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LAIKAS, VIETA IR APLINKYB S
Šiais trimis faktoriais reikia vadovautis bet kokiose gyvenimiškose aplinkyb se. Jie neatsiejami nuo m s b t reguliuojanči nepermaldom d sni ,
tod l, neskirdami jiems reikiamo d mesio, mes neišvengiamai kent sime.
Apie laik mes jau kalb jome. Kadangi tai pati galingiausia šio pasaulio
energija, pirmiausia mes turime atsižvelgti b tent laik . Už j stipresn tik
Viešpaties malon , apsauganti nuo bet koki pavoj gyvas b tybes, kurios
Jam atsiduoda.
Viešpaties malon – ne materiali, o dvasin energija, nepakl stanti jokiems materialiems d sniams. Jos nusipelno tik šventieji, kurie Dievui ir
visoms gyvoms b tyb ms tarnauja su meile ir atsidavimu, atmet visus asmeninius interesus. Kiti žmon s, nors ir gali netik tai patirti Dievo malon ,
dažniausiai yra už jos poveikio sferos rib . Kitaip tariant, tuos, kurie nusisuko nuo Dievo ir nenori J kreiptis, visiškai kontroliuoja materialaus pasaulio
laiko d sniai.
Antroji pagal galingum energija, valdanti š pasaul , yra gunos. B tent
jos apsprendžia viet , kurioje mes tur sime gyventi. Vieta – antras pagal svarb faktorius, kur reikia atsižvelgti. Pirmas, kaip jau buvo min ta, yra laikas.
Ir dabar mes pakalb sime apie tai, kas yra vieta, skirta m s gyvenimui.
Vieta vietai nelygi
Kiekviena m s visatos planeta ir netgi kiekvienas erdv s taškas turi tam
tikras charakteristikas ir skirti toms gyvoms b tyb ms, kurioms b dingas
laim s potraukis, atitinkantis t viet b kl . Tai reiškia, kad gyva b tyb ,
kuri patenka tam tikr visatos tašk , turi ir j atitinkant charakter bei potrauk laimei.
mums skirt viet mes patenkame ne iš karto. Viliojami tam tikro gyvenimo b do, iš pradži mes art jame prie jos savo mintyse. Galb t ta vieta yra
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labai toli nuo m s , bet subtilus k nas m s sivaizduojamos laim s skon
sugeba pajusti per didžiausius atstumus.
Skaitytojas: Nejaugi manoma, kad s mon iš vienos visatos vietos persiduot kit ?
Autorius: Taip, pajut potrauk tam tikros r šies laimei, savo subtiliu
k nu mes kontaktuojame su atitinkama visatos vieta. Tai vyksta nes moningai, o ryš palaiko tos gunos, kurios b dingos tai vietai. Tok ryš mes
suvokiame kaip didel nor gyventi taip, kaip gyvenama toje visatos vietoje.
Stiprus šio ryšio poj tis vadinamas tik jimu, o labai stiprus – sitikinimu.
Skaitytojas: Nejaugi m s subtilus k nas gali b ti susij s su kažkokia
labai tolima visatos vieta?
Autorius: Taip, bet apie tai mes pakalb sime kitame skyriuje. domiausia, kad tyros ir be nuod m s asmenyb s intelektas, neužterštas netikru ego,
turi nuolatin ryš ne su materialiu, o su dvasiniu pasauliu, nes ir jo paties
prigimtis dvasin . Tai pagrindinis skirtumas tarp dvasinio intelekto ir materialaus intelekto, užteršto egoizmu.
Skaitytojas: Aš noriu, kad mano intelektas tur t ryš su dvasiniu pasauliu, ir persikelti ten savo s mone. K reikia daryti?
Autorius: Pirmiausia – pašalinti iš intelekto bet kok egoizm , o tai ne
taip paprasta, kaip jums atrodo. Vienok, j s greitai susiorientavote. Vedose
pasakyta, kad tokie norai sukyla tik tiems, kurie turi aukščiausi intelekt ir
pakankamai švari s mon . Daugumoje žmon s savo intelektui teikia menkučius tikslus, tod l ir j gyvenimas toks niekingas.
Skaitytojas: O kaipgi prad ti gyventi prasmingiau?
Autorius: Vienintelis m s laikais realus b das sujungti intelekt su
dvasiniu pasauliu – tai švent vard kartojimas, ir tai yra absoliučiai dvasiniai garsai, neži rint to, kad jie atsiranda, vibruojant materialioms garso
stygoms. Tai ir yra raktas dvasin pasaul . Kai žmogus pajunta nektarin
švent vard skon , jo intelektas susijungia su dvasine realybe.
Skaitytojas: Aš neturiu jokio potraukio kartoti šventus vardus ir nesuprantu, kod l šiuos garsus sudaro dvasin s vibracijos. Tod l nor čiau žinoti,
gal yra dar kokie nors b dai užmegzti ryš su dvasiniu pasauliu?
Autorius: Dar vienas b das – reikia nuolankiai klausytis, kaip Viešpaties vardus kartoja šventi žmon s. Tas, kuris teisingai j klausosi, greitai apvalo savo s mon .
Skaitytojas: J s nuolatos visk susiejate su šventais vardais. O kaip man
žinoti, ar aš teisingai klausausi?
Autorius: Paprastai: jeigu j s pajuntate nektarin vard skon ir nedel4

siant panorite juos kartoti, vadinasi, klausot s teisingai.
Skaitytojas: Atleiskite, bet aš negaliu užsiimti tuo, ko nesuprantu, tod l
panaši veikla man s nevilioja. Bet man vis tik norisi sujungti savo s mon
su dvasiniu pasauliu. K gi daryti?
Autorius: T pat , k ir vaikas, kuris nori paskraidyti tikru l ktuvu, tik
t tis kažkod l neleidžia.
Skaitytojas: Šiuo atveju t tis leidžia, bet man pačiam nesinori kartoti
šventus vardus.
Autorius: Jeigu žinotum t j kartojimo skon , j s noras tuoj pat pasikeist . Vedos sako, kad jeigu žmogus nejaučia dvasinio skonio, vadinasi, jo
intelektas užterštas nuod ming poelgi . B tent tai, kas sanskritu vadinama
„papa“, ir neleidžia jums kartoti švent vard .
Skaitytojas: Aš nesuprantu, kod l j s t „papa“ lyginate su užterštu intelektu, negalinčiu pajusti švent vard skon . K reiškia tas žodis sanskrite?
Autorius: J s teisus, čia ne ta reikšm , apie kuri galvojate. Sanskrito
žodis „papa“ verčiamas kaip nuod mingas poelgis, tod l aš ir sakau, kad
m s nuod m s, užteršusios intelekt , neleidžia mums pajusti potraukio, kuris visada gl di mumyse ir laukia savo valandos. Šitaip t tis neleidžia mums
užsiimti dvasine praktika. (Žodži žaismas – „papa“ rus kalboje reiškia
„t tis“. – Vert.). Tokiu b du, belieka tik verkti, k paprastai tokiu atveju
daro vaikas.
Skaitytojas: J s vis juokaujate. Kokia prasm verkti – ašaros nieko nepakeis.
Autorius: O štai Vedos sako, kad kaip tik ašaros šiuo atveju pad s. Jeigu
žmogus verkia d l to, kad negali pajusti potraukio šventiems vardams, tada
tik laiko klausimas, kada tas potraukis atsiras.
Skaitytojas: Nejaugi tai taip paprasta?
Autorius: Deja, tai n ra paprasta: ašaros turi b ti nuoširdžios. Tai bus labai stipraus noro požymis. takoti vyki eig tuoj pat, nedelsiant galima tik
tada, kai m s dabartinis noras yra toks stiprus ir nuoširdus, kad užblokuoja
visus buvusius nuod mingus norus.
Skaitytojas: Kol kas man nesinori verkti, ir vargu ar kada nors užsinor siu.
Autorius: Stiprus noras atsiranda, esant didelei b tinybei.
Skaitytojas: O aš nejaučiu tokios b tinyb s.
Autorius: Laikas parodys... Volteras ta proga yra pasak s: „Laim – tai
tik svajon , o vargas mus aplanko realiai“. Aš galvoju, kad nelaim s geriau
žino m s poreikius.
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Skaitytojas: Prie ko čia vargas? Jeigu negali kažko suprasti, tai užgriuvusios nelaim s irgi nepad s.
Autorius: Yra dar vienas pasteb jimas: „Sunku – reiškia, kad tai galima
padaryti nedelsiant, o ne manoma – vadinasi, tai pareikalaus truput daugiau
laiko“.
Skaitytojas: Tai kiek man reik s laiko, norint suvokti dvasin energij ?
Autorius: J s ir dabar jau kažkiek j suprantate. Tačiau šitai pripažinti
pačiam sau yra netgi sunkiau, negu suprasti. Beje, mes nuklydome nuo temos.
Skaitytojas: J s tikras intrigantas: sudominate, o paskui „gr žkime prie
temos“. Tiek to, aš dabar užduosiu klausim tem . Jeigu kiekvienas erdv s
taškas turi kažkokias savo charakteristikas, o aš evoliucionuodamas atsiduriu
tai viename, tai kitame taške, vadinasi, manasis laim s potraukis nuolatos
keičiasi, ar ne?
Autorius: J s pataik te dešimtuk .
Skaitytojas: Jeigu aš l ktuvu nuskrisiu kit žem s gal , tai išlip s iš
karto pajusiu potrauk laimei, b dingai tai vietai, o mano charakteris irgi tuoj
pat atitinkamai pasikeis, taip?
Autorius: Ne, dideli permain nebus. Charakteris praktiškai išliks toks
pat. Tam, kad vykt dideli pokyčiai, m s Žem per maža – reikia nukakti
kit visatos gal .
Skaitytojas: D l ko vyksta tos permainos?
Autorius: Pagal likimo d snius, j s subtilus k nas bus priverstas kontaktuoti su ta laim s b kle, kuri b dinga vietai, kuri pateksite. Rezultate
pirmiausia keičiasi s mon , o v liau galimi charakterio ir netgi pasaul ži ros pokyčiai.
Skaitytojas: O kokiu b du aš kontaktuosiu su nauja aplinka?
Autorius: Kaip paprastai – savo penkiomis jusl mis ir protu.
Skaitytojas: Kokie mane supantys objektai pad s vystytis naujam laim s potraukiui?
Autorius: Visa, su kuo mes susidursime – žmon s, gamta, klimatas, gyvenimo s lygos, ten galiojantys statymai ir pan. Visi šie objektai – sud tin s
dalys laim s modelio, kur gunos suk r b tent tai vietai. takojant toms gunoms, s mon je prasideda atitinkami pokyčiai.
Skaitytojas: Šiuo atžvilgiu aš nenor čiau su jumis sutikti, nes nejaučiu
savyje esmingesni permain , netgi atsid r s toli nuo nam .
Autorius: Tai tod l, kad j s dar nebuvote toli nuo nam . J s net neperženg te Žem s rib , kuri m s neapr piamoje visatoje užima tik mažyt
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erdv s tašk . Tod l visos permainos, vykstančios m s s mon je, n ra jau
tokios ženklios. Bet jeigu jus likimas nuneš kit planet , j s charakteris
taip transformuosis, kad pats sav s nepažinsite.
Skaitytojas: Ir k aš tada konkrečiai pajusiu?
Autorius: J s pajusite, kad ir j siškis gyvenimo suvokimas, ir k no poj čiai visiškai pasikeit . B site kaip eilinis tos planetos gyventojas.
Skaitytojas: K j s turite galvoje, sakydamas, kad pasikeis mano k no
poj čiai?
Autorius: Tai reiškia, kad kitoje planetoje j s tur site ir kit k n , pritaikyt patirti ten esanči laim ir j lydinčias kančias.
Skaitytojas: Kaip domu – aš išskrisiu kit planet žmogaus k ne, o ten
atvykus, jis pasikeis kažkok kit . Sakykim, mešk no. Ir mane džiaugsmingai pasitiks irgi mešk nai, ar ne?
Autorius: Viskas bus truput ne taip. Savo dabartiniame k ne mes negalime patirti pilnutin laim , b ding kitai planetai. Jis skirtas kontaktuoti
tik su žemiškais objektais. Kitose planetose gyvos b tyb s gyvena kitomis
s lygomis ir galb t netgi kituose išmatavimuose. Tod l ir j jusli veiklos
diapazonas labai skiriasi nuo m siškio. Tai pasireiškia jau m s planetos ribose. Pavyzdžiui, jeigu j s išbandysite indišk virtuv , tai, greičiausiai apart
pipir , daugiau nieko ir nepajusite, o indusui ten yra visi šeši skoniai.
Norint persikelti kit planet , n ra jokio reikalo kaip nors keisti dabartin k n . Yra nat ralesnis ir paprastesnis b das patirti ten esanči laim :
pragyvenkite dabartin gyvenim kaip tas j s pamin tas mešk nas arba bent
jau svajokite apie tok gyvenim , ir po mirties j s svajon išsipildys: gausite mešk no k n ir gal site visiškai atsid ti naujam gyvenimui, naujiems
poj čiams.
Skaitytojas: O kokioje planetoje tai bus?
Autorius: Kokioje... Gal ir m sišk je. Čia irgi mešk nai gyvena.
Skaitytojas: Ir kas su mumis, mešk nais, bus toliau?
Autorius: Kiekvienam savo likimas. Kažkas galb t sigeis patirti žuvies
gyvenimo malonum , ir šis noras sekant gyvenim irgi išsipildys.
Skaitytojas: Na, k gi, ači už nurodytas perspektyvas, nors j s išvedžiojimai ir ne visai logiški. Anksčiau sak te, kad viet , kurioje mums lemta
gyventi, apsprendžia m s poelgiai ir norai, bet pasirodo, kad pakeitus viet ,
pasikeičiame ir mes patys, taip?
Autorius: Ne, mes nesikeičiame. Bet kokioje visatos vietoje mes išliekame savimi.
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Skaitytojas: Och, nesukite man galvos! Juk tik k sak te, kad aš gausiu
kit k n , o dabar jau, matai, tarp žuv ir mešk n aš liksiu žmogumi.
Autorius: Aš tikrai nejuokauju. Tiesiog mes skirtingai suprantame ir
save, ir viet , kurioje gyvename. Kaip taisykl , žodis „vieta“ suprantamas
kaip tam tikra, mus supanti teritorija. Bet ši s voka daug platesn ir gilesn .
Juk k nas – tai irgi vieta, kurioje mes gyvename. Mes esame sielos, o siela
yra k ne. Žinoma, m s gyvenamoji vieta – tai ne tik k nas, bet ir tam tikra
planetos vieta, kurioje tas k nas egzistuoja.
Skaitytojas: Vadinasi, apart išorin s erdv s, mes dar gyvename ir vidin je erdv je?
Autorius: Taip, jeigu kalbama apie subtil k n , bet siela savo prigimtimi yra dvasin , tod l ji neužima jokios vietos materialioje erdv je. Tačiau,
siekdama materialios laim s, siela turi galimyb kontaktuoti su materialiu
pasauliu savo jusl mis, kurios tuo metu jau b na užterštos materialiais norais.
Nor dama patenkinti savo jusles (klaus , lyt jim , reg jim , skon ir
uosl ), siela naudojasi materialiu k nu su visais jo jusli organais. Jo d ka
siela gali tenkinti savo materialius norus. Pažindama pasaul per š k n ,
siela palaipsniui visiškai su juo susitapatina. B dama veikli, ji k no pagalba
mokinasi gyventi materialiame pasaulyje.
Skaitytojas: Kod l dvasinei sielai reikalingas ryšis su materialiu pasauliu?
Autorius: Dvasiniame pasaulyje visi tarnauja Dievui ir vienas kitam, ten
n ra vietos savanaudiškumui ir norams gyventi tik d l sav s. Ten siela, tur dama dvasin tarno prigimt , negali gyventi tik sau, jeigu jai atsiranda toks
noras. Tod l, kai toks noras vis d l to atsiranda, siela keliauja ten, kur jam
yra visos s lygos išsipildyti – material pasaul . Savo sumaterial jusiomis
jusl mis kontaktuodama su materialiais objektais, siela stengiasi b ti laiminga, bet materialaus pasaulio galimyb s ribotos, ir berib siela niekada nebus
pilnutinai patenkinta. Anksčiau ar v liau ji atsiriboja nuo savanaudiškumo ir
nusprendžia gr žti dvasin pasaul , kad v l gal t tarnauti Dievui.
Skaitytojas: Apie dvasin pasaul aš kol kas neturiu jokio supratimo.
Tod l paaiškinkite, prašau, koks ryšis tarp k no ir vietos, kurioje gyvena
gyva b tyb ?
Autorius: Ir k nas, ir gyvenamoji vieta sukurti t pači gun , tod l atitinka vienas kit . Sutinkamai su karmos d sniu, ir vienas, ir kitas sielai teikia
tiek džiaugsm , tiek kančias. Tokiu b du, kartu su k nu mes gauname ir
m s nor objektus, kuri siek me praeituose gyvenimuose.
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Skaitytojas: O kod l aš, nepakeit s k no, negaliu džiaugtis gyvenimu
taip, kaip mešk nai, gyvenantys m s planetoje?
Autorius: Tod l, kad pilnutinai patirti j laim galima tik turint mešk no k n .
Skaitytojas: Ar aš galiu tiesiog dabar savo materialiomis jusl mis kontaktuoti su dvasiniais objektais? Ar tam tikslui dabartin k n reikia pakeisti
dvasin ?
Autorius: Nor dami kontaktuoti su dvasiniais objektais, mes turime apvalyti sav sias jusles. Dalinai tai galima padaryti ir esant materialiame k ne.
Dabartin je situacijoje m s norai yra perd m material s, tod l jusl s ir k nas mums nuolatos perša santykius su materialiais, o ne dvasiniais objektais.
Tai patvirtina ir Bhagavadgyta (15.8,9):
Kaip v jas nešioja kvapus, taip gyva esyb , b dama materialiame pasaulyje, perneša iš vieno k no kit vairias savo gyvenimo sampratas. Taip
ji gauna vienos r šies k n ir j palieka, kad v l gyt kit .
Gavusi kit grub k n , gyva esyb gyja ir atitinkamo tipo ausis, akis,
liežuv , nos ir lyt jimo organus, kurie telkiasi aplink prot . Taip ji m gaujasi
tam tikrais jusli objektais.
Tokiu b du, s vok „vieta“, arba „ gyvenamoji vieta“ reikia suprasti giliau, juk b tent ji nurodo, kokie buvo m s norai praeituose gyvenimuose.
Skaitytojas: Ir kaip suprasti, kokie tie norai buvo?
Autorius: Pagal tai, kokio tipo k n mes gavome, kam jis skirtas. Bet
dabartiniame k ne realizavosi ne visi m s norai. Kai kurie pas mon s gelm se laukia savo valandos, ir nuo j priklauso, kokius mes gausime sekančius k nus.
Skaitytojas: B t gerai išmokti nustatyti b simojo k no tip , tod l paaiškinkite, kur slypi tie dar nerealizuoti norai?
Autorius: Norint suprasti žmogaus norus, pirmiausia reikia išmokti matyti jo subtil k n , kas yra ne taip paprasta. Kol kas pasistenkite suprasti
bent teorij . Norai slypi proto gelm se ir iki tam tikro laiko nepasireiškia,
tod l yra neprieinami. Išreikšti norai atsispindi m s paži rose, mimikoje,
pročiuose, gyvenimo b de. Pagal šiuos požymius galima išmokti diagnozuoti dabartinius žmogaus norus. Be to, intelekto, proto ir jusli veikla charakterizuoja buvusius norus. Ir visi jie – buv , dabartiniai ir b simi – dalyvauja naujo k no formavime. Tod l suprasti, kok žmogus gaus k n , yra
pakankamai sud tinga. Tačiau išmintingas ir pastabus žmogus vis tik gali
apytikriai nustatyti, kas ir kok k n tur s sekančiame gyvenime.

