIV a. indų poetas-mistikas, gyvenęs Kašyje (dabar Vara-

nasis). 
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„Stok! Stok!“ Žmogus, manydamas, kad šeimininkas iš tik-
rųjų ketina jį prikulti lazda, dar labiau išsigando ir ÷m÷ dar 
greičiau b÷gti, kol dingo iš akiračio. Nūdienos moterys ne-
vertina savo vyrų gerumo, neskatina jų geriems darbams. 
Tokios moterys ne padeda jiems, o tik stato kliūtis. Jos tur÷-
tų galvoti ne apie turtą (vasu), o apie Viešpatį Vasudevą 
(Vaasudeva dhyaanam). 

Protas ir pavergia, ir išvaduoja  

Ministras jums patar÷ paklausyti kalbos apie „Gytą“, 
tačiau jei atsir÷mę į sal÷s koloną snausite, jokios naudos iš 
to nebus. Svarbu ne garsas, o prasm÷. „Gytą“ reikia išgirsti 
ne ausimis, o širdimi. Jis nori, kad jūs ieškotum÷te dvasin-
gos draugijos ir ja džiaugtum÷t÷s. Be to, dar reikia užsiimti 
savianalize ir pasvarstyti, kaip jums pavyko išsivaduoti iš 
pojūčių vergijos, priart÷ti prie Viešpaties. „Protas ir paver-
gia, ir išvaduoja“ (mana eva manushyaanaam kaaranam bandha 
mokshayoh). Tad lavinkite jį. Jums pavyks. Protas – tarsi lau-
kinis dramblys, kurį galima sutramdyti Soham badikliu. Ne-
šerkite jo puikybe, neapykanta, pavydu, godumu. Tegu jū-
sų širdyje visada skamba Dievo vardas ir protas nurims. 
Kai prasid÷jo šis susitikimas, baiminot÷s, kad neprapliuptų 
besiartinantis lietus. Tačiau jūsų maldos ir Dievo malon÷ 
nugin÷ jį į šalį. Rytoj Aš jums v÷l duosiu maisto, kuris jus 
sustiprins ir išgelb÷s. 

Malesvaramas, 1965 05 25 
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   iešpats apsireiškia tyroje širdyje. 
Jis – teis÷jas. Jo niekaip neapgausite. 
Gydytojas gali jus tikinti,  
kad nekarščiuojate,  
tačiau termometras nemeluoja.  
Gydytojas taip elgiasi,  
kad nepasiduotum÷te panikai, 
bet termometras sako tiesą. 
Dievas viską žino  
ir pasielgs su jumis  
pagal jūsų nuopelnus. 
Tik÷kite. 
Atgailaukite už padarytas klaidas  
ir ryžkit÷s jų nebekartoti. 
Tada Dievas apdovanos jus Savo malone. 

Satja Sai Baba 
 

V 
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32. NNNNAUJIEJI TIKöJIMO SKLIDINI  

METAI  

Baig÷si buivolo (krodhi)73 metai. Prasid÷jo visiems pa-
lankūs (vishwaavasu) metai. Žmon÷s džiaugiasi. Tačiau kiek 
tokių metų at÷jo ir pra÷jo nuo tada, kai jie prad÷ti taip va-
dinti. Kiek šimtmečių ir tūkstantmečių skaičiuojama žmo-
nijos istorija. Beprasmiška gręžiotis atgal ir žiūr÷ti į nueitą 
kelią. Žiūr÷kite į priešais jus plytintį kelią ir ženkite juo į 
tikslą. Žodis krodhi siejamas su žodžiu krodha, kuris reiškia 
pyktį, o vishwaavasu – su vishwaasa, kuris reiškia tik÷jimą. 
Žmogus netenka kantryb÷s ir pasiduoda pykčiui tik tod÷l, 
kad jam trūksta tik÷jimo. Jis netiki nei savimi, nei kitais. Jei 
save vertintum÷te kaip neįveikiamą sielą, o kitus – kaip sa-
vo atspindžius, kaip skelbia šventieji raštai, tada niekas ne-
sukeltų jūsų pykčio. Naujais metais ryžkit÷s aiškiau išreikš-
ti savo esmę, atskleisti savo dieviškumą.  

Karma yra tarsi s÷kla, iš kurios išdygsta žmogus. Kar-
ma arba veiksmai paskleidžia iliuziją, ir žmogus pasijunta 
esąs atskiras, silpnas. Kokie veiksmai, tokios pasekm÷s. Jei-
gu jūsų veiksmai tinkami, jums bus sudarytos sąlygos siek-
ti išsivadavimo, t.y. dirbti dvasinį darbą ir rodyti dvasines 
pastangas, puosel÷ti dieviškas mintis. Trys jaunesnieji 
Ramos broliai sek÷ vyriausiojo brolio p÷domis. Trys pas-
kesni žmogaus gyvenimo tikslai (purushaarthas) taip pat tu-
ri tarnauti pirmajam, būtent – dorai. 
                                                 
73 Buivolo (krodhi) metai – 38-ieji Jupiterio ciklo metai. 
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Gyvenkite taip, kaip mokote gyventi kitus  

Svarbiausias doros reikalavimas toks: darbai turi ati-
tikti žodžius. Negalima kalb÷ti vienaip, o elgtis kitaip. Ne-
patarin÷kite kitiems daryti tai, ko patys nedarote. Neprad÷-
kite pamokslauti (prachaara), jei patys netaikote gyvenime 
to, ką skelbiate (aachara) kitiems.  

Kartą gyveno žmogus, vardu Randžodas. Jis aiškinda-
vo „Gytą“ kaip Dievo žodį, o baigęs kalb÷ti siųsdavo l÷kštę 
pinigams rinkti. Staiga vienas žmogus pakilo iš vietos ir už-
sipuolęs aiškintoją primin÷ jam, kad Viešpats nepritaria, kai 
pagalba priimama iš kitų (parigraha). Taip, iš tikrųjų „Gyta“ 
pataria nepriimti pagalbos (aparigraha), o tie, kurie sudari-
n÷ja sąrašus „Gytos“ studijoms remti, derasi d÷l mokesčio, 
nevykdo nurodymų Viešpaties, kurio žodžius siūlosi aiš-
kinti! Kokia veidmainyst÷.  

Teisę statyti Dievui šventovę turi tik tas, kuriam 
Dievas yra aukščiau už viską. Jei žmogus tarnauja karaliui 
ir jam lenkiasi, elgiasi su juo kaip su šeimininku, tegu stato 
šventovę ne Dievui, o karaliui. Dievui reikia atsiduoti visiš-
kai. Pirmiausia išmokite atsiduoti tik Dievui, paskui pagal-
vokite, kaip Jam tarnauti. Jei rinksite pinigus iš bet ko ir 
liepsite ministrui atidaryti šventovę, elgsit÷s lyg pasaulie-
čiai, užsiimantys beverte pasaulietine veikla. Būkite tvirti – 
tada protas jūsų neklaidins. Jei netur÷site ramyb÷s (shaan-
thi), niekada nepatirsite laim÷s (soukhyam) – taip savo paty-
rimą apdainavo Tjagaradža. Dažnai kalbantys apie „Gytą“ 
patys neturi ramyb÷s, m÷gsta ginčytis, reikalauja, kad var-
žovai atvyktų su jais varžytis, paskui puikuojasi prieš kitus 
savo pergal÷mis ir titulais, nuolat visiems tai primena. 
Koks egoizmas! Tie žmon÷s neišmoko net dvasinio darbo 
pradžiamokslio, o nori, kad žmon÷s s÷d÷tų prie jų kojų ir 
klausytų, kaip ištrūkti iš vergov÷s, į kurią patys pakliuvo. 
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Tegu Dievas pasireiškia jumyse ir per jus  

Kad ir ką darytum÷te ar nieko neveiktum÷te, žinoki-
te, kad jumyse yra Viešpats. Atpažinkite Jį. Tegu Dievas 
pasireiškia jumyse ir per jus. Kaip tik tai tur÷jo galvoje Va-
ranasis Subramanja Šastris, kalb÷damas apie gerus darbus 
(punya) ir deramą elgesį (dharma). Pasak jo, namų šeimi-
ninkas (grihastha), visuomen÷s ramstis, pamiršo savo pa-
reigą ir galimybes, tod÷l dabar sugriuvo visa visuomen÷s 
struktūra. Jo vertinimas, žinoma, teisingas. Pridursiu dar 
ir tai, kad ketvirtasis vienuolių (sanyaasins) visuomen÷s 
sluoksnis taip pagedo, kad nebeliko pagarbos, kurios ka-
daise jie buvo teis÷tai nusipelnę. Vienuoliai turi gyventi 
kukliai ir labai save varžyti. Deja, tokios aukštumos jiems 
nebepasiekiamos, tod÷l jų niekas nebegerbia. Žinoma, ir 
dabar esama tokių, kurie uoliai laikosi griežtų taisyklių ir 
rodo asketiško gyvenimo pavyzdį. Tik juos reikia surasti. 
Tokie vienuoliai, kurie ieško jūsų ir siekia jūsų globos, yra 
didesni pasauliečiai nei jūs! 

Didžiausia nelaim÷ ta, kad jūs nesuprantate, jog kūnas 
ir visi su juo susiję dalykai n÷ra amžini. Kai karalius Bar-
thriharis74 apraudojo savo žmonos mirtį, priešais jį pasirod÷ 
kenčiantis senelis, kuris ÷m÷ raudoti taip pat garsiai kaip ir 
karalius. Jis verk÷ tod÷l, kad sudužo ilgai jo naudotas moli-
nis puodas. Barthriharis paguod÷ senelį, kad beprasmiška 
verkti puodo – kad ir kiek ašarų išlietų, jo nebesulipdys. O 
senelis, kuris pasirod÷ esąs vyriausiasis karaliaus ministras, 
atkirto, jog žmogus, kuris tiki, kad raudomis gali susigrą-
žinti mirusią žmoną, neturi teis÷s tvirtinti, jog puodo niekas 
nebesulipdys. Tada karaliaus galva šiek tiek prašvies÷jo. Jis 

                                                 
74 Barthriharis – indų poetas-karalius, gyvenęs VI a. per. Kr., puosel÷jęs 

žmoniškąsias vertybes. 
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prad÷jo protauti. Apraudodami mirusiuosius tik skelbiate 
savo didelį neišmanymą.  

Tik÷kite visų vienove 

Pasitelkę išmintį, atsižvelgdami į savo statusą ir profe-
siją, stenkit÷s suprasti, kas esamomis aplinkyb÷mis tinka-
miausia. Nedera barzdaskučiui tuo pačiu skustuvu skusti 
bulves, drožti pieštukus, pjaustyti popierių, bambukus ir 
skusti barzdas. Kiekvienas įrankis turi būti naudojamas pa-
gal paskirtį. Kiekvienas žmogus apdovanotas tam tikrais 
geb÷jimais ir turi atlikti tam tikras pareigas. Su karaliumi 
reikia elgtis kaip su karaliumi, o su valstiečiu – kaip su 
valstiečiu. Žuvis gali gyventi tik vandenyje, bet jokiu būdu 
ne piene. Tegu žuvys plaukioja vandenyje. Nemeskite jų į 
pieną tvirtindami, kad pienas sotesnis ir brangesnis!  

Viskas yra Aukščiausioji Tikrov÷, tačiau kol esate 
kasdien÷s veiklos lygmens, negalite vadovautis nedualu-
mo (adhwaitic) nuostata. Kitaip sakant, išorin÷ žmonių 
veikla (karma-adhwaitha) gali skirtis, o tik÷ti reikia visų vie-
nove (bhaava-adhwaitha). Veikla neturi trukdyti tik÷ti vie-
nove. Saul÷, m÷nulis, žvaigžd÷s, keliaudamos dangumi, 
n÷ kiek jo nesugadina. Tegu daugyb÷ minčių ateina jums į 
galvą, tačiau patys likite ramūs, nepaveikiami. Kabiras, 
tris dienas nieko nevalgęs, d÷kojo Viešpačiui, kad turi ga-
limybę pasninkauti. Ramdasas, uždarytas kal÷jime, d÷kojo 
Aukščiausiajam, kad gali netrukdomas medituoti. Toks 
šventųjų, Dievo numyl÷tinių, požiūris. Šivadžis atgabeno 
šventajam Thukaramui palankiną, tačiau šis atsisak÷ to-
kios garb÷s, pareiškęs, jog n÷ra vertas, kad keturi vyrai 
neštų jį ant savo pečių.  

Doryb÷s arba tyrosios savyb÷s (sadgunaas) yra tarsi 
sveikatą teikiantis karv÷s pienas. Ydos – lyg karves puolan-



32. Naujieji tik÷jimo sklidini metai 
 

 191 

tys ir į gabalus jas pl÷šantys tigrai. Jei pastatysite Dievo 
vardo barikadą, tvirtovę, kurioje skamb÷s Jo vardas, joks 
tigras nieko nepadarys nei jums, nei jūsų doryb÷ms. 

Bangaloras yra Kãnados valstijos75 sostin÷, o Malesva-
ramas – svarbiausia šio miesto vieta. Čia giedamos bhadža-
nos ir vyksta Prašanti šventųjų raštų žinovų sambūrio Kã-
nados padalinio veikla. Kuo geriausiai išnaudokite šią pro-
gą. Saugokit÷s žmonių, kurie Mano vardu renka pinigus ir 
dirba sek÷jams nederamus darbus. Netik÷kite jais. Ten, kur 
renkami pinigai, Manęs n÷ra.  

Malesvaramas, 1965 05 23 
 
 
 
 
 
 
 
    uo sunkesn÷s sąlygos, kuo didesni išbandymai,  
tuo tvirtesni tampa  
tomis sąlygomis gyvenantys žmon÷s.  
Tad džiaukit÷s,  
kai rūpesčiai ir nerimas jus puola iš išor÷s. 

Satja Sai Baba  
 

                                                 
75 Dabar Karnatakos valstija. 

K 
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33. GGGG    YVENIMO SKONIS 

Garudos puranoje76 Viešpats Višnus moko Garudą, 
kad žmogaus gyvenimas kasdien trump÷ja, kad jį nuolat 
puola mirtis, naudodamasi ligų, nelaimingų atsitikimų ir 
stichinių nelaimių kariuomene. Už sukauptus daugelio gy-
venimų, kai buvote žemesn÷s būtyb÷s, nuopelnus gavote 
kūną – tad būtų labai kvaila jį prarasti d÷l to, kad užsiimate 
toms žemesn÷ms būtyb÷ms būdinga veikla. Gyvenimas le-
kia it žaibas. Žmon÷s stebisi, kod÷l taip greitai paseno. Re-
gis, tik vakar jie studijavo koledže ar žaid÷ gatv÷je, o dabar 
aplink juos krykštauja vaikaičiai. Žmon÷s nenumaldomai 
art÷ja prie mirties, tačiau vis tiek verčia kitus klauptis prie-
šais juos ant kelių. Deja, niekas nepriverčia jų atsiklaupti 
priešais Viešpatį. 

Nuo pat M÷nulio jaunaties visa šalis švenčia „Rama-
janos“ šventę, o kaip tik šiandien yra Ramos gimimo diena 
(Raamanavami). Rama – tai dora. Dora – tai Rama. Iš Vedo-
se skelbiamų keturių žmogaus tikslų: doros (dharma), turto 
(artha), geismo (kaama) ir išsivadavimo (moksha) svarbiau-
sias yra pirmasis. Jei išsižad÷site doros ar jos nepaisysite, 
teks liūd÷ti. Ramai dora buvo aukščiau už viską. Kai jo 
brolis Bharata, sielvartaudamas d÷l t÷vo mirties, motinos 
godumo ir brolio tremties, susirado jį miške ir puol÷ į ko-
jas, Rama jį pak÷l÷ ir paklaus÷ – kaip manote, ko jis pa-

                                                 
76  Garudos purana – vienas iš 18 populiariausių Vedas aiškinančių in-

dų šventųjų tekstų. 
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klaus÷? – ogi štai ko: „Ar rūpiniesi, kad Ajodjos karalyst÷-
je visi laikytųsi doros? Ar ten gerbiami pavaldiniai, varg-
šai, vyresnieji, mokslo vyrai, šventieji ir išminčiai?“ Net iš-
tiktas didžiausios nelaim÷s žmogus negali išklysti iš doros 
ir teisingumo kelio. Rama pažadino Bharatą iš neišmany-
mo miego. Vargšelis liūd÷jo manydamas, kad t÷vas, moti-
na, broliai, karalyst÷, galia ir prestižas daug reiškia, jog jie 
tikri, amžini. Rama jam primin÷, kad tai t÷ra įrankiai, skir-
ti dorai puosel÷ti. 

Svarbiausia – tik÷ti  

Žmon÷s pagauna miške klajojantį laukinį dramblį ir iš-
moko jį s÷d÷ti cirko arenoje ant trikoj÷s taburet÷s. Žmogaus 
protas taip pat turi būti sistemingai lavinamas, ugdoma išo-
rin÷ ir vidin÷ kontrol÷, ištverm÷, tik÷jimas ir pusiausvyra. 
Tada protas pad÷s žmogui siekti aukštų tikslų. Nor÷dami 
eiti į teismą ir ginti teisiamąjį, turite išlaikyti teis÷s bakalau-
ro laipsnio egzaminus. Nor÷dami ligoniui skirti vaistų, tu-
rite išlaikyti medicinos bakalauro egzaminus, gauti leidimą 
gydyti arba patekti į praktikuojančių gydytojų sąrašus. 
Kiekvienoje profesijoje ir kiekviename darbe iš jūsų reika-
laujama tam tikros kvalifikacijos. Tačiau dar didesn÷s kva-
lifikacijos reikia plušant dvasin÷je srityje ir siekiant pelnyti 
Dievo malonę. Norite dvasinių aukštumų, bet nerodote jo-
kių pastangų.  

Svarbiausia – tik÷ti. Abejon÷s išjudina dvasinio darbo 
pamatus. Tod÷l jų reikia vengti. Tik÷kite senųjų išmintimi. 
Neįtempkite savo silpnų smegenų ginčydamiesi su šventais 
žmon÷mis, stengdamiesi paneigti jų intuiciją ir pastabas. 
Štai panagrin÷kite maisto aukojimą ugniai per t÷vų mirties 
metines. Šiuolaikiniai žmon÷s, išgirdę apie tokius ritualus, 
pašaipiai šypsosi ir klausia: „Kaip gali maistas iš čia patekti 
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į anapusinį pasaulį? Mirusysis galbūt seniai atgim÷. Kur? 
To niekas nežino. Ar kartą per metus pasiūlę maisto paten-
kinsite 365 dienas jaučiamą alkį?“ „Jūsų t÷vas yra antrame 
namo aukšte, o jūs padedate jam valgyti pirmame aukšte. 
Kaip jis paims maistą? Ar patiekalas pakils iki t÷vo? Kad ir 
kiek mantrų kartotum÷te, to niekada nebus“, – tvirtina jie 
juokdamiesi. „Kam maitinti mirusius žmones, kai badauja 
gyvieji?“ – ginčijasi kiti. 

Dvasinis mokslas  

Kai įmetate į pašto d÷žutę laišką, jis pasiekia gav÷ją, 
kad ir kaip toli šis gyventų. Kod÷l taip nutinka? Ar tod÷l, 
kad pašto viršininkas yra jūsų draugas? Ar tod÷l, kad jis la-
bai trokšta pad÷ti jums susisiekti su laiško gav÷ju? Jei užra-
šysite tikslų adresą ir sumok÷site pašto išlaidas, nupirksite 
ir užklijuosite tinkamą pašto ženklą, tam tikri darbuotojai 
nugabens jūsų laišką automobiliais, autobusais, traukiniais, 
l÷ktuvais ar garlaiviais tiesiai į namus to žmogaus, kurio 
pavard÷ bus užrašyta ant voko. Ritualin÷ ugnis yra tarsi 
pašto d÷žut÷, ugnis – pašto viršininkas, mantros – pašto 
ženklai. Esama ne tik fizinio, bet ir dvasinio mokslo su jam 
būdingomis taisykl÷mis, metodais, tyrimais ir autoritetin-
gomis tez÷mis.  

Tik dirbant dvasinį darbą galima atskleisti materijos 
bei dvasios paslaptis ir jomis pasinaudoti. Savo veikale „Vi-
vekachuudaamani“77 Šankara78 teig÷: „Jei nor÷dami žem÷s 
gelm÷se glūdinčių brangenybių, tik kartosite jų pavadini-
mus, jokios naudos nebus. Turite žinoti, kur tiksliai jos yra, 
ir paklausę ekspertų patarimo, iškasti duobę, pašalinti iš 

                                                 
77„Vivekachuudaamani“ – Šankaros veikalas, kuriame jis aiškina advai-

tos Vedantos filosofiją. 
78 Šankara – IV a. indų filosofas, skelbęs nedualumo (adwaitha) filosofiją. 
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kelio uolienas ir akmenis, tada tvirtai jas sugriebę ištrauk-
ti.“ Taip pat nor÷dami pažinti save, pirmiausia turite vyk-
dyti to, kuris pažino Aukščiausiąją Tikrovę, nurodymus, 
paskui pasinerti į apmąstymus, meditaciją ir koncentraciją. 
Tada netik÷tai jums nušvis tiesa ir apimti palaimos pažinsi-
te savo esmę. 

Viską patik÷kite Dievui – tebūna Jo valia 

Brahmasutra prasideda žodžiais: „Dabar apsvarstysi-
me Aukščiausiąją Tikrovę“ (athaatho brahma jijnaasa). Kaip 
juos suprasti? Kokie turi būti pirmieji žingsniai? Kada 
žmogus gauna teisę dalyvauti diskusijoje ir svarstyti 
Aukščiausiąją Tikrovę? Prieš tai reikia išnagrin÷ti du kitus 
tekstus. Vienas iš jų liepia: „Dabar apsvarstysime veiklą“ 
(athaatho karma jijnaasa), kitas: „Dabar apsvarstysime dorą“ 
(athaatho dharma jijnaasa). Taigi žmogus gali pažinti Visuo-
tinę Esmę, kuri yra visa ko amžinas pagrindas, tik tada, 
kai jo siela, atsiteisdama už karmą ir laikydamasi doros, 
nuskaist÷ja. Ar patiekalas pakankamai pasūdytas suprasi-
te tik įsimetę į burną jo gabal÷lį. Dalui (pappu)79 reikia 
druskos (uppu). Kitaip sakant, dalas turi būti pasūdytas – 
tada jis bus skanus. Panašiai ir jūs turite būti pasaulyje, 
dalyvauti jo veikloje, bet laikytis moral÷s taisyklių – tada 
pamatysite, jog be išminties druskos gyvenimo skonis pra-
stas. Pabarstykite jį suvokimo, jog esate ne kūnas, o kūno 
gyventojas, nuolat besikeičiančios gamtos liudytojas, drus-
ka ir tapsite ramūs bei laimingi. Žingsnis po žingsnio pa-
lengva įtik÷kite pasaulio vienove, Aukščiausiąja Tikrove. 
Tada jums net nereik÷s nieko melsti ir prašyti – gausite tai, 

                                                 
79 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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ko jums reik÷s. Kaip tik tod÷l Tjagaradža giedojo: „Kas 
melsdamasis Tau patyr÷ džiaugsmą ir laimę?“ Viską pati-
k÷kite Dievui. Tebūna Jo valia. Neprašykite vieno ar kito 
daikto. Jis puikiai žino, ko jums reikia. Ar Sabar÷ ko nors 
praš÷? Ar Džat÷jus šauk÷, kad Viešpats apsireikštų? Ar 
Guha80 meld÷ Ramos ateiti pas jį?  

Greitai grįš dora  

Kiekvienas iš jūsų privalo laikytis moral÷s taisyklių, 
skirtų jūsų profesijai, amžiui ir statusui. Kartą vienos dide-
l÷s šalies karalius paklaus÷ vienuolio, ar įmanoma laikytis 
visų griežtų taisyklių. Po kurio laiko karalius numir÷. Pagal 
tradiciją išrinkti įp÷dinio buvo nusiųstas karališkasis dram-
blys su girlianda straublyje. Šis užn÷r÷ girliandą ant vie-
nuolio kaklo. Deja, vienuolis, vengdamas žmonių įkyrumo, 
spruko į mišką, į pačią jo gilumą, kur pab÷gęs nuo triukš-
mo, pasijuto laimingas.  

Tokias moral÷s taisykles pateikia Šastros. Prašanti 
šventųjų raštų žinovų sambūris įkurtas tam, kad žmon÷ms 
būtų paprastai aiškinamos jų svarbiausios pareigos. Tai n÷-
ra uždara mokslininkų draugija – kiekvienas žmogus turi 
teisę ja pasinaudoti ir pats mokytis. Jokio kito tikslo šis 
sambūris nekelia. Jis skirtas jums visiems, gyvenantiems vi-
sur. Dom÷damasis šio sambūrio veikla, neseniai aplankiau 
keletą vietų Rytų ir Vakarų Godavar÷s rajonuose bei kitur. 
Tai buvo pergalingas daugyb÷s žmonių atsidavimo, tik÷ji-
mo ir palaimos žygis. Mano palydovai, pamatę, kaip entu-
ziastingai tie žmon÷s klausosi Mano skelbiamo amžinosios 
visuotin÷s religijos mokymo, pajuto didelį įkv÷pimą. Vaiz-
dai primin÷ ne tik Tamsos ir melo, bet ir Aukso, Doros ir 

                                                 
80 Sabar÷, Džat÷jus, Guha – „Ramajanos“ veik÷jai. 
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Turto, materialiųjų vertybių amžius81. Tarsi atgijo „Bhaga-
vatos“ puslapiai. Dvylikos akrų žem÷s plotas pasirod÷ esąs 
per mažas susirinkusiai miniai sutalpinti. Kitoje vietoje visi 
medžiai, tarp jų net gležnosios aliejin÷s moringos, buvo ap-
kibusios prilipusiais drąsiais žmon÷mis! Visi ženklai liudi-
ja, kad dora greitai grįš.  

Pažindami Dievą nebijokite sunkumų 

Stenkit÷s visapusiškai pasinaudoti šia proga. Esate arti 
prie Manęs, tačiau tie, kurie yra toli, taip jaučiasi tik d÷l at-
stumo. Mano meil÷ pasiekia visus. Nor÷dami pažinti Vieš-
patį, turite nebijoti sunkumų, išbandymų, kančios. Nuolat 
ir tik÷dami mąstykite apie Dievo vardą bei pavidalą. Venki-
te bet kokių menkesnio džiaugsmo šaltinių. Gimus sūnui 
kartu su juo atsiranda ir nerimas – nerimaujate, kad jis už-
augtų sveikas, doras, išsilavinęs, išgars÷tų, bet išliktų kuk-
lus, pelnytų t÷vams ir vyresniesiems gerą vardą. Iš tikrųjų 
patarčiau jums atid÷ti sūnaus gimimo šventę iki tol, kol jis 
išgarsins savo giminę ir šalį. Turtą vertinkite tik tada, kai jis 
naudojamas tinkamai ir su meile, kai jis skiriamas dera-
miems tikslams. Medis vertinamas pagal tai, ar jo kvapnūs 
žiedai subrandina saldžius vaisius. Kita vertus, jeigu jo la-
pai sudžiūva, žiedai nuvysta, jei medis neužmezga vaisių, 
agronomas ištiria šaknis ir įsitikina, kad jos sugraužtos ken-
k÷jų ar baltųjų skruzd÷lių. Jei žmogaus doryb÷s neišsisklei-
džia ir nesubrandina saldžių vaisių, galima sakyti, kad su-

                                                 
81  Pagal indų kosmologiją yra keturi žmonijos amžiai:  

pirmasis – Tiesos (Aukso) amžius (Kritha yuga);  
antrasis – Doros (Sidabro) amžius (Thretha yuga);  
trečiasis – Turto, materialiųjų vertybių (Bronzos) amžius (Dwapara yuga);  
ketvirtasis – Tamsos ir melo (Geležies) amžius (Kali yuga). 
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naikintos ar pakenktos jo dieviškumo šaknys. Tokias šaknis 
itin sparčiai sugraužia pavydo, godulio ir pykčio kenk÷jai.  

Saikingai maitinkit÷s – taip pad÷site dvasinio gyveni-
mo pagrindus. Užuot valgę aistrą skatinančius patiekalus, 
valgykite ramybę ugdantį maistą. Gerdamas svaigiuosius 
g÷rimus, žmogus nevaldo savo jausmų, aistros, skatulių, 
instinktų, kalbos, judesių, nusileidžia net iki gyvulių lygio. 
Valgydamas m÷są, žmogus įgyja polinkį sirgti gyvulių ligo-
mis. Jei žmogus m÷gaujasi aistrą keliančiais patiekalais, jam 
vis sunkiau suvaldyti savo protą. Jeigu jis pasigardžiuoda-
mas valgo negyvą maistą, jo protas nepataisomai atbunka. 
Nor÷dami visada mąstyti apie Ramos esmę, turite atsargiai 
rinktis, ką valgyti, kas pateks į jūsų kūną ir sielą.  

Ramos esm÷ – tai palaimos esm÷. Rama reiškia „tas, 
kuris teikia malonumą“, „tas, kuris teikia palaimą“, „tas, 
kuris yra kiekvienoje širdyje palaimos šaltinis“. Taigi karto-
dami Ramos vardą priart÷jate prie palaimos, dieviškos sie-
los šaltinio. Atvykote iš įvairų miestų ir kaimų skirtingais 
keliais. Kiti žmon÷s taip pat turi pasiekti šį šaltinį, nes tik 
čia jie gali patirti palaimą, be kurios n÷ra ramyb÷s.  

Prašanti Nilajamas, Ramos gimimo diena, 1965 04 19 
 
 
 
 
    lgai plakant pasaulio grietinę,  
gaunamas sviestas. 
Tai Dievo sviestas.  
Nuoširdūs žmon÷s gauna sviestą,  
intelektualams lieka pasukos.  

Satja Sai Baba  

I 
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34. DDDDŽIAUGSMO ŠALTINIS 

Šiandien šventa diena. Pagerbiame išminčių Vjasą, do-
vanojusį žmonijai Dievo, turinčio pavidalą (saguna), garbi-
nimo brangakmenį ir viltį bei tik÷jimą, kad žmogus (maana-
va) gali tapti Dievu (Maadhava), kūrinys (nara) – Kūr÷ju (Na-
rayana), individuali siela – Aukščiausiąja Tikrove arba, ki-
taip sakant, atskira siela gali virsti Visuotine Siela. Tokias 
vertingas tiesas skelbia „Bhagavata“ ir Brahmasutra. 

Žmogus sudarytas iš dviejų tos pačios medžiagos da-
lių: iliuzijos ir Dievo, apgaul÷s ir Ramos, kūno ir kūno gy-
ventojo, inertiškos materijos ir sąmon÷s, nykstančio kūno ir 
jo gyventojo, individualios sielos ir Aukščiausiosios Tikro-
v÷s. Aukščiausioji Tikrov÷ nejuda tarsi malūnas, sukasi tik 
individuali siela. Dvasinis mokytojas išvaduoja nuo neiš-
manymo, slepiančio šią tiesą nuo mūsų. Jam pagerbti pa-
renkama M÷nulio pilnatis, kad jo teikiamos žinios numal-
šintų deginantį skausmą ir užliejusi v÷sa nuramintų žmo-
gaus protą. Vjasa gerbiamas kaip pats Dievas, nes kas kitas 
gali įkv÷pti siekti tokio nušvitimo? 

Jei esate ištikimi šeimai – tarnaujate šeimai. Jei esate iš-
tikimi Dievui – tarnaujate Dievui. Negalvokite apie Jo mo-
kestį. Nesiginčykite, nesider÷kite d÷l atlygio. Tik samdomi 
darbininkai triukšmauja d÷l atlyginimo ir šaukia, kad yra 
vargšai. Būkite Dievo šeimos nariais, Jo palikuonimis, – ta-
da Jis pasirūpins, kad jums būtų gerai. Stenkit÷s priart÷ti 
prie Dievo taip, tarsi būtum÷te Jo gimin÷. Neskaičiuokite, 
kiek valandų praleidote Jam tarnaudami, ir nelaukite, kad 
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Jis jums už jas atlygintų. Visada Jam tarnaukite – kitaip sa-
kant, darykite gera ir būkite geri. 

Susisiekite su Dievu kartodami Jo vardą 

Karna žinojo, kad greitai mirs. Tad kai tik kas nors at-
eidavo prašyti pagalbos, kad ir kaip būdavo sunku, jis iš-
kart skub÷davo pad÷ti, nes, pasak jo, „nuomon÷ gali pasi-
keisti, gyvenimas – baigtis“. Žmon÷s susitikę klausia vienas 
kito: „Kaip laikot÷s?“ Kitas negalvodamas atsako: „Ačiū, 
gerai“, n÷ nepasteb÷jęs, kad jo gyvenimas viena diena su-
trump÷jo. Jis negali pasigirti gerove (kshema), nes patiria tik 
nuosmukį (ksheena). Tad pabuskite ir stenkit÷s kuo geriau-
siai panaudoti savo dienas.  

Dvasinis mokytojas pastebi, kad nuklydote į klystke-
lius, vedančius į vis didesnę tamsą, nes žino, kuris kelias 
tinkamas, ir myli visus, kurie stengiasi ištrūkti iš nakties, 
bet neturi žiburio keliui pasišviesti. Šiandien su d÷kingumu 
prisimename vieną iš pirmųjų dvasinių mokytojų. Jis vadi-
namas Dievu, nes Dievas yra Tiesa. Jei nerasite dvasinio 
mokytojo išoriniame pasaulyje, melskit÷s ir jumyse esantis 
Dievas parodys kelią, juo ves. Geriau klausykite viduje 
esančio Dievo, nes dauguma besiskelbiančių dvasiniais mo-
kytojais m÷gaujasi išorinio pasaulio malonumais, o patys 
yra surakinti godumo, pavydo ir pykčio grandin÷mis. Kita 
žodžio guru prasm÷ – „sunkus“. Deja, daugelis pasižymi ne 
dvasiniu, o fiziniu svoriu. 

Nor÷dami naudotis elektra, turite iš elektrin÷s į savo 
gyvenamąją vietą vienodu atstumu pastatyti stulpus ir nu-
tiesti į namus laidus. Nor÷dami laim÷ti Dievo malonę, pri-
valote reguliariai atlikti dvasines pratybas ir susisiekti su 
Dievu kartodami Jo vardą.  



34. Džiaugsmo šaltinis 
 

 201 

Atraskite savyje džiaugsmo šaltinį  

Materialistai tvirtina, kad paukštis rankoje geriau nei 
virš galvos. Anot jų, nereikia atsisakyti malonumo, kurį ga-
li patirti dabar, vardan kažko neaiškaus ateityje. Tačiau ne 
gobšumas ir prieraiša, o kaip tik pasiaukojimas stiprina ir 
įkvepia žmogų. Be to, jausmas, jog esi ne savo pojūčių ver-
gas, o šeimininkas, teikia ypatingą džiaugsmą. Štai esate 
įpročio gerti kavą vergai. Pasiryžkite tris dienas nepasiduo-
ti tokiai vergovei, būkite tvirti. Tada tapsite šeimininkais, o 
liežuvis bus jūsų vergas. Kava jūsų daugiau nebevaldys. Jei 
kava gal÷tų teikti džiaugsmo, visi, gerdami šį g÷rimą, jį pa-
tirtų. Tačiau daugumai ji n÷ra skani, jiems labiau patinka 
arbata. Vieni geria kavą be cukraus, kiti – be pieno. Taigi 
malonumo šaltinis glūdi ne pačioje kavoje, o žmogaus gal-
voje. Anaiptol ne objektas pataikauja pojūčiams. 

Atraskite savyje džiaugsmo šaltinį – jis niekada neiš-
senka, visada yra v÷sus, nes kyla iš Dievo. Kas yra kūnas? 
Niekas kitas, tik siela, užklota penkiais apvalkalais: materi-
jos (annamaya), gyvybin÷s energijos (praanamaya), proto 
(manomaya), intelekto (vijnaanamaya) ir palaimos (aanandha-
maya). Nuolat apmąstydamas šiuos apvalkalus, dvasinis 
ieškotojas išmoksta atskirti, kas yra tikra, o kas ne, ir pasi-
traukti nuo išorinio pasaulio į vidinį, kuris yra daug tikres-
nis. Taigi žingsnis po žingsnio žmogus ištiria visus apval-
kalus, juos nusimeta ir susilieja su Aukščiausiąja Tikrove. 

Vadovaujami tiesos ir meil÷s 

 Daugelis girdi, kaip Aš kartoju šias tiesas kiekvienais 
metais iš naujo. Tačiau mažai tokių, kurie dvasiniu keliu 
žengtų nors pirmą žingsnį. Vis prašote Manęs pakalb÷ti, 
užsirašote Mano žodžius, kad gal÷tum÷te juos perskaityti 
dar kartą. Tačiau jei netaikysite Mano mokymo gyvenime, 



Kalba Satja Sai, V tomas 
 

 202 

veltui plušate. Galbūt mokate gražiai kalb÷ti, bet kiti ver-
tins ne jūsų kalbą, o darbus ir požiūrį. Štai viena moteris, iš-
klausiusi daugybę paskaitų apie „Bhagavatą“, įsimin÷ tik 
kelis dalykus. Ji taip aptingo, jog nebeįsteng÷ parnešti van-
dens, ilgai miegodavo. Kai vyras papriekaištavo žmonai, ši 
pacitavo eilutes apie tai, kad žmoguje teka visos šventos 
up÷s: Ganga, Jamuna, Sarasvat÷ – tai nervų srov÷s: ida, pin-
gala ir sušumna82. Vyrą toks moters įžūlumas ir pseudod-
vasingumas priblošk÷. Jis nusprend÷ maitinti ją sūriais pa-
tiekalais ir išneš÷ iš namų visus vandens ąsočius bei puody-
nes. Žmona, apimta didelio troškulio ir nevilties, papraš÷ 
vandens. Tada vyras pacitavo tas pačias eilutes ir pasak÷, 
kad ji gali pasisemti vandens iš joje tekančių Gangos, Jamu-
nos ir Sarasvat÷s. Veidmainyst÷ ir dviprasmyb÷s su dvasi-
niu gyvenimu nesuderinamos. Turite žengti tiesiu keliu, 
vadovaujami tiesos ir meil÷s.  

