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┉ŽANGA

Kas kaltas?

Dažnai dプl savo problem┧ mes kaltiname k> tik nori, bet tik ne save. 
Žmonプs nuo neatmenam┧ laik┧ ┊sitikinC, kad dプl vis┧ m┣s┧ nelaimi┧ kalti 
aplinkiniai. Dar visai neseniai mes neturプjome supratimo, kad gyvenime yra 
ir tokie dalykai, kaip nuži┣rプjimas, kerai, prakeikimai ir panašios grožybプs.

Ne tik dabar, bet ir senovプje žmonプs ieškojo savo nelaimi┧ kaltinink┧, 
nes jautプ, kad visuose ┊vykiuose yra kažkokie dプsningumai. Juk neatsitikti-
nai mus, atrodo, nei iš šio, nei iš to užklumpa ┊vairios bプdos. Ir visada atrodo, 
kad dプl to kaltas kažkas kitas, bet tik ne pats nelaimプlis.

Studijuodamas senovinius Ved┧ šventraščius, aš radau išsamius paaiš-

kinimus šia tema. Vedos nurodo, kad dプl mus persekiojanči┧ nelaimi┧ kalti 
tik mes patys. 

Mes priversti paklusti karmos dプsniui, kuris už m┣s┧ nuodプmingus pra-

eities poelgius ir siunčia mums visus vargus. Kartais nelaimプs seka viena po 
kitos, kartais ateina po vien>. Ir atrodo, kad už viso to slypi kažkokia pikta 
lemianti, nuo m┣s┧ nepriklausanti priežastis.

Bet Vedos atkakliai tvirtina: kalti mes patys. Kaip tai gal┧ gale suprasti: 
žmogus yra auka ir tuo pat metu kaltininkas? Atsakymas labai paprastas: jo 
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nelaimプs yra jo praeities darbeli┧ rezultatas. Kokios galios, atsiliepdamos ┊ 
m┣s┧ nuodプmes, verčia mus kentプti?

Vedos atsako, kad visatoje yra galingos energijos, kurios vadinamos mate-

rialios gamtos gunomis. Štai jos ir atseikプja mums kančias tiksliai pagal m┣s┧ 
karm>. Jos ┊takoja visus m┣s┧ gyvenimo aspektus sutinkamai su m┣s┧ likimu 
ir nesuteikia galimybプs greitai pakeisti nepalankias gyvenimo s>lygas.

Materialios gamtos gunos – tai ne kokia nors vietinプ valdžiukプ, jos kon-

troliuoja vis> pasaul┊ ir pačios paklusta tik amžinajam laikui. Niekas nevyks-

ta be j┧ poveikio, ir todプl visatoje tokia nepriekaištinga tvarka ir harmonija. 
Tai reiškia, kad viskas subalansuota – ir laimプ, ir kančios. Kokia ši┧ gun┧ 

rolプ?
Norint, kad tortas b┣t┧ skanus, reikia, kad visi jo komponentai b┣t┧ rei-

kiamai paskirstyti. Norint, kad visata normaliai funkcionuot┧, joje irgi reikia 
visk> teisingai paskirstyti. Štai tuo ir užsiima gunos.

Skaniausias bus tortas, kurio komponentus apjungia vieninga skonio 
gama. Pavyzdžiui, vanilinas ir cukrus priklauso tai pačiai skonio gamai, o 
datulプs su medumi – jau kitai. Todプl cukrinio torto skon┊ pagerins vanilinas, 
o medaus torto – datulプs. Taip ir gunos, ┊takodamos visatos procesus, sukuria 
harmoningas gyvenimo s>lygas.

Kiekvienai gyvybプs formai gunos sukuria speciines gyvenimo s>lygas. 
Zuikiai gimsta ten, kur auga kop┣stai, o lapプs ten, kur veisiasi zuikiai. Mums 
atrodo, kad visa, kas reikalinga palaikyti gyvybei, b┣tent maistas, oras, van-

duo, šviesa, atsiranda savaime. Todプl, neturプdami supratimo apie aukštesni┧ 
jプg┧ diktuojamus dプsnius, dažnai neteisingai naudojamプs mums duotais re-

sursais ir užtat paskui kenčiame.
Gunos – galinga ir ne┊veikiama jプga, persmelkianti vis> materiali> k┣-

rinij>. Dažnai žmonプs, stengdamiesi pakeisti savo gyvenim>, bejプgiškai 
blaškosi, kaip žuvys, ištrauktos ant kranto. Apimti iliuzijos, jie beviltiškai 
stengiasi pasipriešinti gunoms ir nepripaž┊sta visatos dプsni┧, reguliuojanči┧ 
šias gamtos galias.

Nepakeitus savo ┊vaizdžio apie laimC, ne┊manoma ┊veikti negatyvi> 
gun┧ ┊tak>. Tačiau, pasikeitus m┣s┧ pasaulプži┣rai, mes savaime užsiimame 
dorybinga veikla ir automatiškai patenkame ┊ pozityvi> gun┧ poveikio sfer>, 
išvengdami negatyvios. Pasikeičia mus ┊takojanči┧ jプg┧ vektorius, ir tai iš 
m┣s┧ nereikalauja joki┧ pastang┧, išskyrus vien>: reikia pakeisti sav>j┊ lai-
mプs supratim>. Atsižvelgiant ┊ šio klausimo aktualum>, visa knyga bus pa-

švCsta vienintelei temai: kaip išeiti iš užburto likimo rato, kuriame mes suka-

mプs, kaip išvengti negatyvios gun┧ ┊takos, trukdančios mums progresuoti.
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Ir vis dｫlto, matyt, kažkas kaltas

Nieko baisaus, jeigu jums ir dabar atrodo, kad dプl j┣s┧ varg┧ kažkas kal-
tas. Tai normali galvosena. Jau vien tik pagalvoti, kad dプl visko kalta m┣s┧ 
pači┧ veikla, yra sunku, o dar sunkiau tuo patikプti. Galima aiškinti šimtus 
kart┧, ir vis tiek mums akivaizdu, kad kaltininkai – tai žmona, kaimynai, 
bendradarbiai ir visi kiti. B┣tent aš esu išimtis iš bendros taisyklプs – “juk tai 
jis blogai elgiasi su manimi, argi aš kaltas dプl to?”

Pasirodo, gunos, sutinkamai su m┣s┧ netikusia karma, ┊takoja ne tik mus 
supanči> aplink>, taip formuodamos mums ┊vairius sunkumus. Jos taip pat 
┊takoja ir m┣s┧ prot>, dar labiau sustiprindamos jame esant┊ negatyv┧ poži┣r┊ 
┊ gyvenim>, kur┊, net ir labai norint, jau sunku atmesti. B┣tent toks poži┣ris, 
visokeriopai palaikomas gun┧, mus ir smaugia.

Žinoma, galima galvoti, kad ir pats gun┧ egzistavimo faktas yra laužtas 
iš piršto. Iš principo bet kuri mintis gali b┣ti klaidinga. Kaip tai patikrinti 
– teisingos m┣s┧ mintys ar ne? Vienintelis b┣das – pasitelkti ┊ pagalb> au-

toriteting> ir absoliučiai patikim> žinojim>. Šia tema buvo parašyta nemažai 
knyg┧, bet kaip suprasti, kur mus nuves jose pateiktos žinios?

Geriausias b┣das – palyginti gaut> informacij> su amži┧ išbandytomis 
tiesomis, kuriomis vadovavosi senovプs išminčiai. Geriausiu žini┧ autentiš-

kumo ┊rodymu yra faktas, kad jos davプ tobul> gyvenim> milijonams žmoni┧. 
Tačiau kas yra tobulybプ? Tikrasis žinojimas duoda labai praktišk> atsakym> ┊ 
š┊ klausim>: tobulybプ – tai laimプ savo aukščiausiame lygyje. Bet kokiu žino-

jimu apsiginkluoti, kuris iš j┧ tikriausias? Šiuo atveju patikimiausias arbitras 
ir autentiškumo garantas yra laikas. Visa, kas netikra, laikui bプgant užsimirš-

ta, o tai, kas pasiekプ mus iš t┣kstantmeči┧ gl┣dumos, verta paties didžiausio 
dプmesio. Vadovaudamasis šiuo principu, aš apsistojau prie vedinプs išminties, 
kuri atlaikプ visus laiko išbandymus ir milijonams žmoni┧ leido patirti aukš-

čiausi> laimC. Šiuolaikiniai mokslininkai mano, kad Vedos – vienas iš pači┧ 
seniausi┧ mokym┧, gyvuojantis mažiausiai penkis t┣kstančius met┧. Jos ap-

rプpia pačias ┊vairiausias mokslo sritis. Mokym> apie materialios gamtos gu-
nas galima laikyti visos vedinプs ilosoijos pamatu. Tai nプra nei hipotezプ, nei 
mano ar kažkieno kito išm>stymas. Blaiviai m>stantis žmogus negali atmesti 
šio senovinio mokymo apie gun┧ poveik┊ m┣s┧ s>monei, bet ir sutikti su juo 
ne taip paprasta. Todプl pirmiausia reikia j┊ atidžiai išstudijuoti ir patikrinti 
praktikoje.
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Kam to reikia – lai viskas pasilieka kaip buvI

Ar mokslas apie gunas gali pakeisti m┣s┧ gyvenim>? Ir kokia prasmプ 
j┊ keisti, jeigu bet kokie bandymai iššaukia labai nesmagius išgyvenimus? 
“Kam kapstytis po praeit┊ ir kurti naujas problemas? J┧ ir taip perdaug! Jei-
gu yra likimas, tai juk nieko ir nepakeisi, kam bereikalingai stengtis”. La-

bai populiarus m>stymas, ar ne? Atrodo, užtenka plaukti pasroviui ir jokiu 
b┣du nieko nekeisti. O jeigu dar ir jautiesi pakankamai laimingas, tai kam tas 
mokslas apie kažkoki> nauj> laimC?

Vedos sako, kad sutinkamai su karmos dプsniu m┣s┧ taip vadinama lai-
mプ gali dingti bet kuriuo metu. O kai pasidarys visai blogai, tai, neturint 
reikiamo žinojimo, mes tiesiog nesusigaudysime, kodプl taip atsitiko ir k> 
reikia daryti. Todプl protingi žmonプs stengiasi ieškoti reikiam┧ žini┧ ir visai 
nemano, kad veltui gaišta laik>. 

Vadinasi, Vedos vis dプlto rekomenduoja nebijoti permain┧? Bet kartais 
dプl j┧ sugri┣na šeimos, žmonプs meta darbus ar pasidaro fanatikais. Tačiau 
Vedos sako, kad permainos atneš mums laimC tik tada, kai teisingai bus pasi-
rinkta j┧ kryptis. O kur garantija, kad ji bus pasirinkta teisingai?

Tvirtas ┊sitikinimas dalyko praktiškumu ir patikimumu atsiranda tik po jo 
kruopštaus tyrinプjimo. Pirmiausia reikia sužinoti, k> apie tai kalba autoritetin-

gi šaltiniai, o po to patikrinti, kaip tai atrodo praktikoje. Tik nereikia permain┧ 
skubinti. Gunos pačios visk> daro ir sukuria s>lygas, b┣tinas pokyčiams. Ne-

reikia ardyti šeimos, nors joje viskas blogai, ir nereikia nutraukti santyki┧ su 
draugais, nors jie ir negerai su jumis pasielgプ. Tereikia gyventi, vadovaujantis 
vedine išmintimi, ir tada galima išvengti bet kokios rizikos paklysti savo liki-
mo vingiuose. Kaip kapitonas, gerai paž┊stantis farvater┊, patikimai veda laiv> 
pavojingiausiomis vietomis, taip ir žmogus, pasitelkCs autoriteting> žinojim>, 
vedliu gauna pat┊ likim>, kuris saugiai išves j┊ ┊ tikr>j┊ keli>.

Bet vis tik man prieštarauja: ”Tam tikra rizika vis dプlto yra”. Na, taip, 
netgi gatve eiti nelabai saugu, o jau lプktuvu skristi – tuo labiau. Normalus 
žmogus, suprantantis, kad reikia laikytis saugumo technikos reikalavim┧, 
nebijos atsitiktinai iškristi iš lプktuvo. 

Gyvenimas – neblogas dalykas, bet kur ta laimｫ?

Aš ┊sitikinCs, kad šis klausimas kamuoja visus be išimties. Vedos sako, 
kad netgi žmogus, kuris visiškai patenkintas savo likimu, nes>moningai nori 
b┣ti dar laimingesnis. Taip jau mes surプdyti, kad jeigu m┣s┧ laimプs poj┣tis 
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nustoja didプjCs, mes pajuntam nepasitenkinim>. Bet kas gi ta laimプ? Kie-

kvienas turi sav>j┊ laimプs supratim>. Jeigu šis supratimas neteisingas, tai po 
daugelio pastang┧ žmogus gauna iškrypusi> laimC. Argi tokia m┣s┧ gyveni-
mo prasmプ? Todプl sutikite, kad kelias ┊ laimC turプt┧ prasidプti nuo detalaus 
išsiaiškinimo, kas yra toji laimプ.

┉š pirmo žvilgsnio atrodo, kad atsakymas aiškus. Laimプ – tai turtai, svei-
kata, gera žmona, geri vaikai ir gera uošvプ, gerai apmokamas darbas, jaukus 
butas, nuostabi mašina, sプkmプ, šlovプ ir visokeriopa pagarba. Vedos sako, kad 
visi šie dalykai yra materialios ir laikinos laimプs atributai. Ieškodami tokios 
laimプs, žmonプs dažnai jaučia nepasitenkinim>. Tai susijC su žmogaus prigim-

timi, kuri yra ne materiali, o dvasinプ. Vedos sako, kad pasaulyje yra ne tik 
materiali laimプ, bet ir kardinaliai nuo jos besiskirianti kita – dvasinプ laimプ. 

Dauguma žmoni┧ galvoja, kad yra tik materiali laimプ ir kitokios neb┣na. 
Bet jeigu mes taip gerai suprantame, kas yra laimプ, tai kodプl tiek daug žmo-

ni┧ sielos gilumoje jaučiasi nelaimingi? “Tikriausiai, neb┣na nuolatinプs lai-
mプs b┣klプs, j> periodiškai turi pakeisti kančios”, – sako žmonプs. Bet Vedos 
vis tik tvirtina, kad yra niekada nesibaigianti dvasinプ laimプ. Ir ne tik nesibai-
gianti – ji turi savybC nuolatos didプti. Daugumai žmoni┧ tai nesuprantama 
– vis didプjantis laimプs jausmas. Bet j┊ lengvai pajunta tie, kurie atidžiai gili-
nasi ┊ žinojim> apie laimC ir visa širdimi veržiasi ┊ j>. Kitaip sakant, laimプs 
paslaptis atsiveria tiktai nuoširdiems žmonプms.

Kas gi ta nesuprantama dvasinプ laimプ ir kaip j> patirti? Vedos rekomen-

duoja pradžiai nors truput┊ atsiriboti nuo nesibaigianči┧ bandym┧ sprCsti 
savo materialias problemas. O kas jomis užsiims? Dvasinプ laimプ apsaugo 
žmog┧ nuo vis┧ problem┧. ManCs kartais klausia, ar aš pats tuo tikiu. Ne 
tikプjime reikalas – aš paprasčiausiai paプmiau ir visk> patikrinau. Pirmiausia 
su savimi, o paskui pamačiau, kaip tai veikia ir kitus.

Visi, kurie rimtai gilinasi ┊ Ved┧ išmint┊, susidarプ viening> nuomonC, kad 
dvasinei laimei svetimi tokie dalykai, kaip nepasitenkinimas ir sunkumai. Ji 
savaime išsprendžia visas materialias problemas. Dvasinプ laimプ nepriklauso 
nuo sveikatos, sプkmプs, inansinプs padプties ir kitos materialios velniavos. Ji 
tik nepaliaujamai didプja, ir žmogus palaipsniui darosi šimtus kart┧ laimin-

gesnis, negu patirdamas visus, kartu paimtus, šio pasaulio džiaugsmus.  
Man sako, kad tuo sunku patikプti. Žinoma, sunku, ir tai priežastis, dプl ko 

dabar tiek mažai laiming┧ žmoni┧. Jeigu jie netiki kokia nors vertybe ir netgi 
nenori jos patikrinti, savaime aišku, kad jie niekada negalプs ja pasinaudoti ir 
b┣ti laimingais. Tikプjimas atsiranda tik rimtai ir praktiškai gilinantis ┊ seno-

vinC laimプs išmint┊. Laimプ – tai pats vertingiausias dalykas, kur┊ mes turime. 
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Todプl šios knygos paskirtis – išaiškinti, kaip b┣ti tikrai laimingais.

Kaip kovoti su visuotiniu blogiu

Negalima paneigti, kad egzistuoja gプris bei prievarta, ir blogio buvimas 
verčia pasitraukti laimC. Vis dažniau matome, kaip narkotikais nuodijama 
jaunimo s>monプ, tvirkinamos jaunos mergaitプs, vykdomi teroristiniai aktai. 
Kaip su tuo kovoti?

Vedos rekomenduoja pirmoje eilプje perprasti, kodプl likimas taip dosniai 
atseikプja mums ┊vairias negandas. Pasirodo, jis baudžia žmog┧ už jo praei-
ties nuodプmes. Kaip nuo to apsiginti? Ved┧ išvada paprasta – likimo spyri┧ ir 
antausi┧ galima išvengti, tik apsivalius nuo nuodプmi┧. Vedos rekomenduoja 
ir pat┊ lengviausi> b┣d>, kaip tai padaryti – reikia užsiimti dvasine praktika. 
Tas, kuris s>moningai siekia aukščiausios laimプs, b┣tinai j> patirs ir kartu iš-

vengs kanči┧. Paradoksas – jeigu viskas taip paprasta, tai kodプl žmonプs kaip 
kentプjo, taip ir tebekenčia, ir vargiai ateityje kas nors pasikeis? Aš irgi taip 
galvojau, kol pats praktiškai nepatikrinau Ved┧ išminties. 

Tapti laimingu – paprastas reikalas, jeigu žmogus suvokプ, kaip reikia 
teisingai gyventi. Bet pats pažinimo procesas toli gražu nプra toks paprastas. 
Vedose sakoma, kad yra palyginti lengvi metodai, kaip išvengti kanči┧, bet 
juos pažinti nelengva, nes jie susijC ne su materialia, o daugumai nesupranta-

ma ir paslaptinga dvasine praktika. Todプl tai yra vienintelプ kli┣tis – patikプti, 
kad dvasinプ praktika tikrai egzistuoja.

Kas nors paprieštaraus – na, kokios gi čia paslaptys m┣s┧ laikais? O 
kodプl ne? Tikra paslaptis privalo turプti stipri> apsaug>. Tik tada ji gali išlai-
kyti savo slaptum> netgi m┣s┧ laikais, kai viešpatauja tikras informacijos 
kultas. Nuostabiausia, kad dvasinプs laimプs paslapties apsauga slypi mumyse 
pačiuose.

Kai tik išgirstame, kad dvasinプs žinios gali greitai išsprCsti bet koki> 
problem>, ši apsauga tuoj pat suveikia, ir mes galvojame: “Kvailystプs! Nieko 
nenoriu apie tai girdプti”. Taip mes pasiduodame negatyviam nežinomybプs 
suvokimui. Ir jeigu pas tave, skaitytojau, suveikプ ši apsauga nuo tikプjimo ┊ 
dvasinC laimC, vadinasi, metodika, kaip tapti laimingu, dar kur┊ laik> tau bus 
nereikalinga.

Kas taps nugalｫtoju ir bus laimingas

Jeigu dvasinプ laimプ egzistuoja, vadinasi, kažkas turi žinoti, kaip j> pa-
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siekti. Tai reiškia, kad kažkas tikrai j> pasiekプ. Bet kurgi tie žmonプs ir kaip 
juos pažinti? Daug žmoni┧ stengiasi atrodyti laimingi, tai tapo netgi madinga, 
bet pažinus juos iš arčiau, tampa aišku, kad jiems toli iki laimプs, o dalis j┧ ir 
visiškai nelaimingi.

Vedos teigia, kad tikrai laimingam žmogui b┣dingas vidinis pasitenki-
nimas. Jis nesiekia visiems demonstruoti savo laimプs, j┊ nelabai jaudina šio 
pasaulio džiaugsmai bei nelaimプs. Laimingas žmogus jau turi visk>, todプl jam 
nプra jokio reikalo visiems skelbti, kaip jam gerai, ir kad už minimali> kain> 
jis gali ir kitus padaryti laimingais. O toki┧ besireklamuojanči┧ „geradプj┧“ 
dabar atsirado nemažai. Jie be paliovos išradinプja vis naujus metodus, kaip 
tapti laimingais per trump> laik>. Žinoma, jie tai daro dプl pinig┧ ir norプdami 
iškilti dプka t┧ žmoni┧, kurie atsilieps ┊ j┧ viliones. Bet jeigu jie tikrai gali k> 
nors padaryti laimingu, kodプl gi ne?

Vedos sako, kad laimプs nenusipirksi ir neparduosi. Laimingas bus tiktai 
tas, kurio santykiai su žmonプmis bus absoliučiai nesavanaudiški. Vartotojiš-

ka s>monプ ir savanaudiški paskatai neskatina nei harmonijos, nei nuoširdžios 
pagarbos ir tvirtos meilプs žmoni┧ tarpusavio santykiuose. O be meilプs ir 
pagarbos netgi pasaulietiškas etiketas yra tik elementari veidmainystプ arba, 
vaizdžiai kalbant, popieriukas nuo saldainio.

┉ tai paprastai argumentuojama: “Tegu pinigai, prestižas, geras darbas – 
tik popieriukas, bet jis pakankamai malonaus skonio ir mus patenkina”. Pro-

paguojant panaši> m>stysen>, žmonプs nepailsdami vaikosi vis┧ t┧ dalyk┧, 
kurie, deja, tesuteikia labai paviršutinišk> laimC. GavC saldainio popierプl┊, 
jie aplaižo j┊, numeta ir siekia kito. O žmogus, kuris suvalgo pat┊ saldain┊ ir 
vidujai yra tikrai laimingas, niekada to nedemonstruoja. Tai kaip vis dプlto j┊ 
atpažinti?

Vedos sako, kad vidinC laimC nurodo stiprus tikプjimas ┊ Diev>, sudva-

sintas m>stymas, nat┣raliai švytinčios akys, džiaugsmingas balsas, laiminga 
šypsena. Toks žmogus taip pat dalinasi savo laime, bet daro tai be jokio iš-

skaičiavimo. Kai jis elgiasi nesavanaudiškai, tarnauja Dievui ir žmonプms, 
laimプ atsiranda iš pači┧ jo sielos gelmi┧. Bet argi tai ┊manoma – semtis lai-
mプs pačiam savyje? ┉manoma. Kiekvienas žmogus gali pastebプti, kad užsii-
mant dorybinga veikla, laimプs poj┣tis visada ateina kažkur iš vidaus. Be to, 
visi žmonプs, kuriems jis pasitarnauja, pradeda nuoširdžiai r┣pintis, kad jis 
b┣t┧ laimingas.

Bet jeigu toks žmogus dalinasi savo laime, tai turプt┧ reikšti, kad jos 
pas j┊ lieka vis mažiau, ar ne? Vis dプlto ne, atvirkščiai, žmogus darosi dar 
laimingesnis, nes dvasinプ laimプ ir skaičiuojama pagal dvasinC aritmetik>, 
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kur vienas minus vienas lygu dviem. Kuo daugiau atiduodi nesavanaudiš-

kos dvasinプs laimプs, tuo daugiau jos gauni. M┣s┧ kasdienybプje, kai žmogus 
dalinasi materialia laime (tuo saldainio popierプliu), jam pačiam jos lieka vis 
mažiau. Duodami pinigus, mes j┧ netenkame, o dovanodami šypsen>, tegu ir 
nepaž┊stamam žmogui, mes visada susilaukiame atsakomosios šypsenos.

Neturプdami supratimo apie dvasinC aritmetik> ir skatinami materialios 
sプkmプs iliuzijos, žmonプs visaip mプgina atimti vieni iš kit┧ laimC. Kol jie taip 
gainiojasi, mes, mieli skaitytojai, išvyniokime savo saldainiukus, išmeskime 
popierプlius ir pradプkime mokytis, kaip pajusti j┧ viduje slypプjus┊ nektar>.       

Kaip ｽsisavinti šioje knygoje pateiktD medžiagD

Informacija apie materialios gamtos gunas yra gyvybiškai svarbi ir gali 
rasti plat┧ pritaikym> praktikoje, neži┣rint ┊ tai, kad ji ir toliau išliks sunkiai 
suprantama. Visas pasakojimas – tiek iš praktinプs, tiek iš teorinプs pusプs – 
suksis apie vien> ir t> pači> tem> – teising> laimプs s>vokos išsiaiškinim>.

Kaip jau kalbプjom, gilesnis bet kurio klausimo suvokimas atsiranda 
tada, kai gautas žinias bandome pritaikyti praktikoje. Yra daugybプ ┊vairiau-

si┧ praktik┧. Sakykim, sportavimas ar paprasčiausia mankšta – tai praktika, 
skirta vystyti izines k┣no galias; mokymasis groti kokiu nors muzikos ins-

trumentu – juslinプ praktika; žaidimas šachmatais – proto lavinimo praktika. 
Visa tai k┣nui, juslプms ir protui suteikia praktini┧ ┊g┣dži┧, bet, deja, lai-
mingesni mes nepasidarom. Vedos teigia, kad tik intelekto lavinimo praktika 
gali suteikti mums tikr> laimC. Taigi reikia mokytis gyventi vadovaujantis 
intelektu, bet toks atvejis mums yra sunkiai suvokiamas. Tačiau žmonプms, 
nuoširdžiai norintiems ugdyti intelekt>, tai nプra kli┣tis. Mes pripratom mo-

kytis iš savo ir kit┧ klaid┧. Mes lavinam savo intelekt>, naudodamiesi gyve-

nimišku patyrimu. Bet Vedos sako, kad mokytis iš klaid┧ nプra pats geriausias 
intelekto ugdymo variantas, nes yra nemaža galimybプ galutinai susipainioti 
gyvenimiškose peripetijose. Mes juk žinome, kad likimas mus gali taip pri-
spausti, jog gyvenimas tampa tiesiog nepakenčiamas.

Vedos žmonijai si┣lo pažinti intelekto veikimo mechanizm>, b┣tent kaip 
jis išminties dプka apsivalo, kaip j┊ užteršia kvailumas, ir kaip jo veiklos dプka 
keičiasi visas m┣s┧ gyvenimas. Norint visa tai suprasti, reikia išpildyti tik 
vien> s>lyg> – išsiugdyti nuošird┧ nor> b┣ti laimingu. Bet tam trukdo m┣s┧ 
užsispyrimas, pasip┣timas ir nenoras keisti savo gyvenim>. O nuoširdus no-

ras šluoja visas kli┣tis ir verčia žmog┧ gilintis ┊ tai, ┊ k> jis anksčiau nekreipプ 
jokio dプmesio. Taip nuoširdumas mus išveda iš nevykusio likimo labirinto, 
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nurodydamas išプjim>, nepastebim> skeptiškai nusiteikusiam protui. 
Skaitydami ši> knyg>, j┣s susidursite su dviem rimtomis kli┣timis, kurios 

tačiau bus kaip j┣s┧ nuoširdumo indikatorius:
– J┣s aptiksite, kad, atrodo, seniai suprantami dalykai Vedose aiškinami 

visiškai kitaip, ir toks novatoriškumas gali jus kuriam laikui atitolinti nuo 
tolesnio skaitymo.

– J┣s pamatysite, kad visa knyga pašvCsta vienai vienintelei temai – kaip 
tapti išmintingu ir laimingu. Todプl pradžioje gali pasirodyti, kad j> skaityti ir 
gromuliuoti seniai žinomus dalykus – tuščias laiko gaišinimas.

Nuoširdus žmogus, ┊veikCs šias dvi kli┣tis, pamatys, kad:
– nestandartin┊ dalyk┧ aiškinim> pripažinus bent jau kaip hipotezC ir ne-

ži┣rint ┊ tai, kad jums atrodo seniai visa tai žinoma, labai greitai atsiranda 
žymiai gilesnis mums žinom┧ dalyk┧ supratimas.

– kartodamas jau nuo seniau žinomus dalykus, žmogus palaipsniui pra-

deda naudotis ┊sisavintu ir praktikoje patikrintu žinojimu. 
Visas vedinプs išminties ┊sisavinimo procesas remiasi daugkartine skir-

ting┧ vieno ir to paties klausimo aspekt┧ analize. Tai daroma tik vienu tikslu 
– perkelti nagrinプjamas žinias iš paviršutiniško proto ┊ intelekto gelmes.

Papildomi reikalavimai gilesniam žiniﾚ ｽsisavinimui

Nuosekliai gilinantis ┊ knygoje nagrinプjam> tem> ir stengiantis ┊veikti 
sustabarプjus┊ m>stym> bei atmesti išankstin┊ priešiškum>, m┣s┧ intelektas 
sutvirtプs. Bet vis tik jo lavinimui, tam, kad jis galプt┧ realiai keisti m┣s┧ gy-

venim>, reikalingos dar dvi s>lygos:
1. Dプti visas ┊manomas pastangas tam, kad pajustumプt nepakartojam> 

vedinプje išmintyje slypint┊ dvasinプs laimプs skon┊, nes tik jis gali atkreipti 
intelekto dプmes┊. Tada atsiranda didelis entuziazmas, skatinantis žmog┧ pati-
krinti praktikoje tai, k> jis sužinojo. Po praktinio žini┧ ┊sisavinimo intelektas 
taip sutvirtプja, kad jau gali iš pagrind┧ keisti m┣s┧ gyvenim>. Jeigu j┣s tikrai 
pajutote dvasin┊ skon┊, j┣s┧ širdyje nedelsiant atsiras stiprus noras užsiimti 
dvasine praktika. Taigi didžiulis entuziazmas yra kaip ir kriterijus, parodan-

tis m┣s┧ nuošird┧ potrauk┊ pažinimo procesui. Neverta nusiminti, jeigu tokio 
skonio dar nejaučiate – vadinasi, jums viskas dar prieš akis.

2. Antra s>lyga – tvirtas noras eiti tiesos keliu, nプ per žingsn┊ iš jo neiš-

klystant. Tiesa – tai žinojimas apie aukščiausi> laimC. Žmogus, nuoširdžiai 
norintis vadovautis tiesa ir vien>kart pajutCs laimC, stengsis rasti laiko dvasi-
nei praktikai savo dienotvarkプje, atidプdamas ┊ šal┊ antraeilius reikalus. O tas, 
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kuris dar neišsiugdプ stipraus noro b┣ti tikrai laimingu, noro patikrinti žinias 
praktikoje, visada teisinsis dideliu užimtumu ir laiko tr┣kumu.

Girdžiu atsakym>, kad laisvo laiko iš tikr┧j┧ nプra. Na, gerai, o kam gi 
mes pirmiausia skiriam laik>? Savaime aišku, tam, kas mums atrodo svarbiau. 
Vadinasi, kai j┣s vedini┧ žini┧ studijas imsit laikyti svarbiomis ir tiesiog gy-

vybiškai b┣tinomis, tada ir laiko joms atsiras, o j┣s turプsite reali> galimybC 
tapti laimingu.

Visi kiti skeptiškai nusiteikC žmonプs tikrai neras laiko patikrinti prakti-
koje gautas žinias, todプl supras jas tik teoriškai, ir nebus jokios garantijos, 
kad jie kada nors sučiulps dvasinプs laimプs saldainiuk>.
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PIRMOJI PAŽINTIS SU GUNOMIS

Kur mes galime patekti

Vedose pasakyta, kad m┣s┧ visata turi kiaušinio form>, ir apatinプ jo dalis 
užpildyta skysta substancija. Viršutinプje visatos dalyje (nuo vidurio iki vir-
šaus) išsidプsčiusios keturiolika planetini┧ sistem┧. Iš šalies ži┣rint, atrodyt┧, 
lyg nuo vandens paviršiaus iki pat kiaušinio viršaus driekt┧si didžiulis auga-

las. Visai kaip pasakoje, ar ne? Tačiau, susipažinC su Ved┧ turiniu, suprasi-
me, kad tai tikr┧ tikriausia tikrovプ.

Kiekviena planetinプ sistema turi disko form>. Kitaip sakant, tai, k> šiuo-

laikiniai mokslininkai vadina galaktikomis, Vedose ┊vardinama kaip plane-

tinプs sistemos. Visos keturiolika sistem┧ išsidプsčiusios viena virš kitos kaip 
keturiolika disk┧. M┣s┧ matomas Paukšči┧ Takas greičiausiai yra kaimyninプ 
sistema. Mes esame septintame lygyje, tai yra, vidury ši┧ disk┧. Virš m┣s┧ 
išsidプsčiusios aukštutinプs planetinプs sistemos, o po mumis – žemutinプs. Kur 
viršus, kur apačia – atsirenkam pagal PoliarinC žvaigždC, kuri yra virš m┣s┧. 
Vedose smulkiai aprašyta kiekviena planetinプ sistema ir visa m┣s┧ galaktika.

Skaitytojas: Visa tai labai ┊domu, bet andai j┣s žadプjote papasakoti apie 
tai, kaip m┣s┧ norus tapti laimingais pildo tam tikros materialios gamtos 
jプgos keistu pavadinimu “gunos”. Kam gaišti laik> su visatos sandara? Kaip 
planet┧ išsidプstymas gali b┣ti susijCs su gunomis?

Autorius: M┣s┧ norus b┣ti laimingais pasaulio dプsniai vykdo pagal pa-

prast> princip>. Pasirodo, kiekviena gyva b┣tybプ su tam tikra savo nor┧ gama 
gimsta b┣tent toje planetoje, kur tie norai gali b┣ti išpildyti. Kiekviena visa-

tos planeta turi tam tikr>, tik jai b┣ding> gun┧ derinuk>. Norプdami kažkokios 
konkrečios laimプs, mes neišvengiamai patenkam ┊ vien┧ ar kit┧ gun┧ ┊tak> ir 
tada gimstame planetoje, kuri labiausiai tinka m┣s┧ troškim┧ ┊gyvendinimui. 
Taip materialios gamtos gunos pildo vis┧ gyv┧ b┣tybi┧ norus.

Skaitytojas: O kur geriau gimti – žemutinプse ar aukštutinプse planetose?
Autorius: Aukštutini┧ planet┧ gyventojai gyvena milijonus kart┧ ilgiau ir 

patiria milijonus kart┧ daugiau laimプs negu mes.          
Skaitytojas: Na, tada aš jau dabar noriu ten gimti. Jeigu tokios galingos 

jプgos priži┣ri, kad išsipildyt┧ mano norai, tai po ši┧ žodži┧ aš turプčiau tuoj 
pat numirti ir atgimti kokioje nors aukštutinプje planetoje. Bet kažkodプl niekas 
nesidaro…

Autorius: Kodプl jums atrodo, kad niekas nepasikeitプ? Atvirkščiai, vis-

kas vyksta taip, kaip priklauso. J┣s┧ noras jau užiksuotas ir nuo šiol turプs 
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┊tak> j┣s┧ likimui.
Skaitytojas: Suprantu. Norite pasakyti, kad aš jau numiriau, bet dar ne-

atkreipiau ┊ tai dプmesio.
Autorius: Aš noriu pasakyti, kad tuoj pat numirti jums neleidžia bega-

linプ daugybプ ankstesni┧ nor┧, kurie dar turプs išsipildyti, nes ir jie yra gun┧ 

prieži┣roje – taip pat, kaip ir dabartinis, tik k> išsakytas noras.
Skaitytojas: Aš taip ir maniau, kad j┣s mane vプl kaip nors apgausite. 

Bet tos gunos tikriausiai priži┣ri ne tik mano buvusius ir esamus norus.
Autorius: Jos taip pat priži┣ri, kad išsipildyt┧ vis┧ gyv┧ b┣tybi┧, su 

kuriomis j┣s kada nors kontaktavote, norai.
Skaitytojas: Kažkoks neaiškus atsakymas…
Autorius: Kas gi čia nesuprantamo? Aš juk sakiau, kad gunos išpildo 

absoliučiai vis┧ gyv┧ b┣tybi┧ visus norus. Kai j┣s atliekate kok┊ nors veiks-

m>, jis b┣tinai turi kažkok┊ poveik┊ aplinkai. Kitaip sakant, kiekvien> j┣s┧ 
poelg┊ ┊vertina aukščiausios visatos jプgos. Tas ┊vertinimas ┊takos ne tik jus, 
bet ir aplinkinius žmones, kurie, b┣dami vienaip ar kitaip susijC su jumis, po 
kiekvieno j┣s┧ poelgio jau elgsis truput┊ kitaip, nei prieš j┊.  

Jeigu m┣s┧ poelgis k> nors ┊skaudins, mes už tai turプsime patirti ly-

giai tok┊ pat pergyvenim>. O atlikC dorybing> veiksm>, b┣sim apdovanoti 
laime. Kiekvienas žmogus atsako už savo poelgius. Taigi gunos globoja ne 
tik mudu, bet visas gyvas b┣tybes, be to, joms absoliučiai visi lyg┣s. Kar-
tais mes elgiamプs visai gerai, kartais – nelabai. Todプl kartais mus apnyksta 
bプdos, o kartais nusišypso laimプ. B┣tent todプl gunos užiksuoja kiekvien> 
m┣s┧ poelg┊.

Skaitytojas: Aišku. Vadinasi, geriausia sプdプti ir nieko neveikti, tada b┣-

sim tikri, kad niekam nieko blogo nepadarysim. Tada mes nieko ne┊takosim 
ir gunos ┊vertins tik m┣s┧ norus. Štai kur laimプs esmプ.

Autorius: Jeigu imsite dykinプti, j┣s┧ šeima išmirs iš bado, ir už tai su-

silauksite deramo atpildo. Neveiklumu problem┧ neišsprCsit. Sakiau jums, 
kad ši tema labai sudプtinga, reikプs ┊sisavinti daug žini┧. Nプra taip paprasta, 
kaip atrodo – pagalvojau, panorプjau ir jau turiu. Iš tikr┧j┧ m┣s┧ sekančio 
gimimo vieta priklauso ne tik nuo m┣s┧ nor┧, bet ir nuo m┣s┧ poelgi┧ šiame 
ir praeituose gyvenimuose. 

Skaitytojas: Ar ┊manoma kaip nors išsiaiškinti, kokius norus žmogus 
turプjo praeituose gyvenimuose?

Autorius: Vedose yra detalus šio klausimo išaiškinimas. Priklausomai 
nuo žmoni┧ elgesio praeituose gyvenimuose, juos galima suskirstyti ┊ tris 
grupes:



14 15

1. Jeigu žmogus turプjo tik dorybingus norus ir dorybingai gyveno, o jo 
motyvai buvo nesavanaudiški, tai dabar j┊ labiausiai ┊takoja dorybプs guna. 

Todプl jis turi ger> charakter┊, graži> išvaizd>, puiki> sveikat>, palank┧ li-
kim>, nuošird┧ tikプjim> ┊ Diev>, j┊ supa pagarba ir maloni aplinka. B┣tent 
šie požymiai nurodo kilnius žmogaus norus ir dorybingus darbus praeituose 
gyvenimuose.

2. Jeigu žmogus elgプsi ir gerai, ir blogai, o jo motyvai visada buvo sa-

vanaudiški, tai dabar j┊ labiausiai valdo aistros guna. B┣dingi požymiai – 
impulsyvus bei neramus charakteris, polinkis ┊ ligas, inansinプs problemos, 
konliktai, emocinis nestabilumas, o jo gyvenimas kupinas kritim┧ ir paki-
lim┧. Jeigu jis ko nors paprašo pas Diev>, tai tik dプl savCs. Jeigu jis laiko 
save tikinčiu, tai be paliovos smerkia tuos, kurie Diev> išpaž┊sta kitokia, jam 
nepriimtina forma. Tai jis vadina nuoširdaus tikプjimo pasireiškimu. Jeigu 
j┣s sutikote žmog┧ su tokiais požymiais, tai žinokite, kad praeituose gyve-

nimuose jis niekam nelinkプjo blogo, bet tarnavo vien tik savo egoistiniams 
interesams. 

3. Jeigu žmogui patiko juodi darbeliai, o jo norai buvo bjaur┣s, tai dabar 
jo kelrodプ žvaigždプ – neišmanymo guna. Tokiam žmogui b┣dinga atstumian-

ti išvaizda, sunkus charakteris, grubus ir niekinantis elgesys su kitais, didelis 
inansinis nestabilumas, na, ir žiaurus likimas. Tokie žmonプs arba visai ne-

tiki ┊ Diev>, arba iššaukiančiai demonstruoja apsimestin┊ religingum>, bet 
tik tam, kad teisuolio kauke pridengt┧ savo negerus darbus. Jeigu sutiksite 
tok┊ žmog┧, žinokite – praeitame gyvenime jis patirdavo daug džiaugsmo, 
galプdamas pakenkti kitiems.

Skaitytojas: Bijau, kad tokio atsakymo man nepakanka.
Autorius: Tokiu atveju pastudijuokite lentelC šios knygos pabaigoje. Ten 

rasite smulkesn┊ apib┣dinim>, kaip gunos ┊takoja žmones. Žmogaus charak-

teris, aplinka, šeimyniniai santykiai, mityba, kalba, tiesos supratimas ir netgi 
išvaizda priklauso nuo to, kokia guna labiausiai ┊takoja jo s>monC. Dviem 
žodžiais viso to nepaaiškinsi, todプl prisieis ┊ visk> ir pačiam gilintis.

Skaitytojas: Tai jau ači┣. Bet j┣s, kaip visada, išsisukote nuo atsakymo 
┊ klausim>, kada gi aš galプsiu atgimti aukštutinプse planetose?

Autorius: Jeigu j┣s vis> gyvenim> darysite gerus darbus, o j┣s┧ norai 
bus dorybingi, tai šis klausimas sprCsis j┣s┧ mirties metu. Dabartinio ir pra-

eit┧ gyvenim┧ dorybingi norai ir poelgiai turi persverti nuodプmingus norus 
ir poelgius. Tik tada j┣s garantuotai pateksite tokion gun┧ ┊takon, kurioje vy-

raus dorybプs guna, ir ji po grubaus k┣no mirties perneš jus subtiliame k┣ne 
iš Žemプs ┊ vien> iš aukštutini┧ planet┧.
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Skaitytojas: Man sunku suprasti, kaip aš subtiliame k┣ne kažkur skri-
siu. Nors š┊ termin> – “subtilus k┣nas” – j┣s jau aiškinote pirmoje knygoje, 
vis tiek aš j┊ sunkiai suprantu.

Autorius: Subtilus k┣nas susideda iš proto, intelekto ir netikro ego. Toks 
paaiškinimas jums taip pat mažai k> sako, bet pokalbio eigoje j┣s lengvai ┊si-
savinsite panašius terminus.

Skaitytojas: O ┊ koki> planet> aš galプsiu patekti po grubiojo k┣no, kaip 
j┣s teikiatプs išsireikšti, mirties? 

Autorius: B┣tent ┊ t>, kuri> užsitarnausite, bet tai atsitiks tik tada, kai 
pasibaigs dabartinis j┣s┧ gyvenimas.

Skaitytojas: O kas sprendžia, kada man mirti? Irgi mano buvC norai ir 
poelgiai?

Autorius: J┣s jau truput┊ primiršote m┣s┧ ne taip seniai vykus┊ pokalb┊ 
apie laiko galybC. Tai laikas, atsižvelgdamas ┊ buvusius norus ir poelgius, 
vaiko pradプjimo metu apsprendžia jo gyvenimo trukmC, kuri> paskui savo 
jプgomis pakeisti jau ne┊manoma. 

Skaitytojas: Vadinasi, norプdamas gimti aukštutinプse planetose, aš vis> 
gyvenim> turiu daryti gerus darbus.

Autorius: Ir daryti kuo daugiau, kad jie persvert┧ visas eibes, kuri┧ j┣s 
pridarプte praeituose gyvenimuose. 

Skaitytojas: J┣s skatinate mane dorybingiems žygdarbiams. Iš principo 
aš nieko prieš, tik pirma reikia visu tuo patikプti. Ar yra kokie nors ┊rodymai, 
kad tai teisybプ?

Autorius: Viskas, k> aš čia kalbu, paimta iš Ved┧, kurios man yra tie-

sos šaltinis. Tai, kad m┣s┧ gyvenimus ┊vairiose planetose apsprendžia gunos, 

patvirtina daug pavyzdži┧, pateikiam┧ Vedose. Pavyzdžiui, apie tai kalbama 
visuotinai pripažintame vediniame traktate Bhagavadgyta:

Kas miršta dorybプje, tas pasiekia tyras aukštesni>sias didži┧j┧ išminči┧ 
planetas (Bg. 14.14). 

Kas miršta apimtas aistros gunos, tas gimsta tarp t┧, kurie atlieka kar-
minC veikl>, o kas miršta apimtas neišmanymo gunos, tas gimsta gyv┣n┧ 
karalystプje (Bg. 14.15).

Tie, kuriuos veikia dorybプs guna, palaipsniui kyla ┊ aukštesnes planetas. 
Aistros gunos ┊takoje esantieji gyvena žemプs planetose, o tie, kuriuos užvaldプ 
atstumianti neišmanymo guna, leidžiasi ┊ pragaro pasaulius (Bg. 14.18).

Todプl arčiau vandenyno, užpildančio pusC visatos, gyvena tie, kurie dau-

giausia užsiプmプ blogais darbais, ir čia jie patiria vien tik kančias. Vidurinプse 
planetinプse sistemose, kur yra ir m┣s┧ Žemプ, gyvena tie, kurie darプ tiek ge-
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rus, tiek blogus darbus, maždaug vienodu santykiu. Todプl ir laimプs, ir kanči┧ 
čia yra maždaug vienodai. Aukštutinプse planetose gyvena tie, kurie darプ daug 
ger┧ darb┧, ir dabar jie patiria nepaprastai daug laimプs. Bhagavadgytoje apie 

tai sakoma:
Dorovingos veiklos pasekmプ tyra ir priskiriama dorybプs gunai. Tačiau 

aistros gunos veiklos pasekmプ – kančios, o neišmanymo – kvailybプ (Bg. 
14.16).

Skaitytojas: Vadinasi, b┣tent gunos priverčia mus gimti vienoje iš pla-

netini┧ sistem┧?
Autorius: Taip, bet jos tai daro sutinkamai su m┣s┧ norais ir poelgiais, 

todプl čia viskas teisinga.
Skaitytojas: O jeigu aš nežinojau, kad elgiuosi neteisingai, tai ar vis tiek 

b┣siu nubaustas?
Autorius: Žinoma. Bausmプs paskirtis – kad mes gyvenime k> nors su-

prastume ir išmoktume.
Skaitytojas: Aš sutikau kalbプtis su jumis apie laimingo gyvenimo dプs-

nius, bet kuo daugiau mes kalbame, tuo labiau aš suprantu, kad gyvenimas 
– tai toli gražu ne žaidimas. Tos gunos panašios ┊ kagプbistus: sekami kie-

kvienas m┣s┧ žingsnis, kiekviena mintis. Sakykim, mes sugalvojome gyven-

ti dorybingai, bet dプl neišmanymo pridarプme daug kvailysči┧, ir už tai vietoj 
laimプs mums prisieis atlikti bausmC, trunkanči> vis> gyvenim>. Nelinksma 
perspektyva.

Autorius: J┣s teisus, bet gunos veikia daug protingiau, negu atrodo iš 
pirmo žvilgsnio. Jeigu žmogus pasuko dorybプs keliu, tai, nepaisant jo neti-
kusi┧ poelgi┧ praeityje, j┊ vis tiek labiausiai ┊takoja dorybプs guna. Bloga kar-
ma nukeliama vプlesniam laikui, o paskui dvasini┧ žini┧ pagalba žmogus j> 
gali sudeginti. Progresuojanči┧ šiame kelyje žmoni┧ ir netgi švent┧j┧ likime 
taip pat b┣na r┣sči┧ išbandym┧. Tačiau dorybプs guna juos apdovanoja didele 
laime, todプl likimo išbandymus jie nelaiko kančiomis.

Skaitytojas: Vadinasi, dorybプs guna savo numylプtiniams gali suteikti 
laimC kreditan?

Autorius: Kažkas panašaus. Jeigu žmogaus s>monプ nukreipta ┊ dvasin┊ 
tobulプjim>, jam gresiančios kančios bus atkeltos vプlesniam laikui, o paskui ir 
sudegintos tiesos pažinimo ir dorybingos veiklos proceso metu. 

Skaitytojas: Ar visada taip b┣na, ar kažkas gali likti užmirštas?
Autorius: Bhagavadgyta sako, kad tie, kurie pasuko dorybプs keliu, yra 

visiškai apdrausti nuo atpildo už praeityje padarytas klaidas.
Aukščiausias Dievo Asmuo tarプ: Prithos s┣nau, transcendentalistas, at-
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liekantis gerus darbus, nepražus nei šiame, nei dvasiniame pasaulyje. Kas 
kuria gプr┊, Mano drauge, to niekada ne┊veikia blogis (Bg. 6.40).

Skaitytojas: Nejaugi tai sako Pats Dievas?
Autorius: Taip, tai pripažintas vedinis k┣rinys, kuris pažodžiui atkuria 

pokalb┊, vykus┊ tarp Dievui atsidavusio didžiojo karžygio Ardžunos ir Pa-

ties Dievo, Šri Krišnos vardu ┊sik┣nijusio Žemプje daugiau kaip prieš penkis 
t┣kstančius met┧.

Skaitytojas: O k>, j┧ pokalb┊ kas nors nuklausプ ar gal net užrašinプjo ┊ 
diktofon>? Kaip j┣s galite tvirtinti, kad jie kalbプjo b┣tent tokiais žodžiais?

Autorius: Vienas išminčius, Sandžaja, iš savo dvasinio mokytojo Vjasa-

devos gavo sugebプjim> telepatiniu b┣du matyti ir girdプti visk>, kas vyko šio 
pokalbio metu. Todプl jis galプjo stebプti vis> pokalbio ir po to vykusio m┣šio 
eig> ir perpasakoti karaliui Dhritaraštrai, kuris m┣šyje nedalyvavo. Vjasade-

va savo mistini┧ gali┧ dプka taip pat visk> matプ ir vプliau užrašプ, nes turプjo 
absoliuči> atmint┊. Tokiu b┣du, informacija apie Ardžunos ir Krišnos pokalb┊ 
gauta iš dviej┧ nepriklausom┧ šaltini┧.

Skaitytojas: Argi ┊manoma tiek daug ┊siminti, išgirdus tik vien> kart>?
Autorius: Tuo metu, prieš penkis t┣kstančius met┧, dauguma žmoni┧ 

turプjo absoliuči> atmint┊, tuo labiau didis išminčius Vjasadeva, kuris iš at-
minties užrašプ kelias dešimtis vedini┧ k┣rini┧.

Skaitytojas: Ar šis Dievo ┊sik┣nijimas kaip nors ┊rodytas?
Autorius: J┊ išpranašavo Vedos, pavyzdžiui, apie tai kalbama Šrimadb-

hagavatam veikale. Be to, yra astrologiniai apskaičiavimai, nurodantys, kad 
tuo metu atプjo b┣tent Aukščiausias Viešpats, ir niekas kitas. Taip pat išliko 
daugybプ Jo amžinink┧ paliudijim┧, kuriuose smulkiai apsakomas Jo gyveni-
mas ir antžmogiški darbai.

Skaitytojas: O dabar daug žmoni┧ ┊sitikinC, kad Dievas gali ┊sik┣nyti 
tik vienu pavidalu.

Autorius: Pagal juos išeit┧, kad šiuo atžvilgiu mes pranokstame Diev>. 
Juk mes nuolatos ┊sik┣nijame ┊vairiausiuose k┣nuose. Mes visada, tegu ir 
nes>moningai, bet norime apriboti Dievo galimybes, taikydami Jam savo 
m>stel┊. Kai s>monC ┊takoja aistros guna, žmogus tiesiog negali suprasti, 
kad Dievas gali turプti kitok┊ pavidal>, negu mes Jam priskiriam. Vプliau mes 
smulkiau aptarsim šit> klausim>.

Skaitytojas: Paskutinプ j┣s┧ citata man ne visai suprantama. Pavyzdžiui, 
k> reiškia pasakymas, kad žmogus, užsiimantis dorybinga veikla, niekada 
nežus?

Autorius: Tai nereiškia, kad jis niekada nemirs, taps nemirtingu. Vedi-
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niais laikais persik┣nijimo faktas daugeliui žmoni┧ buvo akivaizdus, ir joki┧ 
iliuzij┧ apie amžin> gyvenim> tame pačiame k┣ne jie nepuoselプjo. Spren-

džiant iš pokalbio konteksto, greičiausiai čia kalbama apie tai, kad tokiam 
žmogui suteikiama garantija, jog jam progresuojant pažinimo kelyje, jis 
nepatirs nuopuolio, arba degradacijos. Net jeigu jis netyčia suklumpa, tai 
sekančiame gyvenime jam suteikiama galimybプ gimti dorybingoje šeimoje, 
kur bus visos s>lygos tolesniam dvasiniam progresui. Kitas Bhagavadgytos 

tekstas nedviprasmiškai patvirtina ši> mint┊:
Po daugybプs laimingo gyvenimo met┧ doroving┧ gyv┧ esybi┧ planeto-

se, nevykプlis jogas gimsta teisuoli┧ arba turtingoje aristokrat┧ šeimoje (Bg. 
6.41).

Skaitytojas: Kiek padidプja laimプs, jeigu gimstame aukščiau esančioje 
planetoje?

Autorius: Vedose nurodoma, kad laimプs lygis virš m┣s┧ esančioje pla-

netinプje sistemoje šimt> kart┧ didesnis už m┣sišk┊.           
Skaitytojas: Vadinasi, antroje galaktikoje, esančioje virš m┣s┧, laimプs 

bus dešimt t┣kstanči┧ kart┧ daugiau, negu Žemプje.
Autorius: Bet ir jos gyventojai dorybing┧ darb┧ atliko dešimt t┣kstan-

či┧ kart┧ daugiau, negu mes. Taigi ir šiuo atveju viskas sutvarkyta labai tei-
singai. Kiekvienas gyvena ten, kur nusipelnプ.

Skaitytojas: Norプčiau nors truput┊ pagyventi tokioje galaktikoje.
Autorius: Tada dorybing┧ darb┧ turite atlikti dešimt t┣kstanči┧ kart┧ 

daugiau už vidutin┊ j┧ vidurk┊ Žemプje. Bet Vedos sako, kad žmonプs, norintys 
gimti aukštutinプse planetose, nプra labai protingi, nes daug geriau stengtis 
patekti ┊ dvasin┊ pasaul┊, kur laimプs yra milijardus kart┧ daugiau.

┉ dvasin┊ pasaul┊ veda pats tiesiausias kelias, o tiems, kurie patenka ┊ 
aukštutines planetas, prisieis ten išb┣ti kelias dešimtis ar šimtus t┣kstanči┧ 
met┧, ir nežinia, kokie norai pas juos atsiras per t> laik>. Galb┣t jiems vプl 
teks sugr┊žti ┊ vidurines Žemプs tipo planetas.

Skaitytojas: Argi aukštutini┧ planet┧ gyventoj┧ norai gali, taip sakant, 
degraduoti?

Autorius: Taip, pavyzdžiui, jie gali pasidaryti labai išdid┣s ir iššaukian-

čiai elgtis. Taip jie ilgainiui praranda savo dorybingum> ir, nori nenori, bus 
priversti gimti vidurinプse ar net žemutinプse planetose.

Skaitytojas: O iš dvasinio pasaulio ┊ material┧j┊ irgi patenkama?
Autorius: Taip, jeigu užsinorプsite gyventi sau, o ne Dievui. Bet tai la-

bai maža tikimybプ. Dvasinio pasaulio gyventojams svetima egoistinプ laimプs 
koncepcija, jie laimingi tuo, kad tarnauja Dievui ir kitiems.
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Skaitytojas: Tad kaip patekti tiesiai ┊ dvasin┊ pasaul┊?
Autorius: Tam tikslui reikia su meile ir atsidavimu kartoti šventus Dievo 

vardus, kurie turi dvasinC prigimt┊ ir gali mumyse išugdyti potrauk┊ dvasinei 
praktikai. Dvasiniame pasaulyje visiškai nプra potraukio materialiai veiklai. 
O kartoti šventus vardus nesudプtinga, tik m┣s┧ intelekte yra kli┣tis, trukdanti 
tai daryti.

Skaitytojas: Kokia tai kli┣tis?
Autorius: Pavydas Dievui.
Skaitytojas: Kol kas man visa tai sudプtinga, nesuprantama ir nepagr┊sta.
Autorius: Ilgainiui, gilindamasis ┊ laimingo gyvenimo dプsni┧ studijas, 

j┣s visk> išsiaiškinsite.
Skaitytojas: Norite pasakyti, kad dabar man paprasčiausiai tr┣ksta žini┧?
Autorius: O ko j┣s norite? Net išminčiams, išmanantiems Vedas, išsi-

vadavimas iš materialaus pasaulio panči┧ ir švent┧ Dievo vard┧ galybプ yra 
pats slaptingiausias ir sunkiai suvokiamas dalykas. K> jau kalbプti apie mus, 
neturinčius supratimo netgi apie sielos egzistencij>.

Skaitytojas: Kas tai – materialaus pasaulio pančiai? Jaučiasi s>saja su 
kalプjimu.

Autorius: Kadangi materialiame pasaulyje daug kanči┧, tai Vedos daž-

nai j┊ palygina su kalプjimu toms gyvoms b┣tybプms, kurios panoro gyventi 
egoistiškai ir savanoriškai susikaustプ šio kvailo noro grandinプmis.

Skaitytojas: Skaudu apie tai klausyti. Norite mane ┊tikinti, kad gyvena-

me didžiuliame kalプjime?
Autorius: Nepergyvenkite ir nedarykite priešlaikini┧ išvad┧. Vedas su-

prasti ne taip paprasta, todプl jas reikia kantriai ir atsidプjus studijuoti.
Skaitytojas: Tada pratCsiam pokalb┊ apie gunas.

Autorius: Ir taip, nuo žemutini┧ planet┧ kylant ┊ aukštutines, kanči┧ 
lieka vis mažiau, o laimプs lygis didプja. Kaip jau minプjau, norint pasikelti ┊ 
gretim> sistem>, dorybing┧ darb┧ reikia atlikti šimt> kart┧ daugiau už visus 
kitus žmones. Todプl savaime aišku, kad aukštutini┧ planet┧ gyventojai turi 
labai ger> charakter┊ ir yra daug mažiau egoistiški, negu mes. Visas j┧ gyve-

nimas pašvCstas tarnauti Dievui ir kitiems.  
Skaitytojas: O gunos juos ┊takoja taip pat, kaip ir mus?
Autorius: Ne visada. Kai kurios dorybingos asmenybプs, iš gailesčio 

mums ir norプdamos pasidalinti išaukštintu žinojimu, savo noru gimsta že-

mesnプse planetose, negu užsitarnavo.   
Išvada: ne┊manoma pažinti laimingo gyvenimo dプsni┧, nežinant, kaip 

veikia materialios gamtos gunos. Todプl tie, kurie neabejingi savo likimui, 
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turi kuo geriau suvokti j┧ poveik┊ m┣s┧ gyvenimui.
Gilinantis ┊ gun┧ veikl>, daugeliui žmoni┧ atsiranda noras pakli┣ti ┊ 

aukštutines visatos planetas, bet Vedos tai laiko nelabai protingu sprendimu. 
Protingas žmogus stengsis patekti tiktai ┊ dvasin┊ pasaul┊. Tam tikslui jis turi 
┊veikti protui nežinom>, bet realiai širdies gilumoje esant┊ pavyd> Viešpačiui, 
atmesti visus savo egoistinius planus ir pašvCsti gyvenim> Aukščiausio Die-
vo Asmens tarnystei.

KD pasｫsi, tD ir pjausi

Vidurinプse planetinプse sistemose, kur yra ir m┣s┧ Žemプ, gyvos b┣tybプs 
linkusios gyventi sau ir savo šeimai. Dauguma j┧, siekdamos gauti daugiau 
naudos, laikosi tam tikr┧ kult┣ringo gyvenimo taisykli┧. Žemutini┧ planet┧ 
gyventojai, tenkindami savo egoistinius norus, nesiskaito su jokiomis taisy-

klプmis. B┣dami bjauraus charakterio, jie galvoja tiktai apie valg┊, seks>, mie-

g> ir savo gerb┣v┊, nekenčia vis┧ kit┧ ir todプl patiria labai dideles kančias. 
Skaitytojas: Žinau daug žmoni┧, kurie gyvena čia, bet elgiasi lygiai 

taip pat.

Autorius: Deja, tai tiesa. Daugelis mus supanči┧ žmoni┧ teikia pirme-

nybC laimei neišmanymo gunoje. Gaila, bet j┧ dalia – sekančiuose gyveni-
muose gimti žemutinプse planetose arba gyv┣n┧ k┣nuose.

Skaitytojas: Linksma perspektyva. Sakykim, aš neteisingai ┊sivaizdavau 
laimC ir todプl degradavau. Ar ilgai man teks vargti žemutinプse planetose?

Autorius: Vedos sako, kad m┣s┧ buvimo laikas ┊vairiuose visatos ly-

giuose yra nevienodas ir yra s>lygojamas daugelio faktori┧. Pagrindinai 
viskas priklauso nuo to, koks pas mus laimプs supratimas, kaip mes ┊sivaiz-

duojam laimC. Žmonプs, kurie trokšta aukščiausios, nesavanaudiškos laimプs, 
palaipsniui, naudodamiesi autentišk┧ žini┧ šaltiniais, pradeda suprasti, kaip 
reikia teisingai gyventi. Stengdamiesi gyventi pagal šventrašči┧ nurodymus, 
jie apsivalo savo nuodプmes ir sekančiuose gyvenimuose gimsta aukštesniuo-

se visatos lygiuose. 
Visi žmonプs, priklausomai nuo j┧ poelgi┧, gimsta viename ar kitame lygy-

je, bet ateina laikas, ir kažkoki┧ aplinkybi┧ dプka mes vプl turime keltis kitur.
Skaitytojas: Girdプjau, kad pragare teks gyventi amžinai. O k> apie tai 

sako Vedos?
Autorius: Kai kas žemutinプse planetose išbus labai ilgai, bet vis tik ne 

amžinai, nes padaryti be galo daug blog┧ darb┧ tiesiog ne┊manoma. Kaip jau 
žinome, šis pasaulis labai teisingai sutvarkytas, todプl kokios nors vienos gu-
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nos ┊taka m┣s┧ s>monei negali tCstis amžinai. Mažプjant blogai karmai, m┣s┧ 
gyvenimas irgi darosi geresnis, nors savo dorybing┧ poelgi┧ vaisiais mes 
taip pat negalime amžinai naudotis. Tai patvirtina ir Bhagavadgyta:

Kartais ima vyrauti dorybプs guna, nugalプdama aistros ir neišmanymo 
gunas, o Bharatos s┣nau. Kartais aistros guna nugali dorybC ir neišmanym>, 
o kit>syk neišmanymas nugali ir dorybC, ir aistr>. Taip vyksta nuolatinプ kova 
dプl pirmenybプs (Bg. 14.10).

Skaitytojas: Iš principo viskas atrodo pakankamai logiška. O jeigu no-

ras b┣ti laimingam b┣tent neišmanymo gunoje išliks ir po ilgiausi┧ kentプjim┧ 
žemutinプse planetose? Nejaugi nプra kitos išeities iš šios situacijos, nejaugi 
ne┊manoma pakeisti savo nor┧ ir pradプti ieškoti laimプs dorybプs gunoje?

Autorius: Kitos išeities nプra. Žemutinプse planetose teks b┣ti tol, kol 
neatsiras noras ieškoti dorybingos laimプs. 

Skaitytojas: Bet juk ne visi gali patys suprasti, k> reikia daryti, norint 
b┣ti laimingiems. Ne visi gali suprasti, kad tam reikia bent jau panorプti gy-

venti kitaip.

Autorius: Taip, ne visi. B┣tent todプl kiekvienoje visatos planetoje kartas 
nuo karto ┊sik┣nija Pats Dievas arba Jo artimi palydovai. J┧ tikslas – padプti 
mums išsiaiškinti sudプtingus klausimus, susijusius su gyvenimo tikslu ir lai-
mプs ieškojimu. Išeidami jie visada palieka šventrašt┊, pritaikyt> tos epochos 
žmonプms. Ir jeigu mes turプsime nors nedidel┊, bet nuošird┧ nor> atrasti ties>, 
mes niekada, jokiomis aplinkybプmis neliksime visiškoje nežinioje. Žemプje 
visada yra autentiški šventraščiai. Ieškantys b┣tinai su jais susidurs.