9

Skaitytojas: Nuostabu! Per m s iš j s šias žinias ir truput pasipraktikav s, aš užsiimsiu geru bizniu, visiems pasakodamas apie j b simus gyvenimus.
Autorius: Neskub kite mano samprotavim pagrindu darytis išvadas,
kas kuo bus sekančiame gyvenime ar buvo praeitame. Tai gali daryti toli
gražu ne visi. Bhagavadgyta (15.10) sako:
Kvailiai nesupranta, kaip gyva esyb gali atsiskirti nuo k no, ir nesuvokia, kokio tipo k nu ji m gaujasi, veikiama gamtos gun . Tačiau visa tai
išmano tas, kuris turi žinojimo apšviestas akis.
Tod l tik šventi žmon s, kurie mato ties , gali matyti ir praeitus, ir b simus kit žmoni gyvenimus. Toks reg jimas nepriklauso nuo treniruoči ar
koki nors metodik , j apsprendžia proto bei intelekto švara, kitaip sakant,
nuod mi nebuvimas.
Jeigu kas nors pasakys, kad jis gali apsakyti j s praeitus gyvenimus, j s
lengvai galite patikrinti, kiek tiesos tokiame pareiškime. Reikalas tas, kad
prisiminimai apie praeitus gyvenimus prieinami daug sunkiau, negu prisiminimai apie šio gyvenimo vykius. Tegu tas žmogus smulkiai nupasakoja,
kas jums atsitiko prieš tris dienas ar prieš penkis metus. Jeigu jis sugeb s
tai padaryti, tada, galimas daiktas, jis tikrai kažk mato j s praeitame gyvenime. Reikia pasteb ti, kad panašaus rango šventieji yra tokie nuolank s,
kad niekada nedemonstruoja savo sugeb jim ir tuo labiau nesireklamuoja
savanaudiškais tikslais.
Skaitytojas: Gaila, man visada taip nor josi b ti ypatingu, pavyzdžiui,
sugeb ti skaityti žmoni likimus. sivaizduojate, kaip visi mane gerbt ?
Autorius: Taip, jie, ko gero, jus garbint beveik kaip Diev .
Skaitytojas: Bet dabar jau aišku, kad taip niekada nebus.
Autorius: Kod l gi ne? Jeigu j s nor site p sti žmon ms migl , tai anksčiau ar v liau jums pasiseks tai padaryti. Svarbiausia priži r ti, kad ji neišsisklaidyt .
Skaitytojas: Jums kad tik pasišaipyti... Geriau šia tema papasakokite dar
k nors.
Autorius: Gunos apsprendžia m s viet sekančiame gyvenime priklausomai nuo m s poelgi ir nor , tod l gimstame ir gyvename viename ar kitame
k ne. M s veiklos pob dis taip pat priklausys nuo tos vietos. Jeigu b sime
paukščio k ne – skraidysime, beždžion s k ne – laipiosime po medžius, na, o
žmogaus k ne mes turime mokintis gyventi pagal šio k no paskirt . Priešingu
atveju sekančiame gyvenime mes jau negausime žmogaus k no. Pavyzdžiui,
jeigu kažkas gyveno kaip baobabas, tai jis ir gims kaip baobabas.
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Skaitytojas: Taip dainavo Vysockis.
Autorius: Kad neb t kaip toje dainoje, mums reikia žinoti, kokia tos
vietos, kurioje gyvename, tai yra, žmogaus k no paskirtis. K no galimyb s
apribotos tuo, kad visi jo poj čiai tiesiogiai ar netiesiogiai susij su tuo, kaip
mes dirbame su savimi.
Bet kurio žmogaus charakter apsprendžia jo likimas. Tod l visiems reikia pasirinkti veikl pagal savo pašaukim ir mokytis b ti nesavanaudišku,
kol neapsivalysime ir neprad sime suvokti savo dvasin prigimt . Tada žmogui jau nebereikia skaitytis su savo k no ypatumais, ir belieka vienintel
pareiga – visiškai atsid ti dvasinei praktikai.
Skaitytojas: Turiu kelet klausim . Jeigu žmogus jau turi paties likimo
suformuotas charakterio savybes, tai ar labai jas galima pakeisti? Ir jeigu t
pokyči galimyb labai maža, tai ar galima kaltinti žmog d l jo silpnybi ?
Peršasi išvada, kad visokios bausm s tiesiog neturi jokios prasm s. Bet v lgi: jeigu nieko nebausi, tai žmon s galutinai išprot s, darydami, kas jiems
patinka.
Autorius: Nors m s k no galimyb s apribotos ir charakteris netobulas,
bet jeigu labai nor sime, tai s mon je tikrai atsiras tam tikri pokyčiai. Norint
tobul ti, neb tina laukti, kol gimsi naujame k ne, nes ir dabartinis nuolatos
keičiasi.
Kiekvien akimirk m s k ne ir charakteryje vyksta pakitimai. Jeigu j
neb t , žmogus visada atrodyt toks pat, jo išvaizda nesikeist , kad ir kiek
met jis tur t . Žmogus gali transformuoti savo charakter ir netgi paži ras,
bet paprastai šios permainos vyksta labai l tai. Reikia tai suprasti ir b ti kantriems savo ir kit atžvilgiu – toks išminties požymis.
M s s mon apriboja izinis ir subtilusis k nai, tod l ji negali greitai
keistis. Tai liečia ir permainas m s santykiuose su aplinkiniais žmon mis.
Mes galime kažk bausti, jeigu tai eina m s pareigas, bet visiškai neteisinga užsipulti kit žmog d l to, kad pas mus bloga nuotaika. Taip elgdamiesi, mes žalojam savo santykius su juo, be to, pasirodom ne iš pačios
geriausios pus s.
Kalbant apie pasirinkimo laisv – atlikti savo pareigas ar ne, ji visada
išlieka. Tik reikia žinoti, kad tie, kurie nusisuka nuo savo pareig , ateityje
b tinai kent s. Jeigu d l m s poelgi kažkas turi neužtarnautai kent ti, tai
pagal karmos d sn mums savo laiku už tai išmuš didi atpildo valanda.
Skaitytojas: Jeigu žmogaus charakteris iksuotas tam tikruose likimo
nustatytuose r muose, tai ar galima tik tis k nors peraukl ti?
Autorius: Apie tai, kaip keičiamas charakteris, mes pakalb sime sekan11

čio susitikimo metu.
Išvados: kiekvien visatos tašk takoja tam tikra materialios gamtos
gun kombinacija. Norint patekti koki nors visatos dal , pakanka užsinor ti patirti tokio tipo laim , kuri b dinga tai vietai. Gunos kontaktuoja su
norais ir tod l tuoj pat pradeda keisti m s gyvenim , kai tik mes ko nors
užsinorime. Susisiekdamos su ta erdv s vieta, kur m s norai geriausiai gali
išsipildyti, jos priverčia mus keisti gyvenimo b d ir tokiu b du ruošia mus
užgimimui naujoje visatos vietoje. Gun paskirtis – tenkinti visus m s materialius norus ir bausti už neteising elges .
Ugdydami savyje dvasinius norus, mes gyjame savybes, kuri d ka galime palikti ši ašar pakaln ir sugr žti dvasin pasaul , kur n ra joki
kanči .
Norai doryb s gunoje mus nuneša viršutines planetas, aistros gunoje –
vidurines, o neišmanymo gunoje – žemutines planetas. Žem – ne išimtis.
Kiekviena jos p da susijusi su tam tikromis gunomis, tod l visos joje gyvenančios tautos ir tautel s daug kuo skiriasi.
Žmogus, sisavin s šias tiesas, supranta, kad pakeisti savo interesus ir
paži ras, performuoti charakter yra gana sud tinga. Tai suteikia jam pakantumo ir atjautos aplinkiniams.
sitvirtindami tokiose pozicijose savo ir kit atžvilgiu, mes neabejotinai
padidinsime savo galimybes tapti laimingais.
Su manim juokai menki
Dabar pakalb sime apie tai, kaip keičiasi m s charakteris. Visi mes praeityje užsi m me kokia nors veikla ir buvome kupini visokiausi nor . Visa
tai ne tik suformavo dabartinius charakterio bruožus, bet ir atsiliepia tolimesniam jo vystymuisi. Tai vis tod l, kad pas mus pilna dar neišsipildžiusi
nor ir neatidirbt poelgi . Visi jie pasireiškia m s gyvenime eil s tvarka.
B simasis charakteris programuojasi jau vaiko prad jimo metu, ir tai labai
gerai matosi naujagimio horoskope.
Skaitytojas: V l kažkoks fatalizmas ir jokios pasirinkimo laisv s.
Autorius: Mes jau nemažai kalb jome apie tai, kad jeigu labai nor sime
tobul ti, tai nebus jokio fatalizmo. Fatališkumas pasireiškia tada, kai mes
ne stengiame atsispirti užpl dusiems norams.
Skaitytojas: Jeigu b simi vykiai tik ir laukia savo valandos, tai galima
pasidaryti išvad , kad ateitis jau dabar yra reali ir neišvengiama.
Autorius: Taip ir yra, ir mes apie tai jau kalb jome. Bet visiško fatališ12