Jauni žmon÷s vyksta į užsienį, o seni t÷vai jaudinasi, 
kad vaikai nepasiduotų svetimoms kultūroms. Laiške t÷vas 
sūnaus maldauja neatsisakyti tautos mitybos, maldos ir 
Dievo garbinimo papročių. Sūnus, skaitydamas laišką, ap-
siašaroja, priglaudžia laišką prie širdies – tačiau tik tiek. 
Vaikinas neatsispiria pagundai ir išklysta iš kelio. Taigi jis 
pagerb÷ ne tai, kas buvo laiške parašyta, o tik patį popierių. 
Panašiai gerbiamos šventos knygos, ant jų beriami žiedla-
piai, jos nešamos gatv÷mis procesijose, kurių priekyje žy-
giuoja dūdininkai ir būgnininkai. Tačiau daugumai per-
skaityti šias knygas ir pam÷ginti suprasti, kas jose parašy-
ta, – neįmanomas dalykas! 

                                                 
82 Pagrindiniai subtilaus kūno kanalai yra trys: kairysis – moteriškasis 

arba m÷nulio (ida), vidurinysis – tiesusis (sušumna), kylantis stubu-
ro viduriu tiesiai į viršų, dešinysis – vyriškasis arba saul÷s (pingala). 
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Nepasteb÷kite kitų žmonių trūkumų  

Pasakysiu jums, ko tos knygos moko – nuo šios Guru 
Purnima83 dienos laikykit÷s tokios taisykl÷s: nepasteb÷kite 
kitų žmonių trūkumų, atsikratykite įpročio šmeižti (para 
dushana) ir žeisti (para himsa), nieko neapkalb÷kite, nejauski-
te niekam pavydo ar pykčio. Visada kalb÷kite ir bendrauki-
te maloniai. Būkite kuklūs ir atsidavę Dievui.  

Gyvenkite su meile, meil÷je, d÷l meil÷s. Tada Viešpats, 
Meil÷s Įsikūnijimas, duos jums viską, ko reikia, n÷ neprašo-
mas. Jis viską žino. Jis – Motina, kuri, išgirdusi vaiko verks-
mą, nedelsdama jį pamaitina. Jo meil÷ labai didel÷ ir gili. Jis 
jaučia jūsų poreikius ir skuba suteikti pagalbą. Visi nekan-
traujate, kada jus priimsiu pasikalb÷ti ir gal÷site Man pa-
teikti atsivežtą ilgą norų sąrašą. Norų vis daug÷ja, jie nieka-
da nesibaigia. Patenkinus vieną, atsiranda kitų. Stenkit÷s 
pasiekti tokį lygmenį, kai svarbiausia jums bus tik Jo valia, 
o patys būsite tik įrankiai Jo rankose. 

Skirtingi klausymosi būdai 

Ausys m÷gsta klausytis apie blogį, joms nepatinka g÷-
ris. Jos labai netobulos. Esama skirtingų klausymosi būdų. 
Vienas iš jų – tarsi molis: kai ant molio užliejama vandens, 
jis suminkšt÷ja, tačiau kai vanduo išdžiūva, jis tampa kietas 
kaip anksčiau. Protas, klausydamasis religinių pokalbių, 
taip pat sušveln÷ja. Tačiau kai jūs išeinate, poveikio nebe-
lieka. Kitas būdas – tarsi varnos: kad ir kiek varną mokysite 
giedoti, ji n÷ nebandys pasitaisyti, nes negal÷s to padaryti. 
Varna tik garsiai kranks÷s. Dar yra uodo būdas: kai norite 
pabūti tyliai, jis neduoda jums ramyb÷s. Niekaip jo nenu-
vysite. Uodas nuolat jus puola – jam patinka jus kandžioti. 

                                                 
83 Guru Purnima – diena, skirta pagerbti dvasinį mokytoją. 
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Nepasiduokite tokiems žemiems troškimams – išmokite 
klausytis. Piemenait÷s nor÷jo gird÷ti tik apie Krišnos šlovę, 
žavesį, žodžius, išdaigas, žaismus, pramogas, laim÷jimus. 

Kai pamilsite Krišną, supanaš÷site ir susiliesite su juo. 
Siekite to. Nepasitenkinkite mažesniais laim÷jimais.  

Prašanti Nilajamas, Guru Purnima, 1965 07 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
    unkumai žmogų užgrūdina,  
atgaivina slaptąjį geb÷jimų ir išminties šaltinį,  
suteikia ištverm÷s, sutvirtina tik÷jimą.  

Satja Sai Baba  
 

S 
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35. PPPP    IRMAS ŽINGSNIS 

Žmogus apdovanotas ne tik atminties dovana, bet ir 
užmaršumu. Abu geb÷jimai naudingi. Geb÷jimas pamiršti 
galbūt net svarbesnis – antraip žmogus apraudotų begalę 
ankstesnių gyvenimų, t÷vų ir giminaičių, prisimintų dau-
gybę įžeidimų, nuoskaudų ir d÷l to labai kent÷tų. Laim÷, jis 
viską pamiršta. Žmogus prisimena tik tuos dalykus, kurie 
jam atrodo svarbūs ar lemiami, būtent – savo vedybų datą, 
vardus tų, kurie turi jam duoti pinigų ir t.t. Deja, jis pamir-
šo svarbiausią dalyką – kaip gyvenant Žem÷je rasti laimę, 
išsivaduoti, sužinoti tikrąjį savo vardą ir tapatybę. 

Negalima pamiršti, kas esi ir kokiu tikslu at÷jai į Žemę. 
Pasak Šankaros, reikia ieškoti atsakymų į klausimus: „Kas 
tu esi? Kas esu aš? Kur vykstu? Iš kur atvykau? Kokia jud÷-
jimo ir pokyčių priežastis? Ar egzistuoja tvirtas pagrindas, 
tikslas, kryptis, režisierius?“ Šių klausimų žmogus netur÷tų 
vengti. Jie ateina į galvą, kai jis būna vienas didingoje, pa-
garbą keliančioje gamtoje arba kai nutinka nelaim÷. N÷ra 
išmintinga nepaisyti tokių brangių akimirkų ir neradus at-
sakymų į klausimus pulti į gyvenimo sūkurį. 

Reikia stengtis  

Deja, žmogus tai pamiršta arba ignoruoja. Netikrus 
dalykus jis vertina kaip tikrus. Regimyb÷ jį apgauna. Žmo-
gus nesugeba pamatyti, kas yra už šydo. Jis klysta pats ir 
klaidina kitus. Gesintos kalk÷s (sunna) jam atrodo tarsi 
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sviestas (venna), nes abu yra baltos spalvos. Tačiau jų esm÷ 
ir poveikis labai skiriasi. Kūdikis, čiulpdamas savo nykštį, 
patiria didelį pasitenkinimą. Tačiau visi žino, kad pirštas 
n÷ra saldus, jis beskonis. Kūdikis, manydamas, kad nykštys 
yra saldus, apsigauna. Taip ir laim÷, kurią žmogus patiria 
būdamas pasaulyje, n÷ra pasaulio, ji – subjektyvi, tai tik 
projekcija, kurią pasauliui meta sielos laim÷, tampanti ir 
priežastimi, ir siekiamybe. Kūdikiui atrodo, kad jam malo-
numą teikia išorinis daiktas, būtent – nykštys. Tačiau iš tik-
rųjų malonumo priežastis – jis pats. 

Dvasinis mokytojas persp÷ja žmogų, pažadina jį iš 
miego, parodo kelią į tiesą ir ragina juo žengti. Tačiau jei 
nenor÷site nieko sužinoti, netur÷site skvarbaus proto, jis 
negal÷s jums daug pad÷ti. Alkaną žmogų galima pamaitin-
ti. Sočiam maistas gali virsti kančia. Dvasinis mokytojas – 
tarsi sodininkas, prižiūrintis augalą. Tačiau prieš augalui 
užaugant, turi sudygti s÷kla. Sodininkas nieko nauja auga-
lui nesuteikia, jis tik padeda jam augti, gyventi savo gyve-
nimą, stengtis, kad jis būtų visavertis, bet neprieštarautų 
savo prigimčiai. Dvasinis mokytojas, aiškindamas, jog lobis 
glūdi pačiame žmoguje, išvaduoja jį iš skurdo, pataria, kaip 
turtą paimti, kaip atsargiai juo naudotis ir t.t. 

Keistas pinigų poveikis 

Kartą gyveno labai šykštus žmogus. Jam visada būda-
vo labai sunku skirtis su pinigais. Tačiau kai mir÷ šykštuo-
lio t÷vas, pagal Šastrų ir visuomen÷s reikalavimus žmogus 
prival÷jo nusiskusti galvą. Kirp÷jas papraš÷ labai didelio 
mokesčio. Šykštuolis, ilgai prašydamas, nusider÷jo iki vie-
nos paisos. Tačiau jam vis tiek buvo per brangu – tad pa-
praš÷ kirp÷jo, kad už vieną paisą šis nuskustų dvi galvas. 
Kirp÷jas, pamanęs, kad miręs žmogus tur÷jo tik vieną sūnų 
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ir nereik÷s nieko daugiau skusti, sutiko. Tačiau šykštuolis, 
nusiskutęs savo galvą, pakviet÷ žmoną ir pareikalavo, jog 
kirp÷jas nuskustų dar ir ją – tik tada sumok÷siąs pinigą. Kai 
kuriuos neprotingus žmones pinigai veikia labai keistai.  

Kiekviename žingsnyje reikia išmokti prie nieko nepri-
sirišti. Antraip – gražiąją žmogaus prigimtį nustelbs godu-
mas ir šykštumas. Jo prigimtis dieviška. Žmogaus esm÷ 
dieviška. Žmogaus vardas ir pavidalas tik liudija esmę. No-
r÷dami tai suprasti, turite lavinti geb÷jimą skirti, kas yra 
kintama ir nekintama, laikina ir amžina, suvokti, kad visata 
nuolat keičiasi, nesikeičia tik Aukščiausioji Tikrov÷. Įsitiki-
nę, kad net danguje patiriami šio pasaulio malonumai grei-
tai išnyksta bei kelia liūdesį, atsisakykite jų. Ugdykite 
tokias savybes, kurios pad÷tų jums suvaldyti išorinius ir vi-
dinius pojūčius bei juslinius skatulius, ištverti ap÷mus 
skausmui ir liūdesiui, ramiai reaguoti į džiaugsmą ir perga-
lę. Pasitraukite nuo bet kokios pasekmes sukeliančios ir 
žmogų saistančios veiklos. Tvirtai tik÷kite mokytoju ir jo 
aiškinamais tekstais. Visada, neblaškomi minčių, mąstykite 
apie Aukščiausiąją Tikrovę. Karv÷s pienas gaminamas visa-
me jos kūne, tačiau jei norite jo gauti, turite melžti keturis 
jos spenius. Jei norite gauti dvasinių žinių, turite laikytis 
šių taisyklių.  

Pakeitę savo įpročius laim÷site Dievo malonę 

Sapnas n÷ra tikras ir šis pasaulis taip pat netikras. 
Štai miegodami šioje verandoje sapnuojate, kad esate Ka-
šyje ir maudot÷s Gangos up÷je, jaučiate jos v÷są, šventu-
mą, pasitenkinimą. Jums tai atrodo labai tikra. Tačiau ar iš 
tikrųjų ten esate? Kaip ten patekote? Išsivadavęs žmogus 
(jnaani), tur÷damas tikresnių žinių, to paties klausia apie 
budrumo būseną! 
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Pasakysiu jums vieną dalyką. Atsakykite: ar yra tikrų 
sapnų? Tikri tik Dievo siunčiami sapnai. Kai sapnuojate 
Mane, kai leidžiu jums paliesti Mano p÷das, jus laiminu, 
dovanoju malonę... tai vyksta iš tikrųjų. Tokia Mano valia 
ir toks jūsų dvasinis darbas. Jei Dievas arba jūsų dvasinis 
mokytojas pasirodo jums sapne – tai Jo valios pasireiški-
mas. Niekada jų nepamatysite sapne vien d÷l to, kad patys 
norite.  

Svarbiausia – keisdami savo įpročius stenkit÷s laim÷ti 
Dievo malonę, mažinkite troškimus, tobulinkite savo pri-
gimtį. Ženkite pirmą žingsnį, kitą žengti bus lengviau, dva-
sin÷ kelion÷ bus puiki. Žengdami kiekvieną žingsnį būsite 
vis tvirtesni ir labiau savimi pasitikintys, sumok÷site vis di-
desnę įmoką, kad gautum÷te Dievo malonę. 

Kartą gyveno vienas nedoras žmogus, kurį labai pa-
veik÷ atsitiktinai išgirsta kalba religine tema. Tad žmogus 
nu÷jo pas didį išminčių ir pasisiūl÷ būti jo sek÷ju. Išmin-
čius paklaus÷, kaip jis leidžiąs dienas. Atsakymas buvo 
toks: „Dienomis žaidžiu azartinius žaidimus, o naktimis 
įsilaužiu į namus. Man patinka meluoti.“ Tada išminčius 
tar÷: „Priimsiu tave kaip savo mokinį su sąlyga, kad atsi-
sakysi nors vieno iš trijų įpročių. Jei nori gauti tokią malo-
nę, privalai nors ką nors paaukoti.“ Truputį pagalvojęs 
žmogus atsak÷: „Negaliu atsisakyti azartinių žaidimų, nes 
man jie labai patinka. Negaliu liautis pl÷šęs namų, nes tai 
yra mano vienintelis pragyvenimo būdas. Gerai, daugiau 
nebemeluosiu.“ Taigi žmogus dav÷ žodį, jog daugiau nie-
kada nebemeluos, ir tapo išminčiaus mokiniu. Išminčius 
džiaug÷si, kad netik÷lis pakliuvo į spąstus, iš kurių nie-
kaip negal÷s ištrūkti. 
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 Vagis, paskirtas ministru  

Tą naktį žmogus nusprend÷ įsilaužti į paties karaliaus 
rūmus. Jis prasmuko pro sargybinius, užlipo ant terasos ir 
÷m÷ atsargiai s÷linti sienos pakraščiu. Tik staiga kažkas pa-
klaus÷: „Kas ten eina?“ Žmogus pasak÷ tiesą: „Aš esu va-
gis. O kas esi tu?“ Jį užkalbino pats karalius, iš÷jęs į terasą 
pakv÷puoti maloniu oru, ir apsimetęs tar÷: „Aš taip pat esu 
vagis.“ Tad abu nusprend÷ dirbti kartu ir laimikį dalytis 
pusiau. Vagis pasiūl÷ įsibrauti į rūmų iždinę. Jo naujasis 
draugas pasak÷ žinąs, kur yra raktai, dingo tamsoje, paskui 
grįžo nešinas raktais. Jiedu įsilauž÷ į iždinę ir grobį pasida-
lijo pusiau. Iždin÷je įsilauž÷liai rado tris didelius gražius 
deimantus. Karalius pa÷m÷ vieną deimantą, vagis – kitą, o 
trečias liko gul÷ti, kur buvęs. Abu pasitar÷ ir vagis pasak÷: 
„Tegu šis brangakmenis lieka kaip paguoda vargšui kara-
liui, kuris visko neteko.“ Paskui jiedu atsisveikino. Tačiau 
prieš išsiskiriant karalius paklaus÷: „Kur tu gyveni?“ Vagis, 
pažad÷jęs visada sakyti tiesą, pasak÷ savo tikslų adresą.  

Kitą rytą pasklido žinia, jog iždin÷ apvogta. Karalius 
įgaliojo savo vyriausiąjį ministrą nueiti į iždinę ir paimti, 
kas liko. Nu÷jęs ministras pamat÷ išm÷tytus daiktus, d÷žu-
tes, seifus, rado vieną didelį gražų deimantą, kurio piktada-
riai, matyt, nepasteb÷jo. Tad ministras įsikišo brangakmenį 
į kišenę, pabuvo iždin÷je kelias minutes, paskui grįžo pas 
karalių ir apibūdino vaizdą bei netektį. Karalius liep÷ jam 
atvesti visus policijai žinomus vagis, tarp jų ir žmogų, kurio 
adresą dav÷ pats. Kai vagys buvo atvesti, karalius ypač 
kruopščiai apklaus÷ savo nurodytą žmogų. Šis prisipažino 
naktį įsibrovęs į rūmus su „kitu vagimi“, pasidalijęs su juo 
grobį. Karalius paklaus÷ apie deimantus. Vagis atsak÷, kad 
iš trijų deimantų jiedu pa÷mę tik po vieną. Jam buvo liepta 
sakyti tiesą. Karalius suprato, jog ministras pasisavino tre-
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čią deimantą – tad pareikalavo jį apieškoti. Ką ir sakyti – 
brangakmenis buvo rastas ministro kišen÷je, o jis pats pa-
skelbtas nepatikimu. Karalius ministrą kaipmat atleido, o į 
jo vietą paskyr÷ vagį. 

Dvasinis mokytojas tur÷tų rodyti mokiniui kelią 

Tapęs ministru vagis liov÷si vogęs, nes pragyvenimui 
jam visko pakako ir dar liko. Nebeliko laiko azartiniams 
žaidimams. Žmogus išgars÷jo kaip teisingas stropus minist-
ras. Dvasinis mokytojas, išgirdęs apie mokinio s÷kmę, nu-
sprend÷ jį aplankyti. Ministras, pamatęs savo mokytoją, 
puol÷ jam į kojas, d÷kodamas už parodytą kelią, kuriuo 
žengdamas jis pasikeit÷.  

Taip nutinka žengus pirmą žingsnį. Kiti žingsniai bū-
na daug lengvesni. Dvasinis mokytojas turi įtikinti jus 
žengti pirmą žingsnį, pasakyti, kad g÷da nieko neveikti ar 
grįžti keliu atgal, jog kelion÷ teikia džiaugsmo, o tikslas – 
nuostabus. Ne visi dabartiniai dvasiniai mokytojai, m÷gau-
damiesi savo pad÷timi, tai sugeba. Ne mokytojai vadovauja 
mokiniams, o mokiniai vadovauja mokytojams.  

Kartą gyveno vienas piemuo, kuris, pakeltas į aukštes-
nę pakopą ir tapęs dvasiniu mokytoju, ištardavo tik du 
skiemenis: „thur“ ir „thak“. Mokiniai išsiaiškino šių garsų 
prasmę ir apgyn÷ savo mokytojo garbę. Anot jų, dvasinis 
mokytojas skelb÷, jog gyvenimas, praleistas vaikantis mate-
rialių daiktų, yra „thur“, o praleistas nieko neveikiant, ne-
tarnaujant Dievui – „thak“. Jei dvasinis mokytojas nuolai-
džiauja mokiniams ir tenkina jų įgeidžius, bijo netekti jų iš-
tikimyb÷s, jis yra ne mokinio šeimininkas, o tarnas. Moki-
nys turi vykdyti savo mokytojo nurodymus – tada jis iš jo 
išminties tur÷s naudos. 
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Šią Guru Purnimos dieną liepiu jums skaityti „Gytą“. 
Tebūna jums tai dvasinis darbas. Jo pakaks laim÷ti išsiva-
davimą. Daugelis žmonių Manęs prašo: „Svami, pasakyk 
man Dievo vardą, kurį gal÷čiau kartoti.“ Patys pasirinkite 
Dievo vardą, kuris jums patiktų. Visi Jo vardai gražūs. Tik 
iškreipto mąstymo žmon÷ms vardai atrodo skirtingi. Štai 
čia yra viena amerikiet÷, kuri labai nori išsivaduoti. Tauty-
b÷ neturi jokios reikšm÷s. Visi žmon÷s yra Dievo karalyst÷s 
gyventojai. 

Prašanti Nilajamas, 1965 07 14 
 
 
 
 
 
 
 
    iekas pasaulyje neturi visiškos laisv÷s. 
Kuo mažiau tur÷site norų, tuo būsite laisvesni. 
Visiška laisv÷ pasiekiama tik tada,  
kai žmogus neturi n÷ vieno noro.  

Satja Sai Baba 
 

N 
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36. AAAAR DIEVAS TOLI? 

Tikima, kad M÷nulio kalendoriaus aštunta ir devinta 
dienos n÷ra palankios. Liūdna, kad žmon÷s taip mano, nes 
iš tikrųjų yra priešingai. Abi dienas minimas Dievo Įsikūni-
jimo at÷jimas, kai pavidalo, vardo, laiko ir vietos neturintis 
Absoliutas įgyja pavidalą, vardą ir tampa gyvas, konkretus. 
Šri Krišna gim÷ Baltojo M÷nulio aštuntąją dieną, o Šri Ra-
ma – devintąją. Nepaisyti tų dienų šventumo ir fantazuoti, 
kad tomis dienomis neverta steigti įmonių, nes gali kilti ne-
numatytų pavojų, yra tikra kvailyst÷. 

Dievas tampa žmogumi tada, kai žmogus užgniaužia 
savo dieviškumą, kai pradeda nepaisyti moral÷s taisyklių ir 
dvasin÷s drausm÷s, kurią, sukaupę patirtį, paskyr÷ dieviški 
dvasiniai ieškotojai, kai nusirita iki žv÷ries lygmens ir kelia 
gr÷smę savo artimui. Krišna yra jogų dievas (yogeeshwara), 
negalvojantis apie savo darbo vaisius. Dievas tapo Krišna, 
kad sužav÷tų žmoniją savo išdaigomis, žaisme, dainomis ir 
savo meilumu, kad dovanotų žmonijai mokymą ir malonę. 
Jis gim÷ šią dieną kal÷jime, kur jo „t÷vus“ įkalino piktosios 
j÷gos. Tų piktųjų j÷gų Krišna ir at÷jo įveikti. Šri Rama at÷jo, 
kad atvestų žmones į doros kelią – tad pats prival÷jo būti 
tiesos, teisingumo ir doros pavyzdys. Jis mok÷, koks turi 
būti sūnus, brolis, draugas, valdovas, vyras. Žvaigžd÷s, po 
kuriomis šie du Dievo Įsikūnijimai at÷jo į Žemę, taip pat 
reikšmingos. Avatarai patys pasirenka laiką, vietą, giminę, 
šeimą, nusprendžia, su kuo draugauti ir bendradarbiauti. 
Kai Višnus įsikūnijo kaip Rama, tūkstantgalv÷ gyvat÷, su-
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teikusi jam guolį (sesha), kriaukl÷ (shankha) ir diskas (chakra) 
bei kiti neatskiriami Viešpaties priedai taip pat įsikūnijo. Į 
Žemę nuženg÷ ir dangiškosios būtyb÷s (devas), kad gal÷tų 
pasidžiaugti malonia Viešpaties draugija ir Jam pasitar-
nauti. Žvaigžd÷ Rohin÷, po kuria gim÷ Krišna, siejama su 
jogų laim÷jimais ir galiomis, kurias ji teikia. Žvaigžd÷ Pu-
narvasu, po kuria gim÷ Rama, turi paslaptingą įtaką tam, 
kuris priima visus. Rama globoja tuos, kurie jame randa 
prieglobstį. 

Kai jums nutinka kas nors bloga,  
nekaltinkite nei dienos, nei žvaigžd÷s  

Tomis ypatingomis dienomis žmon÷s tur÷tų galvoti 
apie abu avatarus ir žengti pirmą žingsnį dvasiniu keliu ar-
ba jei jau yra žengę, – keliauti toliau. Tegu tos dienos žymi 
pradžią sprendimo permaldauti širdžiai mielą dievyb÷s pa-
vidalą, kurį pasirinkote garbinti. Kai jums nutinka kas nors 
bloga, nekaltinkite nei dienos, nei žvaigžd÷s. Kiekviena die-
na puiki, jeigu ją skiriate Dievui. Kiekviena žvaigžd÷ gera, 
jeigu jos šviesa veda jus prie Dievo kojų. Tokį patarimą 
šiandien jums duodu. 

Žmon÷s trokšta laim÷s. Kai švysteli nors menkiausia 
viltis patirti niekada nesibaigiančią laimę, jie „užsikabina 
už tos minties“, tačiau greitai pavargsta, pradeda ieškoti 
trumpesnio kelio, patiki savo naštą kitiems ir nedaug patys 
nuveikę tikisi sulaukti gausių darbo vaisių. Tačiau jei nori-
te, kad jūsų dvasinę kovą vainikuotų pergal÷, turite laikytis 
griežtos drausm÷s ir tvirtai tik÷ti Dievu. Vien klausydamie-
si kalbų ar net jas patys sakydami nieko nelaim÷site. Draus-
mę palaikysite tada, kai išmoksite valdyti savo pojūčius, 
kurie verčia protą dom÷tis išorinio pasaulio malonumais. 
Tvirtą tik÷jimą tur÷site tada, kai suvaldysite nepastovų pro-
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tą, apgaulingomis spalvomis piešiantį jums patrauklų pa-
veikslą ir viliojantį nuolat atgimti. 

Dievas girdi atsidavusiojo šauksmą  

Jei tur÷site skvarbų intelektą ir išsivaduosite iš prieta-
rų bei aistrų, iškart suvoksite tiesą, nes ji yra labai papras-
ta. Tereikia suprasti problemos esmę ir negalvoti apie ne-
reikšmingus dalykus. Kartą vienas didis mokslo vyras rū-
mų sal÷je susirinkusiems rūmininkams smulkiai pasakojo 
Dramblių karaliaus Gadžendros84 išsivadavimo (Gajendra-
moksha) istoriją iš „Bhagavatos“. Jis pasakojo, kaip Vieš-
pats, išgirdęs krokodilo nasruose atsidūrusio drambliuko 
beviltišką pagalbos šauksmą, pasileido tekinas iš dangaus, 
nepasi÷męs net savo valdžios ženklų ir ginklų, nepranešęs 
žmonai, kur ir su kokia užduotimi skuba. Staiga karalius 
pertrauk÷ jį klausdamas: „Prašau pasakyk, ar toli yra dan-
gus?“ Deja, mokslo vyras to nežinojo. Jis suglumo. N÷ vie-
nas iš kitų rūmų mokslininkų taip pat to nežinojo. Tačiau 
tarnas, stov÷jęs už sosto ir v÷dinęs v÷duokle karalių, atsi-
prašęs už nederamą elgesį, pasisiūl÷ atsakyti. Mokslo vy-
ras, pamatęs tokį įžūlumą, nust÷ro. Karalius leido tarnui 
kalb÷ti. „Jūsų Didenybe, dangus yra ten, iš kur galima iš-
girsti dramblio šauksmą“, – atsak÷ jis. Iš tikrųjų Viešpats 
yra ten, kur gali būti girdimas pagalbos šauksmas, dejon÷ 
ar atodūsis. Išgirdęs jį Dievas skuba pad÷ti. Jo ausis visada 
pasirengusi išgirsti vaikų šauksmą. Jo buvein÷, dangus, 
yra kiekvieno šauksmo, sklindančio iš kenčiančios širdies, 
plote. Neraštingas tarnas beregint suvok÷, kad Gailestin-
gasis Dievas yra visur. 

                                                 
84  Gadžendra – populiaraus pasakojimo veik÷jas, dramblys, kurį, pate-

kusį krokodilui į nasrus, išgelb÷jo Dievas. 
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„Mahabharatos“ karas vyksta 
kiekviename žmoguje  

Dievui nebūdinga nei prieraiša, nei neapykanta. Jis 
ateina su misija, kuri Jam rūpi labiausiai už viską. Viešpats 
palaiko teisiuosius, persp÷ja bloguosius, taiso žmogaus re-
g÷jimą, pasuka jį į doros ir savitvardos kelią – tik tada žmo-
gus gali pažinti save.  

Dievas Pats yra puikiausias „Gytos“ mokymo pavyz-
dys. Jis atsiskleidžia „Gytoje“. Iš tikrųjų „Gyta“ yra vienin-
telis tekstas, iš kurio jūs galite suprasti avataro prigimtį ir 
savybes. Šiame kūrinyje jis – draugas, vadeliotojas, moky-
tojas, vadovas ir savo sek÷jų saugotojas. „Mahabharata“ n÷-
ra vienas senov÷s istorijos skyrius, ji vyksta kiekvieno žmo-
gaus krūtin÷je, kur kariauja gerosios ir piktosios j÷gos. Tas, 
kuris patiki vadeles Krišnai, be abejo laim÷s. Kitiems nepa-
vyksta sukliudyti blogosioms j÷goms – tad jie neišlaiko ir 
krenta. Tegu Krišna tampa jūsų vadovu, patik÷kite jam vis-
ką: žodžius, darbus ir mintis, pad÷kite juos tarsi g÷les prie 
jo p÷dų. Jis laiduoja: „Išvaduosiu jus“ (mokshayishyaami), jis 
ramina: „Neliūd÷kite“ (maa suchaah). 

Sek÷jai, m÷gę Krišnos draugiją  

Ardžuna buvo geriausias kandidatas, kuriam Krišna 
gal÷jo atskleisti tiesą. Ardžuna geb÷jo skirti, kas yra tinka-
ma, o kas ne, buvo pasiaukojęs ir troško žinių. Jis niekada 
nesiliov÷ žav÷jęsis šlovinguoju Krišna, tik÷jęs jo žodžių iš-
mintimi, j÷ga bei malone. Ardžuna – mylimas, kuklus drau-
gas. Tokie buvo ir Bhyšma, Udhava85, Bhyma, Draupad÷. 
Udhava – toks artimas Krišnai, kad šis patik÷jo jam žinią 

                                                 
85  Bhyšma – pandavų ir kauravų d÷d÷;  

Udhava – Krišnos vaikyst÷s draugas Dvarkoje, jo sek÷jas ir pasiuntinys. 
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apie būsimą jadavų86 sunaikinimą ir išnykimą. Bhyšma ži-
nojo, kad Krišna yra Dievo Įsikūnijimas. Daugeliu svarbių 
progų jis tai tvirtino rūmų taryboje ir buvo laimingas, kad 
paskutinę gyvenimo valandą gal÷jo reg÷ti Krišną. Buvo ir 
mylimų draugų, su kuriais Krišna žaid÷, juokavo ir kurie jį 
džiugino savo draugija. Kiti džiaug÷si jį pamatę (darshan), 
prisilietę prie jo (sparshan), pasikalb÷ję su juo (sambhaasha-
na) ir nor÷jo būti prie jo kiek gal÷dami ilgiau. Tai – pieme-
nukai. Jie buvo draugai. Dar buvo vyresnių draugų, gera 
linkinčių žmonių, kurie myl÷jo Krišną t÷viškai, juo rūpino-
si, jausdavosi laimingi gal÷dami jį pamyluoti ar jam patar-
nauti, pamaloninti. 

Piemenait÷s patenka į atskirą kategoriją. Jos – didžiau-
sio atsidavimo pavyzdžiai. Tos mergait÷s atsisak÷ juslinių 
bei kūniškų malonumų ir galvojo tik apie Viešpatį. Joms rū-
p÷jo tik Krišnos esm÷, buvusi tame kūne. Jos troško pažinti 
ne „šitai“, o „tai“. Kartą karalius Parikšitas klaus÷si nuosta-
baus išminčiaus Šukos pasakojimo apie piemenaites ir jų 
meilę Krišnai, apie tos meil÷s esmę. Pasak Šukos, mergait÷s 
visą laiką galvojo ne apie kūną, o apie Dievą, tod÷l jų meil÷ 
Viešpačiui anaiptol nebuvo nei fizin÷, nei materiali, nei 
šiurkšti. Tik tapatinimasis su kūnu ir vergija jusl÷ms yra 
pasaulį užvaldžiusio žiaurumo, melo ir smurto priežastis.  

Kartą karalius pamat÷, kad rūmų juokdarys terasos 
viršuje kažko ieško, ir pasiteiravo, ko šis ieškąs. Juokdarys 
atsakęs, jog naktį pab÷gęs kupranugaris gal÷jo užlipti laip-
tais ant terasos viršaus, tad jis norįs patikrinti, ar gyvūno 
ten n÷ra. Karalius iš tokios absurdiškos prielaidos pasijuo-
k÷, tačiau juokdarys tar÷: „Jūs su savo puikyb÷s kupra ir 

                                                 
86 Jadavai – Krišnos gimin÷, kilusi iš Jadaus, garsaus Saul÷s dinastijos 

karaliaus Jajačio, sūnaus. 
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nesąžiningu tik÷jimu galite laim÷ti dangų. Tad kod÷l kup-
ranugaris negali užlipti penkis laiptus ant terasos viršaus?“  

Piemenait÷s žinojo dvasinio pasiaukojimo paslaptį. Jos 
garbino Viešpatį n÷ kiek nesider÷damos. Tie, kurie derasi ir 
trokšta naudos, parduoda savo atsidavimą už atlygį. Jie – 
tarsi mokami tarnai, reikalaujantys algų, pašalpos, premijos 
ir t.t., skaičiuojantys, kiek gali išpešti už savo darbą. Būkite 
tarsi Dievo šeimos narys, giminaitis, draugas. Jauskit÷s 
taip, tarsi būtum÷te Jam artimi. Tada dirbdami neišvargsi-
te, darbą atliksite geriau, būsite labiau patenkinti. O atly-
gis? Šeimininkas pasirūpins, kad visada būtum÷te apimti 
palaimos. Ko dar galima nor÷ti? Viską patik÷kite Viešpa-
čiui. Jis žino viską. Jis yra viskas. Tad tur÷ti Jį – didžiausias 
atpildas. Tokia yra žmogaus laim÷s paslaptis. Vadovauki-
t÷s šiomis taisykl÷mis ir niekada neliūd÷site. „Mano sek÷jai 
niekada nepatirs liūdesio“ (na me bhakthaah pranashyathi), – 
sak÷ Krišna.  

 Prašanti Nilajamas, Gokulaštami, 1965 08 19 
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37. KKKKUR BAIGIASI MINTIS 

Prašanti Nilajamas – tai netrikdomos ramyb÷s (nithya 
shaanthi) buvein÷, nes jos esm÷ – gili įžvalga ir tvirtas prie-
raišos prie juslinių objektų (vishaya vaasana) atsisakymas. 
Būti šioje vietoje tokią šventą dieną iš tikrųjų yra didel÷ lai-
m÷. Čia susirinko daugyb÷ dvasinių ieškotojų. Patekę į to-
kią ypatingą draugiją, kuo geriausiai išnaudokite progą. 
Džiaugiuosi, kad užuot praleidę šią šventę puotaudami ir 
pasiduodami kūniškoms silpnyb÷ms, nusprend÷te laiką 
skirti šventiems apmąstymams. 

Daseros švent÷ mini gerųjų j÷gų pergalę prieš blogą-
sias. Gerosios j÷gos laim÷jo, nes dinamiškasis dieviškumo 
aspektas (paraashakthi), j÷ga, privertusi Dievą įvairiai ir gra-
žiai reikštis, at÷jo pastiprinti žmones ir pad÷ti jiems kovoti. 
Į šią šalį taip pat įsiverž÷ blogosios j÷gos, ir ta pati j÷ga iš-
gelb÷jo šalį nuo laisv÷s praradimo bei nešlov÷s. Tod÷l mini-
me šią šventę kaip ypač reikšmingą.  

Šventa draugija, tokia kaip ši, žadina norą pažinti save 
bei aplinkinio pasaulio prigimtį, atrasti ir patirti abiejų vie-
novę, išreiškiamą didžiuoju Vedų posakiu (mahavaakya): 
„Tu esi Tai“ (Thath thwam asi). Kaip tik d÷l subtilios įtakos, 
kurią padar÷ tinkama draugija, Narada, tarnait÷s sūnus, ta-
po vienu garsiausiu meil÷s Dievui kelio (bhakthi-maarga) ša-
lininku ir aiškintoju, o Valmikis, pakelių pl÷šikas, virto di-
džiu išminčiumi, pirmu ir vienu iš žymiausių poetų. Jie 
daugeliui nusid÷j÷lių parod÷ atgailos ir atpirkimo kelią.  
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Indijai lemta būti dideliu Prašanti Nilajamu 

Indija (Bhaarath) buvo kuriama dora, kurią skelb÷ tokie 
išminčiai kaip Narada ir Valmikis, mokę žmones nedžiū-
gauti laim÷jus ir nenusiminti pralaim÷jus, nes ir vienaip, ir 
kitaip yra bandomas žmogaus tik÷jimas Dievu. Šioje šalyje 
nuo senų senov÷s tik÷jimas Dievu perduodamas vaikui su 
motinos pienu – tod÷l šios šalies gyventojai niekada nepasi-
duos nevilčiai ir liūdesiui. Jie visada pasitik÷s viduje esan-
čiu Viešpačiu ir atras nesibaigiančią stiprybę savo širdyse. 
Tie, kurie tiki nenugalima siela, laim÷s pergalę. Tokie žmo-
n÷s niekada nes÷s neapykantos, jie tik liūd÷s matydami, 
kad kiti yra godūs, pavydūs, ir savo priešininkams mels iš-
minties, kuklumo, meil÷s. „O Dieve, dovanok jiems ramų, 
aiškų geb÷jimą skirti, kas yra tinkama, o kas ne.“  

Nuo Vedų laikų Indijos sūnūs ir dukros meldžiasi: 
„Tegu visų pasaulių gyventojai būna laimingi“ (lokaassa-
masthaah sukhino bhavanthu). Tod÷l Indija visada buvo visos 
žmonijos Mokytoja ir Vadov÷. Kaip tik tod÷l ji atlaik÷ sveti-
mų kultūrų antpuolius ir net dabar yra pasirengusi imtis 
tokio vaidmens. Iš tikrųjų Indijai lemta būti (tam yra prie-
laidos) dideliu Prašanti Nilajamu, iš kurio ramyb÷ pasklis 
po visą pasaulį.  

Kai Dievas užvaldo mintis, troškimai dingsta  

Tačiau pirmiausia kiekvieno iš jūsų širdis turi virsti 
Prašanti Nilajamu. Tas virsmas turi prasid÷ti nedelsiant. Iš-
tirkite savo žodžius, darbus, mintis ir atsikratykite pykčio, 
žeidžiančio ir jus, ir kitus žmones. Paskui ugdykite ištver-
mę, ramybę, tiesą ir t.t. Deja, jūsų mintys lekia paskui įvai-
rius objektus. Nenorite galvoti tik apie Dievą. Jūsų mintys – 
tarsi mus÷s, tupiančios kur pakliūva, bet vengiančios karš-
tos žarijos – taip pat lekia bet kur, tik ne pas Dievą. Mus÷, 
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nutūpusi ant žarijos, žus. Protas, sutelktas į Dievą, dings, 
nes protas yra toks pat kaip troškimas, tai tos pačios me-
džiagos apmatai ir ataudai. Kai Rama yra žmogaus sieloje, 
joje nelieka vietos geismui. Kai Dievas užvaldo mintis, troš-
kimai dingsta. Kadangi troškimas yra iš tokios pačios me-
džiagos kaip protas, jo nebelieka, o jūs išsivaduojate. Ši pa-
kopa vadinama proto mirtimi, jo ištirpimu arba įveikimu 
(mano-nigraha, mano-laya, mano-naashana). 

