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Kalba Satja Sai, XII t.45 sk.

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/banana-and-peel
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TIKĖTI IR PAKLUSTI
Jei norite patirti dieviškumą, labai svarbu 
besąlygiškai tikėti. Neturėtų kilti nė men 
kiausios abejonės. Tas, kas gyvena 
netikėdamas Dievą, yra lyg bedvasis 
lavonas. Papasakosiu istoriją, atsk
leidžiančią tikėjimo jėgą. Vienas mažas 
kaimo berniukas mokyklą lankė gretim ame 
miestelyje. Pakeliui jis turėdavo pereiti 
mišką. Paprastai namo jis grįždavo gerokai 
prieš saulėlydį. Bet vieną dieną atsitiko 
taip, kad iš mokyklos jam teko išeiti vėlai 
vakare, ir jau buvo sutemę. Berniuką 
tamsus miškas baugino, ir jis pasiskundė 
motinai, kad bijo naktį vaikščioti vienas. 
Mama paklausė: „Ko tu bijai? Jei tau reikia 
draugijos, garsiai šauk kviesdamas brolį. Jis 
tau padės.“ Berniukas nustebo: „O kas yra 
mano brolis?“ Motina atsakė: „Ne kas kitas, 
o Viešpats Krišna. Dievas yra motina, tėvas, 
mokytojas, brolis, giminaitis, draugas – 
viskas. Kai pakliūvi į bėdą, nedvejodamas 
kreipkis į jį pagalbos.“ Berniukas patikėjo 
kiekvienu mamos žodžiu. Kitą dieną 
grįždamas iš mokyklos tamsoje jis pašaukė: 
„Broli Krišna!“ Po kelių akimirkų Krišna 

pasirodė berniuko akivaizdoje vaikino 
pavidalu ir tarė: „Ko bijai, juk aš čia? 
Palydėsiu tave namo.“ Jis palydėjo berniuką 
iki kaimo pakraščio ir dingo. Berniukas 
papasakojo mamai, kad brolis jam išties 
padėjo, kaip ji ir buvo sakiusi. Motina 
atsakė: „Jis padeda ne tik tau, bet ir visiems, 
kurie šaukiasi jo pagalbos.“ Nuo to laiko 
berniukas šaukdavosi brolio, kai jam 
prireikdavo pagalbos, ir Krišna niekada jo 
nenuvylė. Pamažu vaikas įgavo drąsos. Jei 
besąlygiškai tikėsite, Dievas tikrai jums 
padės ir padarys jus bebaimius. Ž� monės, 
kurie tiki Dievą, niekada nebus apleisti. Bet 
vargas tiems, kurie netiki.

Kalba Satja Sai, XXVII (1994)

Klausimai 
1. Apimti rūpesčių kartais pamirštame 

šauktis Dievo. Tačiau esame patikinti, 
kad Jis visada bus šalia ir padės mums. 
Kaip prisiminti, kad Dievas visada yra 
šalia mūsų?

2. Kaip diena po dienos stiprinti savo 
tikėjimą?

KĄ REIŠKIA „PAKLUSTI“?
Kai mėginsime suprasti žodžio śaraṇāgati 
(pasiduoti, paklusti) reikšmę, pastebėsite, 
kad iš pradžių Ardžuna ėmė klausinėti 
Viešpatį Krišną manydamas, jog naudojasi 
savo intelektu, savo gebėjimu tyrinėti ir 
atskirti, kas teisinga, o kas ne. Jis manė, kad 
tai daro savo jėgomis. Kadangi Ardžuna 
labai pasitikėjo savimi ir manė galįs būti 
pranašesnis ir pranokti Dievo galias, 
netikėtai susidūrė su sunkumais ir 
neįstengė nuspręsti, ką daryti ir ko neda
ryti. Vos pastebėjęs, kad negali žengti 
pirmyn ar net grįžti atgal, tiesą sakant, kai 
atsidūrė akligatvyje, jis kreipėsi į Viešpatį 
Krišną sakydamas: „Vykdysiu tavo įsaky

mus, nes negaliu nuspręsti, ko imtis. Esu 
pasirengęs tau paklusti ir vykdyti viską, ko 
nori, ir darysiu tai iš visos širdies.“ Taip jis 
mintimis, žodžiais, veiksmais ir visa kuo 
kitu visiškai atsidavė Dievui. S� itaip paklusti 
moko Bhagavadgyta.