Skaitytojas: J┣s taip laisvai kalbate apie ┊vairius Dievo ┊sik┣nijimus, 
lyg b┣tumプt tiesioginis ši┧ ┊vyki┧ liudininkas. Iš kur pas jus šita informacija, 
ir kas gali garantuoti, kad ji – ne išsigalvojimas?

Autorius: Aš pasikliaunu Ved┧ autoritetu. J┧ autentiškum> patvirtina 
istoriniai faktai ir autoritetinga daugelio mokslinink┧ nuomonプ. Kas liečia 
┊vairius Dievo ┊sik┣nijimus, tai Vedos pateikia labai detalius ir tikslius j┧ 
aprašymus. Pavyzdžiui, Bhagavadgytoje Viešpats kalba apie tai, kokiomis 
aplinkybプmis Jis ateina ┊ š┊ pasaul┊:

Kai tik religija ima kur nors nykti ir ┊sivyrauja bedievybプ, Aš nužengiu 
Pats, o Bharatos aini. Kad išlaisvinčiau doruosius ir sunaikinčiau piktada-
rius, o taip pat atkurčiau religijos principus, epocha po epochos Aš apsireiš-
kiu Pats (Bg. 4.7,8).

Skaitytojas: Jeigu Dievas taip atvirai kalba Pats apie Save, tai mano 
abejonプs dプl Jo ┊sik┣nijim┧ dar labiau padidプja.

Autorius: O jeigu j┣s pats kuo nuoširdžiausiai pradedate apie save kam 
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nors pasakoti, tai j┣s ir savimi netikite?
Skaitytojas: Apie save aš pasakoju tik artimiausiems žmonプms, o ne 

visiems iš eilプs.
Autorius: Krišna taip pat slaptingiausi> žinojim> apie Save atskleidプ 

savo artimiausiam palydovui Ardžunai, jis nebuvo skirtas tiems, kurie vプliau 
pavydプs šio pokalbio dalyviams.

Skaitytojas: J┣s galvojate, kad aš pavydžiu?
Autorius: O tai kuo daugiau remiasi j┣s┧ abejonプs kito nuoširdumu?
Skaitytojas: Man tiesiog sunku patikプti, štai ir viskas.
Autorius: Aš gi jums visk> aiškinu nieko neišgalvodamas, o remdama-

sis Vedomis. 
Skaitytojas: O aš ir Ved┧ autoritetu abejoju.
Autorius: Tada m┣s┧ pokalbis neturi jokios prasmプs. Kam svarstyti tai, 

k> j┣s atmetate? Jeigu norite toliau kalbプtis, tai vedini┧ žini┧ autentiškum> 
turite pripažinti bent jau kaip hipotezC.

Skaitytojas: Na, gerai, aš pagalvosiu apie tai. Vadinasi, Vedose pasakyta, 
kad Dievas ┊ š┊ pasaul┊ ateina palyginti dažnai?

Autorius: Taip. Ir visada pasirodo tokiu pavidalu, kok┊ turi gyvos b┣ty-

bプs, kurioms jis ruošiasi pamokslauti. Viešpats visada ateina su ypatinga mi-
sija, kurios esmプ – ┊tvirtinti teisingumo principus ir demaskuoti nuodプming> 
gyvenim>. Dažniausiai Jis Pats ateina tik tada, kai be Jo asmeninio ┊sikišimo 
jau nieko negalima padaryti. Kitais atvejais Jis pasiunčia koki> nors švent> 
asmenybC.

Skaitytojas: Nors man ir sunku tikプti ┊ Diev>, bet kai sulygini ┊vairius 
šventraščius ir j┧ istorij>, tai darosi panašu ┊ ties>. Juk Jプzus Kristus atプjo 
b┣tent tuo laiku, kai fariziejai pamynプ religinius principus ir nesibjaurプjo me-

lagingai aiškinti šventraščius.
Autorius: J┣s dabar jau pats ginate Diev>.
Skaitytojas: Na, po m┣s┧ pokalbi┧ apie laik> aš pradプjau skaitinプti ┊vai-

rius šventraščius ir juos lyginti. 
Autorius: Ir koks j┣s┧ studij┧ rezultatas?
Skaitytojas: Visur rašo beveik vien> ir t> pat┊, tik skirtingomis kalbomis 

ir kitais žodžiais.
Autorius: Taip ir yra. Dievas nors ir ateina ┊vairiu laiku bei pasivadinCs 

vis kitais vardais, bet neša vien> ir t> pat┊ žinojim> – kaip mums tapti laimin-

gais. Todプl neturプtume r┣stauti dプl šio pasaulio neteisingumo ir galvoti, kad 
niekas mums nepadeda. Tuo labiau, kad gyvename taip, kaip patys kažkada 
norプjome. M┣s┧ norai yra nepajudinamas ┊statymas likimui. Jeigu mes patys 
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nenorプsime pasikeisti, tai niekas nesikiš ┊ m┣s┧ gyvenim>.
Skaitytojas: Net ir Dievas nenorプs mums padプti?
Autorius: Visi šventraščiai kalba apie tai, kad Dievas visada nori mums 

padプti, bet mums paliekama pasirinkimo laisvプ – klausyti Jo ar ne.
Išvada: norint giliau pažinti laimingo gyvenimo dプsnius, b┣tina ┊sis>-

moninti, kad dプl m┣s┧ kanči┧ kalti tik mes patys ir niekas daugiau. Mes patys 
turime s>moningai nusprCsti keisti savo gyvenim>. Niekas už mus to nepa-
darys.

Žmogus, suvokCs šias tiesas, tampa ramus ir pasitikintis, neži┣rint ┊ 
tai, kad gyvenimas pasikeičia ne iš karto. Tas, kuris suprato, kodプl jam taip 
sunku nešti savo kryžel┊ ir kodプl j┊ reikia nešti, tampa psichiškai ramus ir 
nesujaudinamas. Tokiu b┣du, norint tapti laimingu, b┣tina suprasti, kad šis 
pasaulis surプdytas labai teisingai, ir b┣ti pasiruošusiam dプti visas pastangas 
savo laimプs vardan.

Keturi evoliucijos keliai – nuo beždžionｫs 
iki žmogaus ir atgal

Paprastai žodis evoliucija daugumai žmoni┧ asocijuojasi su r┣ši┧ atsira-

dimo teorija, kuri> suformulavo Darvinas. Tačiau apie gyv┧ b┣tybi┧ evoliu-

cij> pakankamai išsamiai buvo pasakojama Vedose, ir daug anksčiau, negu 
atsirado garbusis mokslininkas. 

Vedinio evoliucijos apibrプžimo esmプ ta, kad gyvai b┣tybei mirtis kaip 
tokia neegzistuoja. Mes tik pakeičiame sen> ir naudojimui netinkam> k┣n> ┊ 
nauj>. Be to, Vedos teigia, kad evoliucija turi ir atvirkšči> eig>, taip vadinam> 
regresij>. Tai reiškia, kad gyvos b┣tybプs gali ne tik evoliucionuoti, arba progre-

suoti, bet ir degraduoti ┊ žemesnes gyvybプs formas ir ten ieškoti savo laimプs.
Dabar mes smulkiau aptarsime vedinC evoliucijos koncepcij>.
Skaitytojas: Gerai. Ir kaip ji atrodo?
Autorius: Aš pristatysiu jums truput┊ supaprastint> evoliucijos krypči┧ 

klasiikacij>, gerai atspindinči> Ved┧ poži┣r┊ šiuo klausimu.
Pirmu iš keturi┧ Vedose aprašom┧ evoliucijos keli┧ progresuoja tos 

sielos, kurios suvokプ amžin>j> dvasinC gyv┧ b┣tybi┧ prigimt┊ ir tai, kokiu 
b┣du ji pasireiškia m┣s┧ gyvenime. Visa savo esybe ir su meile jos tarnauja 
Dievui ir visoms kitoms gyvoms b┣tybプms. Tokia absoliučiai dvasine ir be 
jokio egoizmo veikla jos sudegina savo nuodプmes ir po grubaus k┣no mirties 
patenka ┊ dvasin┊ pasaul┊. Ten jos gyvena dvasiniuose k┣nuose, patirdamos 
žodžiais nenusakom> laimC.
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Antruoju evoliucijos keliu eina gyvos b┣tybプs, norinčios atrasti laimC šia-

me pasaulyje. Kiekvienu savo poelgiu ir netgi mintimis jos stengiasi laikytis 
vis┧ dorybingo gyvenimo dプsni┧. Tokie žmonプs visada progresuoja, gyveni-
mas po gyvenimo kildami ┊ vis aukštesnes planetines sistemas ir gaudami vis 
labiau protingesnes gyvybプs formas. Taip evoliucionuojant, egoistiniai norai 
sunyksta, bet ne visiškai. Todプl visada išlieka degradacijos tikimybプ.

Trečiasis evoliucinio vystymosi kelias skirtas tiems žmonプms, kurie sva-

joja apie laimC sau ir savo šeimai, ir daugiau ar mažiau stengiasi gyventi 
taikoje ir santarvプje su aplinkiniais. Tačiau jiems ne visada sekasi ┊k┣nyti 
gyvenime savo norus, ir to priežastis – egoizmas, vyraujantis toki┧ žmoni┧ 
tarpusavio santykiuose. Dプl to jie pasineria ┊ arši> kov> dプl materiali┧ gプry-

bi┧. Tokia konkurencija užteršia j┧ egzistencij>, ir palaipsniui jie nusivilia 
šiuo pasauliu, tapdami kietaširdžiais. Taip jie pasuka ketvirtuoju evoliucijos 
keliu. Ir kol jie nenusivils savo puoselプjamomis netikromis vertybプmis, tol 
jie vプl ir vプl atgims vidurinプse visatos planetose. Reikia pažymプti, kad vis> 
t> laik> jiems paliekamas šansas progresuoti ir savo evoliuciniame vystymesi 
pakilti viena ar dviem pakopom aukščiau.

Tos gyvos b┣tybプs, kurios nori b┣ti laimingos tik eksploatuodamos ki-
tus, degraduoja vis labiau, kol nusirita iki žemutini┧ planet┧, kur j┧ laukia 
didelプs kančios, arba gimsta gyv┣n┧ k┣nuose. Tai ketvirtas evoliucijos kelias 
– visiška degradacija.

Tokiu b┣du, pirmasis evoliucinio vystymosi kelias labai greitai išvaduo-

ja iš materialaus gyvenimo pavoj┧ ir gr>žina mus ┊ dvasin┊ pasaul┊. Kiti du 
variantai nesuteikia tokios greitos galimybプs. Tačiau gyvos b┣tybプs, progre-

suojančios antruoju keliu, laikosi dorybingumo princip┧ ir palaipsniui apsi-
valo. Joms daug paprasčiau, negu likusiems, išsivaduoti iš materiali┧ nor┧ 
ir suvokti savo dvasinC prigimt┊. O žmonプs, apimti neišmanymo ir jaučian-

tys aplinkiniams priešiškum>, neišvengiamai degraduos tol, kol neatsikratys 
savo kvail┧ idプj┧. 

Skaitytojas: Argi j┣s nesutinkate su Darvino teorija, teigiančia, kad vi-
sos gyvos b┣tybプs visatoje nepaliaujamai progresuoja iš žemesni┧ gyvybプs 
form┧ ┊ aukštesnes?

Autorius: O ar j┣s matote šios teorijos ┊rodymus realybプje? Negi mano-

te, kad visi žmonプs nuolatos progresuoja ir sulig kiekviena diena darosi vis 
geresni?

Skaitytojas: Aš neturiu informacijos apie kiekvien> žmog┧, bet spren-

džiant pagal tam tikrus bendro pob┣džio rodiklius, matyti, kad progresas 
vyksta pilnu tempu. Pasiži┣rプkite, kaip vystosi m┣s┧ ekonomika ir mokslas! 
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Jau dabar galima, nekeliant kojos iš nam┧, pamatyti vis> pasaul┊ ar bendrauti 
su žmogumi, kur jis begyvent┧. Argi tai ne progresas?

Autorius: Taip, technikos progresas akivaizdus, bet mes kalbame apie 
gyv┧ b┣tybi┧ vystym>si, o ne apie vis labiau sudプtingプjanči> technik>. O gal 
j┣s galvojate, kad kai dauguma žmoni┧ degraduoja, tai visa žmonija, bendrai 
paプmus, progresuoja?

Skaitytojas: Žinoma, ne. Galプjot šito ir neklausti.
Autorius: Aš ir taip manau. Tai štai, apie kok┊ progres> j┣s kalbate, jei-

gu dauguma žmoni┧ praktiškai prarado moralinius principus. Jie ištvirkauja, 
girtuokliauja, vartoja narkotikus ir visai negalvoja apie tikr>j┊ žmogaus gy-

venimo tiksl>.
Skaitytojas: Galvojate, kad anksčiau viso to nebuvo?
Autorius: Anksčiau irgi buvo žmoni┧, linkusi┧ ┊ degradacij>, bet ji nebu-

vo tokia pasibaisプtina, kaip dabar. Pasiži┣rプkime, kaip buvo prieš dvidešimt 
met┧. Argi tada mes matプme tok┊ ištvirkim>, toki> narkomanij>, kaip dabar? 
Argi tada buvo skatinami atsitiktiniai lytiniai santykiai ir homoseksualizmas? 
Ar tada taip ramiai ži┣rプjo ┊ tok┊ palaid> šeimynin┊ gyvenim> ir skyrybas? Ar 
vaikai matプ tiek ilm┧ apie prievart> ir amoralum>? Ir patys vaikai – argi jie 
tokie buvo?

Paži┣rプkite, kaip baisiai degradavo žmonija, nepaisant ryškiai išreikšto 
techninio ir ekonominio progreso. Ir tai tik per dvidešimt met┧! Aš pastebプjau, 
kad j┣s nesiruošiate tuoj pat patikプti mano žodžiais, todプl nekalbプsiu apie tai, 
kiek degradavo žmoni┧ s>monプ nuo vedinプs kult┣ros laik┧, o tai buvo daugiau 
kaip prieš keturis t┣kstančius met┧. 

Skaitytojas: Visa tai tiesa, bet argi žmoni┧ moralプ yra vienintelis progreso 
kriterijus?

Autorius: O kokie dar gali b┣ti? Vedose pasakyta, kad amoral┣s žmonプs 
neišvengiamai degraduoja. Be to, jie praktiškai visada pradeda tokius pat amo-

ralius vaikus, ir labai maža tikimybプ, kad jie išaugs normaliais žmonプmis. Jei-
gu žmonプs palaipsniui virsta gyvuliais ir yra visiškai patenkinti tokia situacija, 
tai apie kok┊ žmonijos progres> galima kalbプti?

Skaitytojas: Bet vis tik, neži┣rint ┊ niek>, mokslinis-techninis progresas 
vyksta. Juk neneigsite šio fakto?

Autorius: Tada aš nesuprantu, k> j┣s galvojate, kalbプdami apie progres> 
ir žmonijos evoliucij>. Anot j┣s┧, žmogaus evoliucijos virš┣nプ – kai jis vaikšto 
pusnuogis, elgiasi kaip galvijas ir poruojasi kur tik pakli┣na. Tačiau jeigu jo 
buitis užpildyta šiuolaikine technika, tai reikia manyti, kad jis labai sプkmingai 
progresuoja, ar ne?
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Skaitytojas: Panašu, kad j┣s perlenkiate. Juk neb┣tinai viskas bus taip, 
kaip j┣s čia kalbate.

Autorius: Aš tik pavaizdavau dabartinC situacij>, susiklosčiusi> daugelyje 
taip vadinam┧ civilizuot┧ šali┧ m┣s┧ laisvos meilプs epochoje, o apie ateit┊ aš 
dar visai nekalbプjau.       

Skaitytojas: O tai kaip, j┣s┧ nuomone, vyksta žmogaus evoliucija?
Autorius: Vedos sako, kad ji kitokia, negu ┊sivaizduoja dabartiniai 

mokslo korifプjai – ne kolektyvinプ, o individuali. Mes galim tai progresuoti, 
tai degraduoti – priklausomai nuo m┣s┧ poelgi┧. Po to, palikC dabartin┊ k┣n>, 
gauname nauj>, kuris labiau atitinka m┣s┧ s>monプs lyg┊. Tai apsprendžia 
m┣s┧ nor┧ ir poelgi┧ visuma mirties metu. Naujas k┣nas gali b┣ti tobulesnis, 
o gali b┣ti ir primityvesnis – augalo, gyv┣no.

Degradacija ir kančios taip pat yra savotiški evoliucijos etapai, moki-
nantys mus karčiu patyrimu. Anksčiau ar vプliau toks patyrimas išlenda per 
gerklC, ir žmogus pagaliau susidomi savCs pažinimu. Bet tai nevyksta kolek-

tyviai, vien tik kovos už b┣v┊ dプka, kaip nurodプ senolis Darvinas.
Skaitytojas: Kaip Vedos paaiškina t> fakt>, kad tiek daug žmoni┧ paten-

ka blogon ┊takon ir užsiima ┊vairiomis kvailystプmis?
Autorius: Daugelis žmoni┧ pastebi, kad kartais mus tiesiog užvaldo kaž-

kokios nelabai protingos mintys. Nesuprasdami, kad tai gunos veikia m┣s┧ 
s>monC, dauguma žmoni┧ ┊sivaizduoja, kad juos bando ┊takoti tam tikri žmo-

nプs, pavyzdžiui, žydai ar masonai, kurie atseit užsibrプžプ valdyti vis> pasaul┊. 
Iš tikr┧j┧ toks kolektyvinis poveikis žmoni┧ s>monei vyksta dプl to, kad pasi-
keičia gun┧ ┊taka.

Skaitytojas: O kodプl jos nei iš šio, nei iš to keičia savo ┊tak>? Mes juk 
gyvename ne teatre, kur viena scena keičia kit>, o artistai persirenginプja nau-

jais kostiumais.
Autorius: Kaip ten beb┣t┧, bet taip jau yra, ir pirmiausia visa tai darosi 

dプl laiko ┊takos. Jis keičia gun┧ ┊tak> ne tik m┣s┧ planetai, bet ir visai visatai. 
Todプl mums prisieina gyventi ┊vairiose visatos epochose ir ne visada pačiose 
geriausiose s>lygose. 

Kaip m┣s┧ metuose keturi sezonai keičia vienas kit>, taip ir visatoje yra 
keturios epochos, apjungtos ┊ vien> cikl>. ┉domu, kad su kiekviena nauja epo-

cha s>lygos progresuoti darosi vis nepalankesnプs. 
Skaitytojas: Tai bent naujiena! Apie kok┊ laiming> gyvenim> galima kal-

bプti, jeigu visatoje – vien tik nesiliaujanti degradacija?
Autorius: J┣s neteisus. Pasibaigus ciklui, ┊vyksta tam tikri kataklizmai ir 

po to prasideda sekančios keturios epochos. Ir pačioje pirmoje, kuri vadinama 
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Aukso amžiumi, visi gyvena taip pat laimingai, kaip ir ankstesniame Aukso 
amžiuje.

Skaitytojas: Bet kodプl kiekvienoje sekančioje epochoje gyvenimas da-

rosi vis blogesnis, koki> tai turi prasmC?
Autorius: Tai laiko ┊taka. Jis nepaliaujamai sendina visk>, su kuo tik su-

siduria. Kai senプti daugiau nebe┊manoma, prasideda naujas gyvenimo ciklas. 
J┣s gi patys matote, kad gyvenime mes ne jaunプjame, o senstame. Bet tai ne-

trukdo mums sekančiame gyvenime, net pakliuvus ┊ degradacijos amži┧, gau-

ti geresn┊ k┣n>. Apie tai mes jau kalbプjome, kai aptarinプjome laiko galybC.  
Skaitytojas: Aš gerai prisimenu t> pokalb┊ apie laik> ir dienos režim>, 

bet dabartinプje temoje aš dar ne visai susigaudžiau. Kodプl visatoje yra ši de-

gradacija ir kas trukdo jai progresuoti?
Autorius: Viso to priežastis – m┣s┧ nuodプmingi poelgiai. Kaupdamiesi 

visatos atmosferoje, jie ir iššaukia degradacijos procesus. Jeigu mes nedary-

tume nuodプmi┧, tai greitai m┣s┧ planeta pavirst┧ rojumi. 
Skaitytojas: O aukštutini┧ planet┧ gyventojai irgi daro nuodプmes, kaip 

ir mes?
Autorius: Ne, jie gyvena dorybingai.
Skaitytojas: Tada visata surプdyta labai neteisingai. Kodプl jie, gyvendami 

aukštutinプse planetose, turi kentプti už m┣s┧ nuodプmes?
Autorius: O jie ir nekenčia. Trijose aukščiausiose planetinプse sistemose 

nプra degradacijos. Nプra ir kataklizm┧, kai pasibaigia keturi┧ epoch┧ ciklas. 
Skaitytojas: O kurioje epochoje mes gyvename? 
Autorius: M┣s┧ epocha yra paskutinプ ir vadinasi degradacijos amžiumi. 

Ji truks 432.000 met┧ ir užsibaigs dideliu kataklizmu, dプl ko labai apsivalys 
atmosfera, ir vプl prasidプs naujas Aukso amžius, sekančio ciklo pradžia.

Skaitytojas: Vadinasi, mums nプra joki┧ šans┧ tapti laimingais.
Autorius: Kadangi kiekvienos gyvos b┣tybプs progresas yra individualus, 

tai jos gali vystytis savarankiškai, nepaisant visuotinai dominuojančios tenden-

cijos degraduoti.
Skaitytojas: Vadinasi, ir Aukso amžiuje galima degraduoti?
Autorius: Taip, neži┣rint ┊ tai, kad tame amžiuje pačios didžiausios gali-

mybプs progresuoti, atsiranda “gudruoli┧”, kurie ir ten sugeba degraduoti. Todプl 
evoliucija nプra toks paprastas dalykas, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. 

Skaitytojas: Vadinasi, bendrai paプmus, visi visatos gyventojai nuolatos 
degraduoja?

Autorius: Ne nuolatos, o periodiškai. Palyginkite su procesais, apiman-

čiais bet kur┊ objekt> materialiame pasaulyje. Visi material┣s objektai sensta, o 



28 29

paskui pakeičiami naujais, tobulesniais. Taip ir vietoj seno k┣no mes gauname 
nauj>, kuris labiau tinka m┣s┧ nor┧ ┊gyvendinimui.

Skaitytojas: Akivaizdu, kad naujas k┣nas turi b┣ti geresnis už sen>j┊, ki-
taip kam jis reikalingas?

Autorius: Neb┣tinai. M┣s┧ norai ne visada b┣na pozityv┣s, o nauj> k┣n> 
gauname tok┊, kad jis geriausiai atitikt┧ m┣s┧ norus. Jeigu mes vis> gyvenim> 
r┣pinsimプs tik maistu, seksu, miegu ir patogesnプmis gyvenimo s>lygomis, tuo 
pačiu teikdami prerogatyv> gyvuliškiems poreikiams, ir visiškai nesidomプsi-
me žmogaus gyvenimo prasme, tai sekančiame gimime mes vargiai gausime 
tobulesn┊ k┣n>.

Skaitytojas: Vadinasi, kai kurie žmonプs, prieš pradプdami tobulプti, gali il-
gai degraduoti.

Autorius: Daugeliui, iki jie supras tyrumo b┣tinybC ir jプg>, reikia ne 
kart> pasimurkdyti purvyne. Kitiems užtenka tik išgirsti aukščiausias tiesas, 
ir jie pasidaro reikalingas išvadas. Vieni milijonus gyvenim┧ gali ieškoti lai-
mプs ne ten, kur reikia, o kur jie nori, kitiems šiam tikslui užtenka vieno gyve-

nimo. Todプl gyv┧ b┣tybi┧ evoliucija nプra toks elementarus ir paviršutiniškas 
reikalas, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Ji visada vyksta keturiais keliais, 
apie kuriuos mes jau kalbプjome.

Skaitytojas: Pagal Darvino teorij> žmogus atsirado iš beždžionプs. Bet 
pagal Vedas išeit┧, kad kartais b┣na atvirkščiai – žmogus virsta beždžione.

Autorius: Visiškai teisingai. Priklausomai nuo to, kokiai laimei žmogus 
teikia pirmenybC, tokiame k┣ne jis ir gimsta.

Skaitytojas: Ko gi reikia norプti, kad sekančiame gyvenime gimtum bež-

džione?
Autorius: Beždžionプs k┣nas pritaikytas laisvai ir nevaržomai meilei. 

Todプl tie, kurie šiame gyvenime propaguoja seksualinC revoliucij> ir išpaž┊s-

ta laisvos meilプs principus, sekant┊ gyvenim> gaus beždžionプs k┣n> ir galプs 
nebaudžiami poruotis ant kiekvieno kampo. Taigi pagalvokite, kokius rezul-
tatus gaus tie, kurie dabar propaguoja laisv> seks>.

Skaitytojas: J┣s tvirtinate, kad jie gims beždžioni┧ k┣nuose?
Autorius: Taip teigia Vedos. Kiekvienas žmogaus noras formuoja jo b┣-

sim> k┣n>. Jeigu dauguma mirštančio žmogaus nor┧ buvo tinkamesni bež-

džionei, tai sekančiame gyvenime jis greičiausiai gims beždžione.
Skaitytojas: Kaipgi paskui vプl tapti žmogumi?
Autorius: Reikプs susiformuoti potrauk┊ protingai egzistencijai. Tik tada, 

kai jis nustelbs visus kitus norus, ┊sijungs progresavimo mechanizmas, ir po 
kurio laiko gyva b┣tybプ gaus t> ret> dovan> – žmogaus k┣n>.
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Skaitytojas: Kaip j┣s suprantate potrauk┊ protingai egzistencijai? 
Autorius: Tik potraukis savCs pažinimui ir aukščiausiai laimei skiria 

mus nuo gyv┣n┧. Žmogaus k┣nas neatsitiktinai apr┣pintas intelektu, ir mes 
privalome j┊ naudoti pagal paskirt┊. M┣s┧ pareiga – gyventi sutinkamai su 
tais norais, kurie leido mums gimti žmonプmis, tai yra, b┣ti laimingais. 

Skaitytojas: Supratau. Bet j┣s tikriausiai suprantate, kad savo klausimais 
aš noriu jus ┊kvプpti dar kart> paaiškinti, k> Vedos vadina evoliucija.

Autorius: Vadovaujantis elementaria logika, gali pasirodyti, kad visos 
gyvos b┣tybプs visatoje turi nuolatos progresuoti ir galiausiai pasiekti aukš-

tutines planetas. Tačiau yra kitaip. Sakykim, kažkas pasiekプ tam tikr> iš-

sivystymo lyg┊ ir dプl to pateko ┊ vidurines ar net aukštutines planetas. Bet 
jeigu jis tik pradeda didžiuotis savo padプtimi – viskas, nuo to momento jo 
progresas baigiasi. Dar daugiau, kai kurie iš j┧ pradeda degraduoti. Jiems 
atsiveria didelプs perspektyvos nusileisti ┊ pačias žemiausias visatos planetas, 
visai nepaisant j┧ buvusios išminties ir nuopeln┧.

Galimas daiktas, kad tokia asmenybプ degraduos ir toliau, kol viename iš 
gyvenim┧ pasijus esanti gyv┣no k┣ne. Nuo išdidumo ir kvailumo neapdraus-

tas niekas. Todプl materialiame pasaulyje progresas ir degradacija eina ranka 
rankon, koja kojon ir dažnai vienas kit> keičia. Taip vyksta dプl egoizmo, 
b┣dingo visoms gyvoms b┣tybプms, gyvenančioms materialiame pasaulyje.

Skaitytojas: Vadinasi, dプl visko kaltas išdidumas?
Autorius: Ne vien tik jis, gali b┣ti ir kitos degradacijos priežastys. Pa-

vyzdžiui, kai kurie degraduoja dプl pernelyg didelio prisirišimo prie materia-

li┧ poreiki┧, kiti – dプl tingumo ir inertiškumo.
Perプjimas nuo degradacijos ┊ progres> ir atvirkščiai gali ┊vykti ir vieno 

gyvenimo bプgyje. Mes matome, kaip žmones, kurie stengiasi gyventi dorai 
ir ieško gyvenimo prasmプs, pagaliau aplanko sプkmプ, kuri pasireiškia aukšta 
visuomenine padプtimi, visuotiniu pripažinimu ir pagarba, mokytumu, gera 
sveikata, turtais ar harmoningais bei dorybingais šeimyniniais santykiais. 
Visa tai žmogui ateina dプl jo ger┧ poelgi┧ ir gero b┣do.

Tačiau pats tikriausias sプkmプs kriterijus – tai supratimas, kad nプra nieko 
aukščiau už dvasinC laimC. Jeigu žmogus, b┣damas žymus ir turtingas, nesu-

pranta, kad svarbiausia gyvenime – savo dvasinプs prigimties pažinimas, tai 
negalima vienareikšmiškai pasakyti, kad jis progresuoja.

Žmonプs, kurie stengiasi gyventi dプl vis┧ gerovプs ir žino, kaip tai daryti, 
be abejo, palaipsniui darysis vis laimingesni. Tačiau, užimdami aukšt> visuo-

meninC padプt┊, kai kurie iš j┧ pradeda didžiuotis savo pasiekimais, ir b┣tent 
tada j┧ progresas pasibaigia.



31

Skaitytojas: O aš daugiausia matau kitus pavyzdžius, kai labiausiai se-

kasi išdidiems ir ┊ž┣liems tipams, o s>žiningi, atvirkščiai, patiria didelius 
vargus. K> j┣s ┊ tai pasakysite?

Autorius: Žinoma, b┣na ir taip. Bet j┣s nežinote viso j┧ gyvenimo, mato-

te tik nedidelC jo atkarpプlC, todプl darote skubotas išvadas. S>žiningas žmogus 
gali kažkiek laiko patirti vargus, kurie j┊ apvalo, o po to jis nat┣raliai pradeda 
jausti vis didプjanči> laimC.

Visos malonプs, kurias žmogus gauna šiame gyvenime, priklauso nuo to, 
kaip jis gyveno praeituose gyvenimuose. Tie turtingi žmonプs, apie kuriuos j┣s 
kalbプjote, kažkada tikriausiai padarプ daug ger┧ darb┧. Vプliau, pradプjC didžiuo-

tis savo pasiekimais, jie moraliai degradavo. M┣s┧ veiklos vaisiai sunoksta ne 
iš karto, todプl mums atrodo, kad likimas kupinas prieštaringum┧.

Kai kurie žmonプs tuo pačiu metu turi ir užtarnautus turtus, ir netikusi┧ 
poelgi┧ sugadint> charakter┊. Tai parodo, kaip žmogaus charakteryje persipi-
na praeituose gyvenimuose sukauptas dorybingumas ir visiškas nesupratimas, 
kaip j┊ panaudoti. Jeigu tokie žmonプs ilgainiui nesusim>stys, j┧ dorybingumo 
atsargos greitai išseks, ir vien> graž┧ vasaros ryt> jie skausmingai suvoks, kad 
neturi nei turt┧, nei visuomeninプs padプties.

Visa tai, k> aš dabar paaiškinau, vyksta ne taip greitai, o keli┧ gyvenim┧ 
bプgyje. Todプl nesistebプkite, kai matote žmones, kurie mプgaujasi visais gyve-

nimo malonumais ir tuo pat metu yra moraliai degradavC. Iš kitos pusプs, jeigu 
žmogus pradeda gyventi s>žiningai, pas j┊ dar lieka neatidirbt┧ nuodプmプli┧, 
todプl jam kur┊ laik> tenka patirti daugiau ar mažiau varg┧.

Skaitytojas: Taip, tai tikrai ┊dom┣s dプsningumai, ir jie leidžia tikプti b┣-

sima laime.
Išvada: norプdami b┣ti laimingais, turime gerai suprasti, kad perプjimas 

iš progreso ┊ degradacij> vyksta lプtai ir dažniausiai labai nepastebimai. Tik 
labai pastab┣s žmonプs, praktikuojantys savCs pažinim>, gali pastebプti nege-
ra lemiančias permainas tiek savyje, tiek kituose.

Žmogus, nuoširdžiai stengdamasis daryti gerus darbus, kai kada pasidi-
džiuoja ir kuriam laikui praranda dvasinC kvaliikacij>. Bet paskui, palaips-
niui suvokdamas savo klaidas, jis b┣tinai sugr┊žta ┊ teising> keli>. Kiekvie-
nas protingas žmogus, analizuodamas j┊ supančio pasaulio dプsnius, savo ir 
kit┧ žmoni┧ elgesyje pradeda pastebプti tam tikrus dプsningumus.

Šitaip, praktikuojant savCs pažinim>, žmogui atsiranda tvirtas noras už-
siimti tik gerais darbais. Jie kažkiek apsaugo žmog┧ nuo kaulプtos blogos 
karmos rankos, besitiesiančios iš praeities. Bet tik tas, kuris kiekvien> dien> 
kartoja šventus Viešpaties vardus arba meldžiasi, gali atsilaikyti prieš skau-
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džiausius likimo sm┣gius, kokios beb┣t┧ aplinkybプs.

Mes parišti viena virve…

Čia, Žemプje, dauguma žmoni┧ beveik nesiskiria nei savo poelgiais, nei 
iziniu ir psichiniu išsivystymu. Panaši ir j┧ veikla.

Skaitytojas: Nesutinku. Man rodos, mes visi tokie skirtingi.
Autorius: K> j┣s laikote pagrindiniu kriterijum, apsprendžiančiu skirtu-

mus tarp žmoni┧?
Skaitytojas: O kokiu kriterijum naudojatプs j┣s, kai sakote, kad mes visi 

vienodi? Paži┣rプkite – pas visus skirtinga išvaizda, skirtingi charakteriai ir 
likimai.

Autorius: Išvaizda ir charakterio bruožai – dar ne rodikliai. Mašinos 
turi skirtingas formas ir variklius, bet jos visos skirtos transportavimui. To-

dプl svarbiausias kriterijus, sprendžiant apie skirtumus tarp žmoni┧, yra tai, 
kokiam tikslui pajungtas j┧ gyvenimas, ir dauguma žmoni┧ čia turi daugmaž 
vienodus prioritetus. Visi jie stengiasi baigti kažkokius mokslus, gauti kvali-
ikacij>, užsidirbti daugiau pinig┧, nusipirkti ger> but>, sプkmingai vesti, už-

auginti gerus vaikus, užsitarnauti pagarb>, išsaugoti ger> sveikat> ir turプti 
inansinC nepriklausomybC.

Skaitytojas: Kalbant apie siekius, aš su jumis sutinku. Žmonプms toks 
gyvenimo stilius yra dominuojantis.

Autorius: Praktiškai devyniasdešimt procent┧ žmoni┧ trokšta turt┧, šlo-

vプs, pagarbos, sveikatos, komforto ir laimingo šeimyninio gyvenimo. Visi 
šie tikslai yra antriniai, nat┣raliai išplaukiantys iš pirminio – materialios ge-

rovプs troškimo.
Skaitytojas: Kit┧ tiksl┧ tikriausiai ir b┣ti negali, nes kas gi atsisakys 

klestプjimo. Negi aukštutini┧ planet┧ gyventojai siekia kažko kito?
Autorius: Taip, mums atrodo, kad jeigu jau mes taip gyvename, tai ki-

toks gyvenimas tiesiog ne┊manomas. Tačiau aukštutini┧ planet┧ gyventoj┧ 
tikslai visai kitokie – dorybingesni ir dvasingesni. Jie siekia nesavanaudiškai 
atlikti savo pareigas, gyventi garbingai, ugdyti geruosius charakterio bruo-

žus ir pažinti laimingo gyvenimo dプsnius. Visa tai galima pavadinti trumpai 
– savCs tobulinimas. Jie taip pat stengiasi pažinti savo dvasinC prigimt┊ ir 
nuolatos mokosi tarnauti Dievui.

Skaitytojas: O ar pas juos yra kokia nors sieki┧ ┊vairovプ?
Autorius: Kiekvienos planetos gyventojai turi siekius, b┣dingus tik tai 

planetai, todプl visatoje ┊vairovプ tikrai didelプ. Kažkur siekiama degraduoti, 
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kitur – progresuoti.
Skaitytojas: Jaučiamas kažkoks dプsningumas – tarytum kiekviena pla-

neta b┣t┧ sukurta tam tikram gyvenimo b┣dui. Nejaugi kažkokia šalutinプ 
galia verst┧ mus galvoti vienodai?

Autorius: Niekas mus neverčia ži┣rプti ┊ gyvenim> vienodai. Viskas 
daug paprasčiau – mes visada gimstame toje planetoje, kurioje geriausiai 
galime realizuoti savo norus. Mes turime garantij>, kad toje planetoje, kur 
dabar gyvename, visada vyraus gyvenimo b┣das, atitinkantis m┣s┧ norus. 
Ši> garantij> užtikrina subtilios jプgos, veikiančios m┣s┧ prot> bei intelekt> 
kaip nematomos, bet tvirtos gijos. B┣tent jos daugumos planetos gyventoj┧ 
m>stym> palaiko maždaug viename lygyje.

Skaitytojas: Panašiai kaip Visockio alpinist┧ dainelプje – “mes parišti 
viena virve…”       

Autorius: Teisingai, šios jプgos taip ir vadinamos – virvプs, o jeigu sans-

kritu – gunos.

Skaitytojas: J┣s žadプjote papasakoti apie galias, kurios mus gina sunki> 
valand>, o kalbate apie kažkokias virves, kurios prot> ir intelekt> suriša tomis 
pačiomis idプjomis. Šitaip pas mus atsiranda bandos instinktas. 

Autorius: Iš vienos pusプs, gali pasirodyti, kad mes gyvename kaip robo-

tai. Tačiau, paži┣rプjus ┊ gyvenim> per vedinプs išminties prizmC ir patyrinプjus 
gun┧ poveik┊, iškart aiškプja atsakymai ┊ šiuos klausimus: “Kodプl mes gimプme 
b┣tent šitoje planetoje? Kodプl m┣s┧ interesai tokie panaš┣s, ir kodプl taip sun-

ku gyventi kitaip, nei visi žmonプs?” Šitaip Vedos, versdamos susim>styti apie 
giluminius gyvenimo dプsningumus, atveda mus prie ┊domios išvados: “Galb┣t 
mano gyvenimo s>lygos nプra atsitiktinプs. Galb┣t Žemプ ir yra tinkamiausia 
vieta toms gyvoms b┣tybプms, kurios nori gyventi taip, kaip jos dabar gyve-

na”.
Skaitytojas: Nejaugi tikrai yra tokie dプsningumai, numatantys m┣s┧ gy-

venimo s>lyg┧ tapatum>?
Autorius: Vedos tvirtina, kad taip ir yra. Visi mes panaš┣s todプl, kad pra-

eituose gyvenimuose turプjome bendrus interesus. Žemプs planeta geriausiai 
atitinka m┣s┧ norus, o gunos juos sergsti ir priži┣ri, kad jie b┣t┧ ┊gyvendinti.

Skaitytojas: Kaip pasireiškia gun┧ r┣pinimasis m┣s┧ interesais?
Autorius: Kai visa, kas mus supa, padeda pasiekti t> laimC, kurios mes 

taip troškom. Visi kada nors buvC m┣s┧ norai turi b┣ti patenkinti, todプl gunos 

aplink mus sukuria toki> atmosfer>, kuri nelabai leidžia m┣s┧ galvoje atsirasti 
kitokioms mintims nei tos, kurios reikalingos nor┧ išpildymui. 

Skaitytojas: Po truput┊ aiškプja gun┧ veikla. O kokie norai t┧, kurie gyve-
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na dvasiniame pasaulyje?
Autorius: Jie trokšta vien tik nesavanaudiškai ir su meile tarnauti Viešpa-

čiui, ir daugiau j┧ niekas nedomina. Ten viešpatauja meilプ, kuri kontroliuoja 
j┧ mintis ir norus. Todプl dvasiniame pasaulyje gun┧ nプra, nes jos ten nereika-

lingos.
Skaitytojas: Bet ir meilプje yra savanaudiškumo. Vadinasi, dvasiniame 

pasaulyje irgi turプt┧ b┣ti kova dプl mylimojo, o tai reiškia, kad vaidai ir ten 
neišvengiami.

Autorius: Ne, dvasiniame pasaulyje meilプ visai kitokia, joje nプra net 
užuominos ┊ savanaudiškum>. Ten visi stengiasi gyventi ne sau, o savo mei-
lプs objektui. Todプl dvasiniame pasaulyje nプra tokio noro – pasisavinti meilプs 
objekt> ir juo naudotis.

Skaitytojas: Nejaugi jie visai nesir┣pina savimi?
Autorius: Jiems ir ┊ galv> neateina tokia mintis.
Skaitytojas: To ne┊manoma ┊sivaizduoti, tuo labiau suprasti.
Autorius: J┣s teisus, ir taip yra todプl, kad mus ┊takoja savanaudiškumas, 

arba netikras ego, o j┧ intelekt> valdo altruizmas, arba tikrasis ego.
Kadangi beveik visi Žemプs gyventojai turi panašius siekius, tai atrodo, kad 

kitaip ir b┣ti negali. Netgi tie, kurie susim>sto apie labiau išaukštint> gyvenim>, 
iš anksto ruošiasi sutikti likimo sm┣gius. Jie galvoja, kad žmogus iš prigimties 
yra nuodプmingas ir, bendrai paプmus, negali pasikeisti ┊ ger>j> pusC.

Panaš┣s samprotavimai verčia pasidaryti sekanči> išvad>: “Jeigu mes 
turime žmogaus k┣n>, kurio galimybプs griežtai apribotos, tai negalima per-
žengti t┧ rib┧. Visi žmonプs linkC ┊ nuodプmC ir todプl nereikia šokti aukščiau 
bambos. GimCs šliaužioti niekada neskraidys. Žinoma, atsiranda žmoni┧, 
kurie jau nuo gimimo apdovanoti išskirtinプmis savybプmis – štai jie ir gali 
progresuoti. Kitiems reikプs susitaikyti su savo netikusiais ┊pročiais bei tr┣-

kumais”. Tokiais žodžiais žmonプs pateisina nenor> k> nors keisti savo gyve-

nime. Bet nuo to jie nepasidaro laimingesni.
Skaitytojas: Man kažkur jau teko girdプti tokias kalbas apie žmogaus 

menkum> ir bevertiškum>.
Autorius: Taip, dabar plačiai paplitusi nuomonプ apie tai, kad žmog┧ 

pančioja jo nuodプminga prigimtis ir pakilti virš jos ne┊manoma. Tokie ilo-

soiniai išvedžiojimai reiškia, kad kai kurie žmonプs stengiasi pateisinti savo 
nuodプmingus poelgius. Jie sako: “Jeigu mes negalime nedaryti nuodプmi┧, 
tai reikia už jas atgailauti ir gyventi toliau taip, kaip sugebame”. Atseit po 
atgailos nurimusia s>žine galima daryti naujas nuodプmes.

Skaitytojas: J┣s priekaištaujate tiems, kurie atgailauja?
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Autorius: Ne, aš palaikau nuoširdži> atgail>, kai žmogus deda visas pa-

stangas daugiau nebenuodプmiauti. Aš tik prieš t> atgailavim>, kuris atleidžia 
nuodプmes ir leidžia toliau ramiai daryti naujas.

Skaitytojas: O argi atgaila neapvalo nuo nuodプmプs? 
Autorius: Dažniausiai atgaila sukuria palankias s>lygas apsivalyti. Ta-

čiau jeigu nuplauti nuodプmes užtekt┧ vien tiktai atgailos, tai tada nuodプmin-

ga veikla tapt┧ absoliučiai nekontroliuojama. 
Skaitytojas: K> mes ir matome.
Autorius: Bet taip darosi ne dプl visatos dプsni┧ kaltプs, o vien tik dプl 

m┣s┧ paklydim┧. Todプl, suvokus paprast> ties>, kad už visk> reikia mokプti, 
galima greičiau pradプti dorybing> gyvenim>.

Skaitytojas: Nejaugi ┊manoma gyventi, nedarant nuodプmi┧?
Autorius: Žinoma, ir tai nenuginčijamas faktas, kitaip kokia prasmプ 

gyventi?
Išvada: norint suprasti, kad laimプ vis dプlto yra, reikia išsiaiškinti, koks 

skirtumas tarp nor┧, esanči┧ skirtingose gunose. Daugeliui žmoni┧ sunku ┊si-
vaizduoti, kad gali b┣ti kokie nors kiti siekiai, negu j┧ pači┧. Tačiau tas, kuris 
nuoširdžiai nori b┣ti laimingu, lengvai atsiriboja nuo taip paplitusio “sプkmin-
go nuodプmingo gyvenimo”. Pajutus tikros laimプs skon┊, sutvirtプja intelektas, 
o tada jau niekas nebetrukdo eiti apsivalymo keliu.

Keletas žodžiﾚ apie tradicinI virtuvI

Tie, kurie pajuto išaukštintos laimプs skon┊, praranda potrauk┊ abejotinos 
vertプs malonumams. Žmogus, paragavCs medaus, šnairomis ži┣ri ┊ cukr┧, 
nors anksčiau valgプ j┊ šaukštais. Bet kartais žmog┧ pasiekia karminプs reak-

cijos už praeities darbelius ir kuriam laikui išmuša j┊ iš dorybingo gyvenimo 
vプži┧. Tačiau prisiminimas apie patirt> skon┊ išlieka ir vilioja, o tai reiškia, 
kad greitai toks žmogus pasikeis ir taps šventa asmenybe. Nuostabus dvasi-
nプs laimプs skonis Vedose vadinamas aukščiausiu skoniu.

Skaitytojas: O tas, kuris neparagavo medaus, taip ir kentプs?
Autorius: Taip, ir tai b┣na labai dažnai. Žmogus, paskendCs savo pro-

blemose, galvoja, kad geresnio gyvenimo tiesiog neb┣na. Toks m>stymas 
– gun┧ ┊taka.

Skaitytojas: Manau, kad tai neteisinga. J┣s gi sakプte, kad mes patys 
sprendžiame, kokios laimプs siekti. Ir jeigu mes turime pasirinkimo laisvC, 
tai mums turi b┣ti suteiktos ir galimybプs pakeisti savo pasaulプži┣r>. Ir man 
neaišku, kodプl gunos taip negailestingai apjungia mus vienodais interesais. 
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Gal geriau mums duoti dar didesnC pasirinkimo laisvC?
Autorius: Mes jau turime visišk> pasirinkimo laisvC. Ir Žemプs planetoje 

galima gyventi dorybプs gunoje, tik bプda, kad dažnai mes patys nenorime 
pasinaudoti mums suteikta laisve.

Skaitytojas: Kas gi mums trukdo gyventi laisviau ir neapsiriboti vien 
tik materialiu klestプjimu?

Autorius: Priežastis t┣no mumyse: tai – polinkis neteisingai naudotis 
savo nepriklausomybe, savo pasirinkimo laisve.

Skaitytojas: Mane labiau domina praktinプ šio klausimo pusプ. Kodプl 
mes nesirenkam aukštesnio skonio, kas trukdo? 

Autorius: Tai gana sudプtingas klausimas. Pirmiausia išsiaiškinkim, ko-

kiu b┣du žmones sujungia bendri interesai ir potraukiai. 
┉sivaizduokime, kad mes patekome ┊ vietovC, kur yra galybプ restoran┧ 

su ┊vairiausiomis virtuvプmis: rusiška, kiniška, itališka, indiška, pranc┣ziš-

ka ir t. t. UžsinorプjC valgyti, mes pasirinksime vien> iš j┧. T> pači> virtuvC 
pasirinks ir daugiau žmoni┧. Mes valgome ir galvojame, kad šiame restora-

ne pats skaniausias maistas. Bet žmonプs gretimuose restoranuose galvoja t> 
pat┊. Ir vieni, ir kiti turi pasirinkimo laisvC. Tačiau prisirišimas prie tam tikros 
virtuvプs trukdo žmogui suprasti, kad kitame restorane jis galb┣t rast┧ dar ge-

resn┊ maist>. Pasirinkimo laisvプ akivaizdi – galima eiti ┊ kok┊ nori restoran>, 
bet tai, kad mes ir mus supantys žmonプs sプdime štai čia, verčia mus galvoti, 
kad geriausia maitintis b┣tent čia.

Taip ir gyvenime – žmonプms patinka tam tikras, seniai nusistovプjCs gy-

venimo b┣das. Kiekviename, tegu ir nedideliame kolektyve susiformuoja 
savitas ir nepakartojamas laimプs supratimas, kur┊ visi laiko kuo puikiausiu 
ir jokiomis aplinkybプmis nenori jo keisti. Ir vis> š┊ spektakl┊ organizuoja 
materialios gamtos gunos.

Skaitytojas: Ir todプl mes niekaip negalime atitr┣kti nuo savo interes┧, 
kaip ir bitプ negali atsitraukti nuo nektaro.

Autorius: Džiaugiuosi, kad supratote esmC. Gunos sukuria tokias s>ly-

gas, kad mes kuo pilniau išbandytume t> laimC, kurios kažkada taip siekプme. 
Jos suteikia ir galimybC visiems kartu pasidžiaugti ta laime.

Skaitytojas: Tačiau gyvenime mes ne tik džiaugiamプs, bet ir daug dir-
bame, li┣dime, kankinamプs ir sergame. O j┣s pavaizdavote idilij>, kurioje 
nプra joki┧ problem┧: visi tik dži┣gauja ir visai nesikankina.

Autorius: Taip, problemos irgi yra. IšsirinkC tam tikr> virtuvC, mes turプ-

sime susitaikyti su kai kuriomis jos ypatybプmis. Pavyzdžiui, jeigu mes išsi-
rinkome prabang┧ restoran>, tai teks dプti nemažai pastang┧ ir gaišti laik> tam, 
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kad užsidirbtume pinig┧, todプl turプsime atsisakyti kažkoki┧ kit┧ malonum┧.
Skaitytojas: Kokia čia problema – galima pasirinkti ir pigesnC virtuvC.
Autorius: Kaip čia pasakius. Matot, kiekvienas žmogus laimプs nori tru-

put┊ daugiau, negu leidžia jo galimybプs, ir pasistengCs jis vis tik gali j> pa-

siekti. Todプl mes neatsitiktinai patekome ┊ tok┊ palyginti brang┧ restoran>, 
kuriame esame.

Kai kurie žmonプs galvoja, kad jie pateko čia atsitiktinai, ir jiems nプra 
taip problematiška pereiti ┊ kit> restoran>. Bet atsid┣rC kitur, jie pasigenda 
savosios laimプs skonio. Vienuose restoranuose labai brangu ir neprieinama, 
kituose nors ir pigu, bet jau labai prasta. Anksčiau ar vプliau mes turプsime 
gr┊žti ┊ mums skirt> restoran>. Štai taip gunos mus ir suriša, pasinaudodamos 
m┣s┧ prisirišimu prie tam tikros laimプs, ir priverčia eiti per gyvenim> griež-

tai nubrプžtu kursu.
Skaitytojas: J┣s norite pasakyti, kad mes neatsitiktinai pasirenkam tam 

tikr> laimプs b┣klC? 
Autorius: Taip, atsitiktinum┧ neb┣na, ir pasirinkimas visada remiasi se-

nais prisirišimais. Praeities poelgi┧ našta (karma) mus traukia prie šito, kaž-

kada pasirinkto gyvenimo b┣do. Pasirinktasis restoranas ir yra ta išsvajotoji 
laimプ. Todプl mes sプdime ir nieko daugiau nenorime, o aplink mus žmonプs 
su tais pačiais polinkiais. Taip ir gyvenime – mes visada koncentruojamプs ┊ 
mums ┊prastus dalykus ir nuoširdžiai galvojame, kad kitaip gyventi tiesiog 
ne┊manoma ir pagaliau kvaila.

Skaitytojas: Nejaugi tai liečia ir tuos, kuri┧ gyvenimas – tai prievarta, 
plプšikavimas, žudymas?

Autorius: Taip, jiems irgi atrodo, kad jie užvirプ ger> košC, bet anksčiau 
ar vプliau jie turプs j> išsrプbti.

Skaitytojas: O kaip visa tai vyksta? Ar, atsid┣rus savo “gimtajame” res-

torane, mums iš karto patinka ten patiekiami valgiai, tegu jie ir prasto skonio, 
ar dar kur┊ laik> ieškom geresnプs virtuvプs?

Autorius: B┣na ┊vairiai. Galima kur┊ laik> nesusigaudyti, koks laimプs 
pob┣dis tau priimtiniausias, bet anksčiau ar vプliau mes vis tiek ateisim ┊ 
mums skirt> restoran>, susitaikydami su jo savitumais. 

Skaitytojas: Gerai, su virtuvプmis viskas aišku, bet kaip tai susieti su 
m┣s┧ gyvenimu šioje planetoje?

Autorius: Visa tai vyksta ir su mumis, kai gunos mums parenka vien> 
ar kit> planet>.

Skaitytojas: O kodプl jos tai daro? 
Autorius: Kadangi mes trokštame b┣ti laimingi, tai gunos ir parenka 
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mums t> planet>, kurioje m┣s┧ laukia laimプ, atitinkanti praeityje pasirinkt> 
model┊. 

Žmogui nプra jokios prasmプs gyventi, jeigu jis nesiekia laimプs. Štai gunos ir 

padeda mums pajusti išsvajotosios laimプs pilnatvC.
┉vair┣s laimプs modeliai Vedose vadinami laimプs skoniais, sanskrito kalba 

– rasa. Kiekvienas žmogus siekia savosios laimプs su jai b┣dinga rasa. Dプl to 
užsiimame vienokia ar kitokia veikla. Materiali laimプ reiškia turプti kuo daugiau 
materiali┧ malonum┧. Tam tikslui reikia labai daug dirbti, o paskui kartais ir 
sirgti nuo persidirbimo. 

Jeigu darbas atima daug laiko, gali pašlyti santykiai su artimais žmonプmis. 
Visa tai vyksta ne atsitiktinai. Kažkada pasirinktas materialios laimプs skonis 
nepermaldaujamai mus traukia prie tam tikro gyvenimo b┣do, su visais jo paki-
limais ir nuopuoliais.

Skaitytojas: Bet jeigu mes norプjome laimプs, tai kodプl turime kentプti? Kaž-

kokia apgaulプ!
Autorius: Jokios apgaulプs. Jeigu m┣s┧ pasirinktas laimプs etalonas verčia 

aplinkinius žmones kentプti, tai prisieis kentプti ir mums.
Skaitytojas: Argi b┣na tokia laimプ, dプl kurios žmonプs turi kentプti?         
Autorius: Žinoma, juk egoizmas tuo ir remiasi, kad mes, norプdami b┣ti lai-

mingi, nekreipiam dプmesio ┊ kit┧ interesus. Dar daugiau, b┣dami egoistai, mes 
netgi nevengiam griebtis prievartos, kad tik patenkintume savo norus.

Skaitytojas: Vadinasi, jeigu žmogus kenčia, tai reiškia, kad jo susikurtas 
laimプs etalonas buvo neteisingas?

Autorius: J┣s visiškai teisus, nepralošia tik tas žmogus, kuris turi potrauk┊ 
dvasinei laimei. Tas potraukis absoliučiai nesavanaudiškas ir todプl niekada ne-

atsiranda ten, kur yra netikras ego (egoizmas). Atsikratyti nuodプming┧ poelgi┧ 
žmogus gali tik tada, kai jis suvokia, kas yra tikrasis ego. 

B┣tent dプl m┣s┧ polinkio neteisingai išnaudoti pasirinkimo laisvC gunos 

ir sukuria tok┊ ┊vairialyp┊ pasaul┊, kurio vienintelis tikslas – išugdyti mumyse 
potrauk┊ tikrai, dvasinei laimei.

Skaitytojas: Žmogau, j┣s atskleidプte man didelC paslapt┊. Aš buvau ┊siti-
kinCs, kad mes čia, Žemプje, gyvename visai neblogai. Bet dabar aš sužinojau, 
kad kit┧ planet┧ gyventojai yra nepalyginamai laimingesni, todプl nat┣ralu, kad 
ir man dabar norisi patirti tok┊ gyvenim>. Tik, varge, aš negalプsiu šitame gyve-

nime patekti ┊ kitas planetas.
Autorius: Dar kart> si┣lau jums ugdytis nor> iš karto patekti ┊ dvasin┊ pa-

saul┊, aplenkiant aukštutines planetas. Kuo žmogaus tikslas aukštesnis, tuo grei-
čiau jis sulauks maksimali┧ rezultat┧ – pačios pilnavertiškiausios laimプs.
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Žinokite, kad pasikankinti, tegul ir nelabai, palyginus su mumis, prisieina ir 
aukštutini┧ planet┧ gyventojams. Jie juk irgi miršta ir gimsta, o atsisveikinti su 
savo k┣nu jiems dažnai b┣na netgi sunkiau, negu mums. Bet laikas nepermal-
daujamas ir niekam nedaro išimči┧.

Kas liečia j┣s┧ klausim> apie tai, kaip pajusti potrauk┊ dvasinei laimei, tai 
galiu jus nudžiuginti, kad tai labai paprasta. Visi tiek dvasinio pasaulio, tiek 
aukštutini┧ ir žemutini┧ planet┧ skoniai jau yra Žemプje. Jie pasireiškia kaip 
┊vair┣s gyvenimo b┣dai, kuriuos galima palyginti su mudviej┧ apkalbプtais res-

toranais ir j┧ virtuvプmis.
Vedos sako, kad šie laimプs skoniai pasiekia mus iš ┊vairi┧ visatos planet┧. 

Darydami poveik┊ m┣s┧ s>monei, jie leidžia bent kiek pajusti t> laimC, kuri> 
patiria kit┧ planet┧ gyventojai. Dプl šios priežasties Žemプje yra pakankama gy-

venimo ┊vairovプ. Pažindami tas galias, kurios palaiko m┣s┧ potrauk┊ tam tikram 
gyvenimo b┣dui, mes pamatome, kaip tampriai visos planetos susijusios tarpu-

savyje, kokia stipri j┧ ┊taka viena kitai.
Skaitytojas: Kaip gerai, juk tokiu atveju nプra jokio reikalo stengtis patekti 

┊ aukštutines planetas ar dvasin┊ pasaul┊. Visus laimプs variantus galima rasti čia, 
Žemプje!

Autorius: J┣s teisus tik dalinai. Šioje planetoje mes nepatirsime pilnutinio 
laimプs skonio, pasiekiančio mus iš aukštesni┧ sfer┧, panašiai kaip mes nepati-
riam viso Saulプs energijos poveikio. Čia mes esame laimingi lygiai tiek, kiek tai 
leidžia gyvenimo s>lygos Žemプje. Žemiškas gyvenimas neskirtas pilnutiniam 
dvasinプs laimプs patyrimui. M┣s┧ virtuvプs maistas gali b┣ti truput┊ panašus ┊ 
vedinプs virtuvプs maist>, bet jeigu mes norime valgyti originalius vedinius patie-

kalus, turime eiti ┊ vedin┊ restoran>.
Skaitytojas: Atsižvelgiant ┊ tai, kad kiekvienai planetai b┣dingas tik tam 

tikras laimプs modelis ir kiti ten sunkiai prieinami, galima daryti išvad>, kad 
Žemプje negalima sukurti rojaus.

Autorius: Visiškai teisingai. Bet vis tik mes turime nenuleisti rank┧ ir 
siekti šviesesnio rytojaus. Pradプti reikia nuo savCs. Susitaikius su tokia min-

timi ir užsiimant atitinkama veikla, pozityvi┧ permain┧ savo likime galima 
sulaukti labai greitai. Jau sekančiame gyvenime mes gimsime žymiai geres-

nプse s>lygose. Bet jeigu žmogus nedirba su savo vidinプmis problemomis, 
tai yra, nesistengia keisti savo charakterio, o užsiima kažkokiomis politinプ-

mis ir ekonominプmis reformomis, stengdamasis priversti upes tekプti atgal, 
tai jis neišvengiamai kentプs.

Skaitytojas: Daug žmoni┧, tam tarpe ir aš, visai nesuprantame šit┧ da-

lyk┧. Pavyzdžiui, aš gana dažnai suruošiu skandalus – namie ir darbe. Man, 
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kaip ir kitiems, atrodo, kad laimプ ateis tik tada, kai mes priversime mus 
supančius žmones pakeisti savo charakterio bruožus. Dプl to kyla tiek ginč┧! 
Nejaugi taip sunku suprasti, kad pradプti reikia nuo savCs?

Autorius: Gyvenant Žemプje, tai suprasti tikrai sunku. O kas liečia skan-

dalus, tai toks negatyvus elgesys su aplinkiniais – irgi gun┧ darbas. J┧ dプka 
dプl visko, kas atsitinka, mes kaltinam k> tik nori, bet tik ne save. Gunos 

neatsitiktinai suformuoja tok┊ m┣s┧ elges┊. Kažkada mes norプjome tokio 
gyvenimo, ir dabar jos stengiasi, kad mes j┊ išgyventume kuo pilniau.

Skaitytojas: Vadinasi, toks skandalingas patiekalas taip pat yra žemiš-

kajame meniu?
Autorius: Taip, j┣s teisus. Žemプje mes randame neribotas galimybes 

elgtis kuo kvailiausiai. Aukštutinプse planetose praktiškai to nプra. O Žemプje 
žmonプs visada turプs tokius polinkius, nes ji sukurta b┣tent fanams, kurie 
garbina skonius, esančius aistros ir neišmanymo gunose. Todプl gal ir ne vi-
sai protinga dプti pernelyg dideles pastangas, siekiant sukurti Žemプje roj┧. 
Bet Vedos sako, kad jeigu dešimtoji Žemプs gyventoj┧ dalis užsiimt┧ dvasine 
praktika, tai labai greitai m┣s┧ planeta virst┧ rojumi.

Skaitytojas: Ir kodプl taip nevyksta?
Autorius: Tai susijC su tuo, kad vien> kart> labai panorプjC gyventi 

taip, kaip gyvenama Žemプje, mes patekome ┊ tam tikr┧ gun┧ ┊takos zon>. 
Rezultate mes gimstame tokiose gyvenimo s>lygose, kur mums nekyla nプ 
mažiausio noro pakeisti sav>j┊ laimプs supratim>. Ir jeigu kažkas bando ┊ro-

dinプti, kad reikia gyventi kitaip, mes tiesiog nekreipiame ┊ j┊ jokio dプmesio, 
nes taip nori gunos. Bet kok┊ žmog┧, atsisakius┊ “m┣s┧ restorano” paslaug┧, 
mes laikome nevispročiu. 

Taigi m┣s┧ gyvenimo s>lygas kontroliuojame ne mes, o materiali gam-

ta, pasitelkdama savo energijas (gunas). M┣s┧ interes┧ pastovumas ir pana-

šumas palaikomas tik tam, kad mes galプtume kuo geriau, kuo pilniau pasi-
džiaugti pasirinktu gyvenimo b┣du.

Skaitytojas: Nejaugi Žemプje ne┊manoma sukurti roj┧?
Autorius: Kam gi iš lietuviškos virtuvプs daryti vedinC? Tai b┣t┧ kvailystプ.
Skaitytojas: Norint, kad visi geriau gyvent┧, reikプt┧, kad vis┧ virtuvi┧ 

patiekaluose jaust┧si tik dvasinis skonis.
Autorius: Žinoma, tai nuostabi mintis. Bet kol žmogus pats nepanorプs 

gyventi kitaip, niekas pasaulyje jo neprivers pakeisti savo pasaulプži┣r>.
Skaitytojas: Vadinasi, ┊vairialypius potraukius gunos sukuria tik tam, 

kad patenkint┧ m┣s┧ potrauk┊ vienam ar kitam laimプs modeliui?
Autorius: Taip, ir tuo pasireiškia j┧ galybプ. Jos visada r┣pinsis m┣s┧ 



41

nor┧ patenkinimu. Todプl bet kurioje visatos vietoje pasireiškia tam tikras ši┧ 
slapting┧ energij┧ – gun┧ – derinys.

Skaitytojas: Vadinasi, visa, kas su mumis atsitinka, vyksta gun┧ ┊tako-

je? Bet j┣s anksčiau ┊rodinプjote visai priešingai, todプl norプt┧si gauti kokius 
nors patvirtinimus.

Autorius: Bhagavadgytoje pasakyta:
Žinok, kad materiali gamta ir gyvos esybプs pradžios neturi. J┧ pokyčiai 

bei materijos gunos yra materialios gamtos padarinys (Bg. 13.20).
Skaitytojas: Bet j┣s anksčiau sakプte, kad vis┧ pasikeitim┧ priežastis – 

m┣s┧ norai!
Autorius: Taip, m┣s┧ laimプs ir kanči┧ priežastis yra m┣s┧ norai. O po-

kyči┧, vykstanči┧ k┣ne, prote ir intelekte, priežastimi yra gunos.