Tuoj pakelsiu Prašanti v÷liavą. O jūs tuo pačiu metu 
pakelkite tokias pačias v÷liavas savo širdyse. Tai dvasin÷s 
drausm÷s ir s÷km÷s simbolis. Jis pavaizduotas čia, priešais 
Nilajamą, šiame rate. Gal kai kas iš jūsų paman÷, kad tai tik 
papuošimas. Ne. Toks Mano nurodymas. Viską darau siek-
damas dviejų tikslų: puosel÷ti grožį ir lavinti, kelti dvasią, 
suteikti prasmę tiems, kurie jos ieško. 

Šis Nilajamas n÷ra aptvertas. Jis platus kaip širdis. 
Tačiau čia yra treji vartai: išoriniai, simbolizuojantys tam-
są (thamas) (pro juos žmon÷s eina dar tur÷dami abejonių, 
nusiminę), antrieji, simbolizuojantys aistrą (raajas) (pro 
juos einančius keleivius patraukia akiai ir sielai malonūs 
dalykai), ir tretieji, simbolizuojantys tyras savybes (sath-
wic) (pro juos žmon÷s žengia į šventyklą). Šis ratas žymi 
dvasinio ieškotojo pažinimo kelionę, kuri prasideda nuo 
pykčio ir neapykantos dykviečių, eina per žalią meil÷s pie-
vą, erdvią palaimos aikštę, kur keliautojas s÷di, paniręs į 
jogo apmąstymus, pažadina snaudžiančią dvasinę j÷gą 
(kundalini shakthi), kur v÷liau pražysta širdies lotosas ir de-
ganti liepsna išsklaido neišmanymo tamsą. Šis ratas, tarsi 
vaikiškos knygos paveiksl÷lis, primins jums pamoką, ku-
rią dabar pabr÷žiu. 

Kačo valdytoja, pirmininkausianti šį vakarą pažymint 
Ligonin÷s dieną, labai jaudinosi, kad d÷l neramumų Pakis-
tano pasienyje nepav÷luotų. Be to, ji man÷, kad Aš galiu at-
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šaukti Daseros šventę, nes daug kur Maisore kaip tik taip 
buvo pasielgta. Tačiau kad ir kiek buvo kliūčių, kovos bai-
g÷si, gavome žinių, jog tame regione v÷l taika. Tai dar vie-
nas Prašanti Nilajamo malon÷s pavyzdys. Taip veikia 
Dievo stebuklas. 

Prašanti Nilajamas, Dasera, 1965 09 26  
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38. SSSS    VEIKATA AR LIGA? 

Jei protingai pasinaudosite šia palaimos buveine 
(aanandanilayam), ligonin÷ (aarogyanilayam) nebebus reika-
linga, nes kai sielą apima palaima, jokios ligos nepuola. Kū-
nas reikalingas kaip įrankis, kuriuo galima laim÷ti palai-
mą – kaip tik tod÷l jį reikia saugoti ir juo rūpintis. Kūnas – 
dvasiniam darbui skirtas įrankis, kurį užsitarnavote iš 
ankstesnių gyvenimų. Jis nyksta kiekvieną akimirką, tad 
nešvaistykite laiko netikusiems užsi÷mimams. Geriau ver-
tinti kūną kaip menką ir žemą, nei jį pernelyg sureikšminti. 
Prižiūr÷kite kūną tarsi žaizdą, kurią reikia sutvarstyti (t.y. 
aprengti), gydyti vaistais (pamaitinti), nuplauti (pagirdy-
ti) – tik taip atsikratysite nesaikingos prieraišos.  

Pajusite tikrą norą ir įkv÷pimą tarnauti kitiems tik ta-
da, kai liausit÷s tapatinęsi su kūnu. Kai žmogui labai skau-
da skrandį, jam sudr÷ksta akys. Kod÷l taip nutinka? Tod÷l, 
kad įvairūs organai – akis, skrandis ir t.t. – priklauso tam 
pačiam kūnui. Kai kenčia kitas žmogus, jūs taip pat turite 
apsiašaroti ir stengtis jam pad÷ti. Tačiau tai nutiks tik tada, 
kai suprasite, jog jūs ir kitas žmogus yra to paties dieviško 
kūno dalys. Skirtumo pojūtis kyla tik tod÷l, kad nežinote 
tiesos. Supykęs žmogus griežia dantimis, bet nesukanda 
liežuvio, nes liežuvis yra jo kūno dalis. Netyčia sukandęs 
liežuvį žmogus neišsimuša dantų, nes dantys taip pat yra jo 
kūno dalis. Taip pat visi: ligoniai, vargšai, kenčiantys, ne-
raštingi, blogi žmon÷s yra to paties kūno dalys. Visiems su-
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teikia gyvybę ta pati energija. Tai suprasti ir susilieti su vie-
nove – toks yra žmogaus gyvenimo tikslas. 

Atsidavimo ženklas 

Nor÷dami pasiekti tokią tobulybę turite rūpestingai 
išrinkti prieraišos prie juslinių objektų s÷klas. Laukas gali 
atrodyti plikas, negyvas. Tačiau tereikia palyti lietui ir jis 
apsikloja žaliu kilimu. Pajutusios dr÷gmę sudygsta žol÷s 
s÷klos. Taip pat, pajutusios nors menkiausią vilionę, su-
dygsta prieraišos prie juslinių objektų s÷klos ir trukdo 
dvasiškai tobul÷ti. 

Atsidavimo ženklas – matyti visuose gyvenantį Vieš-
patį, kuris yra atsakingas už viską (nes Jis – pjes÷s Režisie-
rius). Kartą vienas sek÷jas savo namuose sureng÷ visą sa-
vaitę trukusį „Bhagavadgytos“ skaitymą, smulkiai ją nag-
rin÷jo. Visi d÷kojo jam už tokį svarbų pasitarnavimą ir gy-
r÷ jo atsidavimą. Kitą dieną jo tvarte nugaišo karv÷ ir jis, 
pamanęs, kad nelaim÷ nutiko d÷l naujo renginio, nutrauk÷ 
„Bhagavadgytos“ skaitymą. Tačiau ar karv÷s mirtis susiju-
si su žmogaus atsidavimu? Sek÷jui nedera tur÷ti jokių pa-
saulietiškų troškimų, rūpintis, kaip apsaugoti savo galvi-
jus ir turtą. Toks žmogus, kad ir kokiais geb÷jimais būtų 
apdovanotas, turi paklusti Dievo valiai, susitaikyti su vis-
kuo, kas nutinka.  

Kartą susitiko du sek÷jai. Vienas iš jų garbino Šivos 
pavidalo Dievą, kitas – Višnaus. Jiedu prad÷jo kalb÷tis. Viš-
naus sek÷jas padejavo, kad nežinia kod÷l Višnaus garbinto-
jai paslaptingai neteko turto, pinigų, galvijų, žem÷s, namų, 
o Šivos garbintojai praturt÷jo, jų galvijų padaug÷jo, žem÷ 
dav÷ gerą derlių. Tačiau Šivos sek÷jas apgailestavo, kad Ši-
va sek÷jus savo malone anaiptol neapdovanojo, nes tie, ku-
rie neteko nuosavyb÷s, išsivadavo iš giminių priekabiavi-
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mo, jie gali skub÷ti pas Dievą niekieno netrukdomi, neneš-
dami jokios naštos.  

Nesiliaukite stengęsi 

Jei miršta neturtingas žmogus, niekas nenori prisipa-
žinti esąs jo gimin÷. Tačiau jei mirdamas žmogus palieka 
turto, daugelis prie jo lavono susikaus d÷l teis÷s atlikti pas-
kutines apeigas. G÷rybių dalytojas viską žino. Jums nedera 
nieko teisti, nes jūsų akiratis siauras. O Jis žino ir praeitį, ir 
dabartį, ir ateitį. 

Dvasinį darbą reikia dirbti nuoširdžiai ir labai atsa-
kingai. Jis neturi tapti rutina. Kartą vienas braminas grįžo 
iš užsienio, kur studijuodamas praleido kelerius metus. Jo 
t÷vas primygtinai praš÷ kiekvieną rytą ir vakarą 108 kar-
tus pakartoti Gajatri mantrą, kaip kad jis darydavo prieš 
išvykdamas į Vakarus. Tačiau ten dvasinis darbas jaunuo-
liui virto beprasmiu ritualu, jo reg÷jimas apsiblaus÷, jis iš-
siugd÷ kitokių įpročių. Tad nor÷damas pamaloninti savo 
t÷vą vaikinas vieną kartą ištardavo Gajatri mantrą, o pas-
kui šimtą septynis kartus pakartodavo: „Dito, dito, dito“. 
Gudryb÷s nepad÷s jums išsivaduoti. Dvasinis darbas nie-
kada nebūna lengvas. 

Nušvitimą l÷męs Džanakos sapnas  

Karaliaus Džanakos sąmon÷ nušvito bematant ir jis su-
vok÷ tiesą. Jums taip pat gali tai nutikti. Vieną vakarą Dža-
naka buvo iškilmių sal÷je kartu su savo rūmininkais ir bū-
riu muzikančių, kurios grojo gražias melodijas. Karaliui 
taip patiko muzika, kad jis, s÷d÷damas soste, užmigo. Nie-
kas neišdrįso jo žadinti. Visi, bijodami trukdyti karaliui, ty-
liai išsiskirst÷ po savo kambarius. Jis liko vienas su savo pa-
tarnautoju ir karaliene. Vidurnaktį karalius, išgirdęs kažko-
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kį garsą, gailiai sušuko ir pabudo. Prie jo prib÷go karalien÷. 
Karalius jos paklaus÷: „Tikra tai ar šitai?“ Ji nežinojo, kas 
yra „tai“, o kas „šitai“ – tad negal÷jo jam atsakyti. Impera-
torius visų klaus÷ to paties, nes jam labai tai rūp÷jo. Klausi-
mas nuolat sukosi jo galvoje. Pasklido gandas, jog karalius 
Džanaka išprot÷jo. Visi nusimin÷. Vienas išminčius, tai iš-
girdęs, nuvyko į rūmus ir buvo nuvestas pas karalių. Jis pa-
tikino Džanaką, jog atsakys į jo klausimą su sąlyga, jei šis 
pasakys, ką miegodamas sapnavo ir kod÷l šauk÷. 

Karalius Džanaka pasak÷ sapnavęs, kad jo varžovai 
karaliai susijungę ir įsiveržę į jo karalystę, už÷mę sostinę, o 
jis gelb÷damasis pab÷gęs į mišką. Pab÷gęs nuo priešų, kara-
lius ilgai netur÷jo ką valgyti, taip išseko, kad negal÷jo paju-
d÷ti, tačiau genamas alkio vis tiek ÷jo. Pri÷jęs kaimą jis pa-
mat÷, kaip vienas vyras pavalgęs valo iš l÷kšt÷s maisto li-
kučius, ir šūktel÷jęs jam papraš÷ kelių kąsnelių. Vyras pa-
dav÷ jam gabal÷lį. Deja, gyvenime kartais labai nesiseka – 
pro šalį skridusi varna pagrieb÷ kąsnį ir nusineš÷. Kaip tik 
tod÷l karalius sapne sušuko ir paklaus÷: „Tikra tai ar šitai?“ 
Sapne alkis buvo toks pat tikras kaip ir sostas, karalyst÷s 
valdymas toks pat tikras kaip ir jos netekimas. Išminčius 
jam pasak÷: „Ir tai, ir šitai netikra. Ten buvo sapnas, čia – 
budrumas. Ir viena, ir kita – iliuzija, tai n÷ra visiškai netik-
ra, tikra tik santykinai, tačiau tai – ne absoliuti tiesa, tokia 
tikrov÷ laikina, ją gali paneigti v÷liau atliekamas tyrimas ir 
įgyjama patirtis. Tačiau Jūs sapnavote, pabudote, šauk÷te, 
klaus÷te – vadinasi, išgyvenote abi būsenas, tad tik Jūs vie-
nas esate tikras. „Aš“, kuris išlieka visų trijų būsenų: būd-
raudamas, sapnuodamas, giliai miegodamas, vienintelis 
yra tikras. Tas „Aš“ yra visa ši sukurta visata.“ 
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Dvasinis darbas, atskleidžiantis tiesą 

Tiesa niekaip nesusijusi su iliuzija. Tačiau iliuziniame 
pasaulyje privalote ieškoti tiesos ir jos laikytis. Tai įmano-
ma su sąlyga, jeigu jūsų protas nesvyruos ir nesikeis. Dan-
gumi praskrenda begal÷ paukščių ir l÷ktuvų, tačiau tai jo 
n÷ kiek nepaveikia. Jūsų dabartinis neramus protas taip pat 
tur÷tų būti toks, kaip dangus. Būkite neveikiami, neliečia-
mi, prie nieko neprisirišę. Toks dvasinis darbas atskleis 
jums tiesą ir suteiks fizinę bei dvasinę ramybę. 

Šis pranešimas Manęs nenudžiugino. Jame buvo mini-
ma, kad pernai ambulatorinių ligonių buvo 22 000, o šiemet 
jų skaičius padid÷jo iki 23 000. Ligos prasideda ne tiek d÷l 
žmonių valgomo maisto ar gyvenimo sąlygų, kiek d÷l dva-
sinio silpnumo ir psichologinių nuostatų, prietarų bei po-
linkių. Jų priežastys – troškimai, nusivylimai, liūdesys. 
Daugelį ligų galima įveikti galvojant apie Dievą. Kitus ga-
n÷tinai veiksmingai galima išgydyti skiriant dietą, regu-
liuojant miegą, laisvalaikį ir darbą. Apie ligonio režimą ir 
tinkamą mąstymą rašoma Šastrose. Jų mokymas labai ver-
tingas ir dabar.  

Semkit÷s įkv÷pimo iš visko 

Skirkite kūnui d÷mesį, kurio jis nusipelno, bet ne dau-
giau. Kai kurie žmon÷s pataria bjaur÷tis kūnu, tačiau tai 
nieko gero neduos. Elkit÷s su kūnu kaip su įrankiu, naudo-
kite jį kaip valtį ar keltą. Nedera bjaur÷tis tuo, kas sukurta 
Dievo. Viskas liudija Jo šlovę ir didybę. Štai pagalvokite 
apie varną. Jums nepatinka jos kranks÷jimas. Tačiau pa-
svarstykite, ką reiškia varnos garsai: „Kaav-kaav“. Kaav te-
lugų kalba reiškia „saugoti“. Varna primena jums, kad rei-
kia melstis Dievui. Ji pati visą laiką taip meldžiasi. Tokią 
svarbią pamoką jums duoda šis paukštis! 
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Visi žinote „Ramajanos“ epizodą, kur varna erzino Si-
tą ir užsitrauk÷ Ramos pyktį, paskui išsigandusi l÷k÷ per 
visą pasaulį nuo jo str÷l÷s ir pagaliau visiškai pasidavusi 
puol÷ Ramai ir Sitai į kojas. Taip ji išsigelb÷jo. Epizode mi-
nima, jog Ramos pyktis sužalojo varnos akį. Tačiau Rama 
su Sita tai kompensavo glostydami ir laimindami paukštį, 
atleisdami jos įžūlumą. Varna, krankdama: „Ambaa! Am-
baa!“, šauk÷si Visatos ir savo Motinos87. Semkit÷s įkv÷pimo 
iš visko – tai pad÷s jums tobul÷ti. 

Jei manysite, kad esate kūnas, kūnas reikalaus vis dau-
giau ir įvairesnio maisto, d÷mesio išvaizdai ir fiziniams pa-
togumams. Žmogus dabar suvartoja per daug maisto, jis 
gal÷tų gyventi valgydamas daug mažiau ir būti sveikas. 
Taip pat nereik÷tų tiek daug išlaidauti malonumams ir 
stengiantis pasirodyti visuomen÷je – jūsų sveikata taip pat 
labai pager÷s. Sakoma: „Saikinga mityba teikia puikią svei-
katą“ (mitha thindi, athi haayi). Gurmanai tik skatina savo 
inercijos ir tingumo savybę (thamoguna). 

Kaip įveikti ligą 

Kitas būdas išvengti ligų – nesijaudinti. Deja, nūnai 
žmon÷s jaudinasi d÷l to, ko negali nei suprasti, nei pataisy-
ti, nei pakeisti. Radijas, laikraščiai ir kitos žiniasklaidos 
priemon÷s kelia didelę baimę ir nepasitenkinimą, žmon÷s 
susirūpinę, jų protas silpsta. T÷vai savo nerimą reiškia vai-
kams girdint – šie taip pat pradeda nerimauti. 

Kartą pas Mane at÷jo šešerių metų berniukas ir apsi-
verk÷, nes jo paskendusį skolose t÷vą kamavo skolintojai. 
Matyt, t÷vas vaikui girdint dejavo: „Vargšelis! Kaip aš tave 
išmaitinsiu, aprengsiu, sumok÷siu už mokslą, nupirksiu va-

                                                 
87 Skr. amba – motina, Jagadamba – Visatos Motina. 
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dov÷lių? Juk skęstu skolose.“ Berniukas prisipažino, kad 
net per pamokas galvoja apie t÷vą ir jo skolas. Jūsų vaikai 
neturi žinoti tokių dalykų – jų jautrias širdeles sužeis neri-
mas ir baim÷, tai atsilieps jų sveikatai. 

Baim÷ – svarbiausia ligos priežastis. Štai jums truputį 
pakyla temperatūra, o jūs pradedate baimintis, kad tuoj im-
site labai karščiuoti, prisimenate pažįstamą, kurio tempera-
tūra iš pradžių buvo nedidel÷, paskui pakilo, atsirado kom-
plikacijų – tad dar labiau pasiduodate ligai. Geriau galvoki-
te apie atvejus, kai žmogus išveng÷ ligos arba ją įveik÷, apie 
Dievo malonę, kuri saugo žmogų ir padeda jam išgyti.  

Dabar pat ryžkit÷s visada pasikliauti Dievo malone ir 
pasveiksite. Tik÷kite ne vaistais, o Dievu, ne medicina, o 
Aukščiausiuoju. Stebiuosi, kiek daug žmonių vieninteliu iš-
sigelb÷jimu laiko tabletes ir tonizuojančius preparatus. Ge-
riau griebkit÷s maldos, dvasinio darbo, kartokite Dievo 
vardą ir medituokite. Kaip tik tokių vitaminų jums reikia – 
jie pad÷s pasveikti. Jokia tablet÷ nebus tokia naudinga, kaip 
Ramos vardo kartojimas. Duosiu jums šventųjų pelenų (vib-
huthi) – jie taip pat gydo. Esate neramūs lyg tas prie šven-
tyklos apavą palikęs žmogus, kuris v÷liau stov÷damas prie-
šais altorių sud÷jęs rankas murm÷jo posmus, tačiau galvojo 
tik apie tai, kad kas nors nepavogtų jo batų. Ligonin÷ skirta 
tiems, kurie tiki vaistais ir gydytojais. Tačiau ką vaistai ir 
gydytojai gali padaryti be Dievo malon÷s? Kada nors ligo-
nin÷s iš tikrųjų nebebus reikalingos, nes visi, žengiantys 
dvasinio tobul÷jimo ir palaimos keliu į ramybę, bus sveiki. 

Prašanti Nilajamas, 1965 09 26 
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     eil÷, išreikšta mintimi, yra tiesa. 
Meil÷, išreikšta veiksmu, yra deramas elgesys. 
Meil÷, išreikšta jausmu, yra ramyb÷. 
Meil÷, išreikšta supratingumu, yra taikumas.  
Kur meil÷, ten pasiaukojimas. 
Kur savanaudiškumas, ten meil÷s n÷ra. 
Meil÷ duoda ir dovanoja. 
Savanaudiškumas ima ir pamiršta. 

Satja Sai Baba  
 

M 
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39. VVVV    ITAMINAS G 

Per Šaranavaratri šventę čia skaitomos Vedos, aukoja-
ma auka ir kartojamos mantros bei pasakojami epizodai iš 
šventųjų istorijų. Taip tarsi radijo bangomis į visus pasaulio 
kampelius sklinda maldos ir Dievo šlovinimas. Jei norite 
klausytis radijo programų, įsigykite prietaisą (yanthra). 
Mantra taip pat reikalinga, kai norite bendrauti su aukštes-
niuoju pasauliu ir jo gyventojais. Tokia žodžio ir balso ke-
lion÷ – daug subtilesn÷ ir svarbesn÷, nei skrydžiai į M÷nulį 
ar aplink pasaulį. Žmogaus kelion÷ į savo vidinį pasaulį ir 
jame atrasti lobiai yra svarbesni, nei inžinerijos stebuklai. 
Keliaudamas į savo vidų, žmogus dalija meilę, o keliauda-
mas į išorę, visus tik gąsdina.  

Žmogus nesupranta, kuo serga, ir ieško įvairių vaistų. 
Tiesą pasakius, jis nežino, kad yra sveikas, bet apsigauna 
manydamas, kad serga, ir turi nedelsdamas gauti šarlata-
nų rekomenduojamos panac÷jos. Tie šarlatanai stengiasi 
jums įtikti duodami tokių vaistų, kokių norite. Kai supra-
site, kad jums nieko blogo n÷ra – nušvis siela ir įgysite 
dvasinių žinių.  

Žmogaus gyvenimą sudaro keturi etapai: vaikyst÷, 
jaunyst÷, branda ir senatv÷. Jiems būdingos skirtingos žinių 
apie Dievą įgijimo pakopos. Žinios – tarsi prinokęs vaisius. 
Kad jis atsirastų, nuo žiedo išsiskleidimo turi praeiti daug 
laiko. Pirmoji pakopa – mokinio pakopa, kai žmogų lavina, 
tikrina, persp÷ja t÷vai ir vyresnieji, kai jie vadovauja ir jį 
peikia. Antroji pakopa – pameistrio pakopa, kai žmogus 
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nori, kad visi visuomen÷s nariai būtų laimingi ir teisingi, 
trokšta pažinti pasaulį bei jo vertybes. Trečioji pakopa – 
meistro pakopa, kai žmogus savo energiją atiduoda žmonių 
visuomenei reformuoti ir keisti. Ketvirtoji pakopa – šeimi-
ninko pakopa, kai žmogus suvokia, jog vien savo j÷gomis 
pasaulio neišgelb÷s, kad žmogus gali išsigelb÷ti tik pats, jog 
viskas vyksta pagal Aukščiausiojo valią, nes viskas yra Jo 
kūryba, Jo pasaulis, Jis Pats. 

Dirbkite visus darbus ramiai  

Kai žmogaus sielą apšvies tokios žinios, jis, pasitelkęs 
valią, prival÷s viską daryti vadovaudamasis jomis. Kai su-
prasite, jog Dievas yra svarbiausia tiesa, gal÷site garbinti 
vienas kitą taip pat uoliai, kaip darote garbindami Dievo 
atvaizdą. Tačiau kadangi atvaizdas labiau jus įtikina, jį gar-
binti jums patariama kaip tik suvokiant, jog Tas, kuris yra 
atvaizde, taip pat yra ir visuose. Dirbkite visus savo darbus 
ramiai, bet nesielkite su visais vienodai.  

Negalima drožti pieštuko, skusti barzdos ir pjauti me-
din÷s lentos tuo pačiu skustuvu. Tačiau ir elgeta, prašantis 
išmaldos, ir karalius, meldžiantis pergal÷s, Dievui abu yra 
elgetos.  

Kartą Barthriharis ir Gopičandas88, nor÷dami patikrin-
ti, ar karalius puosel÷ja dvasines vertybes, nuvyko į rūmus 
ir papraš÷ jam pranešti, jog jie labai pristigo duonos. Kara-
lius labai nudžiugo, kad į jo sostinę atvyko tokie garsūs 
žmon÷s, ir nusiunt÷ jiems daug duonos. Tačiau Barthriharis 
ir Gopičandas, jos gavę, niekaip negal÷jo pasidalyti ir ÷m÷ 
peštis. Tai sužinojęs karalius iškart paskelb÷, jog atvykę vie-
nuoliai n÷ra Barthriharis ir Gopičandas. Anot jo, aniems 

                                                 
88 Gopičandas – Bengalijos karalius, karaliaus Barthrihario amžininkas. 
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vienuoliams visiškai nebūdingas nei godumas, nei pavy-
das. Karalius buvo labai išmintingas. 

Dievo malonei laim÷ti tereikia labai mažai 

Vienas entuziazmo apimtas žmogus, perskaitęs „Gyto-
je“, jog Krišna pataria atsisakyti visų pareigų, nusprend÷ ne-
bevykdyti jokių įsipareigojimų. Niekas jam neprimin÷, kad 
norint laim÷ti Dievo malonę vieną įsipareigojimą vis tiek rei-
kia vykdyti. Krišna sak÷: „Pasikliauk tik Manimi“ (maam 
ekam sharanam vraja). Kai žmogus elgsis, kaip mok÷ Krišna, ir 
visus savo darbus, žodžius, mintis bei veiksmų pasekmes 
aukos Viešpačiui, Dievas, kaip žad÷jęs, išvaduos jį iš nuod÷-
mių ir liūdesio. Asketų pareigos (aashrama dharma), visuome-
n÷s grupių pareigos (varna dharma), įvairios šeimos pareigos 
(kula dharma) bei šalies papročiai ir įstatymai (deshaachaaras) – 
tai tik priemon÷s ir metodai ugdyti pasiaukojimą. 

Kiekvienos profesijos atstovas turi tur÷ti nors truputį 
geb÷jimų. Dievo malonei laim÷ti taip pat reikia labai mažai – 
tik atsikratyti egoizmo, valdyti pojūčius, saikingai maitintis 
ir ils÷tis. Draugija, su kuria žmogus bendrauja, jam padeda 
arba kenkia. Jei blogas žmogus patenka į gerą draugiją, jis 
gali greitai atsikratyti ydų ir tapti doras. Tačiau ir geras žmo-
gus, patekęs į blogą draugiją, taip pat pasiduoda subtiliai įta-
kai ir pats tampa blogas. Mažesnį visada valdo didesnis. 
Rūgščios grietin÷s šaukštelis, patekęs į pieną, jį sutraukia, 
paverčią išrūgomis, atskiria nuo jo sviestą. Šventos knygos 
labai vertingos, nes jos gali žmogų pakeisti, tačiau jas reikia 
skaityti, apmąstyti, o jų pamokas taikyti kasdienyb÷je. Vedų 
mantra Gajatri šnabždama į ausį per pašventinimo dvasi-
niam gyvenimui ceremoniją. Gajatri – tai malda Aukščiau-
siajai visatos Išminčiai, kuria prašoma apšviesti žmogaus in-
telektą. Šią maldą gali kalb÷ti visi: visų tik÷jimų, visais lai-
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kais, visuose kraštuose gyvenantys vyrai ir moterys. Tačiau 
kai kuriems žmon÷ms atrodo, kad tai t÷ra žodžių kratinys, ir 
nors yra pašventinami kartoti šią mantrą, jie to nedaro. Iš 
tikrųjų kartodamas Gajatri, žmogus lavina savo intelektą. 

Ligos priežastis – netinkamas sielos maitinimas 

Kai žmogus elgsis ramiai visomis aplinkyb÷mis: ir pa-
tirdamas savo gyvenimo pakilimus, ir nuopuolius, jis bus ne 
tik dvasiškai, bet ir fiziškai sveikas. Žmogaus siela turi būti 
tarsi dangus, kuriame nelieka nei praskridusių paukščių, nei 
l÷ktuvų, nei debesų p÷dsakų. Ligos priežastis – ne kūno, o 
sielos netinkamas maitinimas. Gydytojai kalba apie vitami-
nų trūkumą. Tačiau Aš tai vadinu vitamino G trūkumu89. Pa-
tariu jums kartoti Dievo vardą, paskui apmąstyti Jo šlovę ir 
malonę, nes kaip tik tai yra vitaminas G, jūsų vaistas. Tvar-
kingas gyvenimas ir tinkami įpročiai sudaro dvi trečiąsias 
gydymo dalis, o medicina – tik vieną trečiąją. 

Žmogus turi puosel÷ti dieviškas meil÷s, kuklumo, ne-
prieraišos ir pasitenkinimo savybes. Antraip jis virs baises-
niu už žv÷rį. Kai Rama reng÷si grįžti į Ajodją oro mašina, 
vienas šuo papraš÷ jį pasiimti kartu. Rama paklaus÷, kokia 
tokio keisto elgesio priežastis. Šuo atsak÷, jog žmogus, ta-
pęs blogesnis už kirminą ir blusą, prad÷jo kankinti šunis, 
kurie jam ištikimai tarnavo. Reikia gyventi taip, kad jokiam 
gyviui nesuteiktum÷te skausmo ir visada jaustum÷t÷s d÷-
kingi už tai, ką kiti žmon÷s jums padar÷ gera. Išminčius 
Džamadagnis90 labai svetingai pri÷m÷ Karthavyrą91. Deja, 

                                                 
89  Čia numanoma pirmoji angliško žodžio „God“ (Dievas) raid÷.  
90  Džamadagnis – indų šventuosiuose raštuose minimas vienas iš sep-

tynių didžiųjų išminčių (kiti šeši: Kašjapa, Stis, Vasištha, Višvamitra, 
Gautama ir Bharadvadžia). 

91 Karthavyras – garsus senov÷s indų Hehajos dinastijos karalius. 
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pastarasis įsigeid÷ norus tenkinančios karv÷s (kaamadhe-
nu)92. Barthriharis, mirus karalienei, taip pasidav÷ liūdesiui, 
kad dienų dienas prie sudeginimo vietos verk÷ ir aimana-
vo. Vienas išminčius, pamatęs jį tokį kenčiantį, pri÷jo neši-
nas moliniu puodu. Tačiau kai tik išminčius pri÷jo prie pat 
gedinčio karaliaus, puodas išslydo jam iš rankų, nukrito 
ant kietos žem÷s ir sudužo. Išminčius ÷m÷ raudoti ir aima-
nuoti – niekas negal÷jo jo nuraminti. Barthriharis jį paguo-
d÷ sakydamas, jog aimanomis puodo nesulipdysiąs. Staiga 
jis suprato, kad jo elgesys taip pat absurdiškas, ir liov÷si 
verkęs. To kaip tik ir siek÷ gudrusis išminčius!  

Atvykstate į Putapartį, klausot÷s kalbų, pritariamai 
linkčiojate galvomis, plojate rankomis. Tačiau kai tik grįž-
dami namo išvažiuojate pro vartus, viskas išgaruoja. Arba 
būna kitaip – pamokas taikote netinkamai, nemąstydami, 
paskui d÷l to kenčiate. Kartą vienas pirklys klaus÷si kalbų 
ir išgirdęs, jog karvių negalima išginti, kol jos šeriamos, 
lauk÷, kol į jo parduotuvę į÷jusi karv÷ su÷d÷ daug grūdų, 
kuriuos jis ketino parduoti. V÷liau kažkas jam pasak÷, kad 
nereikia kiekvieno patarimo taikyti visiems gyvenimo atve-
jams. Tada pirklys tar÷ savo sūnui: „Žiūr÷k – klausydama-
sis kalbos tu s÷di ant grindų pasitiesęs rankšluostį. Kai kal-
ba baigiasi, tu atsikeli ir stipriai pakratai rankšluostį, kad 
nubyr÷tų prilipęs sm÷lis. Panašiai nusikratyk visas id÷jas ir 
patarimus, kurių prisigraibstei klausydamasis kalbos, ir ta-
da važiuok namo.“ Jei pasielgsite taip, kaip savo sūnui pa-
tar÷ pirklys, kokia nauda bus iš to, kad čia atvykote, klaus÷-
t÷s ir buvote raginami tobul÷ti? 

Prašanti Nilajamas, 1965 09 27  

                                                 
92 Kamadhenu – indų mitologijoje minima stebuklinga, norus tenkinan-

ti karv÷. 
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40. DDDDEŠINö IR KAIRö KELIO PUSöS 

Vedos ir Šastros apšviečia žmogaus kelią, tačiau nere-
gys, kad ir kaip būtų šviesu, visada skendi tamsoje. Tie, ku-
rie prarado tik÷jimą, tegali tik klupti, kliuvin÷ti, kristi. Ve-
dos ir Šastros atskleidžia amžino džiaugsmo paslaptį. Deja, 
žmogus vaikosi trumpalaikio džiaugsmo, praeinančių ma-
lonumų, kurie iš tikrųjų yra blogi ir žalingi. Jis bando pa-
semti vandens skyl÷tu kibiru. Pro pojūčius tarsi pro skyles 
„išteka“ visas jo patirtas džiaugsmas. Pojūčiai – laukiniai 
neprijaukinti tarnai, įsakin÷jantys savo šeimininkui-protui.  

Protą reikia sutvirtinti – tada tarnai puls jums į kojas. 
Protas – lyg karalius, pojūčiai – kareiviai. Deja, dabar karei-
viai įsakin÷ja karaliui. Pastarasis klauso ne ministro pirmi-
ninko-intelekto, o kareivių. Tegu protas klauso intelekto – 
pojūčiai kaipmat atsitrauks ir siela bus išgelb÷ta. Siela turi 
šviesti širdies danguje tarsi Saul÷. Tačiau dabar šviesą den-
gia tamsūs juslinių objektų ir malonumų troškimo debesys. 
Tegu stiprus atgailos ir ryžto v÷jas nugina debesis, kad sie-
la gal÷tų skaisčiai šviesti. 

Žmogui atrodo, kad jis m÷gaujasi malonumais, tačiau 
iš tikrųjų malonumai m÷gaujasi žmogumi, nes išsekina jo 
energiją, „išdžiovina“ jo geb÷jimą skirti, kas yra gera, kas 
ne, „suvalgo“ jam skirtus metus, įsiskverbia tarsi virusas į 
jo sielą ir užkrečia egoizmu, pavydu, pykčiu, neapykanta, 
godumu ir geidulingumu. Niekada nieko nedarykite ap-
imti trumpalaik÷s paskatos. Rimtai apsvarstykite visus 
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„už“ ir „prieš“, pasvarstykite, kokią galite tur÷ti naudą ir 
kokią žalą. Tada veikite taip, kad patys nekent÷tum÷te ir 
kitiems nesuteiktum÷te skausmo. Taip elkit÷s ne tik dvasi-
niame gyvenime, bet ir tvarkydami pasaulietinius reika-
lus. Viena moteris išgirdo, kaip kažkas aiškina posakį „Tu 
esi Tai“ (Thath thwam asi), ir iškart patik÷jo – elg÷si taip, 
tarsi jai nebereik÷tų nei valgyti, nei gerti, lyg jai nebeegzis-
tuotų nei šeima, nei visuomen÷. Tačiau žmogus, suvokęs 
šio teiginio tiesą, privalo ne elgtis dvejopai, o jaustis nesu-
sidvejinęs (bhaava adwaitham), nes atsiteisiant už karmą 
dualumo neįmanoma išvengti.  

Tiesa, slypinti po dviem Dievo savyb÷mis  

Kartais dvasinis ieškotojas suabejoja, ar du Dievo api-
būdinimai: turintis pavidalą (saguna) ir jo neturintis (nirgu-
na) yra pagrįsti. Tai galima palyginti su kietu ir skystu ghi 
arba ledu ir vandeniu. Vanduo pavidalo neturi, tačiau suša-
lęs jis įgauna indo, į kurį yra supiltas, pavidalą. Iš tikrųjų 
ledas nuo vandens niekuo nesiskiria. Dvasiniame darbe 
Dievo garbinimas skiriamas pavidalą turinčiam Viešpačiui, 
o meditacija – jo neturinčiam. Abu metodai – tarsi to paties 
kelio dešin÷ ir kair÷ pus÷s. Garbinant pavidalą turintį 
Dievą mintyse turi vyrauti pavidalo neturinti savyb÷, tei-
gianti, kad jokiais žodžiais neįmanoma apsakyti Jo didyb÷s 
ir šlov÷s. O žmogų, medituojantį pavidalo neturintį Viešpa-
tį, turi stiprinti tik÷jimas, kad įgijus Dievo pavidalą, savy-
bes ir vardą, didyb÷ ir šlov÷ n÷ kiek nesumaž÷ja. Tačiau 
paskutinį kelion÷s žingsnį reikia žengti dešine koja galvo-
jant apie pavidalo neturintį Viešpatį.  

Individualiai sielai lemta netekti savo vardo bei pavi-
dalo ir susilieti su pavidalo bei vardo neturinčiu Dievu. Vi-
sų laukia toks pat likimas. Deja, kai kurie žmon÷s tvirtina, 
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kad individuali siela niekada neištirps amžinyb÷je, nes yra 
įsisukusi į gimimų ir mirčių ratą – tod÷l ji amžinai bus at-
skirai. Anot jų, individuali siela gimsta nuod÷m÷je, skęsta 
nuod÷m÷je, ja m÷gaujasi – tod÷l jai daugų daugiausiai gali-
ma leisti tik šiek tiek priart÷ti prie Dievo. 

Kartą taip manantis žmogus nuvyko į kaimą ir pasak÷ 
kalbą apie tai, kad siela niekada nesusilies su Absoliutu ir 
visur esančiu Dievu. Vienas nedualumo filosofijos šalinin-
kas, buvęs tuo metu auditorijoje, pakilo ir pasak÷, kad taip 
teigti gali tik neraštingiausias valstietis, ir pakvietęs skalb÷-
ją paklaus÷: „Pasakyk man, kas iš tikrųjų esi?“ Skalb÷jas, 
lieptas staiga prisipažinti, išsigando. „Aš esu menkas, nie-
kingas nusid÷j÷lis“, – pasak÷ jis. Tada atsigręžęs į mokslin-
čių ant pakylos nedualumo šalininkas tar÷: „Jei galite pasa-
kyti daugiau, nei šis skalb÷jas, tęskite.“ Turite stengtis išsi-
veržti iš gniaužtų, atpirkti nuod÷mes, atgauti prarastą šlovę 
ir didybę. Verta siekti tokio tikslo ir tam panaudoti visus 
geb÷jimus, kuriais esate apdovanoti. 

Išraukite iš savo širdies darželio visas piktžoles  

Vedos ir Šastros moko viena, o tie, kurie skelbiasi jas 
gerbiantys, gyvenime taiko kita. Kartą vienas berniukas, 
mokykloje klausydamasis Vedų, žiūr÷jo, kaip link priešin-
goje sienos pus÷je esančios angos s÷lina žiurk÷. Staiga mo-
kytojas atsigręž÷ į vaiką ir paklaus÷: „Ar įlindo?“ tur÷da-
mas galvoje: „Ar sąvoka įlindo į galvą?“ Berniukas atsak÷: 
„Uodega tebekyšo“, nes paman÷, kad mokytojas klausia 
apie žiurkę. Tokia dabar indų būkl÷ – jie klausosi Vedų, o 
stebi pasaulio tuštybę, galvoja apie nereikšmingas proble-
mas ir žmones, kurie išdidžiai pakilę trumpam ant pasaulio 
scenos paskui dingsta. Šastrose aprašomi dvasinio darbo 
žingsniai padeda žmogui pajausti ramybę, pasitenkinimą ir 
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džiaugsmą. Tegu šie mokslo vyrai, dovanojantys jums savo 
žinias ir patirtį, padeda jums sužinoti apie tuos žingsnius. 
Pirmiausia išraukite iš savo širdies darželio visas piktžoles, 
su šaknimis išpl÷škite geidulių, godumo, neapykantos, pui-
kyb÷s eršk÷čius bei krūmus, o švarioje dirvoje pasodinkite 
kvapnias meil÷s g÷les bei saldžius vaisius brandinančius 
doros medžius. 