Summer Showers 1972

Klausimai
1. Kaip galime „mielai“ priimti viską, kas 

pasitaiko mūsų kelyje (iš tiesų 
paklusdami)?

2. Kaip puoselėti ir išsaugoti tikėjimą 
Dievu?

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/power-faith/
https://saispeaks.sathyasai.org/discourses/?collection=Summer%20Showers%201972
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NUOSTATA PAKLUSTI
vykdyti Ramos įsakymus. Tad kaip pakelti 
tokį smūgį, kai Rama paprašė statyti trobelę 
mano parinktoje vietoje?“ Suvokęs, kokie 
šventi Lakšmanos jausmai ir nuoširdi nuos
tata paklusti, Rama pats nurodė trobelei 
vietą.

Kalba Satja Sai, XXXI t. (1998)

Klausimai
1. Kaip galime sustiprinti savo tikėjimą, 

kad besąlygiškai paklustume 
kiekvienam Viešpaties norui?

2. Kokių veiksmų turime imtis 
kasdieniame gyvenime, kad 
užtikrintume, jog priimdami kiekvieną 
sprendimą, prieš vykdydami užduotis, 
siektume Jo palaiminimo ir pritarimo? 

Lakšmana yra puikus nuostatos paklusti 
pavyzdys. Kai Rama, Syta ir Lakšmana išėjo 
į mišką ir pasiekė Č� itrakutą, Rama 
Lakšmanai tarė: „Jaučiuosi pavargęs, Syta 
irgi pavargusi. Pasilikime čia. Norėčiau, kad 
pastatytum trobelę, kurioje galėtume apsis
toti ilgesnį laiką. Jei reikės, ir visus dešimt 
metų. Trobelę gali statyti kur nori.“ Išgirdęs 
šiuos žodžius Lakšmana pasijuto įskaudin
tas ir iš sielvarto nunarino galvą. Tai 
pastebėjusi Syta paklausė: „Kodėl 
nusiminei, Lakšmana? Tavo brolis nieko 
šiurkštaus nepasakė. Kodėl taip jautiesi?“ 
Lakšmana paaiškino: „Ar aš kada nors 
rinkausi pats? Palikau motiną, žmoną, visus 
gyvenimo patogumus ir išėjau jus lydėti ir 
abiem jums tarnauti. Aš visa esybe paklusau 
Ramai. Ar galiu ką nors rinktis? Noriu 

BLOGA DRAUGIJA YRA ABEJONIŲ PRIEŽASTIS
Paklusęs Dievo valiai žmogus tam tikromis 
aplinkybėmis kartais suabejoja ir sutrinka. 
Pavyzdžiui, „Ramajanoje“, Ramai su 
Lakšmana išėjus ieškoti Sytos, Lakšmana 
staiga pasijuto pavargęs ir pareiškė, kad 
jam atsibodo ieškoti Sytos ir jis norėtų grįžti 
į Ajodją, kur gyventų patogiau. Rama 
nusišypsojo ir tarė: „Eime toliau. Vėliau 
viską paaiškinsiu.“ Kaip Lakšmana, 
anksčiau tvirtinęs, kad Rama jam yra viskas 
ir kad nė akimirkos negyventų be Ramos, 
staiga taip pakeitė požiūrį? Kodėl ėmė 
rūpintis kūno patogumais?
Nukeliavę tam tikrą atstumą, juodu susėdo 
po medžiu. Tą akimirką Lakšmana ėmė 
skaudžiai gailėtis. Jis suprato savo klaidą, 
apkabino Ramai kojas ir tarė: „Broli! Atleisk 
man, ką sakiau. Nesuprantu, kaip man šita 
netikusi mintis šovė į galvą. Kodėl taip 
nutiko?“ Tada Rama atsakė: „Lakšmana! 
Vietovėje, per kurią neseniai praėjome, 