kumo n ra net ateityje, kuri užprogramavo m s s mon , nes pasirinkimo
laisv išlieka ir šiuo atveju – ar paklusti tai programai, ar imtis darbo ir susikurti geresn likim .
Atmesdamas nuod mingus troškimus, kuriuos generuoja protas, ir vadovaudamasis dorybingais norais, žmogus nors ir l tai, bet užtikrintai keičia
savo charakter ir gyvenimo b d . Tod l mes neturime jokios teis s reikalauti iš aplinkini greit pozityvi permain . Supraskime, kad negalima kaltinti
žmogaus d l to, jog jis negali greitai tobul ti.
Skaitytojas: Nuo ko priklauso sugeb jimas tobulinti savo charakter ?
Autorius: Šis sugeb jimas dažnai priklauso ne tik nuo dabar atsiradusio
noro, kuris gali b ti toks stiprus, kad užblokuoja karm . Tobul jimo proces
kontroliuoja intelektas, ir čia viskas priklauso nuo jo švarumo ir stiprumo. O
gunos mus verčia gyventi pagal praeities norus.
Skaitytojas: Kaipgi atsispirti negatyvios karmos poveikiui?
Autorius: Jau min jau – reikia, kad noras tapti laimingu b t stipresnis
už karm . Tai manoma, jeigu žmogus turi švar ir stipr intelekt .
Žmogus, turintis labiau išlav jus intelekt , sugeba kontroliuoti savo
jusles, tod l tobul ja greičiau. Pavyzdžiui, tas, kuris daugel met dirbo su
savo charakteriu, dabar turi stipr intelekt , ir štai iš jo galima tik tis greit
permain .
Tik tis greit permain iš žemesnio intelekto žmoni – kvailyst ir nerv gadinimas. Pirmiausia juos reikia tinkamai kv pti, o tai užima nemažai
laiko. Tik tada, kai j intelektas sutvirt s ir prad s kontroliuoti jusles, galima
prad ti kažko iš j reikalauti.
Skaitytojas: Aš turiu daug paž stam , kuriems nor čiau parekomenduoti keisti savo charakter . Kaip jiems pad ti šiuo reikalu?
Autorius: Tokia pagalba – sunkus atvejis. Pirmiausia reikia pačiam b ti
tobulesniu. Beje, šis j s noras – pad ti kitiems – rodo, kad greičiausiai esate
gailestingas žmogus. Nors toks noras gali atsirasti ir d l kritiškos s mon s,
kai jis pasireiškia ne iš gailesčio, o iš susierzinimo ir priešiškumo vienam ar
kitam žmogui.
Skaitytojas: Kartais jauti tok gailest , kad darosi tiesiog nepakenčiama
klausytis vairiausi kvailysči .
Autorius: Suprantu, apie k kalbate, ir manau, kad j s, kaip gailestingasis samarietis, jaudinat s visai ne d l kvail kalb . Suvokimas, kad pakeisti
savo s mon labai sunku, teikia jums geranoriškumo neišman li atžvilgiu,
ir tai leidžia jums b ti kantriu.
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Skaitytojas: Taip, aš prisiklausau vairi nes moni , ir be kantryb s bei
nuolankumo čia neapsieisi. Aš nuolatos galvoju, kaip išmokyti žmones b ti
geresniais. Bet visi mano patarimai, kaip taisykl , baigiasi nesusipratimais ir
nemalonumais. Atrodo, kad žmon s tiesiog nesugeba pripažinti savo tr kum , ir mane tai li dina.
Autorius: Jums, tokiam nuolankiam ir kantriam, tik atrodo, kad žmon s
jus li dina; šios dvi charakterio savyb s – tai požymis, kad žmoguje visiškai
n ra jokio negatyvizmo, netgi jo šeš lio. Tod l, bendraudamas su kitais, j s
tikriausiai geriate tik nektar . Prisimenate ankstesnius pokalbius apie nektar
ir nuodus?
Skaitytojas: Taip, tik panašu tai, kad j s v l mane mulkinate. Nejaugi
gailesting žmog ne manoma sunervuoti ar supykinti, o mokinti kitus jam
didžiausia ekstaz ?
Autorius: Nieko nepadarysi – tokia yra gailestingo žmogaus kvaliikacija. Jis nepatiria negatyvi jausm , steb damas žmoni tr kumus, o tik
gailest . Norint gyti toki kvaliikacij , reikia juodai dirbti su savimi. Neprisiimkite mano ironij vien tik savo atžvilgiu; manau, kad mane tai liečia dar
daugiau, negu jus.
Skaitytojas: Tiek to, nors aš rimtas žmogus, bet vardan tiesos pažinimo
pasiruoš s k sti visus j s juokelius. Bet vistik, kaip pad ti žmogui taisyti
savo charakter ?
Autorius: Tam tikslui pirmiausia reikia pačiam išsivalyti savo šird nuo
pykčio ir kit negatyvizmo apraišk , nes jos kliudo nuoširdiems santykiams,
kurie b tent ir sužadina teigiamus poslinkius. Jeigu patarin dami mes tur sime bent kruopel negatyvi jausm , pašnekovo intelektas užsidarys ir m s
žodži prasm jam liks už devyni užrakt .
Skaitytojas: Negi žmogui nieko ne manoma išaiškinti, nenusiteikus geranoriškai?
Autorius: Ne manoma. Tokioje nuotaikoje j s galite pranešti kažkoki
dalykin , jam reikaling informacij , ir jis j suvoks, nes jam tai naudinga.
Bet jeigu norite kalb ti apie jo charakterio tr kumus, jums prisireiks didžiausio geranoriškumo, kitaip liksite nesuprastas. Tarp kitko, tam, kad b tum te
suprastas, reikia, kad ir klausytojas b t pakankamai kvaliikuotas, bet tai
jau antrin s lyga.
Skaitytojas: Kokie pašnekovo charakterio bruožai trukdo jam mus išgirsti?
Autorius: Jeigu žmogus nori kažk išsiaiškinti, bet turi susidar s išankstin ir priešišk nuomon , tai jis nepriims jokio patarimo, net jeigu tai bus
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padaryta labai geranoriškai. Tas pat bus, jeigu jis netur s pakankamai stipraus intelekto: bandymai siklausyti patarimus baigsis visišku iasko. Taip
b na su mažais vaikais ar tiesiog su kvailais žmon mis. Tačiau daugumoje
atvej svarbiausia priežastis, d l kurios m s žodžiai nepasiekia tikslo – tai
žeidimai, kuriuos pašnekovas kažkada patyr iš m s savo atžvilgiu. Jie
skatina s mon s negatyvum , tod l bendravime n ra pasitik jimo ir noro
atidžiai mus išklausyti.
Skaitytojas: Kur kaupiasi tie žeidimai, kuriuos aš padarau kito žmogaus atžvilgiu?
Autorius: Prote. Giliausi proto atminties klodai turi bjauri savyb nieko neužmiršti ir laukti savo valandos. Tada konkret s žeidimai iškyla proto
pavirši ir mes prisimenam: štai tas niekšas, kuris kažkada... ir t. t. Neigiami
jausmai kažkokiam konkrečiam žmogui gali sukilti, netgi sutikus j kitame
gyvenime.
Skaitytojas: Bet kurioje konkrečiai proto vietoje b na ši informacija,
kaip j galima pamatyti?
Autorius: Atminkite, kad protas yra subtiliame lygyje, ir netapatinkite
jo su iziniu k nu. Jie tik kontaktuoja tarpusavyje, nors protas gali reikštis
ir už k no rib . Jeigu jums domu, kokioje b kl je yra žmogaus protas, steb kite jo akis – d miai ir be joki išankstini nusistatym . Akys – tai proto
veidrodis.
Skaitytojas: Ar aš galiu, ži r damas savo vaiko akis, nustatyti visus
žeidimus, kuriuos aš jam padariau?
Autorius: Taip, jeigu pasitreniruosite, diagnozuodamas jo charakter ,
kur visada išduoda žmogaus žvilgsnis. Tik neturi b ti jokios išankstin s
nuomon s, nes tada pamatysite tai, k norite, o ne tai, kaip yra iš tikr j .
Skaitytojas: Sakykim, aš daug kart neteisingai bausdavau savo vaik .
Kaip, kokiomis aplinkyb mis tai atsilieps tolesniems m s santykiams?
Autorius: Lytinio brendimo laikotarpiu vaiko psichika atmeta t v glob . B tent nuo šio momento ner pestingiems t vams prasideda problemos
su savo atžala.
Tok santyki pablog jim galima palyginti su s puokli švytavimu. Iš
pradži t vai, naudodamiesi grubiomis vaiko aukl jimo formomis, kaip ir
atlenkia tas s pynes vien pus . Mažas vaikas labai neprotestuoja, nes jis
ieško t v globos, kadangi psichiškai labai nuo j priklauso.
T vai, nemokšiškai elgdamiesi su vaiku, ilgainiui susikuria neger karm . Nat ralu, kad kažkada j reik s atidirbin ti, ir tai atsitinka, kai vaikas
sulaukia trylikos met . S puokl s lekia kit pus – vaikas tampa nepaklus15

nus ir grubus. T vai iš inercijos bando pasipriešinti senaisiais metodais, bet
lytinio brendimo laiku vaikas yra psichiškai stipresnis už juos, ir ta kova j
daro vis labiau agresyvesn t v atžvilgiu.
Tod l, norint teisingai aukl ti vaikus, reikia žinoti, kaip su jais elgtis vairiose j amžiaus faz se ir kaip juos bausti. Pavyzdžiui, n ra jokios prasm s
bausti mažus, iki penki met , vaikus, nes j intelektas dar per silpnas. Jeigu
jau pa g j s vaikas siklauso j s nurodymus, j s galite jam švelnia forma
patarti atsikratyti savo tr kum , bet nereikalaukite, kad jis savo charakter
imt keisti, b damas dar visai mažas. Šiuo atveju geriau padirb ti su savimi,
tada vaikas nes moningai ims jus m gdžioti, ir jo charakteris tolydžio keisis
ger pus .
Kai konliktini situacij priežastimi t vai laiko tik neteising vaiko elges , o ne savo pači susikurt karm , jie imasi šiurkšči aukl jimo priemoni , kuriomis stengiasi palaužti vaiko psichik . Tokie t vai nesupranta, kad
tai gali pakirsti jo sveikat – tiek psichiniame, tiek iziniame lygyje.
Skaitytojas: Kokios ligos vaikui gali išsivystyti, kai naudojamas smurtinis aukl jimas?
Autorius: Aštri apendicito forma, virusinis hepatitas, bronchin astma,
o retais atvejais – netgi šizofrenija.
Kai t vai elgiasi kaip užkariautojai svetimame krašte, vaikas nerodo n
mažiausio noro keistis gera. Dar daugiau, pasireiškia atvirkštinis efektas
– jo charakteris darosi vis labiau negatyvesnis. Mes jau kalb jome, kad tik
savanoriškas žmogaus noras b ti geresniu gali pakeisti jo gyvenim . Netikusiai elgiantis su mažu vaiku, ne manoma sulaukti iš jo geresnio elgesio.
Skaitytojas: Nuo kokio amžiaus vaik galima bausti?
Autorius: Berniukus maždaug nuo septyni met , o mergait ms iš viso
negalima taikyti izini bausmi , jos baudžiamos laisv s apribojimu. Tačiau,
norint teisingai bausti vaik , t vams reikalinga tam tikra kvaliikacija. Protingas t vas baudžia su meile širdyje, tod l vaikas nepyksta ant jo.
Skaitytojas: Gal tada iš viso nereikia bausti?
Autorius: Kai kuriais atvejais be šito neapsieisi. Humaniška bausm teikia rimtesn poži r gyvenim ir didesn atsakomyb s jausm . Kiekvienas
žmogus, nepriklausomai nuo jo amžiaus, turi kažkaip atsakyti už savo poelgius. Bet kokiu atveju, mes turime aukl ti vaikus, o tam kartais reikalingos ir
bausm s. Tik bausti reikia, neturint širdyje n mažiausio pykčio.
Reikia pasteb ti, kad negalima bausti žmogaus, jeigu jis nuo m s visiškai nepriklauso.
Skaitytojas: O jeigu žmogus nenori keisti savo charakterio ir pastoviai
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daro šunybes, ar aš galiu j kaip nors sudrausti?
Autorius: Taip, švelnia forma, bet tik tuo atveju, jeigu judu paž stami,
ir jis jus gerbia. Mes galime kv pti aplinkinius keistis savo pači teigiamu
pavyzdžiu, ir taip galima pad ti netgi nepaž stamiems žmon ms, bet kaltinti
juos, kad jie nenori keistis, yra kvaila. Tai neduos joki teigiam rezultat .
Skaitytojas: Tada geriau nepaž stam žmoni visai nekaltinti.
Autorius: Taip, tai bus teisingiausia. Mums reikia atsikratyti kritiškos
s mon s, kuri mus amžinai verčia k nors kaltinti. Tačiau kartais k nors, pavyzdžiui, savo pavaldinius, paaukl ti mus verčia tam tikros pareigos. Jeigu
to reikalauja, sakykim, m s visuomenin pareiga, mes turime tai padaryti,
neatsižvelgdami pasekmes. Kitais atvejais iš m s patarim nauda bus tik
tada, kai jie bus pateikiami derama forma ir kai žmogus, kuriam jie skirti,
jaučia jums pagarb .
Skaitytojas: Kaip elgtis, jeigu žmogaus pareiga – kažk nubausti, bet jis
neturi tam reikalui tinkamos kvaliikacijos?
Autorius: Akivaizdumo d lei sivaizduokime, kad tas žmogus – policininkas. Ar jis turi nebausti eismo taisykli pažeid jo, jeigu jaučia jam priešiškum ? Ne, bausti jis privalo, tai jo tiesiogin pareiga; bet jeigu jis tai daro,
jausdamas pažeid jui priešiškum , tai pagal karmos d sn tas priešiškumas
ateityje atsisuks prieš j pat . O jeigu tai bus netipiškas policininkas ir, bijodamas panaudoti prievart , pažeid jo nenubaus, jam teks atkent ti dar daugiau, nes ant jo peči nuguls dalis pažeid jo padarytos nuod m s.
Skaitytojas: Kaipgi tada policininkui dirbti savo darb ? Ar vienaip, ar
kitaip – vis tiek blogai.
Autorius: Toki problem pagalba likimas mus mokina teisingai atlikti
savo pareigas kit žmoni atžvilgiu. Mano pavaizduota situacija gali atsitikti
bet kuriam viršininkui ar valdininkui, neturinčiam kvaliikacijos, reikalingos jo darbe – gailestingumo. Kiekvienas, kuris vadovauja kitiems ir yra už
juos atsakingas, turi kantriai vykdyti savo pareigas, tik damasis pozityvi
permain . Tuo pačiu reikia mokytis b ti gailestingam, kitaip jo veikla nebus
s kminga.
Skaitytojas: Bet kam kankintis? Geriau pakeisti darb .
Autorius: Jeigu j s iš prigimties netinkate vadovaujančiam darbui, tai
taip ir reikia padaryti – eiti ten, kur j s laukia širdžiai mielesnis darbas.
Bet kokiose gyvenimo aplinkyb se reikia daryti tai, k j s suvokiate kaip
savo pareig visuomenei. O kas liečia netinkam savo pareig atlikim , tai
Bhagavadgytoje pasakyta, kad geriau blogai atlikti savo pareigas, negu gerai
– svetimas.
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Skaitytojas: Argi taip gerai – atlikin ti savo pareigas, iš anksto numatant nes km ?
Autorius: Žinoma, gerai. Taip ir turi b ti. Žmogus, kuriam kelet kart nepasisek , gyja konkret patyrim . Juk žinote, kad už vien mušt du
nemuštus duoda. Visada reikia užsiimti ta veikla, kuri atitinka psichin prigimt . Pralaim jimai, pasitaikantys teisingai pasirinktame kelyje, nesukliudys tolesnei m s s kmei. Supraskite, kad žmogaus charakteris keičiasi l tai
ir pagreitinti š proces labai sunku. Kai tai gerai suprasite, atsiras daugiau
kantryb s vykdyti savo pareigas.
B na, jog aplinkyb s susiklosto taip, jog svetimas pareigas atlikti mums
maloniau, negu sav sias. Tačiau nereik t užkibti ant tokios mešker s. Išmuš
valanda, kai tokiame darbe prasid s sunkumai, ir tada jie bus ne veikiami.
Patyr s nes km svetimoje jam veikloje, žmogus tur s imtis savo prigimtini pareig . Taigi svetim pareig atlikimas nesuteikia nei pastovumo, nei
laim s.
Skaitytojas: Kaip nustatyti, kokia veikla atitinka mano prigimt , o kokia
– ne?
Autorius: M s vis prigimtis ta pati – dvasin , tod l pirmiausia reikia
atlikti savo dvasines pareigas, ir tai yra pareigos Dievui. Vedos sako, kad
jeigu žmogus jas teisingai atlieka, tada jis tobulai atlieka ir savo materialias
pareigas kitiems žmon ms.
Skaitytojas: Aš klausiau apie savo materialias pareigas, o j s man aiškinate apie pareigas Dievui.
Autorius: Norint suprasti, kokios yra m s materialios pareigos ir kaip
jas teisingai atlikti, reikia iki tam tikro lygio apvalyti ir sutvirtinti savo intelekt . Tai gyvendinama tik dvasin s praktikos d ka. Paprastai, jeigu žmogus
teisingai atlieka savo dvasines pareigas, tai tuo pačiu jis greitai ir s kmingai
susitvarko su savo materialiomis pareigomis. Be to, neužmirškite, kad amžin laim galima rasti tik atstačius ryš su Viešpačiu, tod l ir pareigos Jam
yra pačios svarbiausios.
Skaitytojas: Na, ir kokios mano pareigos prieš Diev ?
Autorius: Reikia:
1) susirasti dvasin mokytoj ir, vadovaujantis jo nurodymais, pažinti
savo santykius su Viešpačiu;
2) su meile ir atsidavimu tarnauti Dievui ir dvasiniam mokytojui (pavyzdžiui, kartoti šventus vardus ar šventrašči nurodytas maldas);
3) gyvenime vadovautis Dievo statymais (pavyzdžiui, studijuoti Vedas, priži rint kvaliikuotam glob jui);
18