M┣s┧ norai yra savotiškas paleidimo mechanizmas, iššaukiantis tam ti-
kr> gun┧ poveik┊ m┣s┧ gyvenimui. Dプl to, kad mes kažkada panorプjome gy-

venti taip, kaip dabar gyvename, mums bus labai sunku visk> pakreipti nauja 
vaga. Faktiškai visas m┣s┧ gyvenimo permainas reguliuoja gunos, kurios 

prioritet> teikia ne dabartiniams, o buvusiems norams. 
Skaitytojas: O kuo geresni praプjusi┧ laik┧ norai?
Autorius: Todプl, kad praeityje buvo daugiau vienod┧ nor┧. Sumuoda-

miesi jie turi s>monei didesn┊ poveik┊.
Skaitytojas: Na, žinote, – štai tau ir laimingo gyvenimo dプsniai. Mes 

juk tiek gyvenim┧ pragyvenome, ir nežinia, ko tada norプjome, o kiek dabar 
prisireiks gyvenim┧ visa tai išsrプbti? Ar galite patvirtinti, kad gun┧ pažini-
mas nepadarys mane nelaimingu, kitaip man bus sunku tCsti š┊ pokalb┊?

Autorius: Gun┧ pažinimas žmogui teikia laimC ir aukščiausi> tobulum>. 
Kitaip neb┣t┧ jokios prasmプs nagrinプti ši> toki> sudプting> tem>. Tai patvirti-
na ir Vedos. Bhagavadgytoje Pats Dievas garantuoja, kad viskas bus gerai:

Aukščiausias Dievo Asmuo tarプ: Dar kart> Aš paskelbsiu tau aukščiau-
si> išmint┊, vis┧ geriausi> žinojim>, kur┊ perpratC išminčiai pasiekia aukš-
čiausi> tobulum> (Bg. 14.1).

Skaitytojas: J┣s, matyt, gerai žinote š┊ šventrašt┊, jeigu kiekvienai mano 
abejonei turite tinkam> citat>.

Autorius: Bhagavadgytoje išdプstytos labai gilios žinios, ir norint jas ┊si-
savinti, neužteks viso gyvenimo.

Išvada: žinios apie materialios gamtos gunas, j┧ poveik┊ m┣s┧ gyveni-
mui yra išminties židinys. Jeigu žmogus suvoks š┊ žinojim>, jo nelaimプs tuoj 
pat baigsis. Tačiau pažinimo procese mums teks patirti ne tik sald┧, bet ir 
kart┧ skon┊. Taigi norint užsitarnauti dvasinC laimC, pirmiausia reikia per-
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prasti tai, k> mes prisidirbome.

Kas gi yra materialios gamtos gunos?

Žodis “guna” verčiamas kaip “virvプ”. Vis> visat> kiaurai persmelkia ne-

matomos energijos, kurios, atsižvelgdamos ┊ m┣s┧ norus ir poelgius, verčia 
mus gyventi taip, kaip mes kažkada norプjome. Pasirodo, norai – rimtas da-

lykas. Mums atrodo, kad jie nelabai ┊takoja m┣s┧ likim>, bet, kaip tvirtina 
Vedos, dabartinプs m┣s┧ gyvenimo s>lygos visiškai priklauso nuo buvusi┧ 
nor┧ ir juos atitinkanči┧ poelgi┧.

Vedos nurodo, kad k┣nas, protas ir intelektas sudaryti iš praeities nor┧ ir 
poelgi┧. Kitaip sakant, subtilus k┣nas tiesiog užpildytas tais norais ir poel-
giais, todプl j┊ dar vadina troškim┧ k┣nu. Gunos, kontaktuodamos su subtiliu 
žmogaus k┣nu, suteikia jam išorines ir vidines gyvenimo s>lygas, kuri┧ jis 
nusipelnプ savuoju laimプs supratimu. Gun┧ ┊taka m┣s┧ s>monei (izinio ir 
subtilaus k┣no lygyje) nuolatos keičiasi, ir nepatyrusiam žmogui tas permai-
nas pastebプti beveik ne┊manoma.

Skaitytojas: J┣s norite pasakyti, kad pasikeitus gunoms ir j┧ ┊takai, tuoj 
pat pasikeičia ir m┣s┧ nuotaika? 

Autorius: Ne tik nuotaika, bet ir aplinkos suvokimas. Gunos, ┊takoda-

mos m┣s┧ s>monC, nepastebimai keičia ir vis> m┣s┧ b┣t┊.
Skaitytojas: Vadinasi, m┣s┧ organizm> bei psichik> taip pat formuoja 

gunos?
Autorius: Taip, jos tai daro sutinkamai su m┣s┧ norais ir poelgiais. Iš-

mintingas ir nenuodプmingas žmogus, ži┣rプdamas ┊ veidrod┊, gali suprasti, iš 
koki┧ gun┧ sudaryti jo k┣nas ir charakteris.

Skaitytojas: O kai aš ži┣riuosi ┊ veidrod┊, tai kartais atrodo, kad aš su-

darytas iš visai neblogo gun┧ derinuko. Ži┣rプdamas ┊ savo veid>, aš dažnai 
intuityviai jaučiu savo ger>sias puses ir, atvirai kalbant, praktiškai nieko blo-

go savyje nematau.
Autorius: J┣s labai tiesus žmogus. Kiti žmonプs, ži┣rプdami ┊ veidrod┊, gal-

voja panašiai, bet tik retas gali garsiai pasakyti, kaip jis pats save suvokia.
Skaitytojas: Man atrodo, kad visi daugiau mažiau dori žmonプs mato 

teigiamus savo charakterio bruožus ir sielos gilumoje myli save už tai.
Autorius: Taip, daug žmoni┧ linkC matyti savo ger>sias savybes ir my-

lプti save. Bet tikrai dorybingi žmonプs savyje mato tr┣kumus, o aplinkiniuose 
– geras puses.
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Skaitytojas: Norite pasakyti, kad dorybingi žmonプs linkC ┊ vidujin┊ 
kapstym>si?

Autorius: Ne, jie linkC ┊ tobulinim>si, o tam reikia bent jau sugebプti ┊žvelg-

ti savo tr┣kumus.
Skaitytojas: Jeigu dorybingi žmonプs nemato savo dorybi┧, tai reiškia, kad 

jie neturi jokios savigarbos.
Autorius: Atvirkščiai, jie save gerbia net labiau, negu žmonプs aistros gu-

noje, kurie savyje mato tiktai geras puses. Dorybingi žmonプs save gerbia tiktai 
tada, kai jiems pasiseka padaryti k> nors gero.

Skaitytojas: Negi jiems niekada nesinori pasigプrプti savimi?
Autorius: Žinoma, kartais norisi, bet juos sulaiko dorybプs guna. Jinai jiems 

primena, kad grožプjimasis savimi nプra teisingas poelgis ir jau tikrai nepadプs pa-

siekti dvasinC laimC. Taip dorybingus žmones nuo Narcizo komplekso patikimai 
apsaugo dorybプs guna, ┊takojanti j┧ s>monC.

Skaitytojas: O jeigu aš mプgstu gプrプtis savimi, vadinasi, mane ┊takoja ais-

tros guna?
Autorius: Jeigu j┣s tai supratote, reiškia, jumyse jau vyrauja dorybプs guna. 

Žmogus aistros gunoje niekada nepripaž┊sta savo tr┣kum┧. Ji neleidžia jam atsi-
riboti nuo polinkio gプrプtis savimi. Tokio žmogaus savikritika – retas reiškinys. 

Skaitytojas: Bet aš visa tai supratau tik dプka m┣s┧ pokalbio.
Autorius: Teisingai, tik žinojimas gali mus išlaisvinti iš žemutini┧ gun┧ 

┊takos ir suteikti dorybプs gunos prieglobst┊.
Skaitytojas: Vadinasi, b┣tent šiuo pokalbio momentu pasikeitプ gun┧ ┊taka 

mano s>monei? Bet aš to visai nepastebプjau.
Autorius: Gun┧ kaitos niekas, išskyrus išminčius, negali taip greitai paste-

bプti. J┧ ┊taka visiškai nepastebima. B┣tent todプl dauguma žmoni┧ negali paste-

bプti savo tr┣kum┧.                 
Skaitytojas: Todプl, kad jiems trukdo gunos?
Autorius: Taip. Tačiau, sistemingai gilindamasis ┊ gun┧ poveik┊ m┣s┧ 

s>monei, žmogus palaipsniui pradeda skirti, kokia guna duotuoju laiko mo-

mentu vyrauja.
Išvada: materialios gamtos gunos persmelkia vis> m┣s┧ b┣t┊ ir verčia 

mus pilnai pasisotinti ta laime, kuri> mes užsitarnavome. Reikia stengtis 
sužadinti savyje dvasinプs laimプs troškim>, kitaip m┣s┧ ateitis nebus labai 
džiaugsminga. Todプl, jeigu norime teisingai elgtis ir turプti teisingus polin-
kius, b┣tina gauti žini┧ apie tikr>, o ne iliuzinC laimC. Vedos teigia, kad svar-
biausia žmogaus pareiga – siekti dvasinプs laimプs. 

Pokalbiai apie gun┧ veikl> padeda suprasti, kaip patobulinti savo gy-
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venim>. Pašnekov┧ širdyse nedelsiant ┊sitvirtina dorybプs guna. B┣tina toki┧ 
pokalbi┧ s>lyga – visas kilusias mintis suderinti su šventrašči┧ nuomone. 
Ži┣rプdamas ┊ pasaul┊ šventrašči┧ akimis, žmogus j┊ suvokia ne per savo vaiz-
duotプs prizmC, o tok┊, koks jis yra iš tikr┧j┧.

Kur veda gerais norais grｽstas kelias?

Žinoma, tik ┊ laimC. Svarbiausia, kad norai b┣t┧ tikrai geri. Tada norisi 
džiaugsmingai sušukti: “Jeigu norai tokie galingi, tai aš noriu b┣ti pats do-

rybingiausias ir laimingiausias, o sekančiame gyvenime gimti nuostabioje 
vietoje ir tobuliausiame k┣ne!” Tik reikia žinoti, kad ┊ š┊ nor> bus atsižvelgta 
lygiai taip pat, kaip ir ┊ tuos, kurie buvo praeituose gyvenimuose. Ar mes 
galime tiesiog dabar, savo noru išsirinkti b┣simo gimimo viet>? Ir taip, ir ne. 
Reikia, kad dabartinis noras b┣t┧ stipresnis už visus buvusius norus.

Vienok, be nor┧, dar yra ir m┣s┧ poelgiai. Žmogaus likimui reikšmC turi 
ir tie, ir tie. Jeigu mes norime tam tikro laimプs modelio, tai nereikia trukdyti 
kitiems gauti sav>j┊. Todプl ir m┣s┧ netikC norai, ir poelgiai, kuriais kažk> 
nuskriaudžiame, trukdo patirti t> laimC, kurios mes taip norプjome.

Tokiu b┣du, m┣s┧ gimimo viet> nulems tam tikra jプga, kitaip sakant, gun┧ 

derinys, kur┊ suformuoja m┣s┧ norai ir poelgiai. Gunos nepermaldaujamos ir 
kaip virvプs traukia mus ┊ t> pusC, kur likimas mums lプmプ b┣ti.

Skaitytojas: Vadinasi, gunos jプga priverčia mus gimti vienoje ar kitoje 
visatos vietoje?

Autorius: Gunos ne banditai, jos tik pildo m┣s┧ norus. J┧ veikla abso-

liučiai teisinga, ir priklausomai nuo to, koki> viet> mes užsitarnavome, ten 
ir turプsime gimti.

Dabar mes gimプme vidurinプse visatos planetose, ir tai reiškia, kad kaž-

kada mes panorプjome laimプs aistros gunoje, egoistinプs laimプs, kai gyvenama 
sau, savo šeimai, savo šaliai, savo tikプjimui ir t. t., todプl  dabar ir esame šios 
gunos kontroliuojami.     

Čia pasireiškia dプsningumas, kai pirmiausia atsiranda noras gauti asme-

ninC gerovC, ir tik po to mes pasiruošC tarnauti kitiems. Mes galvojame, kad 
jeigu m┣s┧ pastangos nesusijC su m┣s┧ asmenine gerove, o nukreiptos kit┧ 
labui, tai kam tada iš viso stengtis.

Skaitytojas: O ar yra toki┧ žmoni┧, kurie r┣pinasi ne savo, o kita šei-
ma ir alg> nuneša ten? Aš galvoju, kad jeigu toki┧ ir yra, tai jie – psichiniai 
ligoniai.

Autorius: Žinoma, taip negalima elgtis, bet aš kalbu ne apie tai. Pasi-
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rodo, kad jeigu visa šeima nesavanaudiškai padeda aplinkiniams žmonプms 
ir b┣tent tame atranda savo laimC, tada pati dorybプs guna pasir┣pins, kad 
šiai šeimai nieko netr┣kt┧. Tokiu b┣du, dorybinga šeima jokiu b┣du savCs 
neapvogia. Dar daugiau, tokia šeima paprastai gyvena geriau, negu žmonプs, 
esantys aistros gunoje.

Skaitytojas: Leiskite su jumis nesutikti. Jeigu žmogus pats savimi nepa-

sir┣pins, tai kiti už j┊ tikrai to nepadarys. Kaip žmogus, kuris negalvoja apie 
save, gali b┣ti turtingesnis už t>, kuris r┣pinasi savo gerovC?

Autorius: Čia nプra jokio prieštaravimo. Žmogus dorybプs gunoje irgi 
taip galvoja ir pats r┣pinasi savimi, b┣tent stengiasi visiems padプti, nuo to 
patirdamas daug didesnC laimC, negu kaupdamas turtus. Štai toks r┣pestis 
savimi. Jis pilnutinai supranta, kad ne turtuose laimプ.

Pagal karmos dプsn┊, jeigu žmogus su meile ir nesavanaudiškai tarnauja 
kitiems, tai gunos jam gr>žina visk>, k> jis atidavプ. Kadangi jis padeda ki-
tiems tuo, kas jiems reikalingiausia, dorybプs guna jam irgi duoda, ko labiau-

siai reikia.

Dorybingas žmogus, suvokCs š┊ laimingo gyvenimo dプsn┊, jau nebesir┣-

pina savimi. Jis su didžiausiu entuziazmu stengiasi gyventi Dievui ir kitiems, 
nieko nenorプdamas sau. Tokie žmonプs tikrai žino, kad taip gyvendami, jie 
bus laimingi ir dvasine, ir materialia prasme. Todプl jie saugiai gyvena, glo-

bojami nenugalimosios dorybプs gunos. Visi, kurie su jais bendrauja, taip pat 
patenka ┊ šios gunos glob> ir ┊sikvepia gyventi nesavanaudiškai.

Skaitytojas: Iš pirmo žvilgsnio viskas turプt┧ vykti b┣tent taip. Bet aptar-
kime konkreči> situacij>, kai aš nesavanaudiškai duodu pinigus kokiam nors 
mプgプjui juos imti. Aš jam duodu su meile, o jis juos su meile prageria. Ir su 
ištiesta ranka ateina vプl. Aš vプl jam duodu, jis vプl juos paskandina. Ilgainiui 
jis pripranta, kad naivusis geradプjas apmoka jo išgertuves ir melžia j┊ toliau. 
Jeigu eilinio vizito metu aš pamプginsiu jam atsakyti, jis pasijus užgautas ir 
laikys mane niekšu.

Panašios situacijos m┣s┧ gyvenime pasitaiko dažnai. Pavyzdys – vaikai, 
vis> gyvenim> melžiantys tプvus. Arba tプvai, vis> gyvenim> lepinantys vai-
kus. O tie netgi nesupranta, kas yra dプkingumas tプvams. Atvirkščiai, tokie 
vaikai paprastai atsuka tプvams užpakal┊ tada, kai jie jau niekuo negali jiems 
padプti, kai jiems patiems jau reikalinga pagalba. Yra tokia liaudiška išmintis, 
kad gerais norais kelias ┊ pragar> gr┊stas.

Autorius: Yra ir daugiau panaši┧ sentencij┧, pavyzdžiui: “Darbas – ne 
vilkas, ┊ mišk> nepabプgs”, arba “Tegu arklys galvoja – jo galva didesnプ”. 
Ne visos jos byloja ties>, tačiau j┣s┧ pastabos visiškai teisingos. J┣s pavaiz-
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davote situacij>, kai taip vadinamais dorybingais darbais mes tik kenkiame 
sau ir kitiems, todプl panašius poelgius negalima pavadinti dorybingais. Bet 
aš kalbu apie t> ret> m┣s┧ laikais pagalb>, kuri žmonプms iš tikro padeda, o 
ne gadina juos.

Skaitytojas: Na, štai, dabar mes vienas kit> suprantame. Kadangi da-

bar bet koki> labdar> žmonプs stengiasi panaudoti savo asmeniniam labui, 
tai nesavanaudiškai padプti tiesiog nプra kam. Tad apie koki> meilプs tarnystC 
žmonプms galima kalbプti?

Autorius: Teisingai, bet ne┊manoma gyventi dorybプs gunoje ir nedaryti 
ger┧ darb┧. Be dorybプs tikros laimプs nebus. Jeigu aš sutikčiau su jumis, tai b┣t┧ 
galima manyti, kad laimプs nプra.

Skaitytojas: Ir taip, prasideda eilinis spektaklis. J┣s norite pasakyti, kad 
nesavanaudiški poelgiai, kurie negadina žmoni┧, vis tik ┊manomi? 

Autorius: Taip, taip ir dar kart> taip. Neži┣rint ┊ tai, kad dauguma žmoni┧ 
apimti aistros ir neišmanymo, mes turime išmokti taip elgtis. Kiekvienu kon-

krečiu atveju turime tiksliai žinoti, koks poelgis bus naudingas, o koks kenks-

mingas. Neturint žini┧, ne┊manoma b┣ti visiškai dorybingu žmogumi.
Skaitytojas: Vadinasi, šito reikia mokytis?
Autorius: Tiesiog malonu stebプti, kai j┣s taip savarankiškai darote tokias 

puikias išvadas. Tikrai jums sakau, kad dorybプs negali b┣ti, jeigu nežinome, 
kaip teisingai elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Taigi pagalvokime, kaip reikia 
daryti gerus darbus, kad negadintume žmoni┧, o iš tikr┧j┧ jiems padプtume. Tik 
elgdamiesi nesavanaudiškai ir suprasdami, kaip teisingai elgtis, mes b┣sime 
dorybプs gunoje. Tada ji pati pasir┣pins m┣s┧ gerove, kartais net priversdama 
mus elgtis taip, kad patirtume kuo pilnesnC laimC.

Skaitytojas: Aha, dorybプs guna kartais irgi imasi prievartos?
Autorius: Taip, tai b┣na tais atvejais, kai mes netyčia nuklystame ┊ lan-

kas ir elgiamプs neteisingai, visai to nenorプdami. Tada dorybプs guna sukuria 

mums koki> nors sunki> situacij>, kuri padeda ateiti ┊ prot> ir sugr┊žti ┊ tei-
sing> keli>.

Skaitytojas: Vadinasi, imantis ger┧ darb┧, pirma reikia pasimokyti. Jei-
gu aš nežinau, kaip tinkamai padプti žmogui, tai koks aš beb┣čiau dorybingas, 
aš neb┣siu dorybプs gunos prieglobstyje. Nors nesavanaudiškai, bet neteisin-

gai padプdamas žmogui, aš elgiuosi ne dorybingai, o blogai, ir vietoj dorybプs 
gunos mane pasisieks negatyvios karminプs reakcijos, neišvengiamai vedan-

čios ┊ degradacij>. J┣s┧ minči┧ esmプ ta, kad ne taip paprasta daryti gerus 
darbus. O man atrodo, kad savarankiškai to padaryti iš viso ne┊manoma.    

Autorius: Nuostabu, š┊ kart> j┣s nepaprastai greitai susigaudプte labai 
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sudプtingame klausime.
Skaitytojas: Atvirkščiai, dabar aš visai susipainiojau, nes prieš tai j┣s 

tvirtinote visai k> kita. Sakプte, kad reikia su meile ir nieko negalvojant da-

ryti žmonプms gera, ir tada dorybプs guna padovanos mums laimC. Po to j┣s 
kalbate, kad reikia b┣ti apdairiu ir dovanoti gプr┊ “ne visiems, ne visiems, 
tik labai labai geriems”, tai yra, tiems, kurie to užsitarnavo. O dabar ir visai 
patvirtinote mano paskutinC tezC apie tai, kad kurti gプr┊ ne┊manoma. Kaip tai 
suprasti, gerbiamasis?

Autorius: Taip, stebukl┧ neb┣na, j┣s tikrai susipainiojote ir mes turプsi-
me dar truput┊ pakalbプti. Paskutine savo fraze j┣s pasakプte, kad ne┊manoma 
savarankiškai kurti gプr┊. J┣s nepasakプte, kad jo iš viso ne┊manoma kurti. 
B┣tent tai aš ir patvirtinau. Žmogus gali daryti gerus darbus tik vadovauda-

masis šventraščiais, užsitikrindamas švent┧ žmoni┧ palaikym> ir tardamasis 
su dvasiniu mokytoju.

Kas liečia apdairum>, tai Vedos tvirtina, kad reikia stengtis gyventi nesa-

vanaudiškai ir su meile padプti visiems žmonプms siekti laimプs. Bet tai nereiš-

kia, kad mes turime daryti visk>, ko užsigeis aplinkiniai. Tikrai dorybingas 
bus tik tas poelgis, kur┊ nurodo šventraščiai.

Taigi reikia b┣ti apdairiu ir daryti gerus darbus taip, kad jie visiems teik-

t┧ laimC, o ne kančias. Išmanus žmogus gali nešti gプr┊ net apgavikams ir 
negatyviai nusiteikusiems žmonプms. Bet tai, kas vienam – nektaras, kitam 
gali b┣ti nuodai. 

Skaitytojas: O k> Vedos sako apie mano kaimyn>, chronišk> alkoholik>, 
kuris pyksta, jeigu aš neduodu jam pinig┧? K> gero aš jam galiu padaryti?

Autorius: Vedos sako, kad jeigu j┣s aukojate pinigus žmonプms, esan-

tiems neišmanymo gunoje, tai šis j┣s┧ poelgis irgi yra toje pačioje gunoje. 

Dプl to kentプsite j┣s abu. Jeigu j┣s tikrai norite padプti tokiam žmogui, tai 
tiesiog linkプkite jam laimプs. Arba, jeigu jis alkanas, duokite jam maisto. Ir 
niekada ne┊sivelkite ┊ nereikalingus pokalbius su tokiais žmonプmis.

Skaitytojas: O k>, maitinti alkoholik> – dorybingas reikalas?
Autorius: Vedos sako, kad pamaitinti bet kok┊ alkan> žmog┧ yra dory-

bingas darbas. 
Skaitytojas: Bet jis nenori maisto, duok jam, matai, pinig┧, ir jeigu aš ne-

duodu, jis mane apkaltina gobšumu.
Autorius: O j┣s pasikvieskite j┊ ┊ namus, pasodinkite už stalo ir pasakykite, 

kad jeigu jis nevalgys, tai labai jus ┊žeis. Kai jis pagaliau pavalgys, tiesiai pasa-

kykite, kad pinig┧ jam neduosite, nes nepakenčiate girtuokliavimo. Draugiškai 
paaiškinkite, kad jis – visada laukiamas svečias, ir pamatysite, kad jis neturプs 
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nei jプg┧, nei pagrindo apkaltinti jus gobšumu. Jis gali pradプti verkšlenti, bet j┣s 
su apgailestavimu pasakykite, kad turite mažai laiko ir pakalbプti galima kit> 
kart>. Taip dorybingas žmogus, žinodamas, kaip teisingai aukoti vienos ar kitos 
kategorijos žmonプms, bet kokioje situacijoje gali rasti išeit┊.

Skaitytojas: Aš negalプsiu taip elgtis, nes labai pykstu ant to kaimyno.
Autorius: Tai reiškia, kad j┣s perdaug su juo bendraujate, ir jis nutraukia 

jus ┊ savo lyg┊. Norプdami atsikratyti tokio “malonumo”, kiekvien> dien> ryte 
ir vakare penkias-dešimt minuči┧ linkプkite jam laimプs: “Brangus kaimyne, aš 
linkiu jums laimプs!” Darykite tai labai susikaupCs ir su giliu jausmu. Dar geriau, 
jeigu lygiagrečiai kartosite šventus Viešpaties vardus, kurie lengvai apvalo s>-

monC nuo vis┧ nuodプmi┧.
Skaitytojas: Argi taip galima – staiga imti ir linkプti laimプs žmogui, kurio 

tu nemyli? Jeigu aš pradプsiu taip daryti, tai mano žmona tikrai pagalvos, kad aš 
išprotプjau.

Autorius: B┣dami aistros gunoje, mes kiekvien> dorybing> poelg┊ laiko-

me nuprotプjimu. Pavyzdžiui, jeigu kas nors autobuse pradプs visiems linkプti 
laimプs, tai visi j┊ laikys nesveiku, bet jeigu jis garsiai papasakos nešvank┧ 
anekdot>, tai pasirodys kaip linksmas ir draugiškas žmogus. Tačiau dorybin-

gas žmogus gerus darbus turi daryti taip, kad neatkreipt┧ didelio dプmesio t┧, 
kurie yra aistros ir neišmanymo gunose. 

Jeigu j┣s norite atlikti askezes (savanoriškus atsižadプjimus) dorybプs gu-
noje, tai reikia kiekvien> dien> visiems linkプti laimプs, neatsižvelgiant ┊ tai, k> 
j┣s mylite ar nemylite. Ir nekreipkite didelio dプmesio ┊ visuomenプs nuomonC.

Skaitytojas: O kaip tai daryti namuose, šeimos rate?
Autorius: Patirtis rodo, kad namuose linkプti laimプs reikia negarsiai ir 

stengtis neatkreipti ┊ save pernelyg didelio dプmesio. Tik pirmiau reikプt┧ arti-
miesiems paaiškinti, k> j┣s čia sugalvojote.

Skaitytojas: Ir k>, laimプs linkプjimas pakeičia santykius?        
Autorius: Be abejo. Daugelis mano paž┊stam┧ jau pasinaudojo šituo pa-

tarimu ir j┧ santykiai su namiškiais ir bendradarbiais labai pagerプjo.
Skaitytojas: Vadinasi, kai mes linkime kam nors laimプs, tai tarp m┣s┧ 

atsiranda kažkoks ryšys?
Autorius: Ne, ryšys jau buvo. Jeigu j┣s ant kažko pykstate, tai j┣s┧ prote 

atsiranda negatyvus, ardantis sveikat> ir likim> ryšys su tuo žmogumi. Kai 
j┣s pradedate linkプti jam laimプs, negatyvus ryšys pasikeičia ┊ pozityv┧.

Skaitytojas: Kaip tai ┊manoma, jeigu protas yra kažkur giliai m┣s┧ vi-
duje?

Autorius: Vedos sako, kad proto, esančio subtiliame lygyje, funkcijos 
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neapsiriboja vien tik veikla smegen┧ dプžutプs viduje, bet išeina toli už m┣s┧ 
k┣no rib┧. Todプl mums užtenka tik pagalvoti apie kažk>, ir proto dプka mes 
nedelsiant turime su juo ryš┊. Tai labai plati ir gili tema, ir kada nors mes 
pakalbプsime apie tai smulkiau. 

Skaitytojas: Ar Vedose daug aiškinama, k> ir kaip daryti ┊vairi┧ tip┧ 
žmonプms?    

Autorius: Jeigu žmogus gerai supranta gun┧ veiklos dプsningumus, tai 
jis susigaudys ir pats, nors Vedose yra daugybプ nurodym┧, kaip elgtis ┊vai-
riose gyvenimiškose situacijose. Vプliau mes aptarsime ir šit> tem>.

Skaitytojas: Vadinasi, svarbiausia – žinoti, kaip gunos ┊takoja žmones, 
turinčius skirtingas pasaulプži┣ras. O žinojimas duos supratim>, kaip elgtis 
pačiose ┊vairiausiose situacijose.

Autorius: Teisingai.
Skaitytojas: O kok┊ poelg┊ Vedos laiko pačiu dorybingiausiu?
Autorius: Didžiausias dorybingumas – su meile ir atsidavimu kartoti 

šventus Dievo vardus ir skleisti žinojim> apie j┧ nepakartojam> dvasin┊ sko-

n┊. Taip elgdamasis, žmogus sudegina savo nuodプmes, sukauptas per daugel┊ 
gyvenim┧.

Skaitytojas: Man tai ne visai suprantama.
Autorius: Tai nereiškia, kad aš turiu nutylプti ties>, nors ji kol kas jums ir 

nesuprantama. Pradiniame etape žinios dar niekam nepakenkプ.
Išvada: pažindamas vedinC išmint┊ ir siekdamas dorybingai gyventi, 

žmogus darosi vis labiau naudingas ne tik savo artimiesiems, bet ir visuo-
menei, nes jis atsiduria visiškoje dorybプs gunos globoje. Dabar jau netenka 
abejoti, kad kelias, gr┊stas gerais, teisingais norais, Dievo malonプs dプka mus 
atves ┊ aukščiausi> dvasinC laimC.

Kelias ｽ dorybｫs gunD

Dažnai mums visiškai nepriimtina tai, kas iš tikr┧j┧ veda ┊ laimC. Pavyz-

džiui, mes nesuprantame, kaip galima padプti žmogui sutvirtプti tame tikプjime, 
kur┊ jis išpaž┊sta, neviliojant jo ┊ sav>j┊. Arba kaip galima r┣pintis ne tik savo 
šeima, bet ir kitais. Ir jau visai nesuprantama, kaip galima padプti savo artimui 
vesti graži> mergin>, o nepasivilioti jos sau pačiam. Savanaudiškumas persmel-
kia visus m┣s┧ gyvenimo aspektus, o aistros guna verčia mus tokius netikusius 
poelgius laikyti blaivaus proto pasireiškimu. Žinoma, kiekvieno žmogaus pri-
gimtyje yra polinkis daryti kažk> kit┧ labui, bet gyvenime jis pasireiškia ne taip 
jau dažnai.
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Skaitytojas: Taip, daugumoje esame savanaudžiai, bet taip pat daug žmo-

ni┧ s>žiningai užsidirba pragyvenimui, tuo pačiu nes>moningai prisilaikydami 
gyvenim> reglamentuojanči┧ taisykli┧. Ir taip pat dauguma žmoni┧ nejaučia ap-

linkiniams priešiškumo.
Autorius: Viskas teisingai, tik reikia pridurti, kad jeigu yra galimybプ be 

dideli┧ pastang┧ pasinaudoti svetimo darbo vaisiais, mes su malonumu tai daro-

me. Tokia tai aistros guna. Kadangi norプjome b┣tent tokio gyvenimo modelio, 
tai ir gimプme Žemプje. 

Visos trys materialaus pasaulio gunos – tai viena ir ta pati energija, tik pa-

sireiškianti ┊vairiais aspektais, priklausomai nuo to, kokio pob┣džio laimプs mes 
siekiame.

Skaitytojas: J┣s sakote, kad imtis kokios nors veiklos mane verčia kaž-

kokia energija. Aš galiu sutikti, kad gunos kartais verčia mane sirgti, o kartais 
atneša man sプkmC ar nesプkmC, bet man atrodo, kad daugumoj atvej┧ aš visk> 
darau pats. Jeigu aš panorプsiu kažk> padaryti, tai kas gali man sutrukdyti? K> 
j┣s apie tai galvojate?

Autorius: Žinoma, nesutrukdys niekas, išskyrus m┣s┧ buvusius norus ir 
juos atitinkančius poelgius. Praeities norai – galinga, be perstojo mus slegianti 
jプga. Atrodo, j┣s nepripaž┊state, kad m┣s┧ dabartinius norus labai ┊takoja pra-

eitis. Pas jus dar nesusiformavo gilesnis karmos dプsnio supratimas, todプl ir žo-

džius “aš noriu” j┣s suprantate ne visai korektiškai.
Skaitytojas: Vプl kažkokia abrakadabra. Nejaugi, kai aš ko nors panoriu, tai 

b┣na ne mano noras, o kažko kito?
Autorius: Dažnai m┣s┧ norus išprovokuoja tos pačios gunos. Kai kurie 

norai gali kilti dプl karmini┧ reakcij┧, bet mums atrodys, kad jie atsirado tik 
dabar. Iš tikr┧j┧ kažkada mes jau norプjome to, ir užmiršome, o dabar tie norai 
tik atsikartoja – todプl, kad susidarプ palankios aplinkybプs j┧ išsipildymui. 

Skaitytojas: Nesuprantu – praプjusi┧ dien┧ troškim┧ ┊taka dabartiniams 
norams…

Autorius: Tai dar kart> ┊rodo, kad niekas pasaulyje, išskyrus mus pačius, 
netrukdo mums gyventi laimingai. Mes nesuprantame, kad daugel┊ dabarti-
ni┧ nor┧ suformuoja seniai užmirštos mintys ir poelgiai. Taip gunos apgauna 
m┣s┧ s>monC, senus norus pateikdamos kaip naujus.        

Skaitytojas: Vis dプlto aš nesuprantu, kaip dabartiniai norai s>veikauja 
su senaisiais. Negi kažkas nusprendžia, koks noras turi manyje atsirasti?

Autorius: Tam ir yra gunos, kurios kontroliuoja m┣s┧ norus, atsižvelg-

damos absoliučiai ┊ visus m┣s┧ troškimus ir poelgius, o ne tik ┊ tai, ko norime 
dabar. 
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Pavyzdžiui, jeigu kalinys nori ištr┣kti ┊ laisvC, tai dar nereiškia, kad j┊ 
nedelsiant paleis. Bet jeigu jo noras sustiprプs, jis supras, kaip reikia elgtis, ir 
kalプjimo vadovybプ pamatys, kad kalinys sparčiai taisosi. Šiuo atveju jo ┊ka-

linimo laik> tikriausiai sumažins. Taigi ┊ m┣s┧ nor> atsižvelgta, bet mes dar 
turime pademonstruoti savo ketinim┧ tvirtum>. Tai, kad gunos kontroliuoja 
visus materialiame pasaulyje vykstančius procesus, patvirtina Bhagavadgyta:

Sakoma, kad gamta – vis┧ materiali┧ priežasči┧ ir pasekmi┧ šaltinis, 
o gyva esybプ – vis┧ kanči┧ bei malonum┧, kuriuos ji patiria materialiame 
pasaulyje, priežastis (Bg 13.21).

Materialioje gamtoje gyvenanti esybプ eina gyvenimo keliais, mプgauda-
masi trimis materialios gamtos gunomis. ┉vairiose gyvybプs r┣šyse ji susidu-
ria su gプriu ir blogiu, o atsitinka tai dプl jos s>lyčio su materialia gamta (Bg. 
13.22).

Skaitytojas: Kiek visatoje yra gyvybプs form┧, kuriose mes galime at-
gimti? 

Autorius: Ne taip jau daug. Vedos sako, kad m┣s┧ visatoje yra tik 
8.400.000 gyvybプs form┧. Iš j┧ – 400.000 proting┧. Bet kiekvienos formos 
rプmuose taip pat esama ┊vairovプs. Žmogaus gyvybプs formoje yra ┊vairios ra-

sプs, tautybプs. Kiekviena tautybプ vプlgi skiriasi savo papročiais ir tradicijomis, 
o j┧ atstovai, b┣dami aistros gunoje, šventai ┊sitikinC, kad tik j┧ nacija pati 
geriausia. Todプl visos tautos stengiasi viena kitai ┊rodyti, kad j┧ išsirinktasis 
laimプs modelis yra tiesiog neprilygstamas.

Skaitytojas: O man, pavyzdžiui, atrodo, kad mano tauta yra pati blo-

giausia.
Autorius: Štai, matote, vプl tas žodis – “pats, pati”. Mes visur norime 

b┣ti patys patys. Taip pasireiškia aistros ir neišmanymo gun┧ poveikis m┣s┧ 
s>monei. Todプl mes netenkame galimybプs blaiviai ži┣rプti ┊ pasaul┊ ir išpu-

čiam didžiausi> burbul> iš to, kas liečia mus.
Skaitytojas: Supratau, k> norite pasakyti. Nuostabu, kad dargi negaty-

viuose dalykuose mes norime b┣ti išskirtiniai ir netgi didžiuojamプs tuo, tegu 
ir nes>moningai.    

Autorius: Taip mus veikia žemutinプs gunos. Jos neleidžia blaiviai žvelg-

ti ┊ pasaul┊, ir tai daroma tik tam, kad mes galプtume be trukdym┧ džiaugtis ta 
laime, kurios taip siekプme.

Skaitytojas: Vadinasi, žmogui, kuris savo taut> laiko pačia geriausia ar 
pačia blogiausia ir pan., praktiškai ne┊manoma išaiškinti, kad ji niekuo ypa-

tingu neišsiskiria iš kit┧ taut┧. 
Autorius: Taip, kol jis nepradプs pažinti, kaip jo s>monC veikia gunos.



52 53

Skaitytojas: Šiuo išskirtinumo pagrindu netgi sukeliami karai. Negi 
visa tai vyksta gun┧ ┊takoje?

Autorius: Deja, taip. Aistra ir neišmanymas taip apakina žmog┧, kad 
save ir visa, kas susijC su juo, jis laiko ypatingais.

Skaitytojas: Tai kodプl j┣s sakote, kad gunos gina m┣s┧ interesus, jeigu 
jos verčia mus žudyti vieni kitus?

Autorius: Kai kuriems nuolankiems ir protingiems žmonプms, norin-

tiems suvokti ties>, užtenka išgirsti išmintingo žmogaus patarim>, ir tada 
juos savo globon ima dorybプs guna. Taip jie išvengia dalyvavimo visokiuose 
brolžudiškuose konliktuose. Kiti turi patirti daugybC kanči┧, iki pagaliau su-

pras, kaip reikia teisingai elgtis. Daugybプ žmoni┧ vadovaujasi noru gyventi 
neteisingai ir apgaulingais siekiais. Jie net nenori klausyti išminting┧ žmoni┧ 
patarim┧, kad reikia keisti savo gyvenim>, ir šitaip pasmerkia save amžinai 
degradacijai. Bet ar bus teisinga, jeigu gunos padプs tokiai žmoni┧ inicia-

tyvai? Todプl jos visokiais b┣dais – ir bausdamos, ir skatindamos stengiasi 
parodyti teising> keli> netgi tiems, kurie linkC tiktai degraduoti.

Skaitytojas: J┣s teisus – palikti paklydus┊ žmog┧ visiškoje nežinioje 
tikrai negerai. Dabar man aišku, kad ir bausmプ gali b┣ti vertinama kaip gプris, 
nes jos dプka mes artinamプs prie teisingo m>stymo. Iš kitos pusプs, jeigu mes 
esame gimC šliaužioti aistros gunoje, tai nejaugi kada nors galプsime pakilti ┊ 
dorybプs aukštumas?

Autorius: Tai ┊manoma, bet tik jeigu mes labai to užsinorプsime. Tačiau 
jeigu tai ir ┊vyks, pats permain┧ procesas m┣s┧ s>monプje greičiausiai labai 
vプluos.

Skaitytojas: Och, tos bendro pob┣džio formuluotプs! Ar galite konkre-

čiai pasakyti, pagal kokius požymius spプti, kad žmog┧ tikrai globoja dorybプs 
guna? 

Autorius: Požymiai b┣na ┊vair┣s, bet vienas ypatingai ženklus – toks 
žmogus visada klauso s>žinプs balso. Kitas išsiskiriantis požymis – jo noras 
nesavanaudiškai daryti gerus darbus ryškiai viršija nor> naudotis kit┧ pas-

laugomis.
Reikia pažymプti, kad dorybプs guna duoda žmogui supratim>, kad laimプ 

ir teisingumas egzistuoja ne tik pasakose, bet ir gyvenime. Jis vis geriau ┊si-
s>monina, koks harmoningas ir tobulas šis pasaulis. Ir anksčiau ar vプliau toks 
žmogus pagaliau supras, kad Dievas – ne išmonプ, o realybプ.

Skaitytojas: Vadinasi, viskas prasideda nuo to, kad žmogui, esančiam 
aistros gunoje, prabyla s>žinプ, ir jam ilgainiui darosi priimtina mintis apie 
Dievo buvim>?



52 53

Autorius: Panašu, tik žinokite, kad s>žinプ pas mus visada yra, negalima 
sakyti, kad ji atsiranda iš niekur. S>žinプ yra vis┧ gyv┧ b┣tybi┧ nuolatinis paly-

dovas. Ji nプra individuali kiekvienam, ji visiems bendra, tai yra, negalima pasa-

kyti, kad pas j┊ tokia s>žinプ, o štai pas an> – kitokia. S>žinプ visiems yra viena.
Dauguma žmoni┧ m┣s┧ planetoje yra aistros gunoje, ir tai atitinkamai 

s>lygoja j┧ santykius su s>žine. Jie visada stengiasi pasiteisinti prieš s>žinプs 
bals> ir visaip saugosi gプdos jausmo ir vidinio diskomforto. 

Tokio žmogaus protas, nuolatos kovodamas su s>žine, užsigr┣dina ir 
tampa slidus kaip ungurys. Jis išmoksta savo neteisingus poelgius pateisinti 
tuo, kad kiti elgiasi dar neteisingiau. Rezultate jo mプgiamiausiu užsiプmimu 
tampa paskalos. Ir dar toks žmogus nuolatos stengiasi sau ir kitiems ┊rodyti 
žinom> mint┊: “Aš visada ir visur elgiuosi teisingai”.

Skaitytojas: J┣s čia man taikote?
Autorius: Aš tik m>stau apie tai, kas b┣dinga žmonプms, esantiems ais-

tros gunoje. PajutC savo atžvilgiu karči> teisybC, jie tuoj pat užima gynybines 
pozicijas.

Skaitytojas: Aš nesiginu, tik j┣s dažnai patyliukais stengiatプs mane de-

maskuoti, jei galima taip išsireikšti.
Autorius: Dプl Dievo meilプs, tai joks asmeniškumas. Žmonプms aistros 

gunoje dažnai rodosi, kad juos kažkuo kaltina, nors iš tikr┧j┧ taip nプra. Todプl 
tarp toki┧ žmoni┧ dažnai kyla ginčai ir konliktai. Tokiu b┣du jie stengiasi 
gintis nuo s>žinプs, kuri juos ir kaltina.

Skaitytojas: Vadinasi, bet koks teisinimasis – tai bandymas kovoti su 
s>žinプs balsu, veikiant aistros gunai ?

Autorius: Visiškai teisingai – ten, kur nプra nuoširdumo, nプra ir dorybプs 
gunos. Dorybingas žmogus nesiteisina, nes jis nuoširdžiai nori atskleisti savo 
tr┣kumus, kad galプt┧ su jais kovoti.

Skaitytojas: Negi jam neb┣na skaudu, kai j┊ kaltina?
Autorius: Kaltinimai skaudina visus, o ypatingai šventus žmones. Bet 

jiems patinka kovoti su savo tr┣kumais. Aistros gunoje esantys žmonプs irgi 
stengiasi, kad ir per kančias, pasiekti tam tikr┧ rezultat┧, bet tik tam, kad 
┊rodyt┧ savo pranašum> ┊vairiose gyvenimo srityse, pavyzdžiui, sporte, ir 
pelnyt┧ šlovC bei pinigus. Tokiais b┣dais siekdami ┊sitvirtinti šiame pasauly-

je, jie neperneša net mažiausio kaltinimo savo adresu.
Skaitytojas: O jeigu esi kaltinamas neteisingai?
Autorius: Niekada negali suprasti, ar kaltinimai teisingi, ar ne. Dorybingas 

žmogus tai supranta, todプl nesigina nuo joki┧ kaltinim┧ ir dプl visa ko atsiprašo. 
Jam bet koks kaltinimas – tai dar viena galimybプ susikauti su savo tr┣kumais.
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Skaitytojas: Kam taip iš savCs tyčiotis?
Autorius: Pergalプs jausmas, ┊veikus savo tr┣kumus, daug mielesnis, 

negu iškovojus didžiausius prizus prestižiškiausiuose turnyruose.
Skaitytojas: Dabar man jau aiškiau, kaip veikia dorybプs guna. Dirbda-

mi su savimi ir iš anksto džiaugdamiesi sプkme, dorybingi žmonプs nepatiria 
toki┧ sunkum┧, kaip kiti, ir lengvai pasiekia tiksl>. Todプl b┣ti dorybingu 
žmogumi ne taip jau ir blogai, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.

Autorius: Jeigu j┣s tai supratote, tai imkime ir tuoj pat tapkime dorybin-

gais žmonプmis. Pradžiai si┣lau nustoti r┣pintis savo atlyginimu. Dirbkime 
iš meilプs darbui, galvokime apie kit┧ gerovC ir pamプginkime nereaguoti ┊ 
mums skirtus priekaištus.

Skaitytojas: Vプl j┣s iš manCs šaipotプs. Jeigu aš nesir┣pinsiu savo atly-

ginimu, tai kas juo r┣pinsis, j┣s?
Autorius: Dorybingam žmogui nereikia galvoti apie savo darbo rezulta-

tus, jais pasir┣pins dorybプs guna. Mums reikia galvoti tiktai apie kit┧ gerovC, 
gyventi nesavanaudiškai ir daryti gerus darbus. Jeigu mes tikrai tikime šio 
pasaulio teisingumu, tai kokia prasmプ r┣pintis atlyginimu, jeigu jis ir taip 
bus. Tai kaip, j┣s jau pasiruošCs nesir┣pinti savo atlyginimu ar dar ne?

Skaitytojas: Na, sakykim, pasiruošCs, kaip j┣s tai patikrinsite?
Autorius: Jeigu j┣s esate dorybプs gunoje, ir jums laiku neišmokプjo at-

lyginimo, tai jums nuo to bus nei šilta, nei šalta. Meilプ žmonプms ir darbui 
neduos jums laiko galvoti apie pinigus.

Skaitytojas: Man atrodo, kad jeigu aš labai panorプsiu, tai galプsiu iškCsti 
bet kokius pažeminimus.

Autorius: Dorybingas žmogus, negavCs atlyginimo, nejaučia kažkokio 
pažeminimo, todプl jam nプra jokio reikalo sutelkti savo vali> ir iš vis┧ jプg┧ 
kentプti. Jis taip mプgsta savo darb>, kad neturi kada galvoti apie laikinas ne-

sプkmes. Be to, jis supranta, kad bet kuriuo metu j┊ gali pasisiekti blogos 
karminプs reakcijos, ir jis visada pasiruošCs kur┊ laik> pakentプti.

Skaitytojas: Nejaugi yra žmoni┧, kurie gali taip elgtis?
Autorius: Visi, kurie yra dorybプs gunoje, taip ir elgiasi.
Skaitytojas: Matyt, jums niekada netr┣ko pinig┧, kad taip kalbate.
Autorius: Aš taip kalbu todプl, kad nuodugniai, kit┧ žmoni┧ pavyzdžiu, 

išstudijavau š┊ klausim>, bet jums, aišku, sunku tuo patikプti. Na, kaip, ar j┣s 
tikrai pasiruošCs elgtis kaip dorybingas žmogus?

Skaitytojas: Jeigu atvirai – ne, nepasiruošCs. Aš netikiu, kad koks nors 
geras dプdプ pasir┣pins mano atlyginimu, jeigu aš pats to nepadarysiu.

Autorius: Kam tas bereikalingas r┣pestis? Juk vis tiek j┊ gausite, kai 
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ateis laikas, todプl geriau pasir┣pinti kit┧ gerove. Alg> gavCs, b┣ni laimingas 
tik kart> per mプnes┊, o kai galvoji apie kit┧ gerovC, laimC patiri kiekvien> 
sekundC.

Skaitytojas: O ar galima vienu metu galvoti ir apie atlyginim>, ir apie 
kit┧ laimC?

Autorius: Galima, bet tai nebus labai didelis pasiekimas. Anksčiau ar 
vプliau mintys apie kit┧ gerovC išgaruos, ir j┣s susikoncentruosite tik ┊ savo 
nelaiming> atlyginim>. O galvodami, kaip padプti kitiems, pradedame kon-

centruotis ┊ savo gerovC.  
Skaitytojas: J┣s teisus. Na, ir velniava. Vadinasi, ži┣rint iš gyvenimišk┧ 

pozicij┧, negalvoti apie savo atlyginim> tiesiog ne┊manoma?
Autorius: Tai ne velniava, o galingoji aistros guna, kuri, pastebプjusi, 

kad mes turime potrauk┊ ┊ savanaudišk> laimC, verčia mus galvoti ne apie 
visuotin┊ gプr┊, o apie save ir savo atlyginim>. Negalvokite, kad dorybプs guna 

taip lengvai prieinama.
Skaitytojas: Taip, tema sudプtinga, bet aš jau galvojau, kad visk> supra-

tau. O dabar jau vプl taip negalvoju. Kaip pagaliau galutinai visa tai perprasti 
ir pajusti savyje dorybプs gunos poveik┊?

Autorius: Jeigu j┣s pajutote dorybingumo skon┊ tik teoriškai, tai nai-
vu tikプtis, kad j┣s nedelsiant pateksite dorybプs gunos globon ir pradプsite 
džiaugtis nesavanaudiško gyvenimo laime. Norint patekti jos globon, reikia 
padirbプti ir praktiškai.

Mes jau kalbプjome, kad žmogui, esančiam aistros gunoje, sunku atsisa-

kyti minties apie naud>. Dar sunkiau jam atsisakyti prestižo jausmo. Jeigu 
jis turi bent kiek žymesnC visuomeninC padプt┊, tai bet koki> pastab> savo 
adresu jis priima kaip ┊žeidim> ir taip netenka paskutinプs galimybプs kovoti su 
savo tr┣kumais. Dorybingas žmogus, atvirkščiai, visada trokšta suprasti, k> 
jis daro neteisingai, o sužinojCs, nedelsiant stengiasi ištaisyti padプt┊.

Skaitytojas: Nesvarbu, kokioje gunoje yra žmogus, bet jeigu ┊ j┊, tok┊ nu-

sipelnius┊, koks nors piemuo ži┣ri iš aukšto ir dar leidžia sau daryti pastabas, 
argi tai ne ┊žeidimas? 

Autorius: Tas, kas elgiasi ┊žeidžiančiai, b┣tinai atsiims už tai, j┊ nubaus 
pačios gunos, bet dorybingas žmogus nelaiko save išskirtine asmenybe, todプl 
┊žeidimai j┊ nei jaudina, nei pažemina. Argi galima ┊sižeisti ant žmogaus, ku-

ris pjauna šak>, ant kurios sプdi?
Skaitytojas: Vadinasi, dorybingam žmogui gyventi paprasčiau. Kaip 

man ne tik teoriškai, bet ir praktiškai gauti dorybプs gunos glob>? 
Autorius: Pradプkite nuo griežto dienos režimo laikymosi ir linkプkite vi-
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siems laimプs. Darykite tai, nelaukdami joki┧ rezultat┧, kurie vis tik neužilgo 
pasirodys. J┣s pradプsite jausti laimC, bet ne dプl rezultat┧, o nuo pačio darbo 
su savimi.

Skaitytojas: Nesupratau, kokiu laiko momentu aš tapsiu laimingas?
Autorius: J┣s tapsite laimingas tada, kai jums patiks laikytis dienos reži-

mo ir linkプti visiems laimプs. Štai tada j┣s ir pateksite dorybプs gunos globon. 
Kai tik pradプsite didžiuotis savo pasiekimais, laukdami praktinプs naudos, j┣s 
vプl gr┊šite ┊ aistros gunos prieglobst┊.

Skaitytojas: Šiuos s>monプs pasikeitimus reikia atsiminti, jie padプs ge-

riau susigaudyti savyje.
Autorius: Teisingai. Palaipsniui j┣s išmoksite skirti, kokios gunos jus 

valdo duotuoju laiko momentu. Bet pilnutinai suprasti, kaip gunos veikia 

m┣s┧ s>monC, gali tik nenuodプmingas (šventas) žmogus.
Skaitytojas: J┣s paminプjote, kad m┣s┧ ┊sitvirtinimas dorybプs gunoje 

prasideda nuo tada, kai mes ┊siklausome ┊ s>žinプs bals>. Todプl norプčiau ge-

riau suprasti, kas yra s>monプ. Kokia Ved┧ pozicija šituo klausimu?
Autorius: Tai – sekančiame pokalbyje. Dabar – reziume.
Išvada: tas, kuris galvoja, kad dorybプs gun> pasiekti labai lengva, susi-

d┣rCs su neišvengiamais sunkumais, greitai atsisako šio kelio. Norint kažk> 
pasiekti, reikia dプti pastangas, o tai dažnai atbaido. Bet reikia suprasti, kad 
sunkumai, siekiant dvasinプs laimプs, niekada neatneša žalos. Tam, kuris tai su-
pranta, aukščiausi┧ dalyk┧ pažinimas yra džiaugsmingas procesas, ┊skaitant 
ir b┣tinas tam reikalui pastangas. Tokiu b┣du, žmogus, b┣damas aistros guno-
je, vis dプlto gali pasiekti dorybプs aukštumas, nepaisant dideli┧ sunkum┧.

Norint pajusti dvasinC laimC, reikia kruopščiai mokytis, kaip ir kur nu-
kreipti savo pastangas. Kelias ┊ dorybプs gun> atviras tiems, kas džiaugs-
mingai kovoja su savo tr┣kumais ir dar džiaugsmingiau tarnauja kitiems. 
Jeigu j┣s┧ širdyje atsirado didelis noras pakilti ┊ dorybプs gun>, tai jau yra 
tik laiko klausimas. Tokiu b┣du, kiekvienas iš m┣s┧ gali atsikratyti aistros ir 
neišmanymo gun┧ poveikio. Bet šiame pasaulyje nepaprastai sunku atrasti 
siel>, kuriai pasisekプ pajusti aukščiausi> dorybingumo pasireiškim> – nesa-
vanaudišk> meilプs tarnystC Dievui.

Švari sDžinｫ – tai nesibaigianti šventｫ

Kad mes turプtume galimybC palyginti savo pasaulプži┣r> su neklaidinga, 
absoliučia tiesa, kiekvienoje gyvoje b┣tybプje pasireiškia energija, kuri> mes 
vadiname s>žine, arba intuicija. Vedos sako, kad ši> energij> skleidžia Su-
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persiela. B┣tent Ji duoda mums teising> dalyk┧ supratim>. Supersiela – tai 
Dievo aspektas, kuris yra m┣s┧ k┣ne šalia sielos. Tokiu b┣du, s>žinプs šaltinis 
– Aukščiausias Dievo Asmuo. Tai patvirtina ir Bhagavadgyta:

Šiame k┣ne gl┣di dar ir kitas, transcendentalus besimプgaujantis subjek-
tas – Viešpats, aukščiausias savininkas, kuris stebi ir leidžia. Jis vadinasi 
Supersiela (Bg. 13.23).

Skaitytojas: Mano vargšプje galvoje niekaip nesutelpa, kaip mano s>ži-
nプ gali priklausyti kažkam kitam, tegu ir Dievui, ir kuris netgi sankcionuoja 
mano veiksmus. Aš galvoju, kad mano s>žinプ – tai tik vienas iš mano cha-

rakterio bruož┧.
Autorius: Jeigu tai j┣s┧ charakterio ypatybプ, kodプl gi ji amžinai su ju-

mis ginčijasi, kai j┣s elgiatプs neteisingai?
Skaitytojas: Todプl, kad kažkur giliai viduje aš suprantu, kaip reikia elg-

tis teisingai, o mintyse galiu ir klysti.
Autorius: Nesvarbu, kaip j┣s suvokiate ties> – vidujai ar protu, bet ku-

riuo atveju j┣s neklysite. Tiesa egzistuoja nepriklausomai nuo to, ar mes j> 
suvokiame, ar ne. Ji visada nurodo, kad m┣s┧ viduje gl┣di laimプ (aukščiau-

sias teisingumas). Jeigu mes pradプsime jos klausyti, ji nurodys keli> ┊ t> lai-
mC. Nuo laimプs dar niekas neatsisakプ, kaip ir niekas nenori kentプti. Todプl 
tas, kuris mato ties>, niekada nepanorプs eiti šunkeliais.

Skaitytojas: Vadinasi, j┣s tvirtinate, kad s>žinプ – tai man  nepriklausanti 
tiesa, pagal kuri> aš vertinu savo poelgius.

Autorius: Visai teisingai, tik žinokite, kad tai s>žinプ verčia jus vertinti 
savo poelgius, tai ne j┣s┧ noras. Ir ji sankcionuoja tuos poelgius.

Skaitytojas: Vadinasi, ji veikia nepriklausomai, kaip tam tikra energija, 
esanti manyje?

Autorius: Teisingai, s>žinプ – tai Supersielos balsas. O Supersiela gl┣di 
j┣s┧ k┣ne, kaip ir j┣s pats. 

Skaitytojas: Nejaugi manyje dar kažk> veikia ir Dievas? 
Autorius: Galvojate, kad savo k┣ne esate tik j┣s? 
Skaitytojas: O kas dar ten gali b┣ti? Noriu – vaikštinプju, noriu – ži┣riu 

televizori┧. Kas vietoj manCs vaikščios ar mano akimis ži┣rプs?
Autorius: O ar j┣s visada naudojatプs savo k┣nu taip, kaip norite?
Skaitytojas: Žinoma, visada. 
Autorius: O jeigu j┣s┧ kojos b┣t┧ paralyžiuotos, tai kaip j┣s vaikščio-

tumプt?
Skaitytojas: Nesvarbu, aš invalidas, ar ne, bet sveikais k┣no organais 

visada galiu naudotis taip, kaip aš noriu. 
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Autorius: O kas sprendžia, kokie organai bus sveiki ir kokie ne?
Skaitytojas: Nežinau, galb┣t jo didenybプ atsitiktinumas. Bet aš supran-

tu, kad jeigu jau tapau invalidu, pasivaikščioti nebus taip paprasta. Bet tai tik 
reiškia, kad k┣nas negali atlikti tam tikros funkcijos, šiuo atveju – vaikščioti. 
Kartoju, kad savo nuoži┣ra aš galiu naudotis tik tais organais, kurie norma-

liai funkcionuoja.
Autorius: Nejaugi? 
Skaitytojas: O k>, norite ┊rodyti, kad negaliu?
Autorius: Aš neturiu ┊rodym┧ apie tai, kad mes savo k┣nu naudojamプs 

visiškai savarankiškai, bet turiu daug pavyzdži┧, kad m┣s┧ k┣no veikla visiš-

kai priklauso nuo Supersielos. B┣tent Supersiela varto m┣s┧ karmos knyg> 
ir sprendžia, kokie m┣s┧ k┣no organai turi dirbti normaliai, o kokie – nelabai 
arba ir visai nedirbti. Dauguma k┣no funkcij┧ aplamai sunkiai prieinamos 
m┣s┧ poj┣čiams. Visos organizmo l>stelプs dirba nepriklausomai nuo m┣s┧ 
valios. Tai faktas, kurio j┣s negalite atmesti. O gal galite man atsakyti, kaip 
dažnai j┣s kontroliuojate proces>, kai iš kepen┧ išsiskiria tulžis?      

Skaitytojas: Girdプjau, kad pasitreniravus tai ┊manoma.
Autorius: O dabar, kai mes dar netreniruoti, kas tai daro?
Skaitytojas: Visas organizmo funkcijas kontroliuoja pas>monプ.
Autorius: Koks tai puikus žodis – pas>monプ. Jis paaiškina visk>, kas 

vyksta m┣s┧ k┣ne. O jeigu j┣s, važiuodamas mašina, staiga išleisite iš rank┧ 
vair>, tai toliau j> ves pas>monプ, ar ne?

Skaitytojas: Ne, tada ji b┣tinai ┊ kažk> atsitrenks. Mašina neturi pas>-

monプs. O štai, jeigu joje b┣t┧ kompiuterinis valdymas, tada ji važiuot┧ kaip 
priklauso net ir paleidus vair>.

Autorius: O kompiuteris savarankiškai dirba ar j┊ kas nors valdo?
Skaitytojas: ┉ j┊ ┊dプta programa, kuri visk> ir daro.
Autorius: Vadinasi, kažkas kontroliuoja kompiuter┊, programuodamas 

j┊ tam tikrai veiksm┧ sekai. 
Skaitytojas: Na, gerai, iš pradži┧, žinoma, kažkas j┊ paruošia darbui. 

Kodプl j┣s uždavinプjate šiuos klausimus?
Autorius: Jeigu net nevalingas mašinos funkcijas kažkas kontroliuoja, 

reiškia, gamtoje spontanišk┧ (vykstanči┧ savaime) proces┧ neb┣na. Mes jau 
kalbプjome apie tai, kai narstプme laiko tem>. Bet j┣s kažkodプl tebegalvojate, 
kad savo k┣no šeimininku esate tik j┣s. Norプdami pagr┊sti ši> nevykusi> teo-

rij> apie savaime vykstančius procesus, žmonプs sugalvojo terminus – “spon-

taniškas”, “automatiškas”, kuriais bando aiškinti visk>. Planetos automatiš-

kai sukasi apie savo aš┊ ir nei viena neatsitrenkia ┊ kit>. Žemプje savaime, 
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automatiškai atsirado biosfera, palanki gyv┧ b┣tybi┧ atsiradimui ir egzista-

vimui. Ji vis taip pat automatiškai palaikoma, neži┣rint ┊ m┣s┧ bandymus j> 
pažeisti. M┣s┧ k┣nas dirba kaip laikrodis, ir tai vyksta savaime.

Mes ┊sitikinC, kad šios nes>monプs autoritetingai paaiškina visk>, kas vyksta 
aplink mus, neži┣rint ┊ tai, kad dar joks žmogus nesuk┣rプ nieko tokio, kas galプt┧ 
funkcionuoti be jo ┊sikišimo. Apsプsti noro ┊gyvendinti “geniali>” automatinプs 
savikontrolプs idプj>, mes šimtus met┧ bergždžiai bandome sukurti amžin>j┊ vari-
kl┊. Bet kai k> jau pasiekプme – gaminame peilius, kurie nešimpa. Juos pavadino 
savaime besigalandančiais, bet iš tikr┧j┧ jie – savaime šimpantys. J┧ tarnavimo 
laikas pasibaigs taip pat, kaip ir paprast┧ peili┧. Nプra nei vieno fakto, kuris 
patvirtint┧, kad žmoni┧ išrasti daiktai funkcionuoja amžinai. Visa, k> suk┣rプ 
žmogus, daugiau ar mažiau reikalauja nuolatinプs jo paties kontrolプs.

┉sitikinC, kad organizmas dirba savaime, be kieno nors kišimosi, mes daž-

nai atsiduriame situacijoje, kai jis sutrinka. Mes galvojam, kad taip atsitinka 
dプl likimo, medicinos ar ekologijos kaltプs, bet tik ne dプl m┣s┧ pači┧. Nepai-
sant to, kad tokios kalt┧ paieškos negali ištaisyti situacijos, mes ir toliau nuo-

širdžiai tikime atsitiktinumais. 
Panašu, kad žmonプs, sugalvojC terminus “pas>monプ” ir „automatizmas”, 

kartais praranda blaiv┧ prot>, tik neaišku, ar tai pasireiškia j┧ pas>monプ, ar tai 
vyksta automatiškai.

Skaitytojas: Tai kas gi tada kontroliuoja organizmo darb>?
Autorius: Tai, kas neturi s>monプs, kas negyva, niekada ir nieko negali 

kontroliuoti. Ir m┣s┧ organizmas nefunkcionuoja pats savaime, automatiš-

kai, kaip mums atrodo, – jame vykstančius procesus pilnutinai kontroliuoja 
Supersiela. Nesuprasdami, koks tobulas šis pasaulis, mes linkC visk> supa-

prastinti, o tai rodo intelekto tr┣kum>. Tarakonui irgi atrodo, kad žmogaus, 
bandančio j┊ sutrypti, koja šalia jo atsid┣rプ atsitiktinai ir yra tam tikra gamtos 
gali┧ apraiška.

Skaitytojas: Vadinasi, mano k┣no veikl> kontroliuoja Dievas Supersie-

los pavidalu?       
Autorius: Taip, tik b┣t┧ teisingiau sakyti, kad Supersiela yra tam tikras 

Dievo aspektas – vienas iš daugelio.
Skaitytojas: Ači┣ už patikslinim>, bet man nプra skirtumo tarp ši┧ s>vo-

k┧. O kodプl Dievas Supersielos aspekte tai daro?
Autorius: Jis yra amžinas vis┧ gyv┧ b┣tybi┧ draugas ir nuolatos mums 

padeda. Tokiu b┣du Jis duoda mums galimybC b┣ti tokiuose k┣nuose, koki┧ 
mes norプjome, turプdamas tik vien> tiksl> – duoti mums laimプs tiek, kiek tik 
mes norim. 



60 61

Skaitytojas: Tai faktiškai siela k┣ne gyvena tik todプl, kad Dievas jai 
davプ toki> galimybC, taip?

Autorius: Teisingai. J┣s┧ klausimas parodo j┣s┧ ┊žvalgum>. Daug moks-

linink┧ net ne┊taria, kad galimi tokie klausimai.
Skaitytojas: O kodプl jie iki šiol to nežino?
Autorius: Todプl, kad mes turime dar vien> nuolatin┊ palydov> – netikr> 

ego, kuris, tik išgirdCs žod┊ Dievas, nedelsiant pasišiaušia ir verčia intelekt> 
su juo ginčytis. 