dažnai lankydavosi rakšasė S�urpanakha, ji 
ilsėdavosi po tuo medžiu. Toji vieta 
persisunkusi visomis jos blogosiomis savy
bėmis. Tie virpesiai ir sukėlė tau blogas 
mintis. Vos iš ten pasitraukei, vėl pasireiškė 
tavo įgimtas gerumas.“ S� is nutikimas moko, 
kad žmonės turi saugotis tam tikrų vietų ar 
asmenų. Venkite blogos draugijos. Būkite 
atokiau nuo tų vietų, kuriose veši blogosios 
savybės. Vietos vibracija veikia dažnai joje 
besilankančius asmenis.

Kalba Satja Sai, XXVIII t. (1995)

Klausimai 
1. Būti supamam gerų žmonių tikrai yra 

Dievo malonė. Kaip užtikrinti, kad 
visada būtume tarp gerų žmonių?

2. Kaip galime gyventi pavyzdingai ir 
tapti gera draugija kitiems?

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/love-and-surrender/
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/god-trinity-and-cosmos/
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Tikėjimas yra pirmoji ir svarbiausia savybė, 
kurią žmogus paveldi gimdamas. 
Pirmiausia jis patiki savo motina. Motina 
gali jį bausti ar mušti, bet jis vis tiek tvirtai 
ja tiki. Tai motinos meilės didybė. Ž� mogus 
Dievu turėtų tikėti taip pat, kaip tiki savo 
motina. Bet, deja, jam trūksta tokio tvirto 
tikėjimo.
S� iandien žmogus tiki viskuo, kas vyksta 
pasaulyje. Pavyzdžiui, kai laikraštyje 
pasirodo naujiena, kad kas nors Rusijoje 
mirė vienomis ar kitomis aplinkybėmis, 
patikime šia naujiena nė kiek neabejodami. 
Kodėl patikėjome ta žinia? Kas mums 
perdavė šią naujieną? Tik laikraštis. Tikime 
laikraščiais, bet negalime patikėti amžinos 
tiesos suteikta patirtimi ir taikyti ją kasdie
niame gyvenime. Norėdami tvirtai patikėti 

amžinąja tiesa, turime ugdyti kilnias savy
bes. Tai mūsų pagrindinė pareiga. Be to, 
šitaip sustiprės mūsų tikėjimas Dievu. Deja, 
šiandien numojame ranka į tikėjimą Dievu 
ir tikime tuo, ką sako kiti. Taigi einame 
klaidingu keliu. Pirmiausia turime ugdyti 
pasitikėjimą savimi. Tik tada galime išsiug
dyti tikėjimą visais Dievo kūrinijos 
aspektais.

Kalba Satja Sai, XXXVII t. (2004)

Klausimai 
1. Kokių veiksmų turime imtis, kad 

išsiugdytume kilnias savybes?
2. Kaip galime išsiugdyti visišką tikėjimą 

ir pasitikėjimą Dievo žodžiais?

TVIRTAI LAIKYKITĖS SAVO TIKĖJIMO

ĮTIKĖKITE DIEVĄ

Tik tikėdamas gali ką nors pasiekti gyve
nime. Net ir dabar yra žmonių, kurie daro 
pažangą tvirtai tikėdami Jėzumi. Kai kurie 
žmonės įtiki tik tada, kai jų norai išsipildo. 
Jei norai neišsipildo, jie tikėjimą praranda. 
Toks požiūris nėra geras. Tvirtai tikėkite 
nepaisant to, ar pildosi jūsų norai. 
Rūpestingai saugokite savo tikėjimą. 
Tikėjimas gali daryti stebuklus. Jis gali 
pri versti aklą regėti, nebylį – kalbėti. Nė 
kiek neabejokite tikėjimo galia. Kai kurie 
nutikimai šiame pasaulyje gali supurtyti 
jūsų tikėjimą Dievu. Bet jei tvirtai laikysitės 
savo tikėjimo, galėsite drąsiai susidoroti su 
bet kokiomis aplinkybėmis.