4) tarnauti žmon ms, atsidavusiems Dievui;
5) kviesti supančius žmones atlikti savo pareigas Dievui;
6) pad ti jiems tarnauti Dievui ir laikytis Jo statym .
Vykdydami savo dvasines pareigas, mes neturime užmiršti ir materiali .
Norint jas teisingai suvokti, pirmiausia reikia atsižvelgti laik , nes tai d l
jo atsiranda k niški pokyčiai, susij su amžiumi, ir jis apsprendžia žmogaus
užimam pad t visuomen je. Yra keturi r ši pareigos, atitinkančios tam
tikr žmogaus amži ir jo visuomenin pad t :
1) mokinio, arba aukl tinio pareigos;
2) šeimyninio gyvenimo pareigos;
3) pareigos žmogaus, atsiribojusio nuo pasaulietinio gyvenimo vardan
dvasinio tobul jimo;
4) visiškai atsižad jusio žmogaus (vienuolio) pareigos.
Toliau reikia atsižvelgti viet , kurioje mes esame – tai k nas ir jo psichoizin konstitucija. Pagal tai žmon s skirstomi keturias pagrindines grupes:
1) žmon s, turintys žini ir šviečiantys kitus (tai šventikai, mokytojai,
glob jai, aukl tojai, psichologai, astrologai, gydytojai ir tie, kurie mokina
teisingos gyvensenos);
2) vadovai ir gyn jai (tai valstybi vadovai, moni ir staig direktoriai, kariškiai, policija, mokesči inspekcija);
3) verslininkai (visi, susij su prekyba, kine ir gamybine veikla);
4) darbininkai (visi, kurie yra pavald s ir užsiima iziniu darbu).
Pareigos, susijusios su gyvenama vieta (k nu), dar klasiikuojamos pagal lyt ir giminyst s ryšius, b tent:
1) vyro pareigos;
2) žmonos pareigos;
3) t vo pareigos;
4) motinos pareigos;
5) s naus ar an ko pareigos;
6) dukters, an k s pareigos;
7) senelio pareigos;
8) močiut s pareigos.
Ir galiausiai dar reikia atsižvelgti pareigas, kurias mums uždeda gyvenimo aplinkyb s. J – daugyb , tod l pateiksiu tik pagrindines:
1) pilietin s pareigos;
2) pareigos, susijusios su m s priklausomybe tam tikrai žmoni grupei;
3) pareigos draugams ir tiems, kurie m s atžvilgiu yra geranoriški;
4) piligrimo pareigos;
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5) praeivio pareigos;
6) keleivio pareigos ir t. t.
Vedose pasakyta, kad žmogus, nevykdantis savo pareig , pasmerktas
degradacijai ir kančioms, ir tai tikrai taip. Tas, kuris atlieka savo pareigas,
nor damas patenkinti Viešpat , pasiekia tobulum . Tai patvirtinama Šrimadbhagavatam (1.2.13):
O geriausias iš dukart gimusi , tod l sakoma, kad patenkinti Dievo Asmen yra aukščiausias tobulumas, kok tik žmogus gali pasiekti, atlikdamas
savo pareigas pagal kast ir ašram .
Skaitytojas: Gal paaiškinkite visas šitas klasiikacijas...
Autorius: Tai didel tema, ir mes prie jos sugr šime v liau.
Skaitytojas: Atlikti savo pareigas man trukdo labai bloga karma. Tiesiog n ra j g . Bet tai reiškia, kad mano karma, neatlikus pareig , dar labiau
pablog s. Kažkokia neteisyb ...
Autorius: Dievas garantuoja, kad jeigu žmogus stengiasi atlikti savo
pareigas, bet jam vis nesiseka, jis anksčiau ar v liau pasieks užsibr žt tiksl .
Tačiau tai atsitiks tik tuo atveju, jeigu pareigos atliekamos, siekiant patenkinti Viešpat .
Jeigu mes pasikliausime tik savo j gomis, tai galiausiai galime pulti
visišk nevilt . Taip atsitinka, kai likimas iš m s atima bet kokias j gas ir
pareig atlikimas tampa ne manomai sunkus. Bet jeigu žmogus savo veikloje atsižvelgia Dievo l kesčius ir apeliuoja Jo malon , tai netgi sunkiausiais
gyvenimo momentais jis išsaugo tik jim , kad viskas bus gerai. Galiausiai
taip ir atsitinka, bet tik tiems, kurie remiasi dvasin mis žiniomis ir turi tvirt
intelekt .
Skaitytojas: Tai tik teorija. Vargu ar kas nors gali suprasti, k tai reiškia
– pasikliauti ne savimi, o Dievu.
Autorius: J s teisus, norint tai suprasti, reikia bent jau b ti doryb s
gunoje. Jeigu mes paklausime žmogaus, esančio doryb s gunoje, kod l jis
laimingas, jis atsakys, kad taip yra Viešpaties malon s d ka. Paprastai toks
atsakymas suprantamas kaip pajuokavimas ar išsisukin jimas, bet iš tikr j
tai yra labai rimtas atsakymas. Taigi, jeigu žmogus n ra doryb s gunoje, jam
labai sunku suprasti, kas tai yra Viešpaties malon .
Skaitytojas: K gi daryti?
Autorius: Norint pakilti doryb s gun , visk reikia daryti iš pareigos
jausmo. Suvokimas, k ir kod l tai darai, ateis v liau.
Skaitytojas: Bet aš negaliu užsiimti kažkokia veikla, nesuprasdamas
jos prasm s.
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Autorius: Doryb s guna nuo kit gun tuo ir skiriasi, kad žmogus, esantis jos globoje, atlieka savo pareigas taip, kaip nurodyta šventraščiuose. Kartais jis gali nesuprasti, kod l atlieka vienus ar kitus veiksmus, tačiau išsaugo
tvirt sitikinim , kad šventraščiai negali vesti blogu keliu. Ilgainiui praktikos
eigoje jam atsiranda supratimas. Pavyzdžiui, po šventinimo apeig dvasinis
mokytojas perduoda mokiniui mantr . Pradžioje mokinys aplamai nesupranta jos prasm s, bet vis tiek laikosi mokytojui duot žad ir galiausiai patiria
gilumin mantros prasm .
Kai žmogus yra aistros gunoje, jis pasikliauja tik savimi. Tod l n ra jokios garantijos, kad vien graži dien jis neišklys iš pasirinkto kelio. Gunos
bet kada gali pajungti žmogaus prot , ir d l savo blogos karmos jis prad s
degraduoti. Vienintelis protingas sprendimas – atsiduoti šventrašči globai
ir bes lygiškai vykdyti j nurodymus. Supratimas ateis v liau, kartu su doryb s guna.
Jeigu mes atliekame savo pareigas su teisinga s mone, tai yra, galvodami apie Aukščiausi j , tai Dievas asmeniškai imasi mus globoti. Nor damas
apsaugoti žmones nuo blogos karmos, Jis suk r dievišk visuomenin sistem , kuri vadinasi varnašrama. Tokia visuomen vadovaujasi Ved nurodymais, tod l kiekvienas jos narys apsaugotas nuo netik tos ar atsitiktin s
degradacijos. Bhagavadgytoje (4.13) Pats Viešpats kalba apie ši sistem :
Pagal tris materialios gamtos gunas ir su jomis susijus darb Aš suk riau keturis žmoni visuomen s skyrius. Nors Aš esu šios sistemos k r jas,
žinoki, jog b damas nekintamas, Aš nieko neveikiu.
Jeigu žmogus neatlieka varnašramos nurodyt ar savo prigimtini pareig , jis bus priverstas kent ti. Tai aiškinama Šrimadbhagavatam (5.1.12,
14-16), Brahmos (m s visatos valdytojo) ir Prijavratos (vieno iš jo menedžeri ) pokalbyje:
Visi pakl sta Aukščiausio Dievo Asmens valiai: ir r stus atsiskyr lis-asketas, ir tas, kurs pažino Ved išmint , ir jogas, pasiek s tobulum , ir didis
ilosofas, ir ne mažiau didis gali nas. Niekas negali pasipriešinti Viešpačiui
– nei vienas, nei drauge su kitais, nei turt galia, nei galingomis apeigomis.
Niekas – nei smulkut skruzd l , nei pats Brahma.
Mano vaike, Vedose pasakyta, kad kiekvienas žmogus pagal savo savybes
ir veikl priskiriamas vienai ar kitai varnai (ilosofai, vadovai, verslininkai,
darbininkai) ir ašramui (mokymasis, šeimyninis gyvenimas, atsiribojimas
nuo pasaulietinio gyvenimo ir visiškas atsižad jimas). Visuomen s suskirstymas varnas ir ašramus neišvengiamas, nes taip jau sur dytas šis pasaulis.
Mes priversti atlikti savo pareigas, nurodytas varnašrama-dharmoje (dieviš21

koje visuomenin je sistemoje), kaip jautis priverstas paklusti savo varovui,
kuris j valdo virve, pervertoje per jo nos .
Brangus Prijavrata, priklausomai nuo to, kokios gunos mus takoja, Aukščiausias Viešpats duoda mums vien ar kit k n ir atitinkamus džiaugsmus
ir kančias. Tod l visada reikia b ti pačiu savimi (atlikti savo pareigas) ir
pakl sti Aukščiausiam Dievo Asmeniui, kaip kad aklasis klauso savo vedlio.
Netgi išsivadav s, visiškai tobulas žmogus neatsižada k no, kur jis gauna sutinkamai su savo karma. Neži rint to, jam negresia paklydimai: visus
džiaugsmus ir negeroves jis ži ri taip, kaip mes atsibud ži rim savo sapnus. Tod l jis tvirtai eina dvasiniu keliu, saugodamasis veiklos, kuri gyvas
b tybes verčia paklusti gamtos gunoms ir kaskart gyventi vis kitame k ne.
Skaitytojas: Na, k gi, labai solidus išaiškinimas. O k daryti, jeigu aš iš
prigimties vadovas, bet nem gstu bausti?
Autorius: J s turite pasirinkim :
1) bausti teisingai ir už tai susilaukti laimingo likimo;
2) bausti netinkamai ir susilaukti nepavyd tino likimo;
3) visai nebausti ir degraduoti.
Skaitytojas: Suprasdamas savo netobulum , aš vargiai galiu smerkti
kažkieno poelgius, net jeigu tai bus mano vaikai ar pavaldiniai.
Autorius: Galite ar negalite – kitas klausimas, bet sutinkamai su savo
visuomenine pad timi j s bet kokiu atveju turite tai daryti.
Skaitytojas: Netgi nepaisant savo netobulumo?
Autorius: Taip, jeigu to reikalauja j s pareigos. Taip, netgi suprantant,
kad žmogus greitai nepasitaisys ir kad j s duodate jam pastabas ne visai
tinkamu tonu. Neteisingai išreikšta pastaba yra nuod m , ir už tai prisieis
atkent ti. Tačiau nebaudžiant ir neaukl jant, kaltasis gali aplamai prarasti
galimyb pasitaisyti.
Skaitytojas: Negalvojau, kad santykiuose tarp žmoni yra tiek daug uždelsto veikimo min .
Autorius: Taip, ir tarpusavio santykiai, ir m s pareigos – visa tai tikrai
sunku suprasti. Bet jeigu mes šiuos dalykus numosime ranka, tada laimingo
gyvenimo n ra ko tik tis.
Išvada: žinodami, kad žmogaus charakteris keičiasi labai l tai, mes turime persiorientuoti ir nelaukti, kad aplinkiniai žmon s ims sparčiai tobul ti.
Tai liečia ir mus pačius, tod l, ugdant savo charakter , nereikia forsuoti.
tobulyb reikia eiti neskubiu, lygiu žingsniu. Kuo giliau mes žvelgsime savo
charakterio prigimt , tuo geriau suprasime, kaip žmon ms sunku atsikratyti
tr kum . Šie atradimai pad s mums b ti gailestingesniais ir geranoriškes22

niais savo artim j ir pavaldini atžvilgiu.
Mes turime daugyb pareig , kurias apsprendžia m s charakterio bruožai. Jas atliekant, reikia atsižvelgti laik , viet , aplinkybes ir stengtis kuo
labiau patenkinti Viešpat . Tai vienintelis b das tobulai atlikti savo pareigas.
Neišpild ši s lyg , mes pasmerksime save tolimesn ms kančioms. Tas, kuris aplamai neatlieka joki savo pareig , neišvengiamai degraduos.
Pareig ignoravimas
Ir taip, mes gavome savo gyvenimui skirt viet . B tent nuo jos priklauso, kokie bus m s santykiai su aplinkiniais žmon mis ir kokias pareigas
tur sime. Kadangi mums duot k n takoja atitinkamas gun derinys, tai
ir m s s mon yra sprausta tam tikrus r mus. Tod l m s veiklos galimyb s apribojamos gyvenamos vietos (k no) ypatumais, ir mes netur tume
puosel ti kažkoki iliuzij d l ypatingo aplinkini žmoni elgesio su mumis
– santykiai bus lygiai tokie, kokius mes užsitarnavome.
Skaitytojas: O kaip sužinoti, k mes užsitarnavome?
Autorius: Na, sakykim, j s ieškote darbo. Jeigu jus visur pasitinka susirauk , greičiausiai tai yra j s nuosava problema, išplaukianti iš j s charakterio bruož visumos ir visai nesusijusi su išorin mis aplinkyb mis.
Skaitytojas: Galb t, bet tai pripažinti – och, kaip sunku!
Autorius: Na, žinoma. Savikritika užsiima tik pakankamai protingi žmon s, turintys neblogai išvystyt intelekt . Toks žmogus supranta, kad aplinkiniams, kaip ir jam pačiam, labai sunku tobul ti, tod l jis nuolaidžiai ži ri
kit silpnybes ir išsidarin jimus. Bet koks žmogus, kurio elgesys mums nepatinka, yra kalintas savo psichikos ir izinio k no narve, ir tod l jam tikrai
sunku k nors pakeisti savyje
Pažvelkime bet kur gyv n . Jo k nas su visais savo psichoiziniais
ypatumais – tai narvas, kuriame negalima atsikratyti egoizmo, nes gyv nai
neturi reikiamai išvystyto intelekto. Tod l j galimyb s tobul ti – minimalios. Tai suprasdamas, protingas žmogus nekreips d mesio j apstaugiant
šun , nes tai yra tokia šio mielo gyv n lio pareiga – loti ir net staugti.
Skaitytojas: O jeigu jis raitoja gerkl prieš savo šeiminink ?
Autorius: Taip neapskaičiuotai elgdamasis, jis rizikuoja likti be piet .
Bet pykti ant šuns už besaik lojim – kvaila, geriau leisti jam kur laik
papasninkauti. Lik s be didžiausio savo malonumo, jis greitai susipras, kaip
reikia elgtis.
O štai kokiam nors baobabui net ir maisto tr kumas nieko nepad s. Lais23

tyk nelaist s, tr šk netr š s – vis tiek jis stiebsis saul . Tik pakeitus apšvietimo kamp , galima pakeisti medžio augimo krypt .
Skaitytojas: O kaip visa tai atrodyt žmoni atžvilgiu?
Autorius: Šiuo atveju žmog reikia sugeb ti kv pti ir gražiai su juo
elgtis, tokiu b du iš l to nukreipiant jo intelekto veikl reikiama kryptimi.
Skaitytojas: Žmon s nevienodi – vieni nori pasitaisyti, kiti – ne.
Autorius: Sielos gilumoje kiekvienas nori b ti geresnis, bet ne kiekvienas teisingai supranta, kuri pus reikia pasiduoti. Be to, visa tai priklauso
nuo amžiaus, psichoizin s konstitucijos ir intelekto ypatum , tod l vieni
žmoneliai keičiasi greičiau, kiti – l čiau.
Skaitytojas: Kod l žmon s, tur dami vien ir t pači k no sandar , taip
skiriasi savo vidiniu pasauliu?
Autorius: Grubusis k nas, vaizdžiai kalbant, nulipdomas ant subtilaus
k no karkaso. Ir kiekvieno žmogaus izinis k nas daugiau ar mažiau savo
išvaizda skiriasi nuo kit žmoni k n . Tai reiškia, kad skiriasi ir j subtil s
k nai (protas, intelektas, netikras ego). Tod l iš kiekvieno žmogaus galima
laukti tik tokio bendravimo ir toki pokyči , kuriuos nulemia jo s mon ,
pati, savo ruožtu, b dama apribota subtilaus ir grubaus, izinio k no.
Skaitytojas: Nuo j s kalb jaučiuosi taip, tarytum s d čiau zoologijos
ar anatomijos pamokoje. Aš nebendrauju su baobabais, bet štai su žmona turiu problem . Ji visai nesiruošia suprasti, kad jos besiveržiančios per kraštus
emocijos man trumpina gyvenim .
Autorius: Tai, k aš kalb jau apie narv , kuriame mes uždaryti, tur t
jums pad ti teisingiau vertinti savo žmon . Jeigu mes negalime atsižvelgti
artimo žmogaus psichikos ypatumus, tai nesitik kime laimingo šeimyninio
gyvenimo.
Skaitytojas: Kuo čia d ta žmonos psichika? Tiesiog ji per daug emocionali. Argi galima taip audringai reaguoti kiekvien griežtesn žod ?
Autorius: Jeigu taip kalbate, vadinasi, blogai sisavinote tai, k mes kalb jome apie skirtingas psichoizines konstitucijas, užtat nesuprantate, kad
didelis moter emocionalumas – tai tik viena iš j konstitucijos ypatybi .
Skaitytojas: Man ner pi žmonos konstitucija, aš tik noriu, kad ji išmokt su manimi kalb ti ramiai ir protingai.
Autorius: Jeigu jau taip, tai pirmiausia j s tur tum te baigti kursus apie
bendravim su baobabais.
Skaitytojas: Man jie ner pi. O manišk tikriausiai sugeb t nukamuoti
net baobabus, ir dar taip, kad jie prabilt , nor dami apsakyti savo kančias
nuo tokio bendravimo.
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Autorius: domu. J s pripaž state baobabo teis nekalb ti, nes jis kitaip
negali, o pripažinti, kad moteris kalba daug temperamentingiau, nes jos jautrumas šešis kartus didesnis už vyro, j s nenorite.
Skaitytojas: Kaip galima sakyti, kad manišk šešis kartus jautresn už
mane? Juk mano nerv sistema irgi turi ribas. Gal aš dar jautresnis už j .
Autorius: Bet juk j s prigimtis b tent tokia – vyriška, ir tod l j s, norite ar ne, bet esate žymiai mažiau jautrus, negu žmona.
Skaitytojas: Tačiau jos isterij mano nervai neatlaiko.
Autorius: Tai vis tod l, kad j s niekaip nesuprantate, jog moteriškas
k nas turi savo ypatumus. Bendraujant su moterimis, tai b tinai reikia atsižvelgti. Tada bus galima ramiau reaguoti nat ralias žmoni silpnybes.
Jeigu j s nekaltinate medžio d l to, kad jis nekalba, tai b kit nuoseklus ir
nekaltinkit žmonos d l nat rali jos charakterio tr kum .
Skaitytojas: Vadinasi, ji turi piln teis suruošti man parodomuosius isterijos seansiukus? O aš tvirtinu, kad neturi, nes vis tik yra tam tikri teisingumo d sniai, ir jos isterijos – tai prievarta mano atžvilgiu.
Autorius: Taigi, žmona savo moteriškame k ne neturi teis s elgtis kaip
moteris, šitai j s norite pasakyti? Ir podraug neturi teis s b ti žymiai jautresn vyrui ir vaikams, nes tai neteisinga, ar ne? V lgi, ar teisinga, kad pastoja
tik moterys? Koki teis jos turi gimdyti ir maitinti k dikius savo, o ne vyro
kr tine?
Reik t atimti iš moter šias teises ir atiduoti jas vyrams, kaip daug jautresn ms nat roms. Gal tada, pagaliau, ir vaikai išaugt geresni. Na, kaip, aš
teisingai supratau j s mint ?
Skaitytojas: Nežinau, bet j s žodžiuose nematau jokios logikos.
Autorius: Tai sud tinga tema. Sunku spr sti, už k žmog galima kaltinti, už k negalima. Pavyzdžiui, tikrai n ra jokios prasm s kaltinti moter d l
jos gimto emocionalumo. Tai pati nat raliausia jos savyb , niekuo ne blogesn už vyrišk manier grubum . Arba vaikas. Jo irgi negalima kaltinti d l
per didelio, m s akimis ži rint, gyvumo, nes jo nerv sistemos aktyvumas
kelet kart didesnis, negu pas suaugus žmog .
Skaitytojas: Mano jaun lis toks nepas da, kad baisu. Negi aš turiu tai
ži r ti pro pirštus?
Autorius: Galite j bausti už netikusias išdaigas, bet ne už temperament . Protingas žmogus niekada nepyks ant vaiko už tai, kad jis išdyk s ir daug
ko nesupranta.
Moteris turi moteriškus charakterio bruožus, vyras – vyriškus, ir d l to
j nereik t kaltinti. Pavyzdžiui, dr sa – vyriška ypatyb , baikštumas – mo25