Skaitytojas: Žinoma, kas liečia Diev>, yra daug kas neaiškaus ir ginčyti-
no. Pavyzdžiui, kaip Jis vienu metu gali b┣ti vis┧ gyv┧ b┣tybi┧ k┣nuose?

Autorius: Nesuprantam> teigin┊ nereikia laikyti neteisingu, j┊ kaip tik 
reikia visapusiškai išnagrinプti.

Skaitytojas: Man atrodo, kad ne visada reikia gilintis ┊ nesuprantamus 
teiginius. Pavyzdžiui, šiuolaikinプ visatos atsiradimo teorija man visiškai su-

prantama, nes ji tokia reali.
Autorius: Nejaugi ši teorija jums nekelia joki┧ abejoni┧?
Skaitytojas: Kokios čia gali b┣ti abejonプs?
Autorius: Didžiojo sprogimo teorija neturi jokios logikos nuo pradžios 

iki galo. Dar galima sutikti, kad visata atsirado iš kažkokio hipotetinio taško, 
bet jeigu iki to taško atsiradimo nieko nebuvo, tai iš kur jis atsirado? Kaip 
kažkas gali atsirasti iš nieko, iš tuščios vietos?

Skaitytojas: Sutinku, kad tai paradoksas, bet jis mane nelabai jaudina.
Autorius: Štai čia ir gl┣di problema. ManCs nejaudina, kad visata atsira-

do iš nieko, bet išgirdCs, kad ji atsirado Dievo valia, aš tuoj imu spirgプti – kaip 
tai, nes>monプs. Čia pasireiškia žmogaus egoizmas – taip nesinori susitaikyti 
su mintimi, kad yra Dievas. 

Skaitytojas: Kol gi taip? 
Autorius: Nes Dievo s>voka reiškia, kad yra kažkas tobulesnis ir ga-

lingesnis už mus. Netikro ego ┊takoje savanaudiški sumetimai prasiskverbia 
net ┊ intelekt>, kuris atsakingas už tiesos suvokim>. Todプl daugumai žmoni┧ 
sunku pripažinti Dievo ir kit┧ aukštesni┧j┧ gali┧ egzistencij>.

Skaitytojas: Man sunku susigaudyti, kas yra intelektas ar ego. Gal galプ-

tumプte suprantamiau paaiškinti, kodプl mums sunku sutikti su Dievo buvimu, 
kodプl mes negalime tai priimti net kaip hipotezC?

Autorius: Žmonプms sunku suprasti, kad Dievas yra vis┧ gyv┧ b┣tybi┧ 
k┣nuose, bent jau dプl to, kad mes pasaul┊ suvokiame tik trimatプje erdvプje. 
Pamプginsiu tai paaiškinti palyginimu. Saulプ taip pat viena, bet asmenin┊ kon-

takt> su ja turi visi, nes ji visur skleidžia švies>.   
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Astrologijoje netgi yra terminas, kuris reiškia, kad kiekvieno žmogaus san-

tykiai su Saule gali b┣ti geri ir blogi, kitaip sakant, unikal┣s. Lygiai taip pat ir 
Supersielos santykiai su kiekvienu žmogumi yra individual┣s ir nepakartojami.

Skaitytojas: SaulC mes matome, su ja viskas aišku. Bet kodプl mes nema-

tome Supersielos? Gal┧ gale, atvirai kalbant, man visai nesinori tikプti Dievo 
buvimu.

Autorius: Jeigu mes pamatytume Diev>, mus nutviekst┧ tokia dvasinプ 
laimプ, kad akimirksniu prarastume bet kok┊ nor> toliau gyventi materialiame 
pasaulyje. Daugybプ materiali┧ nor┧ likt┧ našlaičiais, tai yra, neišsipildC. Štai 
kodプl Dievas mums nepasirodo, dar daugiau, padaro taip, jog mums norisi 
tikプti, kad Jo nプra.

Skaitytojas: Vadinasi, kai tik pas mus neliks materiali┧ nor┧, Dievas ne-

truks pasirodyti? 
Autorius: Esate labai nuovokus pašnekovas.
Skaitytojas: Taip, gudriai sugalvota, bet aš vis tiek nenoriu tuo tikプti. 

Labai jau revoliucinga mintis, kad visus mano poelgius kažkas stebi. Net pa-

galvoti baisu.
Autorius: Nieko, priprasite. 

Skaitytojas: Kaip ten beb┣t┧, bet aš turiu pasirinkimo laisvC, tikプti ┊ Die-

v> ar ne.
Autorius: Gerai, turプkite. Jeigu ši tema tokia sunki, pakalbプkime apie 

k> nors kita.
Skaitytojas: Taip, kol kas palikime Supersiel> ramybプje. Bet ar galima 

pakilti ┊ dorybプs gun> be šito žinojimo?
Autorius: Laisvai, tik Dievui prisieis sukurti ketvirt> – nes>žiningos do-

rybプs gun>, kuri jums tikriausiai suteiks daug daug laimプs.
Skaitytojas: Baikit, o tai nuo j┣s┧ s>mojo mano pas>monプje kaupiasi 

baimプ, ir aš nes>moningai kr┣pčioju, belaukdamas eilinio „┊kandimo”.
Autorius: Pas jus gera intuicija, ir toliau gilintis ┊ ši> tem> j┣s atsisakプte 

ne atsitiktinai. Žmogui, esančiam aistros gunoje, geriau patirti daugybC pasi-
šaipym┧ ir net patyči┧, negu bent vien> kart> išgyventi didžiul┊, nesiliaujant┊ 
skausm>, kur┊ sukelia s>žinプ.

Bhagavadgytoje pasakyta, kad iš t┣kstančio žmoni┧ tik vienas siekia tobu-

lumo, ir aš džiaugiuosi, kad mano pašnekovas ir yra tas vienintelis žmogus.
Skaitytojas: Gerai jau. Manau, kad mums reikia pratCsti s>žinプs tem>. 

Aš seniai norプjau išsiaiškinti š┊ klausim>.
Autorius: Kaip j┣s galvojate, k> reiškia liaudiškas posakis, kad kuo gar-

sesnプs liaupsプs, tuo silpnesnis s>žinプs balsas?
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Skaitytojas: Aš suprantu taip: kai mus pradeda girti, darosi sunkiau iš-

girsti s>žinプs kaltinimus.
Autorius: Taip ir yra. B┣tent todプl aistros gunoje esantys žmonプs arba 

meilikauja vienas kitam, arba kažk> apkalbinプja. Tokiu b┣du jie netiesiogiai 
demonstruoja savo pranašum> ir nes>moningai gieda sau ditirambus, tuo pa-

čiu slopindami s>žinプs bals>.
Skaitytojas: ┉domu, peršasi paradoksali išvada: jeigu žmogus m┣s┧ ne-

giria, jis elgiasi humaniškiau, nei girt┧.
Autorius: Taip, tik ši tezプ liečia tuos žmones, kurie siekia dorybingo gy-

venimo ir pradプjo kov> su savo tr┣kumais. Nuoširdžios pastabos turプs pasi-
sekim> tik bendraujant su dorybingais žmonプmis. Jeigu žmogus nori gyventi 
kaip gyvenCs, tai geriau apsiriboti jo ger┧j┧ savybi┧ šlovinimu ir neduok 
Dieve pastebプti blog>sias. Žmonプs aistros ir neišmanymo gunose ┊ s>žinプs 
bals> reaguoja labai liguistai.

Skaitytojas: Vadinasi, jie stengiasi nekreipti dプmesio ┊ s>žinプs bals>?
Autorius: Taip daro tik žmonプs neišmanymo gunoje. Esantys aistros gu-

noje s>žinプs balsu naudojasi tam, kad galプt┧ kaltinti kitus. J┧ tarpusavio san-

tykius labai taikliai apib┣dina dar vienas liaudiškas pastebプjimas, kad daugel┊ 
žmoni┧ graužia ne savo, o kit┧ s>žinプ. Tai reiškia, kad žmonプs aistros gunoje 

savo s>žinC labai greitai nuramina. Jie visada save pateisina. Bet jeigu kažkas 
kažk> daro neteisingai, pas juos kaipmat prabyla s>žinプ, ir jie išreiškia ne-

laimプliui savo “teisプt>” pykt┊ ir nepasitenkinim>, ┊sivaizduodami, kad elgiasi 
labai prakilniai, atseit iš pašakn┧ rauna blog┊. Tačiau žmogui ne┊manoma k> 
nors išaiškinti ir patarti, negailestingai badant pirštais jo tr┣kumus ir nepasida-

lijus su juo savo laime ir širdies gerumu.
B┣dami nepakant┣s kitiems, žmonプs aistros gunoje nuoširdžiai tiki, kad 

jie elgiasi taip, kaip jiems liepia s>žinプ. Bet iš tikr┧j┧ tokiu elgesiu jie tik 
stengiasi pateisinti savo netikusius poelgius ir ┊tikinti patys save (savo s>ži-
nC), kokie jie teisuoliai. Taip jie nes>moningai nukreipia savo žvilgsn┊ nuo 
visko, kas tik byloja apie j┧ tr┣kumus.

Skaitytojas: Vadinasi, bendraujant su žmonプmis, daugumoje atvej┧ j┧ 
tr┣kumus geriau ignoruoti, taip?

Autorius: Taip, tai liečia žmones aistros gunoje. Bet jeigu žmogus sten-

giasi b┣ti dorybingas, tai jis turi išmokti išklausyti ties> apie savo tr┣kumus. 
O tas, kuris kitiems nurodo j┧ ydas, turi tai daryti labai geranoriškai ir be 
jokio pykčio bei nepasitenkinimo.

Skaitytojas: O jeigu tuo metu nervuojiesi ir nejauti jokio geranorišku-

mo, – ar galima tokioje b┣klプje nurodinプti tr┣kumus?
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Autorius: Jokiu b┣du. Dorybingas žmogus priims ir grubias pastabas, 
bet mes padarysim ┊žeidim>, nepaisant to, kad jis nekreips ┊ tai dプmesio. O 
žmonプs aistros ir neišmanymo gunose tiesiog organiškai nesugeba priimti 
pastabas, jeigu ┊ juos kreipiamasi grubiai ir susierzinus. 

Skaitytojas: Taigi mes tik visk> pagadiname, kai ┊sikarščiavC kaltiname 
kitus.    

Autorius: B┣dami aistros gunoje, mes visada darysime tokias kvailys-

tes, neturプdami jokios galimybプs atsikratyti priešiškumo savo artimui. Taip 
m┣s┧ s>monC veikia aistros guna. Bet jeigu mes kada nors užsigeisime tapti 
dorybingais, tr┣kum┧ prisieis ieškoti savyje, o ne kituose.

Skaitytojas: Bet tam reikalinga stipri valia.
Autorius: Man vプl norisi atsakyti liaudiška išmintimi: “Jeigu tarnausi 

s>žinei, tapsi valios šeimininku”. Nes>žiningas žmogus nenorプs kCsti nepri-
tekli┧, kurie gr┣dina vali>. Jis visada atras koki> nors gili> ilosoinC priežas-

t┊, aiškinanči>, kad to daryti nereikia.
Skaitytojas: Vadinasi, vプl viskas atsiremia ┊ s>žinC?
Autorius: Mes jau kalbプjome, kad svarbiausias dorybプs gunos rodiklis 

– s>žinプ. Jeigu žmogus ┊siklauso ┊ s>žinプs bals>, vadinasi, jo s>monプ yra 
dorybプs gunoje.

Skaitytojas: O kaip tapti s>žiningu?
Autorius: S>žinプs motina yra teisingumas. Tik nustojCs apgaudinプti 

save ir kitus, žmogus išgirs jos bals>. Be dorybプs gunos poveikio ne┊manoma 
išsiugdyti ger┧ charakterio bruož┧. Tik gerai suprasdamas, kas yra savigar-
bos jausmas, žmogus gali priartプti prie teisingos elgsenos.

Skaitytojas: Paaiškinkite, k> reiškia “teisingas supratimas”, ir kas yra 
savigarbos jausmas.

Autorius: Kai žmogus, nedorai pasielgCs, pasijunta niekam vertas ir 
bando pasitaisyti, jo savigarbos jausmas pereina tikrojo ego dispozicijon. O 
gerus poelgius jis laiko ne savo nuopelnu, o t┧, kurie jam davプ žinias. Toks 
elgesys visada priartina žmog┧ prie teisingumo sampratos.

Skaitytojas: O aš girdプjau, kad save visada reikia laikyti geru, kitaip 
neteksi savigarbos jausmo ir tapsi ištižプliu.

Autorius: Taip, yra žmoni┧, kuri┧ savigarbos jausmas remiasi netikru 
ego. Todプl jie nuolatos save ┊tikinプja: “Aš geras, aš visk> galiu”. Net išgirdC 
kažkieno pastab>, jie nekreipia ┊ j> dプmesio ir toliau burbuliuoja: “Aš geriau 
žinau, nes aš geras”. Taip jiems teisingumo s>voka visada bus tolima ir nere-

ali, jie negirdプs s>žinプs ir intuicijos balso.     
Dabar madingi special┣s kursai, kuriuose žmones apmokina pagal toki> 
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egoistinC savikontrolプs sistem>. Vedose pasakyta, kad panaši savikontrolプ 
tik dar labiau sutvirtina aistros gunos ┊tak>, ir žmogaus laukia vien r┣pesčiai 
ir nelaimプs.

Skaitytojas: Bet tokie kursai labai patraukl┣s, ir savo laiku aš, kiek pri-
simenu, irgi buvau užkibCs ant šitos meškerプs.

Autorius: B┣tina ┊sis>moninti, kad žmogui savigarbos jausmas b┣tinas. 
Negalima galvoti, kad esu blogas, todプl niekaip negalプsiu pakeisti savo gy-

venimo. Reikia galvoti, kad esu blogas, bet noriu b┣ti geru, todプl b┣tinai 
pakeisiu savo gyvenimo b┣d> ir b┣siu laimingas.

Skaitytojas: Sutikite, kad toki> savigarb>, koki> j┣s rekomenduojate, 
baisu net ┊sivaizduoti.

Autorius: Visa, kas veda ┊ laimC, iš pirmo žvilgsnio atrodo labai ne-

jaukiai. Reikia apsiginkluoti ryžtu ir patikrinti tai praktikoje, ir j┣s iš karto 
pajusite pasitenkinim> ir laimC. Kiekvienas žmogus gali b┣ti teisingas, jeigu 
jis to nori. 

Iš vis┧ teigiam┧ bruož┧ teisingumas užima pirm> viet>, kadangi jis yra 
s>žinプs motina, bet širdies gerumas pasireiškia netgi anksčiau už teisingum>.

Skaitytojas: Vadinasi, gerumas – teisingumo mama ir tuo pačiu s>žinプs 
bobutプ?

Autorius: Na, štai, j┣s jau demonstruojate liaudišk> išmint┊. 
Skaitytojas: O kaip tapti geru?
Autorius: Reikia tiesiog daryti visokius gerus darbus, ir taip po truput┊ 

ugdysimプs ši> taip reikaling> savybC. Situacija palaipsniui keisis ir ledinプ 
širdis atitirps. Kai geri poelgiai persvers bloguosius, šalta bejausmio žmo-

gaus širdis atvirs ┊ šilt> gero žmogaus šird┊.
Gero b┣do žmogus kituose mato daugiau gプrio, negu blogio, todプl jis 

nustoja bijoti žmoni┧ ir pajunta jiems šilum>. Dabar jis pasirengCs išklausyti 
apie save vis> teisybC. Taip geras žmogus tampa ir teisingu. Teisingumas 
apvalo nuo melo, ir jau tada mes b┣name pasiruošC išgirsti s>žinプs bals>.

Skaitytojas: Tai, k> j┣s pasakプte – labai svarbu. Aš norプčiau daugiau 
pakalbプti apie teigiam┧ charakterio bruož┧ ugdym>.

Autorius: Tai labai didelプ ir sudプtinga tema, todプl apie tai – ateityje. 
Dabar pratCskime pokalb┊ apie s>žinC.

Skaitytojas: J┣s sakプte, kad Supersiela, apart s>žinプs balso, dar kon-

troliuoja visas organizmo funkcijas. Ar tai reiškia, kad tarp s>žinプs ir m┣s┧ 
organizmo yra kažkoks ryšys?

Autorius: Taip, tiesioginis ir labai tamprus. Jeigu žmogus apgaudinプ-

ja, tai net jo prakaito kvapas keičiasi, nekalbant apie kitas, svarbesnes k┣no 
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funkcijas. Apgaulプ mažina imunitet>, nuo jos kenčia kepenys. ┉ž┣lus elgesys 
sutrikdo organizmo hormon┧ darb>, dプl ko nukenčia medžiag┧ apykaita ir 
atsiranda neatsparumas infekcinプms ligoms.

Skaitytojas: Gal dプl tos priežasties ┊ž┣l┣s ir ištvirkC žmonプs dažnai ser-
ga lytini┧ organ┧ ligomis?

Autorius: Taip, o be to, jie dar turi polink┊ rimtiems imuniteto poky-

čiams ir sunkioms odos ligoms.
Skaitytojas: Peršasi išvada, kad jeigu žmogus elgiasi s>žiningai, jo k┣-

nas funkcionuoja nepriekaištingai.
Autorius: Taip ir yra. Dar daugiau, jam atsistato ne tik k┣no, bet ir psi-

chikos funkcijos. Kai žmogus pripaž┊sta savo klaid>, nurimsta jo protas ir 
gyvenimas pasidaro mielesnis. Kai žmogus kovoja su s>žinプs balsu, pirmiau-

sia sutrinka miego funkcija, o paskui k┣ne prasideda rimti iziologiniai ir 
netgi anatominiai pokyčiai.

Skaitytojas: Minプjote, kad žmonプs neišmanymo gunoje visiškai negirdi 
s>žinプs priekaišt┧. Ar tai reiškia, kad jie ir serga mažiau?

Autorius: Tai reiškia, kad ligos pasireiškia subtilesniuose s>monプs kloduo-

se, o j┧ k┣nai kenčia žymiai mažiau, negu žmoni┧ aistros gunoje. Užtat greitai 
degraduoja intelektas, palaipsniui paversdamas juos gyvuliais žmogaus k┣ne.

Skaitytojas: Kokie pirmieji nes>žining┧ žmoni┧ intelekto degradacijos 
požymiai?

Autorius: Pirmiausia pasireiškia polinkis blogiems ┊pročiams ir dienos 
režimo nesilaikymas. Paskui dingsta atsakomybプ už normalius santykius su 
artimaisiais (abejingumas vaik┧, žmonos ir tプv┧ likimui). Toliau dingsta no-

ras k> nors dirbti. Palaipsniui visa tai perauga ┊ neslepiam> priešiškum> vi-
siems žmonプms ir didel┊ nor> bet kokia kaina juos išnaudoti.

Skaitytojas: O galutiniai tokios degradacijos etapai?
Autorius: Alkoholizmas, narkomanija, lytiniai iškrypimai, neurozプs, 

banditizmas, amoralus elgesys, psichinプs ligos.
Skaitytojas: Dabar suprantu, kokie svarb┣s pokalbiai apie s>žinC ir Su-

persiel>, jeigu nori progresuoti ir dorybingai gyventi.
Išvada: Dievas, pasireikšdamas Supersielos aspektu, suteikia mums ga-

limybC pasitikrinti, ar teisingi m┣s┧ poelgiai. Dプl m┣s┧ pači┧ labo Viešpats 
su mumis kalba s>žinプs balsu. Tokiu b┣du Jis nori duoti mums žinojim>, kaip 
teisingai gyventi ir b┣ti laimingam. Tačiau ne visi žmonプs teisingai pasinau-
doja savo pasirinkimo laisve, ir s>žinプ dažnai jiems tik trukdo. Apuokas, slプp-
damasis nuo saulプs, niekada nepatiria džiaugsmo, kur┊ teikia jos spinduliai, 
taip ir tie, kurie ginasi nuo s>žinプs balso, niekada nepatirs laimプs gyvenime.
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Mokykimｫs galvoti gunﾚ kategorijomis

M┣s┧ likim> gunos veikia trejopai. Dorybプs guna pakelia ┊ aukštutines 
planetas, aistros guna mus laiko vidurinプse planetose, o neišmanymo guna 

smukdo ┊ žemutines planetas. Jos nukreipia mus ten, kur lemta likimo. Ir 
neb┣tinai mums reikia keliauti po visat> – užsitarnautas gyvenimo s>lygas 
gunos gali sukurti ir toje pačioje planetoje. Pavyzdžiui, jeigu žmogus, gy-

vendamas Žemプje, patenka ┊ neišmanymo gun>, tai jam ir čia bus sukurtas 
pragaras, o patekCs ┊ dorybプs gun>, jis ir Žemプje gali patirti dangiškos laimプs 
skon┊. Taigi gunos supančioja mus tokiomis gyvenimo s>lygomis, kuri┧ mes 
norプjome.

Skaitytojas: Ar galima kokio nors prietaiso pagalba pamatyti gunas?
Autorius: Gunos – virvプs, bet ne tos, kurias galima nusipirkti par- duo-

tuvプje. Tai labai subtili energija. Už jas galingesnis tik laikas. Ir tik tas, kuris 
tapo šventu žmogumi, Dievo malonプs dプka kartais gali regプti gun┧ darb>. 
Joks, kad ir tobuliausias prietaisas, šito negali. 

Jeigu žmogus matyt┧ gunas, prieš jo akis atsivert┧ nepaprastas reginys. 
Jis pamatyt┧, kaip visus objektus tarpusavyje jungia kažkokios gijos. Tomis 
gijomis užpildyta visa visata. B┣tent jos mirtinai sujungia mus su ta aplinka, 
kurioje mes norプjome gyventi. Yra tik vienas b┣das, kaip išsivaduoti iš vien┧ 
gij┧ ir pasirišti kitomis – reikia pakeisti sav>j┊ laimプs supratim>.

Skaitytojas: Vadinasi, m┣s┧ polinkis ┊ laimC stipresnis už gunas?
Autorius: Taip, niekas negali uždrausti mums b┣ti laimingais. Gunos 

tik vykdo Viešpaties vali>, norプdamos užtikrinti mums laiming> gyvenim>. 
Kadangi materialiame pasaulyje dauguma gyv┧ b┣tybi┧ susidarプ iškreipt> 
vaizd> apie laimC, tai reikalinga pasidarプ ne tik dorybプs, bet ir aistros bei 
neišmanymo gunos.

Skaitytojas: Patikslinkite, prašau, kaip išsivaduoti iš t┧ gun┧, kurios 

verčia mus kentプti.
Autorius: Nuo tos akimirkos, kai mes pakeičiame savo supratim> apie 

laimC, pradeda vyrauti guna, kuri ir sukuria t> laimプs model┊ atitinkančias 
s>lygas. Mes vis labiau prisirišame prie tos naujos laimプs, ir tai tampa ┊sp┣-

ding┧ permain┧ m┣s┧ likime priežastimi. Palaipsniui nyksta noras gyventi 
taip, kaip anksčiau.

Skaitytojas: Norite pasakyti, kad pagrindinプs permainos vyksta m┣s┧ 
m>stysenoje, o likimas neišvengiamai pasikeičia pats?

Autorius: Taip, tik protinプ veikla, besiremianti intelektu, gali iš pagrin-

d┧ pakeisti m┣s┧ gyvenim>.
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Skaitytojas: Kai žmogus pakeičia sav>j┊ laimプs supratim>, ar ilgai jam 
reikia laukti permain┧?

Autorius: Permainos gali ┊vykti per sekundC, bet gali tCstis ir šimtus 
gyvenim┧. Viskas priklauso nuo to, kiek stipr┣s buvo praプjusi┧ laik┧ no-

rai, palyginti su dabartiniu noru. Mes juk esame visiškai supančioti buvusi┧ 
nor┧, kuriais r┣pinasi visatos dプsniai. 

Skaitytojas: Bet aš, kaip ir daugelis žmoni┧, manau, kad gerai pasisten-

gus, gyvenim> galima greitai pakeisti.
Autorius: Jeigu kas nors taip galvoja, tai tegu pabando tuoj pat pasida-

ryti turtingu ar persikelti ┊ kit> planet>, turプdamas dabartinius charakterio 
bruožus. Taip b┣na tik pasakose. Tik ten j┧ personažai patenka ┊ tokias gy-

venimo s>lygas, kuri┧ jie neužsitarnavo nei savo norais, nei poelgiais. Mes 
galvojame, kad patys pasirenkame, kur gyventi. Taip, bet tik Žemプs planetos 
rプmuose, ir tai ne visada. Nagi, pamプginkime tuoj pat persikelti ┊ Mプnul┊. 
Koks stiprus noras turi b┣ti, kad tai ┊vykt┧! Apie tai juokinga ir pagalvoti.

Skaitytojas: O jau sekančiame gyvenime galima atsidurti kitoje plane-

toje?
Autorius: Jeigu laimプs suvokimas taip pasikeitプ, kad jos ne┊manoma 

sukurti čia, Žemプje, tai tada mes gausime kit> planet>.
Skaitytojas: Man sunku patikプti, kad aš gyvensiu kitoje planetoje.
Autorius: Bet Vedos tvirtina, kad tai ┊manoma. Jeigu mes ugdysimプs 

labiau išaukštintus norus, negu dabartiniai, tai m┣s┧ gyvenimo s>lygos ne-

abejotinai bus geresnプs, ir paprastai tai ┊vyksta ne šiame, o sekančiame gy-

venime. Dažnai gunos suteikia mums galimybC patirti tam tikr> laimC ir šio-

je planetoje, bet kartais tenka palaukti kito gimimo. Todプl iš pradži┧ reikia 
nuodugniai išsiaiškinti, kokie gun┧ pasireiškimai mums palank┣s, kokie ne, 
o po to atsikratyti blog┧ charakterio bruož┧ ir ugdytis geruosius. Tam tikslui 
reikia visk> susieti su gunomis ir gerai išanalizuoti.

Jeigu mes išmoksime pažinti gun┧ požymius ir j┧ ┊tak> m┣s┧ pasaulプ-

ži┣rai ir elgesiui, tada galプsime susigaudyti, kokia guna vyrauja duotuoju 
laiko momentu.

Išsiaiškinus, kokios jプgos mus ┊takoja, mums atsivers vidujinis laimプs 
supratimas. Tada taps aišku, su kokiais charakterio bruožais mums teks pa-

dirbプti.
Skaitytojas: J┣s sakプte, kad gunos nematomos, kaipgi mes galプsime su-

prasti, kokia guna ir kokiu laiku mus ┊takoja?
Autorius: O kas mums trukdo atkreipti dプmes┊ ┊ permainas m┣s┧ santy-

kiuose su kitais žmonプmis? ┉ charakterio permainas? Pagal tai ir sprendžia-
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ma, kokios gunos veikia m┣s┧ s>monC.
Skaitytojas: Vadinasi, visus gun┧ pasireiškimo požymius mes turime 

žinoti taip pat gerai, kaip mokiniai daugybos lentelC?
Autorius: Teisingai, kitaip laimC mes matysime kaip savo ausis be vei-

drodžio. Ir svarbiausia suprasti, kad nereikia prievarta keisti savo gyveni-
m> – tuo pasir┣pins gunos. Visas jプgas reikia skirti savajam laimプs modelio 
pakeitimui.

Skaitytojas: Man atrodo, kad daugeliui žmoni┧ tuo bus labai sunku pa-

tikプti.
Autorius: Žinoma, sunku, juk mes ┊pratome jaustis vieninteliais savo li-

kimo šeimininkais. Mums atrodo, kad jeigu mes daugiau dirbsime, tai gyve-

nimas pasikeis. Mums norisi kovoti su nepalankiomis gyvenimo aplinkybプ-

mis. Tačiau, stojC ┊ ž┣tb┣tinC kov> su gunomis, mes niekada j┧ ne┊veiksime. 
Liksime kaip stovime – nusivylC ir ┊sižeidC ant savo likimo.

Skaitytojas: Nejaugi, pakeitus laimプs supratim>, likimas savaime kei-
čiasi, ar vis dプlto reikalinga dar kažk> daryti?

Autorius: J┣s mane neteisingai supratote, veltプdis niekada nebus lai-
mingas. Dirbti reikia, bet stengiantis pakeisti save, o ne pasaul┊. Turi vykti 
intensyvus vidinis darbas, bandant nugalプti savo netikusius potraukius ir pa-

justi aukštesnio lygio laimプs skon┊. Kai tik tai ┊vyks, gun┧ poveikis nedel-

siant pakis ir likimas savaime pradプs keistis ┊ ger>j> pusC. Permainos palies 
visas m┣s┧ gyvenimo puses.

Skaitytojas: O jeigu mes neišsiugdysime potraukio aukštesnio tipo lai-
mei? Negi mes tada neišvengiamai patirsime karmines buvusi┧ nor┧ ir po-

elgi┧ reakcijas?
Autorius: Deja, taip. Jeigu m┣s┧ nauja pasaulプži┣ra ir naujas laimプs su-

pratimas nepastov┣s, tai negalime tikプtis geresnio gyvenimo. Šiuo atveju vi-
sos m┣s┧ gyvenimo permainos vyks nepriklausomai nuo m┣s┧ nauj┧, bet dar 
toki┧ silpn┧ nor┧. Likimas ir toliau priklausys nuo m┣s┧ praeito gyvenimo. 
Bet kai tik naujieji norai persvers buvusius, kai mes paremsime juos kažko-

kiomis pastangomis, tada galプsime realiai ┊takoti m┣s┧ gyvenimo ┊vykius.
Skaitytojas: Dabar aišku, kodプl dauguma žmoni┧ nepatenkinti savo liki-

mu. Jie vis> gyvenim> tik ir kovoja su sunkumais, kuriuos jiems siunčia liki-
mas, ir atiduoda tam visas jプgas. Neži┣rint ┊ patiriamus vargus, jie nesupranta, 
kad nepakeitus gyvenimo tikslo, likimo irgi nepakeisi. Taip jie ir blaškosi, 
kaip žuvys ant kranto, negalプdami pakeisti savo vargano gyvenimo.

Autorius: Taip, tai liečia ir šeimyninius santykius, ir darbinius, ir šei-
mos biudžet>, ir vaik┧ auklプjim>, ir ligas. Žmogus turi sugebプti bent kiek 
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atsitraukti nuo kasdienini┧ reikal┧ ir ugdyti savyje potrauk┊ labiau išaukštin-

tam gyvenimo b┣dui.
Jeigu jam tai pasiseks, anksčiau ar vプliau jis susitiks su dorybingais 

žmonプmis ir ims juos labai gerbti.
Vプliau jis pradプs su jais bendrauti artimiau. Pasekmプje greitai pasikeis 

jo laimプs supratimas ir atsiras entuziazmas dirbti su savimi. Taip žmogus 
tiesiog per kelet> met┧ gali pakeisti savo gyvenim>.

Skaitytojas: Nejaugi tai ┊vyks ir tada, kai planet┧ išsidプstymas bus 
mums nepalankus? 

Autorius: Žinoma, juk j┧ poveik┊ m┣s┧ s>monei irgi kontroliuoja gunos. 

Skaitytojas: Vadinasi, bendravimas su dvasiškai pažengusiais žmonプ-

mis keičia gun┧ ┊tak> ir yra pagrindinプ žmogaus pareiga, o visa kita – antra-

eiliai dalykai?
Autorius: J┣s padarプte revoliucing>, bet absoliučiai teising> išvad>. Ti-

krai, jeigu žmogus daugiau laiko skirs bendravimui su šventais žmonプmis ir 
žengs savCs pažinimo keliu, tai jo poreikiams patenkinti reikプs daug mažiau 
pastang┧, ir jo gyvenimas visais atžvilgiais bus sプkmingas. Jo laukia tiek 
dvasinプ, tiek materiali gerovプ.

Skaitytojas: Tai k>, jam pinigai iš dangaus nukris?
Autorius: Ne, tiesiog dorybプs guna duos jam ger> darb>, kuriam nerei-

kプs skirti daug laiko, bet atlyginimas bus geras.
Skaitytojas: Nejaugi dorybプs guna duos man tiek pinig┧, kiek aš norプsiu?
Autorius: Pinig┧ turプsite tiek, kiek norプsite, kai atsidursite dorybプs gu-

nos ┊takoje. Bet supraskite, kad b┣damas visiškoje dorybプs gunoje, j┣s nela-

bai domプsitプs pinigais. 
Skaitytojas: Ir sveikata savaime bus gera?
Autorius: Taip, dorybingi žmonプs nustoja sirgti.
Skaitytojas: Ir vaikai savaime išsiauklプs…
Autorius: J┣s triskart teisus. Geriausias vaik┧ auklプjimo b┣das – pa-

čiam persiauklプti. Tada vaikai jaus jums didelC pagarb>, savarankiškai seks 
j┣s┧ pavyzdžiu ir užaugs ne mažiau dorybingi kaip j┣s.

Skaitytojas: Ar tai liečia bet kok┊ vaik>?
Autorius: Praktiškai bet kok┊ iki trylikos met┧. Augesni vaikai jau b┣na 

lytiškai subrendC ir juos perauklプti daug sunkiau, reikia daugiau laiko.
Skaitytojas: Pakeitus bendravimo rat>, koki┧ dar priemoni┧ reikプt┧ im-

tis, norint patekti ┊ dorybプs gunos glob>?
Autorius: Taip, tikrai, yra specialios veiklos sritys, padedančios grei-

čiau atsidurti dorybプs gunoje.
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Skaitytojas: Jau žinau, k> pasakysite – tai maldos ir dienos režimo lai-
kymasis, nes tai formuoja teisingus norus.

Autorius: Teisingai, tik reikia tiksliai žinoti, kokie b┣tent poelgiai atve-

da mus ┊ laimC ir “perjungia” iš vienos gunos ┊ kit>. Tam padeda trys veiklos 
pob┣džiai: 1) dorybingos askezプs; 2) aukojimai dorybプje ir 3) auk┧ atnaša-

vimas dorybプje.
Norint užsiimti tokia veikla, reikia žinoti, kokie poelgiai mus veda ┊ lai-

mC, o kokie verčia degraduoti. Tai nプra taip paprasta. Vis┧ pirma reikia kuo 
nuodugniausiai išnagrinプti gun┧ veiklos mechanizm>, kuo mes dabar ir užsi-
imame, o minプtus tris veiklos pob┣džius aptarsime vプliau.

Skaitytojas: Vadinasi, norint priartプti prie dorybプs gunos, pirmiausia 
reikia gerai pažinti visas tris gunas. O k> jos ┊takoja m┣s┧ viduje?

Autorius: Visk>, išskyrus siel>. Gun┧ ┊taka pasireiškia pačiais ┊vairiau-

siais gyvenimo atvejais tiek k┣no viduje, tiek j┊ supančioje aplinkoje. 
Išvada: m┣s┧ gyvenimas – tai nesibaigianti kova su sunkumais, kuriuos 

mums siunčia likimas. Bet jeigu žmogus gauna ger> bendravim> ir užuot ko-
vojCs, visas pastangas skiria savCs pažinimui, sunkumai išnyksta kaip d┣mas.

Norint pažinti slaptinguosius laimingo gyvenimo dプsnius, ┊ visk> reikia 
ži┣rプti trij┧ gun┧ kontekste. Einant šia kryptimi, pradžioje svarbiausia – 
kruopščiai studijuoti temas, susijusias su j┧ veikla.

Kas iš tikrﾚjﾚ koduoja žmones

Kokius visatos objektus ┊takoja šios galingos energijos, vadinamos guno-
mis? Šrimadbhagavatam atsako, kad nプra nieko, kas nepatirt┧ j┧ poveikio:

Todプl material┣s daiktai, vieta, veiklos rezultatai, laikas, žinojimas, 
darbas, tas, kuris atlieka darb>, tikプjimas, s>monプs lygis, gyvybプs r┣šys ir 
pomirtinis gyvenimas – visa tai pagr┊sta trimis materialios gamtos gunomis 
(ŠB 11.25.30).

O geriausias iš vis┧ gyv┧ b┣tybi┧, visi materialaus gyvenimo aspektai 
susijC su besimプgaujančia siela ir materialia gamta. Visa, kas tik buvo pama-
tyta, išgirsta ar dar tik sugalvota, viskas be išimties sudaryta iš trij┧ gamtos 
gun┧ (ŠB 11.25.31).

Skaitytojas: Vadinasi, gunos ┊takoja ir m┣s┧ mintis?
Autorius: Ne tik mintis, bet ir norus.
Skaitytojas: Jeigu už mus visk> nusprendžia ir padaro m┣s┧ buvC norai 

ir gunos, tada mes esame j┧ vergai.
Autorius: B┣dami dorybプs gunoje, mes galime atmesti mintis ir norus, 
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kuriuos išprovokuoja praプjusi┧ laik┧ norai ir poelgiai. Bet ne visi nori b┣ti 
dorybingais ir kontroliuoti savo prot>. Labai sunku savo netikusius norus 
┊vertinti kaip nereikalingus, ir dar sunkiau j┧ atsisakyti. Norint kontroliuoti 
prot>, reikia žinoti, ko mes turime norプti ir ko mes neturime norプti.

Skaitytojas: Aš nemanau, kad taip jau sunku kritiškai ┊vertinti savo no-

rus. Koks malonumas vadovautis kažkokiomis kvailomis mintimis?
Autorius: Daugeliui žmoni┧, esanči┧ aistros ir neišmanymo gunose, ti-

krai sunku suprasti, kad daugelis dabartini┧ nor┧ pasiekia mus iš praeities, 
kad praeitis seniai laukプ savo valandos ir dabar tokiu b┣du mums kaip ir 
primeta savo prievart>.

Kiekvienas žmogus turi pasirinkimo laisvC ir sugebプjim> atsiriboti nuo 
praeities nor┧. Bet kuo stipriau mus ┊takoja aistros ir neišmanymo gunos, 

tuo labiau silpnプja pasirinkimo laisvプs potencialas. Taip žmonプs savo nuodプ-

mingas mintis pradeda laikyti reikalingomis ir labai svarbiomis, todプl mielai 
jomis vadovaujasi.

Skaitytojas: O man visai nekyla joki┧ nor┧ iš praeities, visi jie dabarti-
niai. Vadinasi, pas mane nプra blogos karmos?

Autorius: Nepuoselプkite iliuzij┧ – visus j┣s┧ lyg ir savaime   atsirandan-

čius norus sužadina praプjusi karma, bet viskas taip surežisuota, kad daugumai 
žmoni┧ atrodo, jog b┣tent tai jiems dabar ir reikalinga. Jeigu pas jus atsiranda 
tikri, dabartiniai norai, tai dプl j┧ dar reikia pakovoti. Pavyzdžiui, guldamasis 
j┣s nusprendプte ryte atsikelti laiku, ir tai jau tikrai nプra noras-vaiduoklis iš 
praeities, tai dabartinis noras. Tačiau ryte blogoji karma jums pasiunčia kit> 
nor> – kuo ilgiau pratCsti sald┧j┊ ┊myg┊. Taigi norint išpildyti dabartin┊ nor> – 
atsikelti anksčiau, jums reikプs susikauti su praeities vaiduokliu. Bet dauguma 
žmoni┧ linkC jam paklusti. 

Skaitytojas: O kodプl taip darosi?
Autorius: Žmonプs, esantys aistros ir neišmanymo gunose, visk>, kas tik 

jiems šauna ┊ galv>, laiko savomis, dar visai šviežiomis mintimis, ir nesupran-

ta, kad jos yra praeities žygi┧ ir nor┧ dariniai.
Skaitytojas: Vadinasi, tokiais žmonプmis negalima pasitikプti, nes jie yra 

neprognozuojami ir bet kuriuo metu gali nežinia k> sugalvoti. 
Autorius: Aplamai, taip ir yra.
Skaitytojas: Ar galite pailiustruoti kokiais nors gyvenimiškais pavyz-

džiais, kokiu b┣du mintis, atプjusias iš praeities, aš imu laikyti tik k> gimu-

siomis?
Autorius: Sakykim, spiriamas aistros gunos, j┣s užsigeidプte nusipirkti 

mašinプlC. Atrodo, kokia puiki ir visai šviežia mintis! Tačiau astrologas, pa-
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ži┣rプjCs ┊ j┣s┧ horoskop>, pasako, kad mintis ┊sigyti mašin> šiuo metu yra 
greičiau dプsninga, o ne atsitiktinプ. Jis netgi pasakys tiksl┧ laik>, kada j┣s j> 
nusipirksite – tai irgi matyti horoskope.

Skaitytojas: Nesuprantu – aš j┣s┧ klausiau apie man primestus praeities 
norus, o j┣s man apie horoskop>.

Autorius: Horoskopas parodo m┣s┧ likim>, sudaryt> iš buvusi┧ nor┧ ir 
poelgi┧. B┣tent jie suformavo dabartinius prot> ir intelekt>, sudarančius sub-

til┧j┊ žmogaus k┣n>. Mirus grubiam, iziniam k┣nui, subtilusis išlieka – mes 
apie tai jau kalbプjome. Jis patenka ┊ b┣simo tプvo spermatozoid>, po to – ┊ b┣-

simos motinos kiaušial>stC. Galiausiai subtilus k┣nas, pasinaudodamas jame 
esančia informacija, pradeda formuoti nauj> izin┊ k┣n>. 

M┣s┧ s>monC planetos labiausiai ┊takoja pradプjimo ir gimimo momen-

tais, todプl, žinant j┧ padプt┊ tuo metu, galima sužinoti žmogaus likim>. Taigi 
vaiko pradプjimo vieta ir laikas susijC su subtilaus k┣no strukt┣ra, kitaip sa-

kant, su m┣s┧ buvusiais norais ir poelgiais. Ir jeigu j┣s┧ noras nusipirkti ma-

šin> atsispindi horoskope, tai jis b┣tinai susijCs su panašiu noru praeityje. 
Skaitytojas: Pateikite dar koki┧ nors pavyzdži┧. Juk ne visiems reika-

linga mašina.
Autorius: Geras astrologas gali labai smulkiai apib┣dinti j┣s┧ b┣simos 

žmonos charakter┊, o kai kada net ir išvaizd>. Tai reiškia, kad noras turプti 
toki> žmon> ne atsitiktinis, jis atsirado buvusi┧ nor┧ ir poelgi┧ ┊takoje. Geras 
astrologas gali nurodyti ir b┣sim┧ vestuvi┧ dien>.

Skaitytojas: Norite pasakyti, kad bet kuris astrologas žino visk> ir apie 
visus?

Autorius: Ne bet kuris, o tiktai geras. O geru astrologu gali b┣ti tik 
žmogus be nuodプmプs.

Skaitytojas: O kaip suprasti – nuodプmingas jis ar ne?
Autorius: Nenuodプmingas žmogus turi šventojo savybes. Jeigu mes pa-

nagrinプsime švento žmogaus charakterio bruožus, tai pamatysime, kaip pagal 
žmogaus poelgius ir netgi kalb> galima suprasti, kiek jame yra šventumo.

Skaitytojas: Ar Vedose aprašytos švent┧j┧ savybプs?
Autorius: Taip, ir mes vプliau apie jas kalbプsime. Pavyzdžiui, pačia iš-

kiliausia charakterio savybe laikoma atkaklus užsibrプžto tikslo siekimas, kai 
tas tikslas – savCs pažinimas. Tokio nenuilstamo kryptingumo eigoje žmogus 
┊gyja nuolankum> – pačios tikriausios išminties aspekt>. TapCs nuolankiu ir 
tuo pat metu labai tvirtu, kas liečia jo ┊žadus, žmogus ilgainiui ima suvokti 
savo dvasinC prigimt┊. Apie dorybingo charakterio bruož┧ ugdym> mes kal-
bプsime vプliau, dabar gr┊žkime prie gun┧. 
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Tikriausiai mintis apie nepastebim> gun┧ ┊tak> m┣s┧ norams ir poel-
giams jau pasidarプ jums aiškesnプ. T> gerai supranta žmonプs dorybプs gunoje, 

todプl jie nuolatos užsiプmC netikプtai kilusi┧ minči┧ ir sumanym┧ kontrole. 
Jie pildo tik nenuodプmingus norus, kurie daro juos laimingais. Toks vidinis 
darbas, iltruojantis norus ir mintis, vadinasi proto ir jusli┧ veiklos kontrole. 
Netgi rimtas ketinimas tokiai savikontrolei yra aiškus dorybプs gunos ┊takos 
požymis.

Skaitytojas: Vadinasi, žmogus, esantis aistros gunoje, negali kontro-

liuoti savo nor┧?
Autorius: Taip, jis ┊siklauso ┊ s>žinプs bals> tik tada, kai jam tai naudin-

ga. Mintis apie nedorus poelgius jis veja šalin, bijodamas bausmプs. Vadinasi, 
pajutCs neišmanymo gunos poveik┊, jis dar klauso s>žinプs. 

Jeigu žmogui aistros gunoje atsiranda kokia nors dorybinga mintis, jis 
bijo j> realizuoti, nes galvoja, kad pasirodys juokingas ir kad žmonプs jo ne-

supras. Net jeigu s>žinプ ir verčia j┊ padaryti ger> darb>, tai jis arba randa prie-

žast┊, dプl kurios to nereikia daryti, arba vis tik padaro, bet labai nenoriai. 
Kiekviena mintis, si┣lanti bent kiek materialios laimプs, žmogui aistros 

gunoje atrodo visiškai nauja. Jis nesupranta, kad j> suplanavo jo likimas, ir 
taip tampa savo nor┧ vergu. Jeigu jam patiko mašina, kurios kaina aiškiai 
neatitinka jo galimybi┧, jis bus šventai ┊sitikinCs, kad dabar svarbiausias gy-

venimo tikslas – per kelet> met┧ užsidirbti reikiam> sum>. Ir niekas jo ne┊ti-
kins, kad noras nusipirkti brangi> mašin> atneš tik r┣pesčius.

Taip žmonプs aistros gunoje puoselプja norus, susijusius su šlove, turtais 
ir prestižu, j┧ ┊gyvendinimui skirdami vis> savo laik> ir nuoširdžiai tikプda-

mi, kad užsiima svarbiais reikalais. Ir tik nedaugelis senatvプje supranta, kad 
gyvenimas, bendrai paプmus, praleistas tuščiai.

Skaitytojas: Kas gi čia blogo – truput┊ pasistengti ir nusipirkti ger> 
mašin>?

Autorius: Nieko blogo, jeigu dプl to nereikia papildomai dirbti ir neati-
traukia m┣s┧ dプmesio nuo kit┧ dalyk┧. 

Dorybingi žmonプs taip pat perka geras mašinas, bet daro tai truput┊ ki-
taip, negu tie, kuriuos ┊takoja aistros guna. Pastarieji, sumanC k> nors ┊sigyti, 
nuolatos apie tai galvoja ir taip veltui leidžia laik>, kur┊ galプt┧ skirti savCs 
pažinimui. Norプdami greičiau turプti norim> daikt>, jie daugiau laiko skiria 
darbui, ir tai irgi atima jiems galimybC studijuoti laimingo gyvenimo dプs-

nius. Taip tampama nor┧ vergu, nors žmonプs nuoširdžiai ┊sitikinC, kad j┧ 
poelgiai priklauso tik nuo j┧ pači┧.

Skaitytojas: Koks gi čia vergavimas – žmogus nori mašinos ir deda 
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visas pastangas j> ┊sigyti.
Autorius: Norint suprasti, kokia čia priklausomybプ, reikia paprašyti 

žmogaus, tarnaujančio savo norams, j┧ atsisakyti. J┣s pamatysite, koks sti-
prus jo prisirišimas prie dar nenupirktos mašinos, kai jis karštai ir visapusiš-

kai pradプs ┊rodinプti, kaip ji jam reikalinga. Perkalbプti tok┊ žmog┧ praktiškai 
ne┊manoma. Visiškai akivaizdu, kad jis jau nebeturi pasirinkimo laisvプs, o tai 
ir yra vergovプ.

Skaitytojas: O jeigu jis vis tik atsisakys tos mašinos?
Autorius: Vadinasi, tuo metu jo intelekt> paveikプ dorybプs guna, ir pri-

sirišimas prie mašinos susilpnプjo. O aistros guna niekada neleidžia savo glo-

botiniams atsipalaiduoti ir atsikratyti gobšumo.
Skaitytojas: O ar dorybingas žmogus gali atsisakyti stipraus noro?
Autorius: Dorybプs guna tuo ir skiriasi nuo kit┧, kad ji duoda galimybC 

atsisakyti vis┧ nereikaling┧ nor┧, nors jie b┣t┧ ir labai stipr┣s. Todプl do-

rybingas žmogus savo norus visada sutikrina su šventrašči┧ nurodymais ir 
pasiruošCs j┧ atsisakyti, jeigu jie neveda ┊ dvasinC laimC.

Skaitytojas: Panašu, kad aistros guna paverčia žmog┧ kažkokiu zom-

biu…
Autorius: Bet ji tai daro, pildydama m┣s┧, o ne svetimus norus. Vadovau-

damasi m┣s┧ karma, aistros guna mus apakina ir priverčia visk> vertinti neo-

bjektyviai. Todプl žmonプs aistros gunoje, bendraudami su kitais, nieko neklauso 
ir stengiasi visiems primesti savo nuomonC.

Prisiminkite žinom> Krylovo pasakプči> apie gulbC, vプž┊ ir lydek>, kurie 
niekaip nesutarプ, ┊ kuri> pusC traukti vežim>. Žmonプs aistros gunoje yra visiš-

koje savo nor┧ valdžioje, todプl niekada negali tarpusavyje susitarti ir priimti 
kokius nors kompromisinius problem┧ sprendimus. Kiekvienas galvoja, kad 
teisus tik jis. 

Dar blogiau mus ┊takoja neišmanymo guna. Ji visiškai nuslopina s>žinプs 
bals>. Žmogaus, esančio šioje gunoje, norai jam pačiam atrodo labai pras-

mingi. Jeigu jam šauna ┊ galv> mintis padaryti koki> nors niekšybC, tai ši 
mintis jam tampa vieninteliu artimiausiu gyvenimo tikslu.

Skaitytojas: Bet vis tiek jis bijo patekti ┊ kalプjim>.
Autorius: Tokiam žmogui kalプjimas ir bausmプ ne kli┣tis, nes jis ┊sitiki-

nCs, kad jam kalプjimas dar nepastatytas.
Skaitytojas: Tai jau visai beprotystプ.
Autorius: Taip, neišmanymo guna atima žmogui prot>. Todプl jis nesu-

geba apsisaugoti nei nuo savo kliedesi┧, nei nuo likimo sm┣gi┧.
Skaitytojas: Kurgi likimo teisingumas, jeigu b┣simoji neišmanymo gu-
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nos auka lieka visiškai neapsaugota?
Autorius: Kiekvienas žmogus kenčia dプl savo praeities klaid┧.
Skaitytojas: Vadinasi, ir išprievartavimai ne atsitiktinumas?
Autorius: Taip, viskas pagal likimo knyg>, bet tai nereiškia, kad nusi-

kaltプlis, išpildCs likimo vali> savo aukos atžvilgiu, nebus nubaustas.
Skaitytojas: Kokie pirmieji požymiai, rodantys, kad žmogus pateko ┊ 

neišmanymo gun>?
Autorius: Tai – net ir nedidelis polinkis ištvirkavimui, mプsos valgymui, 

alkoholiui, narkotikams, apgaulei.
Skaitytojas: Vadinasi, jeigu mes reklamuojame j┣s┧ suminプtus dalykus, 

tai norime žmones padaryti zombiais?
Autorius: Visa, kas atsitinka su mumis, yra buvusi┧ nor┧ išpildymas. 

Jeigu mes kažkada norプjome toki┧ dalyk┧, tai ir gimstame toje vietoje, kur 
juos galime rasti. Pats žodis “zombis” yra neišmanymo gunos darinys. Jis 
pats savaime yra nesveikas ir nurodo, kad dプl mano problem┧ kaltas b┣tinai 
kažkas kitas, bet ne aš. Todプl žmogus, siekiantis laimプs, pirmiausia turi su-

prasti, kad nプra jokios prasmプs kažk> kaltinti dプl savo problem┧.
Išvada: materialios gamtos gunos ┊takoja visus m┣s┧ gyvenimo aspek-

tus, ┊skaitant ir mintis. Bet tai neduoda pagrindo tvirtinti, kad pasaulis surプ-
dytas neteisingai ir kad mes turime teisC dプl savo problem┧ kaltinti kitus. 

Žmogus, norintis teisingai gyventi, palaipsniui supranta, kad visus savo 
norus reikia kontroliuoti ir vertinti, vadovaujantis vedine išmintimi. Tada 
išsiugdo savybプs, kurios ┊galina tapti laimingu. Pajutus dvasinプs laimプs sko-
n┊, daug lengviau atsižadプti nor┧, kuriuos sužadina aistros ir neišmanymo 
gunos.  
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APIE LAIMH BEI PAŽINIMC

ｼVAIRﾕS LAIMｪS MODELIAI

Materialios laimｫs principas “daug norｫsi – mažai gausi” ne-
reiškia, kad šis pasaulis neteisingas

Vedos sako, kad visa, kas egzistuoja materialiame pasaulyje, skirta jo 
gyventoj┧ nor┧ tenkinimui. Kita vertus, gyvenimas šiame geriausiame iš pa-

sauli┧ apribotas tam tikrais, gana griežtais dプsniais. Mes jau žinome, kad jie 
┊takoja net m┣s┧ mintis, ir todプl savo materialios laimプs riekelC mes gausime 
tik tada, kai paklusime dプsniams, kuriuos diktuoja gunos. 

Skaitytojas: Kas tai yra – materiali laimプ?
Autorius: Tai tie laimプs tipai, kuriuos kontroliuoja materialios gamtos 

gunos. Bet kokie material┣s turtai, sveikata, sプkmプ, šlovプ, pagarba, kom-

fortas, seksas, valgis, miegas – visa tai priklauso materialiai laimei. Vedos 
j> apib┣dina kaip pasigailプtin> dvasinプs laimプs atspind┊. Mums, gyvoms 
b┣tybプms, turinčioms amžin> dvasinC prigimt┊, pilnutin┊ pasitenkinim> gali 
suteikti tik dvasinプ laimプ. Ir jeigu žmogus su meile ir atsidavimu kartoja 
šventus Dievo vardus bei stengiasi tarnauti Jam ir gyventi kit┧ labui, dvasinプ 
laimプ greitai apsireiškia jo širdyje.

Skaitytojas: Tai, k> j┣s vadinate dvasine laime, man yra nerealu ir nesu-

prantama. Visai kas kita materiali laimプ, kuri yra apčiuopiama ir suprantama. 
Kas gi apkeis pinigus, pagarb>, pripažinim>, sveikat> ir laiming> šeimynin┊ 
gyvenim> ┊ tarnystC Dievui.

Autorius: Toki┧ dalyk┧ ir nereikia atsižadプti, jie netrukdo tarnauti Die-

vui. Bet jeigu j┣s sieksite tik materialios laimプs ir laikysite j> savo gyvenimo 
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tikslu, neišvengiamai pateksite ┊ aistros gunos glob>. Rezultatai bus visiškai 
priešingi tiems, kuri┧ j┣s laukプte. Pavyzdžiui, norプsite turt┧, bet nuskursite, 
norプsite šlovプs – patirsite negarbC.

Skaitytojas: Aš eilin┊ kart> matau, kaip neteisingai sutvarkytas pasaulis, 
bet j┣s man vis tiek ┊rodinプjate, kaip viskas šaunu. Štai ir dabar j┣s sakote, 
kad m┣s┧ norai neišsipildo, o k> kalbプjote anksčiau? Kad gunos išpildo visus 

m┣s┧ norus!
Autorius: Visada, kai esame aistros gunos ┊takoje, mums atrodo, kad 

likimas žiaurus ir neteisingas, bet m>stant dorybプs gunos kategorijomis, vis-

kas atsistoja ┊ savo vietas.
Kalbant apie turt┧ troškim>, nプra jokio neteisingumo. Kai žmogus nesa-

vanaudiškai darbuojasi kit┧ labui, materialinC gerovC jis gauna automatiškai. 
Iš kitos pusプs, jeigu jis prisirišCs prie galutini┧ darbo rezultat┧ (turt┧), o jo 
poelgiai diktuojami gobšumo, tai tas širdyje esantis savanaudiškumas užter-
šia visus, su kuriais toks žmogus bendrauja.

Tokiu b┣du, savanaudis, net ir dirbdamas eilin┊ darb> kokiame nors ko-

lektyve, jau naudoja prievart> j┊ supanči┧ žmoni┧ atžvilgiu, nes savo egoiz-

mu gadina jiems nuotaik> ir tokiu b┣du nuvertina visk>, k> jis padarプ naudin-

go. Laikui bプgant, jam darosi vis sunkiau ir sunkiau gyventi.
Skaitytojas: Bet atlyginim> jis gauna kaip ir visi.
Autorius: Žinoma, jis, kaip ir visi, gauna tai, ko nori, šiuo atveju atly-

ginim>, bet žmogus aistros gunoje savo atlyginim> panaudoja tam, kad susi-
kurt┧ dar tvirtesn┊ ekonomin┊ pagrind>, dažnai tam tikslui eksploatuodamas 
svetim> darb>. Vedinas gobšumo, uždirbtus pinigus jis paleidžia ┊ apyvart>, 
pavyzdžiui, superka kažkokias prekes ir paskui parduoda brangiau, nei de-

rプt┧. SukaupCs reikiam> sum>, jis tampa kokios nors ┊monプs šeimininku ir 
išnaudoja ten dirbančius žmones.

Skaitytojas: Tačiau be pinig┧ apyvartos ne┊manoma daryti inansini┧ 
operacij┧.

Autorius: Žinau. Bet paži┣rプkim, kaip vystosi situacija. Pradžioje žmo-

gus turi, atrodo, nekalt> nor> praturtプti, bet paskui jis virsta vampyru, si-
urbiančiu vis┧ krauj>. Jeigu jis visaip išnaudoja žmones, norプdamas pasi-
glemžti teisプtai jiems priklausančius pinigus, sekančiame gyvenime jis bus 
visiškas skurdžius. Ir tai bus labai teisingas likimas.

Skaitytojas: Bet ┊moni┧ vadovai ir prekijai taip pat reikalingi.
Autorius: Geri vadovai r┣pinasi savo pavaldiniais, sudaro jiems norma-

lias darbo s>lygas ir nuolatos galvoja ne apie savo, bet apie j┧ gerovC. Todプl 
jie savo ┊monプje sukuria labai palanki>, džiaugsming> atmosfer>, ir darbas 
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ten tampa vis┧ dirbanči┧j┧ laimプs šaltiniu.     
Dorybingas vadovas irgi gauna peln>, bet kadangi jis s>žiningai elgiasi 

ir su darbininkais, ir su pirkプjais, tai jo pajamos yra pelnytos ir teisプtos. Se-

kančiame gyvenime jis vプl bus turtingas.
Skaitytojas: Argi turt┧ ir šlovプs siekiantis žmogus negali savo pavaldi-

niams sukurti normali┧ darbo s>lyg┧?
Autorius: Ne, negali.
Skaitytojas: Tada peršasi išvada, kad nei vienas biznierius nebus lai-

mingas ir kit┧ nepadarys laimingais.
Autorius: Jeigu žmogus biznieriaus savybes turi iš prigimties, tai sa-

vaime nプra jokia nuodプmプ. Jam tereikia ┊veikti savyje nor> mプgautis val-
džia ir prisiversti r┣pintis darbininkais. Tik šitaip jis taps laimingu. Jeigu jis 
ne┊veiks ir neprisivers, gobšumas, aistros gunos ┊rankis, neleis jam r┣pintis 
pavaldiniais ir vers galvoti tik apie galutin┊ rezultat>, peln> ir šlovC. Toks 
biznierius nuolatos ieško vis nauj┧ b┣d┧, kaip priversti darbininkus dirbti 
daugiau ir intensyviau. Kartais, norプdamas pelnyti kolektyvo pagarb>, jis 
suvaidina r┣pintojプl┊, premijuodamas pavaldinius ar jiems meilikaudamas, 
bet asmeninプ nauda jam visada pirmoje eilプje.

Skaitytojas: Bet tai sveiko proto požymis: kuo labiau r┣piniesi pavaldi-
niais, tuo geriau jie dirba. Kas gi jiems kliudo vadovautis sveiku protu?

Autorius: R┣pinimasis pavaldiniais reikalauja kapitalini┧ investicij┧ ir 
meilプs. Aistros gunos ┊takoje žmogaus širdis surambプja, o gobšumas nelei-
džia eikvoti lプš┧ pavaldini┧ labui. Netgi suprasdamas, kaip tai reikalinga, jis 
negali ┊veikti gobšumo ir visada randa pretekst> atidプti šit> klausim> geres-

niems laikams.
Skaitytojas: Kaip nustatyti, kad vadovas yra aistros, o ne dorybプs gunoje? 
Autorius: Jeigu visus ┊monプs darbininkus vienija baimプ prarasti darb>, 

vadinasi, jos vadovas yra aistros gunoje. Jo santykiai su darbininkais ne drau-

giški, o formal┣s. O jeigu darbas pavaldiniams teikia džiaugsm> ir b┣tent dプl 
to jie nenori kitur dirbti, jeigu jiems patinka kolektyvas ir santykiai su vado-

vybe, jeigu ┊monプje tvyro laimプs atmosfera, – visa tai rodo, kad jos vadovas 
yra dorybプs gunoje. Tokioje ┊monプje praktiškai nプra joki┧ paskal┧, o jos dar-
buotojus jungia draugiški ir neformal┣s santykiai.

Skaitytojas: Vadinasi, tas, kuris trokšta pinig┧, tampa nuskurdプliu ir ne-

laimプliu, o tas, kuris nori padプti kitiems, tampa turtingu ir laimingu?
Autorius: Taip veikia gunos. Vienaip ar kitaip jos stengiasi išugdyti mu-

myse nesavanaudiškum>. 
Skaitytojas: J┣s visada tvirtinote, kad m┣s┧ norai išsipildo. Jeigu žmo-
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gus nori turt┧, tai kodプl jis j┧ negauna? Kur tas j┣s┧ išgirtasis teisingumas?
Autorius: J┣s vプl nesupratote. ┉monプs vadovas gauna norimus turtus, 

bet kadangi dプl gobšumo naudojasi jais neteisingai, tai jo turtai kitus nu-

skurdina. Savo nor> praturtプti jis priešpastato kit┧ tokiems pat norams. Bet 
pagal karmos dプsn┊ turi b┣ti išpildyti ir vien┧, ir kit┧ norai. Susid┣rus j┧ in-

teresams, anksčiau ar vプliau ateina didi akimirka, kai ┊monプs vadov> gunos 
priverčia gr>žinti pasisavintus pinigus pavaldiniams, o j┊ pat┊ – skursti. Tai 
vyksta ┊vairiais b┣dais, bet pavaldiniai visada kažkokiu b┣du atgauna savo 
pinigus, ir neb┣tinai iš pačio vadovo, o pastarasis, atプjus karmos skirtam 
laikui, praranda savuosius. Kadangi vadovas vienas, o pavaldini┧ daug, jis 
turプs netekti labai daug pinig┧ ir gyventi skurde. Galb┣t jam neužteks vieno 
gyvenimo atsiskaityti su visais. Kitaip sakant, tokio žmogaus gobšumas vi-
sada persveria dorybingum>.

Skaitytojas: Kodプl pavaldiniai savo pinig┧ negavo laiku? Kuo jie nusi-
kalto, kad tas gobšuolis melžプ iš j┧ pinigus?

Autorius: Jie irgi neatsitiktinai atsid┣rプ tokioje situacijoje. Vadinasi, 
kažkada jie irgi kažk> skriaudプ. Aistros guna žmones dažnai sukeičia vieto-

mis: skriaudik> su auka, turting> su vargšu ir t. t. 
Skaitytojas: Vadinasi, pinig┧ troškimas sužadina gobšum>, kuris, pade-

damas aistros gunos, nusviedžia žmog┧ ┊ didžiausi> skurd>, neži┣rint jo noro 
b┣ti turtingu.

Autorius: Teisingai. B┣tent gobšumas žmones priverčia visiškai pri-
klausyti nuo aistros gunos. Jo dプka vyksta konkurencija ir kova dプl materia-

li┧ gプrybi┧, kuri niekam negali atnešti laimプs.
Skaitytojas: Kodプl jie ir toliau taip elgiasi, jeigu jaučiasi nelaimingi?
Autorius: Nes aistros guna verčia juos ┊sivaizduoti, kad dar labiau pasi-

stengus, laimプ j┧ tikrai neaplenks.
Skaitytojas: Nesuprantu, kokia čia problema, juk jie irgi gauna savo 

teisプt> uždarb┊.
Autorius: Taip, bet gobšumas juos verčia tuoj pat prisipirkti visoki┧ 

brangi┧ ir nereikaling┧ daikt┧, nes to reikalauja j┧ gyvenimo stilius – visada 
turプti tai, kas tuo metu madinga. NespプjC pasidžiaugti atlyginimu, jie staiga 
pamato, kad jo jau nebプra. Tokioje iliuzijoje ir praeina j┧ gyvenimas.