Prašanti Nilajamas, 1965 09 28 
 
 
 
 
 
 
 
   ievas yra tiesa. 
Tiesa yra g÷ris. 
G÷ris yra grožis. 
Jūs esate tiesa, g÷ris, grožis. 
Būkite savimi. 

Satja Sai Baba 

D 
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41. TTTT    YLA IR VIENATVö 

Žmogaus gyvenimas – tarsi plaukimas upe iš vieno 
uosto į kitą, nuo vieno veiksmo prie kito, karma, nesiliau-
janti veikla. Tačiau b÷da ta, kad žmogus nežino, kaip iš tik-
rųjų veikia karmos d÷snis. Kokia s÷kla, dirva, trąšos, prie-
žiūra, tvora, toks ir vaisius. Kokia buvo ankstesnio žmo-
gaus gyvenimo veikla, kokie jo polinkiai, toks ir jo karmos 
vaisius. Puodžius, pa÷męs molio, gamina iš jo puodus, du-
benis. Jie yra iš žem÷s (mrinmaya). Kūr÷jas Brahma kuria 
žmones, palaimos (aananda), būties (sath) ir sąmon÷s (chith) 
kūrinius (chinmaya). Pajuskite skirtumą ir tinkamai organi-
zuokite savo veiklą. Elkit÷s deramai, taip, kaip jums liepia 
jūsų esm÷. Tada iš tikrųjų būsite dori. 

Kartą vienas puikus aktorius, apsimetęs vienuoliu, 
nuvyko pas karalių. Šis jį pagerb÷ kaip didį vienuolį ir 
÷m÷ klausin÷ti apie dvasinį darbą bei filosofiją. Aktorius 
atsak÷ išmintingais žodžiais ir tinkamais terminais. Labai 
patenkintas karalius liep÷ ministrui atnešti vienuoliui do-
vaną – auksinių monetų l÷kšt÷je. Vienuolis pasak÷ esąs iš-
sižad÷jęs visų troškimų bei prieraišų ir dovanos nepri÷m÷. 
Kitą dieną tas pats aktorius, apsirengęs kaip garsi šok÷ja, 
v÷l at÷jo į rūmus. Jos šokis buvo tikras meno kūrinys. Ka-
ralius jį įvertino. Ministras atneš÷ kitą auksinių monetų 
l÷kštę. Deja, šok÷ja atsisak÷ jas priimti, nes pinigų suma 
buvo per maža atlyginti už jos talentą. Iš balso karalius 
įtar÷, jog priešais jį stovinti šok÷ja yra tas pats vienuolis, 
kuris aną dieną atsakin÷jo į jo klausimus. Įsitikinęs, kad jo 
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prielaida teisinga, karalius paklaus÷, kod÷l aktorius vieną 
dieną pinigų atsisak÷, o kitą papraš÷ jų daugiau. Šis atsa-
k÷: „Vakar aš buvau vienuolis, tad man der÷jo atsisakyti 
pinigų. Šiandien aš esu šok÷ja ir turiu teisę iš savo gerb÷jų 
reikalauti tinkamo atlygio.“ 

Medituokite tyloje ir vienatv÷je  

Savo geb÷jimus žmogus turi aukoti didžiam tikslui – 
suvokti, kad jis ir visatos esm÷ yra viena. Toji esm÷ neturi 
savybių. Žmogus, manydamas, kad ji turi tokių ypatybių, 
kaip vardas, pavidalas, veikla, apsigauna. Tai skelbia didie-
ji teiginiai (mahaavaakyas), pateikti Vedose ir smulkiai išaiš-
kinti Upanišadose. Nor÷damas suvokti šią tiesą, žmogus, 
vadovaujamas dvasinio mokytojo, privalo vienas medituoti 
tyloje. Jei mokytojas pats atsakys į savo iškeltus klausimus, 
kaip mokinys tobul÷s? Mokinys, likęs vienui vienas, taip 
pat pasijus bej÷gis. Jei mokytojas lieps mokiniui rašyti ką 
tik nori, šis prirašys bet ko. Mokytojas turi prilaikyti moki-
nio ranką ir vadovauti jo judesiams. 

Vadovaujama mokytojo ranka sutvirtins mokinio ran-
ką ir protą. Mokinys privalo lavinti koncentraciją. Jeigu jo 
d÷mesys kryps į visas puses, jokios pažangos nebus. Geras 
mokytojas turi myl÷ti mokinį ir kiekviename žingsnyje ro-
dyti jam kelią. 

Jei vieni medituosite tyloje, laikui b÷gant, net jei aplin-
kui bus didelis triukšmas, širdyje pajusite ramybę. Maldos 
kambariai arba namų šventyklos dažnai būna įrengtos šalia 
virtuvių – iš ten sklindantys kvapai erzina nosį, čirškiantys 
kepami patiekalai dirgina ausis, triukšmas blaško mintis. 
Ar tokiomis sąlygomis galima sutelkti d÷mesį? Tačiau tylą 
pirmiausia reikia pajusti savyje. Kitaip sakant, mažiau kal-
b÷kite, daugiau galvokite, išmokite skirti, kas yra tinkama, 
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o kas netinkama. Atsikratykite prietarų, niekam neskirkite 
pirmenyb÷s, d÷l nieko nesijaudinkite. Stenkit÷s pažinti savo 
tikrąją prigimtį, kuri yra dieviška. Jūs – įsikūnijusi dora. 

Nereikia tapti asketu 

Tokia natūrali būsena (sahaja-swabhaava) būdinga vai-
kams. Jie nepasiduoda pojūčių vergovei. Vaikai išreiškia 
savo tikrąją prigimtį džiaugdamiesi, būdami ramūs ir my-
l÷dami. Tegu tokia būsena jus lydi visada – tada gyvensite 
taip, kaip reikia gyventi. Tokia žmogaus prigimtin÷ parei-
ga (swadharma). Ji saugo jos puosel÷tojus. Kaip tik tod÷l 
22-ą dieną baig÷si Pakistano konfliktas. Navaratri dieną 
meldžiamasi Motinai Durgai, kuri įveikia ir nugali piktą-
sias j÷gas. Tad mes švent÷s Putapartyje neatšauk÷me, nors 
kiti žmon÷s, nežinoję, jog konfliktas baigsis, kaip tik taip 
pasielg÷. 

Jei norite pažinti savo esmę ir ją dieviškoje ramyb÷je 
apmąstyti, nereikia b÷gti nuo pasaulio ir tapti asketu. Vie-
nas dvasinis mokytojas patar÷ mokiniui eiti į mišką ir ten 
gyventi. „Ar turgaus aikšt÷je pajusi ramybę? Eik į mišką“, – 
liep÷ mokytojas tam mokiniui, o kitam patar÷: „Lik, kur 
esi.“ V÷liau abu mokiniai susitiko ir palygino duotus nuro-
dymus. „Kod÷l jis patar÷ skirtingai? Gal mes netinkamai 
supratome?“ – suabejojo jie ir grįžo pas mokytoją išsiaiškin-
ti. Šis atsak÷, jog patarimus dav÷ atsižvelgdamas į jų dvasi-
nę pažangą ir galvodamas apie tai, kas kuriam labiau tinka.  

Didžiausias laim÷jimas – nešališkumas, kurį galima 
ugdytis ir džiungl÷se, ir namie. Kai Šivadžis atvyko pas 
šventąjį Thukaramą su išpuoštu palankinu, ant kurio keti-
no jį parsigabenti į sostinę, šventasis nuliūdo. „Kam atvil-
kai tuos neštuvus? Kokį lavoną tavo vyrai rengiasi ant jų 
nešti?“ – pašaipiai paklaus÷ jis. Thukaramas žinojo, kas de-
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ra atsiskyr÷liui, kokie pavojai jo tyko, jei pasiduos pagun-
dai ir nor÷s prieš kitus pasirodyti. 

Dievui atsidavęs žmogus svarbesnis už karalių 

N÷ra svarbesnio žmogaus už tą, kuris yra atsidavęs 
Dievui ir vadovaujasi tiesa. Jis svarbesnis net už karalių. 
Man rūpi kaip tik tokie žmon÷s. Tačiau jums gali kilti 
klausimas, kod÷l kai kuriems asmenims čia skiriamos ypa-
tingos vietos. Juk gird÷jote posakį: „Koks karalius, tokie 
pavaldiniai“ (yathaa raaja, thathaa praja). Valdovai turi čia 
atvykti, kad pamatytų, išgirstų, sužinotų svarbių dalykų, 
patirtų meilę Dievui, kuri čia tvyro ore, pajustų įkv÷pimą 
ir grįžę ta meile pasidalytų su savo šalių gyventojais. Jų 
leidžiami įstatymai ir prižiūrima administracin÷ sistema 
yra priemon÷s, kuriomis galima pasinaudoti skiepijant 
žmon÷ms idealus. Kaip tik tokiam tikslui žmon÷s juos iš-
rinko, jais pasitik÷jo. Žmon÷s juos gerbia. Tad rūpinda-
miesi jais pasirūpinsite ir begale kitų žmonių. Šią šventę 
rengiu tik tam, kad sek÷jai patirtų palaimą. Nieko kito ne-
noriu. Tegu menkos abejon÷s nesudrumsčia skaidraus jū-
sų tik÷jimo vandens. 

Prašanti Nilajamas, Dasera, 1965 09 29 
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42. TTTT    URITE MOKöTI KAINĄ 

Žmogus toks keistas – jis tiki laikraščiais ir turgaus 
gandais, bet niekaip nenori patik÷ti, jog Šri Krišna mok÷ 
Ardžuną „Gytos“, o Vjasa paraš÷ „Bhagavatą“. Taip yra to-
d÷l, kad laikraščiai stengiasi įtikti prastam žmonių skoniui, 
sensacijų troškimui ir smalsavimui apie kitus bei jų reika-
lus. Žmogaus vertybių supratimas labai smuko – jis nori ne 
pagerbti „Gytą“, o sklaidyti dienraščius. Tai tikras neišma-
nymas, užsispyrimas arba apgail÷tinas likimas. Toks žmo-
gus atiduoda savo ausis ir smegenis nuod÷mingiems neti-
k÷liams. Pastarieji garbsto savo klausytojus. Tačiau ir vieni, 
ir kiti tik teršia orą.  

Kaip tik d÷l tokio vertybių nuopuolio, nežinojimo, kas 
yra svarbu, o kas ne, tik÷jimo vyresniųjų ir išminčių nuo se-
nų senov÷s perduodama išmintimi stokos nūdienos žmoni-
ją kankina baim÷ ir nerimas. Žmon÷s renkasi ne tai, kas 
naudinga, o tai, kas malonu. Pacientas įsakin÷ja gydytojui ir 
reikalauja tokių vaistų, kuriuos gerti jam būtų malonu, ir to-
kios dienotvark÷s, kurios laikydamasis jaustųsi laimingas.  

Žmon÷s, nieko nenutuokiantys apie aukštesnes verty-
bes, abejoja ir kelia kvailus klausimus, o jūs, svarbiausių fi-
losofinių raštų ir didžiausią naudą teikiančių tekstų apie 
dvasingumą paveld÷tojai, nesiryžtate pad÷ti tų tekstų prie-
šais skeptikus, nes patys nežinote jų turinio, netaikote jų 
mokymo gyvenime, tod÷l nejaučiate jokio poveikio. Kai ku-
rie žmon÷s tvirtina esą indai, tačiau nežino, kas buvo Ra-
ma, ir koks jo karalien÷s vardas – tad vadina ją ponia Ra-
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ma. Galbūt tokie žmon÷s turi tiek mokslinių laipsnių, kiek 
Aš turiu ant Savo galvos plaukų, bet jie n÷ra verti vadintis 
šios šalies vaikais. Kokia nauda iš tokio, kuris maudosi tur-
tuose, važin÷ja prabangiu automobiliu, gyvena dideliame 
name? Kas iš to, jei prikimšite savo galvą informacijos apie 
kino žvaigždes ir sportininkus profesionalus? Ramana Ma-
harišis visiems pas jį atvykstantiems sakydavo: „Pažink sa-
ve“. Paklausti: „Kas jūs?“, – sakote savo vardą, kurį kažkas 
jums prilipd÷ tarsi etiketę. Tačiau pamąstykite, kas jūs esate 
iš tikrųjų. Ar stengiat÷s tai suprasti? 

Jei norite dieviškumo, ieškokite jo  

Nepasitenkinimo priežastis – juslinių objektų troški-
mas. Toks troškimas niekada nesibaigs. Jei tapsite juslių ver-
gu, jos jūsų nepaleis iki pat mirties. Niekaip savo troškulio 
nenumalšinsite. Tačiau Aš kviečiu jus prie Savęs ir net duo-
du jums pasaulietinių dovanų, kad eitum÷te prie Dievo. N÷ 
vienas avataras anksčiau taip nesielg÷ – n÷jo pas žmones, į jų 
mases, nevadovavo, nedalijo patarimų, nek÷l÷ jų dvasios, 
nenukreip÷ į tiesos, doros, ramyb÷s ir meil÷s kelią. Gal norite 
paklausti, kod÷l draudžiu jums nešti g÷les, vaisius bei kitas 
aukas? Sakote, kad „Gytoje“ rašoma, jog at÷ję pas Viešpatį 
turite atsinešti nors tų daiktų. Tvirtinate, jog nedera eiti pas 
vyresniuosius ir šventuosius tuščiomis rankomis.  

Tačiau čia, Prašanti Nilajame, sek÷jai neprivalo nešti 
n÷ vieno iš keturių daiktų: nei lapų (pathram), nei g÷lių 
(pushpam), nei vaisių (phalam), nei vandens (thoyam). Aš, ži-
noma, priimu aukas, tačiau jos turi būti kitokios, būtent – 
tiesa, dora, ramyb÷ ir meil÷. Atneškite Man šias vertybes 
arba nors vieną iš jų – mielai priimsiu tokią dovaną. Jei rei-
kalaujate kokio nors daikto, turite būti pasirengę sumok÷ti 
tiek, kiek jis yra vertas. Negalima už brangų benarietišką 
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sarį93 siūlyti vienos paisos. Jei norite dieviško dalyko, duo-
kite ką nors dieviška. Meil÷, ramyb÷, dora ir tiesa – dieviški 
dalykai. Nesitik÷kite jų gauti už g÷lę, kuri nuvys, vaisių, 
kuris supus, lapą, kuris sudžius, ir vandenį, kuris išgaruos. 
Kai kurie žmon÷s rašo ir kalba apie Mane taip, tarsi Mane 
pažintų ir apie Mane viską žinotų. Tačiau iš tikrųjų jie, kad 
ir tūkstantį kartų gimę, niekada Manęs bei Mano prigimties 
nepažins. Jei norite Mane pažinti, būkite tokie kaip Aš, pa-
kilkite iki tokio lygmens. Ar gali skruzd÷l÷ išmatuoti van-
denyno gylį? 

Dievą laim÷site tik meile 

Kad ir kas ką manytų, Savo veiklos nepakeisiu. Blogi 
žmon÷s gali komentuoti Mano apdarą, jo spalvą arba ciniš-
kai atsiliepti apie Mano plaukus, tačiau tai Manęs n÷ kiek 
neveikia. Savo kalbų, doros k÷limo, veiklos anaiptol nekei-
siu. Štai jau 26 metus laikausi užsibr÷žto tikslo, vykdau už-
duotį, d÷l kurios at÷jau, tiesiu didžiosios ramyb÷s kelią. 
Nesustosiu ir n÷ žingsnio nežengsiu atgal. Ar žmogus, ap-
sirengęs skarmalais, taps šventesnis? Visais amžiais blogi 
žmon÷s negali pakelti saul÷s šviesos. Vienas išpuikęs pavy-
dus žmogus nusprend÷ apsirengti kaip Krišna ir prisitvirti-
no medines rankas, kad gal÷tų laikyti v÷zdą (gadha) bei dis-
ką (chakra), tačiau už savo akipl÷šiškumą tur÷jo daug sumo-
k÷ti. Ar gali tamsa įveikti šviesą? Krišna – meil÷s įsikūniji-
mas. Tad jį laim÷ti galima tik meile. Įžūlumu jo neprisivi-
liosite. Kad ir koks geras būtų aktorius, kad ir kaip apsiren-

                                                 
93 Benarietiškas saris audžiamas iš tikro aukso siūlų (kartu su šilku, 

medvilne), gars÷ja savo ypatingu puošnumu ir brangumu. Toks saris 
anksčiau buvo nuotakos kraičio dalis, dabar perkamas kaip brangus 
suvenyras. Pavadinimas kilo nuo senojo Benareso (dabar Varanasis) 
miesto pavadinimo. 



Kalba Satja Sai, V tomas 
 

 246 

gęs ir mok÷tų dainuoti, jis niekada nebus tikras. Joks di-
džiausias mokslininkas, taikydamas savo įprastines katego-
rijas, Manęs niekada nesupras. Šypsausi visada – ir tiems, 
kurie Mane pašiepia, ir tiems, kurie Mane garbina. Kad ir 
kas nutiktų – visada būsiu laimingas. Nuo Mano veido nie-
kada nedings šypsena. Nuo pajuokų ir šmeižtų ji darosi tik 
dar platesn÷ ir linksmesn÷.  

Nemenkinkite kitų žmonių tik÷jimo 

Kaip tik tod÷l galiu jums dalyti džiaugsmą ir paleng-
vinti jūsų naštą. Sakoma, kad pokalbis su Dievu išvaduoja 
iš liūdesio. Kai pasikalbate su Manimi, jums palengv÷ja. 
Džiaukit÷s. To pakanka, kad nusiramintum÷te. Labai noriu 
jums suteikti tokį džiaugsmą – tod÷l tiek daug vaikštau 
tarp jūsų, domiuosi, kad programos būtų vykdomos, kad 
jumis būtų rūpinamasi ir t.t., nors yra kam tuo užsiimti ir 
žmon÷s mielai tai darytų. 

Tačiau pažvelkite į Mane – atrodau taip, tarsi Man nie-
kas nerūp÷tų, tarsi Mano pareigos būtų labai menkos arba 
jų visai nebūtų. Viešpats yra lyg lotosas. Jo n÷ kiek neveikia 
aplinka. Tod÷l Dievo akys, veidas, p÷dos lyginamos su lo-
tosu. Kad ir ką kas sakytų, neatsisakykite savo pasirinkto 
Viešpaties vardo ir pavidalo. Būkite pastovūs – išsivaduosi-
te. Nelyginkite ir nekritikuokite kitų žmonių pasirinktos 
dievyb÷s (ishtadevathas). Nemenkinkite kitų žmonių tik÷ji-
mo, nes pakenksite savajam. Tik÷jimas – l÷tai augantis au-
galas, jo šaknys giliai skverbiasi į širdį. Geriausias dvasinis 
darbas, saugantis tik÷jimą, yra tyla. Tod÷l čia iš jūsų pir-
miausia reikalauju tylos. 

Sakau tai ne tod÷l, kad skelbčiau apie Save, o kad su-
tvirtinčiau jus ir jūsų tik÷jimą. 

Prašanti Nilajamas, 1965 09 30 
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     otina namuose turi skatinti vaikus  
siekti dvasinių idealų,  
būti jiems dvasine mokytoja  
ir jų sielose s÷ti Dievo pažinimo s÷klas.  

Satja Sai Baba 
 

M 
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43. AAAA    TRASKITE IR NUSPRĘSKITE 

Žmogus nuolat persp÷jamas ir raginamas nepasinerti 
į laikiną, paviršutinišką pasaulį, tačiau vis tiek niekaip to 
nesupranta ir kaskart patenka į b÷dą. Viso pasaulio šven-
tuosiuose raštuose rašoma, jog svarbiausia – myl÷ti, vie-
nintel÷ išliekanti vertyb÷ – neprieraiša, tiesa – žmogaus ir 
visatos vienov÷, o tikslas – Dievas. Deja, kad ir kaip tie 
raštai būtų praeityje ar dabar gerbiami bei studijuojami, 
visur pilna neapykantos, godumo, kiekvienoje bendruo-
men÷je kyla nesantaika ir kovos, o Dievas atmetamas kaip 
nereikalingas daiktas ar prietaras. Kai alyvin÷ lempa pra-
deda gesti, reikia papūsti oro ir ji ima v÷l šviesti. Dabar 
taip pat at÷jo metas sustiprinti aukštesniąją žmogaus j÷gą, 
kad jis išvengtų nelaim÷s ir išsivaduotų iš vergov÷s, į ku-
rią pats pakliuvo. 

Šventuosiuose raštuose užrašytos tyrų, nuo prietarų 
išsivadavusių, meil÷s sklidinų tiesos ieškotojų mintys, bet 
žmon÷s tiki ne jais, o įnoringais, nepastoviais išpuik÷liais. 
Kiekvienas, žinoma, gauna tokį vadovą, kokio yra nusi-
pelnęs. Liūdna nūdienos pasaulio būkl÷ – įrodymas, kad 
tokie akli vadovai išved÷ žmoniją iš kelio. Pacientai reika-
lauja ne gydytojų paskirtų, o malonaus skonio vaistų, ne-
paiso specialistų nurodymų ir patys pasirenka mitybą bei 
dienotvarkę, sprendžia, kas jiems tinka, abejoja, delsia gy-
dytis – taip jie elgiasi d÷l savo neišmanymo ir baim÷s. Jie 
nesutinka su žinovų išvadomis, nes kenčia nuo savo 
egoizmo.  
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Pan÷rę į gelmę, pažinkite dievišką palaimą 

Ledas ir vanduo – tai tik du vardai ir pavidalai. Kie-
tas ir minkštas ghi – taip pat. Pavidalo neturintis (nirguna) 
ir jį turintis (saguna) – du tos pačios Dievyb÷s bruožai. Ta-
čiau žmogus vis tiek ginčijasi ir priešinasi šiai tiesai. Jis 
kalba apie visur esantį Dievą, bet abejoja, ar verta garbinti 
Jo atvaizdą. 

O d÷l Manęs, – tai kai kuriems pavyko pamatyti mažą 
tiesos švystel÷jimą, kitiems – nepavyko. Tačiau Aš daliju 
Savo meilę visiems vienodai. Nieko niekam neatskleidžiu ir 
neatsakau. Patys atraskite ir nuspręskite. Pan÷rę į gelmę, 
pažinkite dievišką palaimą. Ar gali skruzd÷l÷ išmatuoti 
vandenyno gylį? Ar gali ant žem÷s stovintis žmogus apibū-
dinti l÷ktuvą vairuojančio piloto veido bruožus? Kol patys 
nesilaikysite tam tikros drausm÷s ir nepakilsite į dvasines 
aukštumas, Dievo nepažinsite. Kai tai laim÷site, visi ginčai, 
sprendimai ir net pergal÷s jausmas išnyks.  

Žinau, kad kai kurie jaučiasi suglumę d÷l to, jog Aš 
klausausi jūsų norų, pasikviečiu jus ir praleidžiu daug va-
landų, kad patenkinčiau jus ir pasikalb÷čiau su jumis „že-
miškomis“ temomis. Jie tvirtina, kad joks avataras anksčiau 
taip nesielg÷, nesirūpino pasaulietiškais dalykais, nesutik-
davo pas jį su žemiškais troškimais at÷jusių žmonių taip 
nuoširdžiai ir su tokia meile. Tačiau tik Aš vienas žinau, 
kokį didelį troškulį jums kelia tie troškimai ir norai, tas ne-
pasitenkinimas. 

Kai norite patenkinti troškimus, geriau prašykite ne 
žmonių, o Dievo pagalbos, nes žmon÷s t÷ra įrankiai Dievo 
rankose. Dievas Savo tyliais būdais pakeis protą ir pakreips 
jį link dvasinio darbo bei s÷kmingos dvasin÷s piligrimyst÷s. 
Jis neleis Savo vaikams paklysti džiungl÷se ir ten kankintis. 
Kai kreipiat÷s į Dievą ieškodami Jo pagalbos ir vadovavi-
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mo, – žengiate pirmą žingsnį. Tada išmokstate susitaikyti 
su Jo valia ir laimite ramybę. 

Atvykite tuščiomis rankomis 

Žinote, jog čia nustatyta taisykl÷ reikalauja, jog atvyk-
tum÷te tuščiomis rankomis, net be tradicinių lapų, g÷lių, 
vaisių ir vandens aukų. Atvykite tuščiomis rankomis. To-
kios rankos turi liudyti, kad jūs siekiate ne materialių g÷ry-
bių, o nusižeminę teigiate, jog nesate turto vergai – tada 
prid÷siu jas Savo malon÷s. Tačiau prieš dovanodamas jums 
malonę, turiu iš jūsų paimti kai ką, būtent tiesą, dorą, ra-
mybę ir meilę. Laukiu tiesos, doros, ramyb÷s ir meil÷s do-
vanų. Iš pradžių patraukiu jus prie Savęs, paskui keičiu. 
Aš – tarsi kalvis, remontuojantis sulūžusius, prakiurusius, 
sugadintus metalo dirbinius. Taisau sudužusias širdis, sil-
pnus protus, iškreiptus intelektus, menką ryžtingumą ir 
nykstantį tik÷jimą.  

Nemanykite, jog visi tie žmon÷s atvyksta pas Mane 
pasaulietiškos malon÷s ar kad palaiminčiau juos pasaulie-
tinei s÷kmei ir praturt÷jimui. Mažų mažiausiai devynias-
dešimt iš šimto prašo Manęs tik dvasinio vadovavimo. 
Jiems nereikia jokių materialių dovanų. Tie žmon÷s trokš-
ta žengti dvasinio darbo – Dievo vardo kartojimo, medita-
cijos – keliu. Jie sklidini meil÷s dieviškajai esmei. Dievas 
juos taip pat myli. Meil÷ atsiliepia į meilę. Esu neatskiria-
mas nuo tiesos taip, kaip Vivekananda buvo neatskiria-
mas nuo įžvalgos. 

Netapkite marionete kitų rankose  

 Niekam nevalia neapkęsti kito žmogaus ar jį smerkti. 
Jums suteikiama proga myl÷ti kitą ir jam tarnauti arba lai-
kytis nuo jo atokiai – tik tiek. Jei jausite trauką žmogui, 
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kuris jus giria, arba b÷gsite nuo to, kuris jus kaltina – tap-
site marionete jo rankose. Štai jau dvidešimt šešerius me-
tus laikausi tokios nuostatos – kad ir kaip būčiau puola-
mas ar garbinamas, iš kelio nesuku. Nesutinku su tvirtini-
mu, jog suplyšę drabužiai, skusta galva, tam tikri mitybos 
ar tylos įžadai rodo aukštesnį dvasinio vadovo lygį. Žmo-
n÷s gali kritikuoti Mano šilkinį apdarą ar plaukus, bet Aš 
žinau, d÷l ko at÷jau, ir nepasiduosiu. Ateikite pas Mane su 
meile – atsakysiu jums meile. Taip elgiausi ir ankstesniais 
amžiais. Dvaparos amžiuje vienas tuščiagarbis žmogus 
nor÷jo tapti Krišnos antrininku. Atrodydamas kaip Krišna 
jis pridar÷ daug b÷dų, suk÷l÷ skandalą. Tačiau ar gali kino 
žvaigžd÷, atliekanti vaidmenį, tapti originalu? Pavidalo 
supanaš÷jimas (saaruupyam) ir susiliejimas su dievybe (saa-
yujyam) laimimi tik meile, atsidavimu, tik÷jimu, nuolanku-
mu, išmintimi. 

Rašoma, kad Rama buvo švelnus tarsi rož÷s žiedlapis 
ir kietas lyg deimantas. Jis myl÷jo Sitą be galo švelniai, ta-
čiau ištr÷m÷ ją į mišką ir šiuo savo poelgiu sukr÷t÷ net 
Lakšmaną. Tokie būna visi avatarai. Vasištha ir kiti, labai 
nusiminę d÷l Sitos likimo, sugalvojo gudrybę, kaip grąžin-
ti ją į Ajodją – jie įtikino Ramą atlikti arklio aukojimą, ku-
ris reikalauja, kad pagrindinis veik÷jas dalyvautų apeigose 
kartu su savo teis÷ta žmona. Kitaip ritualo negalima atlik-
ti. Visi žinodami, jog Rama niekada netur÷s kitos žmonos, 
vyl÷si, kad jis pasikvies Sitą iš miško atlikti aukojimo. Ta-
čiau Rama juos pergudravo – jis liep÷ išlieti auksinę Sitos 
statulą, kuri per apeigas atstojo gyvą žmoną ir stov÷jo ša-
lia jo. 
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Tik tik÷jimas ir atsidavimas  
gali pelnyti jums Dievo malonę 

Teisdami ir vertindami kitus, Dievo paslapties neat-
skleisite. Tik tik÷jimu ir atsidavimu galite pelnyti jums 
Dievo malonę, skirtą pagal jūsų supratimą ir patirtį. Tik 
tvirtai tikint galima laim÷ti pergalę. Negalima savo ištiki-
myb÷s keisti kada norite ir kaip norite. Nesustokite tol, kol 
pažinsite save. Kobros įgeltam žmogui duodama čiulpti ait-
riosios paprikos – kol organizme yra nuodų, jos kartumo 
nesijaučia. Taip pat ir žmogui, kol jam būdingas pasaulie-
tiškas juslingumas, Dievo garbinimas, Jo vardo kartojimas, 
meditacija atrodys nuobodus, slegiantis užsi÷mimas.  

Žmon÷s gali iš jūsų juoktis, kad vykstate į piligrimystę 
ar Putapartį, ypač jei esate jauni ir neturite sveikatos ar gy-
venimo problemų. Jie nesupranta, kad jūs trokštate išsiva-
duoti ar patirti ilgalaikį džiaugsmą, jog atsiliepiate į jus su-
pančios didingos begalyb÷s šaukimą. Tokie žmon÷s sten-
giasi nuslopinti dvasinį vaikų ilgesį – jie nežino, kad užau-
gę tie vaikai bus jiems tvirta atrama. T÷vai bijo, kad vaikai 
netaptų vienuoliais ir neišeitų iš namų – tad stengiasi pa-
nardinti juos į malonumų jūrą, kad užsikr÷tę t÷vų beproty-
be, vaikai išgytų nuo dieviškos beprotyb÷s.  

Svarbiausia – stenkit÷s, kad pojūčiai tarnautų jums, 
įsakykite jiems jūsų nevarginti. Antraip būsite lyg arklys be 
žąslų, automobilis be stabdžių. Kai išmoksite pojūčius val-
dyti, jūsų intelektas nuskaidr÷s tiek, kad gal÷s suvokti visa-
tą smelkiančią Dievo šlovę. To moko Vedos ir Vedanta. 

Prašanti Nilajamas, Dasera, 1965 10 01 
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     pie žmogų ar instituciją sprendžiama pagal dorą,  
pagal tai, ar darbai atitinka skelbiamas mintis.  
Visi trys komponentai:  
protas, kūnas, žodis, turi veikti išvien.  
Tokia griežta veikla pad÷s suvaldyti pojūčius  
ir laim÷ti didžiąją ramybę.  
Tada didžioji ramyb÷ paskleis didžiąją šviesą,  
o iš jos kils ypatingas nušvitimas,  
kuris atskleis jums visur esantį Dievą. 

Satja Sai Baba  
 

A 
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44. DDDDVASINIS DARBAS 

Sakoma, kad vaikystę žmogus praleidžia išdykauda-
mas ir žaisdamas, paauglystę – sportuodamas, jaunystę – 
linksmindamasis ir pramogaudamas, sulaukęs brandaus 
amžiaus – galvodamas, kaip sukaupti turto, o senatv÷je – 
atsiduria ligonin÷je ar senelių namuose, eikvodamas su-
kauptą turtą stengiasi palaikyti silpstančią sveikatą. Jo ran-
kos užimtos veikla, niekam kitam jis neturi laiko. Užsidirb-
damas pinigų, paskui juos leisdamas jis visą laiką tik dirba 
ir jaudinasi. Žmogus neturi ramyb÷s ir laisvo laiko tyliai 
pas÷d÷ti.  

Beprasmiška jį raginti skirti d÷mesio svarbiausiam po-
reikiui – siekti šviesos ir džiaugsmo. Kokia nauda aklam 
žmogui iš šviesos? Kokia nauda žmogui, kuris užsikimšo 
ausis ir nenori gird÷ti apie iš tikrųjų svarbius dalykus? 
Žmogus visą laiką ieško laim÷s, tačiau jam nesiseka – suras-
ta laim÷ būna maža ir trumpa. Jis nežino panac÷jos nuo vi-
sų ligų, metodo, kuris nuvestų į tikrąją pergalę, būtent – ne-
moka valdyti proto ir pojūčių. Kiekvienas pojūtis – tai bū-
das išlieti žmogaus energiją kanalu, siejančiu jį su objekty-
viu pasauliu. Protas įtikina pojūčius jud÷ti į išorę ir susi-
saistyti su objektais. Tačiau reikia priversti protą klausyti 
išminties, kuri moko skirti, kas yra tiesa, o kas melas. Tada 
protas, užuot kenkęs, žmogui pad÷s. 
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Prieraiša yra liga  

Kūnas yra Dievo šventov÷. Viešpats gyvena žmogaus 
širdyje. Intelektas (buddhi) – lempa, apšviečianti altorių. De-
ja, kiekvienas v÷jo gūsis, skriejantis pro pojūčių langus, 
trukdo lempai degti, jos šviesa maž÷ja ir ji gali visiškai už-
gesti. Uždarykite langus, nelaikykite jų atvirų, kad jūsų ne-
trauktų išor÷s objektai. Tegu jūsų intelektas būna aštrus – 
tada juo gal÷site išraižyti proto deimantą ir jis iš blankaus 
akmenuko virs švytinčiu brangakmeniu. Svarbus dvasinio 
tobul÷jimo įrankis – geb÷jimas skirti. Žmogus, pasitelkęs 
mąstymo galią, turi mokytis skirti, kas turi ribas, o kas jų 
neturi, kas yra laikina, o kas amžina. Tada ji bus panaudota 
tinkamai. Šankaračarja savo darbą apie nedualumo (adh-
waitha) esmę pavadino „Viveka chudaamani“, nes nor÷jo 
pabr÷žti geb÷jimą skirti, padedantį suprasti gyvenimo laiki-
numą ir visatos vienovę. 

Prieraiša, švelnumas, dom÷jimasis sukelia prietarus, 
šališkumą, iliuziją, paslepia tiesą, silpnina intelektą. Dvasi-
niam ieškotojui prieraiša (raaga) yra liga (roga). Jei norite 
tapti jogu, negalima pasiduoti prieraišai, turite išsivaduoti 
iš palankumo, fantazijų, pom÷gių vergijos. Jei tik prisirišite 
prie kokio nors žmogaus, įniksite į kokį nors įprotį ar elge-
sį, bus sunku jo atsikratyti. 

Kartą vienas žmogus, pamatęs upe plaukiantį susuktą 
vilnonį apdangalą, puol÷ į vandenį jo traukti, tačiau paaiš-
k÷jo, kad ten – meška, nešama up÷s srov÷s. Toji meška taip 
įsikibo į žmogų, kad šis niekaip negal÷jo ištrūkti. Taigi 
žmogus, puldamas griebti to, kas jam atrodo brangu, tik 
patenka į vergovę. Kaip tik tod÷l šios šalies šventieji mok÷ 
žmones, kad jie yra nemirtingumo vaikai, ramyb÷s, 
džiaugsmo, tiesos ir teisingumo saugotojai, pojūčių šeimi-
ninkai. Žinoma, žmogus gali tur÷ti norų, ieškoti patogumų, 
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siekti pasitenkinimo, tačiau tai n÷ra tas pat, kai vaistų 
trokšta ligonis.  

Alkis – liga, jos vaistas – maistas. Troškulys – liga, jos 
vaistas – g÷rimas. Tačiau tiek maistas, tiek g÷rimas, būstas 
ir drabužiai turi tarnauti dvasiniams poreikiams, emoci-
joms, aistroms ir skatuliams valdyti. Jie turi užimti tokią 
pat vietą, kokią ant pietų stalo užima druska ir pipirai. 
Druskos (uppu) turi būti mažiau nei dalo (pappu). Negalima 
druskos d÷ti nei daugiau už dalą, nei tiek pat. Taip pat ir 
stengtis sustiprinti sveikatą, gyventi patogiai reikia tiek, 
kad žmogus gal÷tų dirbti dvasinį darbą – nei daugiau, nei 
mažiau.  

Tegu jūsų darbai būna tyri  

Kai kurie žmon÷s nuolat peikia save bei savo gyveni-
mą ir tikisi, kad Dievo malon÷ juos išgelb÷s. Jie tvirtina, jog 
individuali siela ir Dievas yra dvi atskiros esyb÷s, kurios 
niekada nesusilies. Tačiau tai dažnai nepasitvirtina. Nuod÷-
m÷ n÷ra žmogui būdinga. Kaip ji įgyjama, taip jos galima ir 
nusikratyti. Žmogus yra tyras, geras, mylintis, išmintingas. 
Kaip tik tod÷l Nilajame draudžiu deklamuoti posmus, ku-
riuose žmogus vadinamas nuod÷mingu, gimusiu nuod÷-
m÷je, skęstančiu nuod÷m÷je ir t.t. Tegu išryšk÷ja jūsų tyru-
mas, nes jūs esate tyri. Stenkit÷s jį išreikšti veikla – tai Man 
patinka. Taip elgdamiesi laim÷site Mano malonę. 

Didinkite kaip gal÷dami meil÷s ratą. Pageidautina ir 
pagirtina meil÷ visuomenei (kulaabhimaanam), religijai (ma-
thaabhimaanam), šaliai (deshaabhimaanam). Jei užuot visa tai 
myl÷ję, s÷site neapykantą – ji virs nuodais.  
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Melskite, kad visa žmonija būtų laiminga  

Gerbkite savo religiją, praktikuokite ją vis tvirčiau ti-
k÷dami Dievu. Kai kiekvienas žmogus praktikuos savo reli-
giją tvirtai tik÷damas Dievu, pasaulyje neliks neapykantos, 
nes visų religijų pagrindas – visuotin÷ meil÷. Myl÷kite savo 
šalį, kad ji būtų stipri, laiminga, turtinga, kad gyvendamas 
joje žmogus gal÷tų ugdyti savo tauresnius geb÷jimus. Delis 
ar Kalkuta jums turi rūp÷ti taip pat, kaip jūsų miestas ar 
kaimas. Juk bet kuris sužeistas kojos pirštas skauda taip pat 
kaip viršugalvis.  