teriška, tod l nereikia steb tis, kad moteris kažko išsigando, kai tuo tarpu
vyras t „kažk “ pasitinka dr siai.
Visa tai – m s gyvenamosios vietos (k no) ypatumai. Mes negalime
dirbtinai pakeisti jo psichoizin s veiklos. Jeigu vyras susimanys gimdyti
vaikus, jis susidurs su didele problema. Galima darytis visokias operacijas ir
neatpaž stamai pakeisti savo izin k n , bet subtilaus k no strukt ros mes
niekaip nepakeisime.
Skaitytojas: Gird jau, kad jau daromos lyties pakeitimo operacijos, ir
buv s vyras, atrodo, netgi gali gimdyti.
Autorius: Gerai apsvarstykite tai, apie k mes kalb jome, ir patys spr skite, ar verta imtis toki , tegu ir s kming , invazij savo k n . Subtilus
žmogaus k nas keičiasi palaipsniui, takojant norams. Veikla, neatitinkanti
žmogaus lyties, ne manoma, nepakeitus jo subtilaus k no, nes b tent jis kontroliuoja visus organizme vykstančius procesus. Neži rint vis išorini m s
k no permain , gunos j ir toliau takos taip, tarytum nieko neb t vyk .
Atsižvelgiant visa tai, vaikas, išnešiotas „buvusio“ vyro, vargu ar gims
ir užaugs pilnaverčiu žmogumi. Ir ar patirs tokia naujai iškepta „moteris“
tikr motinyst s laim , juk pas „j “ išliks vyriškas subtilusis k nas?
Skaitytojas: Kur galima daugiau sužinoti apie m s gyvenam viet ?
Autorius: Bhagavadgytoje pateikta smulki gyvenamos vietos (k no)
analiz . Ten k nas vadinamas vidiniu m s veiklos lauku. Jis sukurtas pagal
subtilaus k no (proto, intelekto ir ego) charakteristikas ir pritaikytas kontaktuoti su tais materialiais objektais, kuri mes siekiame.
Norint patenkinti savo norus pagal pasirinkt j laim s tip , mums reikalingas griežtai apibr žto pavidalo izinis k nas. Tod l gunos pasistengia,
kad mes gautume ir reikiam k n , ir atitinkam aplink – gamt , klimat ,
socium ir t. t., kurie mums pad t patirti geidžiam laim .
Kiekviena gyv b tybi r šis turi savo nepakartojamus k nus, kurie
atitinka j polinkius. Karv vaikšto keturiomis, nes tai padeda išpildyti jos
buvusius norus. Mums užtenka dviej koj . Beždžion gali imti daiktus ir
kojomis, ir rankomis; mes apsiribojame rankomis.
Tokiu b du, gyvos b tyb s išorin s veiklos lauk apsprendžia jos k nas,
kuris pats savaime yra buvusi nor ir poelgi rezultatas ir turi individualias
galimybes.
Paradoksalu, bet materialus k nas yra dvasin s sielos (tai yra, m s pači ) veiklos laukas. Tod l mums, sieloms, esančioms k ne ir užmiršusioms
savo dvasin prigimt , atrodo, kad svarbiausias užsi mimas – džiaugtis supančiu pasauliu duotojo k no pagalba. Lak no veiklos laukas – l ktuvas, o
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su juo kontaktuoja išorinis objektas – aerodromas. Taip ir sielai, klaidinamai
neteisingo laim s supratimo, veiklos laukas yra material s protas ir jusl s, o
j supantis materialus pasaulis – terp , kurioje protas ir jusl s randa norim
laim . Visa tai sukurta tik tam, kad siela, b dama k nišk malonum nelaisv je, pajust j tikr j skon ir laikui b gant suprast , kad nieko n ra geriau
už dvasin laim .
Skaitytojas: Aš dar sunkiai susigaudau sielos reikaluose. O kas liečia
k n , tai kod l j s taip smulkiai aiškinate, juk jis pas visus žmones praktiškai
vienodas?
Autorius: Aš jau sakiau, kad nevienodas. Subtil s žmoni k nai labai
skirtingi, tod l mes turime išmokti susikurti individualius santykius su kiekvienu atskirai paimtu žmogumi.
Subtil s žmoni k nai labai skiriasi ne tik nuo kit gyvyb s form , bet ir
tarpusavyje. Kiekvienas turi savo ypatingus polinkius, kuriuos atitinka skirtingi išoriniai veiklos laukai. Čia n ra joki atsitiktinum , viskas priklauso
nuo m s nor buvusiuose gyvenimuose.
Skaitytojas: Bet mes gyvename toje pačioje teritorijoje, vadinasi, ir veiklos laukas visiems vienodas?
Autorius: Skirtumai ne mus supančioje vietov je su jos reljefu, o mentalin s erdv s, kurioje mes esame, ypatumuose. Nors mes visi gyvename
toje pačioje teritorijoje, m s veiklos laukai labai skiriasi, kadangi vis interesai skirtingi. Mentalin erdv , palyginus su grubiu iziniu k nu, yra labiau
daugiaplan . Žmon s, ži r dami vien ir t pat objekt , j suvokia labai
skirtingai. Pavyzdžiui, spirit abstinentas vertina kaip nuodus, alkoholikui
tai – vienintelis džiaugsmas, o chirurgui – dezinfekcijos priemon s. Šie vertinimai priklauso nuo m s psichikos, arba subtilaus k no tipo. Kadangi jo
ypatybes visada atspindi grubusis k nas, tai atidžiai pažvelgus žmog , galima nustatyti jo interes sfer .
Skaitytojas: Aha! domu, kokie moters interesai?
Autorius: Moterys, sutinkamai su j grubaus ir subtilaus k n prigimtimi, pagrinde m gsta tvarkytis namuose, aukl ti vaikus, džiaugtis viskuo, kas
gražu... Vyrai tuo tarpu labiau link veikl už šeimos rib .
Skaitytojas: Ar bus laiminga moteris, atliekanti vyriškas pareigas?
Autorius: Nors d l susiklosčiusi aplinkybi ar charakterio ypatum
moterys dažnai daro tai, k tur t daryti vyrai, bet didesn s laim s d l tokios
veiklos jos nepatiria. Kartais d l praeitame gyvenime neatidirbtos vyriškos
karmos moterims netgi patinka užsiimti vyriškomis pareigomis. Bet jeigu su
aplinkiniais ir ypatingai su savo vyru ji elgsis labai vyriškai, tai tikrai nebus
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laiminga, nes iš moters laukiama b tent moteriško apsi jimo. Dažnai, siekdamos koki nors tiksl , jos suruošia vyrui tok karnaval , kur , nerandant
tinkamesnio žodžio, b t galima pavadinti šunišku gyvenimu, bet tai n ra
rezultatyvus metodas. Jeigu moteris visas problemas spr s su švelnumu ir
nuolankumu, vyras pats, savanoriškai vaikščios prieš j klupsčias ir dar jausis laimingas.
T pat galima pasakyti ir apie vyrus, kurie prievarta, be jokio švelnumo
ir kompliment siekia žmon nuolankumo ir ištikimyb s. Bet dar blogiau,
kai vyras elgiasi kaip moteris ir su ašaromis skundžiasi žmonai savo sunkia
dalia. Nesuprasdamas, kaip reikia elgtis vyriškame k ne ir netur damas atsakomyb s jausmo, jis šitaip gali visiškai sugriauti žmonos pasitik jim juo.
Skaitytojas: O jeigu žmona elgiasi labai jau nepriklausomai ir m gsta
vyriškus darbus, – kaip tada elgtis vyrui?
Autorius: Netgi jei moteriai patinka užsiimti vyriškomis pareigomis, ji
vistiek tur t su juo tartis. Kaip ir vyrui, užsimaniusiam imtis skalbimo, geriau atsiklausti žmonos, kaip tai daryti. Daug žmoni , pasiekusi garbaus
amžiaus, taip ir nesuprato, kok k n jie gavo, kaip juo naudotis ir kokios j
pareigos.
Jeigu moteris negali ar nenori elgtis moteriškai, tai vyras vistiek turi išlikti vyriškas. Tik taip galima priversti žmon pajusti savo netinkam elges
ir pasitaisyti. Ginčytis su ja, nežinant jos moteriško k no ypatum , yra beviltiška, kaip ir bandyti aukl ti vyr grubumu, o ne švelnumu.
Skaitytojas: Vadinasi, netinkamai reaguodamas padidint savo žmonos emocionalum , aš nesiskaitau su jos teise b ti moteriška?
Autorius: Taip. Jeigu mes gerai nesuvokiame moteriško k no ypatum
ir kaltiname j d l veiksm , b ding tai psichoizinei nat rai, tai karmos
d snis su laiku mums už tai gerai atseik s.
Skaitytojas: Taigi, reikalingos žinios tiek apie savo, tiek apie kit k nus
– grubius ir subtilius, arba, kaip j s vadinate, veiklos laukus. Kaip supratau,
kiekvienas žmogus turi savo pareigas, atitinkančias jo psichoizin k n , tai
yra veiklos lauk , ir vyr bei moter pareigos yra skirtingos.
Autorius: Taip, tai turi žinoti kiekvienas žmogus, aišku, jeigu jis nori
b ti laimingas. M s psichoizin nat ra apsprendžia grubaus k no veiklos
lauk . Pagal tai ir pareigos. J neatliekant, ne manoma b ti laimingu.
Išvada: mes gauname tok subtil k n , kuris visiškai atitinka m s buvusius norus ir poelgius, o pagal j susiformuoja ir grubusis k nas. Kartu
su k nu, kuris yra sielos veiklos laukas, mes gauname dar vien – išorin
veiklos lauk . Tai – mus supantis pasaulis, visiškai atitinkantis m s k no
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tip . Ir k nas, ir j supanti aplinka skirti m s nor praeituose gyvenimuose
gyvendinimui bei atsiimti tinkam atpild už buvusi veikl . Taigi visi k n
tipai skirti tam tikrai griežtai nustatytai materialiai veiklai.
Žmogus, siekiantis laim s, privalo atlikti visas savo pareigas, kurias apsprendžia jo grubus ir subtilus k nai. Ir svarbiausia pareiga – savo dvasin s
prigimties pažinimas. Tas, kuris nor damas pradžiuginti Viešpat , be kalb
vykdo savo pareigas, gyvenime pasiekia visišk tobulum ir išsivaduoja iš
vis r pesči ir kanči . Tokia galimyb duota bet kokiam žmogui – tereikia
nesavanaudiškai atlikti savo materialias pareigas ir kartu tarnauti Dievui
bei visoms gyvoms b tyb ms.
Žmogus, suvok s savo dvasinius santykius su Viešpačiu, jau nebeturi joki materiali pareig , neži rint tai, kad jis vis dar teb ra materialiame
k ne. Kadangi visi jo norai yra dvasiniai, jo pareiga dabar – užsiimti tik
dvasine praktika, nors iš gailestingumo jis ir toliau r pinasi kitais žmon mis,
duodamas jiems pat didžiausi turt – dvasines žinias.
M s gyvenimo aplinkyb s
Pakalb kime apie aplinkybes, kurias mums sukuria likimo vingiai. Kita
vertus, t likim kuriam s patys, nes aplinkyb s priklauso nuo to, kaip mes,
tur dami pasirinkimo laisv , s veikaujame su savo buvusiais ir dabartiniais
norais ir poelgiais. V lgi, aplinkybes visiškai kontroliuoja amžinasis laikas
ir materialios gamtos gunos. Savo ruožtu, laik ir gunas valdo Aukščiausias
Dievo Asmuo, kuris Supersielos pavidalu b na kiekviename k ne šalia ten
esančios sielos, priži r damas, kad niekur neb t nukrypstama nuo teisingumo (karmos d snis).
Reikia pažym ti, kad kartais švent asmenybi ir Dievo malon , neatsižvelgdama tai, kas mums priklauso pagal karm , keičia m s gyvenimo eig .
Visos m s gyvenimo aplinkyb s atsiranda ryšium su dievišk teisingumo d sni veikla ir pasiekia mus karmos pavidalu arba kaip nepriežastin
Dievo ir švent j malon . Tačiau bet kokiose aplinkyb se mes turime pasirinkimo laisv , kaip jas reaguoti.
Skaitytojas: Š pasirinkimo laisv s klausim aš neseniai nuodugniai apm sčiau, bet vietoj aiškumo atsirado daug abejoni . Nes jeigu m s gyvenim s lygoja turimo k no galimyb s, tai apie koki pasirinkimo laisv galima
kalb ti? Aš suprantu taip: pasirinkimo laisv reiškia, kad aš pats nustatau,
kiek met ir kokiame k ne gyvensiu, ir kaip elgsiuosi. Bet jeigu aš negaliu
pasirinkti nei gyvenimo trukm s, nei k no pavidalo, o mano poelgius kontro29