Skaitytojas: Ir kodプl gunos taip tyčiojasi iš žmoni┧?
Autorius: Kad žmonプs, pasigodプjC materiali┧ gプrybi┧, geriau pajust┧, jog 

jeigu jie ir toliau taip elgsis, tai niekada nepatirs tikrosios laimプs.
Skaitytojas: Dabar matau, kaip sunku k> nors suprasti gun┧ veikloje. 

Bet šiandien pagaliau suvokiau, kad nesavanaudiškumas – labai naudingas 
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dalykas.
Autorius: Naudingas, bet norint tokiu tapti, reikia dar daug k> suprasti. 

Taigi pokalbis apie laimingo gyvenimo dプsnius tCsiamas.
Išvada: šio pasaulio paskirtis – išmokyti mus elgtis nesavanaudiškai ir 

┊gyti teising> laimプs supratim>. Kartais pažinimo proces> lydi dideli kentプji-
mai, kartais – laimingi atradimai. Kad b┣t┧ mažiau kanči┧ ir daugiau laimプs, 
reikia siekti ne turt┧ ir šlovプs, o ieškoti laimプs nesavanaudiškoje veikloje.

SutvirtプjCs b┣tent tokioje pozicijoje, žmogus palaipsniui išsivaduoja iš 
aistros gunos ┊takos, jo gyvenimas prisipildo džiaugsmo ir laimプs. Bet tai dar 
ne viskas. Jam dar reikプs suprasti, kad yra nepalyginamai aukštesnプ, dvasinプ 
laimプ, ir b┣tent ji yra žmogaus gyvenimo tikslas.

Mylｫk savo darbD, ir likimas tave taip pat pamils

Žmogus, atmetCs visas abejones ir siekiantis doros, pradeda uoliai mokytis 
teisingai gyventi. Po kurio laiko jis ┊sitikina, kad turtai ir šlovプ laimプs neatne-

ša. Tačiau, netgi pasidarius toki> išvad>, nereikia bandyti dirbtinai keisti savo 
gyvenim>. Žmogus toliau gyvena savo šeimoje, dirba tame pačiame darbe, bet 
jo gyvenimo vertybプs jau pasikeičia. Po kurio laiko jis netikプtai pastebi, kad 
jo santykiai su aplinkiniais akivaizdžiai gerプja.

Taip žmogus, patekCs ┊ dorybプs gunos ┊tak>, savo patyrimu ┊sitikina, kad 
nプra jokios prasmプs kovoti su likimu. Dorybプs guna dovanoja žmogui laimC, 
ir palaipsniui jis pradeda vis labiau skirtis nuo aplinkini┧, nes pirmenybC ati-
duoda ne materialiems reikalams, o dvasinei praktikai. Jo gyvenimas iš pa-

grind┧ keičiasi, nors išoriškai atrodo, kad niekas lyg ir nepasikeitプ.
Skaitytojas: O supantys žmonプs mato tas permainas?
Autorius: Jie jaučia, kad tas žmogus tapo geresnis, patrauklesnis, tik ne 

visada supranta, kad tai didelio vidinio darbo rezultatas.
Skaitytojas: Ar ┊manomos tokios permainos s>monプje, turint tik teorines 

žinias?
Autorius: Ne, jos atsiranda tik tada, kai žmogus praktiškai pakeičia savo 

poži┣r┊ ┊ laimC, kai sustiprプja jo dvasiniai interesai.
Skaitytojas: K> daryti, jeigu yra supratimas, jog dvasinプ laimプ aukščiau 

materialios, tačiau gyvenime vis dプl to labiau traukia material┣s malonumai?
Autorius: Reikia toliau gilintis ┊ laimingo gyvenimo dプsnius ir bendrau-

ti su žmonプmis, kurie jums padプs pajusti dvasin┊ skon┊. Tik nereikia keisti 
darbovietプs, o stengtis ┊ darb> ┊dプti daugiau meilプs. Jeigu ┊manoma, b┣t┧ 
gerai darbo metu m>styti apie ┊vairius dvasinius reikalus arba kartoti šventus 
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Dievo vardus.

Skaitytojas: Bendravimui reikalingas laikas, kurio man taip tr┣ksta. Be 
to, kyla abejonプs – ar toks gyvenimo b┣das nesuduos per šeimos biudžet>?

Autorius: Jeigu žmogus siekia dvasinプs laimプs, tai dorybプs guna jam 
suteikia galimybC materialias gプrybes gauti lengvesniu b┣du. Atsiranda netgi 
laisvo laiko, kai žmogus supranta, koki> svarbi> viet> jo gyvenime užima 
bendravimas su dorybingais žmonプmis.

Skaitytojas: Vadinasi, kuo mažiau galvoji apie materialius dalykus, tuo 
daugiau j┧ gauni. Kažkas panašaus buvo dainuojama mano jaunystプje, atseit  
kuo mažiau mes mylime moteris, tuo labiau joms patinkame.

Autorius: J┣s┧ jaunystプs dainuškos tema – kaip pasiekti materiali> lai-
mC. J┣s tik vaidindavote abejingus, bet kažkoks potraukis neabejotinai buvo. 
Su gunomis tokie dalykai neišdegs.

Jeigu žmogus užsiima dvasine praktika, neturプdamas jokio potraukio 
dvasinei laimei, j┊ ir toliau ┊takos ta pati aistros guna, tik jos poveikis bus 
labiau užmaskuotas ir nepastebimas. Todプl visa jo dvasinプ praktika pasibaigs 
eiliniu materialiu projektu po kokios nors dvasinプs veiklos priedanga. Kas 
tok┊ žmog┧ tikrai domina, tai pinigai, ir dプl tos priežasties jis neišvengs nei 
inansini┧, nei moralini┧ problem┧, o dvasinei praktikai nebus nei noro, nei 
laiko.

Todプl, norint b┣ti laimingu, reikia išjausti ir ┊sis>moninti, kad tai ┊mano-

ma tik dvasiniame lygmenyje. O su gunomis nepakoketuosi kaip su moteri-
mis, jau greičiau jos su jumis pažais.

Skaitytojas: J┣s vis> laik> tvirtinate, kad reikia pamilti savo darb>, bet 
kaip tai atrodo praktiškai?

Autorius: Pradžiai darbo metu kovokite su savo tinginiu ir pamプginkite 
pasijusti laimingu, nesavanaudiškai padプdamas bendradarbiams. Taip j┣s iš-

siugdysite širdies gerum>, o po to ir kitus gerus charakterio bruožus.
Skaitytojas: O kaip prisiverčia dirbti žmonプs dorybプs gunoje?
Autorius: Jiems nereikia savCs prievartauti, jie laimingi, galプdami dirbti 

Dievui ir kit┧ labui.
Skaitytojas: Kaip galima kažkokioje gamykloje dirbti Dievui, kam Jam 

reikalingas kokio nors, sakykim, buhalterio darbas? Vプlgi, kaip aš galiu pa-

dプti bendradarbiams, kuriems, apart pinig┧, nieko nereikia?
Autorius: Žmogus dorybプs gunoje dal┊ savo darbo rezultat┧ skiria Die-

vui, pavyzdžiui, kiekvien> mプnes┊ jis aukoja šventyklai tam tikr> procent> 
nuo savo uždarbio. Galvodamas ne apie uždarb┊, o apie tai, kad galプsite re-

guliariai aukoti to uždarbio dal┊, j┣s pateksite dorybプs gunos ┊takon, ir j┣s┧ 
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gyvenimas palaipsniui keisis. O bendradarbiais ir kitais žmonプmis j┣s pasi-
r┣pinsite, siekdamas geresnプs darbo kokybプs ir visada b┣damas geros nuo-

taikos.

Skaitytojas: Bet šventykloje mano pinigais bus išlaikomi žmonプs, kurie 
ten tarnauja. 

Autorius: Dievui labiausiai patinka, kai padeda Jo tarnams.
Skaitytojas: Teb┣nie jums žinoma, kad jeigu aš aukosiu dal┊ savo algos, 

tai liksiu be kelni┧. Aš gaunu lygiai tiek, kiek reikia sudurti gal> su galu.
Autorius: Prašau, nesir┣pinkite, aš gi j┣s┧ neverčiu aukoti pinigus. Klau-

sプte, kaip dirbdami ┊sikvepia žmonプs dorybプs gunoje, ir aš jums atsakiau.
Skaitytojas: Nejaugi jie nebijo likti be pinig┧?
Autorius: Žinokit, nebijo. Dorybプs guna duoda žmonプms tikプjim>, kad 

Dievas jais pasir┣pins, todプl jie visiškai ram┣s.
Skaitytojas: Kad ir aš taip mokプčiau ┊sikvプpti – ne nuo uždarbio, o nuo 

darbo. 
Autorius: Tada stenkitプs, kad j┣s┧ gera nuotaika persiduot┧ bendra-

darbiams ir ugdykitプs meilC tam darbui, kur┊ dirbate. Taip j┣s atsikli┣site ┊ 
dorybプs gun> ir palaipsniui, nesiekdami joki┧ permain┧, tapsite daug lai-
mingesnis.

Skaitytojas: Lengva pasakyti – visus džiuginti savo darbu. Jie džiaugsis 
tik tada, kai aš už juos arsiu ir akプsiu.

Autorius: Aistros guna jus priverčia vienašališkai vertinti bendradar-
bius, todプl j┣s taip ir galvojate. O jums tereikia kultivuoti savyje dorybプs 
gun>, ir tada užteks j┣s┧ pasirodymo darbe, kad vis┧ nuotaika pasikeist┧.

Skaitytojas: Argi vien savo buvimu galima pakeisti žmoni┧ nuotaik>? 
Kaip tai atrodo praktiškai?

Autorius: Pavyzdžiui, j┣s su bendradarbiais plepate kažkokius niekus. 
Staiga ┊ kambar┊ ┊eina jauna, simpatiška ir gerai išauklプta mergina. J┣s visi 
nedelsiant pasitempsite ir stengsitプs atrodyti solidesni, o pokalbis pasuks vi-
sai kita kryptimi. Taip ir dorybingo žmogaus darbovietプs kolektyve labai 
keičiasi bendra atmosfera.

Skaitytojas: Jeigu mano bendradarbiai suuos, kad aš bandau dorybingai 
gyventi, tai jie nenulips nuo mano sprando.

Autorius: Nedarykite joki┧ meškos paslaug┧ žmonプms, kurie yra aistros 
ir neišmanymo gunose. B┣kite su jais geranoriškas, linkプkite jiems laimプs ir 
niekada neatsisakykite padプti jiems geru patarimu. 

Bendraudami su dorybingu žmogumi, padプkite jam ir materialia, ir dva-

sine prasme. Jis niekada nesistengs j┣s┧ išnaudoti ir bus jums patikimiausias 
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draugas.
Skaitytojas: Kaip elgtis, jeigu bendradarbiai bando eksploatuoti tavo 

nesavanaudiškum>?
Autorius: Aistros guna visada verčia ┊tarinプti, kad mus kažkas nori išnau-

doti, todプl pirmiausia ┊sitikinkite, ar kartais pas jus pat┊ nesukilo savanaudiški 
norai. 

Norプdami tinkamai elgtis tose situacijose, kai j┣s┧ nesavanaudiškum> ban-

do eksploatuoti, turite susižinoti, kaip daromi paaukojimai (dovanos) skirtin-

gose gunose. Pati geriausia dovana žmonプms, esantiems aistros gunoje, – tai 

maloni šypsena ir nuoširdus palinkプjimas b┣ti laimingais. Nors jie siekia tik 
materialios naudos, dorybingas žmogus neturi paisyti j┧ savanaudišk┧ nor┧. 
Vedos nerekomenduoja aukotis dプl kažkieno egoistini┧ interes┧. 

Skaitytojas: Kaip tada dorybingam žmogui išreikšti savo nesavanau-

diškum>?
Autorius: Jis nプra naivus ir gerai supranta, kur ir kaip pritaikyti ši> savy-

bC. Kai žmonプs kreipiasi ┊ j┊, prašydami padプti jiems patobulプti, padプti pakeisti 
savo gyvenim>, jis nedelsiant eina jiems ┊ pagalb>.                  

Skaitytojas: Vadinasi, dorybingas žmogus nenori nieko dirbti, išskyrus 
darb> su savimi. SavCs pažinimas – geras dalykas, bet kas j┊ maitins?

Autorius: Taip, tikrai, didžiausias jo tikslas – atrasti dvasinC laimC. Bet 
jis neatsisako ir juodo darbo ir išlaiko ne tik save, bet ir tuos, kuriuos privalo 
išlaikyti. Atsakomybプs jausmas skatina j┊ atlikti savo pareigas vis┧ aplinkini┧ 
atžvilgiu, neži┣rint ┊ tai, kokios gunos juos ┊takoja. Tačiau jo poelgiai nesuža-

dina žmonプse gobšumo ir noro eksploatuoti kitus.
Skaitytojas: Kaip tai ┊manoma – nesavanaudiškai padプti žmogui, netenki-

nant vis┧ jo ┊geidži┧?
Autorius: Užtenka gerai suprasti, kaip elgtis ┊vairiose situacijose ir nie-

kada nepasiduoti kit┧ ┊takai. Tikrai dorybing> žmog┧ visi gerbia. Tai jam 
netrukdo gyventi taip, kad aplinkiniams (taip pat ir jam) nekilt┧ joki┧ sava-

naudišk┧ paskat┧. Jis kruopščiai analizuoja, kokie turi b┣ti jo santykiai su 
aplinkiniais, kaip, kokiose situacijose ir kokiems žmonプms galima padプti. Jis 
niekada nebus atpirkimo ožiu. 

Skaitytojas: Pasirodo, ne taip paprasta kažk> duoti, reikia ir žinoti, 
kaip tai teisingai padaryti. Vadinasi, nesavanaudiškas gyvenimas – tai iš-

tisas mokslas. Bet žmonプs aistros gunoje irgi vienas kitam padeda – be to 
nevykt┧ joks biznis.

Autorius: Taip, bet ta j┧ pagalba yra labai egoistiška. Norプdami pelnyti 
pagarb>, tegu ir labai abejotin>, ar paprasčiausiai pataikaudami, jie teikia 
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vienas kitam taip vadinamas meškos paslaugas, už kurias anksčiau ar vプliau 
b┣tinai prašo atsilyginti. Arba visiems pasakoja apie savo nesavanaudiškum>.

Skaitytojas: Dabar aišku – norint, kad m┣s┧ pagalba žmonプms b┣t┧ 
dorybプs gunoje, reikia rimtai mokytis. O aš galvojau, kad užtenka b┣ti ne-

savanaudišku, ir viskas. 

Autorius: Ugdant savyje dorybingas savybes, reikia daug k> žinoti. 
Nesavanaudiškum> turi lydプti gailestingumas. Gailestingo žmogaus pagal-
ba niekada nepakenks kitiems.

Skaitytojas: O kokia pagalba laikoma pati geriausia?
Autorius: Ta, kuri skiepija žmogui meilC Dievui. Bet toki> pagalb> gali 

suteikti tik tas žmogus, kuris pats myli Diev>. Už tai jis patiria beribC laimC.
Skaitytojas: Man tai nesuprantami dalykai, nes aš neperprantu, kas yra 

dvasinプ laimプ. Geriau paaiškinkite, kaip atrodo laimプ skirtingose gunose, 

kuo jos skiriasi.
Autorius: Taip, meilプ Dievui – pati didžiausia, nuostabiausia ir nepriei-

namiausia paslaptis. Gerai, kalbam toliau apie laimC.
Išvada: nuoširdžiai pamilk savo darb>, ir likimas taip pat mylプs tave. O 

jeigu labai panorプsi pamilti Diev>, meilプs gausi ne┊sivaizduojamai daugiau.

Pasirinktas laimｫs modelis palaipsniui kei9ia gyvenimD

Mintimis mes galime pasirašyti sutart┊ su Dievu ir atsiduoti Jo dieviš-

k┧j┧ gali┧ globai. Tačiau daugumoje atvej┧ žmonプs linkC rasti prieglobst┊ 
biznyje arba net nusikaltプli┧ pasaulyje.

Skaitytojas: Aš joki┧ sutarči┧ nepasirašinプjau.
Autorius: Pasirašyti sutart┊ – reiškia užimti tam tikr> gyvenimišk> po-

zicij>. M┣s┧ laimプs supratimas – tai laimingo gyvenimo idealas. Tačiau daž-

nai, formuodami š┊ supratim>, mes neatsižvelgiame ┊ tai, ar toks gyvenimas 
padarys laimingais ir kitus. M┣s┧ likim>, apart nor┧, ┊takoja ir aplinkini┧ 
reakcija ┊ m┣s┧ poelgius. O visa tai kontroliuoja gunos. 

Skaitytojas: Vadinasi, m┣s┧ norai nプra jau tokie nepavojingi?
Autorius: Dažnai, verždamiesi ┊ savo laimC, mes net nepagalvojame, 

koki> ┊tak> m┣s┧ pastangos darys aplinkiniams. Primenu – gunos pildo vis┧ 
norus. Todプl savo kokiu nors, atrodyt┧, nekaltu poelgiu mes galim sukel-
ti kažkam skausm> ar pykt┊, ir tada vietoj išsvajotos laimプs likimas mums 
atseikプs antausi┧. Pavyzdžiui, kas čia tokio, jeigu aš garsiai juokiuosi, bet 
jeigu kažkas greta miega, jam mano plyšojimas sukelia diskomfort>. Tai bus 
atžymプta mano likimo knygoje, ir kada nors ateityje, kai aš norプsiu pailsプti, 
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man b┣tinai trukdys koks nors geradプjas.
Skaitytojas: O jeigu aš kažkada blogai pasielgiau, tai k> man dabar da-

ryti? Kaip savo poelgiuose atsižvelgti ┊ visas smulkmenas? Tikriausiai tai 
ne┊manoma, ir geriausia, k> aš galiu padaryti – tai nieko nedaryti.

Autorius: Kaip visada, j┣s pasidarote vien> ir t> pači> išvad>. Bet mes 
juk negalime gyventi be jokios veiklos, o išeitis čia paprasta – reikia išsi-
aiškinti, koks laimプs ┊vaizdis patrauks mus ┊ dorybプs gun>. Tik ji suteikia 
žmogui galimybC galvoti ir elgtis taip, kad niekas nuo to nenukentプt┧. Tam 
reikia, kad visi m┣s┧ poelgiai b┣t┧ nesavanaudiški ir pagr┊sti šventrašči┧ nu-

rodymais.           
Skaitytojas: Bet jeigu mano noras aplamai nieko neliečia?
Autorius: Visi, net patys nekalčiausi norai kartais b┣na kažkieno varg┧ 

priežastimi. Jeigu žmogaus supratimas apie laimC neteisingas, tai dauguma 
jo nor┧ ateityje išl┊s jam per gerklC. 

Skaitytojas: Kaip skambプt┧ teisingo laimプs supratimo apibrプžimas?
Autorius: Visus norus galima apjungti viena fraze – manoji laimingo 

gyvenimo koncepcija. Ji formuojama priklausomai nuo m┣s┧ supratimo, kas 
yra laimプ. Vadinasi, reikia pasirinkti, koks laimプs modelis mums priimtines-

nis, ir tada laimingas gyvenimas garantuotas. 
Yra keturios pagrindinプs laimプs koncepcijos. Mes galime pasirinkti tik 

vien>, arba, kaip dažniausiai b┣na, kažkoki> j┧ kombinacij>. Iš šit┧ keturi┧ 
koncepcij┧ trys verčia mus gyventi materialiame pasaulyje, ir tik viena išva-

duoja iš gun┧ poveikio ir sugr>žina ┊ dvasin┊ pasaul┊. Štai tos koncepcijos:
Laimプ, gr>žinanti mus ┊ dvasin┊ pasaul┊: “Aš noriu tik vieno – su meile 

ir atsidavimu nesavanaudiškai tarnauti Aukščiausiam Dievo Asmeniui. Kito-

kio laimプs supratimo šiame pasaulyje man nereikia”.
Laimプ dorybプs gunoje: “Aš noriu gyventi, laikydamasis Dievo nurody-

m┧, kit┧ labui”.   
Laimプ aistros gunoje: “Pirmiausia reikia pasir┣pinti pačiu savimi ir savo 

šeima, kiti palauks. Laimプs sieksiu, neprasižengdamas visuomenプs normoms 
ir s>žiningai laikydamasis savo šalies ┊statym┧”.

Laimプ neišmanymo gunoje: “Aš noriu b┣ti laimingas ir b┣siu. Gyve-

nimu džiaugsiuosi taip, kaip man patinka, nepaisydamas joki┧ rプm┧ ir ┊sta-

tym┧, nes netikiu jokiomis moralinプmis nuorodomis. Tegu niekas nedr┊sta 
atsistoti man skersai kelio”.

Tiems, kurie nori b┣ti laimingesni ir išsivaduoti iš aistros ir neišmanymo 
gun┧, rekomenduojama ugdyti savyje dorybingum>. Tai patvirtina ir Šrimad-
bhagavatam:
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Ugdantis materiali> dor>, galima ┊veikti aistros ir neišmanymo gunas, o 
praktikuojant transcendentinC dor>, galima pakilti net virš materialios dory-
bプs gunos (ŠB 11.13.1).

Skaitytojas: Kaip vystyti savyje tas materialias dorybes? Kokius dプs-

nius reikia žinoti?
Autorius: Mes žinome daug dプsni┧ – izikos, matematikos, valstybプs 

valdymo, bet siekiant dorybプs gunos, j┧ nepakanka. Čia jau reikia žinoti die-

viškuosius dプsnius. Juos galite rasti šventraščiuose, patikrinti, kaip jie veikia 
praktikoje, o paskui pasakyti sau: “Aš noriu gyventi pagal šventrašči┧ nuro-

dymus”. Tai ir yra gyvenimas sutinkamai su savo s>žine.
Skaitytojas: Atvirai kalbant, aš taip ir nesupratau, kas tai yra s>žinプ.
Autorius: S>žinプ – tai Dievo nurodymai. Jeigu žmogus nori gyventi 

pagal s>žinプs, arba Dievo nurodymus, jis tuoj pat atsiduria dorybプs gunoje, 

kuri skelbia: “Žmogus, pasirinkCs mane, kada nors atras savo laimC šiame 
gyvenime, o sekančiame jis pakils ┊ aukštutines materialaus pasaulio plane-

tas. Visa tai yra tik laiko klausimas”.         
Skaitytojas: Jeigu tai ┊vyks tik sekančiame gyvenime, kai aš b┣siu visai 

kitas žmogus, tai kam dabar gaišti laik>, aš pats juk nieko nepajusiu?
Autorius: Vedos sako, kad sekančiame gyvenime mes b┣sime ta pati as-

menybプ, m┣s┧ “aš” išliks, tik jausimプs, lyg b┣tume persirengC kitais drabu-

žiais (nes bus kitas k┣nas), ir gyvensime kitoje aplinkoje. Dar daugiau, noriu 
jus pradžiuginti – daugumoje atvej┧ kapitaliniai pakitimai m┣s┧ s>monプje 
atsiras jau šiame gyvenime.

Skaitytojas: Bet j┣s sakプte, kad kiekvienas turi savo likim>, o tai reiškia, 
kad šitame gyvenime jau viskas nulemta. O jeigu šitaip, tai ko galima tikプtis?

Autorius: Likimas panašus ┊ keli>, o kelias visada turi pabaig>. Savo no-

rais ir poelgiais mes kaip ir grindžiame t> keli> ┊ mums malonius tolius. Juo 
eidami, mes atsakome už savo poelgius ir patenkiname visus savo norus. No-

rプdamas pakreipti gyvenimo keli> ┊ laimC, žmogus turi pasirinkti dorybingos 
laimプs koncepcij>: “Aš noriu gyventi pagal dieviškuosius ┊statymus, ir ne 
savo, o kit┧ žmoni┧ labui”. Ir tada: 1) sukyla entuziazmas mokytis teisingai 
gyventi; 2) gavus žinias, atsiranda noras pakeisti savo gyvenim>; 3) naujai 
užgimusius dorybingus norus lydi ne mažiau dorybingi poelgiai; 4) visa tai 
pakreipia m┣s┧ gyvenimo keli>, ir jis veda ne ┊ aistros ir neišmanymo b┣klC, 
o ┊ laimC.

Kai tik žmogus pajunta potrauk┊ gyventi dorybingai, jo likimas tuoj pat 
pasikeičia.

Skaitytojas: Norite pasakyti, kad pakeitC sav>j┊ laimプs ┊vaizd┊, mes tuoj 
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pat pakeičiame savo gyvenim>? Tai reikšt┧, kad dabartiniai ┊vykiai rutuliosis 
jau kitaip. Bet prieš tai j┣s sakプte, kad mes nepajプg┣s iš karto pakeisti savo 
gyvenim>, kad turi praeiti kažkoks laiko tarpas.

Autorius: Greitai pasikeisti gali santykiai su bendradarbiais ir net su 
draugais, bet ne šeimyniniai. Šeimos karma keičiasi ilgus metus, todプl reikia 
apsišarvuoti kantrybe. Vaizdžiai kalbant, gyvenimo kelias ┊ pabaig> veržliai 
kyla aukštyn ir baigiasi dorybプs gunoje. Vienaip ar kitaip, kai tik pas mus 
sutvirtプja noras gyventi dorybingai, viskas pradeda palaipsniui, nors ir ne-

pastebimai keistis.
Skaitytojas: Sakykim, aš turiu darb>, kurio pakeisti negaliu. Turiu žmo-

n>, vaikus, but>, kuri┧ pakeisti irgi negaliu. Mes juk silpnesni už gunas ir 
negalime j┧ ┊veikti. Vadinasi, aš kaip ir pasmerktas?

Autorius: Taip, gunos mums nepavaldžios, bet jeigu mes pakeičiame 
savo s>monC, jos pačios pradeda keisti savo poveik┊ mums.

Skaitytojas: Bet mano žmonos jos nepakeis.
Autorius: Kodプl gi ne? Dorybプs guna priglaus ne tik jus, palaipsniui ji 

pradプs ┊takoti ir j┣s┧ artimuosius, ir darb>, ir sveikat>. Gerプja visi gyvenimo 
rodikliai. Ir visa tai iš j┣s┧ nereikalauja joki┧ papildom┧ pastang┧.

Skaitytojas: Kokios dar čia papildomos pastangos? 
Autorius: Jeigu j┣s turite galimybC normaliai maitintis, normaliai reng-

tis, palaikyti savo k┣n> geroje formoje, tai šito pilnai pakanka. Dorybingas 
žmogus neskubins tenkinti kitus norus. Jeigu atlikote savo pareigas normali┧ 
gyvenimo s>lyg┧ palaikymui, tai visas likCs laikas turi b┣ti skirtas savCs pa-

žinimui ir tobulinimui, tai yra, papildomos pastangos reikalingos b┣tent šiam 
tikslui. Tada ir visa, kas mus supa, pradプs nepastebimai keistis.

Skaitytojas: Aš jau dešimt met┧ dedu titaniškas pastangas pakeisti žmo-

nos charakter┊, o j┣s sakote, kad viskas keičiasi be joki┧ pastang┧. Gal j┣s 
pasakorius?

Autorius: Visus dešimt met┧ j┣s kovojate su žmona ir su gunomis, ku-

rios j> verčia elgtis b┣tent taip, o ne kitaip. Argi aš jums neišaiškinau, kad 
tai beviltiška? Tokiu b┣du j┣s nieko nelaimプsite, turite pakeisti savo laimプs 
┊vaizd┊. Pavyzdžiui, žmogus, norintis mesti gerti, savo prisirišim> prie bute-

liuko turi bandyti pakeisti, bent jau iš pareigos jausmo, šiltesniais jausmais 
žmonai ir vaikams, tai yra, pakeisti laimプs koncepcij>. Po kurio laiko jo gy-

venimo aplinkybプs pradプs keistis – nuo jo nusisuks buvC sugプrovai, bet užtat 
žmona pasidarys daug meilesnプ.

Skaitytojas: Na, o k> man daryti su savo netikプle?
Autorius: Nieko. Ji netikusi j┣s┧ atžvilgiu todプl, kad praeituose gyve-
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nimuose j┣s su kažkuo elgプtプs lygiai taip pat. Jeigu j┣s nenorite pripažinti, 
kad tai yra likimo pamoka ir pykstate ant žmonos, bijau, kad visa tai gali 
tCstis dar labai ilgai. Turite muštis ┊ kr┣tinC ir atleisti žmonai jos paklydi-
mus. Nekreipdamas dプmesio ┊ jos elges┊, apsieikite su ja nesavanaudiškai ir 
teisingai.

Skaitytojas: Bet tai ne┊manoma, ji mane vis> laik> ┊žeidinプja. Gerai jums 
kalbプti, bet gyvenimas ne toks paprastas.

Autorius: Jeigu s>monC ┊takoja aistros guna, pakeisti gyvenim> bus tikrai 
sudプtinga. Mums atrodo, kad artimas žmogus pats turi padaryti pirm> žingsn┊, 
o tik po to ir aš atsišauksiu. Tačiau tai savanaudiškas supratimas, kuris tik dar 
labiau pablogins santykius. Veikiant aistros gunai, net ir didžiausios pastangos 
nepadeda išsprCsti mažutプs šeimyninプs problemos, o k> jau kalbプti apie su-

tuoktinio charakterio pakeitim> ar tarpusavio santyki┧ gerinim>. 
Aistros guna nesuteikia jokios galimybプs pagerinti situacij>. Todプl pir-

miausia reikia išmokti b┣ti nesavanaudišku. Tada bus nesunku padaryti k> 
nors gero kad ir žmonai, nelaukiant kokio nors dプkingumo. Jeigu j┣s kada 
nors to išmoksite, tai permainos nevers savCs ilgai laukti.

Skaitytojas: Tokiu atveju žmona greitai pasikeis?
Autorius: Tokiu atveju pasikeis gun┧ ┊taka j┣s┧ santykiams, ir nors jos 

elgesys aplinkini┧ atžvilgiu nepasikeis, bet su jumis ji bus žymiai geresnプ. 
Judviej┧ santykiuose ji bus dorybプs gunoje.

Skaitytojas: Dabar man aišku, k> daryti. Jeigu aš elgsiuosi ir galvosiu 
teisingai, mano gyvenimas ryt pagerプs?

Autorius: Mes norime kuo greitesni┧ rezultat┧, bet šiuo atveju nieko ne-

išdegs. ┉sivaizduokime, kad j┣s dabar sau pasakプte, jog nuo šios dienos veržte 
veršitプs ┊ dorybC. Galvojate, kad šis sprendimas jau galutinis ir laimプs koncep-

cija pas jus pasikeitプ? Nieko panašaus. Priimti sprendim> – reiškia pilnutinai 
j┊ suvokti. Dabar j┣s tik pasukote reikalinga kryptimi, turプdamas tiksl> ateityje 
galutinai priimti tok┊ sprendim>, bet iki jo dar toli. Todプl kol kas neverta laukti 
permain┧.

Skaitytojas: Kas tai yra – galutinis sprendimas?
Autorius: Sakykim, vaikinas ir mergina nutarプ apsivesti. Jie dar tik nutarプ, 

bet tai toli gražu ne galutinis sprendimas. Kai jie ateis ┊ vedyb┧ biur>, apsifor-
mins visus dokumentus ir patvirtins tai savo parašais, štai tada ir bus priimtas 
galutinis sprendimas. Juk b┣na atvej┧, kai jis ar ji pabプga iš tuoktuvi┧ kontoros 
pači> paskutinC sekundC, staiga supratC, kad padarプ klaiding> sprendim>. 

Priimti sprendimai keičiami labai dažnai. Kaip anekdote: “Aš b┣tinai šian-

dien mesiu r┣kyti. Žinau, kad tai visai nesunku, nes mečiau šimtus kart┧”. Ga-
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lutini┧ sprendim┧ atveju galutinai pakeičiama laimプs koncepcija ir atsisakoma 
veiklos aistros ir neišmanymo gunose, be to, jie turi b┣ti pagr┊sti teoriškai ir, 
svarbiausia, reikalingas praktiškas šio dalyko supratimas. 

Skaitytojas: O jeigu žmogus vožia kumščiu per stal> ir pareiškia: “Toliau 
taip gyventi negaliu. Nenoriu. ┉griso”. Ar to užtenka, kad pasikeist┧ laimプs 
koncepcija?

Autorius: Deja, nuo to niekas nesikeičia. Permainoms reikalingos ypa-

tingos aplinkybプs. Laimプs supratimas pasikeičia Dievo valia. Sprendimas 
gyventi kitaip atsiranda tik gerai išanalizavus š┊ klausim>, kas skatina greitus 
pokyčius m┣s┧ gyvenimo aplinkybプse, bet galutinai jos pasikeičia tik liki-
mo valia, o savarankiškai priimti galutin┊ sprendim> mes negalime. Kitaip 
tariant, likimas po kurio laiko m┣s┧ sprendimui uždega žali> švies>, ir tik po 
to m┣s┧ gyvenime viskas keičiasi.

Skaitytojas: Nežinau, j┣s taip painiai aiškinate… Ar galite dviem žo-

džiais nusakyti, kada mano noras kardinaliai keisti gyvenim> taps k┣nu, 
vaizdžiai kalbant?

Autorius: Kai j┣s turプsite praktin┊ patyrim>, kad galite save ┊veikti, ir 
tvirt> tikプjim> pergalinga šio kelio baigtimi.

Skaitytojas: Kaip pasiekti tok┊ dalyko supratim>, kad tai pakreipt┧ liki-
m>?

Autorius: Reikia kiekvien> dien> kartoti žinias, susijusias su mums r┣-

pimu klausimu. Pasikartojom – ir bandykim pritaikyti jas praktikoje. Ilgai-
niui gautas žinias j┣s pradプsite išjausti, jos taps j┣s┧ vidinio pasaulio dalimi. 
Bet j┣s┧ poelgiai dar neatitiks pasikeitusi┧ nor┧, nes trukdys bloga karma. 
Tačiau noras b┣ti kitokiu vis stiprプs, kol pagaliau j┣s imsitプs pastang┧ keisti 
poelgius. Štai nuo šio momento ir prasidプs permainos j┣s┧ likime, tai yra, j┣s 
b┣site pajプgus atsispirti blogai karmai.

Skaitytojas: Sakプte, kad reikalingas likimo leidimas. Kiek jo reikプs 
laukti?

Autorius: Gun┧ ┊taka mums keičiasi greičiau, kai gyvenime prasideda 
palankesnis periodas, ir tai gali ┊vykti per kelet> mプnesi┧.

Skaitytojas: Vプl susidaro ┊sp┣dis, kad mes gyvename kaip kalプjime, nes 
reikia laukti, kol paleis.

Autorius: Geriau suprasti taip, kad likimas kur┊ laik> mus tikrina. Juk 
mes žinom, kad stojant kur nors mokytis, m┣s┧ laukia tam tikros kli┣tys: 
mes b┣tinai turプsim laikyti egzaminus ir turim b┣ti pasiruošC, kad dプstytojai 
mus “kratys”.

Skaitytojas: O kada kli┣tys išnyksta?
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Autorius: Likimas, paklusdamas stipriam norui pakeisti gyvenimo s>-

lygas, pirmiausia mums atsi┧s išbandymus. Paskui ateis supratimas, kad da-

bartinis m┣s┧ gyvenimas – tai tik bereikalingas laiko švaistymas. Tuo pačiu 
sustiprプs noras eiti ┊ nauj>j┊ tiksl>. Tai ir bus tas pagrindinis kriterijus, nu-

rodantis, kad artinasi m┣s┧ laimプs koncepcijos permainos. O kai ji visiškai 
pasikeis, žmogus nekreips ┊ pasitaikančias kli┣tis dプmesio, ir jo jau niekas 
nesustabdys. Ar supratote?

Skaitytojas: Och, sunkiai.
Autorius: Nieko, viskas savo laiku. Dievo malonプs dプka kiekvien> ger> 

iniciatyv> anksčiau ar vプliau apvainikuoja sプkmプ. Bhagavadgytoje pasaky-

ta, kad blogis niekada ne┊veiks žmogaus, siekiančio gプrio. Vadinasi, viskas 
bus gerai. Bet pradžioje turプsite susitaikyti su tuo, kad j┣s negausite joki┧ 
lengvat┧ dorybingo gyvenimo pradžiai. Be to, ir vidinis balsas dažnai mums 
išmetinプja, kam, girdi, reikia keisti gyvenim>, ir taip viskas gerai, o jeigu ir 
nelabai, tai ne mano jプgelプms k> nors pakeisti, viskas perdaug apleista ir apla-

mai beviltiška. Aplinkybプs, ┊takojamos m┣s┧ karmos, visaip trukdys pakeisti 
laimプs koncepcij>.

Mes gimプme planetoje, kur dauguma žmoni┧ gyvena aistros gunoje. Tai 

reiškia, kad mus nuo pat gimimo auklプja aistroje, mes gyvenam ir dirbam 
aistroje, ir todプl m┣s┧ gyvenimas toks ┊temptas. Dauguma žmoni┧ ┊sitikinC, 
kad laimingas tas, kas turi didelius namus, daug pinig┧ ir jam visur sekasi.

Laimingais nori b┣ti visi, tik mažai kas žino, kaip tai padaryti. Mažai 
žmoni┧ dorybプs gunoje. Jeigu kas nors sukilo prieš visuotinai priimt> laimプs 
koncepcij>, tai laikoma, kad jam ne visi namie.

Skaitytojas: Taip, man teko su tuo susidurti. Bet kaip pagreitinti gun┧ 
pasikeitim>? K> daryti su savo s>mone?

Autorius: Pirmiausia reikia apvalyti ir sustiprinti savo intelekt>, kuris 
tada galプs kontroliuoti prot> bei jusles ir padプs mums pakeisti laimプs kon-

cepcij>, orientuodamas ┊ dorybプs gun>. Tam tikslui reikia bendrauti su žmo-

nプmis, kurie jau turi tok┊ intelekt> ir savo gyvenime vadovaujasi šventrašči┧ 
nurodymais. Su jais bendraujant, palaipsniui keičiasi s>monプ, ir atsiranda 
noras praktikuoti j┧ gyvenimo b┣d>.

Skaitytojas: O k> daryti su savo aplinka ir visuomenプs nuomone, kaip 
visiems paaiškinti manyje vykstančias permainas?

Autorius: NepatyrC žmonプs dažnai susigadina santykius su aplinkiniais, 
todプl vyrauja nuomonプ, kad tie, kurie užsiima savCs pažinimu, yra labai 
konliktiški. Bet tai liečia tuos, kurie bando užsiimti dvasine praktika, b┣da-

mi žemutinプse gunose. Labai greitai jie arba palieka š┊ keli>, arba j┧ elgesys 
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keičiasi, kai juos ima globoti dorybプs guna. Tie, kurie išmintingi, kurie ži┣ri 
┊ pasaul┊ šventrašči┧ akimis ir lavina savyje teigiamus charakterio bruožus, 
sugebプs kitiems paaiškinti, kodプl jo gyvenime vyksta tokios permainos.

Skaitytojas: Kas tai yra – išmintingas?
Autorius: Išmintingas žmogus sugeba kontroliuoti savo jusles. Jis turi 

tok┊ tvirt> charakter┊, kad gali nepaisyti visuomenプs nuomonプs ir tuo pačiu su 
niekuo nekonliktuoti. Jis norプt┧, kad visi žmonプs turプt┧ teising> laimプs su-

pratim>, bet niekam jo nebruka prievarta, nes skaitosi su j┧ pasirinkimo lais-

ve. Žmogus su tokia s>mone sugeba atitraukti savo jusles nuo nereikaling┧ 
objekt┧, kitaip sakant, keisti savo norus, ┊pročius ir santykius su aplinkiniais. 
Tai ir yra išminties požymis. Išmintingas tik tas, kuris iš visko, kas su juo 
vyksta, sugeba pasidaryti atitinkamas išvadas, savo nuomonC visada sutikrin-

damas su šventrašči┧ teiginiais.
Skaitytojas: Ar kiekvienas žmogus gali tapti tokiu išminties aruodu?
Autorius: Praktiškai kiekvienas blaiviai m>stantis žmogus, jei tik jis 

tikrai to nori.

Skaitytojas: Norプčiau detaliau sužinoti, kokia eilプs tvarka išdプstyti savo 
poelgius, norint pakeisti laimプs koncepcij>.

Autorius: Apie tai mes pakalbプsime kit> kart>, o dabar reziumuosime 
š┊ pokalb┊.

Išvada: žmogaus gyvenimo tikslas – siekti dvasinプs laimプs. J> galima 
rasti meilプje Dievui. Pakanka truput┊ gilesnio supratimo, kas tai yra, ir m┣s┧ 
gyvenimas palaipsniui pradプs keistis ┊ ger>j> pusC. Bet suprasti, kas yra dva-
sinプ laimプ, ne taip paprasta, tai netgi labai sudプtinga. Tam reikia dirbti su 
savimi ir iš vis┧ jプg┧ stengtis pajusti kuo didesn┊ potrauk┊ tai laimei.

Geriausias b┣das tai padaryti – kartoti šventus Dievo vardus. Jeigu 
žmogui rimtos dvasinプs praktikos išdavoje pavyksta pajusti dvasinプs laimプs 
skon┊, jo s>monプ nedelsiant išsivaduoja iš gun┧ poveikio, ir nuo to momento 
jis atsiduria Aukščiausio Dievo Asmens globoje. Taip elgiantis, galima vie-
no gyvenimo bプgyje sudeginti visas nuodプmes, susikaupusias per milijonus 
m┣s┧ ┊sik┣nijim┧ šiame materialiame pasaulyje, ir mirties valand> gr┊žti ┊ 
dvasin┊ pasaul┊, kur visada viešpatauja laimプ.

Keturi laimｫs modeliai

Visi material┣s malonumai, kokius tik galima ┊sivaizduoti, jau egzistuo-

ja šiame pasaulyje ir tik laukia, kada galプs mus pradžiuginti. Bet tai nereiš-

kia, kad jie atneš visišk> laimC. Tik dorybプs gunoje žmogus gali b┣ti daugiau 



92

ar mažiau laimingas, o aistros ir neišmanymo b┣klプje laimプ panaši ┊ tuščius 
saldaini┧ popierプlius. Tai patvirtina ir Bhagavadgyta:

Kas iš pradži┧ atrodo nuodai, o vプliau – tarytum nektaras, ir kas pažadi-
na žmog┧ savCs pažinimui, yra dorybプs gunos laimプ (Bg. 18.37).

Laimプ, kuri patiriama, kai susiliečia juslプs su jusli┧ objektais, ir kuri 
pradžioje yra tarsi nektaras, bet ilgainiui virsta nuodais, pasakyta, yra ais-
tringos prigimties (Bg. 18.38).

Laimプ, kuri yra akla savCs pažinimui, kuri nuo pradžios iki pabaigos 
yra apgaulプ, kuri kyla iš mieguistumo, tingumo ir iliuzijos, yra neišmanymo 
prigimties (Bg. 18.39).

Pirmiausia reikia suprasti, kad tikr> laimC mes patiriame tik tada, kai 
pasiekiame dorybプs gun>. Visi m┣s┧ norai ir poelgiai turi b┣ti pagr┊sti žino-

jimu, kaip elgtis teisingai. Tik tada žmog┧ vis labiau ┊takos dorybプs guna, 

teikdama jam vis didesnC laimC. 
Antra – reikia suprasti, kad aukščiau vis┧ gun┧ dar yra dvasinプ laimプ. 

Nat┣ralu, kad žmogus, siekdamas šios laimプs, irgi pakyla virš gun┧, išsiva-

duodamas iš j┧ globos. Dvasinプ laimプ pasiekiama, su meile tarnaujant Die-

vui ir tokiu b┣du apsivalant nuo materiali┧ nor┧. ApsivalCs intelektas spon-

taniškai siekia pažinti prigimtinC sielos padプt┊.
Skaitytojas: Kas mums labiausiai trukdo patirti dvasinC laimC?
Autorius: Egoistiniai norai. Bet už j┧ kyšti nuodプmプmis susiteršusio 

intelekto ausys. Žmogus tik tada išsivaduos iš materiali┧ nor┧, kai apvalys 
savo intelekt>, kuris iš materialaus virs dvasiniu ir veršis tik ┊ dvasinC laimC. 
Pradžioje visa tai sunku suprasti, bet mes apie tai dar ne kart> kalbプsime ir 
j┣s gal┧ gale visk> išsiaiškinsite.

Kai intelektas visiškai apsivalo, j┊ ┊takoja jau ne gunos, o tyra dvasinプ, 
arba transcendentinプ dorybプ. Ji ima savo globon kiekvien>, kuris su didžiule 
meile kartoja šventus Dievo vardus. Tokio žmogaus s>monプ visiškai priar-
tプja prie aukščiausios tiesos. O transcendentinプs dorybプs realum> patvirtina 
Šrimadbhagavatam:

Ugdantis materiali> dor>, galima ┊veikti aistros ir neišmanymo gunas, o 
praktikuojant transcendentinC dor>, galima pakilti net virš materialios dory-
bプs gunos (ŠB 11.13.1).

Skaitytojas: Tai pirmyn – tapkime laimingais, išsivaduokime iš materi-
alios energijos poveikio ir atkurkime intelekto ryš┊ su transcendentine dora.

Autorius: Žinoma, mes turime siekti b┣tent tokio tikslo, bet neužmirš-

kite, kad norint išsivaduoti iš materialios dorybプs, pirma reikia j> pasiekti. 
Todプl, apart aukščiausio tikslo, mes turime užsibrプžti dar vien> – išsivaduoti 
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iš žemutini┧ gun┧. Tai labai svarbus ir sunkus uždavinys tiems, kas nori b┣ti 
laimingas, bet dar nepajuto dvasinio skonio. Bandydami dirbtinai pakeisti 
savo interesus, mes nieko nelaimプsim.        

Neturプdami potraukio dvasinei laimei, mes neturプsime stabilios gyve-

nimo pozicijos, kuri padプt┧ mums kilti ┊ dorybプs gun>. Pasirodo, vis> gy-

venim> vadovautis teisingais norais yra labai sunku, todプl ir dorybプs gun> 
pasiekti – oi, kaip nelengva. Reikia, kad intelektas b┣t┧ nuolatos nukreiptas 
tik ┊ dvasinius dalykus.

Skaitytojas: Argi jau taip sunku? Kas man gali trukdyti pakeisti savo 
charakter┊ taip, kaip aš noriu?

Autorius: Mes patys sau trukdome. Mes jau daug kart┧ kalbプjome, 
kad praeities norai turi tam tikr> prioritet> prieš dabartinius norus. Jie eilプs 
tvarka, kiekvienas savo laiku užvaldo m┣s┧ prot> bei intelekt>, užgoždami 
dabartinius norus. Todプl, neži┣rint vis┧ pastang┧, mes kartas nuo karto pa-

tenkam ┊ stipri> aistros ir neišmanymo gun┧ ┊tak>.
Skaitytojas: Ar tai neišvengiama, ar yra dar kokie nors variantai?
Autorius: Gun┧ poveikis m┣s┧ s>monei neprognozuojamas iki to laiko, 

kai mes pasieksim transcendentin┊ lyg┊. Tačiau mes visada turime pasirinki-
mo laisvC – paklusti netikusiems norams, ar ne. Reikia pažymプti, kad kuo 
negatyvesnis žmogaus gyvenimo b┣das, tuo mažesnプ jo pasirinkimo laisvプ. 
Pavyzdžiui, kalinys – jis jau negali pasirinkti, kur jam b┣ti, kalプjime ar Ba-

ham┧ salose.
Visi žmonプs, esantys aistros ir neišmanymo gunose, ┊kalinti savo nor┧ 

kalプjime. Žmog┧ neišmanymo gunoje vis labiau kausto valstybプs, kurioje jis 
gyvena, ┊statymai, kol pagaliau jis atsiduria nusikaltプli┧ pasaulio ┊takoje. To-

lesnes kančias jam sukelia jo paties degradacija – narkotikai, alkoholizmas 
ir t. t. Žmonプs aistros gunoje patys nusikala grandines – darbas ir buitis su-

プda vis> j┧ laik>. Jie neturi kada užsiimti dvasine praktika – melstis, skaityti 
šventraščius.

Skaitytojas: Kokiomis aplinkybプmis pas žmog┧ atsiranda didesnプ pasi-
rinkimo laisvプ ir kaip ji pasireiškia praktiškai?

Autorius: Kai tiktai mus imasi globoti dorybプs guna, ir kai mes pra-

dedame ┊siklausyti ┊ s>žinプs bals> – tuoj pat atsiranda didesnプ pasirinkimo 
laisvプ ir galimybプ formuoti teisingus norus, mintis ir poelgius.

Skaitytojas: O jeigu teisingai elgtis trukdo kokios nors aplinkybプs?
Autorius: Absoliučiai visas aplinkybes sukuria gunos. Žmogus, kuris 

orientuojasi ┊ dorybプs gun>, teisingai reaguoja ┊ visk>, kas su juo darosi. Dar 
daugiau, jam atsiranda laiko savCs pažinimui.
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Skaitytojas: Vis dプl to, k> konkrečiai reikia daryti, kad atsirast┧ didesnプ 
pasirinkimo laisvプ ir daugiau laisvo laiko?

Autorius: Kas liečia pasirinkimo laisvC, reikia stiprinti savo intelekt>, 
atliekant gerus darbus, klausantis švent┧ žmoni┧ nurodym┧ ir gilinant žinias 
apie tikr>j> laimC. Bet pradžiai reikia turプti bent kiek ryžto ir atrasti truput┊ 
laiko bendravimui su iškiliomis asmenybプmis.

Skaitytojas: Betgi aš visiškai, absoliučiai neturiu laiko!
Autorius: Neverkite, laisvo laiko visada galima rasti. Bet tai gali tik 

žmogus, kuris nori gyventi dorybプje ir kovoti su savo prakeiktu gobšumu. 
B┣tent gobšumas verčia žmog┧ dirbti, nesiskaitant su laiku. Jeigu jis tingi 
dirbti, tai ištiesCs kojas spokso ┊ televizori┧ ar ┊ laikrašt┊, ir taip mプgina nura-

minti gobšum> ir jo sukeltus r┣pesčius.
Skaitytojas: Kokios telelaidos sužadina s>monプje aistros gun>?
Autorius: Tai laidos, rodančios azartinius žaidimus, sport>, detektyvus, 

┊vairios pramoginプs ir politinプs programos. Žmogus aistros gunoje, nega-

lプdamas suvaldyti savo žingeidumo, nepajプgia atsispirti ┊pročiui stebプti tas 
programas. Tokiam beverčiam užsiプmimui jis aukoja netgi šeimyninius san-

tykius, mieg> ir valg┊. Taip yra todプl, kad televizijos laidos patenkina žmo-

gaus nor> kažk> gauti, ir jis nプ už k> to neiškeis ┊ bendravim> su dorybingais 
žmonプmis.

Skaitytojas: Panašu, kad j┣s kalbate apie mane. Bet darbe aš taip nu-

vargstu, kad man jau visai ner┣pi papildomas bendravimas. Jプg┧ užtenka tik 
televizoriui ┊sijungti.

Autorius: Aistros guna turi daug b┣d┧, kaip iš žmogaus atimti laik>. 
Vienas iš pagrindini┧ – atimti iš žmogaus jプgas ir entuziazm> k> nors keisti 
savo gyvenime. Tada mums atrodo, kad laisvo laiko tikrai nプra. Iš tikr┧j┧ 
laiko yra ┊ valias, tik mes neturime jプg┧ juo pasinaudoti. 

Bet žmogus, siekiantis dorybプs gunos, žino, kur rasti jプg┧. Žinodamas, 
kaip nepavargti darbo metu, jis sustiprina dorybプs gunos poveik┊ savo s>mo-

nei ir nedelsiant ne tik susigr>žina prarast> laik>, bet ir atranda jo daugiau. 
Jeigu j┣s stengsitプs dirbti ramia nuotaika ir po darbo laikysitプs vis┧ dienos 
režimo taisykli┧, tai energijos turプsite daugiau negu prieš darb>. Dorybingam 
žmogui darbas tampa savotiška mankšta, stimuliuojančia tolesnC veikl>. 

Jeigu darbo metu ┊prasite galvoti apie Diev>, jus tuoj pat ims globoti 
dorybプs guna ir su laisvu laiku tikrai nebus joki┧ problem┧.

Skaitytojas: Aš nesuprantu, kaip galima dirbti nenuvargstant, juk po 
┊tempto darbo nuovargis neišvengiamas. Ir koki> reikšmC turi poži┣ris ┊ dar-
b>? Pateikite koki┧ nors gyvenimišk┧ pavyzdži┧, kitaip aš nepajプgiu suvirš-
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kinti tokios informacijos.
Autorius: Užsiimdami izkult┣ra, žmonプs kartais išsisemia daugiau, 

negu darbe. Jie praranda daug izini┧ jプg┧, bet užtat psichinプs energijos pas 
juos atsiranda daugiau, negu buvo prieš treniruotC. Mankšt> galima pakeisti 
kitais aktyvaus poilsio b┣dais, bet čia svarbiausia, kad dvasinei praktikai rei-
kalinga ne izinプ, o tiktai psichinプ energija.

Skaitytojas: Vadinasi, dirbama daugiau, o nuvargstama mažiau. Kokia 
šio paradokso paslaptis?

Autorius: Paslaptis slypi poži┣ryje ┊ darb>. Aktyvus poilsis ir meilプ savo 
darbui vienas nuo kito nesiskiria. 

Skaitytojas: O kaip atsikratyti ┊pročio spoksoti ┊ televizori┧?
Autorius: Tai ne taip paprasta. Tik žinokite, kad žmogus, nustojCs veltui 

leisti laik>, nedelsiant pajunta vidinC ramybC. 
Skaitytojas: ┉domu, kokia galybプ gali mus priversti neži┣rプti tokias 

nuostabias laidas, propaguojančias seks>, prievart> ir nor> bet kokia kaina 
praturtプti?

Autorius: Ta galybプ – tai potraukis laimei dorybプs gunoje. Norint iš-

lavinti tok┊ potrauk┊, reikia kuo dažniau bendrauti su žmonプmis, turinčius 
labiau išaukštintus, negu m┣s┧, interesus.

Skaitytojas: Dar kart> sakau, kad aš visai neturiu laiko tokiam broliavi-
muisi. O gal ir jプg┧.

Autorius: Aš jums pasuleruosiu vien> ger> bendravimo b┣d>, kai nie-

kur nereikia eiti. ┉sijunkite audio┊raš>, kur b┣t┧ giedamos maldos ar šventi 
Dievo vardai. Atlikプjas turi b┣ti šventa asmenybプ. Toki┧ ┊raš┧ klausymas 
prilygsta bendravimui su dvasingais ir išmintingais žmonプmis. Tinka ir au-

dio- bei video┊rašai su ši┧ žmoni┧ skaitomomis paskaitomis, dokumentiniai 
ilmai apie juos.

Skaitytojas: O kur j┧ gauti?
Autorius: Tiesiog nuostabu, kaip gunos ┊takoja žmogaus s>monC. Jei-

gu norプtumプte nusipirkti koki┧ nors ger┧ cigareči┧, tikriausiai jums neb┣t┧ 
sunku susirasti, kur jos parduodamos, ar ne? Bet, mielasis, lygiai taip pat 
nesunku gauti ir dvasinプs literat┣ros – tereikia išsirinkti.

Skaitytojas: O koki> j┣s man parekomenduotumプte?
Autorius: Jeigu aš jums parinkčiau sužadプtinC pagal savo skon┊, j┣s j> 

vestumプte be joki┧ kalb┧, ar pirma gerai pagalvotumプte?
Skaitytojas: Ne, čia jau reikia ┊siklausyti ┊ savo vidin┊ bals>, todプl tok┊ 

reikal> žmogus turi sprCsti pats. Bet neblogai ir kit┧ nuomonプs atsiklausti.
Autorius: J┣s teisus, bet aš bandau jums ┊piršti kit> mint┊. Gerai, užduo-
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siu klausim> kitaip. Jeigu esate padorus jaunikis ir klausinプjate mane apie 
mano dukr>, kaip galvojate, ar aš pliurpsiu apie j> visokias nes>mones?

Skaitytojas: Aš jus supratau, tik nematau ryšio su dvasinプmis temomis.
Autorius: Bet koks bendravimas, nukreiptas ┊ dvasinius dalykus, susti-

prina tam tikr> tikプjim> ┊ Diev> ir leidžia pajusti santyki┧ su Juo skon┊. Vedos 
sako, kad bendravimas su Dievu yra daug intymesnis, negu su žmona.

Skaitytojas: Palaukit, palaukit. K> j┣s tuo norite pasakyti?
Autorius: Tik tiek, kad santykiai su žmona pasibaigs, kai nutr┣ks vieno iš 

j┣s┧ gyvenimo si┣las. O žmogaus santykiai su Dievu – amžini. Todプl dvasines 
žinias studijuokite kokias tik norite, bet išsirinkti turプsite pats. 

Skaitytojas: O jeigu kas nors mums bando primesti savo tikプjim> – kaip 
┊ tai reaguoti?

Autorius: Normaliai, juk kiekvienas tプvas myli savo dukr>. Bet šventas 
žmogus niekada ir niekam nesistengs piršti savo tikプjimo, nes jis supranta, 
kad kiekvienas turi savo individual┧ keli> ┊ Diev>. Iš kitos pusプs, su kiekvie-

nu smalsaujančiu jis pasidalins bent mažyte savo dvasini┧ išgyvenim┧ dalele, 
kad žmogus, esantis aistros ir neišmanymo gunose, pajust┧ nors menk> šešプl┊ 
t┧ santyki┧ su Dievu, kuriuos jis seniai seniai užmiršo. Todプl bendravimas su 
šventais žmonプmis niekad ir niekam nepakenkプ.

┉domu tai, kad šventas žmogus visiems padeda ugdyti tikプjim> dorybプs 
gunoje, todプl jis jokiu b┣du nebando keisti j┧ pasirinkto dvasinio kelio.

Skaitytojas: O jeigu tikプjimas peršamas kaip nors nepastebimai, paty-

liukais?
Autorius: Protingas žmogus nesiduos suvedžiojamas ir savarankiškai 

sprCs, kokie santykiai su Dievu jam reikalingi.
Skaitytojas: O ar ┊manoma tikプti Dievu aistros ir neišmanymo gunose?
Autorius: Daugiausia taip ir b┣na, neužmirškite, kad mes gyvename 

planetoje, kur vyrauja žemutinプs gunos. Apie tai smulkiau pakalbプsime kit> 
kart>, o dabar gr┊žkime prie m┣s┧ pokalbio apie intelekto sugebプjim> ┊veikti 
netikusius ┊pročius ir apie ┊vairius laimプs modelius.

Kadangi intelektas kontroliuoja visus m┣s┧ organizme vykstančius pro-

cesus, tai tik jis ir gali sutrukdyti nepageidaujam┧ nor┧ formavimuisi. Tik 
protingas žmogus sugeba lavinti savyje potrauk┊ dvasinei laimei.

Protingas žmogus atskiria, kuriuos norus reikia palaikyti, kuriuos – slo-

pinti. Šventai saugodamas širdyje tikプjim> šventraščiais ir savo mokytojais, jis 
ryžtingai atsiriboja nuo nor┧ ir potrauki┧, kurie jam trukdo progresuoti. Kitiems 
keli> ┊ tikr>j> laimC užstoja j┧ norai aistros ir neišmanymo gunose, iš kuri┧ jie 
susikuria ištisas ilosoines sistemas, pateisinančias j┧ gyvenimo b┣d>. 
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Pavyzdžiui, protingas žmogus, susidomプjCs labai gražia, protinga, išau-

klプta mergina, pajus jai stipr┧ potrauk┊, tačiau, b┣damas vedCs ir žinodamas, 
kuo tai gali baigtis, jis visaip stengsis atsikratyti šio nereikalingo jausmo. 
Neprotingas, ignoruodamas blaiv┧ prot> ir s>žinC, atsiduos atsiradusiam po-

traukiui ir pasistengs kuo labiau suartプti su mergina, kas vプliau jam pagal 
karmos dプsn┊ skaudžiai atsir┣gs.

Skaitytojas: Bet sutikite, kad jausm┧ suvaldym> dažnai lydi stipr┣s psi-
chiniai sukrプtimai.

Autorius: Taip, teisingai elgtis – ne barščius srプbti, bet protingas žmo-

gus supranta, kad nuolatinis savCs kontroliavimas artina j┊ prie dvasinプs lai-
mプs, ir todプl jis pasiruošCs kCsti bet kokius sukrプtimus.

Neišmanプlis nenori dプl kažkoki┧ princip┧ taikytis su iziniu ar psichiniu 
skausmu. Jis patenkintas savo norais ir visaip juos puoselプja, ┊sitikinCs, kad 
jie atneš jam laimC. „Ši mergina man patinka, ir jeigu aš su ja suartプsiu, tai, 
be abejo, b┣siu labai laimingas“. Jis visai negalvoja, kokios bus tokio suar-
tプjimo pasekmプs.

Žmonプs aistros ir neišmanymo gunose nejaučia tikros ir nuoširdžios meilプs 
savo artimui. ┉ artimuosius jie žvelgia kaip ┊ savo nuosavybC ir pasitenkinimo 
šaltin┊, tačiau patys jaučiasi visiškai nepriklausomi ir turintys teisC apgaudinプti.

Skaitytojas: Dabar kai kurie psichologai vedusiems žmonプms rekomen-

duoja b┣tinai ┊sitaisyti meilužes. Atseit, tai šeimyninプs laimプs garantas.
Autorius: Jeigu j┣s paž┊stamas su tokiu „psichologu“ ir norite patikrinti, 

kiek jis suvokia tai, k> kalba žmonプms, pasi┣lykite jam pirmai pradžiai ┊taisyti 
meiluž┊ savo žmonai. Kai j┣s po to pamatysite, koks jis pasidarプ „laiminges-

nis“, pagalvosite, ar reikia klausyti toki┧ „proting┧“ patarim┧.
Teiginys „Mano troškimai bus tokie, koki┧ aš norプsiu“ teisingas tik tuo 

atveju, kai mes turime pakankamai stipr┧ intelekt>, galint┊ atmesti visus bu-

vusius nuodプmingus norus, kurie netikプtai atsiranda dabar. Tačiau daugumoje 
atvej┧ šis teiginys reiškia, kad žmonプs nori pildyti visus savo norus. Toks pa-

siryžimas gal ir b┣t┧ vertas pagarbos, jeigu jis nerodyt┧ silpn> intelekt>. To-

kiems žmonプms paprastai pritr┣ksta valios ┊siklausyti ┊ s>žinプs bals> ir atmesti 
netikusius ┊pročius. Todプl jie visaip stengiasi patenkinti savo nepasotinamas 
jusles, tam skirdami vis> laik>. Darbui su savimi nelieka nei minutプs. PaskendC 
nuodプmプse, jie net nepagalvoja apie b┣tinybC siekti dvasinプs laimプs.

Skaitytojas: Atrodo, šit> klausim> išsiaiškinome. Dabar paaiškinkite, pra-

šau, k> reiškia šie m┊slingi žodžiai: „Siekdamas laimプs dorybプs gunoje, žmo-

gus pirmiausia geria nuodus, o jau paskui – nektar>“. Ar tai suprasti reikia 
tiesiogine ar perkeltine prasme?
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Autorius: Alkoholikai tai patiria tiesiogine prasme – pradプjus vartoti svai-
galus, pradžioje b┣na labai bjauru, bet paskui negali atsitraukti. Kas liečia lai-
mC dorybプs gunoje, tai norint j> pasiekti, pradžioje reikia ┊veikti norus aistros 
gunoje. Ši> kov> Vedos palygina su nuod┧ gプrimu.

Pasirodo, sunkiausia atsisakyti laimプs modelio, prie kurio mes jau pripra-

tome. Atvirai kalbant, tai b┣t┧ tiesiog ne┊manoma, jeigu mainais mes negautu-

me kažk> geresnio. Pavyzdžiui, žmonプs, kurie bando mesti r┣kyti, tik tuščiai 
gaišta laik>, jeigu jie tebeturi potrauk┊ šiai ydai. Jie nes>moningai galvoja apie 
uždraust>j┊ vaisi┧, ir kai tokios mintys pasiekia kulminacij>, noras nepaisyti 
sau duoto pažado ner┣kyti ┊veikia žmogaus vali>. Štai taip mus pavergia blogi 
┊pročiai.