Stenkit÷s, kad Indija būtų stipri ir laiminga, jog ji ne-
būtų našta kitoms šalims ir net jų neviliotų. Kadaise Indija 
buvo dvasin÷ žmonijos mokytoja. Tegu ji v÷l imasi to vaid-
mens. Tad gyvenkite taip, kad visi jus gerbtų kaip Bharatos 
vaikus, kad savo gyvenimu rodytum÷te kitiems pavyzdį ir 
juos įkv÷ptum÷te. Melskit÷s net už tuos, kurie, pasidavę 
godumui ar neapykantai, įsiveržia į svetimą šalį. Užjauskite 
juos, kad jie tokie neišman÷liai, ir prašykite Dievo pakreipti 
juos į tiesos, teisingumo ir meil÷s kelią. Malda labai galin-
ga. Vedų išminčiai melsdavo visai žmonijai, visiems gy-
viems ir negyviems daiktams ramyb÷s ir laim÷s. Ir jūs elki-
t÷s taip pat. 

Prašanti Nilajamas, Dasera, 1965 10 02 
 
 
 
     alda turi kilti ne iš galvos,  
kurioje susikerta doktrinos ir abejon÷s,  
o iš širdies, kurioje gyvena Dievas. 

Satja Sai Baba  
 

M 
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45. KKKKAI SKAMBA KIEKVIENAS  

PLAUKELIS  

Kankinamas Prahlada kartojo Dievo vardą, nejaut÷ 
skausmo. Jis buvo demono sūnus, tačiau kažkaip sužinojo 
šventą vardą ir patyr÷ jo saldybę. Kartodamas jį berniukas 
jaut÷ nektaro skonį. Kartą Prahladą puol÷ pasiutęs dram-
blys. Tačiau berniukas nešauk÷ nei „T÷ve“, nei „Motin“, ne-
praš÷ savo fizinių t÷vų jį gelb÷ti, jis jų visiškai neprisimin÷, 
bet šauk÷si tik Narajanos94, nieko kito. Narajana ir sil-
pniems, ir stipriems teikia tvirtumo. Jis nepaprastai galin-
gas. Tad dramblys nuo berniuko pasitrauk÷. Ugnis negal÷jo 
nusvilinti vaiko plaukų. V÷jas negal÷jo jo nupūsti. Bedugn÷ 
negal÷jo jo praryti. Dievo vardas buvo jo ginklas, skydas, 
kv÷pavimas, gyvenimas. Andžan÷ja95 taip pat liudijo Dievo 
vardo j÷gą. Kartodamas vardą širdimi ir lūpomis, jis peršo-
ko jūrą. Kelyje buvo daug pagundų ir maldavimų grįžti, ta-
čiau Dievo vardas ragino jį keliauti toliau į tolimąją Lanką, 
kur gyveno Sita. Andžan÷jos galvoje aid÷jo tik jo šeiminin-
ko vardas.  

Jei galvosite apie kūną, jaudinsit÷s d÷l ligų – tikrų ir 
įsivaizduojamų. Jei galvosite apie turtą, jaudinsit÷s d÷l pel-
no ir nuostolių, mokesčių ir jų atleidimo, investicijų ir nega-

                                                 
94  Narajana – kitas Višnaus vardas, reiškiantis pirmapradį asmenį, kū-

r÷ją, tą, kuris yra visuose. 
95  Andžan÷ja – kitas Hanumano, „Ramajanos“ veik÷jo, labiausiai Ra-

mai atsidavusios būtyb÷s, vardas. 
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l÷jimo išsimok÷ti. Jei svajosite apie garbę, kent÷site nuo gy-
venimo pakilimų ir nuopuolių, skandalų, apkalbų, pavydo. 
Tad geriau galvokite apie j÷gos ir meil÷s Šaltinį, kuris nusi-
pelno, kad Jam nusilenktum÷te – tada visada jausit÷s lai-
mingi. Vedų laikų išminčiams Viešpaties vardas buvo tarsi 
kv÷pavimas. Jie apmąstydavo jame slypinčią j÷gą ir tai juos 
palaikydavo.  

Garbindami Viešpatį nuskaistinkite širdį 

Kai Vedų pieno vandenyną plak÷ išmintis ir atsidavi-
mas, iškilo sviestas – trys garsūs klasikiniai veikalai: „Ra-
majana“, „Mahabharata“ ir „Šrimad Bhagavata“. Jie skelb÷, 
kad kartojamas Dievo vardas teikia ramybę ir džiaugsmą. 
Dabartiniame amžiuje į pasaulį at÷jo šis Dievo Įsikūnijimas, 
kad atgaivintų senąjį mokymą ir sutvirtintų tik÷jimą Dievo 
vardu. 

Jei garbinsite Dievą galvodami apie troškimų tenkini-
mą, neteksite brangaus apdovanojimo. Garbindami Viešpa-
tį nuskaistinkite širdį taip, kad Dievo šlov÷ imtų ryškiai 
švyt÷ti. Deja, troškimai ne skaistina širdį, o ją teršia. Pa-
kvieskite princą, kuris dar teb÷ra vaikas, atsis÷sti į sostą – 
jis ims verkti, nes s÷d÷damas soste negal÷s žaisti su savo 
žaislais bei augintiniais. Suaugusieji pajuokia tokį žaislų 
m÷gimą ir vadina jį vaikiškumu. Tačiau visi, kurie šalinasi 
„savo pačių aukščiausiosios valdžios“ sosto ir trokšta mate-
rialių daiktų, yra taip pat vaikai – kad ir kokio amžiaus jie 
būtų, kad ir kokią pad÷tį visuomen÷je užimtų!  

Kartojant Dievo vardą galima pažinti Dievą. Tjagara-
dža prad÷jo kartoti Šri Ramos vardą būdamas dvidešimties 
metų. Jis pasižad÷jo jį ištarti devynis šimtus šešiasdešimt 
milijonų kartų – tam jam prireik÷ dvidešimties metų ir pen-
kiolikos dienų. Tokio darbo vaisius buvo Šri Ramos reg÷ji-
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mas arba, kaip jis pats sak÷: „Vardo raidžių pavidalo įgavi-
mas.“ Vardas išreiškia Viešpaties savybę. Kartodamas ir 
nuolat apmąstydamas, žmogus ugdosi tokią pačią savybę.  

Energingai ir nesustodami kartokite Dievo vardą 

Kartoti Dievo vardą nereikia jokių išlaidų, jokių mate-
rialių daiktų, kokios nors ypatingos vietos ar laiko. Nerei-
kia įrodin÷ti, kad žmogus yra išsilavinęs, priklauso tam tik-
rai kastai ar lyčiai. Trinama į akmens plokštę geležis įkais-
ta – tik trinti reikia smarkiai ir nesustojant. Jei trinsite su 
pertraukomis ir nesmarkiai – geležis neįkais. Jūsų širdis 
taip pat turi sušilti, kad „suminkšt÷tų“ joje esanti švelni 
Viešpaties širdis – tad energingai ir nesustodami kartokite: 
„Ram, Ram, Ram“. Tada Dievas apdovanos jus Savo malo-
ne. Jei šiam darbui skirsite tik po dvi su puse minut÷s ryte 
ir vakare, šilumos bus per mažai, ji atv÷s du kartus per die-
ną ir Jo širdis „nesuminkšt÷s“. 

Gadžendra šauk÷si Viešpaties iš miško ežero, Vibhyša-
na – iš priešo stovyklos, o Draupad÷ – kai buvo žeminama. 
Tačiau nepaisydamas nieko Dievas atsiliep÷ į visų šauks-
mus. Jis – Meil÷s Įsikūnijimas ir Jį galima laim÷ti tik meile. 
Panagrin÷kite piemenaičių atsidavimą – įsitikinsite, kad jos 
buvo sklidinos meil÷s – tokios meil÷s, kuri atleidžia vagys-
tę, pab÷gimą, atstūmimą. Jos nepraš÷ jokių dovanų, nemal-
davo jo malon÷s, kad patenkintų savo norus. Piemenait÷s 
žinojo, kad Krišna yra Dievas, ir joms nieko daugiau nerei-
k÷jo. Jos negalvojo nei apie kūną, nei apie pasaulį. Jų meil÷s 
objektas buvo vienintelis – žmogaus pavidalo Viešpats.  

Rukmin÷ ir Satjabama96 labai nustebo, kad Krišna tokią 
didelę malonę skyr÷ Draupadei, pandavų karalienei, kurią 

                                                 
96 Satjabama – viena iš Krišnos draugių. 
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visi žemino ir kuri labai daug kent÷jo. Krišna nuolat ją gel-
b÷davo. Rukminei ir Satjabamai parūpo, kuo Draupad÷ nu-
sipeln÷ tokios Viešpaties malon÷s. Tad Krišna jas abi nusi-
vež÷ į Indraprasthą97. Kartą Ardžuna iš÷jo medžioti, o 
Draupad÷ išsimaudžiusi džiovinosi plaukus. Abi karalien÷s 
pasteb÷jo, kad jos plaukai labai susiv÷lę, ir Krišna papraš÷ 
juos išnarplioti. Narpliodamos Draupad÷s plaukus Rukmi-
n÷ ir Satjabama išgirdo, kaip iš kiekvieno plauko sklinda: 
„Krišna, Krišna, Krišna“. Draupad÷ taip myl÷jo Viešpatį, 
kad jo vardas įsiskverb÷ ir į jos plaukus. 

Atiduokite Viešpačiui savo darbo vaisius  

Apie Hanumaną taip pat sakoma, jog „kiekvienas jo 
plaukelis skamb÷jo Ramos vardu“ (roma romamu Raama Na-
mame). Jo uodega buvo gr÷smingas v÷zdas, nes buvo sklidi-
nas Dievo vardo j÷gos. Hanumanas taip pat vadinamas ža-
viu, gražiu (sundara). Kod÷l? Tod÷l, kad jo širdyje buvo 
Rama, jo veidas švyt÷jo Ramos šviesa. Į Hanumaną buvo 
gera žiūr÷ti. Jis buvo puikus draugas, nes kalb÷jo ir giedojo 
tik apie Ramą. 

Dabar pasakysiu kai ką apie Save. Įprasta einant pas 
Viešpatį ką nors atsinešti. Taip žmon÷s elgiasi nor÷dami 
laim÷ti Dievo malonę ir vildamiesi, kad jų troškimai bus 
patenkinti. Pasak „Gytos“, jie turi atnešti lapų, g÷lių, vaisių 
bei vandens ir galvoti: „Aš esu individuali siela (jeeva), Jis – 
Dievas (Deva).“ Tačiau žmon÷s kartais sukčiauja – paprašy-
ti pieno, atsiveda vieną karvę, o pamelžia kitą. Jie duoda 
Dievui lapų, g÷lių, vaisių, užaugusių ant kokių nors me-
džių – tad apdovanojami ne jie, o medžiai. Įteikite Viešpa-
čiui lapą, g÷lę, vaisių, užaugusį ant savo gyvenimo me-
                                                 
97  Indraprastha – senov÷s Indijos miestas prie Jamunos up÷s, netoli da-

bartin÷s sostin÷s Delio, anuomet valdomas pandavų. 
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džio – kvapnių savo sprendimų ir ketinimų lapų, saldžių 
sultingų savo veiklos ir minčių vaisių. 

Žinau, kuo skiriasi dviejų rūšių vaisiai, ir prašau duoti 
ne tai, ką galite nupirkti turguje, užauginti ant kokio nors 
medžio, ar to, ką pasitelkęs protą ar iš meil÷s pagamino kas 
nors kitas, o tai, kas iš tikrųjų yra jūsų. Dievas jums dav÷ 
širdį, kad ja gyvenime naudotum÷t÷s – prikraukite ją mei-
l÷s, ramyb÷s, doros ir tiesos, išdalinkite tai visiems, su kuo 
tenka bendrauti, ir grąžinkite ją Viešpačiui tokią pačią šva-
rią ir skaisčią, kokią Jis jums dav÷. 

Prašanti Nilajamas, Dasera, 1965 10 03 
 
 
 
 
 
 
 
   iesa, dora, ramyb÷ ir meil÷ –  
tai keturios kolonos,  
ant kurių dabar ir ateityje  
bus statomas laim÷s namas.  

Satja Sai Baba 
 

T 
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46. KKKKAM ŽMOGUI REIKALINGAS  

MOKYMAS 

Ramakrišna Rao kalb÷jo apie Prašanti šventųjų raštų 
žinovų darbą skelbiant Vedų ir Šastrų mokymus ir raginant 
žmones pažinti sielą. Siela vienintel÷ gali suteikti drąsos ir 
pasitik÷jimo žmogui, kai kyla gyvenimo sunkumų. Šių 
mokslo vyrų kalbos turi tai priminti ir pažadinti mąstymo 
j÷gą (vichaarana shakthi). Tik tada jos bus naudingos.  

Iš tikrųjų Dievo, žmogaus, gamtos ir pan. tiesa tokia 
paprasta, kad bet kuriam vidutinio intelekto žmogui pa-
kanka pamąstyti tik kelias minutes ir jis ją supras. Tai, kas 
kinta, negali būti tiesa – visi su tuo sutinka. Tiesa turi būti 
visada – praeityje, dabartyje, ateityje – vienoda. Tačiau pa-
saulio ir gamtos objektai nuolat keičiasi – yra kuriami arba 
griaunami, tobul÷ja arba degraduoja, juda arba stovi, auga 
arba miršta. Tad ar gali jie būti tiesa? Subjektyvūs jausmai, 
požiūriai, skatuliai, tik÷jimai, instinktai, nuojautos taip pat 
patiria permainas – jie čia malonūs, čia nemalonūs. Tas 
pats dalykas vienu metu priimamas, kitu – atmetamas. 
Maliarija sergančiam žmogui saldus maistas atrodo kar-
tus. Gelta sergantis ligonis pageltonuoja. Turi būti koks 
nors pastovus, ilgalaikis, amžinas pagrindas, pamatai, sce-
na, kurioje vyktų šis permainų vaidinimas. Regimyb÷ ne-
tikra. Tikrov÷ amžina.  
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Trokškite pažinti Kūr÷ją 

Pamąstykite dar kelias minutes ir įsitikinsite, kad nesa-
te kūnas. Jūs – tarsi sraig÷, velkanti drauge namelį, nešioja-
t÷s savo kūną. Nesate nei akis, nei ausis, nei liežuvis, nei 
protas, nei intelektas, nes tiems dalykams priskiriate žodį 
„mano“. Juk sakote: „Mano protas“, pabr÷ždami, kad jūs ir 
protas esate atskirai. Jūs esate steb÷tojai. Miršta kūnas, jūs 
išliekate, atgimstate, gaunate kitą kūną. Fizinį grožį lemia 
sveikata. Tereikia kelias dienas žmogui pakarščiuoti arba 
paviduriuoti, ir angelas taps kaliause. Genijus vieną dieną 
pasiduoda beprotybei, ir jo kalba virsta kvailais paistalais. 
Kai protas pakrinka, akys mato nesamus vaizdus, ausys 
girdi nesamus garsus. 

Ilgalaikę ramybę žmogus pajus tik pažinęs svarbiausią 
nekintamą esmę. Iki tol jis blaškysis po kintamą pasaulį čia 
džiaugdamasis, čia liūd÷damas.  

Trokškite pažinti Kūr÷ją, tą, kuris tampo marionečių 
virvutes taip, kaip tai dar÷ Vivekananda98 ir Nagamahaša-
ja99. Nagamahašaja išsiugd÷ santykį „Aš esu tarnas“ (daaso-
ham) ir sumenkinęs savo individualybę tapo toks mažas, 
kad gal÷jo išslysti pro iliuzijos pančius ir ieškoti visuotin÷s 
amžinos tiesos. O Vivekananda išsiugd÷ „Aš esu Jis“ (so-
ham) santykį ir tapo toks didelis, kad nutrauk÷ iliuzijos 
pančius ir susiliejo su visuotine amžina tiesa. Kai suprasite, 
kad jūsų ir visatos tiesa tokia pati, iliuzija jūsų nebeveiks. 
Mus÷ tupia bet kur – ant švarių ir nešvarių vietų, tačiau 
niekada nenutūps ant ugnies, nes sudegs ir žus.  

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

sek÷jas, pirmasis skleidęs Vedantos mokymą Vakaruose, JAV.  
99  Nagamahašaja – Vivekanandos amžininkas, Ramakrišnos sek÷jas, 

pasižym÷jęs ypatingu pamaldumu. 
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Žmogus priklauso tik Dievui 

Kai kurių žmonių galvose – didžiul÷s bibliotekos. Jie 
yra aplankę visas šventas vietas, esančias nuo Himalajų iki 
Kumario kyšulio, s÷d÷ję prie kiekvieno šiuolaikinio švento-
jo ir išminčiaus kojų, atlikę visus šventuosiuose raštuose 
aprašytus ritualus, tačiau nežino atsakymo į paprasčiausią 
klausimą: „Kaip individualiai sielai susivienyti su Aukš-
čiausiąja Tikrove?“ Jie nemoka pritaikyti gyvenime to, ką 
išgirdo ir išmoko. Šventyklų statyba, paveikslų ar statulų 
puošimas, pompastika ir pasirodymas, fejerverkai ir fanfa-
ros, procesijos ir pedantiškumas n÷ kiek nepadeda įgyti 
dvasinių žinių.  

Kartą vienas dvasinis ieškotojas nu÷jo pas mokytoją 
gauti nurodymų. Mokytojas paklaus÷, ką iki tol žmogus 
yra perskaitęs. Šis atsak÷: „Skaičiau „Ramajanos“ Sundara-
kandą100, „Bhagavadgytą“ ir „Jogavasišthą“101.“ „Jei tiek 
perskaitei, kam dar reikia mano nurodymų? Jei net Krišnai 
nepavyko įskiepyti tau tik÷jimo, kuo aš, vargšas, galiu tau 
pad÷ti?“, – paklaus÷ mokytojas. Jei žmogus neturi t÷vyn÷s 
(desh), kam jam reikalingas mokymas (upadesh)? Žmogus 
priklauso tik Dievui. Viešpats yra žmogaus t÷vyn÷. Jo gy-
venimo užduotis – sugrįžti į ją.  

Geriausias dvasinis patarimas – kartoti šventą skieme-
nį „Om“ (pranava), kuris apibendrina daugelį teologinių, fi-
losofinių ir mistinių savybių. Mažiems, vos prad÷jusiems 
vaikščioti vaikams duodamas triratis prietaisas, kurį jie, lai-

                                                 
100  Sundarakanda – penktoji indų epo „Ramajanos“ dalis, pasakojanti 

apie Hanumaną, jo žygius, nepaprastą j÷gą ir didelį pasiaukojimą 
Ramai. 

101  „Jogavasištha“ – kūrinys, parašytas dialogo tarp vieno garsiausio se-
nov÷s išminčių, Saul÷s dinastijos karalių šventiko Vasišthos ir jo mo-
kinio Ramos forma, mokantis kaip laim÷ti amžiną palaimą.  
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kydami už skersinio, stumia į priekį. Dvasiniams vaikams 
„Om“ yra tarsi toks prietaisas. Jo trys ratai – tai trys man-
tros raid÷s: „a“, „u“ ir „m“. „Om“ – pirmapradis garsas, 
gyvenimo pagrindas. 

Kv÷puodami tariame: „Soham“, įkv÷pdami – „so“, iš-
kv÷pdami – „ham“. Šie skiemenys, reiškiantys: „Jis – aš“, 
padeda jums įtik÷ti, kad „Jis“, išorinis pasaulis, yra „aš“, vi-
dinis pasaulis, ir jog abu yra viena. Panirus į miegą, kai po-
jūčiai, smegenys, protas neveikia, „Jis“ ir „aš“ nesuvokiami 
kaip atskiri dalykai, abu išnyksta ir „Soham“ virsta „Om“. 
Išorinis pasaulis susilieja su vidiniu pasauliu, lieka viena 
tiesa. „Om“ taip pat turi daug kitų prasmių, šios mantros 
meditacija – tiesos ieškotojui vertingas dvasinis darbas. 
„Om“ yra tarsi septynios vaivorykšt÷s spalvos, susiliejusios 
į vieną baltą šviesą. 

Godumo ir neapykantos šaknys – egoizmas 

Svarbiausias dvasinio tobul÷jimo priešas – egoizmas. 
Jis yra tarsi Geležies (Kali) amžiaus svarbiausias vykdyto-
jas, valdovas, kartu su patarnautojais, blogosiomis savyb÷-
mis, išdidžiai žingsniuojantis per nūdienos pasaulį. Godu-
mo ir neapykantos šaknys – egoizmas. Net asketų bendruo-
menių ir vienuolynų vadovai pasiduoda šiai ydai, varžosi 
tarpusavyje, konfliktuoja su bendruomen÷mis ir institucijo-
mis. Kai kurie iš jų d÷vi ištaigingus dvasininkų drabužius, 
ypač tada, kai į juos nukreiptas fotoaparatas. Pasak vieno 
populiaraus posakio, dvasinis ieškotojas turi maitintis kaip 
šuo ir klajoti tarsi lap÷ – t.y. pasitenkinti tuo, ką gauna, ir il-
s÷tis ten, kur gali.  

Žmogus t÷ra įrankis Dievo rankose. Jo uždaviniai bus 
įgyvendinti tik tada, kai jie bus suderinti su Dievu. O ko-
kie yra Dievo uždaviniai? Kokie Jo įsakymai? Jie pateikia-
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mi šventuosiuose raštuose, apreikštuose tyroms šventųjų 
sieloms. Tas užduotis taip pat skelbia avatarai, ateinantys 
į Žemę žmogaus pavidalu, kad gal÷tų kalb÷tis su žmon÷-
mis jų kalba, laim÷ti jų pasitik÷jimą, jiems vadovauti ir 
juos mokyti.  

Būkite pasaulyje, bet stenkit÷s  
kuo mažiau prie jo prisirišti 

Žmogus turi tapti dieviškas, nes at÷jo iš Dievo. Tod÷l 
reikia stengtis kuo mažiau prisirišti prie pasaulio – ne atsi-
skirti nuo jo, o būti įrankiu Dievo rankose, nuslopinti nuo-
lat savo galvą keliantį egoizmą, sutelkti d÷mesį į Dievo įsa-
kymus, į dorą. Mokslininkas Edisonas taip susikaupęs gal-
vojo apie jį jaudinusias problemas, kad daugybę dienų ne-
paliet÷ maisto ir g÷rimo, kuriuos jam į laboratoriją atnešda-
vo draugai. Dirbkite dvasinį darbą taip pat susikaupę ir ti-
k÷dami kaip jis.  

Geriausias dvasinis darbas – pažinti savo dvasinę pri-
gimtį ir atpažinti dvasinę giminystę su visais žmon÷mis. To 
siekdami rūpinkit÷s savo kūnu, nes jis skirtas kaip tik tam 
tikslui. Tegu kūnas būna lengvas ir švarus. Kūnas – tarsi 
laivas, kuriuo galite perplaukti iliuzijos, netikros įvairov÷s 
jūrą. Nedidinkite jo svorio prisirišdami prie daiktų ir žmo-
nių, kad jis jūroje nenuskęstų. 

Veiksmingiausia – kartoti Dievo vardą. Tardami kiek-
vieną vardą prisiminkite su juo siejamą šlovę. Vaduokit÷s iš 
pykčio, pavydo, neapykantos, pagiežos ir godumo. Neieš-
kokite kitų žmonių trūkumų, juos pasteb÷ję slapta nesi-
džiaukite. Kai kiti nurodo jūsų trūkumus, pad÷kokite arba 
tyl÷kite, kaip tyl÷jo Budha. 
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Vienodai ramiai reaguokite  
ir į pagyras, ir į kaltinimus  

Papasakosiu vieną nutikimą, susijusį su Budha. Kartą 
jis labai ilgai s÷d÷jo po medžiu. Po kurio laiko aplink jį susi-
būr÷ žmonių. Vienam iš jų labai nepatiko Budhos mokymas 
ir jo poveikis žmon÷ms. Tas žmogus atsik÷l÷ ir ÷m÷ plūstis. 
Tačiau Budha, neparodydamas jokio susierzinimo, tik s÷d÷-
jo šypsodamasis ir klaus÷si. Žmogus įsiutęs apsiputojo, jam 
pritrūko žodžių, liežuvis pavargo, o Budha nusišypsojęs 
paklaus÷: „Broli, ar jau baigei?“ Žmogus jam pasak÷: „Tu 
neturi g÷dos, nes nerodai jokio pasipiktinimo ženklo.“  

Tada Budha tar÷: „Kai žmogus iš toli atkeliauja į tavo 
namus, pamatęs jį sakai: „Sveikas“ ir jis įeina į vidų, pasi-
deda daiktus, lieka pavieš÷ti. Tačiau jei tu žmogaus nepa-
stebi, nepaisai, jis grįš tuo pačiu keliu atgal. Taip jo atsikra-
tysi. Taigi aš taip pat nekreipsiu d÷mesio į tavo piktus žo-
džius – tegu jie grįžta ten, iš kur at÷jo.“ Pagyros ir kaltini-
mas t÷ra saldžialiežuvių ir šmeižikų žodžių tvanas, kalbos 
magija. Vienodai ramiai reaguokite į viską – tada atsiskleis 
jūsų tikroji esm÷. 

Prašanti Nilajamas, Dasera, 1965 10 04 
 
 
 
 
    yla – pirmasis dvasinio darbo žingsnis.  
Garsiai kalb÷dami trikdote savo ramybę,  
trukdote kitiems. 
Nekelkite triukšmo. 

Satja Sai Baba 
 

T 



47. Geriausias ginklas 
 

 269 

47. GGGG    ERIAUSIAS GINKLAS 

Kiekvienas daiktas turi tur÷ti pavidalą ir esmę – tada 
jis bus tikras. Plastmasinis obuolys – kad ir koks tikroviškas 
atrodytų jo pavidalas, nebus tikras, nes neturi savo esm÷s. 
Pavidalas (swaruupa) turi taip pat būti siejamas su savybe 
(swabhaava). Ugnis nebus tikra ugnimi, jeigu ji nedegins. 
Vanduo nebus tikras vanduo, jeigu jis nedr÷kins. Žmogaus 
negalima pavadinti žmogumi, jeigu jis n÷ra žmoniškas. To-
kių žmonių išvaizda apgaulinga – jie priverčia kitus patik÷-
ti, kad yra geri, malonūs, sąžiningi, nežalingi, patraukia 
juos prie savęs ir savo esme suteikia jiems daug skausmo. 

Gubernatorius savo kalboje ką tik pasak÷, jog mūsų ša-
lis šiandien patiria didelių sunkumų, ir ragino laiką leisti 
naudingai, prasmingai. „Stenkit÷s, kad šalis sustipr÷tų ir 
būtų šlovinga“, – pasak÷ jis. Sunkumai, iškilę mūsų šaliai, 
yra ligos, paveikusios žmonių vertybes, požymis. Deja, da-
bar žmoniškumas nyksta. Gubernatorius, pasakodamas sa-
vo įspūdžius, kuriuos jam padar÷ paveikslų, piešinių ir fo-
tografijų, iliustruojančių Prašanti Nilajame skleidžiamą mo-
kymą, paroda, pabr÷ž÷ šių didžių tiesų laikymosi svarbą. 
Tas mokymas padeda žmon÷ms suprasti, kad jie turi atlikti 
svarbią užduotį – atskleisti savo nemirtingą prigimtį, kvie-
čia visus atsikratyti nevisavertiškumo. Neprotingas turto ir 
šlov÷s troškimas s÷ja neapykantą bei pavydą. D÷l apgail÷ti-
no juslinių malonumų geismo kyla nesantaika. Pasiduoda-
mas jiems žmogus nusileidžia iki gyvulio ir dar žemiau. 
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Reikia laikytis taisyklių ir įsipareigojimų 

Kaip tik d÷l to šioje šalyje kyla vidinių kivirčų net ta-
da, kai prie mūsų sienų art÷ja priešai. Žmon÷s, pasidavę 
tokiems troškimams, nebesijaučia esą didingi, nebevertina 
savo šalies didyb÷s. „Dora saugo tuos, kurie saugo ją“ 
(dharmo rakshathi rakshithah). Laikytis doros – tai laikytis 
taisyklių ir įsipareigojimų, valdyti savo veiksmus, žodžius 
ir elgesį. Vyresnieji turi įsipareigojimų jaunesniems, kai-
mynai – tarpusavio pareigas ir teises. Net karas turi vykti 
laikantis tam tikro padorumo bei žmoniškumo. Stiprie-
siems nedera grobti silpnųjų turto. Reikia gerbti duotą žo-
dį. Jeigu Indija puosel÷s dorą – tai bus geriausias ginklas 
kovoti su priešais. 

Jei žmogus pakeis savo mąstymą (mathi), kitaip sakant, 
jeigu jis išmoks valdyti savo mintis, tada jo religija (matha) 
bus pagirtina. Tačiau jei žmogus pasiduos savo neišlavinto 
proto įgeidžiams, jo religija gali tapti blogio šaltiniu. D÷me-
sį reikia kreipti ne į išorinius ortodoksinius ženklus, o į iš-
minties žodžius. Žmogus gali atrodyti religingas, o jo širdis 
būti sklidina neapykantos ir pavydo. Ar žmogus suvokia, 
jog Dievas yra visų, kad Jis yra kiekvienoje būtyb÷je? „Vieš-
pats turi tūkstantį galvų, akių, kojų“ (sahasraseersha-sahasra-
aksha-sahasrapaad). Pasak šio Vedų posakio, Dievas yra vi-
sur, ne tik turi tūkstantį galvų. Jeigu Jis tur÷tų tūkstantį gal-
vų, tai prival÷tų tur÷ti ir du tūkstančius akių bei kojų, nes 
šių yra po dvi. Šiame teiginyje n÷ra jokios matematikos, jis 
tik liudija tiesą, jog Dievas visada yra visur. Dievas – tai ne-
matoma visada esanti energija. Kiekvienas dvasinis ieško-
tojas turi tai suprasti. Antraip jis niekada neras to, ko ieško. 
Po apmąstymų žmogus prieis prie išvados, kad materija ir 
energija yra viena. 



47. Geriausias ginklas 
 

 271 

Tik Vedanta gali suteikti ramyb÷s ir laim÷s 

 Šiandien gubernatorius pagerb÷ kai kuriuos mokslo 
vyrus, Prašanti šventųjų raštų žinovų sambūrio centrinio 
komiteto narius. Šis sambūris kiekviename mūsų šalies kai-
me skleidžia Vedantą. Tik Vedanta gali suteikti ramybę ir 
laimę, o tai milijonams Indijos žmonių laiduos gerovę. 

Mokslo vyrai, išnagrin÷ję raštus, stengiasi pasidalyti 
žiniomis su savo broliais ir seserimis. Jei klausysit÷s jų aiš-
kinimo, jie jausis d÷kingi. Tačiau ir jūs būkite malonūs ir 
d÷kingi, kad jie yra su jumis. Žinau, jog šie mokslo vyrai 
nelaukia jokio pagerbimo, bet vis tiek prašau gubernato-
riaus užmauti ant jų riešų šias auksines apyrankes, tradicinį 
mokytumo ženklą. Taip pagerbdamas ir pripažindamas šių 
žmonių talentus, valstijos vadovas padrąsins juos ir kitus, 
ypač sunkiomis sąlygomis tęsiančius Vedų studijas. 

Prašanti Nilajamas, Dasera, 1965 10 05 
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48. PPPPOETO VAIDMUO 

 Šiandien gird÷jome, kaip poetai skaito ir aiškina savo 
kūrinius. Labai naudinga jų klausytis, nes poetai geba per-
teikti daugiau nei paprasti žmon÷s. Šventuosiuose raštuose 
poetas vadinamas kavi. Kita šio žodžio reikšm÷ – tas, kuris 
gali intuityviai suvokti svarbiausias dvasines tiesas (man-
thradrishta). „Bhagavadgytoje“ Dievas vadinamas Kavi. Po-
etas, kavi, žino praeitį, dabartį ir ateitį (thri-kaala-jnaani). Jis 
yra virš laiko, gali nukeliauti į praeitį, klajoti po dabartį ir 
žvilgtel÷ti į ateitį, nes jo reg÷jimas stipresnis nei paprastų 
žmonių. Tod÷l toks žmogus vadinamas visažiniu (sarvajna), 
žinančiu, kokį reikia žengti kitą žingsnį (kraantha-darsi), jo 
nuomon÷ ir požiūris pralenkia dabartį. 

Viešpats yra poetas. Jo eil÷raštis – visa kūrinija. Poetai 
pasižymi dieviška savybe numatyti ateitį. Viešpats, Poetas, 
yra pirmapradis (puraana). Jis dar vadinamas įstatymų lei-
d÷ju, nustatančiu ribas (anushasithara). Poetų atsakomyb÷ 
labai didel÷, atitinkanti raštuose ir „Gytoje“ minimą statu-
są. Deja, užuot siekę ugdyti šias savybes, jie pasitenkina 
menkomis žiniomis, paviršutinišku blizgesiu ir patogiu, 
pelningu vaidmeniu klusniai tenkinti žmonių įgeidžius. 

Didieji praeities poetai nuolat kartodavo, jog reikia lai-
kytis dvasin÷s drausm÷s ir siekti dvasinio pažinimo aukš-
tumų. Jie pakyl÷davo žmones ir įkv÷pdavo juos siekti dva-
singumo. Pičaja savo eil÷raštyje kalb÷jo apie šį Bharatos 
kultūros požymį, dvasinius siekius, Vedų, Upanišadų, Pu-
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ranų, „Bhagavatos“, „Ramajanos“, „Mahabharatos“ skiepi-
jamą dieviškumo ugdymą. 

Amžinos problemos 

Kai kurie kalb÷tojai pamin÷jo, jog mus su Upanišadų 
didybe ir šlove supažindino Vakarų mokslininkai. Neverta 
pasikliauti mokslininkais, kad ir kokie garsūs jie būtų. Kaip 
jie gali mums perteikti mūsų šventųjų raštų prasmę ir reikš-
mę, jeigu patys jais nesivadovauja ir n÷ra patyrę jų teikia-
mos palaimos? O kad amžinoji visuotin÷ religija apleista, 
nereik÷tų kaltinti, kaip daro kai kurie žmon÷s, daugelį me-
tų trukusio vakariečių valdymo. Patys turime jausti atsako-
mybę. Svetimšaliai nevert÷ mūsų pamiršti doros. Patys taip 
pasielg÷me tod÷l, kad netinkamai supratome vertybes ir 
kad mūsų tik÷jimas nusilpo.  

Eil÷raščiai apie svarbius dalykus: gyvenimą ir mirtį, 
tiesą ir apgaulę, dorybes ir blogybes niekada nedings. Jie 
pad÷s viso pasaulio žmon÷ms, nes visais laikais žmogų rei-
kia mokyti ir drausminti. Išorinio pasaulio problemos kei-
čiasi ir yra keičiamos. Tad eil÷raščiai apie juos trumpalai-
kiai. Kūrinija (prakrithi) ir Kūr÷jas (Paramaathma) – tarsi dvi 
pupel÷s pusel÷s, tarp kurių išdygsta daigas.  

Problemos, kurias žmogus turi išspręsti, arba poky-
čiai, kuriuos jis turi atskleisti, kūrinijoje m÷gindamas at-
rasti Kūr÷ją, yra amžinos – jos uždega žmogų entuziazmu. 
Išorinį pasaulį galima suvaržyti, paneigti, tačiau pasiekus 
tam tikrą dvasinio tobul÷jimo lygmenį, jis išnyksta, nors 
niekas negali pasakyti, kada šis pasaulis atsirado. Jis n÷ra 
iš tikrųjų svarbus. Jo svarba matuojama tik siejant su tam 
tikru lygmeniu. Negalima į jį visiškai nekreipti d÷mesio 
arba tvirtinti, kad jis bus amžinai. Išorinis pasaulis n÷ra 
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nei tikras (sathya), nei netikras (asathya), tod÷l jis vadina-
mas iš dalies tikru ir iš dalies netikru (mithya). 

Poetai yra pionieriai, žengiantys meil÷s ir vienyb÷s ke-
liu, rodantys žmon÷ms tobul÷jimo kelią. Toji meil÷ sieja 
juos su visa kūrinija ir vienija su visais Dieve.  

Poetai turi pasveikti 

Rašytojus ir poetus nūnai puola viena piktybin÷ liga – 
panieka seniems ir laiko patikrintiems dalykams, niurzg÷ji-
mas ir kitų žmonių gerbiamų dalykų kritika. Silpnumas ir 
išglebimas, aršus ciniškumas laikomi „šiuolaikiniais“ bruo-
žais. Tokia dabar literatūros mada. Tačiau ji, iškreipdama 
skonį ir žemindama idealus, ateinančiai kartai daro didelę 
žalą. Praeitimi besižavintis žmogus laikomas bailiu, netu-
rinčiu drąsos žengti nauju keliu. Vertinantis naujus daiktus 
vadinamas genijumi. Juos stengiasi m÷gdžioti dauguma. 
Purvais drabstantis senus tik÷jimus yra didvyris. Tas, kuris 
bando juos apsaugoti, – bailys. Poetai turi stengtis nepasi-
duoti šiai ligai. Jie turi patys pasveikti ir duoti žmon÷ms 
sveiko maisto.  

Poetams nevalia apkr÷sti žmonių savo nerimu, baime, 
abejon÷mis, rūpesčiais ir prietarais. Jie turi išsivaduoti bent 
jau iš pykčio, nes pykčio dvasia parašyti eil÷raščiai klaidina 
ir gąsdina žmones.  