liuoja laikas ir gunos, tai kaip tada pasireiškia manoji pasirinkimo laisv ?
Autorius: J s galite visa tai rinktis, tik ne dabartiniame laike, o ateityje.
Tarp kitko, kai kuri planet gyventojai panor j gali bet kada keisti savo
k no form . Tai reiškia, kad jie turi didesn pasirinkimo laisv , negu mes.
Skaitytojas: O kaip apribota m s pasirinkimo laisv ?
Autorius: Mes negalime atsispirti laiko poveikiui ir negalime pasirinkti
to, k jau turime, b tent k no. Tačiau kalbant apie gyvenimo aplinkybes,
mes jau galime rinktis – priklausyti nuo j , ar ne. Laikas ir k nas – tai m s
karma iš praeities, o aplinkyb s – dabartin ir b sima karma.
Skaitytojas: Labai jau ankšti r mai. Kur čia ta laisv ?
Autorius: Nesvarbu, ankšti ar plat s r mai, mes visada turime galimyb
pasirinkti dvasin b sen . O ji palaipsniui ne tik praplečia tuos r mus, bet
galiausiai visai juos sulaužo. Iš tikr j m s pasirinkimo laisv yra absoliuti,
nes absoliučiai niekas netrukdo rinktis, ko norime – ar dvasin s laim s, ar
materiali kanči .
Skaitytojas: Jeigu teisingai supratau, tai m s gyvenimo trukm , gimimo laikas ir k nas atitinka buvusius norus ir poelgius. Toks buvo pasirinkimas, tod l prisieina gimti ten, kur priklauso, ir tokiame k ne, kur užsitarnavome. O pasirinkti, vadinasi, galime savo veiksmus vienose ar kitose
aplinkyb se.
Autorius: Viskas teisingai. Taip atrodo m s riboti sugeb jimai b ti
laisvais materialiame pasaulyje ir neribota galimyb siekti dvasini dalyk .
Skaitytojas: Kaip laim ti bet kuriomis gyvenimo aplinkyb mis ir kaip
visada elgtis teisingai?
Autorius: Visose netik tai atsirandančiose situacijose teisingai orientuotis gali tik žmogus, turintis tvirt intelekt ir žinojim apie šio pasaulio
vienov ir teisingum . Tačiau net labai išmanančiam žmogui likimas gali
suorganizuoti sud ting situacij , kurioje jis neapsieis be dvasinio vedlio.
Norint teisingai naudotis pasirinkimo laisve, toks vadovas b tinas.
Skaitytojas: Negi ir protingas žmogus kartais pasiduoda likimo užgaidoms?
Autorius: B na ir pasitaiko. Imkime lytin potrauk . Jis b na toks stiprus, kad ved s vyras netik tai simyli koki nors moter ir sivaizduoja, kad
tai jo dabartinis noras. Tačiau tikrumoje š jausm žieb bloga karma, o jos
pasekm s aiškios – dideli nesutarimai arba net šeimos iširimas. Tačiau dvasinio mokytojo pagalbos d ka t karm galima veikti.
Skaitytojas: Nejaugi žmogus gali veikti tok stipr jausm kaip meil ,
ir elgtis ne taip, kaip jis pats nori, bet taip, kaip nurodo mokytojas?
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Autorius: Jeigu santykiai su mokytoju pakankamai rimti, tai prisieis
rinktis – arba jo nurodymai, arba ta nuod minga meil . Protingas žmogus vis
d lto pasistengs siklausyti mokytojo žodžius.
Skaitytojas: O šeima, vaikai negali tur ti bent kok poveik tokioje situacijoje?
Autorius: Mes kalbame apie atvej , kai žmogus pats pamina šeimyninius santykius.
Skaitytojas: Vadinasi, ir protingas žmogus, paveiktas moterišk ker ,
gali patirti nuopuol ?
Autorius: Vedos sako, kad moteris gali atimti prot net ir išmintingiausiam žmogui. Tod l visišk poelgi laisv turi tik tas žmogus, kuris turi glaudžius santykius su dvasiniu mokytoju.
Tačiau t skime pokalb apie m s gyvenimo aplinkybes. Išsiaiškinkime,
k aplamai reiškia šie žodžiai ir kaip išmokti jas veikti.
Kadangi visatoje vykstantys procesai periodiškai keičiasi, keičiasi ir
m s materialios egzistencijos s lygos. Kiekviena planeta turi savo charakter , kuris mus irgi takoja, priklausomai nuo to, kokiame savo orbitos taške
yra pati planeta. J visuma kiekvien sekund kuria nepakartojamas situacijas, takojančias žmogaus psichin bei izin b kl ir stimuliuojančias j
atitinkamai elgtis. Kitaip sakant, provokuoja vyki eig . Visa tai ir sudaro
besikeičiančias m s gyvenimo aplinkybes.
Skaitytojas: Vadinasi, visos aplinkyb s priklauso tik nuo planet išsid stymo, o tuo pačiu ir j poveiki kombinacijos? O kaip suderinti su laiko
ir gun visagalybe?
Autorius: Labai paprastai. Laikas ir gunos takoja tiek m s prot , tiek
ir pačias planetas, kurioms toks poveikis suteikia tam tikras individualias
charakteristikas, veikiančias m s s mon . Laiko ir gun paskirtis – prikišamai parodyti, kokios m s nor ir poelgi pasekm s.
Laikas ir gunos takoja ne tik pavieni žmoni , bet ir j dideli susitelkim psichin b sen , kas taip pat kuria m s gyvenimo aplinkybes.
Skaitytojas: Vadinasi, mus ištinkanči situacij priežastis yra ta, kad
gunos ir laikas, takodami pasaul , sukuria tam tikr psichin terp ?
Autorius: Taip, tik reikia žinoti, kad laikas ir gunos takoja ne tik erdv ,
bet ir m s k nus, pran , jusles, prot , intelekt ir egoizm . Tod l bet kuriuo
metu, priklausomai nuo karmos, mes galime susirgti ar pasveikti, nuli sti ar
pralinksm ti. Tai yra m s vidin s aplinkyb s. Tačiau bet kokioje situacijoje, kai tik žmogus pradeda galvoti apie dvasinius dalykus, jis tampa ne toks
priklausomas nuo laiko ir gun takos, kuri tuo mažesn , kuo labiau žmogaus
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gyvenimas užsipildo dvasingumu. Pirmiausia materija nustoja kontroliuoti jo psichik . Tai pasireiškia tuo, kad žmogus nepraranda galvos ir išlaiko
vidin ramyb bet kokiose gyvenimo aplinkyb se. V liau ir jo k nas darosi
atsparesnis gun poveikiui, tačiau net ir tada, išmušus mirties valandai, reik s j palikti.
Tokiu b du m s gyvenime yra ne veikiamos aplinkyb s, bet tai nereiškia, kad joms susiklosčius, mes neturime pasirinkimo laisv s. Pavyzdžiui,
dvasingas žmogus net mirties valand prisimena Diev , ir tod l, k nui nustojus funkcionuoti, keliauja dvasin pasaul . O kuo mažiau dvasini sieki ,
tuo sunkiau atsilaikyti aplinkybi spaudimui.
Skaitytojas: Ar dvasiniam tobul jimui pasišventusiam žmogui galima
sudaryti teising horoskop ?
Autorius: Kuo labiau jis atsid j s dvasinei tarnystei, tuo netikslesnis bus
jo horoskopas. Toks žmogus visiškai priklauso nuo Dievo malon s. Net jo
mirties laikas gali b ti perkeltas, jau nekalbant apie mažiau reikšmingus vykius. Žinoma, tai neliečia žmoni , kurie neužsiima dvasine praktika.
Skaitytojas: Ar horoskopas gali numatyti Dievo malon ?
Autorius: Dievas nepriklauso nuo planet jud jimo ir materialaus laiko,
tod l horoskopas gali numatyti tik dvasinius žmogaus polinkius, bet ne Dievo malon .
Skaitytojas: Vadinasi, materialistui kaip ir n ra joki aplinkybi , j takoja tik laikas ir gunos, kuri veikti ne manoma, o tada ir jokios pasirinkimo
laisv s n ra.
Autorius: Laikas ir gunos bet kokiu atveju kuria vairias gyvenimo
aplinkybes. Apart j , yra dar viena aplinkyb , takojanti m s gyvenim – tai
pasirinkimo laisv : pasiduoti kylantiems norams ir aplinkyb ms, ar geisti ko
nors kito. Mes turime visišk teis elgtis sutinkamai su dabartiniais norais, o
ne su buvusiais. Tai ir yra pasirinkimo laisv . Tačiau pilnai j realizuoja tik
žmon s, turintys stipr intelekt arba mokytoj su tokiu intelektu.
Skaitytojas: O man atrodo, kad aplinkyb s daugiausia priklauso nuo
mus supanči žmoni poelgi ir kit išorini faktori : visuomenin s santvarkos, gamtini s lyg . Visa tai spraudžia mus labai ankštus r mus, tod l
nelabai k gali rinktis. Ateina žiema, ir mes šalame; vasar kamuoja karštis.
Argi galima pakeisti šias aplinkybes?
Autorius: Žmoni poelgiai ir vair s išoriniai faktoriai, be abejo, takoja
m s gyvenimo s lygas. Ir apie r mus teisingai pasak te. Visa tai, savo ruožtu, priklauso nuo laiko ir gun , dar takojanči ir planet jud jim , kurios irgi
daro mums poveik . Štai kiek faktori griežtai kontroliuoja m s gyvenim .
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Tod l mes tai džiaugiam s, tai kenčiame, ir niekada negali nusp ti, kas su
mumis atsitiks sekanči akimirk , valand ar dien . Tokia vyki kaita ir yra
m s materialaus gyvenimo aplinkyb s. Tačiau visada išlieka pasirinkimas,
kaip jas reaguoti. Teisingas elgesys, vadovaujantis šventrašči nurodymais,
netgi sunkiausiomis gyvenimo aplinkyb mis visada prišaukia doryb s gun ,
kuri pirmiausia pagerina m s vidin b sen , o paskui ir išorines gyvenimo
s lygas. Toli gražu ne visi sugeba teisingai elgtis vairiose aplinkyb se, o
tik tie, kurie nuolatos stiprina ir valo savo intelekt . Štai toks intelektas yra
vienintel aplinkyb , didinanti m s pasirinkimo laisv .
Skaitytojas: Tik nesakykite, kad protingiems žmon ms žiem nešalta, o
vasar nekaršta.
Autorius: Š la ir jie, tačiau tuo pat metu išlaiko vidujin ramyb ir visiškai nesijaudina. Tokie žmon s Vedose vadinami dhiromis – žmon mis, turinčiais tvirt intelekt . Apie tai galima pasiskaityti Bhagavadgytoje (2.55-66):
Aukščiausias Dievo Asmuo tar : O Partha, kai žmogus atsisako vis
troškim tenkinti savo jusles, kuriuos prasimano protas, ir kai šitaip apsival s protas pasitenkina vien savuoju „aš“, sakoma, kad jo s mon yra visiškai
transcendentin .
Kieno proto nejaudina net trejopos kančios, kas nedži gauja laim je,
kas atsikrat prisirišimo, baim s bei pykčio, tas vadinamas nepajudinamu
išminčiumi.
Kas materialiame pasaulyje vienodai pasitinka g r ir blog , kas susid r s su jais nei džiaugiasi, nei peikia, tas turi tobul žinojim ir ištikimai bei
nuosekliai juo vadovaujasi.
Kas sugeba savo jusles atitraukti nuo jusli objekt taip, kaip v žlys
traukia šarvan savo gal nes, tas turi tobul s mon .
Siela, esanti k ne, gali susilaikyti nuo juslini malonum , bet potraukis
jusli objektams išlieka. Patyrusi tobulesn skon , ji susituri nuo juslini malonum ir sitvirtina Dievo s mon je.
Jusl s tokios stiprios ir neramios, o Ardžuna, kad prievarta užvaldo net
išmintingo, besistengiančio jas valdyti žmogaus prot .
Tvirto intelekto žmogumi laikomas tas, kuris visiškai kontroliuoja savo
jusles, o s mon sutelkia Mane.
Žmogui m stant apie jusli objektus, išsivysto potraukis jiems. Potraukis
gimdo geism , o geismas virsta pykčiu.
Pyktis galutinai paklaidina, o paklydimai aptemdo atmint . Kartu su atmintimi dingsta intelektas, o tas, kuris prarado intelekt , v l puola materiali kanči vandenyn .
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Tačiau tas, kuris prie nieko neprisiriša, niekam nejaučia priešiškumo,
laikosi reguliuojanči princip ir suvaldo jusles, tas pasiekia išsivadavim
ir laimi visišk Viešpaties malon .
Kas patenkintas dvasin s s mon s b sena, tam jau neegzistuoja trejopos
materialios kančios. Tur damas toki džiaugsming s mon , žmogus gyvena
intelekto veiklos lygyje.
Kas nesusij s su Aukščiausiuoju, tas neturi nei transcendentinio intelekto, nei sutelkto proto, o be j ne manoma vidujin ramyb . O be ramyb s ar
galima laim ?
Skaitytojas: Ilga citata, bet man vis tik neaišku, kaip pasireiškia m s
pasirinkimo laisv mirties metu, kai situacija visai be išeities.
Autorius: Sielai n ra nei beviltišk situacij , nei mirties. Jeigu žmogus
suvokia, kad jis yra siela, tai mirties valand visai nesikankina. Tai reiškia,
kad jis teisingai panaudojo jam duot pasirinkimo laisv . Bet jeigu žmogus
sikib s laikosi k niškos gyvenimo sampratos, mirties valand jam b na baisu. Tokia vidin b sena labai apriboja pasirinkimo laisv .
Skaitytojas: Bet ir tam, kuris supranta, kad jis yra siela, o ne k nas, ir
tam, kuris šito nesupranta, reik s mirti. Nematau jokios pasirinkimo laisv s.
Kod l sakote, kad pirmasis turi kažkok pranašum ? Kas iš to, kad jis žino,
jog miršta tik k nas? Vis tiek kojas duris išties.
Autorius: Žmogus, esantis dvasin je platformoje, nesijaučia mirštančiu.
Jeigu jis tuo metu koncentruojasi dvasin realyb , tai palik s š material
k n , gauna dvasin ir patenka dvasin pasaul . Praktiškai jis net nepastebi,
kuriuo metu mirtis pasiima jo k n . Taigi tokio žmogaus gyvenimo baigtis visiškai kitokia, negu to, kuris gyvena, nesir pindamas savo gyvenimo
prasmingumu. K nas b tinai kada nors miršta, bet kur po to eina jame buvusi siela, priklauso nuo m s pasirinkimo. Štai taip mirties metu pasireiškia
m s laisv rinktis realyb , kurioje atsidursime, palik nuod ming k n .
Skaitytojas: Tačiau žmogus, po k no mirties nepatek s dvasin pasaul , galvos, kad likimas su juo pasielg neteisingai?
Autorius: J s teisus, toki skriauda jaučia daug žmoni ir nuo to nesijaučia laimingesni. Jeigu žmogus vis gyvenim laik save k nu ir tik juo
r pinosi, tai jis visada jaut si nuskriaustas, kad su juo elgiamasi neteisingai.
Toks žmogus negali tik tis nei palankesnio sekančio gimimo, nei vidin s
ramyb s šiame gyvenime.
Skaitytojas: Kod l žmogus, r pindamasis savo k nu, nuolatos galvoja,
kad su juo neteisingai elgiamasi?
Autorius: Kad ir d lto, jog jo k nas sensta. Kam tai atrodo teisinga?
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Matydamas art janči senatv , jis sivaizduoja, kad likimas jo atžvilgiu yra
neteisingas.
Žmogus, tik j s k nišk gyvenimo koncepcij , nuolatos patiria vairius vargus. Mirties metu jis jaučiasi tiesiog baisiai. Suprantama, nemirtinga
siela niekada nesusitaikys su savo mirties faktu, laikydama tai didžia neteisybe, nes ji, takojama netikro ego, laiko save k nu.
Tokio žmogaus ateityje laukia dar didesn s kančios. Palik s mirus k n ,
jis supranta, kad apsigavo, kad yra tebegyvas, nors visi galvoja, kad jis jau
suved s skaitas su šiuo pasauliu. B damas subtiliame k ne, jis labai pergyvena, kad j laiko mirusiu, ir kad šitaip beprasmiškai gyveno, nesidom damas savo tikr ja dvasine prigimtimi, tod l dabar jo laukia ne dvasin laim ,
o naujos materialios kančios naujame k ne. Tai suprasdamas, jis dar labiau
kankinasi. Galiausiai jis turi keliauti toki viet , kurioje reik s atsakyti už
visas nuod mes. Apsivalymas ten visada b va labai ir labai skausmingas.
Skaitytojas: Nejaugi vien tik d l skirtingos vidin s b senos mirties metu
žmon s tur s patirti tokias siaubingai skirtingas pasekmes? Štai koks neteisingas m s likimas! sivaizduojate, užtenka tik kažk pagalvoti, ir vieni
gauna laim , o kiti – kančias. Tačiau mirtis gali b ti tokia sunki, kad tiesiog
nepavyks prisiminti Dievo. Kažkokia loterija... Jeigu visa tai tiesa, tai kam
tada gyventi?
Autorius: Tikrai, iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad pasaulis neteisingas. Bet pažvelkime giliau. Likimas kaip manydamas stengiasi mus
išmokyti, ko reikia siekti, o ko ne. Neži rint laiko galyb s ir pakankamai
ankšt m s gyvenimo r m , Viešpats duoda mums kuo didesnes galimybes
veikti bet kokias gyvenimiškas aplinkybes. Tikrai ne viskas priklauso nuo
paskutini gyvenimo minuči . Jeigu mes praktikuosime dvasin gyvenim ,
tai mirties valand niekas mums nesutrukdys sutelkti savo mintis Diev .
Tokiu b du, nepriklausomai nuo nieko: turimo k no, laiko ir gun , – mes
pasieksime amžin laim , jeigu visada teisingai elgsim s. Tod l negalima
sakyti, kad m s likimas neteisingas.
Skaitytojas: Tai j s tvirtinate, kad laim priklauso nuo m s vaizduot s?
Vadinasi, geriausia nieko neveikti, o tik nepaliaujamai galvoti apie Diev .
Autorius: Kažkiek j s teisus. Bet supraskite, kad nuolatos galvoti apie
Diev , nieko daugiau neveikiant, n ra taip paprasta, ir tai, beje, yra tobulas
s mon s lygis. Taip pat čia ne vaizduot s reikalas. Galvodami apie Diev ,
mes proto d ka realiai kontaktuojame su Juo. B damas tokiame aukštame
s mon s lygyje, žmogus jau nebeturi joki kit pareig . Jo nejaudina nei
alkis, nei šaltis, nei bet kokie k no pokyčiai. Tačiau toki švent j ne tik
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Žem je, bet ir visoje visatoje yra labai mažai. Jeigu kas nors nori pam ginti
imituoti tok s mon s lyg , tai tegu pirma apsieina be miego, be valgio ir be
pastog s, išlaikydamas ram prot .
Žmogus, kuris iš tikr j yra pasin r s dvasin realyb , nebeturi joki
poreiki , tod l gali nesir pinti k no palaikymu ir nuolatos galvoti apie Diev . Tačiau jeigu s mon yra dar bent kiek užsiteršusi, tada pilnai pasinerti
dvasines sferas nepasiseks, nes anksčiau ar v liau atsiras r pesčiai, susij su
k no poreikiais.
Skaitytojas: Štai j s ir prisipažinote, kad vien mintimis apie Diev gyventi ne manoma, reikia pasir pinti ir k nu.
Autorius: Taip, bet r pinantis k nu, reikia galvoti apie Diev . Tai pats
svarbiausias dalykas pasaulyje. Nuolatin s mintys apie Diev keičia vis
m s gyvenim .
Skaitytojas: Pirmiau j s sak te, kad viskas priklauso nuo m s vidin s
b senos, o ta b sena priklauso nuo m s poelgi . Dabar tvirtinate, kad viskas priklauso nuo m s minči . Pasiaiškinkite, prašau.
Autorius: Bet kokio netikusio poelgio nuod mingum apsprendžia ne
tik pats veiksmas, bet ir mintys, tuo metu užvaldžiusios žmog . Tod l m s
mintys ir norai yra svarbiausi poelgiai, nors tai suprasti tikrai sunku.
Visa žmogaus veikla šiame pasaulyje vyksta prote. Jame atsirandantys
norai nulemia b simo k no tip . M sišk laim s koncepcija intelekte generuoja norus, kurie paskui patenka prot ir laukia savo valandos, kai bus
išpildyti. Jeigu iki gyvenimo pabaigos jie nebus realizuoti, tai b tinai takos
b simo k no formavim .
Užsilik norai mirties metu sužadina ištis minči spieči , kurios ir formuoja tam tikr vidin b sen . Taip žmogus sekančiame gyvenime gaun
k n , kuris labiausiai tinka realizuoti jo priešmirtinius norus. Tod l, bendrai
pa mus, ypatingo skirtumo tarp nor , minči ir poelgi n ra, bet jeigu paži r sime detaliau, tai pirmiausia iš atminties gelmi atsiranda neaiškus impulsas, paskui keičiasi nuotaika, paskui formuojasi mintys, paskui atsiranda
norai ir galiausiai visk vainikuoja poelgiai. Visa ši intelekto ir proto veikla
baigiasi tuo, kad mes gauname tok k n ir likim , kuri nusipeln me.
Skaitytojas: Jeigu svarbiausia veikla vyksta prote, tada m s mintys ir
norai turi b ti nukreipti tai, kuo mes labiausiai tur tume r pintis gyvenime,
taip? Gerai, vadinasi, tie, kurie gyvena niekuo nesir pindami, kuriems visk nusispjauti, yra geresn je pad tyje. Iš j s žodži darausi išvad , kad jeigu aš turiu ger vaizduot , tai kad ir kaip besielgčiau, vis tiek gausiu amžin
laim . Šizofrenikai, pavyzdžiui, visada galvoja ne apie tai, k daro. Vadinasi,
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tik jie verti amžinyb s? Kuo tada jie skiriasi nuo švent j ?
Autorius: Tesaugo jus Dievas – lyginti šventus žmones su šizofrenikais!
J mintys tokios egoistiškos, kad jiems vienodai rodo, kaip elgtis, ir jie nelabai kreipia d mes tai, kas vyksta aplinkui. Egoizmas dar niekam neatneš
laim s, tod l tokia s mon s b kl n ra palanki.
Egocentriškas žmogus nuo išorinio pasaulio atsiriboja tod l, kad yra labai užimtas savimi. Tačiau yra žmoni , kurie vis laik atsiriboja nuo to,
kas j gyvenime nereikalinga ir nereikšminga. Tačiau jie n ra egocentriški;
atvirkščiai, šventi žmon s yra absoliučiai nesavanaudiški ir visada pasiruoš
pad ti kitiems. Jie labai entuziastingai siekia, kad mes b tume laimingesni.
Skaitytojas: Tačiau sutikite, kad žmon s, kurie koncentruojasi materialius dalykus, irgi gali tur ti daug entuziazmo padaryti mus laimingesniais.
Autorius: Materialus entuziazmas greitai išsenka, jeigu jo niekas nestimuliuoja pinigais. Tod l iš tikr j tai n ra didelis entuziazmas. Jis gali b ti
tik pas žmog su švariu ir nesavanaudišku intelektu. Iš nesavanaudiškumo
beregint atsiranda didelis ryžtas siekti tikslo, o tai verčia kontroliuoti mintis
ir norus, kas mirties valand labai padeda s kmingai išsiskirti su k nu.
Taip nesavanaudiškos mintys protingiems žmon ms padeda veikti aistros ir neišmanymo gunas ir netgi visagal material laik . Žmogaus, nuolat
galvojančio apie Diev , s mon patikimai saugo dvasinis laikas. Jis pasireiškia tuo, kad jo takojami žmon s darosi vis laimingesni.
Tokie žmon s vis gyvenim stengiasi sutelkti prot dvasines realijas.
Tai manoma tik tiems, kurie nekreipia didelio d mesio nuolatos atsirandančias materialias problemas. Kartu tai nereiškia, kad žmogus nesiima j
spr sti. Jis visk daro iš pareigos jausmo, o ne d lto, kad tai neduoda jam
ramyb s. Tokios vidin s b senos d ka jis pelno didžiausi dovan – gr žim
dvasin pasaul . Žmon s, atsidav Dievui, stengiasi myl ti J , o ne save, ir
tokiu b du savyje išvysto dieviškus charakterio bruožus.
Šizofrenikas toks egocentriškas, kad nepaiso joki patarim , tod l degraduoja tol, kol vargas jo nepriverčia tapti atviresniu. Dievui atsidav žmon s, nors ir atitr k nuo materialaus gyvenimo, tačiau visada atviri geriems
patarimams ir geriems darbams. J mintys palaipsniui darosi vis labiau nesavanaudiškos, optimizmas did ja ir nedingsta jokiose gyvenimiškose situacijose. Tod l švent žmoni prilyginimas šizofre- nikams yra absoliučiai
netinkamas.
Skaitytojas: Negi m s likim taip paprasta pakeisti – užtenka susitelkti
tiksl ir pakeisti gyvenimo prasm s suvokim ?
Autorius: Paprasta, taip? O pam ginkite bent vien minut sutelkti min37