O laimプs potraukis slypi intelekte, kuris kontroliuoja prot>.
Skaitytojas: Nejaugi žmogus, darydamas kvailystes, viso to nesupranta?
Autorius: Atrodo, kiekvienas žmogus turプt┧ suprasti, koks jis silpnas ir 

bejプgis prieš savo žalingus ┊pročius. Bet kur tau! Aistros guna atima savikri-
tikos jausm> ir objektyv┧ poži┣r┊ ┊ s>žinC. Todプl toks žmogus po kiekvieno 
nevykusio bandymo kovoti su savo tr┣kumais randa, kaip nuraminti save. Jo 
minči┧ eiga maždaug tokia: „Aš pamačiau, kad nプra jokios prasmプs mesti 
r┣kym>, nes tiek žmoni┧ r┣ko ir nieko blogo tame nemato. Ir visai neaišku, 
ar tai pakenks mano sveikatai, ar ne. Girdプjau, yra tokios gydomosios proce-

d┣ros – d┣minプs inhaliacijos, vadinasi, d┣mai kažkam gali b┣ti ir naudingi. 
Iš tikr┧j┧ aš jaučiu, kaip maloniai mane nuteikia cigaretプ, todプl organizmas 
reikalauja kartas nuo karto užsir┣kyti. Tikriausiai aš esu išimtis, kai kalbama 
apie r┣kymo žal>. Tiesa, pradプjau kosプti, na, ir kas? Po truput┊ aš kosčiojau ir 
prieš pradプdamas r┣kyti. Jau kai pajusiu, kad r┣kymas man tikrai kenksmin-

gas, tada ir mesiu. Aš tai galiu padaryti bet kuriuo metu. Dvi savaites išken-

čiau ner┣kCs, vadinasi, valios turiu užtenkamai, bet dabar supratau, kad jeigu 
aš šiuo metu mesiu r┣kyti, tai labai neigiamai atsilieps mano organizmui“. 

Skaitytojas: B┣tent taip aš ir galvojau, kai bandžiau mesti r┣kyti.
Autorius: O kaip dabar – r┣kote ar ne?
Skaitytojas: Mečiau, bet kažkaip ┊domiai. Tiesiog pradプjau laikytis die-

nos režimo ir pradžioje lyg tai kažko tr┣ko, o paskui net užmiršau, kad r┣-

kiau. Visiems pasakoju, kaip lengvai mečiau r┣kyti, bet niekas netiki.
Autorius: Atsikratyti blog┧ ┊proči┧ tikrai nプra lengva. J┣s norプjote pa-

keisti sav>j┊ laimプs supratim> ir ┊dプjote daug pastang┧, stengdamasis laikytis 
dienos režimo, todプl intelektas ir atsisakプ nuo to, kas pasirodプ ne taip jau ir 
patrauklu. Žmonプs, kurie nežino, kaip atsikratyti blog┧ ┊proči┧, bevelija ken-

tプti ir pasikliauti savo protu. Bet protas toli gražu neprilygsta intelektui, kuris 
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mus stengiasi nuvairuoti ┊ laimC. Todプl pastangos ┊veikti save, vadovaujantis 
proto išm>stymais, yra bergždžios.

Skaitytojas: Nepatikプčiau jumis, jeigu to neb┣t┧ atsitikC su manimi. 
Nuostabu, bet jeigu galvoji apie išaukštintus dalykus, teikiančius dvasinC 
laimC, ir tavo veikla nukreipta ta pačia kryptimi, tai žalingi ┊pročiai dingsta 
kažkaip savaime.

Autorius: J┣s ne išimtis. Tačiau daugelis pal┣žo kovoje su netikusiais 
┊pročiais, ir tik todプl, kad vadovavosi protu, o ne intelektu. Tai buvo netei-
singas kelias. Dauguma nesupranta, kad reikia stengtis daryti kuo daugiau 
dorybing┧ veiksm┧, pavyzdžiui, laikytis dienos režimo ir linkプti visiems lai-
mプs. Tai labai sustiprina intelekt>, o blogi ┊pročiai silpnプja ir galiausiai visai 
dingsta. 

Taigi kuo daugiau mes galvojame apie tai, kaip mesti r┣kyti, tuo mažiau 
šans┧, kad mums tai pasiseks padaryti. Bet jeigu mes nuolatos galvosime 
apie dorybingus poelgius, tai potraukis r┣kymui savaime dings.

Skaitytojas: Nesuprantu, kur čia tie nuodai, juk pagal j┣s┧ scenarij┧ 
viskas taip paprasta ir gera.

Autorius: Jeigu žmogui patiko elgtis dorybingai, tai visa, kas j┊ jungプ su 
žemutinプmis gunomis, nueina ┊ antr> plan>, ir gyvenimas prisipildo laimプs. 
Tačiau, norint pamプgti taip elgtis, reikia, vaizdžiai kalbant, išgerti nuodus. 
Kitaip sakant, reikia gerai pakovoti su aistros ir neišmanymo gunomis, sie-

kiant išvaduoti iš j┧ gniaužt┧ savo intelekt>.
J┣s prisiminkite, kaip iš pradži┧ buvo sunku keltis ankstyv> ryt>. Juk 

jeigu yra potraukis pasilepinti lovoje, o melstis ar kartoti šventus vardus ne-

sinori, tai rytinis kプlimasis atrodo kaip šventvagystプ ar pasityčiojimas iš tavo 
geriausi┧ jausm┧.

Skaitytojas: Atvirai kalbant, man pačiam sunku patikプti, kad aš jau ga-

liu atsikelti pusC šeši┧ ryto. Bet turiu pasakyti, kad kiekvien> kart>, kai man 
tai pavyksta, diena b┣na žymiai geresnプ, todプl aš ir noriu toliau laikytis tokio 
režimo.

Autorius: Tai ir yra potraukis dorybingai laimei, ir jis jus atpratino nuo 
┊pročio kirmyti lovoje.

Skaitytojas: Jeigu aš norプsiu dar giliau pasinerti ┊ dorybプs gun>, tai man 
vプl prisireiks gerti nuodus?

Autorius: Kiekvien> kart>, kai norime sustiprinti dorybプs gunos poveik┊ 
m┣s┧ intelektui, mes tuoj pat susiduriame su ┊vairiais sunkumais. Bet kai 
žmogus pajunta potrauk┊ dorybingai laimei, tai visas kli┣tis savo kelyje jis 
priima kaip tos laimプs atributus.
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Skaitytojas: Pas j┊ atsiranda koks nors priešnuodis?
Autorius: Kaip nuodingos gyvatプs ┊kandimas mangustai suteikia jai dar 

daugiau ryžto kautis, taip ir askezes dorybingas žmogus sutinka su džiaugs-

mu. O aistros gunoje, norint tapti dorybingu, kur┊ laik> tenka gerti nuodus, 
atsisveikinant su savo ┊prastiniais, šiai gunai b┣dingais požymiais.

Skaitytojas: O kaip suprasti kit> šventrašči┧ teigin┊, kad laimプ aistros 
gunoje iš pradži┧ atrodo kaip nektaras, o paskui virsta nuodais?

Autorius: Apie tai – sekančiame pokalbyje.
Išvada: šiame pasaulyje yra keturi pagrindiniai laimプs modeliai: trys 

– dorybプs, aistros ir neišmanymo gunose bei dvasinプ laimプ. Absoliuti daugu-
ma žmoni┧ trokšta laimプs aistros ir neišmanymo gunose, kuri yra, vaizdžiai 
kalbant, tik tuščia saldumyno pakuotプ. Dorybingos laimプs savybプ – ji su-
stiprina m┣s┧ potrauk┊ dvasiniams dalykams. Ir tik dvasinプ laimプ mus pil-
nutinai patenkina. Todプl kiekvienas protingas žmogus turプt┧ siekti dvasinプs 
laimプs, stengdamasis suvokti, k> konkrečiai jo atveju reikia daryti. 

Pirma – nektaras, paskui – nuodai

Taigi Žemプs gyventojus labiausiai ┊takoja aistros guna, todプl dauguma j┧ 
turi stereotipin┊ laimプs supratim>, b┣tent, kad laimプ – tai pinigai, puikus bu-

tas, prestižinプ darbovietプ, gera reputacija, ryšiai, prabangi mašina, ideali šei-
ma ir t. t. Tai ir yra tas nektaras, kuris vプliau virsta tikr┧ tikriausiais nuodais.

Visi, kurie pateko ant šios meškerプs, gyvenimo saulプleidyje patiria nu-

sivylim>. Vedos teigia, kad žmonプs aistros gunoje prieš mirt┊ gailauja savo 
beprasmiškai praleisto gyvenimo ir nerimsta dプl užgyvento turto. Jaunystプje 
jie mプgavosi nektaru, subrendC be perstojo r┣pinosi, kaip prasigyventi ma-

teriali┧ vertybi┧, ir štai dabar, senatvプje, juos kamuoja nusivylimas, kančios 
ir ligos.

Skaitytojas: J┣s, kaip visada, kalbate nemalonius, prieštaringus ir nesu-

prantamus dalykus. Kodプl aš turプčiau pergyventi dプl savo užgyvento gero, 
jeigu jis pateks mano mieliems vaikams? Ir kodプl j┣s taip negatyviai vertina-

te tai, kad aš noriu apr┣pinti savo vaikus?
Autorius: Žmonプs aistros gunoje nuoširdžiai galvoja, kad jie gyvena 

tik dプl vaik┧. Kaip paskui paaiškプja, tie j┧ norai nebuvo jau tokie nuošird┣s, 
todプl vaikai užauga be jokio supratimo apie dプkingum>.

Skaitytojas: Kaip tai nプra nuoširdaus noro? Kas čia blogo, jeigu svar-
biausias mano gyvenimo tikslas – vaik┧ gerovプ ir laimプ? Sakyčiau, kad tai 
pats kilniausias žmogaus gyvenimo tikslas. Kodプl gi vaikai turプt┧ užaugti 
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nedプkingi?
Autorius: J┣s teisus, tai pakankamai rimtas tikslas. Tačiau, esant aistros 

gunoje, ne taip lengva suprasti, kokie turi b┣ti vaik┧ ir tプv┧ santykiai. Dažnai 
mums atrodo, kad esami santykiai visiškai nesavanaudiški, bet realybプ b┣na 
visai kita.

Si┣lau ši> tem> panagrinプti giliau. Sakykite, k> žmogus pirmiausia turプt┧ 
duoti savo vaikams, jeigu jau jis tvirtai nusprendプ padaryti juos laimingais?

Skaitytojas: Pirmiausia reikia pasir┣pinti, kad jie gaut┧ kuo geresn┊ iš-

silavinim>. Tai garantuos j┧ tolesn┊ sプkming> gyvenim>.
Autorius: Sutinku, svarbiausia išsilavinimas. O kas tai yra – geras išsi-

lavinimas?
Skaitytojas: Žinau, kad mudviej┧ nuomonプs šiuo klausimu skiriasi. Ta-

čiau aš, kaip ir dauguma solidži┧ žmoni┧, galvoju, kad ger> išsilavinim> ga-

lima gauti tiktai prestižinプje mokykloje, kurioje yra profesional┣s dプstytojai 
ir naudojamos pažangiausios mokymo metodikos. 

Autorius: M┣s┧ nuomonプs kol kas nesiskiria. O kaip j┣s ┊sivaizduojate, 
kas tai yra – pažangios mokymo metodikos?

Skaitytojas: Pirmiausia tai geras mokini┧ paruošimas naujausi┧ mokslo 
pasiekim┧ srityje, kalb┧ mokymas ir, žinoma, solidžios mokslo ┊staigos di-
plomas. Jeigu aš padプsiu vaikui ┊gyti ger> specialybC ir gauti gerai apmoka-

m> darb>, tai jausiuos išpildCs savo tプvišk> pareig>.
Autorius: Matau, kad j┣siškis laimプs supratimas yra visiškoje aistros 

gunoje, ir jeigu j┣s pasieksite nusibrプžt> tiksl>, tai pirmiausia paragausite 
nektaro, o paskui teks gerti nuodus.  

Skaitytojas: O kaip j┣s suprantate pažangias mokymo metodikas?
Autorius: Tai – ger┧ charakterio bruož┧ lavinimas, kas vプliau padプs vai-

kui pasirinkti aukščiausi> gyvenimo tiksl> – išmokti mylプti Diev> ir darbuo-

tis kit┧ labui. Mokslinプs disciplinos šiame procese užima toli gražu ne pači> 
svarbiausi> viet>. Todプl pats geriausias išsilavinimas b┣na tada, kai vaikams 
perteikiami doroviniai principai, ugdomos geros savybプs ir s>moningas po-

ži┣ris ┊ Diev>, pasaul┊, žmones ir pat┊ save.
Vaikui b┣tinai reikia ┊skiepyti principus, kuri┧ dプka jis galプt┧ tobulプti. 

Todプl jam reikalingi ne bet kokie mokytojai, reikia, kad j┊ mokyt┧ šventi 
žmonプs, kurie jam b┣t┧ ne tik mokytojai, bet ir auklプtojai. Vaik> reikia mo-

kyti ne žodžiais, o gyvu pavyzdžiu, ir lavinti ne tiek jo prot>, kiek intelekt>.
Žmog┧ neabejotinai lydプs sプkmプ ir dvasiniame, ir pasaulietiniame gy-

venime, jeigu jis gaus dvasin┊ bei dorovin┊ išsilavinim> ir turプs tinkam> lai-
mプs supratim>. Vienok to negalima pasakyti apie žmog┧, kuris tegu ir turi 
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geriausi> išsilavinim> visuotinai priimta šio žodžio prasme, bet neturi ger┧ 
savybi┧.

Skaitytojas: Juokas, ir tiek. Kur j┣s rasite mokykl>, kurioje dプstyt┧ 
šventikai ir išminčiai?

Autorius: Tokios mokyklos ne tik yra, bet ir aktyviai veikia bet kurioje 
religinプje konfesijoje. Vedinプje kult┣roje jos vadinamos gurukulomis. Guru 
– tai žmogus, kuris yra ne tik mokytojas, bet ir auklプtojas bei globプjas, kula 

– mokykla. Vadinasi, gurukula – tai mokykla, kur vaikus mokina guru, o ne 

eiliniai mokytojai.
Jeigu taip norite, kad j┣s┧ vaikai gaut┧ pat┊ geriausi> išsilavinim>, kodプl 

negalite suieškoti jiems toki> mokykl>? Pasaulyje j┧ yra tikrai daug. Tačiau 
toli gražu ne visi tプvai gali leisti ┊ jas vaikus.

Skaitytojas: Brangu ar dideli konkursai?
Autorius: Ne, tiesiog ten pirmiausia pasidomi, kokie pretendento tプvai. 

Jeigu j┧ nedomina dvasinプ praktika ir savCs pažinimas jiems tik abstraktus 
terminas, tai j┧ vaikams kelias ┊ toki> mokykl> bus uždarytas. Obuolys nuo 
obels netoli tesirita, ir jeigu tプvams ner┣pi minプti dalykai, tai ir j┧ vaikeliai 
nerodys didelio susidomプjimo dvasiniais mokslais. 

Skaitytojas: Na, gerai, sakykim, aš rimtai susidomプjau savCs pažinimu, 
ko tik nepadarysi dプl vaik┧. Manykim, kad mano s┣n┧ priプmプ ┊ t> mokykl>, 
ir jis j> pergalingai baigプ. O kas toliau? Kur dabar ┊sidarbinsi be solidžios 
mokymo ┊staigos diplomo, nebent sargu ar kiemsargiu. Jam beliks viena 
išeitis – tapti vienuoliu ir vis> gyvenim> atgailauti už savo dar nepadarytas 
nuodプmes.

Autorius: Jeigu j┣s┧ s┣nus taps vienuoliu ir vis> gyvenim> užsiims dva-

sine praktika, tai reikš, kad j┣s tobulai atlikote savo tプviškas pareigas. Taip 
sako Vedos. Tačiau neb┣kite šiuo atžvilgiu naivus – žinokite, kad tikrumoje 
iš t┧, kurie baigia dvasines mokyklas, devyniasdešimt procent┧ gyvena pa-

prast> šeimynin┊ gyvenim>. 
J┣s┧ ┊vaizdis apie j┧ b┣sim> veikl> irgi šiek tiek neatitinka realybプs. 

Kaip j┣s galite galvoti, kad žmogus, turintis idealias charakterio savybes, 
nesugebプs rasti gero darbo? Kiekvienas viršininkas tik ir svajoja apie tokius 
pavaldinius, nes jie ne tik patys b┣na laimingi, bet ir sugeba ta laime dalintis 
su bendradarbiais, artimaisiais ir aplinkiniais žmonプmis.

Tačiau nepuoselプkite iliuzij┧, kad taip bus ir tuo atveju, kai j┣s duosite 
vaikui prestižin┊ išsilavinim> pagal savo dabartin┊ supratim>. Didelプ tikimy-

bプ, kad senatvプje j┣s gersite anaiptol ne nektar>. 
Skaitytojas: M┣s┧ pokalbis vプl darosi nelabai malonus. Nejaugi j┣s ti-
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krai galvojate, kad jeigu aš savo vaikams duosiu tok┊ išsilavinim>, kok┊ aš 
┊sivaizduoju, tai senatvプje b┣siu nelaimingas?

Autorius: Aš tik persakau tai, kas parašyta Vedose. Jeigu kažkoki┧ pro-

blem┧ sprendim> ┊takoja aistros guna, tai pirmieji rezultatai bus kaip nekta-

ras, o vプliau teks gerti nuodus. 
Skaitytojas: Tai labai rimtas pareiškimas, todプl aš reikalauju kuo nuo-

dugniau paaiškinti, kaip, sutinkamai su j┣s┧ nuomone ir vediniais nurody-

mais, vystysis mano santykiai su vaikais, jeigu aš nepakeisiu savo nuomonプs 
apie j┧ b┣sim> laimC?

Autorius: Jeigu j┣s┧ vaikai gaus t> taip vadinam> prestižin┊ išsilavinim> 
ir turプs visas galimybes padaryti ger> karjer>, j┣s b┣site ganプtinai laimingas 
– gersite sav>j┊ nektar>. Jeigu vaikai ras gerai apmokam> darb> su gerais 
viršininkais ir bendradarbiais, turプsite galimybC dar kart> pasimプgauti nek-

taru. Vプliau jie sukurs šeimas ir, tikriausiai, tai bus j┣s┧ paskutinis nektaro 
gurkšnis. Toliau, tegu ir po truput┊, bet teks siurbčioti nuodus.

Skaitytojas: Nekalbプkite m┊slプmis, paaiškinkite, kaip tai atrodys mano 
atveju.

Autorius: Tam tikslui reikプs labiau pasigilinti ┊ j┣s┧ santykius su vaikais. 
Ir taip, žmonプs aistros gunoje šventai ┊sitikinC, kad vis> savo gyvenim> 

jie pašventプ vaikams. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad j┧ motyvacija 
yra visiškai nesavanaudiška, todプl jie, matydami klestinčius vaikus, turプt┧ 
pelnyti laiming> senatvC. Bet atminkite, kad aistros guna ir nesavanaudiš-

kumas – nesuderinami dalykai. Bet kokie poelgiai šioje gunoje pagr┊sti tik 
asmeniniais interesais. Varomoji jプga, verčianti savanaudiškus tプvus r┣pintis 
savo vaikais, yra materiali laimプ, tik jau sukurta ne j┧ pači┧, o j┧ vaik┧ ranko-

mis. Tam tikslui jie pasiruošC investuoti bet kokius pinigus vaik┧ mokslams, 
tikプdamiesi savo laiku gauti gerus dividendus materialios gerovプs pavidalu.

Viskas b┣t┧ labai gražu, jeigu nepasireikšt┧ šalutinis efektas – tプvai to-

kiu b┣du pripratina vaikus daugiausia dプmesio skirti sau, o ne kitiems žmo-

nプms. Taip jie užauga išbaigtais egoistais, o j┧ tプvai priversti gerti nusivyli-
mo nuodus.

Skaitytojas: Bet kodプl j┣s tvirtinate, kad noras padプti vaikams yra sa-

vanaudiškas? 
Autorius: J┣s taip kalbate todプl, kad mudu dar rimtai neaptarプme, kas 

yra egoizmas. Jeigu tプvai b┣t┧ tokie nesavanaudžiai, kaip j┣s ┊sivaizduojate, 
jie vienodai r┣pint┧si tiek savais, tiek svetimais vaikais. Bet gyvenime taip 
nプra, j┣s gi matote.

Skaitytojas: Na, ir teisingai, kiti vaikai irgi turi tプvus, kurie jais r┣pina-
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si. Jeigu jie neturプt┧ tプv┧, tada b┣t┧ galima ir jais pasir┣pinti.
Autorius: Visi tプvai turi r┣pintis savo vaikais, bet ne kaip savo nuosavy-

be, o kaip individualybe, kurios atžvilgiu jie turi tam tikras pareigas. Kai jie 
augina vaikus ne savanaudiškai, o vedini pareigos jausmo, j┧ širdyje visada 
atsiras vietos ir kitiems vaikams. Toki┧ tプv┧ s>monC ┊takoja dorybプs guna.

Skaitytojas: Bet kurie tプvai, kuriuos j┣s ┊vardijate kaip egoistus, gali 
pagalvoti ir apie kitus vaikus, kas čia sudプtingo?

Autorius: Žinoma, pagalvoti nesunku, piniginプ nuo to nesuplonプs. Bet 
žmonプs vertinami pagal poelgius. Taigi pradプkite realiai r┣pintis visais pa-

ž┊stamais vaikais, skirdamas jiems tiek pat jプg┧ ir šilumos, kaip ir savie-

siems. Kodプl gi ne? Tada ir j┣s┧ vaikai užaugs gailestingi ir nesavanaudiški, 
o j┣s galプsite lengva širdimi laukti senatvプs, nes jie jumis r┣pinsis labiau 
negu savimi. 

Si┣lau jums tapti vienos idプjos iniciatoriumi. Jeigu tプvai tokie nesava-

naudiški, kaip j┣s tvirtinate, tai nプra jokios prasmプs tiek dプmesio ir lプš┧ skirti 
b┣tent savo vaikui. Sudarykite tarpusavyje paž┊stam┧ tプv┧ grupC, surinkite 
iš j┧ pinigus ir padalinkite ┊ tiek dali┧, kiek yra vaik┧. Pinigai bus skirti j┧ 
mokslams. Kadangi tプviški ši┧ žmoni┧ jausmai skirti visiems vaikams, tai 
kiekvienas duos lygiai tiek, kiek reikia. Gera mintis, ar ne?

Skaitytojas: Bijau, kad j┣s teisus, ir daugumos žmoni┧ meilプ savo vai-
kams vis dプl to yra savanaudiška. Jeigu aš imsiuosi tokios iniciatyvos, tai 
greičiausiai kepurプje bus tik mano pinigai. 

Autorius: Gal b┣t┧ ir ne visai taip, tačiau nプra jokios abejonプs, kad kiti 
tプvai pinig┧ duot┧ mažai.

Skaitytojas: Bet juos galima pateisinti – kas dabar turi daug pinig┧?
Autorius: Taip, bet dプl savo vaiko jie pasiruošC net badauti, tačiau ┊ 

bendr> katil> atiduot┧ daug mažiau, negu reikia individualiam j┧ vaiko mo-

kymui. Taigi nプra jokios abejonプs, kad tプv┧ noras padaryti savo vaikus lai-
mingais yra savanaudiškas.

Skaitytojas: Gerai, aš sutinku, kad visiško nesavanaudiškumo šiuo 
atveju nプra. O argi žmogus, esantis dorybプs gunoje, kitais vaikais r┣pinasi 
taip pat kaip ir savais?

Autorius: Kiekvienam žmogui savi vaikai sužadina egoistinius jaus-

mus, kurie skatina jais r┣pintis labiau negu kitais. To neišvengia ir dorybin-

gas žmogus, tik jis supranta, kad vaikams nereikia skirti per daug dプmesio, 
nes tada jie užaugs egoistais. Todプl jis kiek ┊manoma stengiasi kitais vaikais 
r┣pintis taip pat, kaip ir savaisiais. 

Kiekvienas dorybingas žmogus nuolatos kovoja su savo egoizmu. Jis 
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puikiai supranta, kad r┣pinimasis tik savo vaikais nプra jau toks nesavanau-

diškas. Tプv┧ egoizmas persiduoda vaikams, ir tai neprisideda prie j┧ cha-

rakterio tobulinimo. Tačiau tプv┧ pareiga – išauklプti gerus vaikus, o tam rei-
kalingas asmeninis nesavanaudiško gyvenimo pavyzdys. Todプl dorybingi 
žmonプs savo vaikus stengiasi auklプti, o ne lepinti. Tai paprasta, jeigu šeimos 
gyvenimas grindžiamas dvasinio pažinimo principais.

Visa tai žinodami ir skatinami pareigos jausmo, dorybingi tプvai nedaro 
didelio skirtumo tarp savo ir kit┧ vaik┧. Jie supranta, kad jeigu vaik┧ auklプji-
me dominuos savanaudiški interesai ir, tuo pačiu, aistros guna, tai nereikia ti-

kプtis, kad jie užaugs padoriais žmonプmis ir suteiks tプvams daug džiaugsmo.
Skaitytojas: Aš kažkodプl nesuprantu tokios pozicijos. Kaip tie dorybin-

gieji gali savo vaik┧ auklプjim> laikyti svarbiausiu gyvenimo tikslu, tuo pat 
metu b┣dami ┊sitikinC, kad toks gyvenimas perdプm savanaudiškas? Kažkoks 
absurdas. 

Autorius: Todプl dorybingas žmogus ir nelaiko vaik┧ auklプjimo svar-
biausiu tikslu. Jis supranta, kad tokia pozicija yra aistros gunoje, ir ji nepa-

darys jo laimingu. Jis taip pat žino, kad jeigu jo šeima orientuosis ┊ dvasinio 
gyvenimo principus ir meilC Dievui, tai ir vaikai užaugs nesavanaudžiai ir 
mylintys ne save, o Diev>.

Jeigu svarbiausias m┣s┧ gyvenimo tikslas vis dプl to bus vaik┧ auklプjimas, 
šeimos gyvenimo centre jie matys save, o ne Diev>, todプl užaugs egoistais. 
Tai žinodamas, dorybingas žmogus visas jプgas skiria Dievo tarnystei. PajutCs 
potrauk┊ tokiam gyvenimui, jis stengiasi dalintis savo laime su aplinkiniais 
žmonプmis. Vaikai, pamatC, kad nesavanaudiškas gyvenimas j┧ tプvams teikia 
daug laimプs, patys pradeda gyventi kit┧ labui ir taip pat darosi laimingi. Visa 
tai vyksta dプl to, kad vaikai ┊traukiami ┊ tiesos pažinimo proces>.

Skaitytojas: Vadinasi, anot Ved┧, žmogus neturプt┧ orientuotis ┊ dory-

bing> vaik┧ auklプjim>?
Autorius: J┣s neteisingai mane supratote, žmogus turi išauklプti gerus 

vaikus, tik reikia žinoti, kad yra dar svarbesnis tikslas – pasiekti dvasin┊ to-

bulum> pačiam ir padプti tai padaryti savo vaikams.
Skaitytojas: Jeigu mano tikslas – nesavanaudiškai r┣pintis savo vaikais, 

tai nejaugi jie užaugs savanaudžiai? 
Autorius: Jeigu j┣s savo vaikais r┣pinsitプs nesavanaudiškai, tai jie ne-

užaugs egoistais. Tik ne taip paprasta suvokti, kaip b┣ti nesavanaudiškam 
vaiko atžvilgiu. Negalima jo laikyti savo k┣nu ir krauju, atプjusiu ┊ pasaul┊ 
tam, kad patenkint┧ tプv┧ tuštybC. Tプvai privalo suprasti, kad vaikas yra as-

menybプ, kurios atžvilgiu jie turi tam tikr┧ pareig┧. 
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Jeigu j┣s┧ tikslai vaik┧ atžvilgiu bus nesavanaudiški, tai užaugC jie bus 
dori žmonプs. Tačiau dar kart> kartoju, kad noras gyventi tik dプl savo vaik┧ 
kyla vien iš egoistini┧ paskat┧. Dプl to jie irgi bus egoistai, ir tプvai turプs gerti 
nuodus. Tiesiog j┣s dar gerai nesuprantate, kas tai yra nesavanaudiškas r┣pi-
nimasis savo vaikais.

Skaitytojas: Tai paaiškinkite, nes aš jau visai nieko nebesuvokiu. Kaip 
nesavanaudiškai r┣pintis vaikais, ir kaip pasireiškia mylinčio tプčio egoizmas.

Autorius: Egoizm> sudaro du dalykai: poj┣tis „aš“, kuris verčia mus r┣-

pintis savo gerove, ir poj┣tis „mano“, kuris verčia r┣pintis savo artimaisiais. 
Kai poj┣tis „mano“ b┣na stipresnis už sav>j┊ „aš“, tプvai visk> pasiruošC ati-
duoti vaikams. Taip j┧ s>monC ┊takoja egoizmas, arba savisaugos jausmas. 
Vaikai skiriasi nuo manCs, tai nesu aš, bet jie priklauso man, ir šis jausmas 
yra perdプm egoistiškas. Jeigu kenčia svetimi vaikai, tai paaukoti j┧ labui savo 
gyvenim> paprastai nesinori.

Skaitytojas: Jeigu noras atiduoti gyvenim> savo vaikams yra mano ego-

izmo pasireiškimas, tai aš tik sveikinu tok┊ egoizm> ir visada pasiruošCs juo 
vadovautis.

Autorius: Aš irgi sveikinu toki> egoizmo išraišk>, bet vis tik reikia b┣ti 
atsargesniam su tuo „mano“ poj┣čiu, nes toks, atrodo, kilnus jausmas tik 
gadina vaik>.

Skaitytojas: Vadinasi, jeigu tプvai galvoja tik apie savo vaikus, tai jie 
užaugs egoistais, ir tada nei tie, nei tie nebus laimingi?

Autorius: Deja, taip. Jeigu vaikai mato, kad visas tプv┧ dプmesys skiria-

mas tik jiems, jie pradeda galvoti, kad ir kiti žmonプs j┧ atžvilgiu turi taip 
elgtis. Taip juose išsikeroja egoizmas. Kai seniems tプvams reikalinga parama, 
vaikai, pripratC, kad b┣t┧ tenkinami tik j┧ poreikiai, jiems nepadeda. Vaik┧ 
egoizmas pasireiškia kitaip nei tプv┧, jie linkC tik imti ir nieko neduoti. Ir kai 
jau nebプra k> imti, j┧ elgesys tプv┧ atžvilgiu darosi negatyvus. Dažnai jie tik ir 
laukia, kad j┧ „protプviai“ greičiau pasimirt┧.

Skaitytojas: Nejau vaikai gali taip elgtis su tプvais, kurie jiems pašventプ 
vis> savo gyvenim>?

Autorius: Kartoju: egoistas savo vaikais r┣pinasi kaip savo paties dale-

le. Ar galima tokiu atveju sakyti, kad jis pašventプ savo gyvenim>  kažkam ki-
tam, o ne sau? Žinoma, ne. Taigi ir jo vaikai užauga savanaudžiai. Jie sukuria 
šeimas, kur ir puoselプja savo egoizm>, o tプvus palieka už borto.

Žmonプs aistros gunoje aukojasi tik savo šeimai ir visur ieško tik savo 
naudos. B┣dami vaikais, jie atranda laimC tプv┧ meilプje, vプliau j┧ dプmesys 
nukrypsta ┊ priešingos lyties atstovus, ir taip jie vis labiau pasineria ┊ savo 
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asmenin┊ gyvenim>, po truput┊ atitoldami nuo tプv┧. O tプvai nuoširdžiai vilia-

si, kad j┧ pasiaukojimas vaikams kada nors bus atlygintas, ir nemažiau nuo-

širdžiai nustemba, kai nesusilaukia iš j┧ dプkingumo. Senatvプje ši> nuostab> 
pakeičia didžiulis nusivylimas, ir tai veikia kaip nuodai.

Skaitytojas: J┣s tvirtinate, kad savanaudžiai vaikai savo tプvams jaus 
atvir> priešiškum>?

Autorius: Ne, aiškiai išreikšto negatyvo j┧ elgesyje nebus, aistros guna 

pasireiškia per užmaskuot> antagonizm>. Vaikai atrodys malon┣s bei r┣pes-

tingi, bet tikruosius j┧ jausmus parodys tai, kiek jiems artimos tプv┧ proble-

mos. O tプvai lengvai pajunta vaik┧ priešiškum>, ir daugelis tada pagaliau 
supranta, kad gyvenimas praslydo pro pirštus ir jiems nieko nebeliko. Jie 
pradeda jaudintis dプl savo turto, kur┊ kaupプ vis> gyvenim>, ir kuris dabar 
atiteks nedプkingiems vaikams. Tiems patiems, kurie išduoda tプvus tuo metu, 
kai jiems gyvenime telieka senatvプ su visais jos vargais. Visk>, dプl ko gyven-

ta, teks atiduoti tiems, kurie tave išdavプ. Argi tai laimプ?
Skaitytojas: Taip, nepavydプtina baigtis. Tačiau tenka pripažinti, kad tai 

tipiškas atvejis. Bet aš narsiai netikiu, kad taip bus ir su manimi. Nejaugi toks 
likimas laukia vis┧ žmoni┧, kuri┧ svarbiausias gyvenimo tikslas – vaikai?

Autorius: Tikime ar ne, bet turime pripažinti, kad yra tam tikri gamtos 
dプsniai, kuri┧ tikslas – išmokyti mus teisingai gyventi. Jie niekam nedaro 
išimči┧, ir jiems ne┊manoma pasipriešinti. Jeigu mes esame aistros gunoje ir 
galvojame, kad svarbiausias gyvenimo tikslas – pinigai, tai kanči┧ neišveng-

sime ir vaikams laimingos ateities nesukursime.
Skaitytojas: Vadinasi, vaikais nesir┣pinkime, tegu gyvena, kaip išmano?
Autorius: Aistros guna jus verčia m>styti kraštutinumais. Dorybingas 

žmogus nuolatos galvoja apie savo vaik┧ gerovC, bet, skirtingai nuo tプv┧, ku-

rie yra aistros gunoje, jis netarnauja vaikams. Jis mokina juos padプti žmonプms 
ir tarnauti Dievui. Jeigu svarbiausias žmogaus gyvenimo tikslas yra dvasinis 
progresas, tai, tarnaudamas Dievui, jis ir vaikus užaugins tokius pačius. Tプv┧ 
nesavanaudiškumas teikia vaikams didžiausi> laimC ir glob>. 

Skaitytojas: Atrodo, supratau, k> norite pasakyti. R┣pindamasis savo 
vaikais, dorybingas žmogus nesikoncentruoja ┊ juos, atvirkščiai, vis> savo ir 
j┧ dプmes┊ stengiasi sutelkti ┊ tarnystC Dievui ir žmonプms. Vaikai seka tプvo 
pavyzdžiu ir nejaučia jokios dプmesio stokos savo atžvilgiu, nes visa šeima 
┊sitraukusi ┊ dorybing> veikl>.

Autorius: Taip, dorybingi vaikai prašo, kad jiems leist┧ darbuotis vis┧ 
labui, priešingu atveju jie bus nelaimingi. Gerai, kad j┣s tai išsiaiškinote. Šiaip 
jau nelengva suprasti, kaip žmonプs, daugiau r┣pindamiesi kit┧ gerove, o ne 
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savo vaikais, vis tik ┊sigudrina juos gerai išauklプti. Bet tai paprasta – tereikia 
juos užimti nesavanaudiška veikla, tai yra, tarnyste Dievui.

Skaitytojas: Vadinasi, dorybingi vaikai b┣na laimingi ne imdami, o da-

lindamiesi su kitais?
Autorius: Panašu ┊ tai, kad šis klausimas jums jau aiškus.
Skaitytojas: Pradedu suprasti, kad aistros guna – gana pavojingas reika-

las. Ar galプtumプte pateikti daugiau pavyzdži┧, kaip žmogus, turintis potrauk┊ ┊ 
laimC aistros gunoje, pirmiausia išsigeria nektar>, o paskui nuodus?

Autorius: Taip, mielai, – sekančiame pokalbyje.
Išvada: tokia tai r┣sti tikrovプ – jeigu mes turime neteising> laimプs supra-

tim> ir gyvename tik sau, neišvengiamai ateis ašar┧ ir nusivylim┧ laikas. Šios 
taurプs neišvengsime ir tada, kai mums atrodys, kad vis> gyvenim> pašventプme 
aukštiems idealams, nors iš tikr┧j┧ tik puoselプjome sav>j┊ egoizm>.

Todプl kiekvienas protingas žmogus turi suprasti, dプl ko jis gyvena, kokie 
jo siekiai. Juk niekada ne vプlu pakreipti gyvenim> kita, tiesesne vaga. Dory-
bingos veiklos rezultatus mes persinešame iš vieno gyvenimo ┊ kit>. Netgi gi-
lioje senatvプje, kupinoje nusivylim┧, reikia mプginti suvokti tikr>j┊ gyvenimo 
tiksl>. AtmetCs bereikaling> li┣des┊, žmogus dar turi galimybC sutelkti savo 
mintis ┊ Diev> ir pasiekti aukščiausi> gyvenimo tobulum>.

Skanﾖs gｫrimai ne visada naudingi

Daugum> žmoni┧ ┊takoja aistros guna, todプl jie kupini entuziazmo tik 
tada, kai užuodžia pinigus, kurie si┣lo išsvajotus malonumus. Visas j┧ gy-

venimas sukasi apie pinigus, prestiž> ir seks>. Jaunystプje jie eikvoja laik> 
k┣niškai meilei ir panašiems malonumams, gyvena dabartiniais ir ┊sikvepia 
b┣simais gyvuliškais džiaugsmais ir kitokios laimプs ne┊sivaizduoja, nesu-

prasdami, kad ateityje toks maloniai svaiginantis gプrimas taps nuodais. J┧ 
santykiai su kitais žmonプmis persunkti egoizmo ir todプl ilgainiui darosi vis 
blogesni, o kažkada buvCs sveikas k┣nas tampa ligotas ir susidプvプjCs. Ga-

liausiai jie supranta, kad j┧ svajonプs apie materiali> laimC yra tik graži, bet 
nevalgoma saldainio pakuotプ. 

Skaitytojas: O aš kažkaip nejaučiu, kad ateityje manCs laukia kokios 
nors kančios. Nesuprantu – argi tai ┊manoma, jeigu esi vis┧ gerbiamas ir 
pakankamai turtingas?

Autorius: Suprasite, kai ateis laikas. Aistros guna neleidžia savo globo-

tiniams nusivilti anksčiau laiko, todプl jie gyvena viltimis apie šviesi> ateit┊. 
Tokios viltys – aistros gunos varomoji jプga, verčianti žmones ┊temptai dirbti.
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Viso to galima išvengti, patekus ┊ dorybプs gunos prieglobst┊. Dorybin-

gam žmogui nereikia laukti laimプs, nes jis visada laimingas, netgi gyvenda-

mas nepritekliuje. 
Skaitytojas: Bet jeigu nプra reikiamo supratimo, tai kokia prasmプ apsi-

mesti laimingu, kai iš tikr┧j┧ viskas blogai?
Autorius: J┣s teisus, kol s>monプ neapsivaliusi, reikプs gerti nuodus, tai 

yra, kovoti su savo tr┣kumais, bet dorybingo žmogaus tai neg>sdina. Jis mato 
b┣sim> laimC ir dプl jos pasiruošCs atkentプti.

Skaitytojas: Aš vis dプl to nesuprantu, kodプl žmogui, turinčiam daug 
pinig┧, reikia kentプti. Juk pinigai – tai visuotinプ pagarba, gera visuomeninプ 
padプtis ir puikus gerb┣vis. Argi tai ne laimプ?

Autorius: Tai galima pavadinti laime, bet labai trumpa, nes žmogus 
greitai prie visko pripranta. Esmプ ta, kad mus aplanko ne tik laimプ, bet ir 
nesプkmプ, nors m┣s┧ planuose ji visai nenumatyta.

Skaitytojas: Man sunku ┊sivaizduoti dorybing> žmog┧, kuris b┣t┧ tur-
tingas ir vis┧ gerbiamas.

Autorius: Tačiau toki┧ žmoni┧ yra daug. 
Skaitytojas: Bet kaip galima pasiekti sプkmC, nededant pastang┧?
Autorius: Sプkmプs garantas – geras b┣das ir pozityvi s>monプ. Dorybin-

gas žmogus gali b┣ti ir turtingas, ir vis┧ gerbiamas, bet jis vertina visai kitus 
dalykus. Jam svarbu nuoširdumas, s>žiningumas, gerumas, paprastumas, ne-

savanaudiškumas, meilプ darbui. Šias vertybes nenupirksi už jokius pinigus.
Skaitytojas: Kas b┣na su tais, kurie ┊sitikinC, kad laimプ priklauso nuo 

turto ir prestižo?
Autorius: Anksčiau ar vプliau jie atranda, kad aplink juos – vien tik ap-

gaulプ. Jie gali turプti didžiausius turtus, bet jiems neprieinamos aukščiau pa-

minプtos vertybプs. Ir kai jie pagaliau supranta, kad aplink nプra nei vieno žmo-

gaus, kuriuo b┣t┧ galima pasitikプti, štai tada ir prasideda nuod┧ gプrimas.
Skaitytojas: O jeigu žmogus vis dプl to užsidirbo pakankamai, kad galプ-

t┧ ramiai gyventi?
Autorius: Žmogui aistros gunoje pinigai asocijuojasi su laime. Turプda-

mas ┊ valias pinig┧, jis dairosi – na, kurgi ta laimプ? Tačiau j┊ supantys žmonプs 
nelaiko jo veršeliu, kur┊ reikia maitinti laimプs, švelnumo, r┣pesčio ir meilプs 
pienu. Net patys artimiausi turting> žmog┧ laiko karve, kuri> reikia be gai-
lesčio melžti. Ir kai jam ┊ tokius dalykus atsiveria akys, jis geria nuodus.

Skaitytojas: J┣s kalbate labai ┊tikinamai, bet man vis tiek nesinori tikプti, 
kad b┣damas turtingas, aš b┣siu nelaimingas.Todプl paaiškinkite, prašau, kaip 
atrodo tas pereinamasis momentas, kai visas nektaras jau išgertas ir dabar 
atプjo eilプ nuodams?
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Autorius: Ne taip paprasta suvokti, kad tikros laimプs ne┊manoma nusipirk-
ti. Ji yra nesavanaudiškos meilプs, globos ir draugystプs sferoje. Bet ir tokios lai-
mプs negalima lyginti su ta, kuri patiriama meilプje Dievui. Norint suprasti šiuos 
slaptingus dalykus, reikia žinoti, kad laimプ aistros gunoje iš esmプs skiriasi nuo 
tikrosios laimプs. Todプl pirmiausia pakalbプkime apie tai, kaip mus veikia aistros 
guna, o po to j┣s pats suprasite, kada ateis kančios.  

Orientuodamiesi ┊ egoistinC laimC, mes patenkame ┊ aistros gunos vei-

klos sfer>. Ji ┊perša mums klaiding> ┊sitikinim>, kad vienintelプ mus supančio 
pasaulio paskirtis – teikti mums džiaugsm> ir laimC. Mokydamasis institute, 
žmogus galvoja, kad diplomas atneš jam laimC ir sプkmC; ieškodamas žmo-

nos, jis ┊sivaizduoja, kaip jinai j┊ mylプs ir puoselプs.
Žmogui, esančiam aistros gunoje, atrodo, kad jeigu jis bus turtingas ir 

gerbiamas, tai visi j┊ kuo nuoširdžiausiai mylプs. Jis nesupranta, kad ir kiti, 
net ir artimiausi žmonプs, taip pat yra savanaudžiai, ir taip pat tikisi, kad jis 
juos globos ir mylプs.

Visus juos valdo kvailas ┊sitikinimas, kad laimC galima nusipirkti už pi-
nigus, vienok, anksčiau ar vプliau jiems prisieis susidurti su gudrumu ir abe-

jingumu – taip j┧ atžvilgiu pasireikš artim┧j┧ egoistinプ s>monプ.
Skaitytojas: Kodプl tokia stipri ši iliuzija – kad laimプ priklauso nuo tu-

rim┧ pinig┧ kiekio? Atvirai kalbant, net j┣s┧ svar┣s argumentai manCs ne┊-
kvepia keisti savo pasaulプži┣r>. Man vis tiek atrodo, kad be pinig┧ aš b┣siu 
nelaimingas, nuo manCs visi nusisuks.

Autorius: Taip atrodo ne tik jums, tai daugelio nuomonプ. Ir tai – tiesio-

ginプ, nors ir nepastebima, aistros gunos ┊taka. 
Kas jums pasakプ, kad pinig┧ žmogus turi tik tada, kai jis j┧ trokšta? 

Atvirkščiai, jeigu žmogus nuoširdžiai r┣pinasi kitais ir dirba iš meilプs darbui, 
o ne dプl pinig┧, jam niekada nieko netruks, nes žmonプs tikrai ┊vertins tokias 
retas ir visiems reikalingas savybes.

Skaitytojas: Žinoma, ┊vertins. Jeigu žmogus visais r┣pinasi ir mプgsta 
savo darb>, tai jam, be abejo, seksis. Pinigai visiems praverčia, netgi do-

rybingiems žmonプms. Jie irgi myli pinigプlius, kaip ir tie, kurie yra aistros 
gunoje.

Autorius: B┣t┧ neteisinga galvoti, kad prisirišdamas prie pinig┧, žmo-

gus tampa laimingas. Supraskite, kad reikia kuo labiau pamilti darb>, nesa-

vanaudiškai r┣pintis kitais ir negalvoti apie kok┊ nors atlyg┊ už tai. Tik tokiu 
atveju jus lydプs sプkmプ darbe ir namuose.

Skaitytojas: Bet paaiškinkite, kodプl visi taip ┊sitikinC, kad gyvenime 
reikia r┣pintis ne kitais žmonプmis, o savo gerove?

Autorius: Aš vプl ir vプl kartoju – aistros guna suvedžioja kiekvien>, ku-
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ris pageidauja mプgautis savanaudiška laime. Ji atima galimybC net pagal-
voti, kad yra dar didesnプ laimプ, kuri užsitarnaujama nesavanaudiška veikla 
dorybプs gunoje. Aistros guna, ┊takodama savo globotini┧ s>monC, suveda 
juos su žmonプmis, kuri┧ visas gyvenimas sukasi apie pinigus ir j┧ teikiamus 
malonumus. Tokia aplinka dar labiau sutvirtina j┧ ┊sitikinim>, kad gyvenimo 
prasmプ – malonumuose, ir tada savaime peršasi išvada, jog didžiausia laimプ 
– piniguose. Štai taip daugum> žmoni┧ ┊takoja aistros guna.

Skaitytojas: Kur galima pamatyti ir kaip pajusti toki> masinC aistros 
gunos ┊tak>?

Autorius: Gunos subtiliame lygyje tiesiogiai ┊takoja žmoni┧ psichik>, ir 
tai pastebima visur. Pavyzdžiui, visos masinプs informacijos priemonプs pro-

paguoja gyvenim>, kupin> materialios laimプs, nuotyki┧ ir malonum┧. Tokio 
gyvenimo personažai, ┊k┣nijantys aistros gun>, nors ir susiduria su dideliais 

sunkumais, tačiau visada juos ┊veikia. Ir jeigu kokio nors televizinio ilmo 
inale toks šaunuolis ž┣sta, tai dauguma ži┣rov┧ ilmo siužet> laiko neatitin-

kančiu tikrovプs ir nevykusiu.
Skaitytojas: Nejaugi visi ilmai, propaguojantys malonumus ir turin-

tys laiming> pabaig>, sukurti aistros gunos ┊takoje, ir vienintelis j┧ tikslas 
– ┊teigti žmonプms, kad ateityje j┧ laukia materiali gerovプ?

Autorius: Taip, toks j┧ tikslas. Bet jie parodo tik vien> medalio pusC, 
kuria aklai tiki ner┣pestingi ir naiv┣s jaunuoliai.

Skaitytojas: Bet ne visi, siekiantys materialios laimプs, taip ner┣pestin-

gai švaisto laik>. Sakyčiau, atvirkščiai, – dauguma sunkiai dirba ar mokinasi, 
siekdami gerovプs ir nepriekaištingos reputacijos.

Autorius: Taip, dauguma žmoni┧ vis dプl to nedykaduoniauja, aistros 
guna ne visada tai skatina. Savo globotinius ji mokina: mokinkis kuo geriau, 
dirbk kuo geriau, užsirekomenduok kuo geriau – taip tu tapsi laimingas. O 
kas iš tikr┧j┧ laukia toki┧ žmoni┧? Tai – gun┧ paslaptis.

Skaitytojas: Man rodos, kad j┣s sutirštinate spalvas, kai ┊rodinプjate do-

rybプs gunos pranašum>. Nagi, paži┣rプkime tiesai ┊ akis – jeigu žmogus ger-
biamas, turtingas ir turi puiki> žmon>, tai kokios problemos? Man atrodo, 
kad daug žmoni┧, siekdami materialios laimプs, pasiekia tiksl> ir gerai bei 
laimingai gyvena.

Autorius: Taip galvoja beveik visi žmonプs. Jeigu aistros guna neviliot┧ 
b┣sima laime, nekurt┧ m┣s┧ s>monプje išorinプs gerovプs vaizdini┧, žmonプs ne 
taip jau labai ┊ visa tai veržt┧si. Aistros guna verčia beveik vis> kinematogra-

f> konvejeriniu b┣du štampuoti visokias nes>mones, kuriose propaguojama 
laimプ už artimiausio kampo suteikia žmonプms jプg┧ iškCsti visus sunkumus ir 
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nepriteklius, kurie neišvengiami, vaikantis pinig┧ ir sプkmプs. Reikia pasakyti, 
kad ši propaganda tokia efektyvi, ji taip sušvelnina likimo sm┣gius, jog žmo-

gus taip vis> gyvenim> ir prab┣na iliuzijoje, nepažinCs tikrosios laimプs.
Skaitytojas: Bet vis dプl to, kodプl j┣s teigiate, kad žmogus, siekiantis 

materialios laimプs, jos neras? Kiek žinau, visi, kurie gyvenime prakuto, jau-

čiasi visai neblogai. Pasiži┣rプkite ┊ šio pasaulio galinguosius – jie atrodo 
tokie patenkinti savo gyvenimu.

Autorius: ┉domiausia, kad tiems galingiesiems, apie kuriuos j┣s kal-
bate, irgi atrodo, kad jie tikrai laimingi. Sutinku, kad jie atrodo patenkinti 
savo gyvenimu, bet tai dar nereiškia, kad taip yra iš tikr┧j┧. Klounas irgi gali 
atrodyti laimingiausias žmogus pasaulyje, jo toks darbas, nors vidujai jis bus 
labai susigraužCs.

Skaitytojas: Vadinasi, aistros guna mus verčia prisiimti laimingo žmo-

gaus rolC? 
Autorius: Taip, ir čia pasireiškia aistros gunos klastingumas – žmonプs, 

susik┣rC materiali> gerovC, nepaisant giliai juose slypinčio nepasitenkinimo, 
nuolatos apsimeta, kad j┧ gyvenimas – puikus ir visiems tai pasididžiuodami 
demonstruoja. Jie net ne┊taria, kad j┧ vaidinamo spektaklio režisierius – ais-

tros guna. Šitaip ji palaiko m┣s┧ nor> mプgautis materialia laime ir nuslepia 
dvasinプs laimプs egzistavimo fakt>.

Skaitytojas: Aš galiu suprasti, kai jie nori pasirodyti prieš kitus, bet ko-

kia prasmプ apgaudinプti pat┊ save?
Autorius: Ne taip lengva pripažinti, kad pati sプkmプs s>voka yra nereali, 

kai visa tave supanti aplinka ┊rodinプja priešingai. Žmogus aistros gunoje, 

kuriam sekasi, kiekvien> dien> girdi jam skirtas liaupses ir, žinoma, negali 
atsispirti prieš tok┊ dプmes┊ jo asmeniui. Bet toks dプmesys reiškia tik viena – 
kad žmonプs ┊ j┊ ži┣ri ne kaip ┊ savo meilプs objekt>, o kaip ┊ gausybプs rag>, 
kur galima rasti pinig┧, šlovC ir ger> padプt┊ visuomenプje.

Skaitytojas: O kodプl j┊ visi liaupsina?
Autorius: Yra kelios priežastys. Pirma, žmonプs tokiu b┣du stengiasi 

b┣ti arčiau jo pinig┧ ir reputacijos. Antra, visi, kurie nori pasiekti jo padプt┊, 
nuoširdžiai tiki, kad jis ir yra tas laimingasis, ┊ kur┊ visi turi lygiuotis. Ir kas 
jam tada belieka daryti? Demonstruoti amerikietiško tipo laiming> šypsen>.

Veikiami aistros gunos, žmonプs šitaip vaidina ne tik prieš aplinkinius. 
Dažnai jie bando apgauti ir patys save, ┊sivaizduodami, kad j┧ gyvenimas 
vos ne idealus. Bet ar gali b┣ti laimingas žmogus, kur┊ supa savanaudžiai, 
pasirengC j┊ iščiulpti?

Skaitytojas: Nesuprantu. Jeigu žmogui tikrai sekasi, jeigu juo didžiuo-
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jasi, j┊ myli, tai kam apsimesti, kad laimプs nプra? Kam vaidinti kvail> nevy-

kプlio rolC, kai viskas – okei?
Autorius: Žinoma, jie jaučia tam tikr> laimC, bet lygiai tiek, kiek gali 

b┣ti laimingas žmogus, kur┊ nuolatos ir atidžiai stebi publika. Aš dar kart> 
sakau, kad šiuo atveju negali b┣ti jokios kalbos apie kok┊ nors nuoširdum>.

Skaitytojas: Norite pasakyti, kad žmonプs, pasiekC visišk> gyvenimo ge-

rovC ir esantys aistros gunoje, yra nelaimingi ir tik prisimeta, kad pas juos 
viskas gerai?

Autorius: Supraskite pagaliau, kas yra tikra laimプ, tikras nuoširdumas, 
r┣pestis ir meilプ. Visa tai atsiranda tik esant nesavanaudiškiems santykiams. 
J┣s┧ minimi žmonプs, patikプjC, kad atrado laimC, paprasčiausiai prisiima ati-
tinkam> rolC. Kadangi visas j┧ gyvenimas priklauso nuo materialios sプkmプs, 
jie bijo prisipažinti sau ir aplinkiniams, kad iš tikr┧j┧ nプra labai laimingi. Jie 
tik žaidžia laimC.

Skaitytojas: J┣s kaip ir metate išš┣k┊ daugeliui gerbiam┧ žmoni┧. Gal 
jiems geriau nežinoti savo tikrosios padプties, tegu sau džiaugiasi tuo, k> turi.

Autorius: Aš visai nesiruošiu poleminei dvikovai, o paprasčiausiai apta-

rinプju su jumis, kaip aistros guna ┊takoja žmoni┧ s>monC. Gal┧ gale j┣s pats 
to prašプte, o dabar ži┣rite ┊ mane kaip ┊ prokuror>.

Skaitytojas: Nepykite, prašau. Geriau paaiškinkite, kodプl j┣s tvirtinate, 
kad žmogus aistros gunoje, pasiekCs materialinC gerovC, neturi širding┧ santy-

ki┧ su aplinkiniais? Juk ir jie dažnai kuo nuoširdžiausiai r┣pinasi vienas kitu.
Autorius: Iš šalies paži┣rプjus, galima pagalvoti, kad taip ir yra. Bet tikra 

laimプ visada ateina tik ten, kur yra nesavanaudiški santykiai. Dalykiniai san-

tykiai ir vartotojiška s>monプ nesukuria nei harmonijos, nei pasitikプjimo, nei 
laimプs. Artimieji stengiasi padプti vienas kitam tik norプdami užsirekomen-

duoti, bet už viso to retai slypi pasiaukojimas. Kartais tokia pagalba grin-

džiama tik savanaudiškais išskaičiavimais.
Žmogus, esantis aistros gunoje, siekdamas laimプs visada galvoja tik apie 

save. Tačiau, suprasdamas, kad jis toks ne vienas ir vargiai iš kit┧ sulauksi 
kilnesni┧ santyki┧, jis priverstas b┣ti kuo nors naudingas j┊ supantiems žmo-

nプms. Bet tai nプra nesavanaudiškumas.
Skaitytojas: Bet jeigu toks žmogus kiek galプdamas r┣pinasi kitais, tai 

negi niekas jo už tai nemylプs ir negerbs?
Autorius: Taip, bet ne daugiau, negu jis juos myli ir gerbia. Jeigu tokie 

jausmai – tik demonstracija ir už j┧ slypi egoistiniai išskaičiavimai, jis gaus 
t> pat┊. Toki┧ žmoni┧ dプkingumo jausmas yra paviršutiniškas ir nenuoširdus, 
jame nieko nプra, išskyrus nor> atkreipti ┊ save dプmes┊ ir susilaukti aplinkini┧ 
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paramos bei r┣pesčio.
Kartais toks žmogus gali dプti dideles pastangas ir b┣ti visiems naudin-

gas, bet viso to varomoji jプga – atpildo už tai ir asmeninプs materialios ge-

rovプs troškimas. Su tokia s>mone sunku b┣ti jautriu bei r┣pestingu, todプl jo 
širdis uždaryta kitiems. Tačiau bet kokiu atveju jis visada labai myli save.

Skaitytojas: Jeigu žmogus savo rankomis susik┣rプ sav>j> gerovC, tai 
argi visuomenプ šito ne┊vertins?

Autorius: Nat┣ralu, kad kiekvienas, esantis aistros gunoje, tikisi, kad 

visi jam bus dプkingi už jo veikl> ir visaip stengsis jam ┊siteikti, ir tada jis bus 
laimingas. Bet kadangi jo r┣pinimasis kitais yra tik tariamas, tai ir atsakoma-

sis dプkingumas bus nenuoširdus ir paviršutiniškas.
Nuoširdžiai r┣pintis egoistas gali tik savimi. Žmogus aistros gunoje daž-

nai demonstruoja didel┊ dプkingum> kitiems, bet toks spektaklis greitai vi-
siems pabosta. NesulaukCs taip trokštamos laimプs, jis nusivilia, ir tai yra ta 
b┣klプ, kai žmogus geria nuodus.

Skaitytojas: K> toks žmogus turプt┧ daryti, norプdamas ištaisyti esam> 
padプt┊?

Autorius: Iš pradži┧ jis bando apsimesti, kad viskas gerai. Bet kai tokia 
situacija sukuria per didelC ┊tamp>, jis nusprendžia veikti: eina pas kok┊ nors 
gars┧ psicholog> arba lanko seminarus, propaguojančius efektyvius žmoni┧ 
tarpusavio santyki┧ gerinimo b┣dus. Jeigu tokie apmokymai nesiremia auto-

ritetingomis žiniomis, jie negali pakeisti ┊sigalプjusio laimプs supratimo. Žmo-

gus, baigCs tokius kursus, pasidaro išvad>, jog vis tik kaip nors reikia paveik-

ti aplinkinius, kad jie b┣t┧ jam nuošird┣s. Egoizmas j┊ tebeverčia galvoti, kad 
dプl jo problem┧ kalti kas tik nori, tik ne jis. Vadinasi, jeigu ir kiti susipažint┧ 
su efektyviomis psichologinプmis metodikomis, jie pradプt┧ j┊ mylプti, ir jis 
pagaliau b┣t┧ laimingas.

┉sisavinCs naujausias metodikas, ┊galinančias priversti kitus mylプti save, 
prisidengdamas maloniais žodžiais ir dirbtine šypsena, žmogus bando imituoti 
r┣pest┊ ir meilC aplinkiniams. Bet tai – tik fasadas, už kurio jis siekia pasinau-

doti jais savo tiksl┧ ┊gyvendinimui. Matydamas, kaip gerプja žmoni┧ santykiai 
jo atžvilgiu, jis dar labiau ┊sikvepia vaidinti dorybプs ┊sik┣nijim>. O žmonプs iš 
tikr┧j┧ patenkinti jo elgesiu ir jaučiasi laimingi, bendraudami su juo.

Visoje šitoje idilプje vienas nemalonumas: visi žaidžia pagal jo paties 
taisykles. Juk visiems ganプtinai ┊griso konliktai ir begalinプs pretenzijos, at-
seit kai tu manimi pasir┣pinsi, tai ir aš su tavimi b┣siu švelnus ir malonus. 
PajutC taip ilgai laukt> r┣pest┊ savimi, žmonプs aistros gunoje su malonumu 
┊sitraukia ┊ š┊ spektakl┊, kur vaidinama pagarba vieni kitiems. Vienok, nieko 



114 115

nプra amžino, žaidimai vis tiek kada nors baigsis, ir nusivylimo nuod┧ taurC 
reikプs išsigerti. 

Skaitytojas: Bet kam tie žaidimai, argi negalima b┣ti nuoširdesniems?
Autorius: Vaidyba nuoširdži┧ jausm┧ neišsiugdysi net ir labai norプda-

mas. Jeigu žmogus neturi jokio potraukio nesavanaudiškiems santykiams, tai 
negali b┣ti ir kalbos apie koki> nors šeimyninC harmonij> ar tikr> draugystC. 
Žmogus aistros gunoje, pripratCs prie išgalvot┧ roli┧, jau ir užmiršo, kad eg-

zistuoja tokie dalykai, kaip tikra draugystプ ir tikra meilプ. Iki tam tikro laiko 
jis b┣na ┊sitikinCs, kad iš principo viskas ne taip jau ir blogai.

Skaitytojas: J┣s┧ nupieštas paveikslas labai realus, bet juk j┣s supran-

tate, kaip sunku sau prisipažinti, kad viskas netikra. Ant kortos pastatytas 
visas gyvenimas. Man dažnai norisi pabプgti nuo j┣s┧ kalb┧, nuo toki┧ sunki┧ 
klausim┧, bet kažkokia jプga verčia mane ir toliau gilintis ┊ visa tai.

Autorius: Tiesiog j┣s nuoširdus ir s>žiningas žmogus, pasiruošCs rimtai 
kovai dプl savo laimプs.

Skaitytojas: Ar norit, kad aš pradプčiau didžiuotis? Betgi aš matau, kad 
visi j┣s┧ žodžiai tarytum specialiai skirti man, tai kas tada manyje gero?

Autorius: Aš nesišaipau iš j┣s┧, aš tik kalbu apie reali> padプt┊. Bet jeigu 
prisirišite prie tokios minties, tai iš tikr┧j┧ galite pradプti ┊sivaizdinti. Nors 
toks pavojus labiau gresia man, esančiam kaip ir kaltintojo rolプje. Bet, kaip 
sakoma, jeigu bijai vilko, neik ┊ mišk>. Laimingo gyvenimo dプsnius nelen-

gva suprasti. Tai veikla dorybプs gunoje, todプl iš pradži┧ mums teks atgailau-

ti. Tai karti taurプ, bet kai sunku mokintis – lengva gyventi.
Išvada: aistros guna visus savanaudžius vilioja b┣sima materialia lai-

me. Gyvendami svajomis apie ateisianči> gerovC ir džiaugdamiesi jaunyste, 
tikプdami, kad viskas šiame pasaulyje skirta didesniam j┧ pasitenkinimui, jie 
geria materialios laimプs nektar>. Tai tCsiasi tol, kol jie vien> kart> atran-
da, kad niekas nesiruošia šokti pagal j┧ d┣delC. Kiekvienas iš juos supanči┧ 
žmoni┧ pats nori b┣ti pasaulio bamba ir reikalauja iš kit┧ nuoširdaus r┣pes-
čio ir meilプs sau.

Tačiau tokie jausmai gimsta tiktai iš nesavanaudiško noro tarnauti ki-
tiems. Egoistinis noras atkreipti ┊ save kit┧ dプmes┊ niekaip nepadeda susikur-
ti harmoningus santykius, todプl tokio pob┣džio l┣kesčiai vienas kito atžvilgiu 
aistros gunoje yra visiškai nereal┣s.

Kai žmogus aistros gunoje pagaliau ┊sitikina, kad jis niekam nereika-
lingas, jis arba patiria skaud┧ nusivylim>, arba, dar kažko vildamasis, sten-
giasi kaip nors priversti aplinkinius deramai su juo elgtis. Ir viena, ir kita 
tik dar labiau padidina kančias. Taip nektarinis aistros gunos gプrimas virsta 
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tikr┧ tikriausiais nuodais.

Košmariška laimｫ neišmanymo gunoje

Nusivylimas – tai dar ne atgaila. Tik atgaila suteikia žmogui galimy-

bC atrasti dvasinC laimC. O nusivylimas dažnai past┣mプja ieškoti dar labiau 
iškrypusios laimプs, nes žmogus ima galvoti, kad gyvenimas – tai ištisinis 
balaganas, kuriame laimingas tik tas, kuris visk> pasiima jプga.

PadarCs tok┊ atradim>, žmogus nedelsiant patenka ┊ neišmanymo gun>, 

kuri visiškai iškreipia jo laimingo gyvenimo supratim>. Aistros gunoje jis 
apsimetinプjo, dabar nusprendプ, kad laimingas bus tik tada, kai gyvenime ke-

li> skinsis alk┣nプmis. Jo širdyje palaipsniui tvirtプja ┊sitikinimas, kad laimC 
galima susikurti tik prievarta.