Višvamitra nusimin÷, kad jo garsusis varžovas Vasišt-
ha kreip÷si į jį ne brahmariši102, kaip jis nor÷jo, o radžariši103. 
O juk Višvamitra daug metų laik÷si askez÷s. Tad kartą, kai 
Vasištha vakare, šviečiant m÷nesienai mok÷ savo mokinius, 
jis pris÷lino iš už nugaros pasiryžęs išminčių nukirsti aštriu 

                                                 
102  Brahmarišis (brahmarishi) – aukščiausio lygio, dieviško mąstymo iš-

minčius. 
103 Radžarišis (raajarishi) – karaliaus rūmų išminčius. 
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kardu, kurį buvo pasi÷męs. Višvamitra lauk÷ krūmuose tin-
kamos progos ir klaus÷si, ką Vasištha sako mokiniams. 
Kaip jis nustebo, kad jo varžovas, apibūdindamas nuosta-
bią m÷nesieną, palygino ją su Višvamitros širdimi – v÷sia, 
šviesia, gydančia, dangiška, visus mylinčia ir visiems malo-
nia! Kardas iškrito jam iš rankų. Višvamitra iššoko iš krū-
mų ir nub÷gęs prie Vasišthos apsikabino jo kojas. Vasištha, 
pažinęs Višvamitrą, kreip÷si į jį: „O, brahmariši, kelkit÷s“ ir 
pasodino jį į savo vietą. 

Vadovas turi atsikratyti neapykantos ir pykčio  

Vasištha pasak÷, kad negalima vadintis brahmarišiu tol, 
kol žmogus yra pasidavęs egoizmui. Kai Višvamitros pui-
kyb÷ dingo ir jis puol÷ į kojas savo varžovui, jam buvo su-
teikta garb÷, kurios jis jau nebenor÷jo – kaip tik tod÷l jos ir 
nusipeln÷. Tas, kuris siekia būti žmonių vadovu, pirmiau-
sia turi atsikratyti savanaudiškumo, neapykantos, pykčio. 
Jo žodžiai turi būti malonūs ausiai ir teikti sielai maistą. Jie 
turi būti panac÷ja visiems žmon÷ms. Jei žmogus nesugeba 
kurti tokios šventos poezijos, reikia stengtis, išgryninus sa-
vo prigimtį ir tinkamai suvokus šį bei kitą pasaulius, pakilti 
į dvasines aukštumas. 

Prašanti Nilajamas, Dasera, 1965 10 06 
 
 
    egalvokite apie mirtį,  
tai tik vienas gyvenimo įvykis. 
Galvokite apie Dievą,  
kuris yra visos gyvyb÷s šeimininkas. 
Visą gyvenimą bijokite tik Jo. 

Satja Sai Baba 

N 
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49. ŽŽŽŽIBURYS, APŠVIEČIANTIS NAMUS  

Žmogų sudaro trys dalys: žmogus, žv÷ris ir Dievas. 
Neišvengiamoje jų kovoje turite stengtis, kad laim÷tų 
Dievas, o žmoniškumas ir žv÷riškumas būtų nuslopinti. 
Dipavali švent÷ skirta pamin÷ti demoniškų (naraka) polin-
kių, atitraukiančių nuo dieviškumo, pralaim÷jimą. Žodis 
naraka reiškia pragarą. Demonas (asura), kurio mirtį nuo 
Krišnos rankos šiandien pažymime, vadinamas Naraka 
asura. Jis įkūnija visas savybes, kurios trukdo žmogui kilti 
aukštyn.  

Sakoma, kad šis demonas yra žem÷s (bhumi) sūnus, to-
d÷l jis kartais vadinamas bhauma. Šis vardas labai tinkamas, 
nes žem÷ ir prieraiša prie daiktų gramzdina žmogų žemyn 
į skausmo ir liūdesio jūrą. Žemiškos valdos, žemiški tur-
tai – nepalyginami su dvasine, pojūčius įveikiančia stipry-
be, dvasiniais turtais ir pasitik÷jimu, kurie įgyjami pažinus 
save. Žmogus skrenda į kosmosą raketomis, erdv÷laiviais, 
siunčia ten palydovus tik tam, kad pasirodytų esąs stipres-
nis už savo varžovus žem÷je. Jis turi suprasti, kad visata 
yra Aukščiausioji Tikrov÷, ir siekti svarbiausių žinių, patirti 
meilę bei ramybę. Žmogus ir visata yra viena. Jie sudaro 
nepakartojamą junginį.  

Visatos arba savo vidinio kosmoso steb÷jimas gali su-
teikti kosminį reg÷jimą. Žmogui tereikia atrasti save. Kūno 
tvirtov÷je yra širdies lotoso šventykla, o joje – ypatinga 
erdv÷, kurioje sukasi žem÷, dangus, ugnis, oras, saul÷, m÷-
nulis, žvaigžd÷s, planetos – visas regimas pasaulis ir visa, 
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kas jį palaiko ir į ką jis susilieja. Jei žmogus, užuot sukęsis 
aplink žemę ir kilęs į aukštesnius kosmoso sluoksnius bei 
ketinęs nusileisti ant M÷nulio ar Marso planetos, ryžtųsi 
keliauti į savo vidinę sritį, kokį didelį džiaugsmą ir ramy-
bę jis patirtų! Deja, jis tik trokšta užkariauti išorinę erdvę 
ir taip elgiasi iš baim÷s. Toks žmogus kitiems kelia dar 
daugiau baim÷s.  

Dienos, kurios turi būti švenčiamos 

Neverta džiaugtis ginklais iškovota pergale, nes ji sil-
pna, trapi, kelianti pavojų ir gali dingti, kai papučia men-
kiausias v÷jelis. Tačiau meile ir užuojauta laim÷ta pergal÷ 
keičia nugal÷tąjį – jis visiems laikams taps jūsų bendrinin-
ku. Žmogus (nara) patenka į pragarą (naraka) d÷l pernelyg 
didelio intelekto (ka), kuris tarsi nevaldomas potvynis viską 
aplinkui griauna ir verčia žmones kent÷ti. Savo intelektą 
reikia suvaldyti nuolankumu ir atsidavimu, o tada jį pasuk-
ti į išminties versmę, Viešpatį. 

Kokias dienas reikia švęsti? Švęsti reikia didžių žmo-
nių gimimo dienas arba dienas, kai buvo sustabdyti blogų 
žmonių darbai. Per Dipavali šventę pažymime Narakasu-
ros mirtį. Kaip jis sutiko mirtį? Narakasura mir÷ nuo Kriš-
nos rankos. Jo temstančios akys mat÷ priešais stovintį 
Viešpatį. Tokios pabaigos trokšta visi. Dieną, kai leidžia-
ma pasireikšti doryb÷ms ir atsisakoma blogio, reikia pa-
versti švente. Kai jūsų sūnus išreiškia norą nueiti į šven-
tyklą ar kokią nors religinę instituciją pagarbinti Viešpa-
ties ar pagerbti dvasinio mokytojo, nesunaikinkite jo švel-
naus atsidavimo daigelio, nesakykite, kad tokiems užsi÷-
mimams bus laiko senatv÷je. Užuot taip elgęsi, padrąsin-
kite savo vaiką. Džiaukit÷s, kad turite tokį sūnų. Išmoky-
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kite jį vertinti maldą ir atgailą arba patys mokykit÷s iš jo 
trokšti Dievo. 

Geriausia politika – sąžiningumas  

Jauni žmon÷s, suvokę, kad Dievas yra visur ir gyvena 
jų širdyse, iš tikrųjų pradeda gyventi pagal Vedų taisyklę: 
„Sakyk tiesą, elkis dorai“ (sathyam vadha, dharmam chara). Jie 
visada sakys tik tiesą ir laikysis moral÷s taisyklių. Pasak kai 
kurių žmonių, dabar Melo amžius ir tik melas gali laim÷ti. 
Tačiau kad ir ką žmon÷s sakytų, geriausia politika – sąži-
ningumas. Jei ištarsite vieną melagingą žodį, jį reik÷s pa-
remti dar šimtu kitų tokių pačių melagingų žodžių. Sakyti 
tiesą – lengva, paprasta ir saugu. Būkite tokie, kokius save 
skelbiate esančius, sakykite, ką ketinate daryti, kalb÷kite 
apie tai, ką esate patyrę – nei daugiau, nei mažiau.  

Kartą naktį į vienus namus įsibrov÷ vagis. Namų šei-
mininkas, išgirdęs triukšmą, pabudo. „Kas ten?!“ – šūktel÷-
jo jis. Vagis tuoj sumojo, ką daryti, kad šeimininkas ne-
kreiptų į jį d÷mesio – jis sukniauk÷ lyg kat÷ kambaryje, kur 
buvo seifas. „Ak, tai tik kat÷“, – tar÷ žmogus ir užrakino to 
kambario duris iš lauko pus÷s. Vagis niekaip negal÷jo pa-
b÷gti iš kambario, į kurį pats įlindo! Jis išgirdo, kaip šeimi-
ninkas sako žmonai: „Tegu pabūna per naktį. Jeigu tenai iš 
tikrųjų kat÷, dieną ją išleisime į lauką.“ Taigi kniaukimas 
jums n÷ kiek nepad÷s, jeigu jis nebus jūsų iš tikrųjų.  

Sunku palaikyti melą. Tod÷l geriau visada būti tie-
siems ir sąžiningiems. Neženkite pirmo melo žingsnio, nes 
po jo reik÷s žengti antrą, trečią žingsnį – eisite melo keliu 
tol, kol pražūsite. Tiesa įgimta žmogui. Kai esate savimi, 
jus užlieja didel÷ džiaugsmo banga. Kai meluojate sau ir 
save apgaudin÷jate, jūsų sielą temdo ir baimę kelia g÷dos 
šeš÷lis. Sukate į melo kelią tod÷l, kad pasiduodate geidu-



49. Žiburys, apšviečiantis namus 
 

 279 

liams, esate godūs, sklidini neapykantos ir puikyb÷s. Tie-
sos kelyje jus laiko pasitenkinimas tuo, ką turite, nuolan-
kumas, neprieraiša. 

Vienas gatv÷s prekiautojas vaikščiojo po turgų, užsi-
d÷jęs ant galvos tuščių butelių krepšį. Jis tik÷josi pardavęs 
butelius gauti dešimt rupijų, o prid÷jęs juos prie namuose 
sutaupytų, būtų tur÷jęs šimtą rupijų. Tur÷damas tokį pra-
dinį kapitalą, žmogus svajojo imtis naudingesn÷s veiklos 
ir įsivaizdavo, kad per kelis m÷nesius užsidirbs daug pini-
gų ir pasistatys namą, pasisodins gražų sodą, kuriuose 
pluš÷s tarnai. Paskui jam iškilo vaizdas, kaip jis guli ant 
sofos oranžerijoje ir žaidžia su vaikaičiais. Žiūr÷damas į tą 
gražų paveikslą, žmogus staiga pamat÷ tarp savo vaikai-
čių žaidžiančius tarnų vaikus ir labai supyko d÷l tokios 
nepageidaujamos draugyst÷s. Palaikęs savo fantaziją tik-
rove, jis grieb÷ vaiką ir išmet÷ jį laukan. Kai tik jis sujud÷-
jo, nuo galvos nukrito buteliai ir sudužo – dingo net viltis 
uždirbti dešimt rupijų. Taip žlugo svajon÷, nes jos pagrin-
das buvo godumas. 

Tvirtai tik÷damas laim÷si tikrąją išmintį 

Tiesa visada laimi. N÷ trupučio tuo neabejokite. „Gy-
toje“ yra dvi aksiomos, papildančios Vedų posakį „Laimi 
ne melas, o tiesa“ (sathyam eva jayathe na anrtham). Tai 
„Abejojantis žmogus žlunga“ (samshayaathma vinashyathi) ir 
„Tvirtai tik÷damas laim÷si tikrąją išmintį“ (shraddaavaan 
labhathe jnaanam). Kaip žmogus išsivaduos, jeigu jis pasi-
duoda abejon÷ms? 

Dievo vardas yra tarsi valtis, kuria persikelsite per pa-
saulietinio gyvenimo jūrą. Dievo vardas veiksmingesnis už 
pavidalą. Draupad÷ nenusiunt÷ vežimo parvežti Krišnos – 
apimta agonijos ji tik ištar÷ vardą, o Krišna išgirdo ir išgel-
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b÷jo ją nuo gresiančio pažeminimo104. Tretha amžiaus, „Ra-
majanos“ istorijos, laikais, Nala105 su beždžion÷mis ties÷ til-
tą į Lanką. Jie užraš÷ ant akmenų šventą Ramos vardą, ir 
akmenys plūduriavo ant vandens, tačiau v÷jas juos nupūs-
davo, bangos atskirdavo – buvo neįmanoma nutiesti vienti-
so tilto, kuriuo kariuomen÷ gal÷tų pasiekti Lanką. Tada vie-
nas išmintingas žmogus patar÷ ant vieno akmens užrašyti 
„RA“, o ant kito – „MA“ ir visi pamat÷, kad akmenys suki-
bo. Dievo vardas jums taip pat pasitarnaus kaip tiltas, juo 
žengdami art÷site prie Dievo ir laim÷site Jo malonę.  

Pasiaukojimas teikia stipryb÷s ir drąsos  

Jei Dievo vardas taps jūsų gyvenimo esme, gal÷site 
nieko nebijodami imtis bet kokios veiklos. Kartodama 
Dievo vardą Mira dideliais gurkšniais išg÷r÷ nuodų puode-
lį ir jie virto nektaru. „O Viešpatie, malonumai man nusibo-
do, jie neleidžia man būti savimi. Ištrūksiu iš vergov÷s. Ieš-
kosiu pastovios palaimos, džiaugsmo šaltinio, Dievo. Trok-
šiu ne daiktų (padaartha), o aukščiausiojo g÷rio (parartha)“, – 
savo dalią apraudojo Barthriharis. Atsidavimas ir tik÷jimas 
dovanoja dvasinių žinių dovaną – tai ypatingas laim÷jimas, 
duodamas už didį gimimo, gyvenimo ir mirties nuotykį. Jei 
žmogus galvoja tik apie pasaulietinę veiklą (pravrithi), jos 

                                                 
104  Minimas „Mahabharatos“ epizodas, kai vyriausias kauravų sūnus 

Durjodhana, nor÷jęs pažeminti pandavų žmoną Draupadę, liep÷ sa-
vo jaunesniam broliui Dušasanai atitempti moterį už plaukų. Tai pa-
daręs Dušasana k÷sinosi nupl÷šti nuo jos drabužius, tačiau Draupa-
d÷ mintyse papraš÷ Krišnos pagalbos ir įvyko stebuklas – ant Drau-
pad÷s kūno ÷m÷ rastis nauji drabužiai.  

105  Nala – Nišados karalyst÷s karalius, tilto, jungiančio Indiją su Lanka, 
architektas, kariuomen÷s vadas, pad÷jęs Ramai išvaduoti Ravanos 
pagrobtą Sitą.  
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vaisiai pavergia, tačiau jeigu jis galvoja apie dvasinį pasiau-
kojimą (nivrithi), veiklos vaisiai išlaisvina.  

Pasiaukojimas – jei nors truputį aukosit÷s – suteiks 
narsos, stipryb÷s ir drąsos. Troškimas žmogų silpnina, ver-
čia keliaklupsčiauti priešais autoritetingus ir įtakingus 
žmones. Nešališkumas ugdo savigarbą ir geb÷jimą atsilai-
kyti prieš šmeižtą bei apkalbas. Šmeižti ir apkalbin÷ti ki-
tus – žema. Kod÷l bijote ar liūdite, jei ant jūsų širdies alto-
riaus yra Dievas? Ar nežinote, kad Jis yra tenai ir jus saugo 
bei jums vadovauja? Viešpats yra visada visose būtyb÷se. 
Stenkit÷s tai prisiminti bet ką veikdami, su visais bendrau-
dami. Jei nesiliausite kartoję Jo vardo, jums tai pavyks.  

Tikroji šviesos švent÷  

Namai (griha), kuriuose negird÷ti Dievo vardo, t÷ra 
uola (guha) – ne daugiau. Įeidami į namus, iš jų išeidami, 
juose būdami, stenkit÷s apšviesti, išvalyti ir iškv÷pinti juos 
Dievo vardu. Sutemus uždekite Dievo vardą tarsi lempą, o 
auštant sveikinkite jį taip, kaip sveikinate Saulę. Tokia turi 
būti Dipavali, tikroji šviesos švent÷. 

Amžinoji visuotin÷ religija moko tik÷ti trimis dalykais: 
1) karmos neišvengiamumu gyvenime, 2) žmogaus persikū-
nijimu, 3) Dievo Įsikūnijimais. Jei žmogus netiki šiais daly-
kais, jo negalima vadinti induistu. Jei žmogus jais tiki, jį ga-
lima vadinti Bharatos vaiku (bhaaratheeya). Buvo pamin÷tas 
avataras Krišna ir Kalijos epizodas106. Vidin÷ šio epizodo 

                                                 
106  Min÷tasis epizodas nutiko Krišnai vaikyst÷je, kai bežaidžiant su 

draugais, į upę netyčia įkrito kamuolys. Krišna pan÷r÷ į upę jo iš-
traukti. Up÷s dugne jis pamate gyvatę Kaliją, ilgai gąsdinusią apy-
link÷s gyventojus ir pridariusią jiems daug žalos. Berniukas Krišna 
susir÷m÷ su gyvate. Kai Krišna šoko jai ant galvos, iš jos iš÷jo visi 
nuodai ir up÷ v÷l tapo švari.  
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prasm÷ tokia: gyvat÷ Kalija ir jos pakalikai – troškimai, tū-
nantys žmogaus širdies gelm÷je, į kurią šoka Viešpats arba 
kitaip sakant – kurią Jis apdovanoja Savo malone – tad nuo-
dai iš jos išstumiami ir širdis v÷l tampa tyra bei saugi. Kai 
Krišna šoko ant gyvat÷s galvos, ji nurimo ir tapo nežalinga. 
Neatsikratęs troškimo, žmogus negali būti dieviškas. Kokia 
nauda kartoti: „Šivoham, Šivoham107“, jei nesistengiate ug-
dytis Šivos savybių? Kod÷l tvirtinate esą Šiva, o burnojate 
prieš Dievą?  

Nesididžiuokite savo turtais, pad÷timi visuomen÷je, 
autoritetu, protu. Manykite, kad visa tai jums duota tam, 
kad kitiems pad÷tum÷te. Tai – Dievo malon÷s ženklai, tei-
kiantys galimybę tarnauti žmon÷ms, atsakomyb÷s simbolis. 
Nesidžiaukite, kai kitiems nesiseka, užjauskite kitus, kai jie 
klysta. Vertinkite kitų žmonių g÷rį. Klausykit÷s apie juos tik 
gerų dalykų. Nekreipkite d÷mesio į skandalus. Šią Dipavali 
švent÷s dieną uždekite Dievo vardo žiburį ir pad÷kite jį prie 
savo namų durų, t.y. – prie savo lūpų. Įpilkite atsidavimo 
alyvos, įtvirtinkite pastovumo dagtį. Tegu lempa apšviečia 
kiekvieną jūsų gyvenimo minutę. Dievo vardo šviesa iš-
sklaidys išor÷s tamsą ir suteiks ramyb÷s visiems, kurie prie 
jos prisiartins. 

Prašanti Nilajamas, Dipavali, 1965 10 24 

 

    

                                                 
107 Shivoham – skr. „aš esu Šiva“.  

   ad ir kiek moteris būtų laim÷jusi, jeigu ji nebus kukli,  
jos gyvenimas praeis veltui, bus beprasmis.  
Kuklumas moterį pakyl÷ja iki aukščiausio šventumo. 
Kuklią moterį gerbia šeima, visuomen÷ ir visas pasaulis.  

Satja Sai Baba 

K
  

107 Shivoham – skr. „aš esu Šiva“. 
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50. SSSS    KRUZDöLöS IR ŽMONöS 

Šios jaunojo m÷nulio nakties tamsą pakeit÷ baltojo m÷-
nulio šviesa. Narakasura mir÷ nuo Dievo rankos. Kariauda-
mi d÷l žmogaus sielos varžosi dieviškumas (daivathwam), 
šviesa, ir demoniškumas (daanathwam), tamsa. Demonai 
siunčia žmogui vieną po kitos nelaimes, o Dievas neleidžia 
nusiminti. Abu reikia sveikinti, nes abu naudingi. Nelai-
m÷s – tai tiglis, kuriame grynas auksas atskiriamas nuo 
priemaišų. Žmogaus demoniškos j÷gos pasireiškia geiduliu, 
godumu, neapykanta, pavydu, puikybe, pompastika. 

Ravanos geidulingumas, Sišupalos108 puikyb÷, Kamsos 
neapykanta, Hiranjakšos109 pavydas teršia kiekvieno žmo-
gaus širdį. Tik toks dvasinis darbas, kaip Dievo vardo kar-
tojimas ir meditacija, gali nuslopinti liepsnas, užgesinti di-
delę ugnį. Šiandien pažymime pergalę kovos su visomis 
šiomis blogosiomis savyb÷mis, kurias įkūnija Narakasura, 
ir kurios veda žmogų į pragarą. 

Tos savyb÷s – tai piktžol÷s, užgožiančios meil÷s ir tie-
sos, užuojautos ir tarnavimo, pagarbos ir pasiaukojimo so-
dinukus, kuriuos žmogus nor÷tų puosel÷ti savo širdyje. 
Upanišadose rašoma, kaip auginti šiuos širdies augalus, 
                                                 
108  Sišupala – „Mahabharatos“ veik÷jas, demonas, kuris Krišnos nužu-

dytas susiliejo su Dievu. 
109  Hiranjakša – labai galingas demonas, kuris laik÷si griežtos askez÷s, 

kad laim÷tų Dievo dovaną – joks ginklas negal÷jo jo nužudyti. Hi-
ranjakša buvo užgrobęs visą Žemę, terorizavo tris pasaulius, bet bu-
vo įveiktas Narasimhos, šerno pavidalo Dievo Įsikūnijimo. 
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būtent – kaip išrauti spygliuotus krūmokšnius, suarti ir iš-
ak÷ti dirvą, sukasti lysves, palaistyti dirvą meil÷s vandeniu, 
kaip sodinti, kovoti su kenk÷jais, aptverti, tręšti ir kitaip rū-
pintis šiais ypatingais sodinukais. Dvasinis ieškotojas t÷ra 
valstietis, kuris nori tinkamai panaudoti savo vidinius ge-
b÷jimus. Jis žino, kad gali nuimti brangų laim÷s derlių, ir 
tod÷l n÷ akimirkos nenori praleisti veltui. Visas laikas turi 
būti skirtas šiam aukštam tikslui.  

Trijų rūšių dvasiniai ieškotojai 

Nagaja, kuris atliko tokių didžių Dievo sek÷jų, kaip 
Pothana110, Tjagaja111 ir Ramdasas, vaidmenis kalb÷jo apie 
trijų rūšių dvasinius ieškotojus: 1) tuos, kurie trokšta ištrūk-
ti iš gimimų ir mirčių rato ir susilieti su visata bei amžinu 
Aukščiausiuoju Valdovu; 2) tuos, kurie viską aukoja Vieš-
pačiui, tokių žmonių pasekm÷s nesaisto; 3) tuos, kurie gar-
bina Dievą už naudą, kurią gauna dabar ir gaus ateityje. 
Truputį pasvarstęs jis prisipažino priklausąs trečiajai gru-
pei. Tačiau iš tikrųjų nereikia jaustis menkam, kai prašai 
Dievo žemiškų dalykų. Žmogus, užuot susigūžęs priešais 
kitą, tur÷tų pulti į kojas Viešpačiui ir prašyti Jo dovanoti 
malonę.  

Pothana atsisak÷ paaukoti savo darbą karaliui Singa-
bhupačiui, nors pats valdovas to praš÷. Pothana pasak÷ 
neturįs kito šeimininko išskyrus Dievą. Tjagaja atstūm÷ 
dovanas, kurias Tandžor÷s karalius nor÷jo įteikti už jo at-
sidavimą ir muzikinius talentus. „Būti arti Ramos – man 
didesn÷ palaima, nei turtai, kuriuos gali duoti žmogus“, – 

                                                 
110  Pothana (1450–1510) – vienas garsiausių telugų poetų, eil÷mis garbi-

nęs Ramą. 
111  Tjagaja – populiaraus telugų kino filmas pagrindinis herojus. 
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pasak÷ jis. Tikrasis nešališkų žmonių karalius (raja) buvo 
Tjagaradža112.  

Atsidavimo Dievui negalima išmatuoti rožiniais, žva-
k÷mis, išpiešta kakta, suveltais plaukais ar kojų skambaliu-
kais. Svarbiausia – kokie yra žmogaus ketinimai ir kad mei-
l÷, vienintel÷ atsidavimo sud÷tin÷ dalis, nedingtų iš jo šir-
dies. Esama trijų tikrųjų išorinių atsidavimo ženklų – tai ti-
k÷jimas, kuklumas ir baim÷. Reikia tik÷ti galutine tiesos ir 
meil÷s pergale, jaustis kukliam bendraujant su vyresniais ir 
išmintingais žmon÷mis, bijoti blogio, neįsivelti į blogus dar-
bus, visada klausytis sąžin÷s balso.  

Nepailsdami ieškokite tiesos 

Atsidavimas n÷ra išorin÷ žmogaus savyb÷. Tai vidin÷ 
savyb÷, kuri turi būti ugdoma stengiantis nuskaistinti sielą, 
pažinti žmogaus ir visatos prigimtį bei kilmę, suvokti žmo-
gaus ir išorinių jį žavinčių ir klaidinančių objektų sąsają. 
Toks nenuilstantis ieškotojas buvo Džanaka. Jis buvo didel÷s 
karalyst÷s karalius, savo rūmuose dažnai rengdavęs moksli-
ninkų ir išminčių susitikimus ir iš jų diskusijų mokęsis pa-
žinti tiesą. Kiekvieną mokslo vyrą karalius pasitikdavo 
klausdamas (tokį klausimą jis pateik÷ ir Jadžnavalkjai): „Ko-
kiu tikslu at÷jai? Paklausti apie galvijus ar apie subtilius da-
lykus?“ Dauguma jų atsakydavo panašiai kaip Jadžnavalkja: 
„Ak, karaliau, noriu paklausti ir apie viena, ir apie kita.“ 

Brihadaranja Upanišadoje daug rašoma apie tokias 
Džanakos rūmuose vykusias diskusijas ir Jadžnavalkjos 
vaidmenį, kai jis, naudodamas dvasinio mokslo žinias, nag-
rin÷jo daugelį teorinių filosofinių klausimų bei kaip juos 
taikyti gyvenime. Kartą Džanaka, atlikęs ritualinį aukojimą, 
                                                 
112  Sai Babos žodžių žaismas anglų kalba: „Thyaagaraja was really a ra-

ja (king) among the detached“. 
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pažad÷jo dosniai apdovanoti tūkstančiu karvių su auksi-
niais papuošalais ant ragų ir kanopų tą žmogų, kurį moks-
lininkų susirinkimas paskelbs išmintingiausiu, geriausiai 
pažįstančiu Aukščiausiąją Tikrovę. Tai išgirdęs Jadžnavalk-
ja, vienintelis nenugalimas varžovas, tar÷ savo mokiniui: 
„Pargink šias karves namo, sūnau.“ Braminai supyko d÷l 
tokio įžūlumo ir iškviet÷ jį atsakyti į klausimus ir taip patei-
sinti karvių parginimą. 

Tik÷jimas did÷ja įsitikinant 

Ritualui vadovaujantis šventikas paklaus÷, koks aukoji-
mo poveikis. Jadžnavalkja buvo kamantin÷jamas apie jusli-
nius organus ir objektus, jų tarpusavio ryšį. Kai kurie moks-
lininkai, tokie kaip Bhudžjus, band÷ jį sugluminti sud÷tin-
giausiais klausimais, į kuriuos, grindžiant pasaulietin÷mis 
žiniomis, neįmanoma atsakyti. Kiti pl÷tojo visur esančios sie-
los (sarvaatharyaamin) temą. Aršiausiai iš visų kamantin÷jo 
Garg÷113, paleidusi į Jadžnavalkją daugybę „str÷lių“. Paga-
liau ji pakilo iš savo k÷d÷s ir pareišk÷: „Dabar pateiksiu jam 
du klausimus. Jeigu jis atsakys patenkinamai, bus neprilygs-
tamas Aukščiausiosios Tikrov÷s aiškintojas.“  

„Kas perpina viską tarsi ataudai ir apmatai, kas yra 
aukščiau už dangų ir žemę, kas yra dangus ir žem÷, kas bu-
vo, yra ir bus tarp jų?“, – paklaus÷ Garg÷. „Eteris“, – atsak÷ 
Jadžnavalkja. Gargei atsakymas patiko. Tada ji paklaus÷: 
„O kas perpina eterį tarsi ataudai ir apmatai?“ Jadžnavalkja 
atsak÷: „Nesunaikinama medžiaga (akshara), kuri n÷ra nei 
šiurkšti materija (sthula), nei mikrokosmosas (anu), nei 
trumpa, nei ilga, nei oras, nei eteris, neturi nei akių, nei au-
sų, nei vidaus, nei išor÷s. Jos nematyti, bet ji pati mato, ji 
                                                 
113  Garg÷ (Gargi) – apie 500 pr. Kr. gyvenusi moteris, mokslinink÷, pra-

naš÷, karaliaus vertinama d÷l didel÷s išminties.  
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neapmąstoma, bet pati mąsto, nežinoma, bet pati žino.“ 
Garg÷ pritar÷, jog toji medžiaga aukščiausia ir nenugalima. 
Klausydamasis tokių aiškinimų ir diskusijų Džanaka įgijo 
daug išminties. Tik÷jimas did÷ja įsitikinant, o įsitikinti gali-
ma tik tada, kai diskusijos išsklaido abejones.  

Jūs esate tokie, kokia yra jūsų m÷gstama draugija. Jei 
draugaujate su kalviu, jūsų drabužiai ir oda bus suodini. 
Kaip tik tod÷l dvasiniame gyvenime ypač svarbu, su kuo 
draugaujate. 

T÷vai savo atžalas turi taisyti nedelsdami 

Savo namuose skirkite atskirą kambarį arba vietą, ku-
rioje kasdien gal÷tum÷te kartoti Dievo vardą ir medituoti – 
dvasin÷ aplinka kels jūsų dvasią aukštyn. Jeigu vietą pakei-
site, tai bus tolygu pakeisti draugiją – neteksite per ilgesnį 
bendravimo laiką sukaupto dvasinio turto. T÷vai ir vyres-
nieji savo atžalas turi taisyti nedelsdami, kad tie nepamirš-
tų ir neišsuktų iš kelio.  

Kartą Premčandas114, indų rašytojas, važiavo iš Laknau 
į Alahabadą. Laiške jis savo dviem sūnums paraš÷, kad su-
tiktų jį geležinkelio stotyje. Pamatęs savo t÷vą, jaunesnis 
berniukas paliet÷ jo p÷das, o vyresnis to nepadar÷. Prem-
čandas labai d÷l to supyko. Jo žmona band÷ jį raminti saky-
dama: „Poetai ir rašytojai pernelyg sureikšmina nereikš-
mingus įvykius.“ Tačiau Premčandas pareišk÷, jog vaikino 
elgesys liudija ned÷kingumą, blogą charakterio bruožą, ku-
ris v÷liau taps žiaurumu ir kietaširdiškumu.  

Galite girtis, kad dvidešimt metų lankot÷s Putaparty-
je arba kad tapote nuolatiniais jo gyventojais. Tačiau jei 
neišmoksite pamokų, kurias jums duodu, pagyros virs 
                                                 
114  Premčandas (Premchand) – vienas garsiausių indų XX a. rašytojų, 

rašęs hindi ir urdu kalbomis. 
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tuštybe. Jei myl÷site visas būtybes ir tik÷site, kad jose yra 
Viešpats, gal÷site būti bet kur ir jūsų maldos Mane pa-
sieks, apdalysiu jus Savo malone. Kai tur÷jau ankstesnį 
kūną115, pasakiau Nanasahebui116, jog esu ne tik žmoguje, 
bet ir skruzd÷l÷je, ir vabzdyje, kiekviename gyvūne. Kai 
šuo su÷d÷ Babai pad÷tą auką, patvirtinau, jog auka pasie-
k÷ Babą, nes Jis suvalg÷ ją būdamas šuns pavidalo. „Anot 
Nanos, jis duoda Man maisto, tačiau kai nu÷jau pas jį bū-
damas šuns pavidalo, jis Mane išvar÷.“ 

Visada būkite sklidini tyros meil÷s. Niekam netarkite 
šiurkščių žodžių, nes žodžiai žeidžia labiau už str÷les. Kal-
b÷kite švelniai ir maloniai. Užjauskite kenčiančius, vargs-
tančius ir neišmanančius. Stenkit÷s kaip gal÷dami naudoti 
raminamo žodžio balzamą ir prireikus pagelb÷ti. Netruk-
dykite kitiems tik÷ti dora ir dieviškumu. Savo gyvenimu 
liudykite, jog pati dora yra atpildas, kad dieviškumas yra 
visur ir viską gali. 

Prašanti Nilajamas, Dipavali, 1965 10 25 
 
 
 
     anyti, kad Dievas apsireiškia  
tik vietoje tam tikroje vienoje,  
ir keliauti tenai, yra apgail÷tinas prietaringumas. 
Jis visada yra visur, kiekviename žmoguje. 
Dievas – tai energija, pripildanti visatą ir laiką,  
visa ko priežastis.  

Satja Sai Baba 
                                                 
115  Kai Satja Sai Baba buvo Širdi Sai Baba.  
116

  Nanasahebas Čandorkaras (Nanasaheb Chandorkar) – Širdi Sai 
Babos sek÷jas. 

M 
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51. DDDDARYTI KITIEMS GERA 

Indijos „Rotary“ klubo nariams tenka didesn÷ atsako-
myb÷, nei kitų šalių šio klubo nariams, nes nuo senų seno-
v÷s mūsų šalis siekia tapti veiklos, susivienijimo su Dievu 
ir pasiaukojimo žeme (karmabhumi, yogabhumi, thyagabhu-
mi). Ji stengiasi klausyti šalies išminčių ir pranašų raginimo 
savo darbus skirti Dievui, stengtis save valdyti ir pažinti 
bei aukotis. Iš tikrųjų prieš daugelį metų išminčiai mok÷ 
šios šalies žmones, kad nemirtingumui laim÷ti reikia ne iš-
simokslinimo, šeimos žmogaus pareigų vykdymo, turto 
kaupimo, malonumų sklidino gyvenimo, o pasiaukojimo. 

Pasak šventųjų raštų, net dievai trokšta gimti šiame 
krašte, kad gal÷tų užsiimti tinkama veikla. Kaip tik tod÷l jis 
vadinamas veiklos žeme (karmabhumi). Labai seniai čia gi-
m÷ proto valdymo mokslas, vadinamas joga. Daugyb÷ 
žmonių s÷kmingai jį taik÷ tol, kol sulauk÷ jo vaisių – pažino 
save. Vienas tokio pažinimo aspektų buvo suvokimas, kad 
visi kiti žmon÷s t÷ra tavo atspindys. Tai – visos žmonijos 
vienov÷s pagrindas.  

„Rotary“ klubo nariams, gyvenantiems šioje senovin÷-
je šalyje, tarp žmonių, atsidavusių šiems aukštiems idea-
lams bei tikslams, bus lengviau užsiimti savo veikla čia nei 
kitur. Amžinoji visuotin÷ religija skelbia, jog „visos būty-
b÷s, visos žmonių visuomen÷s dalys sudaro Vieną Kosminį 
Kūną, Dievą“ (Ishaavaasyamidham sarvam, Vaasudevassar-
vamidam). Indams klausti: „Kas kam priklauso?“ nedera, 
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nes visi priklauso visiems, visi sudaro VIENA. Tuo nuo 
amžių amžinųjų tikima Indijoje.  

Pasaulis yra Dievo šventov÷ 

Kai žmogui labai skauda pilvą, jam iš akių byra ašaros, 
nes visą jo kūną smelkia ir kiekvieną dalį pagyvina ta pati 
sąmon÷, sukelianti tinkamą reakciją. Pasaulis taip pat yra 
vienas kūnas – tad skausmas, jaučiamas vienur, atsiliepia 
kitur. Niekas negali džiaugtis, jei kažkas kažkur, kad ir 
kaip toli, kad ir mažai, kenčia.  

Pasteb÷jau, kad jūs tarptautine reikšme vartojate žodį 
antharjatheeya. Žodžio dalis, reiškianti „vidinis“ (anthar), 
nurodo, jog jūsų tarpusavio ryšiai yra vidiniai. Tais vidi-
niais ryšiais tarsi viela srov÷ teka visiems. Ji – lyg vidinis 
viršininkas, prižiūrintis kiekvieną kūno dalį – ne tik kūno, 
bet ir viso pasaulio, kuris yra Dievo šventov÷. „Gytoje“ 
Viešpats paskelb÷ esąs „vidin÷ visų būtybių esm÷“ (sarva-
bhuutha antharaathmma). Niekada nepamirškite šios Dievo 
vienov÷s. Tai vienintel÷ tiesa, kurią verta pažinti, patirti ir 
skelbti. Tai tvirčiausias žmogaus ir visuomen÷s pagrindas, 
nepajudinami jūsų tarptautinio požiūrio pamatai. 

Jūsų pirmininko pasiteiravau, kokie yra „Rotary“ klu-
bo idealai. Jis man atsak÷, kad jie, trumpai kalbant, yra 
„daryti kitiems gera“ (paropakaaram). Tokiam idealui įgy-
vendinti Indija labai tinka, nes čia su jumis noriai bendra-
darbiaus daugyb÷ žmonių, bus daug galimybių jūsų talen-
tams bei geb÷jimams atsiskleisti, daryti kitiems gera žmo-
n÷ms, jiems pad÷ti. Tačiau priminsiu jums, kad teikiant 
malonę (upakaaram) kito (para) n÷ra, kiti žmon÷s – tai jūs 
patys. Visi yra vandenyno bangos – kylančios ir krentan-
čios, priart÷jančios prie kranto ir nutolstančios nuo jo. Tad 
kas gali kam pad÷ti? Kas kam daro malonę? Kas iš tikrųjų 
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padeda? Bet kokia pagalba pirmiausia skirta sau. Žmogus 
pats sau padeda. 

Skausmas, kurį kenčia kitas žmogus ir kurį stengiat÷s 
numalšinti, iš tikrųjų yra jūsų skausmas. Kai numalšinate 
kito žmogaus skausmą, liaujasi jūsų pačių skausmas. Tar-
navimas žmon÷ms bus naudingas tik tada, kai „aš“ ir 
„mano“ jausmas užleis vietą „Dievas“ ir „Dievo“. Kai d÷-
mesį skirsite tik savo kūnui ir jo poreikiams, did÷s egoiz-
mas. Kai d÷mesį nukreipsite į savo vidinę esmę (anthar 
aathma), kuri yra Dievas, visuose atrasite tą patį Dievą, pa-
jusite, kaip jus apima pagarba ir kiekvienas jūsų veiksmas 
tampa reikšmingas. Dvasinis darbas kaip tik ir reikalingas 
tam, kad nukreiptum÷te d÷mesį nuo kūno (deha) į kūno 
gyventoją (dehi). 