Kalba Satja Sai, XXXX t. (2007)

Turite taip stipriai tikėti Dievu. Tokio tikė
jimo niekas negali duoti ar atimti. Kai kurie 
žmonės meldžiasi: „Svami, leisk man giliai 

įtikėti.“ Bet to negalima nei duoti, nei 
paimti. Patys turite stiprinti tikėjimą. Jei 
esate alkanas, turite valgyti, kad numalšin
tumėte alkį. Jei sergate, jūs, ne kas kitas, 
turite vartoti vaistus. Panašiai, mylėdami, 
turite stiprinti ir savo tikėjimą Dievu.

Kalba Satja Sai, XXIX t. (1996)

Klausimas
• Kaip, nepaisydami iššūkių ir sunkumų, 

galime išsiugdyti nepajudinamą 
tikėjimą Dievu?

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/have-faith-god-only-true-friend/
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/anything-life-can-be-achieved-faith-god
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/develop-your-faith-love-god/
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STIPRAUS TIKĖJIMO PAKANKA, 
KAD ŽMOGŲ APLANKYTŲ DIEVAS

Galingiausias priešas, kurį reikia nugalėti ir 
sunaikinti, yra egotizmas. Kai Rama miške 
ėjo nuo vienos atsiskyrėlio buveinės prie 
kitos, rišiai (išminčiai), tikėdamiesi, kad Jis 
juos aplankys, kruopščiai ruošėsi Jį priimti; 
surašė skundus, kuriuos ketino Jam 
pateikti, ir lenktyniaudami, kuris 
pompastiškiau liaupsins ir žavėsis rody
damas didžiausią asketizmą, tikėjosi 
laimėti Jo malonę! Senutei S� abarei, patar
navusiai išminčiui Mathangai, šeimininkas 
prieš mirtį atskleidė, kad Rama praeis tuo 
keliu, tad ji nuoširdžiai troško, kad jos būtų 
pasigailėta ir ji savo ašaromis galėtų 
nuplauti Ramos lotoso pėdas. Išminčiai 
šaipėsi iš jos įžūlumo ir juokėsi iš kvailos 
vilties. Rama aplankė egoistų asketų 
buveines, jie skaitė jam savo sukurtas svei
kinimo eiles, pateikė peticiją, kurioje 
išvardijo rakšasų (demonų) žiaurumus, 
skundėsi, kad upė, vienintelis jų geriamojo 

vandens šaltinis, yra užteršta ir vanduo 
tapo negeriamas. Rama jiems atsakė, kad 
vanduo bus švarus ir geriamas tada, kai jie 
nustos šmeižę S�abarę ir pradės vertinti jos 
paprastą, nuoširdų Dievo troškimą. S�abarė 
tikėjo tvirtai ir nepajudinamai – to pakako, 
kad Rama aplankytų jos kuklią trobelę. 
Askezė, mokytumas, galia, valdžia, patirtis, 
turtai – tai kliūtys, trukdančios įgyti tą 
paprastą, nuoširdų tikėjimą, kurį pripažins 
Dievas..

Kalba Satja Sai, VIII t. (1968)

Klausimai 
1. Kaip nepaprastai tikėjo S�abarė savo 

Mokytoju! Kaip išsiugdyti tokį tvirtą 
tikėjimą, kad trokštume laikytis visų Jo 
mokymų ir nurodymų?

2. Kaip galime įgyti tokį įkvėpimą?

KAIP TARNAUTI?
Jei stebi savo veiksmų vaisius, tave gali kankinti nerimas ir rūpesčiai. Gali kilti klausimas: 
jei reikia atsižadėti vaisių, kaip gyventi? Bet iš kur toks silpnadvasiškumas, toks susirūpi
nimas? Tuo tikrai pasirūpins Tas, kuris jus patikino, sakydamas: „Aš pasirūpinsiu jūsų 
gerove (yogakṣhemaṁ vahāmyaham).“ Jis suteiks ir lėšų, ir išteklių. Jums tereikia 
apsvarstyti, kas svarbiau: laimingai gyventi ar išsivaduoti iš gimimo ir mirties ciklo?