Skaitytojas: Kaip gali b┣ti laimingas žiaurus žmogus? Kas j┊ tok┊ mylプs?
Autorius: Žmogus neišmanymo gunoje visiems pavydi ir piktas ant 

viso pasaulio, todプl jis b┣na laimingas, galプdamas nebaudžiamai kenkti j┊ 
supantiems žmonプms. ┉sitikinCs savo pranašumu ir versdamas kitus kentプti, 
nelaimingasis galvoja, kad jis tai daro savo laisva valia. Matydamas, kad kiti 
negali atsakyti tuo pačiu, jis pradeda didžiuotis ir galvoja, kad gyventi jam 
ne taip jau ir blogai. Jo laimプ – tai tik gyvuliškas pergalプs instinktas kovo-

je už b┣v┊, o jo „žygdarbi┧“ varomoji jプga – pranašumo jausmas, pavydas, 
nepatenkintos ambicijos, nevaldomas lytinis potraukis, žiaurumas, pyktis, 
geismas, kerštas ir beprotybプ. Jis visada jaučiasi pranašesnis už kitus ir netgi 
duoda jiems savo pamokymus, atseit kai b┣site tokie kieti kaip aš, tada ir 
patirsite tikr>j┊ gyvenimo skon┊, o kol kas kapstykitプs tame purvyne, kuriame 
gyvenate. Tokiu b┣du, žmogus aistros gunoje laiko save dideliu gyvenimo 
prasmプs žinovu.

Skaitytojas: Tai jis visus laiko neišmanプliais?
Autorius: Kai kuriuos jis savotiškai gerbia. Pavyzdžiui, tuos, kurie dar 

„kietesni“ už j┊. Bet širdies gilumoje jis galvoja: „Palaukit, ateis laikas, tada 
paži┣rプsim, kas k>“. 

Skaitytojas: Vadinasi, jis atranda „laimC“, turプdamas galimybC nebau-

džiamai naudoti prievart> kit┧ atžvilgiu. O seksualiniai iškrypimai, tokie, 
kaip sadizmas ir mazochizmas, irgi neišmanymo gunos atributika?

Autorius: Taip, tai tipiškas šios gunos pasireiškimas. Žmogus randa pa-

sitenkinim>, vartodamas prievart> ir meilプs santykiuose.    
Skaitytojas: Aš dar galプčiau suprasti, kai tai daro vyras, bet koki> laimC 

čia randa moteris?
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Autorius: Toki> pači>. KCsdama savo partnerio išsidirbinプjimus, ji gal-
voja, kad tokia yra moters laimプ – išmokti su tuo susitaikyti ir tuo pat metu 
atsiimti savo gyvulišk┧ džiaugsm┧ dal┊. Kadangi nei viena iš jos paž┊stam┧ 
neužsiima tokio pob┣džio seksu, ji nuoširdžiai didžiuojasi savimi. Be to, ji 
tariasi esanti dar „kietesnプ“ už savo partner┊, nes k> jis bedaryt┧ su ja, jai vis 
vien gerai, todプl ji, žinoma, visais atžvilgiais j┊ pranoksta.

Visi tokie malonumai neišmanymo gunoje labai ryškiai išreikšti gyv┣-

nijos pasaulyje. Pavyzdžiui, vabzdžio maldininko patelプ poravimosi metu 
ima ryti savo partner┊. T> pat┊ daro dauguma vor┧. Katプs irgi geros – kai j┧ 
intym┣s santykiai pasiekia apogプj┧, katinas skaudžiai kandžioja patelC.

Skaitytojas: Panašu, kad ateityje tokie žmonプs, mプgstantys gyvulišk> 
laimC, gaus gyv┣n┧ k┣nus?

Autorius: Taip, jeigu žmogus siekia laimプs neišmanymo gunoje, b┣-

simuose gyvenimuose jis atsidurs gyv┣no, augalo ar vabalo k┣ne. Viskas 
priklauso nuo to, kuris iš j┧ tinkamiausias patirti tai „laimei“, kuri> jis pasi-
rinko.

Skaitytojas: Bet mes matome, kad ir žmogaus k┣ne galima patirti lai-
mC, b┣ding> gyv┣nams.

Autorius: Taip, bet žmogaus k┣nas tam nepritaikytas. Gyv┣n┧ k┣nuose 
toks laimプs tipas pasireiškia šimtus kart┧ stipriau. O žmogaus k┣nas pritaikytas 
savCs pažinimo laimei, ir b┣tent tam tikslui mums duotas intelektas.

Skaitytojas: Ar ilgai žmogus neišmanymo gunoje gali džiaugtis tokiu bai-
siu gyvenimu?

Autorius: Kartais labai ilgai, tol, kol neatsiras atgailos jausmas. Pradžioje 
kelet> gyvenim┧ jis džiaugiasi tokia laime. Jeigu jis turi pakankamai užsispyri-
mo ir jプg┧ išsilaikyti šioje padプtyje, nesugebプdamas gailプtis savo nuodプmi┧, tai 
tolesnプ degradacija neišvengiama. Jam teks dešimtis, šimtus ar net milijonus 
gyvenim┧ džiaugtis neišmanymo laime ┊vairi┧ gyv┣n┧ ar augal┧ k┣nuose.

Skaitytojas: Štai tau ir laimingo gyvenimo dプsniai. Tai tiesiog pasityčio-

jimas – taip ilgai laikyti žmog┧ tokioje kankinančioje b┣klプje. Mano visa esybプ 
protestuoja prieš toki> neteisybC, viešpataujanči> m┣s┧ gyvenime.

Autorius: Ne tik j┣s, bet ir visi dori žmonプs su Pačiu Dievu priešakyje 
nesutinka su šiuo beatodairišku gyv┧ b┣tybi┧ polinkiu ┊ toki> egzistencij>.

Skaitytojas: Nepainiokite manCs, prašau. Kaip Dievui gali nepatikti tas 
košmaras, kur┊ Jis Pats ir suk┣rプ?

Autorius: Jam nepatinka m┣s┧ kvaili norai.
Skaitytojas: Dar kart> prašau manCs neklaidinti. Juk mes kalbame apie 

Dievo sukurt> košmarišk> pasaul┊, o ne apie m┣s┧ norus.
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Autorius: Dievas ir nek┣rプ joki┧ košmar┧. Jis tik suk┣rプ pači> visat> ir 
tokiu b┣du suteikプ mums galimybC ┊gyvendinti joje visus savo norus. Norプda-

mas pasitarnauti visoms gyvoms b┣tybプms, Jis sudarプ joms s>lygas pačioms 
susikurti norim> laimC. Kadangi daugelis j┧ nori gyventi neišmanymo gunoje, 

tai Dievas pildo ir tokius norus.

Skaitytojas: Nejaugi Dievas šiuo klausimu neturi savo nuomonプs, kad 
vykdo neišmanプli┧ vali>?

Autorius: Atvirkščiai, Jis netgi neslepia Savo nepasitenkinimo tokiais 
žmoni┧ polinkiais. Vedose Dievas ne kart> juos smerkia – Pats ir didži┧ išmin-

či┧ l┣pomis. Štai pavyzdys iš Bhagavadgytos:

Tiktai nenaudプliai – didžiausi kvailiai, žemiausi žmonプs, tie, kuri┧ išmany-
m> pasiglemžプ iliuzija, ir ateistiški demonai – Man neatsiduoda (Bg. 7.15).

Šrimadbhagavatam yra epizodas, kai Viešpats, ┊sik┣nijCs kaip Rišabha-

deva, duoda pamokymus Savo s┣nums, ir Jo žodžiuose taip pat matosi nepa-

sitenkinimas tais, kurie gyvena neišmanyme:
Kreipdamasis ┊ Savo s┣nus, Viešpats Rišabhadeva tarプ: „Mano vaikai, 

šitame pasaulyje visos gyvos b┣tybプs gauna materialius k┣nus, bet tiems, 
kuriems pasiseka gimti žmonプmis, nepridera dien> ir nakt┊ darbuotis dプl 
juslini┧ malonum┧, kurie prieinami net šunims ir kiaulプms. Žmogus turi 
kultivuoti askezes, ir tada jis galプs žengti dieviškuoju atsidavimo tarnystプs 
keliu. Askezプs apvalys jo šird┊, ir jam atsivers amžinasis gyvenimas, kupinas 
nesibaigiančios dvasinプs palaimos, kuri nepalyginamai pranoksta bet koki> 
materiali> laimC (ŠB 5.5.1).

Skaitytojas: Ar galima jiems kaip nors parodyti, kad tokiame gyvenime 
nプra jokios laimプs? Juk neb┣tina laukti milijonus gyvenim┧, kol jie atsidurs 
visiškoje neviltyje ir atsiras noras užsitikrinti dieviškojo žinojimo glob>. 

Autorius: Dievas tuo ir užsiima – viskuo, kas tik su mumis atsitinka, 
Jis duoda suprasti, prie ko priveda noras džiaugtis laime aistros ir neišma-

nymo gunose. Jis nuolatos ir ┊vairiausiais b┣dais mus mokina, kad tokiame 
gyvenime nプra nieko gero. Pagaliau visas pasaulis tam ir sukurtas – parodyti, 
kad savanaudiški norai neatneša laimプs. Bet mes turime pasirinkimo laisvC, 
kurios iš m┣s┧ negali atimti net Pats Dievas, ir elgiamプs taip, kaip norime. 
Todプl, jeigu žmog┧ užvaldCs noras mプgautis laime neišmanymo gunoje, tai 

kiek be┊rodinプtum, koks tai blogis, jis vis tiek norプs b┣tent tokios laimプs.
Skaitytojas: Negi alkoholikas nemes savo ┊proči┧, jeigu jam daug kart┧ 

kuo suprantamiau išaiškinti, kad ateityje jo neišvengiamai laukia degradacija?
Autorius: Jis kiekvien> dien> susitinka su savo sugプrovais ir turi prog> 

stebプti, kas jo laukia artimiausioje ateityje. Kiekvien> ryt> jis kankinasi pa-
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giriomis ir supranta savo padプt┊, tačiau potraukis spirituotai laimei j┊ taip pa-

vergia, kad kit> dien> vプl viskas kartojasi. Bendrai paプmus, tas potraukis pas 
visus skirtingas: vienam užtenka paskaityti šventraščius ar paklausyti protin-

go žmogaus, kaip reikia teisingai gyventi, kitas mokinasi iš savo klaid┧.
Skaitytojas: Vadinasi, norai – rimtas dalykas. Reikia skubiai mokintis 

b┣ti su jais atsargesniam.
Autorius: J┣s teisus. Sugebプjimas valdyti savo norus vadinamas savi-

kontrole, ir be šios savybプs ne┊manoma pasiekti tikr> laimC. Todプl tas, kuris 
nenori b┣ti ┊takojamas aistros ir neišmanymo gun┧, neišvengiamai prieina 
išvados, kad reikia skubiai mokintis kontroliuoti savo norus.

Skaitytojas: Ir kaip tai daroma?
Autorius: Mes jau kalbプjome, kad pradžiai reikia išmokti laikytis dienos 

režimo, tai yra, susitvarkyti poils┊, darb> ir mityb>. Tai prislopins netikusius 
┊pročius ir atsiras daugiau laisvo laiko, kur┊ reikia stengtis skirti bendravimui 
su šventais žmonプmis ir šventrašči┧ skaitymui. Toks pozityvus laiko leidimas 
duoda ┊kvプpim> iš pagrind┧ keisti savo gyvenim>. 

Skaitytojas: Taip lengva pasakyti – reikia laikytis dienos režimo, bet aš 
jau patyriau, kaip tai sunku.

Autorius: Tai todプl, kad j┣s dar neturite tvirto tikプjimo, jog tokia veikla 
atneš ne┊kainuojam> naud>. O tikプjimas taip greitai neatsiranda, tam reikia 
nuosekliai ir labai rimtai studijuoti praktinC ir teorinC šio klausimo puses. Tai 
liečia ir šio pokalbio tem>, b┣tent, laimC neišmanymo gunoje.

Skaitytojas: Pateikite, prašau, konkreči┧ pavyzdži┧, kaip dar pasireiš-

kia potraukis tokiai laimei.
Autorius: Visas nusikaltプli┧ pasaulis laikosi ant vieno banginio – tai 

bendravimas neišmanymo gunoje. Jeigu žmog┧ užvaldo mintis, kad jis bus 
laimingas tik tada, kai pamins kitus, tai reiškia, kad j┊ palaipsniui užvaldo 
neišmanymo guna. Jis ir nepastebi, kaip keičiasi jo aplinka, kalba, santykiai 
šeimoje, veiklos kryptis, poži┣ris ┊ pinigus ir t. t. Jis pradeda bendrauti su nusi-
kaltプliais ir apgavikais, perimdamas j┧ gyvenimo b┣d>. Ši┧ žmoni┧ pasaulyje 
visai kitos vertybプs, nei ten, kur viešpatauja aistros guna.

Aistros gunoje mums atrodo, kad sプkmプ priklauso nuo to, kiek tu sugebi 
palaikyti savo reputacij> ir didinti turtus. Neišmanymo gunoje viskas kitaip. 

Ten labiausiai gerbiamas tas žmogus, kuris sugeba elgtis žiauriai („kietai“) 
ir tuo pat metu palaikyti sant┣raus ir elegantiško džentelmeno imidž>. Jie 
irgi turi savo gerbプjus, kurie bando perimti j┧ gyvenimo stili┧. Toki┧ žmoni┧ 
elgesys neprognozuojamas, jie nesiskaito su bendražmogiškomis visuomenプs 
normomis. Todプl su jais susid┣rC žmonプs jaučia nepaaiškinam> arba ir visiš-
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kai s>moning> baimC.
Tokioje aplinkoje žiaurumas yra varomoji jプga, o tarpusavio santykius 

reguliuoja baimプ. Kuo žiauriau žmogus elgiasi, tuo labiau j┊ gerbia (bijo).
Skaitytojas: O ar tokie žmonプs patys ko nors bijo?
Autorius: Jie stengiasi susikurti bebaimi┧ žmoni┧ ┊vaizd┊, ir kai kurie 

tiek ┊sigyvena ┊ šit> vaidmen┊, kad bebaimiškumas tampa j┧ antr>ja nat┣ra. 
Tačiau kažkur sielos gelmプse jie mirtinai bijosi vienas kito. Jiems baisiausia 
– prarasti gerus santykius su savo vienminčiais. Netgi teisプsauga nプra tokia 
baisi, kaip tie negailestingi draugužiai. Todプl nusikalstamo pasaulio autori-
tet┧ gyvenimas – tai r┣sti ir kupina pavoj┧ kasdienybプ. Mažiausia klaidelプ 
jiems gali kainuoti gyvybC. Ir jeigu jie bijo net artimiausi┧ draug┧, tai k> 
kalbプti apie tikrus priešus iš kit┧ grupuoči┧, pretenduojančius ┊ j┧ valdom> 
teritorij>.

Skaitytojas: Panašu, kad visi žmonプs, patekC ┊ neišmanymo gun>, tam-

pa nusikaltプliais.
Autorius: Taip, jiems panorプjus, neišmanymo guna visiškai nuslopina 

s>žinプs bals>, ir žmogus praranda sugebプjim> matyti, kas galima ir kas ne-

galima. Jam atrodo, kad jis gali elgtis kaip nori. Taip atsitinka, kai žmogus 
atkakliai nori nesilaikyti joki┧ ┊statym┧. ┉ „pagalb>“ tuoj ateina neišmanymo 
guna ir patalpina jo s>žinC už devyni┧ užrakt┧, kad ji daugiau negraužt┧ jos 
globotinio. 

AtsikratCs gプdos jausmo, žmogus pradeda mプgautis padプtimi, kurioje jis 
leidžia sau elgtis kaip nori, klaidingai laikydamas tai laisve. Jis nuoširdžiai 
tiki, kad atlikCs gerai suplanuot> nusikaltim> ir numatCs visas atsargumo 
priemones, lengvai išvengs bausmプs. Taip žmogus, patekCs ┊ neišmanymo 
gun>, tampa prisiekusiu nusikaltプliu.

Skaitytojas: Vadinasi, neišmanymo gunos ┊takoje daugiausia toki┧ 
žmoni┧, kurie gyvena pagal nusikaltプli┧ pasaulio dプsnius?

Autorius: Taip, ignoruodami Ved┧ ir kit┧ šventrašči┧ nurodymus, jie 
neišvengiamai tampa nusikaltプliais.

Skaitytojas: Peršasi išvada, kad visi tie, kurie nepaiso šventrašči┧, yra 
nusikaltプliai, taip?

Autorius: Taip, visi.

Skaitytojas: Panašu, kad dabartinプ teisプsauginink┧ nuomonプ, kodプl 
reikia vengti nusikalstamos veiklos, iš esmプs skiriasi nuo to, k> kalbate j┣s.

Autorius: J┣s teisus, dabar paplitCs supratimas apie nusikalstamos vei-
klos priežastis ne visada atitinka vedinC išmint┊. Juk žmogus gali nusikalsti 
ne tik prieš valstybC ir žmones, bet ir prieš Diev>, o nusikaltimo auka, kad ir 
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kaip tai beb┣t┧ keista, gali tapti ir pats žmogus, padarCs t> nusikaltim>.
Skaitytojas: Man daugiau ar mažiau aišku, kas yra nusikaltimas prieš 

Diev>, tik aš nesuprantu, kodプl žmogus turプt┧ pats sau kenkti?
Autorius: Jeigu gyva b┣tybプ, gavusi toki> dovan> – žmogaus k┣n>, veda 

nieking> gyvenimo b┣d>, tai jau savaime yra nusikaltimas prieš pat┊ save. 
Dažnai nusikalsdami, tokie žmonプs prieina iki visiškos beprotybプs ir neretai 
gyvenim> baigia savižudybe. Bet reikia suprasti, kad jeigu ne mes patys save 
pasigimdプme, tai mes neturime ir teisプs sunaikinti savo k┣n>, tegu ir labai to 
norプdami. Štai kodプl likimas visada nubaudžia savižudžius.

Skaitytojas: Kaip dar galima nubausti tuos, kurie jau numirプ?
Autorius: Bausmプ tokia, kad savižudžiai tam tikr> laik> negauna jokio 

k┣no. SunaikinC savo grub┧j┊ k┣n>, jie priversti toliau egzistuoti tik subtilia-

me k┣ne. Kitaip sakant, tampa vaiduokliais.
Skaitytojas: Siaubo ilmas! Tad kokie gi charakterio bruožai daugiau-

sia skatina s>monプs degradacij>, pasibaigianči> taip li┣dnai?
Autorius: Žmogus turi šešis priešus. Tai geismas (troškimai, norai), 

pyktis, godumas, iliuzija, pavydas ir beprotybプ. Viskas prasideda nuo geis-

mo, nuo m┣s┧ nor┧. Kai jie lieka nepatenkinti, atsiranda „teisプtas“ pyktis. 
Nepatenkinti norai, skatinami pykčio, dar labiau sustiprプja ir atsiranda go-

dumas, kuris sukelia iliuzij>, kad visi j┊ supantys žmonプs yra jo skolininkai. 
Ir jeigu jie nekreipia dプmesio ┊ jo problemas ir džiaugiasi savo laime, atsi-
randa pavydas. Galiausiai žmogaus psichika neatsilaiko prieš toki> sunki>, 
ligot> b┣klC ir anksčiau ar vプliau jis tampa žiauruoliu ar paprasčiausiai iš-

eina iš proto.

Visi šitie šeši priešai vienodai pavojingi m┣s┧ s>monei. Bet kuris iš j┧, 
atskirai paimtas, gali atvesti žmog┧ ┊ visišk> degradacij>. Tokiu b┣du, yra 
kaip ir šešios pagrindinプs s>monプs nuosmukio kryptys, kurios ir sudaro vis> 
neišmanymo gunos arsenal>.

Skaitytojas: Papasakokite apie jas smulkiau.
Autorius: Smulkiau bus tada, kai kalbプsime apie neišmanymo gunos 

poveikio ypatybes. Dabar tik apibrプšime tas degradacijos kryptis.
1. Nevaldomas geismas atveda ┊ ištvirkavim>, lytinius iškrypimus, ho-

moseksualizm> ir žiaurum>, kuris atsiranda dプl nekontroliuojamo lytinio 
potraukio.

2. Nevaldomas pyktis žmog┧ verčia amoraliai elgtis ir dažnai tampa 
priežastimi, dプl kurios atsiranda psichiniai susirgimai, kaip epilepsija. Mo-

terims pyktis pasireiškia kaip nuoskaudos, ir tai gali tapti dažn┧ isterik┧ 
priežastimi.
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3. Godumas verčia vogti, plプšikauti ir b┣ti despotu šeimoje ir darbe. Visa 
tai irgi iššaukia ┊vairias ligas ir, galiausiai, didel┊ psichin┊ išsekim>. Taip atsi-
randa kai kurios psichinプs ligos, pavyzdžiui, maniakalinプ-depresinプ psichozプ.

4. Jeigu žmogus vartoja intoksikacijas arba yra didelis egoistas, jam at-
siranda iškreiptas supratimas apie džiaugsm> ir laimC, ir tai gresia šizofreni-
ja, alkoholizmu ir narkomanija. O tai, savo ruožtu, skatina vystytis sunkias 
psichines ir izines ligas, kurios baigiasi s>monプs degradacija ir sveikatos 
netektimi.

5. Pyktis išprovokuoja žiaurum> ir nusikalstam> veikl>. B┣tent jis pri-
verčia žmog┧ tapti šaltakrauju žudiku. Perspektyvoje – labai r┣stus likimas.

6. Beprotybプ – tai rezultatas t┧ dien┧, kai žmogus kiek ┊manydamas ten-

kinosi visomis neišmanymo laimプs r┣šimis. Ji pasireiškia tuo, kad žmogus 
nuo pat gimimo neturi jokio intelekto, tokiu b┣du mažai kuo besiskirdamas 
nuo gyv┣n┧.

Skaitytojas: Ar per vien> gyvenim> galima nusiristi iki beprotybプs?       
Autorius: Laisvai. Jeigu taip labai norisi degraduoti, tai su protu, tiks-

liau, su intelektu galime atsisveikinti jau šiame gyvenime.
Vis┧ išvardint┧ degradacijos krypči┧ rezultatas – tai visiškas netikプjimas 

progresu ir kosminiais dプsniais. Dプl degradacijos Žemプje atsiranda keturi┧ 
tip┧ žmonプs, kurie nepripaž┊sta dieviškosios pasaulio tvarkos ir yra pasmerk-

ti gyventi neišmanyme. Tai kaip tik tie žmonプs, kurie išvardinti anksčiau 
pateiktame Bhagavadgytos (7.15) tekste:

1. Beviltiški kvailiai.
2. Labiausiai puolC žmonプs.
3. Tie, kuri┧ žinojim> pasiglemžプ iliuzija.
4. Bedieviai demonai.
Skaitytojas: Kas yra demonai? 
Autorius: Vedose nurodyta, kad demonizmas – tai tokia s>monプs b┣klプ, 

kai žmogus ne tik pats netiki ┊ Diev>, bet ir atvirai nekenčia t┧, kurie Juo tiki.
Skaitytojas: Ači┣ Dievui, aš iki to dar nenusiritau.
Autorius: Jeigu j┣s b┣tumプte tokioje b┣klプje, šitas m┣s┧ pokalbis b┣t┧ 

ne┊manomas. Demonai su neapykanta atmeta netgi galimybC diskutuoti to-

kiais klausimais.
Skaitytojas: Ar paminプt┧ keturi┧ tip┧ žmonプs turi bent koki> galimybC 

išsivaduoti iš savo nepavydプtinos b┣klプs?
Autorius: Kiekviena gyva b┣tybプ, mプgindama b┣ti laiminga materialia-

me pasaulyje, anksčiau ar vプliau patiria, kad čia nプra tos laimプs, kurios ji ieš-

ko. Tada ji ima atgailauti, užsiima dvasine praktika ir po daugelio gyvenim┧ 
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gr┊žta ┊ dvasin┊ pasaul┊, kur nプra materiali┧ kanči┧.
Skaitytojas: Ar mudu galime palengvinti neišmanプli┧ dali> ir paskubin-

ti j┧ dvasinio atgimimo proces>?
Autorius: Tas, kuris nori tokiems žmonプms padプti, pirmiausia turi pats 

sプkmingai žengti dvasinio progreso keliu. SkCstančiojo negali išgelbプti kitas 
skCstantysis. Tik turプdamas gilias dvasines žinias ir išsiugdCs gailestingum>, 
žmogus gali padプti tam, kuris vargsta neišmanyme.

Skaitytojas: Kiek reikia apvalyti savo s>monC, norint padプti kitiems?
Autorius: Gailestingo žmogaus dorybingumas turi b┣ti didesnis už neiš-

manプli┧ nuodプmingum>. Tik tada bus galima jiems padプti.
Skaitytojas: Vadinasi, aš galiu daug met┧ kaupti savo dorybingumo at-

sargas, o paskui susigraudinCs atiduosiu jas kokiam nors degeneratui. Jam 
nuo to palengvプs, o aš prarasiu visus savo dievobaimingo gyvenimo rezulta-

tus. Lyg ir neteisinga...
Autorius: Nesuprantu, j┣s tikrai norite padプti tiems nelaimプliams ar ne? 
Skaitytojas: Jeigu ┊manoma padプti, neprarandant savo laimプs, tada taip, 

aš noriu padプti. O j┣s┧ nurodytas b┣das manCs netenkina. 
Autorius: ブhプ, j┣s┧ supratimas, kaip reikia padプti žmogui, vargu ar 

atneš jam naud>. Nuošird┣s ir gailestingi žmonプs neišmanプliams pasiruošC 
paaukoti visk>, netgi savo gyvybC. Pavyzdžiui, taip pasielgプ Jプzus Kristus. 
Reikt┧ pridurti, kad esant absoliučiai nesavanaudiškiems santykiams, visas 
dorybingumas, kur┊ žmogus atiduoda kitam, sugr┊žta jam šimteriopai, ypač, 
jei tokio pasiaukojimo rezultatai b┣na geri.

Tokiu b┣du, j┣s nieko neprarandate. Todプl geriausia pasirinkti keli>, ku-

ris veda ┊ gailestingum> visiems, esantiems neišmanymo gunoje.

Skaitytojas: Aš nelabai suprantu, k> j┣s čia pasakプte. Jeigu aš atiduosiu 
lit>, tai pas mane jo tikrai nebus. Kaip galima sakyti, kad aš nieko neprara-

dau? Negi tuščioje kišenプje nei iš šio, nei iš to atsiras dešimtlitis?
Autorius: Nelyginkite dvasinプs aritmetikos su materialia. Jeigu j┣s kam 

nors nusišypsosite, tai argi prarasite bent kruopelC džiaugsmo? Nejaugi visi, 
kuriems j┣s šypsotプs, atsakydami susiraukia?

Skaitytojas: J┣s manCs ne┊vertinate. Jeigu aš kam nors šypsausi, tai man 
atsako tuo pačiu.

Autorius: O po to jums dar norisi šypsotis ar jau ne?
Skaitytojas: Žinoma, norisi, aš juk ne akmuo.
Autorius: Štai matote, dvasiniuose santykiuose visai kita aritmetika: 

viena j┣s┧ šypsena minus viena, kuri> padovanojote tuzinui žmoni┧, lygu 
dešimteriopai šypsenai. Lygiai tas pats b┣na, kai savo dorybingum> j┣s au-
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kojate kokia nors kita forma. Vienintelプ, bet b┣tina s>lyga – tai daryti reikia 
visiškai nesavanaudiškai. Tam, savo ruožtu, reikalinga dvasinプ stiprybプ ir 
gailestingumas.

Skaitytojas: Kokia stebinanti informacija! Apie tai reikia susim>styti.
Autorius: M>stykit, m>stykit. Toki┧ tem┧ apm>stymas savaime yra di-

delis gプris.
Išvada: taip vadinama laimプ neišmanymo gunoje turi baisias pasekmes 

ir tiems, kurie ja džiaugiasi, ir tiems, kurie susid┣rプ su tokiais žmonプmis, kas 
rodo j┧ blogus poelgius praeityje. Kai tokioje situacijoje atsiduria artimas 
žmogus, atsiranda nat┣ralus noras jam padプti. Tačiau tai nプra taip paprasta. 
Reikia, kad mes patys turプtume dorybing> laimプs supratim>, sutvirtint> tyro 
dvasinio žinojimo energija.

Tad kas gali realiai padプti žmonプms, praradusiems žmogiškojo gyveni-
mo prasmC? Tai gali padaryti tik labai gailestingas žmogus, turintis dvasin┊ 
žinojim> ir tvirt> tikプjim> dvasine laime.

Skaitytojas: Vadinasi, dvasinio žinojimo energija gali padaryti laimin-

gais netgi visiškus neišmanプlius. O kaip suprasti, koks žinojimas dvasinis, ir 
koks ne?

Autorius: Tai sekančio pokalbio tema.

ŽINOJIMAS – GALINGIAUSIA JｪGA

Žinojimo, nešan9io laimI, kriterijai

Bhagavadgytoje labai tiksliai apibrプžti tikrojo žinojimo kriterijai:
Šis žinojimas – moksl┧ valdovas, paslapči┧ paslaptis. Jis – tyriausias, o 

kadangi per patyrim> leidžia tiesiogiai suvokti sav>j┊ „aš“, jis yra religijos 
tobulybプ. Jis amžinas ir ┊gyjamas su džiaugsmu (Bg. 9.2).

Taigi čia kalbama, kad tikrasis žinojimas yra tobulybプ. Visose religijose 
ir ilosoinプse sistemose tobulumas traktuojamas vienodai, kaip aukščiausios 
laimプs pasiekimas. Todプl Ved┧ išvada vienareikšmプ – religijos ir ilosoijos 
veda ┊ tobulybC tik tada, kai jos remiasi žinojimu, vedančiu ┊ aukščiausi> 
laimC. Ir štai tokio žinojimo kriterijai:

1. Jo ištakos – Aukščiausias Dievo Asmuo. Pavyzdžiui, Bhagavadgytoje 
j┊ pateikia Pats Viešpats.

2. Tikrasis žinojimas turi b┣ti pats tyriausias.
3. Jis suteikia gyvai b┣tybei galimybC užsiimti dvasine praktika ir per j> 

pažinti savo tikr>j>, dvasinC prigimt┊.
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4. Tikrasis žinojimas yra amžinas.
5. Jo pažinimas yra džiaugsmingas.
Pirmasis punktas nedviprasmiškai tvirtina, kad žinojimas negali atsirasti 

iš niekur, kad už jo visada yra asmenybプ, kuri j┊ perteikia kitiems. Savaime 
suprantama, kad pat┊ tobuliausi>, be joki┧ iškraipym┧ žinojim> žmonプs gali 
gauti tiktai iš pačios tobuliausios asmenybプs – Aukščiausio Dievo Asmens. 

Antras punktas: tas, kuris naudojasi bent kiek iškraipytu žinojimu ir turi 
neteising> supratim> apie ties>, negalプs apsivalyti. Jis bus paženklintas ne-

išmanymo antspaudu, kol negaus tikrojo žinojimo. Yra daug žmoni┧, pertei-
kianči┧ vienas ar kitas žinias, bet neturinči┧ supratimo apie savo amžin>j> 
dvasinC prigimt┊. Bet jeigu mums pasisekプ susidurti su žinojimu, kurio dプka 
milijonai žmoni┧ pasiekプ tobulum> (suvokプ savo dvasinC prigimt┊, atmes-

dami k┣nišk>j> koncepcij>), tai j┊ reikia kuo nuodugniausiai studijuoti, sten-

giantis ┊sis>moninti t┧ žmoni┧ didybC ir žinojim>, kuriuo jie naudojosi.
Trečias punktas sako, kad jeigu žmogus pažinimo procese pradeda su-

vokti save kaip siel>, tai reiškia, kad jis naudojasi tyru ir nenuodプmingu ži-
nojimu. Pamačius tokius rezultatus, galima dr>siai tvirtinti, kad tos žinios 
pasitvirtina gyvenime. Priešingu atveju, kai žmogus deda dideles pastangas, 
tačiau neprogresuoja, jis greičiausiai susid┣rプ su nepakankami tyru žinoji-
mu, kuris neperteikia tikrosios laimプs supratimo.

Ketvirtas punktas: mums bus sunku nustatyti, kuris žinojimas amžinas, 
o kuris ne. Bet mes galime peržvelgti jo vystymosi istorij> ir pamatyti, kada 
jis atsirado. Materialiame pasaulyje pati galingiausia jプga – laikas, todプl iš-

bandymas laiku yra pats patikimiausias. Vadovaudamiesi tokia logika, mes 
galime pasidaryti išvad>, kad jeigu koks nors žinojimas teikia žmonプms gプr┊ 
ne vien> t┣kstant┊ met┧, tai jis pretenduoja ┊ tikrojo žinojimo status>. Priešin-

gu atveju, tai yra, laiko nepatikrint> žinojim> rizikinga traktuoti kaip tikr>j┊ 
ir vienintel┊.

Patyrus tikr>j┊ žinojim>, galint┊ mus padaryti laimingais, mes tuoj pat tai 
pajuntame, nes atsiranda didelis entuziazmas iš pagrind┧ keisti savo gyvenim>. 

Taigi pirmiausia reikia išsiaiškinti, kokiu žinojimu naudotis, ir tik ┊sitiki-
nus, kad susiradai t> vienintel┊ ir tikr>j┊, reikia stengtis j┊ perprasti.

Skaitytojas: O kas nustatプ, kad Vedoms jau penki t┣kstančiai met┧?
Autorius: Vedoms daug daugiau, negu penki t┣kstančiai met┧. Prieš 

tiek met┧ jas pirm> kart> užrašプ Šryla Vjasadeva. Š┊ fakt> patvirtina daugybプ 
istorini┧ kronik┧. Be to, reikia atkreipti dプmes┊, kad Vedose pasakojami ┊vy-

kiai atsitiko prieš šimtus t┣kstanči┧ ir net prieš milijonus met┧. Dar daugiau, 
pateikdamos tokius senus ┊vykius, Vedos dažnai daro nuorodas ┊ tuo metu 
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buvusius vedinius tekstus. Pavyzdžiui, Bhagavadgytoje Pats Viešpats sako, 

kad keturios Vedos atsirado iš visatos k┣rプjo l┣p┧, kai tik ji buvo sukurta. To-

kiu b┣du, nepaprast> vedinプs išminties senum> ┊rodyti ne taip jau ir sunku.
Skaitytojas: J┣s┧ paklausius, peršasi išvada, kad Vedos buvo sudarinプ-

jamos daugel┊ t┣kstantmeči┧.
Autorius: Taip, Vedose sudプta visa išmintis, kuri> žmonプms perdavプ 

Pats Dievas ir praeities išminčiai. Todプl vedinプs žinios yra daugiaplanプs ir 
surašytos ┊ šimtus tom┧. Kiekvienas vedinis k┣rinys tiesiogiai arba netie-

siogiai nurodo laik>, kada jis buvo sudarytas. Antruoju atveju laik> galima 
nustatyti, išanalizavus aprašom┧ ┊vyki┧ chronologij>.

Skaitytojas: Sakykim, kad šitas klausimas aiškus. O kaip suprasti, kad 
tai tyras žinojimas?

Autorius: Jeigu per daugel┊ amži┧ kokio nors žinojimo dプka t┣kstančiai 
žmoni┧ pasiekプ tobulum>, tai toks žinojimas, be joki┧ abejoni┧, yra tyras. 
Daugiau sužinoti apie tokius žmones galima iš j┧ autobiograij┧, kuri┧ labai 
daug pateikta Vedose.

Skaitytojas: Man istorini┧ fakt┧ nepakanka, aš noriu sugebプti pats nu-

statyti, ar žinojimas yra tikras, ar ne.
Autorius: Tam reikalinga, kad j┣s su tuo žinojimu turプtumプt nematom>, 

spontaniškai atsiradus┊ kontakt>.
Skaitytojas: Kaip tai atrodo praktiškai?
Autorius: Stiprプjant tikプjimui ┊ tikr>j┊ žinojim>, automatiškai stiprプja 

ir kontaktas su juo. Tai, savo ruožtu, teisinga kryptimi orientuoja m┣s┧ in-

telekt>, kuris darosi švarus, stiprus ir stabilus. Toks intelektas ┊galina ugdyti 
savyje teisingus norus ir atitinkamai elgtis.

Skaitytojas: Bet aš nesuprantu, kam visa tai reikalinga ir kaip tai pakeis 
mano gyvenim>?

Autorius: Toks žinojimas greitai apvalo žmog┧ nuo susikaupusi┧ nuo-

dプmi┧ ir gyvenimas prašviesプja. Tyras žinojimas ryžtingai pakreipia vis> 
gyvenim> tikros laimプs link, ir tuo pačiu žmogui neprireikia taikyti sau jo-

kios prievartos. O tie, kurie naudojasi daugiau ar mažiau suterštu žinojimu, 
dažnai negali greitai ir lengvai pakeisti savo likim>. Tai susijC su tuo, kad 
toks žinojimas neduoda mums laimプs tiek, kiek jos reikia, norint kardinaliai 
pakeisti savo intelekt>, tuo pačiu ir charakter┊.

Skaitytojas: O kodプl užterštas žinojimas negali m┣s┧ apvalyti? Koks jis 
beb┣t┧, vis tiek turプt┧ duoti kažkoki> naud>.

Autorius: Bet kuris netobulas žinojimas yra materiali┧ gun┧ ┊takoje ir 
todプl negali padプti žmogui iš j┧ išsivaduoti. Jis negali atsikratyti savo kvail┧ 
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┊proči┧, todプl nプra ir garantijos, kad jis nedegraduos. O tyras žinojimas be 
vargo padeda išsivaduoti iš pači┧ bjauriausi┧ ┊proči┧.

Skaitytojas: Vadinasi, jeigu žinojimas padeda lengvai atsikratyti žalin-

g┧ ┊proči┧, tai jis yra tyras?
Autorius: Teisingai. Tiktai didžiausias pastangas žmogus turi skirti ne 

kovai su j┊ kamuojančiais ┊pročiais, o tyro žinojimo ┊sisavinimui.
Skaitytojas: Dabar atsakykite: ar vedinプ išmintis gali išgydyti narko-

man>?
Autorius: Narkomanija – tai intelekto liga. Todプl tokiu atveju padプti 

gali tik dvasinis žinojimas. Jis pasi┣lo intelektui daug didesn┊ laimプs poj┣t┊, 
kuris traukia daug stipriau, negu narkotikai, ir tai padeda narkomanams atsi-
kratyti praž┣tingos priklausomybプs.

Skaitytojas: Aš asmeniškai kol kas nejaučiu, kad dvasinis žinojimas la-

bai mane traukt┧ ir viliot┧.
Autorius: Vadinasi, j┣s┧ kontaktas su juo dar labai silpnas.
Skaitytojas: Ir kaipgi j┊ sustiprinti?
Autorius: Tiktai kiekvien> dien> nuolankiai ir su giliu tikプjimu karto-

jant šventus Dievo vardus. J┧ dプka net labiausiai puolC žmonプs tampa šven-

taisiais.

Skaitytojas: B┣t┧ gerai, kad tokias keistas tiesas j┣s pailiustruotumプt 
pavyzdžiais.

Autorius: Amerikoje ir Europoje dešimtys t┣kstanči┧ žmoni┧ metプ nar-
kotikus tik dプl to, kad pradプjo kartoti šventus Dievo vardus. Apie tai daug 
rašプ septyniasdešimt┧j┧ met┧ spauda. A.C.Bhaktivedanta Svami Prabhupada 
atnešプ iš Ryt┧ Ved┧ mokym>, kur┊ priプmプ daug jaunuoli┧, radC savyje jプg┧ 
atsisakyti kvaišal┧ ir eiti savCs pažinimo keliu. Anksčiau toki┧ dalyk┧ nebu-

vo, nors Vedos ir prieš tai buvo pristatytos ir amerikiečiams, ir europiečiams. 
Reikalas tame, kad Prabhupada supažindino vakariečius su tikr>ja ši┧ šven-

trašči┧ prasme.
Man pačiam teko stebプti, kaip narkomanai, labai rimtai atsidプjC dvasinei 

praktikai, atsikratプ pomプgio narkotikams, net nepajutC t┧ kanči┧, kurios pa-

prastai lydi taip vadinam> abstinencijos sindrom>, pasireiškiant┊, kai narko-

tikai kur┊ laik> nevartojami. Žmonプms, kurie jau buvo praradC vilt┊ sugr┊žti ┊ 
normal┧ gyvenim>, tokia jiems atsivプrusi perspektyva buvo kaip stebuklas. 
Dvasinis žinojimas, keisdamas intelekto orientacij>, greitai išvaduoja iš pri-
sirišimo prie žaling┧ ┊proči┧, ir aš tai ne kart> ┊sitikinau savo praktikoje.

Skaitytojas: Man vis tiek sunku patikプti j┣s┧ žodžiais. Aš pats ne kar-
t> susid┣riau su tuo, kad narkomanui praktiškai ne┊manoma padプti visiškai 
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mesti narkotikus. Gal paaiškintumプt, kaip veikia tas dvasinio pažinimo me-

chanizmas, kodプl jis toks galingas.
Autorius: Taip, mano žodžiai gali b┣ti ne visai ┊tikinami. Paskutiniu 

metu dauguma žmoni┧ daugiau pasikliauna materialiuoju progresu, ir tik re-

tas gali reikiamai ┊vertinti dvasini┧ žini┧ gali>. Šiaip jau dvasinプs žinios da-

bar prieinamos visiems, bet daugumai žmoni┧ jas dengia paslapties skraistプ. 
Taip yra todプl, kad mažai kas tiki, jog su j┧ pagalba galima k> nors pasiekti. 
Kita priežastis – daug žmoni┧ tiesiog negali užsiimti dvasine praktika dプl to, 
kad j┧ s>monプ per daug užteršta pavydo Dievui.

Skaitytojas: Aš, sakykim, visai nepavydžiu Dievui, bet švent┧ vard┧ 
kartoti nenoriu dプl kitos priežasties. Tiesiog tai neatitinka mano skonio.

Autorius: Daugelis irgi taip galvoja, bet pasiteisinimui galima sugalvoti 
k> tik nori. Ir vis tik priežastis, dプl kurios nesinori kartoti šventus vardus, yra 
b┣tent pavydas Viešpačiui.

Skaitytojas: Nieko panašaus savyje aš nematau. Man tik ┊domu sužino-

ti, kuo pranašesni dvasiniai metodai, gydant narkomanij>.
Autorius: Pirma pasiži┣rプkime, kokiais metodais gydosi dauguma nar-

koman┧.
1. Pradeda vartoti silpnesnius narkotikus, tai yra, didel┊ malonum> keičia 

┊ mažesn┊. Problemos toks gudravimas neišsprendžia, nes potraukis išlieka, 
ir anksčiau ar vプliau žmogus pradプs ilgプtis stipresnio poveikio. Dažniausiai 
jis neatsilaiko, ir viskas prasideda iš naujo.

2. Kartais jie izoliuojasi nuo ┊prastos gyvenimo aplinkos. Šis metodas 
efektyvesnis, bet ir čia išlieka potraukis ankstesniam gyvenimo b┣dui. Taigi 
vプl nプra jokios garantijos.

3. Dabar labai populiarus narkoman┧ g>sdinimas visokiais kodavimais 
ir nuoding┧ kapsuli┧ ┊siuvimais. Gydytojai, taikantys š┊ metod>, gr>žina ┊ 
gyvenim> degradavus┊ intelekt> ir taip pasiekia tam tikr┧ rezultat┧.

Žinoma, žmon> irgi galima ┊bauginti, kad ji nesivalkiot┧ pašaliais. Bet 
jeigu vyras su ja nesielgs švelniai ir r┣pestingai, tai argi ji užmirš savo mei-
lužius? Tas pat ir su tais gydymo metodais, kai narkoman> nuo buvusio „lai-
mプs“ šaltinio saugo tik baimプ. Tai tik laikina priemonプ, nes intelektas ne-

gauna jokios alternatyvos, jokio pakaitalo. Jeigu narkomanas pats nepradプs 
ieškoti stipresni┧, negu narkotikai, išgyvenim┧, tai su laiku jis paprasčiausiai 
atkris.

Kartais narkomanams si┣loma pakentプti ir nevartoti narkotik┧, bet ┊ tok┊ 
patarim> net nプra prasmプs gilintis. Argi kantrybプs pagalba galima atsikratyti 
laimプs potraukio?
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Taigi matome, kad visi dabar naudojami narkoman┧ gydymo metodai 
yra mažai efektingi. Tai susijC su tuo, kad jie žmogui nepasi┣lo kokios nors 
kitos, labiau viliojančios laimプs.

Skaitytojas: J┣s atmetate šiuos metodus, bet aš žinau, kad jie nors ir 
nelabai, bet vis tik efektingi. Argi tai blogai, jeigu nプra nieko geresnio?

Autorius: Aš tikrai nesmerkiu tokius kilnius norus – padプti ┊veikti š┊ 
blog┊. Tiesiog aš atkreipiu dプmes┊, kad pasiekti šioje srityje didesni┧ laimプ-

jim┧ nepavyko.
Skaitytojas: Kam tada iš viso kalbプti šia tema? Galb┣t j┣s pats naudoja-

tプs efektyvesniais metodais?
Autorius: Aš negaliu tvirtinti, kad jais naudojuosi, bet Vedose šis daly-

kas išaiškintas gana suprantamai. Aš jau sakiau, kad švent┧ vard┧ kartojimas 
gali visiškai išvaduoti žmog┧ nuo bet kokios narkotik┧ priklausomybプs. 

Skaitytojas: Gerai, tada smulkiai išaiškinkite vedinC šio metodo kon-

cepcij>.
Autorius: Pasistengsiu. Potraukis narkotik┧ sukeltai euforijai lokali-

zuotas žmogaus intelekte, kurio laimプs supratimas yra neišmanymo gunos 
poveikyje. Kiekvieno individo intelektas gyvena vienu tikslu – siekti laimプs. 
Jeigu tokio tikslo nプra, žmogui dingsta bet koks entuziazmas k> nors daryti, 
ir tada intelekto funkcijos palaipsniui sunyksta.

Intelektas kontroliuoja proto bei jusli┧ veikl>, o taip pat atsakingas už 
tai, kad ┊ m┣s┧ k┣n> patekt┧ gyvybinプ energija. Kitaip sakant, jis kontroliuo-

ja vis> organizmo veikl>. PajutCs, kad yra dar didesnプ laimプ, negu jis jautプ 
iki šiol, intelektas nedelsiant mus verčia jos siekti. Kadangi visi seni ┊pročiai 
taip pat yra intelekte, tai atsiradus naujam, stipresniam potraukiui, jiems pa-

prasčiausiai nebelieka vietos.
PakeitCs savo orientacij> ir siekdamas aukštesnio tipo laimプs, intelektas 

keičia m┣s┧ poži┣r┊ ┊ gyvenim> ir ┊pročius. Palaipsniui gerプja charakteris, 
kitaip sakant, keičiasi proto darbas. Žmogus pradeda užsiimti kita veikla, tai 
yra, savo gyvybinC energij> panaudoja kita kryptimi. Nurimsta protas, kas 
labai pagerina psichinC ir izinC sveikat>. Kai žmogus pasijunta laimingesnis 
ir sveikesnis, jis lengvai išsivaduoja iš narkotik┧ priklausomybプs.

Tokiu b┣du, kai intelektas pradeda jausti potrauk┊ šventiems Dievo var-
dams, žmogus pasijunta laimingesnis ir sveikesnis. Jeigu jis narkomanas, tai 
sulig kiekviena diena jaučia vis mažesn┊ potrauk┊ kvaišalams.

Skaitytojas: Jeigu narkoman> išgydo šventi vardai, ar jis gali vプl pradプti 
vartoti narkotikus?

Autorius: Viskas priklauso nuo žmogaus ryžto ir jo karmos. Jeigu dプl jo 
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nuodプmingos praeities bei nepakankamai rimtos dvasinプs praktikos žmog┧ 
vプl patrauks laimプ neišmanyme, pablogプs jo k┣no ir proto b┣klプ, ir tada vプl 
gali atsirasti potraukis narkotikams. Tačiau, turプdamas dvasinプs laimプs patir-
t┊, žmogus neišvengiamai gr┊š ┊ atgimimo keli>.

Skaitytojas: Nesuprantu. Kaip intelektas gali atsisakyti aukščiausios 
laimプs vardan jos surogato, kuris, be to, dar kenkia sveikatai?

Autorius: Sutinku – šie mano žodžiai gali atrodyti nevykC, deja, taip vis 
dプl to b┣na. Taip atsitinka tada, kai žmog┧ pasiveja jo bloga karma, kurios jis 
dar nespプjo atidirbti. Kartais dvasinプs praktikos metu žmogus gali nes>mo-

ningai padaryti k> nors blogo, pavyzdžiui, savo kalbomis ar nepasitikプjimu 
┊žeisti šventus žmones. Dプl to jis degraduoja, bet tik laikinai.

Dプl savo nuodプming┧ poelgi┧ žmogus automatiškai patenka ┊ žemutini┧ 
gun┧ veiklos sfer>, kuri atima iš jo potrauk┊ aukštesnio lygio laimei. Taip jis 
praranda sugebプjim> teisingai vertinti tai, kas su juo vyksta ir palaipsniui de-

graduoja. Tai labai skausmingas procesas, ir patiriamos kančios vプl iššaukia 
dvasinプs laimプs potrauk┊.

Skaitytojas: Ar b┣na kokios nors išimtys šiuo atveju?
Autorius: Svarbu žinoti, kad žmogus, apleidCs dvasin┊ keli>, anksčiau 

ar vプliau gr┊žta ┊ j┊. Einantiems dvasiniu keliu galimi tik laikini nuopuoliai, 
bet pralaimプjimo šitame kelyje negali b┣ti. Taip sako Bhagavadgyta.

Skaitytojas: Vadinasi, niekas nプra apdraustas nuo degradacijos, tegu ir 
laikinos?

Autorius: Taip, su mumis gali atsitikti kas tik nori. Bet tie žmonプs, kurie 
ieško švent┧j┧ prieglobsčio, vis dプl to yra apdrausti. Šventieji vien tik savo 
buvimu palaiko mumyse potrauk┊ dvasinei laimei. Todプl bendravimas su jais 
mus gelbsti ir nuo degradacijos, ir net nuo blogos karmos.

Žmog┧ išmintingu galima laikyti tik tada, kai jis supranta ši> gili> ties>. 
Atkakliai siekdami bendrauti su šventaisiais, mes, veikiami j┧ spinduliuoja-

mos laimプs ir malonプs, sugebame išlaikyti savo intelekt> neužteršt>. Žmo-

gus, kuris ne┊sivaizduoja savCs be tokio bendravimo, turi visas garantijas 
iškilniam gyvenimui, jis bus apsaugotas nuo bet kokio nuopuolio.

Skaitytojas: J┣s ┊domiai apibrプžプte intelekto funkcijas. Jis kontroliuoja 
vis> m┣s┧ gyvenim>, o j┊ pat┊ kontroliuoja laimプ.

Autorius: Teisingai, tik čia dar yra kai kuri┧ subtilum┧. Pavyzdžiui, vien 
tik pokalbiai apie dvasinC laimC gali nuostabiai pakeisti žmog┧, nes ji prade-

da kontroliuoti intelekt>. Bet taip bus tik tuo atveju, jeigu jau mes turime ži-
nojim> apie aukščiausi> dvasin┊ skon┊, kitaip jis mumyse sužadins tik nieko 
ne┊pareigojant┊ smalsum>. Norint, kad susidomプjimas virst┧ potraukiu, reikia 
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sistemingai, priži┣rint autoritetingam mokytojui, gilintis ┊ dvasines žinias. J┧ 
┊sisavinimas priklauso nuo to, kaip intelektas suvokia dvasinC laimC. Kai tik 
intelektas prisipildo dvasini┧ žini┧, jis savaime linksta ┊ dvasinius dalykus 
ir atsiriboja nuo visko, kas materialu. Tokioje s>monプs b┣klプje žmogus be 
vargo susitvarko su bet kokia jam pasireiškusia bloga karma. O intelektas, iki 
krašt┧ užpildytas materialios laimプs poreikio, orientuoja žmog┧ ┊ pernelyg 
aktyvi> materiali> veikl>, kuri> nuolatos lydi vienokios ar kitokios kančios.

Skaitytojas: Vadinasi, intelekt> ir trokštam> laimC jungia žinojimas apie 
tos laimプs skon┊. Neturint tokio žinojimo, yra didelプ galimybプ patekti ┊ ais-

tros ir neišmanymo gunas.
Autorius: Teisingai, todプl pats didžiausias turtas yra žinojimas apie dva-

sin┊ skon┊. Niekas negali suteikti tokios laimプs, kaip dvasinis pažinimas. 
Skaitytojas: Jeigu narkomano intelektas jau degradavCs, tai kaip jame 

gali atsirasti potraukis dvasinプms žinioms? Juk tam reikia turプti pakankamai 
dorybingumo ir vidinプs švaros. Anot j┣s┧, tikrasis žinojimas gali užgimti 
tiktai intelekte (net ne prote), tačiau jeigu jis neturプs potraukio toms žinioms, 
tai nepajus jokios laimプs. Taigi, kaip narkomanui, turinčiam didel┊ potrauk┊ 
narkotikams ir nusilpus┊ intelekt>, atsiranda potraukis dvasingumui, pakan-

kamai stiprus, kad prasidプt┧ pozityv┣s pokyčiai jo s>monプje? Manau, kad 
tokiam žmogui dvasinプs žinios turプt┧ per vien> aus┊ ┊eiti, per kit> – išeiti, 
niekuo jam nepagelbプdamos. 

Autorius: J┣s┧ žodžiuose jaučiasi sveika nuovoka. Taip, savo jプgomis nar-
komanas neišsivaduos iš žalingo ┊pročio, bet gal┧ gale viskas ne taip jau blogai, 
kaip jums atrodo. Kažkokiais atvejais, sakykim, kai ateina geros karmos laiko-

tarpis, narkomano intelektas savaime sustiprプja ir pradeda progresuoti.
Skaitytojas: O k> daryti tiems bプdžiams, kuriems artimiausiu metu ne-

nusimato jokie karmos pagerプjimai?
Autorius: J┣s┧ žiniai, gamtoje yra tokios jプgos, kurios gali apvalyti net 

paties nuodプmingiausio žmogaus intelekt>, bet tik tuo atveju, kai jis pats 
panorプs pakeisti savo gyvenim>.

Skaitytojas: Kaip narkomanui gali atsirasti toks noras – turプti nesuteršt> 
intelekt>?

Autorius: Mes apie tai jau kalbプjome, aiškindamiesi, kas tai yra laimプ ne-

išmanymo gunoje. Tik nuoširdi atgaila padeda atsirasti norui keisti gyvenim>.
Skaitytojas: O kaip žinoti, ar ta jo atgaila nuoširdi?
Autorius: Labai paprastai. Reikia tik paži┣rプti, ar po atgailos jis bando 

kaip nors keisti savo gyvenim>. Pagal tai, kiek jプg┧ narkomanas ┊dプs šiam 
tikslui pasiekti, galima sprCsti apie atgailos nuoširdum>. Tačiau daugeliu 
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atveju vien atgailos nepakanka, reikalinga papildoma pagalba.
Skaitytojas: Ir vis dプl to, kokia ta jプga, kuri gali apvalyti net labai degra-

davusio ir pesimistiškai nusiteikusio žmogaus intelekt>?
Autorius: Dar kart> pabrプžiu, kad tai – nuoširdi atgaila. B┣tent ji paro-

do, kad žmogus pasirinko aktyvi> pozicij> ir pasiruošCs eiti atgimimo keliu.
Skaitytojas: Gerai, tegu jis atgailauja, bet su savuoju, nuodプmingos vei-

klos išsekintu intelektu jis nieko negalプs pakeisti – j┣s pats tik k> tai pareiš-

kプte. Tad kokia papildoma pagalba jam gali padプti?
Autorius: Švento žmogaus gailestingumas. Pats savaime jis negali pa-

veikti narkomano intelekto, jis tik nutiesia tiltel┊, kuriuo šventojo dorybin-

gumas persiduoda narkomanui, bet tik tuo atveju, kai pastarasis nuoširdžiai 
atgailauja. 

Skaitytojas: J┣s vプl propaguojate metod>, kai reikia dalintis tuo, kas 
tau reikalingiausia – dvasinプmis žiniomis. O ar šventasis, perduodamas savo 
žinias ir dorybingum> narkomanui, nepraras savo skaistumo?

Autorius: Pati gailestingumo s>voka reiškia, kad puolusio žmogaus s>-

monプs valymas šventam žmogui yra svarbiau netgi už jo pačio vidinC švar>.
Skaitytojas: Nejaugi m┣s┧ laikais dar yra toki┧ žmoni┧?
Autorius: ┉sivaizduokite, mažai, bet yra.
Skaitytojas: O ar gali toks šventasis, atidavCs savo dorybingum> ki-

tiems, pats pradプti degraduoti, jeigu susiklosto kokios nors nepalankios 
aplinkybプs?

Autorius: Ne, Bhagavadgytoje pasakyta, kad blogis niekada ne┊veiks 
to, kuris kuria gプr┊. Nors jums gal ir keista bus girdプti, bet žmogus, dalinda-

masis savo dorybingumu, jo ne tik nepraranda, bet darosi dar labiau dory-

bingesnis.
Bet b┣na atvej┧, kai žmogus, su kuriuo šventasis pasidalino savo dory-

bingumu, j┊ panaudoja neteisingai. Tada nukenčia ir pats šventasis. Bet jam 
tai b┣na pamoka – kam galima padプti nedelsiant, o kam tik reikiamai j┊ pa-

ruošus – ir neužilgo šventasis greitai atsistato savo dvasines jプgas.
Skaitytojas: Ar yra kokie nors metodai, kuri┧ pagalba šventasis gali ┊si-

tikinti, kad savo dvasinC energij> jis perduos tinkamam žmogui?
Autorius: Taip, vedinプ išmintis numato ir tam tikrus metodus, kuri┧ 

pagalba galima ┊sitikinti, ar labai žmogus trokšta dvasini┧ žini┧. Svarbiau-

sias kriterijus – tvirtas žmogaus nusistatymas dvasiškai atgimti. Vedos reko-

menduoja savo dvasine energija dalintis tik su tais žmonプmis, kurie praプjo 
tam tikr> patikrinim>. Todプl šventasis kiekvienam, trokštančiam jo malonプs, 
duoda specialias užduotis, kuriomis patikrina j┧ ketinim┧ rimtum>. Esant 
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teigiamiems rezultatams, žmonプs, norintys pakeisti savo gyvenim>, tampa 
jo mokiniais. 

Skaitytojas: Nesupratau, kuriuo metu šventasis jiems perduoda savo 
dvasinC energij>?

Autorius: Dvasini┧ ┊šventinim┧, taip vadinamos iniciacijos metu.
Skaitytojas: Tai tikriausiai koks nors religinis ritualas?
Autorius: Taip, tai ritualas, kurio paskirtis – perduoti dvasines žinias. Jo 

metu dvasinis mokytojas taip apvalo mokinio intelekt>, kad jis darosi tinka-

mas vesti žmog┧ dvasinio atgimimo keliu. 
Skaitytojas: ┉domi tema. Gal b┣t┧ galima smulkiau apie tai?
Autorius: Ne dabar. Tai pernelyg rimta tema, ir jums prieš tai reikia dar 

daug k> sužinoti. 
Skaitytojas: Na, ir pokalbis, vienos intrigos. Tada aš paklausiu. Kiek 

supratau, gailestingumas – tai kelias ┊ atgailaujančio žmogaus intelekt>?
Autorius: Teisingai, be gailestingumo ne┊manoma perduoti dvasinio 

žinojimo. Todプl, norプdamas mokyti kitus, žmogus turi išsiugdyti gailestin-

gumo jausm>. Bet vien gailestingumu, be dvasini┧ žini┧ niekam negalima 
padプti. Kaip gailesčio apimtas narkomanas padeda savo draugui, besigaluo-

jančiam abstinencijos sindromo metu? Jis jam duoda narkotik┧, tokiu b┣du 
suteikdamas jam meškos paslaug>. 

Skaitytojas: Vadinasi, narkomanams gali padプti tiktai šventi žmonプs, 
turintys dvasini┧ žini┧?

Autorius: Taip. Kol mes neturime dvasini┧ žini┧, tol neturime joki┧ ga-

limybi┧ padプti kam nors išsivaduoti iš blogos karmos. 
Skaitytojas: Tai daugelis žmoni┧, norintys padプti kitiems, tik be reikalo 

gaišta laik>? 
Autorius: Ne, jeigu j┧ tikslai tikrai nesavanaudiški, tai jie palaipsniui 

progresuos ir ilgainiui taps šventaisiais. Kiekvienas žmogus gali padプti ki-
tam. Ir kuo labiau jis persiima dvasine energija, tuo efektyvesnプ jo pagal-
ba. Tai žinodamas, žmogus daug rimčiau ži┣ri ┊ ketinim> užsiimti dvasine 
praktika. Jeigu už nugaros siena, tai nori nenori turi eiti pirmyn. Reikalinga 
informacija, akivaizdžiai demonstruojanti, kad be dvasini┧ žini┧ tu niekam 
nepadプsi.

Skaitytojas: Atrodo, kad j┣s teisus, vienok labai nesinori pripažinti, kad 
tu esi absoliučiai niekam nereikalingas.

Autorius: Toks prisipažinimas parodo, kad j┣s nesate nereikalingas. 
Neabejoju, kad j┣s galite pasidalinti su kitais pačiu svarbiausiu charakterio 
bruožu, kuris vadinamas nuolankumu.
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Skaitytojas: Turiu dar vien> svarb┧ klausim>. J┣s paminプjote, kad kai 
kurie nuodプmingi poelgiai gali kuriam laikui atriboti žmog┧ nuo dvasinio 
pažinimo ir duoti jam neteising> laimプs supratim>. Taigi kokiomis aplinky-

bプmis žmogus linkCs užsiimti tokia nuodプminga veikla?
Autorius: Paskui, paskui, dabar reziumuokime m┣s┧ pokalb┊.
Išvada: dvasinis žinojimas žmogui suteikia begalinC laimC. Pažinimo 

metu sunaikinamos visos per daugel┊ gyvenim┧ susikaupusios nuodプmプs, ir 
žmogus pasijunta be galo laimingas. Tokioje b┣klプje jis mato savo dvasinC 
prigimt┊, tai yra, suvokia save kaip siel>, ir supranta, kad didžiausia laimプ – 
tai niekuo nesuteršta, visiškai nesavanaudiška tarnystプ Dievui. 

Tok┊ žinojim> galima gauti tiktai iš Aukščiausio Dievo Asmens ir Jo atsi-
davusi┧ tarn┧. J┧ malonプs dプka žmogus gauna ret> prog> pažinti savo dva-
sinC prigimt┊ ir savo amžinus santykius su Viešpačiu.

Kad visa tai tapt┧ realybe, reikia žinoti vien> s>lyg>, kuri> b┣tina iš-
pildyti, norint gauti dvasin┊ žinojim> – tai pasiaukojanti tarnystプ šventam 
žmogui, kuris turi ir piln> dvasin┊ žinojim>, ir gailestingum>.

Apie nuodｫmingD veiklD

Nuodプminga veikla skirstoma ┊ keturias kategorijas:
1. Klaidos, kurias mes darome, ┊takojami buvusios nuodプmingos  

veiklos.

2. Klaidos, daromos neteisingai panaudojant savo dorybingumo atsargas.
3. Dabartinプs klaidos.
4. ┉žeidimai žodžiu ir veiksmais.
Skaitytojas: J┣s jau pasakojote, kaip m┣s┧ likim> ┊takoja kažkada pada-

rytos nuodプmプs. Bet ne visai aišku, kokias problemas gali sukelti dorybingi 
praプjusi┧ dien┧ poelgiai. Jeigu jau ir dプl j┧ prisieina kentプti, tai kuo tada 
aplamai užsiimti?

Autorius: Dorybingus darbus, aišku, reikia daryti. Bプda ta, kad mes ne 
visada teisingai eikvojam sav>sias dorybingumo atsargas. Pavyzdžiui, dプl 
to, kad praeitame gyvenime žmogus buvo labai dorybingas, dabar jis tampa 
labai turtingu. Bet jeigu savo turtus jis panaudoja nedoriems tikslams, tai 
kažkada turプs už tai atkentプti. 

Iš vienos pusプs atrodo, kad dorybingos veiklos rezultatai turi mums teik-

ti tik džiaugsm>. Bet jeigu mes neteisingai naudojame savo dorybingumo 
resursus, tai ateityje reikia laukti dideli┧ nemalonum┧.

Skaitytojas: Ir kas per gyvenimas? Netgi dorybingi poelgiai neapsaugo 
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m┣s┧ nuo problem┧. Vadinasi, reikia absoliučiai nieko neveikti, tada bent jau 
nepadarysi nieko blogo.

Autorius: J┣s neteisus, nes jeigu dykinプsite, vadinasi, neatlikinプsite 
jums priklausanči┧ pareig┧, ir tai jau yra nuodプmingas poelgis. Su visomis iš 
to išplaukiančiomis pasekmプmis.