tis Diev , ir pamatysite, kaip tai „paprasta“. Toks sutelktumas – galinga
j ga, galinti veikti visas m s gyvenimo aplinkybes. Tod l taip sunku susikoncentruoti tai, kas svarbiausia, ir nekreipti d mesio smulkmenas. Reikia pratintis nuolatos galvoti apie Diev – tai geriausias ginklas prieš savo
netikusi karm .
Skaitytojas: Vadinasi, gyvenime svarbiausia – treniruoti d mesio koncentracij , taip?
Autorius: Svarbu ne d mesio koncentracija, o ryžtingas tikslo siekimas.
D mesio koncentracija – tai proto veikla, o mes kalbame apie intelekto sutelkim tiksl . Neužtenka lavinti d mesio koncentracij , reikia lavinti teising laim s samprat . D mesio koncentracijos lavinimas s mon s neapvalo
ir mirties valand nepadeda jos sutelkti gyvenimo tiksl . Kam reikalinga
d mesio koncentracija, jeigu neužtenka intelekto ja pasinaudoti?
Skaitytojas: Kažkaip nematau skirtumo tarp proto ir intelekto koncentracijos.
Autorius: Visas proto d mesys nukreiptas ten, kur jam nurodo nepasotinamos, egoizmu užsiteršusios jusl s. Jeigu mes laviname proto koncentracij
išorinius materialius dalykus, tai jusl s labai prie j prisiriša ir darosi visiškai nebesukontroliuojamos. Jos tiesiog drasko prot nesibaigiančiais materialiais norais, ir m s gyvenimas darosi vis labiau problematiškesnis. Tod l
paprasčiausias d mesio lavinimas, nesikoncentruojant gyvenimo prasm s
pažinim , atneša daugiau žalos, negu naudos.
Skaitytojas: Vadinasi, intelekto lavinimas – tai laimingo gyvenimo d sni pažinimas ir pozityvus m stymas?
Autorius: Taip, tada intelektas darosi stiprus ir neužsiteršia. Atsiranda
nuolatin orientacija aukščiausios tiesos pažinim ir pozityv (dvasin ) pasaulio suvokim .
Skaitytojas: K reikia daryti, kad b t kuo didesnis noras prot ir intelekt koncentruoti dvasinius dalykus?
Autorius: Pirmiausia reikia lavinti intelekt . Paprastai žmon s skaito
daug visokiausios literat ros, nežinodami, kad tai lavina prot , o ne intelekt . Intelektas lavinamas dvasin s praktikos metu.
Skaitytojas: Paaiškinkite, kaip atrodo ta praktin veikla? Ir kod l knygos lavina tik prot ?
Autorius: Jeigu žmogus, patikrin s sisavint medžiag praktikoje, pasijunta laimingas, pas j tuoj atsiranda tik jimas tuo, k perskait . Tai intelekto
stipr jimo požymis. O skaitant visoki lekt r , nesusiet su praktika, protas
darosi stiprus ir ambicingas, su pretenzijomis visažiniškum . Tačiau per38