Bhagavadgytos išminties srautas, 5 sk.

Klausimai 
1. Kaip galime atsisakyti savo veiksmų vaisių, kai veiksmai dažniausiai ir yra atliekami 

dėl vaisių?
2. Paaiškinkite „Aš pasirūpinsiu jūsų gerove…“Papasakokite apie patirtis, kuomet 

Svamis jumis rūpinosi, ypač kai dirbote vykdydami Jo misiją.

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/one-fourth-and-three-fourths/
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/chapter-5/
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TARNYSTĖ LAIKANTIS 
DHARMOS

„Kai nustatyta dharma ima nykti, Aš iš 
beformės būsenos įsikūniju žmogaus 
pavidalu, kad ją atgaivinčiau, apsaugočiau 
ir išvaduočiau geruosius nuo baimės“, – 
kalbėjo Krišna. Dabar šis teiginys gali kelti 
tam tikrų abejonių. Galite paklausti, ar 
paprasti žmonės tada nepadarys išvados, 
kad dharma gali nusilpti ir sunykti? Ar jie 
nepasmerks dharmos kaip nei amžinos, nei 
teisingos? Taip, dharmos apsaugojimo 
užduoties svarbą suvoksite tik tada, kai 
suprasite jos kilmę ir tikslą. Dievas sukūrė 
šį pokyčių pasaulį savo iniciatyva ir nustatė 
įvairias normas jam palaikyti ir sklandžiai 
veikti. Kiekvienai būtybei buvo nustatytos 
deramo elgesio taisyklės. Jos sudaro 
dharmą.

Bhagavadgytos išminties srautas, 7 sk.

Klausimai 
1. Paaiškinkite, kuo ši sąvoka svarbi 

kiekvienam laikantis savo dharmos.
2. „Dharmos apsaugojimo užduoties 

svarbą suvoksite tik tada, kai suprasite 
jos kilmę ir tikslą“. Paaiškinkite.

VEIKLA IR NEVEIKLA
Dhanandžaja! Ž� monės turi teisę vadintis 
panditais (šventraščių žinovais) tik tada, 
kai aiškiai mato skirtumą tarp veiklos 
(karmos) ir neveiklos. Jei jie tik susikimšo į 
galvą knygų turinį, jie nėra žinovai. Panditas 
turi turėti tokį intelektą, kuris leidžia regėti 
tiesą. Kai įgyjamas toks regėjimas, visi 
veiksmai tampa nebeveiksmingi ir 
nebežalingi. Išminties ugnis turi galią 
pra ryti ir sudeginti karmą. Kai kurie 
žmonės teigia, kad išminčius (džnanis) turi 
iškęsti ankstesnių gyvenimų poelgių pada
rinius (prārabdha-karma); nuo jų 
nepabėgsi. S� ią išvadą daro kiti žmonės, tai 
ne paties išminčiaus patirtis. Jį stebintiems 
jis gali atrodyti skinantis ankstesnių poel
gių vaisius, tačiau karma jo neveikia.

Bhagavadgytos išminties srautas, 10 sk.

Klausimai 
1. Kaip galime tai, ką žinome iš 

šventraščių, pritaikyti kasdieniam 
gyvenimui?

2. Išminties ugnis turi galią praryti ir 
sudeginti karmą – paaiškinkite šį 
teiginį. 

ĮVEIKITE ILIUZIJĄ
Tikėti, kad Visuotinis, kuris esi tu, yra ribotas ir jam priklauso visos šios neatminės savy
bės, – iliuzija. Tačiau atmink, kad iliuzija nedrįsta prisiartinti prie to, kuris rado prieglob
stį Manyje. Tiems, kurie sutelkia dėmesį į iliuziją, ji yra didžiulė neįveikiama kliūtis. Bet 
tiems, kurie sutelkia dėmesį į Dievą, iliuzija pasirodys kaip Madhava (Dievas)! Iliuzijos 
kliūtį galima įveikti ugdant vienovės su begaliniu Dievu požiūrį arba visišką atsidavimą 
Viešpačiui. Pirmasis vadinamas išminties joga, antrasis – atsidavimu Dievui.