Skaitytojas: Dabar aišku, kad vienintelプ išeitis iš tokios situacijos – ne-

sikankinti ir užbaigti gyvenim> savižudybe.
Autorius: Nieko nebus – tai irgi nuodプmプ. 
Skaitytojas: Na, k> gi, mano fantazija išseko. Kaip gi tada elgtis, kad 

neb┣t┧ jokios rizikos degraduoti, jeigu tai iš viso ┊manoma.
Autorius: Užsiimant dvasine praktika, nekuriama nei teigiama karma, 

kuri gali sukelti mumyse pasididžiavimo jausm>, nei bloga, kuri mus verčia 
degraduoti. Ji duoda tik dvasinius rezultatus, todプl niekaip negali pabloginti 
m┣s┧ karmos. Vadinasi, visišk> sプkmC garantuoja tik dvasinプ praktika.

Skaitytojas: Išskyrus tarnystC Dievui, visa kita veikla tik žalinga. Ar aš 
teisingai supratau?

Autorius: Neblogai, tik formuluotプ neteisinga. Neži┣rint to, kad yra pa-

vojus pradプti didžiuotis savo materialiais rezultatais, Vedos vis tik rekomen-

duoja žmonプms, apart dvasinプs praktikos, atlikti savo pareigas ir užsiimti 
dorybinga veikla, kuri ne tik pagerins m┣s┧ padプt┊, bet ir apvalys šird┊ nuo 
susikaupusi┧ nuodプmi┧.

Net ir labai norプdami elgtis teisingai, žmonプs nプra apsaugoti nuo klaid┧ 
ir kartais pasineria ┊ nuodプming> veikl>. To priežastis – senos m┣s┧ nuodプ-

mプs, kurios visada užklumpa mus netikプtai. Nuo toki┧ netikプtum┧ yra tik 
vienas vaistas – dvasinプ praktika. Ji kaip ugnis degina visas m┣s┧ nuodプmes. 
Norint sプkmingai tobulプti, reikia žinoti, kaip keičiasi likimas žmogaus, ku-

ris vis> savo laik> skiria dvasinei praktikai. Tegu jis turi labai daug blogos 
karmos, bet dvasinプs praktikos metu nuodプmプs jo nesuteršia. Kaip vanduo 
nesušlapina plaukiančios gulbプs, taip ir žmog┧, visiškai atsižadプjus┊ egoisti-
nプs veiklos, nustoja ┊takoti karma.

Skaitytojas: Betgi j┣s anksčiau sakプte, kad net ir užsiimdamas dvasine 
praktika, žmogus kai kuriais atvejais dプl blogos karmos gali pradプti degra-

duoti!
Autorius: Pačios dvasinプs praktikos metu degraduoti ne┊manoma. Bet jei-

gu mes kuriam laikui nuo jos nusišaliname, atsiranda pavojus, kad tuo metu 
mus gali užklupti bloga karma.

Skaitytojas: Kaip nustatyti, k> mums žada s>monプs pokyčiai: vargus ar 
laimC?
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Autorius: Tai b┣na aišku tik tada, kai dvasinプ praktika yra stabili. Pavyz-

džiui, žmogus kiekvien> ryt> kartoja šventus Dievo vardus, ir todプl visa per 
nakt┊ susikaupusi bloga karma sunaikinama. Žmogui darosi aišku, kokius savo 
norus ┊gyvendinti, o kokius – ne. Taip jis supranta, kokias jo mintis iššaukia 
dorybinga karma, ir kokias – bloga. Kai žmogus suvokia, kokie s>monプs poky-

čiai vyksta dプl blogos karmos, jis lengviau susidoroja su situacija, kai atsiranda 
potraukis nuodプmingai veiklai, ir taip išvengia degradacijos.

Skaitytojas: O ar tam tikslui užtenka tiesiog klausytis dvasinプs muzikos 
ar skaityti dvasinC literat┣r>?

Autorius: Deja, to per maža. Jeigu žmogaus intelektas dar nesutvirtプjCs, 
tai dvasinプ literat┣ra ┊takoja tik prot>. To aiškiai nepakanka, nes norint susi-
kauti su likimu ir j┊ ┊veikti, reikia sutvirtinti intelekt>. Tam labai padeda, kai 
mes klausomプs, kaip Dievui atsidavC žmonプs kartoja šventus Jo vardus. Toks 
klausymasis ne tik išgrynina intelekt>, bet ir ┊kvepia nor> pačiam kartoti Dievo 
vardus. Kol žmogus nepradプs tai daryti, jis ne visada galプs ┊veikti savo likim>.

Aplamai, s>monプs reabilitacija galima tik tuo atveju, kai mes mokysimプs 
teisingos gyvensenos, sistemingai kartosime šventus vardus ir bendrausime su 
šventomis asmenybプmis. Visiškai nuo degradacijos apsaugo tik du paskutiniai 
atvejai, nes b┣tent jie formuoja intelekte potrauk┊ dvasiniams dalykams.

Skaitytojas: Aš norプčiau detaliau panagrinプti tuos s>monプs pokyčius, ku-

rie atsiranda dプl nuodプming┧ praeities poelgi┧. B┣t┧ gerai kuo anksčiau pajusti 
ir išsprCsti savo problemas, kol jos dar nepakankamai ┊sisiautプjo. 

Autorius: Sutinku, ši tema reikalauja didesnio dプmesio. Gal pirmiausia 
apžvelkime s>monプs pokyčius, atsirandančius dプl nuodプming┧ praeities dar-
b┧. Jie suformuoja keturi┧ r┣ši┧ problemas:

1. Blog> likim>.
2. Fizines kančias.
3. Psichines kančias.
4. Iškreipt> tikrovプs ir laimingo gyvenimo supratim>.
Žmogus gali ┊veikti jam pasitaikančius sunkumus, jeigu supranta, kad jo 

problemos – ne atsitiktinプs, kad jas s>lygoja jo paties netikusi praeitis. Tai ži-
nodamas, jis sugeba blaiviai vertinti reali> padプt┊ ir ramiai kovoti su iškilusiais 
sunkumais.

Skaitytojas: Aš suprantu, kad dプl visko kalta mano karma. Bet ar tikrai 
nekaltas tas žmogus, kuris man kiša pagalius ┊ ratus?

Autorius: Žinoma, kaltas, nes dプl jo veiksm┧ j┣s kenčiate, bet supraskite, 
kad jis – tik marionetプ, ┊rankis likimo rankose.

Skaitytojas: O jeigu kaltas, tai kodプl aš b┣tinai turiu apie j┊ galvoti gerai?
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Autorius: Blogos mintys aplamai yra nuodプmプ, ir už tai savo laiku prisieis 
atsakyti. O pozityvios mintys netrukdo bausti nusidプjプlius. Jeigu j┣s┧ veiklos 
sritis ar visuomeninプ padプtis suteikia jums atitinkamus ┊galiojimus, j┣s galite 
bausti žmones, tik neturite jausti jiems jokio neprielankumo, pykčio ar net ne-

apykantos, nes tai tik pablogins j┣s┧ karm>.
Skaitytojas: Aš negaliu bausti, spinduliuodamas meilC. Bet ar tai, k> j┣s 

pasakプte, reiškia, kad gavus per vien> žand>, reikia atsukti kit>?
Autorius: Na, kam? Likimas pats nubaus žmog┧, kuris blogai elgiasi. Bet 

jeigu tai j┣s┧ pareiga – bausti, j┣s b┣tinai turite j> vykdyti, tik be koki┧ nors 
pykčio apraišk┧.

Negatyvi s>monプ jau savaime yra nuodプmプ, kuri bumerangu mums užtvos 
ateityje. Jeigu j┣s bausite žmog┧ b┣tent su tokia s>mone, jis neturプs galimybプs 
suvokti savo kaltC, o j┣s tik dar labiau pabloginsite savo karm>.

Skaitytojas: Vadinasi, bausti galima ir netgi reikia, bet tik su teisinga s>-

mone.
Autorius: Taip, tik neb┣tina visais atvejais bausti pačiam arba užimti kal-

tintojo pozicij>. Tam yra teismai ir, kraštutiniu atveju, karma – teisingiausias ir 
bešališkiausias teisプjas.

Skaitytojas: Bet jeigu kaltojo nenubaus nei teismas, nei likimas, tada kur 
teisingumas?

Autorius: Neteisybプs šiame pasaulyje nプra, todプl karma, arba likimas 
teisプsaugos, prieš┧ ar koki┧ nors kit┧ aplinkybi┧ dプka b┣tinai kalt>j┊ nubaus. 
Bet j┣s dar netikite, kad teisingumas ir laimプ yra, todプl jums atrodo, kad rei-
kia, apsiginklavus pykčiu, pačiam bausti kaltuosius.

Skaitytojas: O j┣s pats kaip – ar visada jaučiate prielankum> tiems, kurie 
su jumis elgiasi neteisingai?

Autorius: Aiman, negaliu tuo pasigirti, kartais jausmai užgožia blaiv┧ 
prot>. Tačiau po toki┧ klaid┧ aš visada viliuosi gerai išanalizuoti buvusi> situ-

acij> ir pasidaryti reikiamas išvadas. Tokiam darbui reikia skirti kuo daugiau 
dプmesio.

Skaitytojas: Jeigu ir j┣s kartais pykstate, vadinasi, irgi nepakankamai 
tikite ┊ laimC ir teisingum>?

Autorius: J┣s teisus, man dar reikia daug dirbti su savimi. Toks tikプjimas 
neateina per vien> dien>.

Skaitytojas: Dirbkime kartu, todプl pradžiai paaiškinkite, kaip senos nuo-

dプmプs nuslopina potrauk┊ dvasinei laimei ir ┊traukia mus ┊ nauj┧ nuodプming┧ 
darb┧ verpet>?

Autorius: Senos nuodプmプs mus verčia mプgautis laime neišmanymo 
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gunoje, ir dar taip, kad, nepriklausomai nuo ┊sitikinim┧, nuodプmingi norai 
mums gali pasirodyti daug žavesni, nei dorybinga ar net dvasinプ laimプ. Sakau 
– verčia, nors iš tikro nプra jokios prievartos, mes patys kažkada to norプjom ir 
štai dabar gavom.

Skaitytojas: O jeigu aš dabar jau nebenoriu tokios nuodプmingos laimプs?
Autorius: Tada m┣s┧ potraukis dvasinei laimei turi b┣ti stipresnis už 

senuosius norus.

Skaitytojas: Bet jeigu aš niekaip negaliu atsikratyti to praeities bagažo?
Autorius: Tai tik reiškia, kad j┣s┧ potraukis dvasinei laimei silpnas.
Skaitytojas: Kaip j┊ sustiprinti?
Autorius: Visada, kai j┣s imatプs koki┧ nors priemoni┧ (laikotプs dienos 

režimo, atliekate dvasines pareigas, tegu ir be ypatingo noro)  ┊veikti savo 
nuodプmingus norus, kad ir pačius nekalčiausius, tai tokie veiksmai didina 
j┣s┧ dvasin┊ potencial>. Šiuo atžvilgiu efektyviausias metodas yra švent┧ 
vard┧ kartojimas. 

Skaitytojas: Vadinasi, paprasčiausiai laikydamasis dienos režimo ir 
nuolatos melsdamasis, aš sustiprinsiu savo potrauk┊ dvasinei laimei?

Autorius: Taip, ir tokia veikla vadinama askeze dorybプs gunoje, o jeigu 
mes tai darome dar ir su teisinga s>mone, tai j> galima pavadinti ir dvasine 
praktika. Gal┧ gale, kaip j> bepavadintum, ji bet kokiu atveju didina dvasin┊ 
žmogaus potencial>.

Skaitytojas: Jeigu aš duodu sau ┊žadus kiekvien> dien> atlikti kažkokius 
veiksmus, susijusius su dvasine praktika, tai ar aš galプsiu ateityje atsilaikyti 
prieš ┊vairius sunkumus?

Autorius: Žinoma, tai jau kaip taisyklプ. Tačiau reikia atlikti tiek dory-

bing┧ askezi┧, kad susidaryt┧ pakankamas dvasinis potencialas, kurio užtekt┧ 
┊veikti visiems sunkumams.

Skaitytojas: Jeigu jo neužteks, tai aš pal┣šiu ir pradプsiu degraduoti?
Autorius: Taip, tik ši degradacija bus laikina, nes dvasinis potraukis 

stipresnis už bet kur┊ material┧ potrauk┊. Blogis niekada ne┊veikia to, kuris 
kuria gプr┊.

Skaitytojas: Šie šventrašči┧ žodžiai, žinoma, ┊kvepia. Gerai, sakykim, 
dorybing┧ askezi┧ pagalba aš sugebプsiu atsispirti likimo sm┣giams, bet k> 
daryti su izinプmis kančiomis, kurios minimos j┣s┧ klasiikacijoje, ir kurias 
aš užsitarnavau praeityje?

Autorius: Dorybingos askezプs duoda pakankamai jプg┧ susidoroti ir su 
sveikatos bei psichikos problemomis.

Skaitytojas: O ar padプs vien tik askezプs, jeigu aš neturiu supratimo, kaip 
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reikia gydytis?  
Autorius: Dorybingos askezプs duoda mums stiprybプs siekti žini┧, reika-

ling┧ grubaus ir subtilaus k┣no gydymui.
Skaitytojas: Ir kaip tai atrodo praktiškai?
Autorius: Laikydamasis dienos režimo, žmogus ┊gyja laiko ir aukščiau-

si┧ jプg┧ malonC, kuri pasireiškia tuo, kad jis, turプdamas pakankamai teising> 
s>monC, sugeba suprasti, kaip stipriai tokia veikla ┊takoja jo sveikat>. Dar 
labiau apsivalius s>monei, žmogus intuityviai jaučia, koks b┣tent gydytojas 
gali j┊ išgydyti. 

Skaitytojas: Tai k>, gal jam pats laikas maloningai suleruoja?
Autorius: Tas, kuris gyvena sutinkamai su gamtos dプsniais, pradeda 

geriau suprasti žmones ir gydymo metodus. Jis palaipsniui supranta, kad ge-

riausias gydymas – tai žinios, kaip padプti sau pačiam atrasti dvasinC laimC. 
Žmogus, kuris išminties semiasi iš Ved┧, jau nesikreips ┊ tuos, kurie jam 
sako: „Mokプk gerus pinigus, ir mes tau garantuojame sveikat>, nes pas mus 
patys geriausi vaistai“.

Skaitytojas: J┣s pasisakote prieš vaistus?
Autorius: Vaistai irgi reikalingi, bet gydymo procese ne jie svarbiausia. 

Protingas žmogus vaist┧ neatsisako, bet jis supranta, kad visos ligos – tai m┣s┧ 
nuodプmi┧ rezultatas, ir visiškai pagyti galima, tiktai pakeitus savo s>monC.

Skaitytojas: Argi ne┊manoma suprasti toki┧ dalyk┧, nesilaikant dienos 
režimo ir neužsiimant dvasine praktika? 

Autorius: Taip, tas žmogus, kuris nekartoja švent┧ vard┧ ir nesilaiko 
dienos režimo, negali ┊veikti savo izini┧ ir psichini┧ negali┧. SusirgCs jis 
pasikliauna tik pinig┧ ir gydytoj┧ galia. Taip elgiasi visi, kurie nepuoselプja 
savo intelekto, todプl jiems b┣dinga silpna valia, netvirtas tikプjimas ir netei-
singas pasaulio supratimas. 

Skaitytojas: Bet juk yra labai efektyvi┧ vaist┧, kurie tikrai padeda.
Autorius: Taip, jie pašalina išorinius lig┧ požymius, tačiau giluminプs 

priežastys – nuodプmプs – išlieka, ir kai tik žmogus nustoja vartoti vaistus, 
ligos vプl pasireiškia.

Bet koks gydymas, išskyrus dvasinC praktik>, tik laikinai pašalina k┣no 
negalias. Tačiau tas, kuris ne tik gydosi, bet ir užsiima dvasine praktika, pa-

sveiksta galutinai, nes vaistai sunaikina lig>, o dvasinプ praktika – karm>, dプl 
kurios buvo atsiradusi liga. Nelieka jokios priežasties vプl pasireikšti tai ligai.

Skaitytojas: Vadinasi, tie, kurie tik gydosi ir neužsiima dvasine prakti-
ka, anksčiau ar vプliau vプl susirgs ta pačia liga?

Autorius: Taip, ir neišmanantiems žmonプms labai sunku suprasti, kaip 
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ta liga pasireikš sekant┊ kart>. 
Skaitytojas: Tačiau šiuolaikinプ medicina ir šiuo atveju turi k> patarti, 

pavyzdžiui, vaistus vartoti ilgesn┊ laik>.
Autorius: Deja, ilgai vartojant stipriai veikiančius vaistus atsiranda 

komplikacijos, o silpni vaistai iš viso nepadプs.
Skaitytojas: Vadinasi, geriausia vaist┧ visai nevartoti?
Autorius: Kartoju – gydytis reikia jums prieinamais ir suprantamais 

b┣dais, o kritiniais atvejais galima vartoti net cheminius preparatus. Tik nie-

kada nereikia užmiršti, jog veiksmingiausias gydymo b┣das – keisti savo 
s>monC. Tarp kitko, dar yra vaistai, kurie gaminami iš nat┣rali┧ medžiag┧, ir 
jie daug efektyvesni už cheminius preparatus. 

Skaitytojas: O psichines negalias taip pat galima ┊veikti, laikantis die-

nos režimo?
Autorius: Galima, bet dažniausiai nプra jokios prasmプs kovoti su jomis 

vaist┧ pagalba. Dienos režimo laikymosi irgi neužtenka. Psichinプs proble-

mos rodo, kad serga žmogaus protas ir intelektas, ir šiuo atveju be dvasinプs 
praktikos taip pat neapsieisime.

Reikia pažymプti, kad chatcha-jogos ir pranajamos pratimai puikiai gydo 
praktiškai visus izinius ir psichinius susirgimus. Maža to, jie padidina žmogaus 
galimybes apvalyti savo s>monC. Pratim┧ metu reikia mintyse linkプti visiems 
laimプs, o dar geriau – galvoti apie Diev>. Nesant tokios meditacijos, chatcha-jo-
ga ir pranajama pašalins tik išorines ligos apraiškas. Išskyrus dvasinC praktik>, 
nプra kit┧ metod┧, kurie visiškai anuliuot┧ blog> karm>.

Skaitytojas: K> gero galite pasakyti apie ketvirt> punkt>, kuris žada pa-

keisti m┣sišk┊ pasaulio supratim> dプl kažkada buvusios nuodプmingos veiklos?
Autorius: Žinoma, čia nプra nieko gero. Svarbiausia suprasti, kad žmogui 

praktiškai ne┊manoma stebプti jo s>monプje vykstančius pokyčius. Daugiausia, 
k> galima padaryti – ┊prasti bet kokiomis aplinkybプmis daryti tai, kas teikia 
dvasinC laimC ir sukelia nor> kuo dažniau bendrauti su dorybingais žmonプmis, 
siekiančiais dvasinio tobulumo.

Skaitytojas: Nejau ne┊manoma suprasti, kas vyksta, kai tave apnyksta nuo-

dプmingos mintys ir norai?
Autorius: Reikalas toks, kad tos mintys dažniausiai pastebimos per vプlai. 

Nuodプmingi norai gali pasirodyti stipresni už m┣s┧ vali> ir blaivi> galvosen>, 
nes jie pažeidžia ne tik prot>, bet ir intelekt>. Be to, kalbama ne apie nuodプ-

ming┧ minči┧ atsiradim>, o apie tai, kad labai sunku pamatyti tuos mažyčius 
s>monプs pokyčius, kurie, palaipsniui sumuodamiesi, ir iššaukia tas mintis. O jas 
pastebプti jau nesunku, žinoma, jeigu intelektas dar pakankamai stiprus.
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Skaitytojas: K> konkrečiai reikia daryti, kai gunos s>monC pakeičia tiek, 
kad jau norisi užvaidinti?

Autorius: Vadovaukitプs pareigos jausmu, kovokite su negatyvia s>mone ir 
darykite tai, kas reikalinga. Jeigu vis dプl to kartais suklupsite, jokiu b┣du netei-
sinkite savCs, nes tai gadina santykius su draugais ir artimaisiais.

Skaitytojas: Santykius ir taip sugadins netikC poelgiai.
Autorius: Taip, bet jeigu laiku susigriebsite atgailauti, juos bus galima kaž-

kiek atstatyti. O jeigu atgailos nebus, j┣s risitプs vis žemyn ir žemyn, ┊ kanči┧ 
vandenyn>.

Skaitytojas: Dažnai neužtenka stiprybプs atgailauti.
Autorius: Todプl ir reikia nedelsiant užsitikrinti pastov┧ bendravim> su 

žmonプmis, turinčiais pakankamai dvasinプs potencijos ┊veikti visus sunkumus.
Skaitytojas: K> daryti, jeigu ne visada yra galimybプ gauti tok┊ bendra-

vim>?
Autorius: Tokiu atveju namuose reikia turプti knygas ir paskait┧ bei mal-

d┧ garso ┊rašus. Klausydamasis, kaip kalba ar meldžiasi šventi išminčiai, ku-

rie jau seniai negyvena Žemプje, žmogus pasikrauna dvasine energija ir gali 
sプkmingai kovoti su netikusiais norais ir paklydimais.

Skaitytojas: ┉domu, nors ir sunku tuo patikプti. O kokiu b┣du žmogus 
atsiduria neišmanyme, kai jis neteisingai naudojasi savo dorybingumu? 

Autorius: Jam gali pakišti koj> dar ne visai užmirštas potraukis mate-

rialiai laimei. Turプdamas didelC dorybing┧ poelgi┧ atsarg> ir jausdamasis 
visai laimingas (materialiai), bet b┣damas dvasiškai nesutvirtプjCs, žmogus 
pradeda galvoti, kad jis tikriausiai yra labai išaukštinta asmenybプ, kuriai visi 
turi rodyti deram> pagarb>. Jis galvoja, kad praktiškai jau pasiekプ visas aukš-

tumas, todプl nプra reikalo labai jau pasišvCsti dvasinei praktikai, tuo labiau 
klausytis kažkieno nurodym┧.

Daug žmoni┧, užsiimanči┧ dvasine praktika, gyvena tokiomis nuotaiko-

mis. Taip yra todプl, kad jie turi dar labai didel┊ potrauk┊ materialiai laimei. 
J┧ seni nuodプmingi norai gali apsireikšti bet kada ir persverti dvasinius daly-

kus. Iš šalies paži┣rプjus, atrodo, kad tokie žmonプs ir toliau užsiima dvasine 
praktika. Jiems patiems irgi taip atrodo, nors nes>moningai prioritet> sutei-
kia ne dvasiniams dalykams, o materialiems.

Skaitytojas: Ir kokie šios iliuzijos rezultatai?
Autorius: Jie vis labiau pasineria ┊ materiali> veikl> ir galiausiai visiš-

kai praranda potrauk┊ dvasinei praktikai. Tačiau dvasinio entuziazmo stoka 
sukelia pavyd> tiems, kurie j┊ turi, ir tokios palaipsniui degraduojančios as-

menybプs visada bus nepatenkintos tais, kurie iš tikr┧j┧ užsiima dvasine prak-
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tika. Atseit tai nedプkingi žmonプs ir neverti j┧ bendravimo. Tokiu b┣du ┊žeidi-
nプdami dvasingus žmones, pavyduoliai degraduoja vis labiau ir labiau.

Skaitytojas: Anksčiau j┣s sakプte, kad tie, kurie eina tobulプjimo keliu, 
niekada nepatirs visiškos degradacijos. Dabar kalbate atvirkščiai. Gal pasi-
aiškinsite?

Autorius: Nプra joki┧ prieštaravim┧. Jeigu žmogus, einantis tobulプjimo 
keliu, dプl klaid┧ ar blogos karmos laikinai nuklydo ┊ šon>, tai po kurio laiko 
jo potraukis dvasiniams dalykams persvers materialius potraukius. Degra-

dacija verčia kentプti, ir tai žadina atmint┊ apie buvusi> dvasinC veikl>, kuri 
kvies sugr┊žti ┊ j>. Pasekmプje žmogus palaipsniui pradeda keisti savo gyve-

nimo kurs>, siekdamas gr┊žti prie tikr┧ dvasini┧ vertybi┧.
Skaitytojas: Kokie pirmieji požymiai pasireiškia, kai jis vプl imasi dva-

sinプs praktikos?
Autorius: Jam atsiranda didelis noras prašyti atleidimo vis┧ t┧, kuriuos 

jis užgauliojo, ir jis gailisi veltui praleisto laiko.
Skaitytojas: Kaip ilgai trunka sugr┊žimas iš tokio laikino nuopuolio?
Autorius: Tai priklauso nuo to, kiek buvo stiprus pirmasis dvasinis po-

traukis. Vieniems toks sugr┊žimas gali užtrukti vos kelias dienas ar net minu-

tes, kitiems gali prisireikti šimt┧ ir t┣kstanči┧ gyvenim┧.
Skaitytojas: Na, ir užlenkプte. Vadinasi, jeigu aš neužilgo patirsiu nuo-

puol┊, tai dvasiniu gyvenimu vプl galiu susidomプti tik po koki┧ 50 t┣kstanči┧ 
met┧? Puiki, nuostabi perspektyva! Kokie nuostab┣s laimingo gyvenimo 
dプsniai!

Autorius: Man irgi tokia perspektyva nelabai patinka. Todプl protingi 
žmonプs rekomenduoja negaišti veltui laiko ir kiekvien> laisv> minutC užsi-
ima dvasine praktika. Tokiu b┣du jie stiprina savo potrauk┊ dvasinei laimei. 
Kuo ryžtingiau mes eisime šiuo keliu, tuo mažiau rizikuosime degraduoti.

Skaitytojas: O kaip prarandamas dvasinis skonis dプl m┣s┧ dabartini┧ 
veiksm┧? Aš kalbu apie treči> nuodプming┧ poelgi┧ klasiikacijos punkt>.  

Autorius: Kiekvien> kart>, kai mes padarom eilinC kvailystC, mums gre-

sia nuopuolis. Kad tai ne┊vykt┧, reikia nuolatos skaityti šventraščius, kurie 
aiškina, k> galima ir ko negalima daryti. Pokalbiai su žmonプmis, siekiančiais 
dvasini┧ žini┧, padプs susigaudyti visuose subtilumuose, kurie šventraščiuose 
tiesiogiai nenurodyti.

Skaitytojas: O šventi žmonプs irgi gali kuriam laikui degraduoti?
Autorius: Taip, jeigu ┊žeidinプja kitus šventus žmones, nesuprasdami, 

kad toks j┧ elgesys yra tiesiog pasibaisプtinas. Jie nuoširdžiai galvoja, kad 
bando nurodyti jiems tikr>j┊ keli>, bet iš tikr┧j┧ tik paniekina religinius t┧ 
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žmoni┧ jausmus.
Ne visi tikintieji žino, kad yra labai daug keli┧ ┊ ties>, ┊ santykius su Die-

vu. Kai kurie iš j┧, nuoširdžiai laikydami sav>j┊ keli> vieninteliu teisingu ir 
b┣dami aistros gunoje, niekina tuos, kurie siekia tos pačios laimプs, tik kitais 
keliais. Kur┊ laik> jie dar gali progresuoti, bet kai tik nepagarbiai atsiliepia 
apie kok┊ nors labai dvasing> žmog┧, priklausant┊ kitam tikプjimui, j┧ širdyse 
nedelsiant atsiranda stiprus potraukis materialiai laimei. Taip prasideda de-

gradacija.
Skaitytojas: Kaip jos išvengti?
Autorius: Pradžiai reikia suprasti, kad Dievas su kiekvienu žmogumi 

turi individualius santykius, ir kiekvienam Jis pasireiškia vis kitaip. Tačiau 
kartais išdidumas mus verčia galvoti, kad mes ir m┣s┧ dvasiniai pirmtakai 
esame Dievo išrinktieji, todプl suprantame J┊ geriau už kitus. Kita vertus, 
mums atrodo, kad žmonプs, turintys kitonišk> Dievo supratim>, yra tiesiog 
baisingi nedorプliai, neverti dvasinio tobulプjimo.

Skaitytojas: Ar toks nepakantumas b┣dingas tik religingiems žmonプms?
Autorius: Deja, jis paplitCs visose žmoni┧ bendravimo srityse. Pavyz-

džiui, dukra ┊ tプv> ži┣ri visai kitomis akimis, negu s┣nus. Jeigu ji yra egoistプ 
ir vyresnプ už brol┊, tai bandys priversti, kad ir jis su tプvu elgt┧si taip, kaip 
ji. Aišku, nieko gero iš to neišeis, nes nei tプvui, nei, tuo labiau, jos broliui 
tai nepatiks. Tプvas nori su dukra palaikyti vienokius santykius, su s┣numi – 
kitokius. Taigi matome, kad netgi tarp žmoni┧ yra kuo ┊vairiausi santykiai, o 
mes kažkodプl norime sumenkinti Dievo sugebプjimus ir galimybes, nors Jis 
visais atžvilgiais yra nepalyginamai tobulesnis už mus. Dievas mums kaip 
tプvas, ir su kiekvienu iš m┣s┧ Jis turi asmeninius santykius. Mes turime at-
mesti savo egoistin┊ tikプjim> Juo ir liautis ┊sivaizduoti, kad teisingas tik ma-

nasis Dievo supratimas, o visi kiti – bedieviai.
Skaitytojas: Ir kaip išvengti tokio egoistinio religinio kriticizmo?
Autorius: Tai ne taip paprasta, nes visuomenプje tvirtai ┊sigalプjusi nuo-

monプ, kuri> ┊takoja aistros guna, kad tik m┣s┧ (mano tautos, mano šalies, 
mano draug┧, mano šeimos) Dievo supratimas yra teisingas. Bet kai žmogus 
nuolatos kovoja su savo išdidumu, jis palaipsniui praranda egoistin┊ Dievo 
supratim> ir neteising> savo tikプjimo išskirtinumo jausm>.

Skaitytojas: Tačiau kiekvienoje religinプje tradicijoje žmonプs turi b┣tent 
tok┊ – egoistin┊ – Dievo supratim>.

Autorius: Nieko nuostabaus. Mes gyvename planetoje, kur vyrauja ais-

tros guna, todプl ir m┣s┧ galvosena atitinkama.
Skaitytojas: Kaip reikia bendrauti su tokiais potencialiais religini┧ jaus-
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m┧ niekintojais?
Autorius: Pagarbiai, aišku, kaip ir su visais tikinčiais žmonプmis, bet 

didesnio bendravimo geriau vengti. Egoistinis tiesos supratimas nepalankus 
atvirai ir garbingai diskusijai. Jie visada k> nors kritikuos ir ┊rodinプs, kad tik 
j┧ tiesos supratimas yra teisingas.

Skaitytojas: Kas čia blogo, jeigu kažkas ┊rodinプja, kaip reikia suvokti 
ties>?

Autorius: Jeigu dispute apie ties> ginč┧ nekyla, tai reiškia, kad nei pas 
vien> iš pašnekov┧ nプra egoistinプs s>monプs, ir šiuo atveju nebus joki┧ ┊žei-
dim┧. Kažk> išsiaiškinti galima tik tokiame pokalbyje. Bet jeigu žmogus 
„svetimos“ religijos atžvilgiu nusiteikCs kritiškai, tai k> nors jam išaiškinti 
yra ne┊manoma. Todプl su jais geriau kuo mažiau bendrauti.

Skaitytojas: Tai kaip jiems padプti išvengti nuopuolio?
Autorius: Ne taip lengva padプti žmogui, kuris nenori klausyti. Čia dau-

giau Dievo prerogatyva. O mes galime melstis, kas Jis kada nors suteikt┧ 
jiems galimybC pažinti ┊vairius dvasinプs laimプs aspektus.

Skaitytojas: Šis pokalbis man padプjo suprasti, kodプl aš nes>moningai 
nemプgau religing┧ žmoni┧. Pasirodo, jie irgi dar ne visai išsivadavo iš gun┧ 
┊takos, todプl nプra jokios prasmプs juos pernelyg aukštinti ar kritikuoti.

Autorius: Teisinga mintis. Tikrai nereikia aukštinti t┧, kuriems tai gali 
pakenkti. Tačiau visus religingus žmones, nepriklausomai nuo j┧ s>monプs 
lygio, visada reikia labai gerbti.

Skaitytojas: Jeigu kit┧ religij┧ kritika yra didelプ nuodプmプ, tai kaip gali-
ma demaskuoti tuos, kurie širdyje garbina ne Diev>, o kažk> kita?

Autorius: Juos demaskuoja patys šventraščiai. Pavyzdžiui, Vedose ap-

rašomos nepakartojamos Viešpaties savybプs, o šventraščiuose visada b┣na 
nurodomas Jo atプjimas, kur┊ patvirtina astrologija. Ant Jo k┣no yra visi die-

viškieji ženklai, kurie taip pat nurodyti Vedose. Kai Dievas ateina ┊ ŽemC, 
Jis atlieka antžmogiškus darbus, kuri┧ m┣s┧ visatoje niekas nプ iš tolo negali 
pakartoti. Jie taip pat aprašyti Vedose. Tarnaudami Dievui, daugelis žmo-

ni┧ jau Jo buvimo metu pasiekプ dvasin┊ tobulum>. Vedose nurodyta labai 
daug požymi┧, bylojanči┧, kad ┊ ŽemC atプjo Pats Dievas. Mokslui, tirian-

čiam Aukščiausio Dievo Asmens savybes ir poelgius, skiriama labai daug 
dプmesio, todプl tikrai mokytas žmogus niekada nesuklys, ir matydamas, kad 
žmonプs eina klaidingu keliu ir jau pradeda patirti neigiamas pasekmes, jis 
geranoriškai ir be pykčio pasistengs jiems paaiškinti j┧ klaidas.

Skaitytojas: Tikrai, kelias ┊ dvasinC laimC erškプčiuotas. Palinkプkite man 
šiame kelyje niekada nepavydプti šventiems žmonプms ir išvengti ┊žeidim┧.
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Autorius: Linkiu, ko prašote ir galvoju, kad ir man j┣s┧ palaiminimai 
nepakenks.

Skaitytojas: Jeigu aš turiu toki> galimybC – k> nors palaiminti, tai duo-

du jums savo palaiminimus, kad niekada ne┊žeidinプtumプte švent┧ žmoni┧, 
kokie beb┣t┧ j┧ santykiai su Viešpačiu.

Autorius: Ači┣, dabar gal reziumuojame pokalb┊.
Skaitytojas: O k> daryti, jeigu aš jau suspプjau ┊žeisti kok┊ nors švent>j┊?
Autorius: Aš galvojau apie tai pakalbプti sekančiame m┣s┧ susitikime, 

bet j┣s, kaip visada, užbプgote man už aki┧.       
Išvada: netgi eidami keliu, vedančiu ┊ dvasinC laimC, mes turime gali-

mybC iš jo išklysti. Priežastis – m┣s┧ nedorybingi poelgiai praeityje. Norint 
išvengti dideli┧ nesプkmi┧, reikia pasisaugoti ┊žeidžiamo elgesio kit┧ žmoni┧, 
ypatingai švent┧j┧, atžvilgiu ir atkakliai laikytis dvasinプs praktikos, miego, 
maitinimosi ir darbo režimo.

Tačiau sプkmプ lydプs tiktai t>, kuris supras, kaip svarbu bendrauti su iš-
aukštintais žmonプmis ir su Viešpačiu, nuolankiai ir su meile kartojant Jo 
šventus vardus. Bendravimas su šventaisiais ir švent┧ vard┧ kartojimas tuoj 
pat pradeda šalinti nuodプmingus norus ir ┊kvepia toliau eiti ┊ ties>. Todプl 
tiems, kurie siekia dvasinプs laimプs, svarbiausia – rasti mokytojus ir bendra-
žygius, einančius tuo pačiu keliu, kurie galプt┧ išaiškinti, kaip teisingai kurti 
savo santykius su Dievu.

ｼžeidimai

Nuodプming┧ praeities poelgi┧ rezultatai pasireiškia trejopai:
1. Jie pasirodo tuoj pat;
2. Pasirodo po tam tikro laiko;
3. Virsta potraukiu, o vプliau ir ┊pročiu užsiimti konkrečia nuodプminga 

veikla.

┉žeidimai – ypatinga nuodプming┧ poelgi┧ kategorija. J┧ išskirtinumas 
susijCs su tuo, kad dプl ┊žeidim┧ mes gauname pačias blogiausias karmines 
reakcijas. Jie nepastebimai transformuoja s>monC tokiu b┣du, kad tarp dvie-

j┧ konliktuojanči┧ žmoni┧ atsiranda neigiamas ryšys. Kadangi jis b┣na pa-

stovus, tai ir reakcijos ant m┣s┧ pilasi viena po kitos. Kitaip sakant, vien> 
kart> kažk> rimtai ┊žeidCs, žmogus gali daug met┧ dプl to kentプti. Šiuo atveju 
labai svarbu nedelsiant atgailauti, vos tik suvokus savo kaltC. Bet jeigu atgai-
la ne visai s>moninga, neigiamas ryšys vis tiek atsiranda ir yra pati baisiausia 
griaunamoji jプga, tiesiog nusviedžianti s>monC ┊ degradacijos gelmes.
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Skaitytojas: Ar tas neigiamas ryšys b┣na tik abipusis, ar jis gali b┣ti ir 
vienpusis?

Autorius: Jeigu nebuvo jokio ginčo, o tik ┊žeidimas, tai kai kuriais atve-

jais (ypač, kai b┣na ┊žeistas šventas žmogus) neigiam> poveik┊ patiria tik 
┊žeidプjas. Kartais b┣na taip, kad žmogus ┊žeidžiamas dプl savybi┧, kuri┧ jis 
faktiškai neturi, bet kurias jam priskiria ┊žeidプjas. Neigiamai vertindamas kit> 
žmog┧, jis nesupranta jo charakterio ypatybi┧ ir net pats sau negali atsakyti, 
kas b┣tent j┊ erzina. Vis> dプmes┊ sutelkdamas ┊ savo aukos charakterio tr┣-

kumus, ┊žeidプjas praranda galimybC pamatyti jo privalumus, todプl negali net 
┊sivaizduoti, kaip jis galプt┧ b┣ti tam žmogui bent kiek palankesnis. 

Žmogus su tokia negatyvia s>mone daro vis naujus ir naujus ┊žeidimus, 
kurie, savo ruožtu, dar labiau iškreipia jo realybプs ┊sivaizdavim> ir išprovo-

kuoja begalinius ginčus. Taip jis tiesia sau greitkel┊ ┊ degradacij>. 
Skaitytojas: Norite pasakyti, kad ilgalaikis neprielankumas kažkokiam 

žmogui reiškia, kad praeityje aš j┊ labai ┊žeidžiau, ir ilgainiui tai taps mano 
degradacijos priežastimi, taip?

Autorius: Teisingai, ir netgi j┣s┧ bloga nuotaika rodo, kad su kažkuo 
turite neigiam> emocin┊ ryš┊, atsiradus┊ dプl kažkada jam padaryto ┊žeidimo. 
Maža to, ji ardo j┣s┧ santykius ir su kitais žmonプmis, kokie geri jie beb┣t┧.

Skaitytojas: Ir taip vyksta, net jeigu ┊žeidimas padarytas praeitame gy-

venime?
Autorius: Žinoma, dažniausiai taip ir b┣na – mes kažk> ┊žeidžiame, ir 

santykiai su tuo žmogum ilgam pablogプja, nuodydami m┣s┧ gyvenim>.
Skaitytojas: Vadinasi, ┊žeistas žmogus savo nuotaika ilg> laik> neigia-

mai ┊takoja ┊žeidプj>.
Autorius: Žinokite, kad žmogus, kurio atžvilgiu buvo ┊žeidžiamai pa-

sielgta, ne visada jaučiasi ┊žeistas, ir tada jis nプra ┊žeidプjo degradacijos prie-

žastis. B┣tent ┊žeidプjas s>moningai arba ne galvoja apie savo aukos charak-

terio tr┣kumus, o žmogus, tapCs tokio negatyvaus ryšio objektu, gali visai 
nieko ne┊tarti. Dar daugiau, kartais mes tiesiog mプgaujamプs kito žmogaus 
tr┣kumais, nors iš tikr┧j┧ pirmiausia jie yra mumyse. Taip vyksta, kai mes 
blogai galvojame apie šventus žmones.

Skaitytojas: Kaip išvengti tokio pavojingo neigiamo ryšio?
Autorius: Norint, kad toks ryšys nutr┣kt┧, reikia sugebプti prašyti atleidi-

mo ir pačiam mokプti atleisti.
Skaitytojas: O kas bus, jeigu neprašai atleidimo?
Autorius: Materialios gamtos gunos sudarys mums tokias gyvenimo s>-

lygas, kai turプsime nuolatos bendrauti su negatyvios s>monプs žmonプmis, ir 
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tai tCsis tol, kol mes nepamatysime savo charakterio tr┣kum┧, kurie mus ir 
┊st┣mプ ┊ toki> padプt┊.

Skaitytojas: Vadinasi, neišmanymo guna pradeda mus ┊takoti tuo metu, 
kai mes ruošiamプs k> nors ┊žeisti?

Autorius: Taip, gunos ne tik pildo m┣s┧ norus, bet ir mokina elgtis su 
aplinkiniais. Jos pildo norus ir t┧, kuriuos mes ┊žeidžiame, ir tokiu b┣du mus 
nubaudžia.

Skaitytojas: Taigi k> nors ┊žeisdamas ir neatsiprašydamas, aš pats pa-

smerkiu save kančioms.
Autorius: ┉ žvaigždes – per kančias. Argi kitaip suprasi, jog nusidプjai?
Skaitytojas: Bet gali b┣ti, jog aš net ne┊tarsiu, kad savo elgesiu k> nors 

┊žeidžiau. Negi ir šiuo atveju man reikプs kentプti?    
Autorius: Tai dažna situacija, ir kada tau sugenda nuotaika, tu negali su-

prasti, kodプl. Vediniai šventraščiai tokiu atveju rekomenduoja ryte ir vakare 
prašyti atleidimo iš karto vis┧ t┧ žmoni┧, su kuriais t> dien> teko bendrau-

ti. Taip mes išvengiame bausmプs už netyčia padarytas klaidas. ┉domu, kad 
reguliariai praktikuojant š┊ metod>, atgailos metu prisimenamas b┣tent tas 
žmogus, kuris nuo m┣s┧ nukentプjo.

Skaitytojas: Ar tai dプsningumas?
Autorius: Ne, kartais prisimenami žmonプs, su kuriais mus jungia geri 

santykiai. Tačiau mes nieko neprarasime, paprašC ir j┧ atleidimo.
Skaitytojas: Ači┣ už patarim>. Pasirodo, aš neturiu daugiau k> veikti, 

kaip tik vis> dien> atsiprašinプti kiekvien> sutikt> žmog┧.
Autorius: Na, kam vis> dien>, užteks penki┧ minuči┧ ryte ir dar tiek 

vakare.

Skaitytojas: O jeigu tik ryte?
Autorius: NeatsiprašC vakare, mes neatsijungsime nuo per dien> susi-

kaupusi┧ neigiam┧ ryši┧, ir galime sapnuoti negerus sapnus. O jeigu neat-
siprašinプsime ryte, tai dien> mus gali pasiekti bloga karma, atプjusi ┊ prot> 
miego metu.

Skaitytojas: Ar atsiprašinプjant reikia prisiminti kiekvien> žmog┧ atskirai?
Autorius: Užtenka paprašyti atleidimo pas visus iš karto. Atgailaudami 

mes nes>moningai šaukiamプs savo s>žinプs (Supersielos), o ji jau pati m┣s┧ 
atsiprašym> pristato reikiamam adresatui. Bet jeigu mes žinome, kad ┊žeidプ-

me konkret┧ žmog┧, prašant atleidimo, reikia kreiptis b┣tent ┊ j┊.
Skaitytojas: Ar visada reikia prašyti atleidimo, kreipiantis asmeniškai, 

ar galima tai padaryti mintyse? Pavyzdžiui, jeigu aš imsiu asmeniškai atsi-
prašinプti savo kaimyno, jis man gali toki┧ dalyk┧ prikalbプti, kad oi-jo-joi. 
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Negi aš visa tai turiu išklausyti?
Autorius: Geras klausimas. Jeigu žmogaus s>monプ normali, atsiprašyti 

jo reikia b┣tinai asmeniškai. Dorybingas žmogus visada nusiteikCs draugiš-

kai, todプl niekada nepasinaudos savo padプties pranašumu, kad galプt┧ jus ap-

kaltinti. Jis greitai dovanoja arba iš viso nemato, kad b┣t┧ kažkas atsitikC, dプl 
ko reikia atsiprašinプti. Jeigu ┊žeistasis yra žemesnプse gunose ir turi kažkoki┧ 
savanaudišk┧ motyv┧, užtenka jo atsiprašyti mintyse, o susitikus maloniai ir 
pirmutiniam pasisveikinti.

Skaitytojas: O jeigu vis tik pabandžius asmeniškai atsiprašyti savanau-

diško žmogaus?
Autorius: B┣tinai reikia pabandyti. Tokiu atveju jis dažniausiai pasako: 

„Nieko tokio, bet...“ ir išdeda visk>, ko jis nori iš j┣s┧, kaltininko, už atlei-
dim>. Arba pradeda sk┧stis gyvenimu, stengdamasis iššaukti jumyse gailes-

t┊ tokiam „vargšui“. Pasekmプje blogi santykiai dar labiau pablogプja, be to, 
mažta tikプjimas pačia atgaila. Taigi vien> kart> atsiprašCs tokio žmogaus, 
antr> kart> j┣s jau nenorプsite to daryti, nebent nusprCsite ugdyti savyje kan-

trum>, klausydamasis pašnekovo tauškiam┧ kvailysči┧.
Skaitytojas: Supratau, o dabar paaiškinkite, kaip prašyti atleidimo pas 

žmog┧, esant┊ neišmanymo gunoje?
Autorius: Brangusis, darykite tai mintyse, tuo pat metu iš visos širdies lin-

kプdami jam laimプs. Susitikus elkitプs pagarbiai ir, reikalui esant, padプkite jam 
kuo nors. Nepirškite jam savo nuomonプs apie galim> pagalb>, darykite tai tik 
esant atitinkamoms aplinkybプms. Bet kokiu atveju venkite artimesnio bendra-

vimo su juo, nes tai tik dar labiau pakenks ir taip jau blogiems santykiams.
Skaitytojas: Bet jeigu aš surizikuosiu asmeniškai jo atsiprašyti?
Autorius: J┣s tapsite pajuokos objektu arba net b┣site gerai iškeiktas, o 

tai jau gali pasibaigti net peštynプmis. 
Skaitytojas: Iš kurgi pas juos tiek nedプkingumo?
Autorius: IšsiugdCs potrauk┊ laimei neišmanymo gunoje, toks žmogus 

nuolatos ko nors nekenčia ir naudojasi bet kokia galimybe pademonstruoti 
savo negatyvizm>. Jis taip ┊prato b┣ti nedプkingas, kad net nemato savo elge-

syje jokios prievartos aplinkini┧ žmoni┧ atžvilgiu.
Skaitytojas: Bet taip elgdamasis, jis daro ┊žeidimus, ir tada neaišku, 

kodプl kentプti turiu b┣tent aš. Juk jis man labiau sugadina nuotaik>, negu aš 
jam. Argi nプra ko nors, kas palygint┧ m┣s┧ ┊žeidimus ir kaltu pripažint┧ t>, 
kuris labiau neteisus?

Autorius: Taip galvoja daug žmoni┧. Todプl, gerai su kuo nors išsikolio-

jC, jie laiko save nekaltais, nes „jis man irgi negailプjo „graži┧“ žodži┧“. Bet 
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tai neteisingas supratimas. Mes atsakome už savo ┊žeidimus, oponentas – už 
savo. Kiekvienas atsako už savo netikusius poelgius, ir atpildas b┣na tiesiog 
proporcingas pastangoms, kurias mes ┊dプjom ┊ tuos veiksmus.

Skaitytojas: Vadinasi, ┊ karmos gniaužtus patenka visi, kurie pykosi, 
nepriklausomai nuo to, kuris pradプjo konlikt>?

Autorius: Ir ne tik jie. Jeigu ┊ ginč> ┊sivelia pašalinis žmogus ir persii-
ma negatyvia pašnekov┧ s>mone bei palaiko kieno nors pusC, jis irgi už tai 
atsiims.

Skaitytojas: Net jeigu jis norプjo sutaikyti besipykstančius?
Autorius: Taip, jeigu jis kuriam nors pajuto neprielankum>.
Skaitytojas: Tai kaip tada elgtis, kai pykstasi artimi žmonプs ir norisi 

juos nuraminti?
Autorius: Šiuo atveju Vedos rekomenduoja užimti neutrali> pozicij> ir 

širdingai, su meile stengtis juos sutaikyti. Bet jeigu ginčininkai užima aukš-

tesnC padプt┊ už mus, pavyzdžiui, yra m┣s┧ tプvai ar amžiumi vyresni giminプs, 
tai geriau nesikišti, žinoma, jeigu ginčas nプra labai liepsningas ir negresia 
peraugti ┊ muštynes.

Skaitytojas: O jeigu ┊sikišCs vis tik supyksi?
Autorius: Pyktis savo tプvams bet kokiu atveju yra nepateisinamas, tai 

visada nuodプmプ.
Skaitytojas: Kokiais atvejais ┊sikišimas ┊ konliktinC situacij> yra patei-

sinamas?
Autorius: Visais atvejais yra kažkokia rizika susigadinti santykius su 

ginčo dalyviais. Ypač pavojinga kištis ┊ sutuoktini┧ ginč>. Šimtaprocentinプ 
garantija, kad jie anksčiau ar vプliau susitaikys, o kaltas liksite j┣s, nors j┣s┧ 
ketinimai buvo kuo geriausi.

Skaitytojas: Suprantu. Labai paž┊stama situacija.
Autorius: Bet jeigu kivirčijasi j┣s┧ pavaldiniai, ar vaikai, ar nusikal-

tプliai (šiuo atveju j┣s privalote turプti atitinkamus ┊galiojimus), tada reikia 
nedelsiant imtis reikiam┧ veiksm┧ ir slopinti sukilusias aistras.

Skaitytojas: Kokios gunos ┊takoja žmog┧, kuris ┊žeidinプja kitus?
Autorius: Bet koks ┊žeidimas tuoj pat sustiprina neišmanymo gunos ┊ta-

k>, ir tai neigiamai atsiliepia s>monei. Todプl ┊žeidimai ir juos lydintys veiks-

mai yra patys pavojingiausi dalykai.
Skaitytojas: Tai pavojingiau, negu k┣no sužalojimai?
Autorius: Žinoma, atsakomybプ už izinius sužalojimus yra didesnプ, nes 

čia pasireiškia atvira agresija. Bet šiuo atveju nusikaltプlis aiškiai supranta 
savo poelgio neteisingum>, todプl turi galimybC atgailauti ir bent kiek ištai-
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syti situacij>.
┉žeidimo atveju situacija kitokia. Mes dažnai visai net ne┊tariame, kad 

padarプme kažk> baisaus, ir tik po kurio laiko, pastebプjC savo s>monプje de-

gradacijos požymius, pradedame suprasti, kas atsitiko. Bet ne kiekvienas 
žmogus gali suvokti, kad bloga nuotaika ir netikCs elgesys, vis dažniau pasi-
reiškiantys jo gyvenime, atsirado vien tik dプl jo padaryt┧ klaid┧.

Skaitytojas: Koks pats ženkliausias s>monプs degradacijos požymis, kai 
mes darome ┊žeidimus?

Autorius: Toki┧ požymi┧ yra du:
1. Netikプtai, be joki┧ aiški┧ priežasči┧ dingsta potraukis dvasinei prakti-

kai. Tai pasireiškia kaip nuovargis ir noras truput┊ pailsプti nuo dvasinio gyve-

nimo. Bet kokia veikla, nukreipta ┊ savCs pažinim>, tampa juoda askeze.
2. Tolydžio didプja potraukis pasaulietiniam gyvenimui. Tai pasireiškia 

nenumaldomu noru vis> savo laik> skirti ┊vairioms materialioms proble-

moms. ┉domu, kad žmogus tokioje b┣klプje yra visiškai ┊sitikinCs, kad tai 
b┣tinybプ, ir dvasinプ praktika palauks.

Skaitytojas: Ači┣ už toki> verting> informacij>. Panašios mintys ir 
mane gana dažnai aplanko.

Autorius: Gerai, kad j┣s tai pastebite, nes dauguma žmoni┧ panašiems 
s>monプs pokyčiams aplamai neteikia ypatingos reikšmプs.

Skaitytojas: O kaip žmogui nustatyti, kad po padaryto ┊žeidimo prasi-
dプjo s>monプs degradacija, jeigu jis dar neužsiima dvasine praktika?

Autorius: Tokiu atveju pastebプti savo s>monプs pokyčius praktiškai ne┊-
manoma. O jeigu žmogus k> nors ir pastebi, tai jis visada randa, kaip tuos po-

kyčius pateisinti ir nemato jokio pavojaus. Kalbant tiesiai šviesiai, apie koki> 
s>monプs degradacijos pradži> galima kalbプti, kai ji yra pačiame apogプjuje.

Skaitytojas: K> norite pasakyti? Kad visi žmonプs, kurie neužsiima sis-

teminga dvasine praktika, yra degeneratai?
Autorius: J┣s dažnai, tyčia ar ne, bet iškraipote mano žodži┧ prasmC. 

Aš tik perteikiau jums vedinC samprat>, kad visi, kurie nesiekia savCs paži-
nimo, eina s>monプs degradacijos keliu. O ar jie prieis liepto gal>, ar ne, j┧ 
pasirinkimo reikalas. Kiekvienas turi pasirinkimo laisvC ir galimybC visk> 
pakeisti.

Skaitytojas: Vadinasi, dauguma Žemプs gyventoj┧, nekultivuojantys 
dvasini┧ vertenybi┧, paprasčiausiai degraduoja?

Autorius: Plačiau atverkite akis, ir j┣s pamatysite, kur eina žmonプs – 
tai ištvirkimas, mプsos vartojimas, girtuokliavimas, r┣kymas, narkomanija ir 
homoseksualizmas. O gal tai progresas?
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Skaitytojas: Ar tie, kurie neužsiima dvasine praktika, kažkada k> nors 
┊žeidプ?

Autorius: Panašu ┊ tai. Arba ┊žeidプ, arba padarプ koki> nors kit> didelC 
nuodプmC, ir tai dabar neleidžia jiems progresuoti. Jiems atsiranda netgi kaž-

koks antagonizmas dvasinei veiklai.
Skaitytojas: Kokiu b┣du po padaryto ┊žeidimo atsiranda atsainus poži┣-

ris ┊ dvasinC praktik>?
Autorius: Žmonプs su negatyvia s>mone, pradプjC degraduoti, mielai pa-

siduoda norui pakritikuoti kitus, ir dažniausiai tai pasireiškia tada, kai kas 
nors pasielgia truput┊ nekaip. Jie puola vargšC auk> kaip vanagai: „O, koks 
jis netikCs! Tik paži┣rプkite!..“

Skaitytojas: Jeigu aš su pasibjaurプjimu paži┣rプsiu ┊ kok┊ nors valkat>, tai 
degradacijos jau neišvengsiu?

Autorius: Galb┣t ypatingos degradacijos ir nebus, bet už pasibjaurプjimo 
jausm> turプsite atkentプti. Bet jeigu ┊žeidžiamas šventas žmogus, kuris laikinai 
paslydo savo dvasiniame kelyje, neišmanymo guna pradeda taip stipriai ┊ta-

koti ┊žeidプjo s>monC, kad ne visada galima suprasti, kas su juo darosi.
Skaitytojas: O kokie dar ┊žeidimai iššaukia toki> greit> degradacij>?
Autorius: Kai ┊žeidžiamas Aukščiausias Dievo Asmuo, dvasiškis apeig┧ 

metu, šventraščiai, šventos vietos (nors tai teb┣t┧, atrodo, paprastas šaltinis) 
ir netgi garbinimo atributika ar objektai.

Skaitytojas: Tikriausiai norite pasakyti, kad ┊žeidCs lampad>, aš nedel-
siant b┣siu pasmerktas ilgalaikei degradacijai?

Autorius: O j┣s tikriausiai galvojate, kad nepagarbiai elgdamasis su 
šventu daiktu, pradプsite nedelsiant progresuoti?

Skaitytojas: Aš suprantu, kad už tai bus kažkoks atpildas, bet negi dプl 
kokios nors religinプs atributikos aš galiu susigadinti vis> gyvenim>?

Autorius: Taip, tai visai ┊manoma, viskas priklauso nuo to, kiek šventas 
yra minimas daiktas ir nuo ┊žeidimo sunkumo.

Skaitytojas: Dabar aš suprantu, kodプl man kartais nesinori užeiti ┊ koki> 
nors šventykl> ar aplankyti piligrimystプs vietas. Tikriausiai nプra skirtumo 
tarp j┧ ir minomis nusプto lauko. 

Autorius: Jeigu taip kalbate, greičiausiai viename iš praeit┧ gyvenim┧ 
j┣s užsirioglinote ant minos ir dプl to patyrプte didžiulC laimC.

Skaitytojas: Kokie čia juokeliai?! Ar galima b┣ti laimingam tokiose vie-

tose, kur kiekvienas neatsargus žingsnelis gresia neišvengiama degradacija? 
Autorius: J┣s teisus, lankydami šventas vietas su netikusia s>mone, mes 

tikrai labai rizikuojame. Bet jeigu mes jausime pagarb> viskam, kas susijC 
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su tomis vietomis, tai netyčia padarytos klaidos neužtrauks mums rimtesni┧ 
problem┧.

Bet jeigu žmogus kartoja šventus vardus, bendrauja su šventais žmonプ-

mis ar lanko šventas vietas, ir daro tai su teisinga s>mone, jis gauna didel┊ 
gプr┊ ir galimybC kartais tiesiog per kelet> minuči┧ anuliuoti visas savo nuo-

dプmes, susikaupusias per daugel┊ gyvenim┧. Tai daug kart┧ patvirtina pačios 
Vedos. Tačiau, norint suprasti, kaip teisingai elgtis su šventais žmonプmis, 
reikia daug dirbti su savimi. Todプl dvasiniame gyvenime atsitiktinum┧ neb┣-

na, viskam galima rasti paaiškinimus. Kiekvienas gauna tai, k> užsidirbo.
Skaitytojas: O aš jau norプjau eiti ieškoti kokio nors šventojo, kuris grei-

tai pašalint┧ visas mano nuodプmes.
Autorius: Ir su tokia s>mone elgtumプtプs ┊žeidžiamai. Viešpats ir šventi 

žmonプs – tai ne šiukšlynas, ┊ kur┊ mes galime suversti savo netikusius poel-
gius. Tokiame bendravimo lygyje reikia apeliuoti ne ┊ dovanas, o ┊ galimybC 
mokytis ir tarnauti. Šventieji mums perduoda žinias, kaip b┣ti laimingu, o 
mes neturプtume tikプtis išsivaduoti iš nuodプmi┧ vien tik savo jプgomis. Šven-

to žmogaus palaikymas tiesiog b┣tinas kiekvienam iš m┣s┧, todプl ┊ j┊ rei-
kia kreiptis su didžiausiu nuolankumu ir pagarba, siekiant tik vieno – žini┧. 
Bendraudami tokioje nuotaikoje, mes pagaliau suprasime, kaip susitvarkyti 
su sav>ja karma. O familiarumas su šventu žmogumi taps s>monプs degrada-

cijos priežastimi.     
Deja, dauguma žmoni┧ bendravimo su šventuoju ieško ne tam, kad jam 

tarnaut┧, o siekdami kažkoki┧ savanaudišk┧ tiksl┧. Bet šventieji, nors ir 
mato tuos kプslus, vis tiek visada pasiruošC ištiesti jiems pagalbos rank>. Ta-

čiau Dievas irgi mato tok┊ „bendradarbiavim>“ ir gali už tai nubausti. 
Skaitytojas: J┣s sakote, kad šventas žmogus niekada ne┊sižeidžia. Tai 

kodプl, kreipdamiesi ┊ j┊ be deramos pagarbos ar su savanaudiškais motyvais, 
mes rizikuojame susikurti dideles problemas?

Autorius: Visas karmines reakcijas dプl ┊žeidim┧ mes gauname dプl to, 
kad ┊žeidžiama Supersiela, esanti žmogaus, kur┊ mes užgavome, širdyje. Ji 
globoja ir saugo kiekvien> gyv> b┣tybC šiame pasaulyje, b┣dama jos k┣ne 
visai šalia sielos. Kai mes užgauname žmog┧, tuo pačiu užgauname ir Su-

persiel>, esanči> jo k┣ne. Šiaip jau mes gauname už tai atpild> vien todプl, 
kad tai numatyta karmos dプsnyje. O pats šventasis išlieka abejingas m┣s┧ 
netikusiam elgesiui, nes j┊ palaiko jo skaistumas ir nuolankumas. 

Taigi atrodyt┧, kad netinkamai elgiantis su šventu žmogumi, nieko tokio 
neatsitinka ir blogos karmos už tai neturプt┧ b┣ti. Bet kadangi ┊žeidžiama 
Supersiela, esanti šventojo k┣ne, tai mes baudžiami tik Jos valia. Švent┧j┧ 
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┊žeidinプjimas labai nepatinka Dievui, ir mums už tai prisieina kentプti.
Skaitytojas: Man tai sunku suprasti – Supersiela, kuri yra šalia sielos ir 

kuri> galima ┊žeisti. Ar galite tai paaiškinti paprasčiau?
Autorius: Netinkamai elgdamiesi su šventaisiais, mes nuslopiname s>-

žinプs bals> ir tokiu b┣du prarandame jos palaikym>. Kaip laivas r┣ke ir dar 
be kompaso yra pasmerktas praž┣čiai, taip ir žmogus be s>žinプs, neturプda-

mas supratimo apie teising> gyvensen>, sunkioje situacijoje yra pasmerktas 
nesプkmei. Jis jau negali, kaip anksčiau, skirti gプr┊ nuo blogio, ir todプl neiš-

vengiamai degraduoja.
M┣s┧ pokalbis jau beveik baigiasi, todプl norプčiau pažymプti vien> labai 

svarb┧ moment>. Tai b┣tina žinoti, norint ištaisyti bet kuri>, kad ir sunkiau-

si> situacij>.
Kiekvienas žmogus turi galimybC pakeisti savo gyvenim>, tik j> labai 

varžo kažkada padarytos klaidos. Todプl vis┧ pirma reikia apsiginkluoti kan-

trybe, nes bet kokioms permainoms reikalingas laikas. Atgailaujant reikia 
išlaukti, kada blog> karm> pakeis geresnプ, o tai, anksčiau ar vプliau, vis tiek 
atsitiks.

Skaitytojas: O jeigu neatgailausime, ar ilgai reikプs kentプti?
Autorius: Taip, jeigu mes nesuprasime, dプl koki┧ klaid┧ m┣s┧ karma 

tokia bloga. Bet atgailauti niekada nevプlu, po to ateina palengvプjimas ir gr┊ž-

ta potraukis dvasiniam gyvenimui.
Skaitytojas: Sunku, kai reikia ilgai kentプti dプl savo nuodプmi┧. Ar gali-

ma kaip nors pelnyti mus baudžiančio laiko malonC?
Autorius: Mes apie tai jau kalbプjome – reikia atgailauti ir visk> daryti 

laiku – tiek dvasinプje praktikoje, tiek materialiame gyvenime.
Skaitytojas: Ar gali, apart laiko, mus dar kas nors bausti?
Autorius: Yra ir daugiau faktori┧, kurie neleidžia mums b┣ti laimingais. 

Vietovプ, kurioje gyvename, mus supančios aplinkybプs... bet apie tai vプliau.
Skaitytojas: O man dar daug kas neaišku dプl ┊žeidim┧.
Autorius: Nesijaudinkite, sugr┊šime ir prie šitos temos.  
Išvada: ┊žeidimai ir netikusi s>monプ – tai didžiulプ kli┣tis kelyje ┊ lai-

mC. Ypatingai pavojingas ┊žeidžiamas elgesys su Dievu, šventais žmonプmis, 
šventraščiais, garbinimo atributika bei šventose vietose. Taip elgdamasis, 
žmogus pradeda nepastebimai degraduoti. Norint to išvengti, reikia žinoti, 
kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, ir taip išvengti susid┣rimo su minプ-
tais laimingo gyvenimo priešais.

Nuo ┊žeidim┧ iššauktos degradacijos mus gali išgelbプti tik atgaila, ir 
čia svarbiausia žinoti, kad ┊žeidus švent> žmog┧, atleidimo reikia prašyti, 



kreipiantis ┊ j┊ asmeniškai.
Niekas nプra apdraustas nuo klaid┧, todプl mes turime ugdytis savyje su-

gebプjim> atgailauti, ir koncentruotis ┊ tai reikia mažiausia du kartus per 
dien>. Tai mums padプs kovoti su polinkiu ┊ užgaul┧ elges┊ ir garantuos sプ-
kming> dvasin┊ gyvenim>.
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