Jeigu jūsų požiūris bus nesudvejintas,  
tarnavimas duos daugiau naudos  

Visos būtyb÷s yra tarsi g÷l÷s, kurios žydi ir vysta besi-
baigiant dienai, tačiau kaip ši girlianda, kurią Man dovano-
jote, kai pas jus at÷jau, esate suverti ant vieno nenutrūksta-
mo siūlo, pagrindo, vadinamo Aukščiausiąja Tikrove. Jeigu 
jūsų požiūris bus nesudvejintas (bhaava-adwaitham), tarnavi-
mas duos daugiau naudos, bus malonesnis tam, kuriam 
tarnaujate. Jei tokio požiūrio neišsiugdysite, gero kitiems 
darymas bus svarbių visuomen÷s žmonių pagalba nereikš-
mingiems žmon÷ms. Tokia pagalba žmon÷s niekada nepa-
sitik÷s, jos nem÷gs, nes ji iš pat pradžių užteršta. Žinoma, 
negalima elgtis su visais vienodai ir visiems vienodai pad÷-
ti. Kiekvienam pad÷kite pagal poreikį ir naudą, kurią jūsų 
pagalba jam duos. Vidin÷ esm÷ visų vienoda, tačiau blo-
gam žmogui negalima duoti į rankas peilio arba vaikui – 
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auksinio v÷rinio, nes vaikas v÷rinį numes į šalį, o blogas 
žmogus peiliu kam nors perpjaus gerklę.  

Liūd÷kite, kai kiti liūdi 

Brangiausias turtas yra dvasin÷ ramyb÷. Tai vienintelis 
dalykas, kurio kitiems negalite duoti. Kiekvienas žmogus 
turi stengtis išsiugdyti dvasinę ramybę pats. Tačiau jūs ga-
lite pamokyti kitus dirbti dvasinį darbą, kuris teikia kaip 
tik tokią ramybę. Jos nesuteiks nei aukštesn÷ pad÷tis visuo-
men÷je, nei madingi marškiniai, tranzistoriai, sofos, oro 
kondicionieriai ir pan. Negausite jos įgiję daug turto, val-
džios, autoritetą, fizin÷s j÷gos ir ištverm÷s. Numatydami 
tarnavimo darbus prisiminkite šią santykinę daiktų vertę. 
Visi turtingi, sveiki, stiprūs, galingi ir įtakingi žmon÷s ken-
čia nuo nerimo, nepasitenkinimo, baim÷s, rūpesčių. Jie ne-
turi dvasin÷s ramyb÷s.  

Ramyb÷ kyla iš vidaus. Pasitenkinimas viskuo – dvasi-
n÷ būsena. Nesiekite pasaulietinių patogumų daugiau, nei 
reikia – jie tik kelia nerimą ir baimę, niekada nepatenkins 
giliausio žmogaus troškimo. Ženkite geriau Dievo meil÷s ir 
aukojimosi keliu, nes šis kelias teikia pasitenkinimą ir 
džiaugsmą. Pabr÷žkite sielos esm÷s reikšmę, pasikliaukite 
malda, meditacija, tyliu Dievo didyb÷s ir šlov÷s apmąsty-
mu. Šios didyb÷s ir šlov÷s atspindį išvysite gamtoje. Karto-
kite Dievo vardą. Pasinerkite į tylą ir vienatvę, kurioje bū-
dami gal÷site žvelgti į savo vidų ir prisiliesti prie žmogui 
dovanoto džiaugsmo šaltinio.  

Jūs visi – išsilavinę žmon÷s, išbandę daugelį veiklos 
sričių, turintys daug geb÷jimų ir talentų, sklidini nuošir-
daus entuziazmo pad÷ti kitiems. Kiti klubai rodo jums pa-
vyzdį, ką daryti, kad visuomen÷ gautų daugiau naudos. Jū-
sų darbai svarbūs. Jei norite, kad darbas jums pavyktų, vie-
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na širdis turi išgirsti kitą širdį. Kalb÷kite švelniai ir malo-
niai. Būkite švelnūs ir malonūs. Kalb÷kite užjausdami, ne-
apsimetin÷dami, be jokio dirbtinumo. Venkite netinkamų 
garsų, veiksmų, žodžių, minčių – tai kenkia norui tarnauti 
ir tarnavimo įgūdžiams. 

Džiaugiuosi, kad suteik÷te Man galimybę pasidalyti 
jūsų palaima. Džiaugiuosi, kad gal÷jau pasidalyti su jumis 
ir Savo palaima. Laiminu jus ir tikiuosi, kad pajusite kitų 
žmonių liūdesį, stengsit÷s jį mažinti. Laiminu jus ir tikiuosi, 
kad pajusite kitų žmonių džiaugsmą, juo dalysit÷s, stengsi-
t÷s jį didinti. 

Hindupuras, „Rotary“ klubas, 1965 11 04 
 
 
 
 
 
 
   iską laiko Dievo j÷ga. 
Dievas yra visur. 
Jūs esate tik priemon÷, kurios padedamas  
Dievas viską šiame pasaulyje mato. 
Jums tik atrodo, kad regite savo akimis,  
tačiau iš tikrųjų jūs regite Dievo akimis.  
Pirmiausia turite suprasti, kas esate. 

Satja Sai Baba  
 

V 
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52. PPPPASTOVUMAS  

Džiaugiuosi, kad atvykau į šį naują koledžą ir pama-
čiau studentus, būsimuosius Indijos kūr÷jus. Dora – tai žie-
do aromatas, skleidžiamas gyvenimo medžio. Visuomen÷ 
tur÷tų vertinti išsilavinusius žmones ne d÷l jų gudrių meto-
dų, kaip išvengti blogų darbų pasekmių, o d÷l to, kad jie 
griežtai laikosi doros. Deja, dabar išsilavinimas reikalingas 
tik kaip pragyvenimo priemon÷. Daugelis t÷vų tik stengia-
si, kad vaikai įgytų tam tikrų įgūdžių ir paskui rastų gerą 
darbą kokiame nors fabrike, verslo įmon÷je ar banke, gautų 
padorią algą. Žinoma, žmogui reikia gyventi ir gyventi jis 
turi patogiai. Tad kai kuriuos įgūdžius reikia tobulinti. Ta-
čiau žmogui taip pat reikia svarbesnių dalykų nei patogu-
mai. Jis turi tik÷ti savimi, kad gal÷tų gerbti save. Tik÷jimas 
siela – džiaugsmo pamatai. 

Indijoje nuo senų senov÷s tobulinamas toks švietimas, 
kuris teikia žinių apie sielą ir ragina tik÷ti ja. Toks švietimas 
moko žmogų tinkamai suprasti vertybes, objektyvų pasaulį 
vertinti tik iš dalies, nes jis laikinas, tvirtai laikytis draus-
m÷s, kuri teikia vidinę ramybę. Sielos esm÷s (aathma thath-
wa) pažinimas teikia nemirtingumą (amritha). Kūno esm÷s 
(deha thathwa) pažinimas klaidingas (anritha) ir tod÷l negali 
dovanoti absoliučios palaimos. Žmogus n÷ra tik ištobul÷ju-
si beždžion÷, jis – nemirtingumo vaikas. Kaip tik tod÷l 
žmogus atsisako pripažinti, kad jam viskas baigiasi su mir-
timi. Kaip tik tod÷l jis stengiasi įsiamžinti. Žmogaus troški-
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mas išvengti mirties labai stiprus. Jis netiki, kad yra burbu-
las, kuris gali bet kada sprogti.  

Mokykite jaunimą Indijos kultūros pagrindų  

Reikia keisti švietimo sistemą, kad šios šalies vaikai 
gal÷tų užaugę virsti išminčiais, pranašais ir savo sūnums 
bei dukterims perduotų brangų Motinos Bharatos paliki-
mą, kuriuo pasaulis taip pat labai nori dalytis. Mokyklose 
ir koledžuose vaikai turi būti mokomi Indijos kultūros pa-
grindų, būtent – suvokti pasiaukojimo, savitvardos, atgai-
los, ištverm÷s, dvasinio darbo, juslių suvaržymo, didžiųjų 
Vedų teiginių, „Gytoje“ aiškinamų trijų jogos rūšių: atsi-
davimo, darbo ir žinių, dieviškos ir demoniškos prigimties 
skyrimo bei kitų dalykų svarbą. Vaikus reikia skatinti tai-
kyti šias žinias gyvenime. Tai duos naudos ir jiems pa-
tiems, ir visai šaliai. 

Direktorius papraš÷ Manęs palaiminti visus kandida-
tus, kad visi išlaikytų egzaminus. Laiminu juos, tačiau ne-
manau, kad būtų labai svarbu laikyti egzaminus. Vienas 
vietinis prekiautojas šiam koledžui įsteigti paaukojo didelę 
rupijų sumą. Įrodykite savo drausme, charakteriu, pasiau-
kojimu ir kitomis savyb÷mis, kad jis ne veltui paaukojo tiek 
daug pinigų. Tegu tas žmogus džiaugiasi, kad iš jo įkurtos 
mokslo įstaigos šaliai nuolat tiekiama sąžiningų, darbščių, 
patikimų darbuotojų, kurie dvasin÷je srityje šlovins Indiją. 

Būkite verti savo T÷vyn÷s vaikai 

Mūsų šalyje Upanišados ragina studentus vadovautis 
tiesa, laikytis doros, gerbti t÷vus ir mokytojus. Jei išmoksite 
šias svarbias pamokas, neteks nerimauti ir liūd÷ti. Deja, da-
bar vaikai apleidžia t÷vus ir net jų atsisako. Kaip galima 
gerbti žmones, kurie negerbia tų, kurie tikrai nusipelnę pa-
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garbos. Jei studentas mokytojo nesiklausys pagarbiai, neat-
sižvelgs į jo amžių ir laim÷jimus, kaip bus galima įskiepyti 
idealus, kuriais jis tur÷tų vadovautis savo gyvenime? Tiesa 
ir dora – tai du b÷giai, kuriais važiuoja tautos traukinys. 
Kai tiesa pamirštama, įsivyrauja chaosas. Kai atsisakoma 
doros, nugali j÷ga. 

Tad ar būtų tie dalykai įtraukti į jūsų mokymosi pro-
gramą, ar nebūtų, mokykit÷s svarbiausių amžinosios visuo-
tin÷s religijos tiesų iš vyresnių žmonių ir t÷vų, ženkite bent 
jau pirmuosius dvasinio tobul÷jimo žingsnius – vertinkite 
tylą, kartokite Dievo vardą, skaitykite šventuosius raštus ir 
t.t. Venkite netinkamų pramogų – tik iššvaistysite laiką ir 
prisidarysite žalos. Jauskite saiką – išsaugosite sveikatą. Bū-
kite verti savo T÷vyn÷s vaikai. 

Hindupuro koledžas, 1965 11 14  
 
 
 
 
 
 
 
    iūdesio ir skausmo priežastis – troškimas,  
kurį galima išgydyti pasukus žmogų į Dievo kelią,  
kad jis trokštų tik Dievo. 

Satja Sai Baba 
 

L 
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53. PPPP    IRMIAUSIA DöMESĮ SKIRKITE 

SVARBIAUSIEMS DALYKAMS 

Deimantinis mokyklos jubiliejus – reta švent÷. Džiau-
giuosi, kad pakviet÷te Mane iškilmingai ją prad÷ti. Šešiasde-
šimt metų čia šviečia žinių žiburys, gyvenimui parengta 
daugyb÷ žmonių – tai n÷ra paprasta. Malonu, kad dalį pro-
gramos skyr÷te pad÷koti vadovams ir mokytojams, kurie 
pluš÷jo šioje mokykloje, kad ji taptų s÷kmingu šio rajono 
švietimo centru. Paskutinį kartą pas jus lankiausi prieš dvi-
dešimt penkerius metus, nors geografiškai esate labai arti 
Putaparčio. Amerikos, Europos, Afrikos, Honkongo ir Aust-
ralijos gyventojai steigia Satjos Sai sek÷jų ratelius, mokosi te-
lugų kalbos, kad gal÷tų klausytis Manęs ir mokytis iš Manęs 
tiesiogiai. O netoli Putaparčio gyvenantys žmon÷s tai daryti 
delsia. Iš tikrųjų Man n÷ra nei „artimų“, nei „tolimų“ žmo-
nių – yra tik tokie, kurie laikosi nuo Manęs atokiai. Tačiau 
kai tik jie nuspręs aukotis Dievui, kad ir kokiu vardu Jį va-
dintų, kokio pavidalo Jį garbintų, iškart taps Man artimi. 

Jei palygintume švietimo sistemą, naudotą prieš še-
šiasdešimt metų, prieš įkuriant šią mokyklą, ir naudojamą 
dabar, kuri buvo pritaikyta po daugelio eksperimentų ir 
pokyčių, turime pripažinti, kad nemažai vertingų senos sis-
temos dalykų prarasta. Skaičiai padid÷jo, o kokyb÷ nuken-
t÷jo. Mokiniams brukama vis daugiau informacijos, tačiau 
jie gauna mažai žinių, kaip įveikti gyvenimo sunkumus. 
Vaikai skatinami lavinti geb÷jimus, bet doryb÷s pamiršta-
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mos. Sumaž÷jo pagarba didiesiems raštams ir šventiesiems 
tekstams. Tad kaip ugdysime patriotiškumą? Jei mylite In-
diją, turite vertinti jos vaidmenį pasaulio istorijoje keliant 
žmonių dvasią. 

Moksleiviams niekas nepasakoja, kaip Indijos išmin-
čiai ir pranašai suvok÷ didžiąją tiesą, kurią žmon÷s visada 
troško pažinti. Vaikai vadina savo t÷vus kvailiais, o vyres-
niuosius – senamadiškais žmon÷mis. Svetimos šalys ir jų 
kultūros – jų idealai. Vaikus žavi tokie materialūs laim÷ji-
mai, kaip kosminiai laivai ir raketos, skrendančios į M÷nulį. 
Jie neturi n÷ menkiausio supratimo, kokią žalą tokie kos-
moso nuotykiai gali duoti žmonijai ir kokie sielos gelm÷se 
glūdi lobiai, kuriuos atrado indų išminčiai.  

Tegu jūsų protas tampa išsivadavimo įrankiu  

Jubiliejus, kurį kiekvienam žmogui reik÷tų švęsti, tur÷-
tų būti ne deimantinis, o „proto mirties“117. Tai proga dvasi-
niu darbu tobulinti protą. Šiuolaikin÷s civilizacijos pagrin-
das – varžybos, kuriose atskiro žmogaus interesai svarbesni 
už visuomen÷s interesus. Tod÷l žmones visur persekioja 
baim÷ – jie bijo skurdo, mirties, prarasti nuosavybę. Protas 
ragina pojūčius ieškoti švelnumo, malonumo, kvapnumo, 
melodijos ir grožio ne Dievo širdyje, kuri yra minkšta tarsi 
sviestas, kurio pasakojimas saldus lyg nektaras, kurio šlov÷ 
kvapni lyg jazminas, kurio garbinimas malonus ausiai, ku-
rio pavidalas – tobulo grožio įsikūnijimas, bet menkaver-
čiuose materialiuose daiktuose. Tad protas turi „numirti“, 
kad taptų išsivadavimo įrankiu. 

Prieš šešiasdešimt metų ir dar visai neseniai kai kurio-
se pradin÷se mokyklose vaikai buvo mokomi Sumathi Sat-
                                                 
117  Sai Babos žodžių žaismas anglų kalba: „The jubilee which has to be  

celebrated by every individual is not the Diamond, but the die-mind“.  
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hakos ir Vemanos118 posmų, kurie jų jautriose sielose s÷jo 
amžinosios visuotin÷s religijos s÷klas. O dabar jie dekla-
muoja tokius vaikiškus eil÷raštukus, kaip „Kas nužud÷ Ro-
binhudą?“ arba „Džekas su Džilu į kalną užlipo“, kurie nie-
ko gero neduoda, neskatina jokios doros. 

Studentai nebesimoko sanskrito kalbos, nebestudijuoja 
sanskrito literatūros – tod÷l nebeprieina prie išminties šalti-
nio, iš kurio kartų kartos gyvenimo kovoje s÷m÷si drąsos ir 
pasitik÷jimo. „Pirmiausia d÷mesį skirkite svarbiausiems 
dalykams“, – moko Šastros. Tik tada galima bus pažinti tik-
rąją Indijos kultūrą. Bharata – vienintel÷ šalis, kurioje visa-
da buvo atrandamos žmogaus vidin÷se gelm÷se glūdinčios 
palaimos kasyklos.  

Indų taikumo idealo esm÷  

Indija visada mok÷ ugdytis visuotinę meilę. Vedose re-
komenduojami aukojimai ir Dievo garbinimas skirti visos 
žmonijos gerovei ir saugumui. Kaip tik tod÷l Indija yra tarsi 
garvežys, traukiantis paskui save visus kitus vagonus. Kiti 
vagonai – tai kitos tautos. „Tegu visų pasaulių gyventojai 
būna laimingi“ (lokaassamasthaah sukhino bhavanthu) – tokią 
maldą daugybę tūkstančių metų kartoja šios šalies vaikai. 
Dievas yra visur. Jo kiekvienoje būtyb÷je yra vienodai. To-
d÷l žmogus turi atpažinti Viešpatį ir savyje, ir kituose. Ki-
taip pasakius, jis turi matyti visuose tik Dievą. Tad kod÷l jis 
žeidžia kitus ar bijo, kad kiti jo nesužeistų? Tokia yra indų 
taikumo idealo esm÷. Tokios pasaulį keičiančios tiesos slypi 
senuosiuose tekstuose. Tačiau vien tur÷dami juos lentynose 
ar net savo galvose nieko nepešite. Tomis tiesomis reikia vi-
sada vadovautis ir šventai jomis tik÷ti. 
                                                 
118  Sumathi Sathaka – telugų poetinis kūrinys apie etiką;  

Vemana – XIX a. šventasis telugų poetas. 
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Džiaugiat÷s tur÷dami laikrodį ar tranzistorių. Jūsų 
džiaugsmą kelia tai, kad jūs tuos daiktus turite, o kiti netu-
ri. Džiaugsmo priežastis – savininkiškumas, jausmas, kad 
tie daiktai yra jūsų (mamaakara). Pats daiktas neturi galios 
kelti džiaugsmą, nes jei daiktas būtų priežastis, visi jį turin-
tys džiaugtųsi vienodai. Tačiau kai jūsų kaimynas nusiper-
ka tranzistorių, jūs visiškai nesidžiaugiate, net pajuntate 
apmaudą. Panagrin÷kite ir suprasite, kad džiaugsmas yra 
jumyse, jis skirtas jums ir kyla iš jūsų pačių. Džiaugsmas t÷-
ra berib÷s sielos palaimos atspindys. Taigi, užuot barstęs 
savo d÷mesį visomis kryptimis, žmogus tol, kol gyvena ir 
turi kūną, turi stengtis patirti sielos palaimą. Tas pats m÷-
nulis atsispindi daugelyje vandens telkinių. Jis šviečia eže-
ruose tod÷l, kad atsispindi. Pažvelkite į viršų ir sužinosite 
tiesą. Neapsigaukite manydami, jog kiekviename vandeny-
je – atskiras m÷nulis. Kūnų daug, bet kiekviename iš jų atsi-
spindi Dievas. 

Susivienykite su visagale, visa žinančia, visur esančia 
j÷ga, ir jums bus duota viskas – j÷ga, išmintis, reg÷jimas, iš-
sivadavimas. Metodai, kuriais mokyklos dabar bando la-
vinti jautrias vaikų sielas, labai netobuli. Mokytojai neduo-
da mokiniams stiprinančio Vedantos tiesų maisto. Niekas 
nepadeda vaikams užaugti tiesiems ir stipriems. Jie nekv÷-
puoja gaivinančiu doros oru. Suaugusieji, kivirčydamiesi ir 
rodydami vienas kitam neapykantą, rodo vaikams netinka-
mą pavyzdį. Jie savo pamokymais ir pavyzdžiu nepakreipia 
vaikų energijos ir entuziazmo naudingos veiklos linkme.  

Tačiau jei mokytojai parodys nors menkiausių pastan-
gų ir valios, sulauksime gerų rezultatų. Šiandien pat prad÷-
kite vykdyti užduotį – uždekite mokinius noru tapti savo 
pojūčių šeimininkais ir pajusti amžiną džiaugsmą. 

Hindupuro savivaldyb÷s vidurin÷s mokyklos jubiliejus, 1965 11 14 
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54. TTTT    EGU ŽENKLIUKAS JUS KVIEČIA 

DIRBTI DVASINĮ DARBĄ 

Matydami šiuos savanorių ženkliukus, kuriuos atve-
žiau, jaučiat÷s laimingi, nes netrukus jais pasipuošite. Gal-
būt jums atrodo, kad būsite pranašesni už kitus ir per šią 
gimimo dienos šventę išvengsite sunkaus darbo. Duodu 
jums tuos ženkliukus ne tod÷l, jog įgytum÷te valdžią, tu-
r÷tum÷te progą patinginiauti, ar tod÷l, kad tokiomis pro-
gomis įprasta prisisegti ženkliukus. Prisisegę tokį ženkliu-
ką tur÷site daugiau dirbti. Tačiau jei tokia galimyb÷ jums 
atrodo kaip darbas, negausite ženkliuko, nes jis suteikia 
teisę sutikti savo šeimą, suvažiuojančią čia iš viso pasau-
lio, ir jai patarnauti. Ženkliukas neturi jūsų prisl÷gti pui-
kyb÷s svoriu. D÷l jo netur÷tum÷te jaustis pranašesni už ki-
tus, tarsi būtum÷te geresnioji ranka, o priimantis jūsų pa-
tarnavimą žmogus – blogesnioji ranka. Kitam žmogui jūs 
ne duodate dovaną, bet dedate prie jo kojų auką. Jūsų ir jo 
sielos esm÷ tokia pati. Jūs ir jis – tik dvi tos pačios jūros 
bangos. Tegu ženkliukas jus kviečia dirbti dvasinį darbą. 
Tegu tai būna dvasinio darbo pradžia, tyros meil÷s išraiš-
ka. Vedos jus moko vertingų dalykų. Šastros padeda žmo-
gui tapti dievu. Dvasinis darbas suteikia kiekvienam jūsų 
veiksmui naują, gilesnę prasmę. Noriu, kad visi tai supras-
tum÷te. Tad kviečiu imtis dvasinio darbo. Motinai rūpi 
vaikų sveikata ir tobul÷jimas. Jie gali nepaisyti motinos 
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patarimų, tačiau ji visada stengsis juos pataisyti ir ragins 
ugdyti tinkamus įpročius.  

Negalvokite apie patogumus  

Pagrindinis dvasinio darbo tikslas – įveikti savo 
egoizmą, nesureikšminti sąvokų „aš“ ir „mano“. Toks, 
trumpai sakant, yra sielos mokslas. Kai esate kviečiami 
kam nors pad÷ti, negalvokite apie patogumus ir net gali-
mybę Mane pamatyti ar pasiklausyti Mano kalbos. Toks 
nuolankus pasiaukojimas – labai svarbus dvasinio ieškoto-
jo bruožas. Jei manote: „Pirmiausia turiu patenkinti savo 
poreikius, paskui pasirūpinsiu kitais žmon÷mis“, jūsų dar-
bas bus ne tarnavimas, o politika. Pasiūlykite savo vietą 
vyresniam, silpnesniam ar labiau nusipelniusiam žmo-
gui – pad÷site jam. Nelaikykite įsikibę savo vietos, kai rei-
kia pasirūpinti kitais. 

Jei, užuot s÷d÷ję pirmoje eil÷je ir pritariamai – kad ir 
ką sakyčiau – linkčioję galvomis, taip pasiaukosite ir tar-
nausite žmon÷ms, greičiau laim÷site Mano malonę. Nesi-
stumdykite, kalb÷kite maloniai, švelniai. Pasakykite se-
niems ir silpniems žmon÷ms, jog pasodinsite juos į tokią 
vietą, kur jiems bus patogiau viską matyti, ir jie bus jums 
labai d÷kingi. Pasirūpinkite, kad jiems netektų kepti kait-
rioje saul÷je, nes juos gali varginti didelis kraujo spaudimas 
bei kiti negalavimai. Raskite tokius žmones minioje ir pa-
siūlykite jiems pagalbą. Elkit÷s su jais taip, kaip elgtum÷t÷s 
su reta g÷le ar brangiu vaisiumi.  

Pažįstu daug savanorių, kurie teisinasi Man sakydami: 
„Svami, jei kalb÷sime švelniai, žmon÷s neklausys. Jie pri-
pratę prie šiurkštaus elgesio.“ Tokių savanorių elgesys ne-
atleistinas. Jų kalba, poelgių aiškinimas, charakteris, požiū-
ris, santykis klaidingi. Ar pagalvojote, kokia jums suteikia-
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ma atsakomyb÷? Kas jus skiria nuo tūkstančių čia atvyks-
tančių žmonių? Anaiptol – ne ženkliukas. 

Pirmiausia pasirūpinate svečiais 

Atstovaujate Prašanti Nilajamui. Parodykite tradicinį 
svetingumą atvykstantiems savo šeimos nariams. Tod÷l ne-
sijaudinkite, nepykite ir nenusiminkite. Išsaugokite savo 
širdyse didžiąją ramybę. Elkit÷s garbingai. Ar atvykus sve-
čiams žmona vyrui sako: „Pirmiau pavalgysime patys, pas-
kui pavalgydinsime juos“? Juk pirmiausia pasirūpinate 
svečiais. Čia atvykstantiems vyrams ir moterims taip pat 
būkite malonūs, d÷mesingi. Negalvokite apie savo patogu-
mus. Tada Man patiksite ir pelnysite Mano malonę. 

Geriausiai išreikšite svečiams pagarbą, elgdamiesi su 
jais kaip su protingais, atsidavusiais, gražiais, gerbiamais 
žmon÷mis. Jei kuris nors iš jų, nežinodamas, kad negalima 
trikdyti šios vietos ramyb÷s, ims garsiai kalb÷ti, neb÷kite 
prie jo, nešnypškite ant jo, neuždenkite jam burnos delnu. 
Prieikite prie jo ir į ausį pašnabžd÷kite taisykles, kurių visi 
privalo čia laikytis. Pasakykite, jog dauguma žmonių čia 
medituoja, kartoja Dievo vardą ar tyliai studijuoja. Tyla 
jiems padeda suvaldyti savo aistras ir skatulius. Tada tas 
žmogus noriai su jumis bendradarbiaus ir kitus skatins lai-
kytis tylos. Jis supras drausm÷s vertę ir galbūt išvykęs iš 
Nilajamo tęs dvasinį darbą.  

Savanorio vaidmuo netur÷tų būti laikinas, vieną savai-
tę trunkantis darbas. Jis netur÷tų būti toks, kokį atliko di-
džiausias miesto melagis, suvaidinęs Hariščandrą. Tikrasis 
Hariščandra niekada neišklydo iš kelio, kad ir kokiomis są-
lygomis jam reik÷jo gyventi: rūmuose, džiungl÷se ar kre-
mavimo vietoje. 
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Piligrimas turi trykšti dvasiniu džiaugsmu 

 Kai kurie žmon÷s mano, jog drausm÷s reikia laikytis 
tik Prašanti Nilajame, o išvykę pro vartus gali jos nebepai-
syti. Jie rūko, keikiasi, šaukia, vaikšto pasipūtę, tauškia nie-
kus, apkalba kitus, liežuvauja, leidžia laiką kavin÷se. Toks 
elgesys g÷dingas ir peiktinas save gerbiančiam žmogui, pi-
ligrimui, vykstančiam į šventą vietą. Piligrimas turi trykšti 
dvasiniu džiaugsmu. Toks elgesys pražūtingas savanoriui, 
trokštančiam Dievo malon÷s ir palaimos. Jums visas pasau-
lis turi būti tarsi Prašanti Nilajamas – ne paprasto akmens 
ir cemento statinys, o didžiosios ramyb÷s buvein÷. Iš tikrų-
jų pasaulis ir yra Prašanti Nilajamas. Tik žmogus d÷l savo 
neišmanymo ir netobulumo pavert÷ jį nusikaltimų bei ne-
apykantos arena. 

Noriu, kad jūs, vieš÷dami čia, taip pasikeistum÷te, jog 
vykdami bet kur išsivežtum÷te Prašanti Nilajamo nuotaiką, 
nes negal÷site gyventi laimingai ten, kur nebus meil÷s, kuk-
lumo, drausm÷s ir kontrol÷s. Jums savaime nor÷sis, kad jū-
sų gyvenamoji vieta ir žmon÷s, su kuriais bendraujate, tap-
tų nors truputį dvasingesni. 

Turite ne tik entuziastingai tarnauti, bet ir įgyti išmin-
ties bei geb÷jimų – tik tada būsite kitiems naudingi. Nau-
dos neteikiantis entuziazmas dažnai būna nes÷km÷s ir liū-
desio priežastimi. Kartą du draugai reng÷si laikyti egza-
minų. Kvailesnis iš jų nor÷jo, kad draugas atsakytų už jį į 
klausimus, bet jie s÷d÷jo toli vienas nuo kito ir šnabždesio 
nebūtų buvę galima išgirsti. Tad studentai ÷m÷ sukti gal-
vą, kaip pergudrauti steb÷toją, prižiūrintį, kad per egzaminą 
nereik÷tų nusirašin÷ti, o būtų galima bendrauti vienam su 
kitu taip, kad jų niekas nepasteb÷tų ir neišvarytų lauk. 
Protingesnis draugas s÷d÷jo viename sal÷s gale, kvailes-
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nis – kitame. Taigi jie sugalvojo planą, kuris jiems atrod÷ 
patikimas. 

Tarnauti reikia protingai  

Mokykloje gyveno kat÷, kuriai buvo leidžiama vaikš-
čioti, kur nori. Protingasis draugas nusprend÷ atsakymus 
pririšti prie kat÷s uodegos. Kvailasis po suolu pad÷tais ska-
n÷stais bandys prisivilioti gyvūną. Kol kat÷ ÷s skan÷stus, jis 
atriš popieriaus skiautę, kurioje bus surašyti atsakymai. 
Viskas ÷josi sklandžiai, kol atsakymai buvo rišami ant kat÷s 
uodegos, tačiau kai jie buvo pririšti, kat÷ labai sudirgo, kad 
jai kažkas yra ant uodegos – labai susierzinusi ji ÷m÷ aplin-
kui šokin÷ti. Egzaminų steb÷tojas pamat÷, kas nutiko, ir... 
eksperimentas baig÷si. Nebūkite kvailiai, tikintys tokios 
strategijos galimybe. Dirbkite jums patik÷tą darbą išmintin-
gai – tada jums pavyks. Nesvarbu, ar žmogus, kuriam pa-
dedate, bus jumis patenkintas. Nesvyruodami ir negalvo-
dami apie naudą darykite tai, ką galite padaryti.  

Kokia nauda, jei lakstydami tarp eilių, kur s÷di saldu-
mynų laukiantys žmon÷s, šauksite: „Saldumynai, saldumy-
nai. Kas nori saldumynų?“ ir nesustosite, niekam neįd÷site 
į l÷kštę n÷ vieno saldumyno? Žmon÷s išgirs pavadinimą, 
bet nepajus esm÷s. Dabar tarnavimas tapo ne darbu, o žo-
džiais. Tačiau Dievo neapgausite – jis viską mato ir žino. 

Kartą, Šivaratri dieną, Šiva su Parvate plauk÷ dangumi 
virš Varanasio119. Ant laiptų į upę ir šventojo miesto gatv÷se 
buvo susirinkę daugyb÷ piligrimų. Prie Višvešvaros šven-
tyklos susibūrę Dievą mylintys vyrai ir moterys garbino 
giesm÷mis Šivą. 

                                                 
119  Varanasis – vienas iš seniausių ir labiausiai gerbiamų šventų miestų 

Indijoje Utar Pradešo valstijoje (seniau vadintas Benaresu, Kašiu). 
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Palaimos vartus gali atidaryti  
tik tyrumas ir tiesa  

Parvat÷ atsigręž÷ į savo valdovą ir tar÷: „ Tik pažvelk į 
tuos milijonus žmonių apačioje. Jie tiki, kad laim÷s dangų, 
nes yra sklidini Dievo meil÷s ir susirinko šventą dieną. Įdo-
mu, ar jie tilps danguje?“ Šiva atsak÷: „Jei kiekvienas, atvy-
kęs į Varanasį, tikisi laim÷ti dangų, tai Varanasis taps dan-
gumi. Mudu esame danguje tod÷l, kad neturime jokių sava-
naudiškų troškimų ir prieraišų. O šie žmon÷s taip persi÷mę 
troškimais, kad tegu n÷ vienas nesitiki patekti į dangų. Ar 
vagis, pavogęs bilietą į Varanasį, tur÷damas vogtų pinigų, 
gali patekti į dangų? Tik tyrumas, meil÷ ir tiesa gali atida-
ryti vartus į Palaimos rojų. Palauk. Aš tau įrodysiu, kad iš 
šių žmonių į dangų pateks labai nedaug. Nueikime į šį 
miestą, pasivertę luošų elgetų pora.“ 

Vienoje iš daugelio gatvelių, vedančių į šventyklą, be-
gal÷ žmonių, laikydami rankose šventosios Gangos up÷s 
vandens indus, lauk÷, kol gal÷s iškilmingai jį išpilti ant Viš-
vešvaros šventyklos lingamo. Netoliese ant savo senos 
žmonos kelių gul÷jo sunykęs ir labai ištroškęs šimtametis 
senelis, o moteris gailiai praš÷ duoti savo mirštančiam vy-
rui vandens. „Vandens, vandens, duokite mano vyrui atsi-
gerti gurkšnelį, išgelb÷kite jį“, – maldavo ji. Tačiau n÷ vie-
nas iš pamaldžių žmonių nepri÷jo ir nepalengvino jų kan-
čios. Kai kas net subar÷ moterį, kad ji įžūli. Kiti papraš÷ pa-
sitraukti nuo kelio. Keletas pažad÷jo duoti vandens, kai 
baigsis garbinimas šventykloje. Dauguma apskritai tvirtino, 
jog elgetavimas yra nusikaltimas ir policija tur÷tų tokius 
įkyruolius iš gatvių vaikyti. Bej÷g÷s poros sielvartas nesu-
minkštino n÷ vieno žmogaus širdies. 

Pagaliau prie elgetų pri÷jo vienas gailestingas žmogus. 
Tai buvo kišenvagis, kuris atvyko į Varanasį dirbti savo ne-
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tikusio darbo. Jis atsiklaup÷ prie senelio ir išsitrauk÷ bute-
lį – sudžiūvusį moliūgą, sklidiną vandens. Tačiau Parvat÷ 
užsiman÷ patikrinti, ar žmogus turi dorybių. Tad ji pasak÷: 
„Ačiū, brangus broli, tačiau mano vyras atsigers tavo siūlo-
mo vandens tik tada, kai pildamas jam į burną vandenį pa-
pasakosi apie savo nuveiktus gerus darbus. Jis netrukus 
mirs. Taigi papasakok apie kokį nors gerą darbą, kurį nu-
veikei gyvenime, ir pildamas vandenį pasiūlyk jam pasi-
džiaugti to darbo vaisiais.“ Nepataisomas vagis atsak÷: 
„Ne. Iki šiol nesu padaręs n÷ vieno gero darbo. Šiandien 
pirmą kartą, kai pamačiau vargstantį kitą žmogų, mano šir-
dis suvirp÷jo. Tegu Varanasio Viešpats Višvešvara, esantis 
šventykloje, tai paliudija.“ Taip kalb÷jo vagis, pildamas 
brangų vandenį elgetai į burną. Staiga Šiva atgavo pirminį 
pavidalą, o Parvat÷ atsistojo šalia jo. Jie palaimino vagį ir 
pasak÷, kad jis vienintelis iš begal÷s margos beširdžių mi-
nios turi teisę įžengti į dangų. Jam Dievo malonę laim÷jo 
tiesa ir meil÷. 

Ieškokite progų patarnauti  

Savanorio širdis turi virp÷ti iš gailesčio matant varg-
šus, bemokslius, alkanus ir ištroškusius žmones, vaikus, 
kurie per sąmyšį buvo atskirti nuo t÷vų, t÷vus, ieškančius 
pasimetusių vaikų, ligonius, silpnus ir kitaip kenčiančius. 
Saugokit÷s įtartinų žmonių, kurie taip pat atvyksta per 
šventes vagiliauti, persp÷kite piligrimus, kad tokių žmonių 
yra, ir pad÷kite jiems saugoti savo daiktus, kai jie turi kur 
nors vykti. Laiduokite jiems saugumą. 

Ieškokite progų pad÷ti. Tarnavimui n÷ra ribų, kurias 
būtų draudžiama peržengti. Kai atvažiuoja autobusas ir iš-
lipę žmon÷s nusiima nuo stogo bagažą, visada kyla sumaiš-
tis. Pad÷kite jiems. Būkite atvykstantiems d÷mesingi, paro-
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dykite kelią į registratūrą. Nežiūr÷kite į kitus iš aukšto vien 
tod÷l, kad jums skirtas ypatingas darbas. Čia atvykę žmo-
n÷s nusipeln÷, kad juos šiltai sutiktum÷te ir skirtum÷te 
jiems savo d÷mesį. 