Bhagavadgytos išminties srautas, 13 sk.

Klausimai 
1. Atrodo, kad mums didžiausias iššūkis yra nugalėti iliuziją. Praktiniais pavyzdžiais 

paaiškinkite, ką reiškia iliuzija.
2. Kaip galime visą laiką prisiminti Dievą ir visiškai Jam atsiduoti?

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/chapter-5/
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/chapter-5/
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/chapter-5/
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PAŠVĘSK VEIKLĄ
„Viską daryk su pasiaukojimo dvasia kaip 
dovaną Dievui, nes tik tokie veiksmai Mane 
pasiekia“. Ardžunos galvoje kilo abejonių. 
Jis paklausė: „Krišna! Sakai, kad Tau nėra 
skirtumo, kad neturi nei draugo, nei priešo. 
Tai kodėl vieni yra laimingi, o kiti – ne, vieni 
stipraus kūno ir proto, kiti silpni ir ligoti, 
vieni vargšai, kiti turtingi? Kodėl taip yra? 
Kai Tu pats esi aukščiau visų tokių skir
tumų, kodėl negali visų išlaikyti tokios 
pačios būklės? Stebint realybę, kokia ji yra, 
sunku patikėti, kad į visus žvelgi nešališkai.“ 
Krišna nusijuokė iš šios Ardžunai rūpėju
sios „abejonės“! „Aš sakau tik tiesą. Savo 
kalba nesiekiu tavo pritarimo ar nepri
tarimo. Nedžiūgauju, kai pritari, ir nenusi
menu, kai nepritari. Esu tas pats visuose. 
Bet ne visi yra tokie patys Manyje.“

Bhagavadgytos išminties srautas, 20 sk.

Klausimas 
• Kaip galime visada būti nuoširdūs, 

autentiški ir sąžiningiausi? 

Dauguma žmonių užsiima veikla, kurią 
skatina tik noras gauti naudos iš rezultatų. 
Jie susilaiko nuo veiksmų, kurie neatneša 
jokios naudos. Tačiau Gyta smerkia tokį 
požiūrį. Nepaisant padarinių, neįmanoma 
išvengti pareigos veikti. Ž� monės negali 
visiškai atsisakyti veiklos. Kaip tada jie gali 
išvengti pasekmių tinklo? Gyta moko 
atsižadėti bet kokio prisirišimo prie veiklos 
vaisių. Tai didžiausia dvasinė praktika šiam 
tikslui pasiekti. Kiekvienas veiksmas 
baigiasi tam tikrais padariniais, ar jų 
norime, ar ne, ar jų tikimės, ar ne, jei ne tuoj 
pat, tai nors po kurio laiko. Jie neišvengi
ami. Padariniai gali būti geri ar blogi, tačiau 
jei veiksmas yra skirtas Viešpačiui, nė 
vienas jų nepaveiks darančiojo. S� iuo auko
jimo sakramentu veiksmas paverčiamas 
aukštesniu ir tampa dieviškas, šventas, 
pašventintas. Kita vertus, egoizmo įkvėpti 
veiksmai bus pančiojantys.

Bhagavadgytos išminties srautas, 27 sk.

Klausimai
1. Paaiškinkite šią sampratą, 

atsižvelgdami į tai, kaip žmogus turėtų 
dirbti.

„S� iuo aukojimo sakramentu veiksmas 
paverčiamas aukštesniu ir tampa 
dieviškas, šventas, pašventintas.“ Kaip 
šį idealą paversti tikrove?

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/chapter-5/
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/chapter-5/


sathyasai.org

ŠRI SATJOS SAI ŠVENTRAŠČIŲ STUDIJŲ KOMITETAS
 ©2021 TARPTAUTINĖ ŠRI SATJOS SAI ORGANIZACIJA

VISOS TEISĖS SAUGOMOS

http://sathyasai.org