Savanoriai turi daug dirbti  

 Elkit÷s su svečiais taip, kaip jūs nor÷tum÷te, kad kiti 
su jumis elgtųsi. Įsivaizduokite, kad esate jie, daugelį metų 
troškote atvykti į Nilajamą, reng÷t÷s kelionei, džiugiai jos 
lauk÷te. Autobuso vairuotojas ir konduktorius gali palikti 
keleivius ir eiti sau. Tačiau jei per sumaištį žmogui dings 
koks nors daiktas, kalti būsite jūs, kad nesate d÷mesingi. O 
jei pad÷site jam, v÷liau jis pasakos kitiems: „Ak, vienas ge-
ras draugas pad÷jo mums atgauti daiktus. Jis mus nurami-
no. Kai atvykome į vietą, visi mums rod÷ daug daugiau 
meil÷s, nei rodytų tikrieji gimin÷s. Ten būdami esame tikri, 
kad būsime puikiai aptarnauti, jog patirsime tokią meilę, 
kuri neskirsto žmonių nei pagal kastą, nei pagal pad÷tį vi-
suomen÷je, nei pagal turtą.“ 

Pažiūr÷kite į Mane, apdovanojantį visus pagal nuopel-
nus. Kokią naudą gaunu iš Savo veiklos? Juk Aš esu užsi÷-
męs nuo aušros iki sutemos, nuo sutemos iki aušros. Pie-
tauju ar vakarieniauju labai greitai, kad paliudyčiau jums, 
jog laikas labai brangus. Pasirūpinu visomis įvairių darbų 
smulkmenomis, nes stengiuosi rodyti jums pavyzdį, kaip 
rūpestingai reikia planuoti, pasirengti nenumatytiems atve-
jams. Daugelis jūsų dykin÷ja ir brangias valandas pralei-
džia tuščiai liežuvaudami, šnek÷dami ir ginčydamiesi be jo-
kio tikslo. Dievas yra kiekvieno jūsų veiksmo liudytojas. 
Jis – kiekviename žmoguje, kurį sutinkate. Kai tai suprasite, 
jums bus suteiktas Viešpaties reg÷jimas.  
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Nepraleiskite progos pad÷ti 

Turite brangią galimybę pad÷ti – nepraleiskite jos. Pa-
sinaudokite proga ir ženkite dvasiniu keliu į priekį! Geriau-
sias būdas laim÷ti Dievo malonę – vykdyti nurodymus, 
klausytis patarimų, laikytis drausm÷s ir viską daryti iš di-
del÷s meil÷s. Liūdna, kad žmon÷s nepasinaudoja Manimi 
tiek, kiek nor÷čiau. Aplink tvenkinį, kuriame žydi lotosas, 
šokin÷ja daug varlių. Bit÷s, atskridusios iš toli, negali įtikin-
ti varlių, kad lotoso žiedas sklidinas nektaro. 

Tarnavimas žmon÷ms, kurie čia atvyksta gauti Mano 
palaiminimo ir pasiklausyti kalbų, yra jums puiki galimyb÷ 
išmokti skirti, kas yra tinkama, o kas netinkama, prie nieko 
neprisirišti, padidinti savo atsidavimą, suvokti, kad Sai yra 
vidin÷ visų būtybių esm÷. Linkiu jums visa ko geriausio. 
Būkite kuklūs, malonūs, nuoširdūs. 

Prašanti Nilajamas, gimimo dienos švent÷, 1964 11 22 
 
 
 
 
 
    tsidavimas, susiliejęs su išmintimi, tampa viena. 
Atsidavimas virsta išmintimi. 
Nemanykite, kad tai du atskiri dalykai. 
Vienoje pakopoje tai vadinama atsidavimu, 
kitoje – išmintimi. 
Iš pradžių užauga cukranendr÷,  
paskui iš jos pagaminamas cukrus. 

Satja Sai Baba 
 

A 
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55. PPPP    ILIGRIMYSTö Į SOSTĄ 

Tiesos ieškojimas turi virsti jūsų kasdiene dvasine dis-
ciplina – kiekvieną akimirką reikia skirti šiai svarbiausiai 
pareigai. Tik askez÷ (thapas) gali jums pad÷ti pažinti tiesą. 
Askez÷ – tai visų veiksmų aukojimas aukštesniam tikslui. 
Visi žmogaus veiksmai turi liudyti sielos ilgesį, atgailą d÷l 
praeityje padarytų klaidų, tvirtą pasiryžimą laikytis doros, 
drausm÷s, visada – ir kai sekasi, ir kai patiri nes÷kmę – iš-
likti ramiam. Žodis thaapam reiškia dar ir karštį, degimą, in-
tensyvumą, uolumą. Kaip tik ji, atgaila arba religin÷ askez÷, 
skatina žmogų aukotis ir laikytis drausm÷s. 

Labai svarbu laikytis drausm÷s, kai, kaip dabar, kyla 
daug pagundų išklysti iš kelio. Šiame amžiuje, kai tamsa 
skverbiasi į žmogaus protą, sveikintinas bet kuris mažas 
šviesos žibur÷lis. Tod÷l liepiu jums daryti gerus darbus 
(sath-karma), tinkamai elgtis (sad-aachaara) ir ugdyti teisingą 
požiūrį (sath-pravarthana), tada išmoksite gyventi su Dievu. 
Taip pat stenkit÷s išgirsti dvasią keliančius žodžius, juos 
apmąstyti ir, įvertinę jų svarbą, pagerbti medituodami. Tik 
tai darydamas žmogus mokosi ir gauna naudos. Visa kita 
veikla n÷ra reikšminga. 

Šiandien bus Saul÷s užtemimas. Daugelis ÷m÷ abejoti, 
ar švęsime Mano gimimo dieną, ar ją atid÷sime v÷lesniam 
laikui. Tačiau žmon÷ms nereik÷tų bijoti M÷nulio šeš÷lio, 
metamo ant Saul÷s. Tai n÷ra katastrofa. Didesn÷ nelaim÷ ir 
blogas ženklas – kai iliuzijos šeš÷lis krenta ant žmogaus sie-
los. Protas yra M÷nulis. Siela – Saul÷. Nei vienas, nei kitas 
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netur÷tų užtemti. Nesijaudinkite, kai kas nors nutinka išori-
niame pasaulyje. Jaudinkit÷s, kai kokio nors juodo geismo, 
nešvarios aistros, blogos emocijos, žiauraus ketinimo šeš÷lis 
jūsų vidiniame danguje paskleidžia gąsdinančią tamsą. Te-
gu jūsų širdies gelm÷je niekas neužgožia Viešpaties šviesos, 
v÷sių Jo malon÷s spindulių. 

Prašanti Nilajamo emblema  

Kažkas suard÷ įprastinę s÷d÷jimo tvarką – moterys su-
s÷do kair÷je, o vyrai – dešin÷je pus÷je. Saul÷ kaitina mote-
ris, o vyrai įsikūr÷ medžio šeš÷lyje. Tad ilgai jūsų neužlai-
kysiu. Išskleisiu v÷liavą, Prašanti Nilajamo simbolį, liudi-
jantį didžiąją ramybę. Ji ateina tada, kai žmogus įveikia du-
alumą ir patiria ramią pusiausvyrą bei nepaprastą džiaugs-
mą, kai jo neveikia nei gyvenimo pakilimai, nei nuopuoliai, 
nei skausmas, nei malonumas, kai bangos nurimusios ir 
audra nebesiaučia. V÷liavoje pavaizduota emblema (jos 
materialus pavidalas yra čia, prieangyje), apibendrinanti 
piligrimo kelionę į Viešpaties sostą, kuris yra ant žmogaus 
širdies altoriaus.  

Piligrimas turi pereiti žemiško geismo dykumą, įveikti 
tankius pykčio ir neapykantos brūzgynus, užkopti ant pa-
giežos uolos, tik tada gal÷s atsipūsti žalioje santarv÷s bei 
meil÷s pievoje. Nugal÷jęs savo vidinius priešus, nurimus 
vidiniam pasauliui, jis virs jogu ir gal÷s ils÷tis savo širdies 
tyloje. Tokia yra šešių žiedų kolonos rato viduryje prasm÷. 
Šeši žiedai simbolizuoja šešis energijos centrus (chakras), 
esančius viduriniame stuburo nervų kanale (naadi). 

Netrikdomos ramyb÷s apimtas žmogus pajus, kaip jo 
širdies lotosas išsiskleidžia tūkstančiu žiedlapių ir įsiplies-
kia tiesos liepsna, jį apima didžioji ramyb÷. Tada dvasinis 
ieškotojas suvoks, kad jis ir visa kita yra viena, Aukščiau-
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sioji Tikrov÷. Tokią piligrimyst÷ turi atlikti kiekvienas da-
bar arba v÷liau, šiame arba kitame gyvenime. Tai skelbia 
v÷liavoje pavaizduotas simbolis. Tad žvelgdami, kaip ji ple-
vena Prašanti Nilajame, pasiryžkite iškelti tokią pačią v÷lia-
vą savo širdyje. Ženkite pirmą ilgos piligrimyst÷s žingsnį 
šiandien pat. Atiduokite ir gausite. Susivaldykite ir įgysite. 
Užsimerkite priešais išorinį pasaulį ir aiškiai pamatysite sa-
vo vidinį pasaulį. 

Prašanti Nilajamas, gimimo dienos švent÷, 1965 11 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
    yktis, neapykanta, godumas ir pavydas – tai kliūtys, 
trukdančios žengti meil÷s ir bendradarbiavimo keliu.  
Jos verčia žmogų iš dieviško lygmens  
nusileisti į gyvulišką lygmenį. 

Satja Sai Baba  
 

P 
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56. ŽŽŽŽAIDIMO TAISYKLöS 

Kiekvienas žmogus ieško to, ką pamet÷. Gyvenimas – 
jam duota proga atrasti prarastą ramybę ir džiaugsmą. Jei 
žmogus juos ras dabar, jam nebereik÷s atgimti. Deja, jis ne-
žino ramyb÷s ir džiaugsmo vert÷s, kaip juos rasti – tod÷l jų 
netenka. Jei tik žmogus išmoktų visada galvoti: „Aš esu Ši-
va (Shivoham). Aš esu nemirtingas. Aš esu palaimos prie-
žastis ir šaltinis“, iškart taptų laimingas. Tačiau užuot tin-
kamai save įvertinęs ir pažinęs savo prigimtį, jis bej÷giškai 
aprauda savo silpnumą, skurdumą ir laikinumą. Tai didel÷ 
nelaim÷, iš kurios jį reikia gelb÷ti. 

Elnias patenka į spąstus, dramblys įkrenta į aptvarą, 
gyvat÷ užhipnotizuojama – jie patenka į nelaisvę tod÷l, kad 
pasiduoda savo pojūčiams. Žmogus turi išmokti valdyti sa-
vo pojūčius ir parodyti, kad yra aukščiau už gyvulį, išsiva-
duoti iš gyvuliškos vergov÷s ir įrodyti esąs žmogus, o iš 
tikrųjų – dievas. Kai karalius Barthriharis atsisak÷ sosto ir 
iš÷jo į mišką, kiti valdovai, jo duoklininkai, juok÷si iš tokio 
kvailo poelgio ir klausin÷jo, iš kur jam at÷jo mintis taip pa-
sielgti ir kokią naudą jam tai duos. Barthriharis atsak÷: „Da-
bar aš turiu didesnę, turtingesnę ir ramesnę karalystę, nei 
ta, kurią tur÷jau anksčiau – varganą, tuščią, kenčiančią. To-
kią naudą gavau.“ 
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Aukokite gyvuliškumą  

Aukokite ir būsite išgelb÷ti. Aukokite ne bliaunančią 
avį, arklį ar karvę, o savo gyvuliškumą, geidulingumą, go-
dumą, neapykantą ir pyktį. Paaukokite tas savybes ir nusi-
pelnysite dangaus, kuriame niekas netrikdys jūsų ramy-
b÷s. Paskersti avį – lengva. Jūs nieko neapgausite, nes pra-
šau jūsų paskersti jumyse esančią avį, bailų gyvulį, kuris 
apimtas aklo pykčio, blaškosi bandoje ir kelia sąmyšį. Kar-
tą Gautama Budha pamat÷ į aukojimo vietą vedamą ÷riu-
ką. Jis mažą mielą gyvul÷lį atsargiai užsid÷jo ant pečių ir 
nu÷jo į specialų aptvarą, kur šalies valdovas reng÷si auko-
ti auką. Išgirdęs, kad apeiginis ÷riuko skerdimas duos val-
dovui ir jo šaliai naudos, Budha pasak÷: „Pripažink, kad 
žmogus, princas, vienuolis daug vertingesnis už mažą 
menką ÷riuką. Tad geriau nužudyk mane ir naudos gausi 
šimtą kartų daugiau.“ Paskui Budha patar÷ valdovui, kaip 
įveikti vidines silpnybes ir išrauti ydas, simbolizuojamas 
ritualo aukomis. 

Budha įtikino jį, kad neverta tik÷tis menkos naudos, 
kurią žada kruopščiai atliktos apeigos, ir pasak÷, jog daug 
vertingesn÷ yra malda, kurią kiekvienas indas kalba saulei 
tekant ir leidžiantis: „Tegu visos būtyb÷s būna laimingos“ 
(sarvejanaah sukhino bhavanthu). Aukoti gyvą būtybę ir tik÷-
tis laim÷s dabar ar v÷liau, kad ir kaip tiksliai atliekamas ri-
tualas – savanaudiškas veiksmas. Neder÷tų jo skatinti. Žu-
dyti gyvūną, kad pats ilgiau bei linksmiau gyventum – 
peiktinas veiksmas. Jį galima palyginti su g÷dinga puikybe 
tų, kurie giriasi ir didžiuojasi, jog turi atominę bombą, ga-
linčią paversti pelenais miestus ir šalis. Jie verčia žmoniją 
dreb÷ti iš baim÷s taip, kaip dreba aukojamas gyvūnas.  

Žmonijos d÷kingumo nusipelno tik tie, kurie grindžia 
savo veiksmus visuotinai priimta nuostata, jog kiekvienoje 
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būtyb÷je yra Dievas, kiekvieno darbo, žodžio ir minties 
priežastis. Visos būtyb÷s – g÷l÷s, suvertos ant vieno siūlo į 
įvairiaspalvę girliandą Viešpačiui. Štai jūs kalbate apie 
tarptautinį susitarimą, tačiau jis bus įmanomas tik tada, kai 
išnyks žodžio „tauta“ skirtingumo ir atskirumo prasm÷s ir 
jūs visuose žmon÷se reg÷site Viešpatį. Kai jums į koją 
įsminga spyglys, sudr÷ksta akys, nes koja ir akys – to paties 
kūno dalys. Jums taip pat turi skaud÷ti širdį ir tada, kai už-
mynę sutraiškote kirminą. Tebūna tai jūsų dvasinis darbas. 
Dirbkite jį tol, kol jis virs jūsų esme.  

Kai egoizmas ima viršų, Dievą pamirštate 

Viena papūga buvo išmokyta sakyti: „Ram, Ram, 
Ram“. Tačiau kai kat÷, pagavusi paukštį, suleido į jį nagus, 
jis iš didelio skausmo ÷m÷ čirkšti kaip visos papūgos. 
Paukštis pamiršo sakyti: „Ram, Ram, Ram“! Tas pat nutin-
ka ir jums. Kai egoizmas ima viršų, Dievą pamirštate, ne-
prisimenate, kad Jis yra visur. 

Kartą gyveno vienas sultonas. Jo dukt÷ nuolat medita-
vo Dievą. Ji buvo labai pamaldi ir tyra. T÷vas nusprend÷ 
atiduoti ją į žmonas tik tokiam vyrui, kuris būtų toks pat 
dvasingas ir taip pat uoliai darytų dvasines pratybas. Kai-
mynin÷s šalies princas pasipiršo merginai ir ÷m÷ taip įky-
riai prašyti jos rankos, kad sultonas tur÷jo paspartinti duk-
ters vestuves. 

Sultonas, ieškodamas tinkamo jaunikio, vieną vakarą 
mečet÷s kampelyje pamat÷ medituojantį jauną fakyrą. Jo 
veidas švyt÷jo nepaprasta vidinio džiugesio šviesa. Sulto-
nas tyl÷damas ilgai į jį žiūr÷jo. Kai pagaliau vaikinas pabu-
do iš meditacijos, sultonas paklaus÷, ar jaunuolis vedęs, o 
išgirdęs neigiamą atsakymą labai nudžiugo, prisistat÷ ir pa-
siūl÷ vesti savo dukterį. Fakyras pasak÷ esąs pernelyg ne-
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turtingas, kad gal÷tų išlaikyti žmoną princesę. Tada sulto-
nas papasakojo apie jos dvasingumą ir liep÷ jam pagalvoti. 
Fakyras sutiko. Sultonas pažad÷jo vestuv÷ms duoti tik tris 
paisas: vieną – nupirkti betelio riešutą, antrą – palmių cuk-
raus, trečią – smilkalų. Abu susitar÷ d÷l sąlygų. Princes÷ iš-
vyko su fakyru gyventi į karavankiemį. 

Tik÷kite Dievu  

Po kelių dienų jaunoji nuotaka rado vyro drabužyje 
įrištą mažą duonos gabaliuką ir paklaus÷, iš kur jis ten atsi-
rado. „Palikau jį rytui“, – atsak÷ jis. Princes÷ papriekaišta-
vo, jog taip darydamas jis pasirod÷ nesąs vertas fakyro var-
do, kad yra netikintis, nes suabejojo Dievo meile ir geb÷ji-
mu pamaitinti Savo vaikus. Vyras netik÷jo Dievu ir Jo gai-
lestingumu. Tai tarusi jaunoji moteris grįžo pas t÷vą ir to-
liau netrukdoma dirbo dvasinį darbą. Tas, kuris pasodino 
gležną sodinuką, jausis už jį atsakingas ir jį laistys tol, kol 
šis virs vešliu augalu. Tik÷kite Dievu. Nepamokslaukite. 
Nesiliaukite tobul÷ję. 

Dievas yra bešališkas – Jis subrandina tokį medžio vai-
sių, kokia yra jo s÷kla. Štai pasodinote rūgštų mangą ir tiki-
t÷s panaudoti jį sūrymui. Tad kod÷l dejuojate, kad vaisius 
neskanus? Elkit÷s gerai – skinsite gerus vaisius. Jei blogai 
elgiat÷s, nekaltinkite Dievo, kad už blogus darbus Jis pel-
nytai jums atlygina. Kartą Guru Nanakas120 susikaupęs kaž-
ką raš÷. Staiga jį užkalbino vienas žmogus. Nanakas nieko 
neatsak÷. Paklaustas v÷liau jis atsak÷: „Mano širdis, pa÷mu-
si sutelktos į Dievą minties plunksną ir pamirkiusi ją į su-
degintų juslinių malonumų rašalą, raš÷.“ Šalies likimą le-

                                                 
120  Guru Nanakas – XVI a. indų religinis vadovas ir sikhizmo, mono-

teistin÷s Indijos religijos, neigiančios stabmeldystę, kastas ir pripa-
žįstančios visų lygybę prieš Dievą, įkūr÷jas. 
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mia jos gyventojų charakteris, o jį galima išlavinti ir ištobu-
linti dirbant dvasinį darbą, žengiant sunkiu keliu, stebint 
savo elgesį, valdant troškimus. Dievas yra serg÷tojas. Kaip 
serg÷tojas, Jis turi žmones persp÷ti ir bausti, kad jie atpras-
tų nuo netikusių įpročių. Jei reikia – serg÷tojas, žmogų tai-
sydamas ir gydydamas, gali suteikti skausmo.  

Visi privalo elgtis tinkamai 

Jei norite s÷km÷s, turite neperžengti ribų, valdytis, lai-
kytis apribojimų. Jei žmon÷s neseks savo minčių, žodžių ir 
darbų, prasid÷s nelaim÷s. Žodis shaastra reiškia „tai, kas 
nubr÷žia ribas“. Taisykl÷s buvo sukurtos tod÷l, kad žmon÷s 
nor÷jo ištobulinti gyvenimo meną. Įsivaizduokite, kad per 
futbolo rungtynes niekas nepaiso taisyklių, jog n÷ra nei 
baudų, nei užribio, nieko, pagal ką galima būtų spręsti, kas 
žaidžia gerai, o kas blogai, kas laimi, o kas pralaimi. Žaidi-
mas neteks žavesio, virs tikru pragaru, peštyn÷mis. Elgesio 
taisyklių turi laikytis visi: politikai, vadovai, pavaldiniai, 
vienuoliai, visuomen÷s bei vienuolynų vadovai, mokslinin-
kai ir kiti, kurie privalo rodyti pavyzdį, nes vadovauja. Tai-
gi jų atsakomyb÷ didesn÷. 

Žmon÷s gražiai kalba apie nedualumą (adhwaitha), vi-
sų vienovę, tačiau pernelyg pabr÷žia menkus skirtumus ir 
savitumus. Jie giriasi, jog važiuoja į Putapartį 20, 15 ar 10 
metų, tarsi pagal kelionių į Putapartį skaičių skirstytume 
sek÷jus į vyresniųjų ir jaunesniųjų grupes. Iš tikrųjų reikia 
vertinti tik tai, ar tos kelion÷s pad÷jo žmogui pasikeisti į ge-
ra. Ką jūs čia gavote? Kokias pamokas išmokote? Kaip jums 
pavyko užlopyti į išorę nukreiptų pojūčių skyles, pro ku-
rias išteka jūsų geb÷jimas skirti, kas yra tinkama, o kas ne-
tinkama. D÷l to džiūsta vidinio džiaugsmo šaltinis. 
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Akys, žvelgiančios tūkstančiu krypčių, švaisto reg÷ji-
mą, ausys, besiklausančios begal÷s netikrų melodijų, eik-
voja protą, rankos, trokštančios dirbti blogus darbus, sil-
pnina žmogų. Taip žmogus degraduoja. Žmogus yra die-
viškas – tad aplink save turi matyti tik dieviškus vaizdus. 
Žuvis turi būti vandenyje, kad išgyventų. Žmogus taip pat 
turi būti paniręs į dieviško džiaugsmo jūrą. Tačiau jis, 
užuot taip elgęsis, stengiasi palaikyti savo gyvybę dirbti-
niu kv÷pavimu ir perpiltu krauju. Žmogus pats yra nemir-
tingumo ir palaimos įsikūnijimas. Tad kod÷l jis ieško pa-
laimos išor÷je? 

Tegu žmogų visur lydi dieviškas džiaugsmas 

Svarbiausia supraskite, kad visuose yra Sai. Nekęsda-
mi kito žmogaus, nekenčiate Sai. Nekęsdami Sai, nekenčia-
te savęs. Suteikdami kitam skausmą prisiminkite, kad jis 
yra jūs, tik turi kitokį pavidalą ir vardą. Pavydus žmogus 
pats kenčia. Kod÷l pykstate, jei kitam sekasi? Kod÷l siunta-
te, jei kitas sočiai pavalgęs? Vaduokit÷s iš pavydo. Būkite 
laimingi, kai kiti laimingi. Tai Viešpačiui labiau patiks už 
jūsų kartojamas mantras ar g÷les, kuriomis apkraunate Jo 
paveikslą ar statulą, ir net už valandas, praleistas kalbant 
rožinį ar medituojant. 

Indija – daugelio religijų ir filosofijų gimtin÷, tačiau jų 
šalininkai nebesilaiko n÷ vienos iš jų. Religijos ir filosofijos 
naudojamos tik kaip etiket÷s, žyminčios žmones ar ben-
druomenes, ar kaip uniformos, skirtos tam tikriems tiks-
lams ir tam tikroms progoms. Žmon÷s didžiuojasi, kad lan-
ko klubus ar azartinių žaidimų vietas, bet g÷dijasi nueiti į 
šventyklą ar pas dvasinį vadovą. Jie gyvena prabangiau, 
nei gali sau leisti, ir beatodairiškai grimzta į skolas, nes bū-
tinai nori tur÷ti visų turtingo gyvenimo daiktų: tranzisto-
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rių, striukių, šaldytuvų ir pan. Noras pasirodyti prieš kitus 
ir juos pralenkti savo gyvenimo lygiu, atrodyti puikesniam 
už kitus verčia žmogų būti viskuo nepatenkintam ir kitus 
apgaudin÷ti. Gyvenkite kukliai, valgykite švarų maistą, do-
rai leiskite laisvalaikį. Galvokite apie tarnavimo visuome-
nei idealus. Vadovaukit÷s tiesa, dora, ramybe ir meile. Tokį 
palaiminimą šiandien jums teikiu. 

Prašanti Nilajamas, 1965 11 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
   lapia žem÷ – lietaus ženklas. 
Dvasin÷ ramyb÷ – tikrojo atsidavimo Dievui požymis.  
Tokia užsitarnauta ramyb÷  
saugo žmogų, kai ištinka nes÷km÷s,  
ir suteikia j÷gų, kai jam tenka iškęsti  
praradimą ar nešlovę.  

Satja Sai Baba 
 
 

Š 
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57. ŠŠŠŠAUKSMAS IR ATSAKAS 

Kartą vienas dvasinis ieškotojas nu÷jo į džiungles. 
Kiūtindamas pro atžalyną jis staiga išgirdo liūto riaumoji-
mą. B÷gdamas nuo žv÷ries, žmogus greitai įlipo į medį. 
Liūtas jį pamat÷ ir baisiai įsiutęs ÷m÷ sukti ratus aplink 
medį. Tačiau medyje buvo meška, kuri ÷m÷ artintis prie 
nelaim÷lio. Tad žmogus nusprend÷ sliuogti viena iš banja-
no šakų žem÷n. Laim÷, šaka buvo išleidusi dvi šaknis121, 
kurių jis abiem rankom ir įsitv÷r÷. Deja, šaknis grauž÷ dvi 
žiurk÷s: viena balta, kita juoda. Kiekvienas jų kąsnis k÷l÷ 
gr÷smę žmogaus gyvybei. Maža tokios pavojingos pad÷-
ties, staiga ÷m÷ varv÷ti viršūn÷s šakose buvęs medaus ko-
rys. Nelaim÷lis iškišo liežuvį tik÷damasis, kad ir jam teks 
keli lašeliai. Deja, medus pratek÷jo pro šalį. Apimtas nevil-
ties ir baim÷s žmogus ÷m÷ šauktis savo dvasinio mokyto-
jo: „O, gurudži, ateik ir išgelb÷k mane!“ Kaip tik tuo metu 
dvasinis mokytojas ÷jo pro šalį ir išgirdo šauksmą. Jis puo-
l÷ gelb÷ti savo mokinio – pa÷męs lanką bei str÷lių, nušov÷ 
liūtą ir mešką, nuvijo žiurkes ir išvadavo savo sek÷ją iš 
mirties. Paskui mokytojas parsived÷ mokinį į savo ašramą 
ir mok÷ jį žengti išsivadavimo keliu.  

                                                 
121  Banjano medis ypatingas tuo, kad jo šakos leidžia šaknis, iš kurių 

išauga kiti medžiai. Taip atsiranda banjano medžių girait÷. 
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Dvasinis mokytojas ateina tada,  
kai šaukiat÷s jo labai nuoširdžiai  

Šis pasakojimas jums primena, jog pasaulis yra džiun-
gl÷s, po kurias jūs klaidžiojate. Liūtas – tai jūsų baim÷, ve-
janti į pasaulietin÷s veiklos medį. Meška – jus gąsdinantis ir 
persekiojantis nerimas. Kod÷l kabinat÷s į vilties ir nusivyli-
mo šaknis: pasiduodate prieraišai ir saistantiems darbams? 
Dvi žiurk÷s – tai diena ir naktis, ÷dančios gyvenimą, o jūs 
m÷ginate paragauti nors kelis saldžius egoizmo ir savinin-
kiškumo lašus. Kai jums tai nepavyksta, apimti agonijos 
šaukiat÷s dvasinio mokytojo. Tada jis pasirodo jūsų viduje 
arba išor÷je ir išvaduoja iš baim÷s bei nerimo. 

Jei šauksite labai nuoširdžiai, jis iš tikrųjų atsilieps. 
Atsikratykite visų nereikšmingų troškimų ir savo kenčian-
čioje širdyje šaukit÷s mokytojo. Melskit÷s ne lūpomis, kaip 
dabar, ir ne virtuv÷s kamputyje įrengtoje maldos vietel÷je, 
nes tada garbinate Viešpatį viena akimi steb÷dami ant vi-
rykl÷s verdantį patiekalą, o nosimi uostydami padažo 
kvapą. Jūsų mintys apie Dievą užteršiamos prieraiša prie 
juslinių objektų (vishaya-vaasana). Tarp to, ką sakote ir gali-
te, ir to, ką darote ir nuveikiate, – didžiul÷ praraja. Juk gir-
d÷jote apie Utharakumarą, kuris iš tikrųjų buvo bailys, bet 
gyr÷si, kad bematant gali įveikti priešus. Valandų valan-
das jis gal÷jo d÷styti mūšio teoriją, tačiau n÷ trupučio ne-
nutuok÷, kaip ją pritaikyti gyvenime. Viešpačiui rūpi tik 
vidin÷ veiksmo paskata.  

Mekoje, mečet÷s kamputyje miegojo Abdula. Išgirdęs 
virš savo galvos kalbančius du angelus, jis staiga pabudo. 
Angelai tar÷si d÷l Palaimintųjų sąrašo. Pasak vieno angelo, 
kažkoks Mahbubas iš Sikandaro miesto nusipeln÷ sąraše 
būti pirmas, nors jis ir nebuvo aplankęs šventojo miesto. 
Tai išgirdęs Abdula nuvyko į Sikandarą ir pamat÷, kad 
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žmogus yra sulysęs, varganas kurpius, taisantis žmon÷ms 
batus. Jo gaunamo atlyginimo vos pakako skurdžiai pragy-
venti. Per daugelį metų jis buvo sutaupęs kelis variokus. 
Juos jis vieną dieną nusprend÷ išleisti brangiam patiekalui, 
kurio ketino pavaišinti savo vaikelio besilaukiančią žmoną 
ir taip ją maloniai nustebinti. Tačiau grįždamas namo vyras 
išgirdo, kaip išbad÷jęs elgeta prašo išmaldos. Mahbubas ne-
gal÷jo pro jį praeiti – jis atidav÷ puodą su brangiu patiekalu 
vargetai ir atsis÷dęs šalia jo džiaug÷si, kad žmogaus veidas 
nušvito. Tas poelgis peln÷ jam pagarbią vietą palaimintųjų 
sąraše. Tokios vietos į Meką vykstantys piligrimai ir išlei-
džiantys labdarai milijonus dinarų negal÷jo gauti. Dievui 
rūpi ne fanfaros ir sambrūzdis, o jausmas, su kuriuo dirba-
mas darbas.  

Dievui rūpi jausmas, su kuriuo dirbamas darbas 

Seniai seniai Govardhanos mieste stov÷jo maža Šrinat-
ho šventykla. Vargšas to krašto braminas tur÷jo tik vieną 
sūnų, šešerių metų berniuką, kuriam labai patiko klausytis 
pasakojimų ir legendų apie Krišną, jo žaidimus. Kartą ga-
nydamas galvijus, vaikas nuklydo į pievą, kur buvo šven-
tyklą, ir ten pamatęs Krišnos atvaizdą, paman÷, kad tai – 
Pats Dievas. Berniukas pakviet÷ Krišną išeiti į lauką ir pa-
žaisti su juo m÷nesienoje. Šventyklos durys buvo užrakin-
tos, tačiau Viešpats iš÷jo ir abu berniukai, laikydamiesi už 
rankų, apšviesti sidabrin÷s m÷nulio šviesos, nu÷jo per pie-
vą. Krišna išsitrauk÷ savo fleitą ir, atsis÷dęs ant akmens, 
grojo bramino sūnui, labai jį nudžiugindamas. Po kelių va-
landų jis grįžo su draugu, kurį vadino „broliu“. Niekieno 
nepasteb÷tas Krišna dingo šventykloje, kur pro durų plyšį 
buvo matyti jo statula. 
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Bramino sūnus nebegal÷jo kęsti atsiskyrimo nuo savo 
dieviško draugo – visą naktį ir rytą jis verk÷ anapus šven-
tyklos durų. Ten v÷liau jį rado t÷vai ir šventikas. T÷vai pri-
muš÷ vaiką, kad šis suk÷l÷ jiems tiek daug rūpesčių, o šven-
tikas pamat÷ to mušimo pasekmes – Krišnos statula ÷m÷ 
kraujuoti. Jei pavadinsite Dievą broliu, Jis atsilieps ir taps 
linksmu jūsų draugu, vadovu bei įkv÷p÷ju. Jis niekada ne-
nuvilia tų, kurie Jo šaukiasi nuoširdžiai ir tik÷dami. 

Prašanti Nilajamas, gimimo dienos švent÷, 1965 11 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
     oterys – namų, šalies ir pasaulio namų kūr÷jos. 
Jūs esate motinos, ugdančios jaunąją kartą. 
Tad savo širdyje puosel÷kite dvasinį troškulį –  
siekite šviesos, meil÷s, išminties ir palaimos. 

Satja Sai Baba 
 

M 
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58. MMMMOTINA IR TöVYNö 

Matau daugybę jūsų, susirinkusių iš šio ir aplinkinių 
kaimų. Esu laimingas, kad čia atvykau. Jaučiu daug tiek vi-
dinio, tiek išorinio džiaugsmo bei ramaus pasitenkinimo. 
Vyksta didel÷ švent÷. Puosel÷kite meilę ir bendradarbiavi-
mą – džiaugsmas jūsų niekada nepaliks. Neskatinkite gin-
čų, neatsiskirkite nuo kitų, bet stenkit÷s bendradarbiauti 
d÷l visų gerov÷s. Egoizmas (ahamkaaram) ir savininkišku-
mas (mamakaaram) kenkia meilei ir bendradarbiavimui. 
Stenkit÷s jų atsikratyti. Prad÷kite tarnauti vargšams bei 
kenčiantiems. 

Tarnavimas bus veiksmingiausias tada, kai jį statysite 
ant „Tu esi Tai“ (Thath thwam asi) pamatų. N÷ra Kito, yra 
tik Vienas. Aitvarai skrenda aukštai, tačiau visus juos laiko 
tas pats oras, tas pats v÷jas. Aitvarai neturi savo atskiros 
valios. Vandens puodyn÷se matyti aib÷ saul÷s atspindžių, 
tačiau saul÷ yra viena. Jei puodyn÷ sudūžta arba vanduo iš-
džiūva, saulei nieko nenutinka. Kai padedate kitiems, iš 
tikrųjų padedate sau, nes bet koks tarnavimas kitiems yra 
tarnavimas Sielai. Jei kitas skursta, negalite jaustis turtingi. 
Jei kitas kenčia, negalite džiaugtis. T0a pati srov÷ teka vi-
sais ir teikia gyvybę. „Visa yra Dievas“ (Isaavaasyam idam 
sarvam). „Visa yra Vasudeva“ (Vaasudevassarvam idam). Nei 
daugiau, nei mažiau. 
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Gerbkite savo motiną ir T÷vynę  

Šią pamoka Bharatos šalis nuo senų senov÷s duoda sa-
vo vaikams. Vedos skelbia: „Gerbk savo motiną kaip 
Dievą“ (maathru devo bhava). Tą patį galima pasakyti apie 
šalį, kurioje gim÷te. Gerbkite ją ir saugokite jos kultūrą. 
Gerbkite savo motiną, kuri su meile jus užaugino, jumis rū-
pinosi ir jums aukojosi. Kad ir koks garsus būtų žmogus, 
jeigu jis negerbia savo motinos, niekas negerbs jo. Žmogus, 
kurio širdis tokia kieta, kad jos nesuminkština motinos mal-
davimai, vertas gailesčio.  

Laim÷jome laisvę. Šalis išsivadavo iš daugiau nei šim-
tą metų mus valdžiusių svetimšalių. Tačiau išsilavinę žmo-
n÷s bei vadovai tebegalvoja apie Vakarų kraštų kultūrą ir 
įpročius. Mes tebesižavime vakariečių madomis, apranga, 
kalba, nuomone, elgesiu. Esame nepriklausomi, o priklau-
somyb÷ nuo šitų dalykų išliko. Amžinoji visuotin÷ religija, 
motinos v÷rinio deimantas, išimamas ir į jo vietą tvirtina-
mas plastmas÷s gabaliukas. Šios mokyklos vadovyb÷ ir ko-
miteto nariai turi rūpintis, kad moksleiviai suprastų, jog 
amžinoji visuotin÷ religija jiems gali suteikti ramybę, 
džiaugsmą, drąsą. 

Matome, kaip Kristaus įkv÷pti misionieriai keliauja 
tūkstančius kilometrų nuo savo namų į kraštus, kuriuose 
svetima kultūra, keisti mitybos, aprangos įpročiai, kalbama 
nežinomomis kalbomis, ir skelbdami savo id÷jas kuria ten 
mokyklas, ligonines. Jie atvyksta taip pat ir į mūsų šalį, nes 
šios senos sanklodos vaikai nebepaiso vertingo išminčių 
palikto palikimo, pamiršta jį ir jo netenka. 

Mokyklose vaikai, m÷gdžiodami anglų vaikus, kartoja: 
„Be-be, juodoji avyte, ar turi vilnos?“ Iš mokinių atimama 
galimyb÷ giedoti šventuosius posmus, kuriuos senov÷je 
giedoti buvo raginami kaimo mokyklų vaikai. Tie posmai 
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ramindavo ir suteikdavo stipryb÷s visam gyvenimui. Tai 
amžinas turtas. „Be-be, juodoji avele“ – juokinga dainel÷, 
kurios paaugusiam vaikui nebereikia. 

Stipryb÷s šaltinis yra jumyse, jūsų sieloje 

Tai nereiškia, kad turite nem÷gti kitų kalbų. Gerbkite 
savo gimtąją kalbą, mokykit÷s tinkamai ją vartoti, tačiau 
nepuosel÷kite neapykantos kitoms kalboms. Visomis j÷go-
mis ginkite savo gimtąją kalbą ir T÷vynę. Ruoškit÷s tam dar 
mokydamiesi mokykloje. Kaip gal÷dami tobulinkite savo 
įgūdžius, lavinkite savo charakterį, intelektą, rūpinkit÷s 
sveikata. Stipryb÷s šaltinis yra ne pinigai, gimin÷s, fiziniai 
geb÷jimai, o jūs patys, jūsų siela. Pažinkite ją, nagrin÷kite 
ją, semkit÷s iš jos stipryb÷s, matykite ją visuose ir visiems 
pad÷kite. 

Dabar gyvenate tokiu metu, kai turite suprasti draus-
m÷s vertę. Tačiau patys būsite drausmingi tik tada, kai 
drausmingi bus mokytojai, t÷vai, visuomen÷s vadovai. Visi 
turi mokytis suvaldyti laukinę aistrų bei jausmų prigimtį – 
jei pasiduosite, pražūsite. Pakistaną ir jo sąjungininkus bei 
Kiniją galima įveikti drausme, savikontrole, noru tarnauti 
žmon÷ms. Dabar metas būti nuolankiems ir melstis. Mels-
kite Visagalį Dievą visur: prie savo namų altoriaus, kaimo 
šventykloje ir savo širdyje, kad jus išgelb÷tų ir apsaugotų. 
Tokiu ginklu gali naudotis net silpniausias žmogus. Juo ga-
lima nugal÷ti stipriausią priešą. Laiduoju – niekas mūsų se-
nai ir kilniai amžinosios visuotin÷s religijos motinai nepa-
darys nieko blogo. 

Dharmavaras, Zilos Parišado mokykla, 1965 11 27 
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     eil÷s negalima vertinti  
pagal žmogaus kastą, tik÷jimą,  
ekonominę pad÷tį ar intelektualius laim÷jimus.  
Ji turi tek÷ti laisvai, nieko nepaisydama,  
nes žmogaus prigimtis yra myl÷ti ir ieškoti dykumos, 
kurią meil÷s vanduo gali paversti derlinga žeme. 

Satja Sai Baba  
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