skaitytos informacijos gausa m s gyvenimo nepakeis. Vedos rekomenduoja
lavinti intelekt ir nuolatos koncentruotis švent Dievo vard kartojim , o
tai padeda sutelkti mintis Diev ir stiprinti intelekt .
Skaitytojas: Bet aš net teisingai ištarti Dievo vard nemoku, kaipgi jie
man suteiks dvasin s j gos?
Autorius: Nuostabiausia, kad šventi vardai patys paruošia s mon taip,
kad ji gal t juos teisingai suvokti. Reikia tik kiekvien dien juos kartoti, ir
to užtenka, kad valyt si s mon ir stipr t intelektas. Tik šitaip ilgainiui galima pajusti dvasin skon . Vien knyg skaitymo neužtenka, reikalinga dvasin
praktika.
Skaitytojas: Kartojant Dievo vardus, valosi s mon , ir tada galima juos
dar geriau kartoti. Pagal ši logik , gyvenime daugiau nieko daryti ir nereikia.
Autorius: Mes jau kalb jome šiuo klausimu. Jeigu sugebate apsieiti be
maisto, miego, sekso ir buto, tai, apart švent vard kartojimo, jums tikrai
daugiau nieko nereikia veikti. Tačiau k nas ir šeima reikalauja nuolatinio palaikymo, tod l pirmiausia reikia atlikti savo pareigas j atžvilgiu, neužmirštant nuolatos galvoti apie Diev . Taip su laiku j s pasieksite tikrojo laim s
suvokimo.
Absoliuti dauguma žmoni nesupranta, kaip galima gyventi, nesir pinant savo k nu. Nor dami daugiau mažiau normaliai pasir pinti savo materialia egzistencija, jie turi atlikti savo pareigas visuomenei, kurioje gyvena.
Tačiau protingam žmogui tai netrukdo koncentruotis Diev .
Skaitytojas: Vadinasi, gyventi reikia taip, kad mirties metu visas mintis
gal tume sutelkti Diev . Gyvename tik tam, kad teisingai numirtume...
Autorius: Mirtis – tai gyvenimo egzaminas. Studentas mokinasi, kad
išlaikyt egzaminus, nes nuo to priklauso tolesnis jo gyvenimas, bet tai nereiškia, kad jis gyvena tik d l egzamin . Tiesiog kiekvieno žmogaus gyvenime turi b ti kažkoks tikslas, kitaip nebus prasm s ir j g gyventi. Kuo
aukštesnis tikslas, tuo daugiau gyvybin s energijos, reikalingos jam pasiekti,
mes turime.
Vis gyvenim reikia atsiminti, kad mirties metu mes turime maksimaliai sutelkti savo mintis Diev . Juk šis atsakingas momentas nulemia tolesn m s egzistencij . O jeigu žmogus apie Diev galvoja nuolatos, tai jis ne
tik mirties metu, bet ir vis gyvenim jausis laimingas. Jokia bloga karma nepaj gs jo išvesti iš šios b senos. Kas liečia mirt , tai bet kokiu atveju, at jus
laikui, nuo jos nepab gsi. Paskutin šm kštel jusi mintis mirties akimirk
yra galutinis egzaminas, lemiantis m s k no form sekančiame gyvenime.
Tai patvirtinama Bhagavadgytoje (8.6):
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Kok b ties b v atsimins k n paliekantis žmogus, o Kunti s nau, tok
jis b tinai ir pateks.
Skaitytojas: Nuostabu. Galiu gyventi kaip noriu, o mirties metu imsiu
galvoti apie dvasinius dalykus ir atsidursiu dvasiniame pasaulyje. Apgausiu
likim .
Autorius: Neišdegs. Jeigu žmogus gyvenime nuolatos dar visokias
nuod mes, tai jo pasirinkimas, apie k galvoti mirties metu, bus labai apribotas nuod ming nor ir veiksm , nes jie labai susilpnina intelekt , kuris
t pasirinkim daro. Mirties metu m s buv poelgiai ir ne gyvendinti norai kaip pasiut atakuoja k n ir prot . Tod l tik labai stiprus intelektas leis
mums susikoncentruoti tai, kur reikia.
Taigi pasirinkimo laisv mes turime, tik klausimas, ar mes norime ja pasinaudoti. Save gerbiantis ir atsakingai ži rintis gyvenim žmogus tiesiog
negali pasiduoti aplinkyb ms ir b tinai pasinaudos jam suteikta laisve rinktis, gerai suprasdamas, kad šito reikalo negalima palikti savieigai.
Pirmutin s lyga, norint lavinti intelekt ir pasiekti amžin laim – reikia
labai nor ti pastoviai užsiimti dvasine praktika.
Skaitytojas: Gerai, apie mirt daugiau ar mažiau viskas aišku. Kalbant
apie laik , aplinkybes ir k n , man viskas susimaiš , ir aš nor čiau sužinoti,
ar teisingai suprantu, kaip elgtis j atžvilgiu.
1. Reikia pakl sti laiko reikalavimams.
2. Reikia rasti kompromis su savo k nu, stengiantis jo materiali veikl
pakreipti dvasine linkme.
3. Reikia nepasiduoti aplinkybi takai.
Autorius: Viskas teisingai, tik dar pasistenkite neužmiršti svarbiausi
gyvenimo tiksl . Jeigu neužsiimsite dvasine praktika, tai visos šitos sisavintos tiesos bus visiškai bevert s. Dar noriu pridurti, kad pirmiausia reikia
skaitytis su laiku, antroje vietoje k nas ir tik trečioje – aplinkyb s. Be to,
jeigu aplinkyb s palankios m s tobul jimui, tai pats suprantate, kad n ra
jokio reikalo su jomis kovoti. Juk tai s km , apie kuri visi svajoja. Tiesa,
daugiausia svajoja apie materiali s km .
Skaitytojas: Kuo skiriasi materiali s km nuo dvasin s?
Autorius: Dvasin s km ne visada lydi materiali gerov . Gali atsitikti
visai atvirkščiai, tačiau visus vargus apvainikuoja aukščiausia dvasin laim .
Materiali s km irgi gali pasisukti kitaip. Jeigu žmogus yra pertek s materialiomis g ryb mis, b na, kad ir neteis tai gautomis, tai dažniausiai jis pradeda galvoti, kad pagaliau pagavo savo laim s paukšt , ir nusiramina. Taip jis
praranda stimul dvasiškai tobul ti.
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Skaitytojas: O ar galima skaitytis vien su aplinkyb mis, neatsi- žvelgiant laik ?
Autorius: Galima, bet nieko gero iš to nebus. Sakykim, aplinkybi d ka
j s gavote kažkok maist , kuris labai tinka j s sveikatai, bet jeigu suvalgysite j ne laiku, tai bus problemos. Pavyzdžiui, gr dinis ar ankštinis maistas
– geras dalykas, tačiau vartojamas ne laiku, ryte arba vakare, virsta toksinais,
nuodijančiais m s organizm .
Skaitytojas: O atsižvelgti aplinkybes, neatsižvelgiant k no poreikius,
irgi beprasmiška?
Autorius: Taip. Gali b ti, kad aplinkyb s duoda prog mums valgyti
m s , tačiau toks maistas n ra skirtas žmogaus k nui. Neži rint to, kad m sa
mus pasotina ir duoda j g , valgyti žmon ms jos nereik t .
Skaitytojas: Na, bet jeigu ji duoda j g , kod l nevalgyti?
Autorius: Kadangi m sa yra prievarta gautas produktas, tai iš jos gaunama energija tik greitins s mon s degradacij ir didins m s kančias.
Skaitytojas: J s gražiai papasakojote, koks svarbus laiko faktorius mityboje, na, o kaip su m s k nu? Juk tai irgi svarbus dalykas.
Autorius: Norint teisingai vertinti k n , kuriame esame, pirmiausia reikia išsiaiškinti, kokia veikla mums leidžia tobul ti šitame k ne. Teisingas
mitybos pasirinkimas – tai irgi veikla, atsižvelgianti k no poreikius. Tod l
maistui reikia naudoti tokius produktus, kurie netrukdys mums dvasiškai tobul ti. Be to, jie turi atitikti klimatin zon , kurioje gyvename. Galiausiai
ži rime aplinkybes: kiek turime pinig , k dirbsime pavalg , kokia sveikatos b kl , kokioje aplinkoje valgome, kaip pagamintas maistas... Tačiau
jeigu mes valgome ne laiku, be to, maistas netinka žmogaus k nui, tai aplinkyb s nebeturi jokios reikšm s, kokios jos beb t .
Skaitytojas: Gali b ti, kad žmogus atsižvelgia k no poreikius ir laik ,
bet susiklosto nepalankios aplinkyb s. Pavyzdžiui, reikia kuo greičiau pavalgyti arba maistas nekokybiškas – kaip tada?
Autorius: Tokiu atveju reikia susitaikyti su aplinkyb mis, kurias mums
primeta likimas. Reikia žinoti, kad žmogus, kuris visada maitinasi laiku, yra
energingas ir susitelk s, tod l jis dažniausiai niekur nev luoja. Tas, kuris
stengiasi visk daryti laiku, palaipsniui gyja patyrim , sugeb jim ir galimyb geriau orientuotis aplinkyb se. Kuo geriau mes vertiname laik ir
k n , tuo geriau gal sime vertinti ir aplinkybes.
Išvada: teisingumo d sniai mus priverčia susidurti su vairiomis aplinkyb mis. Likimas mums sukuria netik tas situacijas, iš kuri ne visada išeiname sveikais šonais ir laimingi. Jo takojamas protas gali patirti netgi labai
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didelius stresus. Mes neapsaugoti nei nuo sunkios ligos, nei nuo kal jimo. Visos šios aplinkyb s stengiasi mums parodyti, kur yra m s laim s šaltinis.
Taigi žmogaus gyvenimas kupinas kanči ir sunkum . Bet jeigu jis gali
sutelkti savo mintis amžinos laim s šaltin – Aukščiausi Dievo Asmen ,
tada min tos problemos j arba apeis, arba tik nežymiai palies. Kai kada
aplinkyb s iš žmogaus visiškai atima nuovok , kaip elgtis teisingai, ir tada
pagelb ti gali tik dvasinis mokytojas.
Tikrai protingas žmogus visas gyvenimiškas aplinkybes – geras ir blogas
– vertina kaip jam skirt g r ir stengiasi iš j mokytis. Suprasdamas, kokie
pavojai jo laukia materialiame k ne, jis ieško b d , garantuojanči teising
s mon k no mirties metu.
Visiems žmon ms, suprantantiems ši klausim svarb , Vedos rekomenduoja švent vard kartojim . Tokia dvasin praktika padeda nesunkiai
veikti pačias sunkiausias gyvenimiškas peripetijas ir išvengti mirties kanči . Taip elgdamasis, žmogus savo k nu naudojasi pagal jo paskirt ir gyvenimo saul lydyje jaučiasi neveltui praleid s jam skirt laik . Likimas jam
atlygina, duodamas ger gimim dvasinei praktikai palankiose s lygose. O
jeigu žmogus tobulai suvok savo dvasin prigimt , jis gauna dvasin k n ir
amžin dvasin laim .
Gunos mus prikausto prie sav s
Materiali gamtos gun veikla pasireiškia trejopai:
1. Jos prikausto prie sav s;
2. Kuria vairov ;
3. Apima vis k rinij (yra visa persmelkiančios).
Tai patvirtinama Bhagavadgytoje (14.5): Materiali gamta susideda iš trij gun – doryb s, aistros ir neišmanymo. Šios gunos, o tvirtaranki Ardžuna,
s lygoja (sukausto) gyvas b tybes, kai jos susiliečia su materialia gamta.
Pam ginkime suprasti, kaip tai vyksta, ir tada mes atrasime keli , išvedant iš nenumaldomo gun poveikio.
Siekdami savo veiklos rezultat , mes tampame aistros gunos belaisviais.
Mes vis gyvenim kovojame su kažkuo, kas mums nuolatos neduoda
ramyb s. Tas „kažkas“ vadinasi gamtos gunomis, o j galyb tiesiog ne sivaizduojama. Tačiau mes optimistai, tod l vis laik viliam s jas veikti.
Kiekvien dien mes galvojame: „Šiandien nieko neišdeg , bet rytoj – tikrai“. Ir kai pagaliau mes kartais pasiekiame tai, ko taip troškome, atrodo,
kad tapome laimingi, ir tod l reikia veikti ta pačia kryptimi.
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Dažnai mes tikime, kad visos problemos išsispr s, tereikia truput labiau
pasistengti. Tačiau gyvenime paprastai b na kitaip. Priešingu atveju visi b tume milijonieriais ir supermenais.
Skaitytojas: O kas gi mums trukdo jais b ti?
Autorius: Gunos mus patalpina tam tikrame žmoni rate. Amžius, lytis,
interesai, veikla, kalbos barjeras nubr žia mums tam tikrus bendravimo r mus, kurie ir apsprendžia m s gerov .
Pasirodo, žmoni suskirstymas tam tikras grupes susij s su gun veikla,
kurios tokiu b du nustato mums skirt resurs arsenal , iš kurio mes gauname
atitinkam sveikat , karmines reakcijas, santykius su aplinkiniais, etc.
Skaitytojas: Bet juk manoma ištr kti iš šio užburto rato? Reikia tik pastang , ar ne? Pavyzdžiui, kas man gali sutrukdyti užmegzti naujas pažintis?
Autorius: Gunos panašios pelk : kuo daugiau mes priešinam s j poveikiui, tuo labiau jos mus traukia, takoja. Tod l, užuot kovojus, geriau
atsid ti kilnesnio pob džio veiklai ir tokiu b du išsivaduoti iš gun poveikio. Pernelyg didel s pastangos, siekiant materialios gerov s, kaip taisykl ,
neduoda laukiamo rezultato. Jos atima iš m s laik , sveikat ir suardo gerus
santykius su aplinkiniais žmon mis, netgi su artimais.
Žinoma, tam tikrose ribose mes turime galimyb didinti savo gerov .
Tačiau žmon ms, esantiems aistroje ir neišmanyme, visada norisi daugiau,
negu jiems skirta likimo. Tod l viskas baigiasi nereikalingais ir labai brangiais pirkiniais, nuolatine nervine tampa ir galiausiai ligomis. Štai tokia problema.
Skaitytojas: Man s niekas neverčia apsiriboti kažkokia griežtai apibr žta pad timi. Panor j s aš visada galiu j pakeisti. Aš nesuprantu, k reiškia
j s žodžiai, jog gunos mus prikausto prie tam tikr gyvenimo s lyg ?
Autorius: Matau, kad j s klystate. Tikrov je mes visi supančioti šalies,
kurioje gyvename, statymais, visuomenine nuomone, inansine pad timi,
šeimyniniais santykiais, išsilavinimu, etc.
Kur beb tume, m s reakcija supanči aplink , žmones priklauso nuo
m s s mon s, kuri kontroliuoja gunos. domiausia, kad žmon s su mumis
elgsis priklausomai nuo mus takojanči gun . Štai kod l vieniems žmon ms
atrodo, kad visi kiti yra blogi ir blogai su jais elgiasi, o kiti sitikin , kad juos
supantys žmon s yra geri.
Skaitytojas: Bet nuomon apie save galima pakeisti...
Autorius: Taip, bet labai siauruose r muose. Mes negalime kas penkias
minutes keisti savo kvaliikacij , savo vaikus, draugus, gimt j miest ir pan.
Visas m s gyvenimo aplinkybes rikiuoja gunos, tačiau mums atrodo, kad
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tai mes jas susik r me ir nor dami gal sime greitai pakeisti.
Skaitytojas: O kas gi jas daugiau suk r , jei ne aš?
Autorius: Vis problem priežastis yra m s karma, o tai reiškia, kad
už visus savo poelgius mes tur sime atsakyti. Už tai atsakingos gunos. Savo
likimo mes negalime pakeisti netgi ypating pastang d ka. Tam, kad atsirast realios permainos, mes turime ne tik pakeisti sav j gyvenimo prasm s
suvokim , bet ir gyventi pagal j .
Skaitytojas: J s neteisus, gerai pasistengus, visk galima pakeisti.
Autorius: Visi, kurie taip galvoja, nusisuka sau sprandus. Gunas veikti
tiesiog ne manoma. Stipr impuls permainoms duos tik s mon s perorientavimas. Kit variant n ra. Beje, keičiantis mus takojančioms gunoms, viskas m s gyvenime irgi keičiasi – kaip ir savaime. Daug žmoni dirba po
12 valand per par , tik damiesi ištr kti iš skurdo, tačiau kuo daugiau pas
juos gobšumo, tuo vargingiau jie gyvena. Visi uždirbti pinigai iššvaistomi
nereikalingiems dalykams.
Skaitytojas: Vadinasi, j s v l tvirtinate, kad tik kitas gyvenimo prasm s
suvokimas suteiks reali galimyb veikti visus sunkumus?
Autorius: Na, taip, kito kelio n ra. Su savo egoistiniu noru b ti laimingais mes patenkame karmos žabangas. Kai tik užsigeidžame, kad artimi
žmon s mums tarnaut , tuoj prasideda šeimynin s problemos. J neb t ,
jeigu artimuosius ži r tume kaip žmones, kuri atžvilgiu mes turime tam
tikras pareigas, jeigu susitaikytume su j turimais charakterio bruožais, o
visus iškilusius sunkumus priimtume kaip likimo pamokas. Tačiau tokia s mon – tai jau doryb s, o ne aistros guna.
Skaitytojas: Vadinasi, visos b dos dings, jeigu artimuosius ne- kreipsime jokio d mesio, taip?
Autorius: Viešpatie, na, kaip galima artimuosius nekreipti d mesio?
Reikia ne ignoruoti, o tik pakeisti savo poži r juos, tada b sime laimingi, atlikdami jiems savo pareigas, o ne naudodamiesi j globa bei d mesiu.
Tačiau jeigu savanaudiškumas išlieka ir aistros guna toliau mus takoja, tai
nusisukdami nuo giminaiči , mes neišvengiamai prisirišime prie kit žmoni ir ieškosime laim s pas juos. Nuo toki pokyči gyvenimas ypatingai
nepasikeis, pradžioje bus kaip ir šviesiau, o paskui gr š tos pačios problemos.
Tokiu b du, kol neiškeisime aistros gunos doryb s gun ir nepajusime potraukio nesavanaudiškam pareig atlikimui – artimiesiems ir Dievui, mes
neišvengsime sunkum .
Skaitytojas: Kod l gi taip sunku nukreipti s mon doryb s gun ?
Autorius: Tod l, kad pakeisti sav j laim s supratim labai ir labai sun44

ku. Pradžiai reikia pristabdyti savo besiblaškant prot . Žmogus, b damas
aistros ir neišmanymo gunose, siekia tur ti vis daugiau materialini g rybi .
Negav s ko nori, jis, užuot pam st s, k reikt pakeisti savo gyvenime, kalt
d l nes kmi suverčia aplinkiniams žmon ms ar valstybei ir imasi ryžtingai
kovoti už savo teises. Tokia veikla aistros gunoje žmog paprastai nubloškia
neišmanymo gun .
Skaitytojas: Vadinasi, visos tos demonstracijos ar bado akcijos, ginant
žmogaus teises, yra tuščias laiko švaistymas?
Autorius: Reikia pakeisti savo s mon s orientacij , tada ir žmon s su
mumis kitaip elgsis. Tačiau aistros guna neleidžia šito suprasti. Dažniausiai
žmon s, vejami gobšumo, nejučiomis sitraukia kov su likimu, tačiau, apart
nauj problem , nieko nelaimi. Kautis mus kartais verčia pareigos jausmas,
tačiau, nepakeitus poži rio gyvenim , tapti laimingu tiesiog ne manoma.
Kokios beb t gyvenimo s lygos, jeigu žmogus neturi teisingos orientacijos,
jis visada kent s.
Skaitytojas: Išvada – geriausiai s d t susid jus rankas ir ži r ti, kaip
tave apgaudin ja.
Autorius: Gal ne, reikia toliau darbuotis, tačiau savo veiklos sferoje reikia stengtis b ti nesavanaudišku. Tada žmogus pateks doryb s gunos tak ,
kur n ra jokios konkurencijos, o tik taikus bendradarbiavimas. Tod l nereik s d ti ir pernelyg dideli pastang . Jeigu mes elgiam s nesavanaudiškai,
tai ir aplinkiniai žmon s atsakys tuo pačiu. Dorybingos veiklos ir meil s
darbui d ka žmogus lengvai pasiekia materialin gerov ir visais atžvilgiais
laiming gyvenim .
Skaitytojas: J s nuolatos tvirtinate, kad reikia b ti nesavanaudišku.
Tačiau aš galiu dr siai atsikirsti, kad tamsta visiškai nepaž state gyvenimo.
Jeigu kieno nors atžvilgiu b si nesavanaudiškas, b kite ramus, jis tuoj pat
pasinaudos tuo savo savanaudiškiems tikslams. O jeigu jau labai prad site
reikštis ir gars ti savo altruizmu, tai visi masiškai užsikars jums ant sprando.
Nejaugi niekada su tuo nesusid r te?
Autorius: Kad niekas nelipt ant galvos, reikia ne tik b ti nesavanaudišku, bet ir žinoti, kaip elgtis su vairi kategorij žmon mis. Taip, aš nuolatos
kalbu t pat per t pat , bet j s kol kas man s nesuprantate. Taigi matote,
kokia sud tinga ši tema.
Kas liečia paskutinius j s žodžius, tai, žinoma, dauguma žmoni nori
pasinaudoti kit nesavanaudiškumu, tačiau doryb s guna žmogui teikia ne
tik laim , bet ir supratim , kaip elgtis su savanaudžiais ir kaip – su nesavanaudžiais. O aistros gunoje žmogus b na labai paviršutiniškas, jo m stymas
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ir elgesys – stereotipiniai. Jis jaučiasi saugus tada, kai užima kuo aukštesn
pad t visuomen je ir yra inansiškai apsir pin s. Tačiau ir toks, atrodo, saugus gyvenimas teikia vien tik r pesčius.
Skaitytojas: Aš taip ir nesupratau, kaip doras žmogus gali apsiginti nuo
t , kurie taikosi joti ant jo.
Autorius: Geriausia jo apsauga – tai žinios, pozityvus m stymas ir nesavanaudiškumas. Visa tai galima gyti, gilinantis Ved išmint ir bendraujant
su dorybingais žmon mis.
Skaitytojas: Apie kokias žinias j s kalbate?
Autorius: Šiuo atveju aš kalbu apie žinias, kaip teisingai užsiimti nesavanaudiška veikla, norint tur ti patikim doryb s gunos apsaug .
Skaitytojas: Tada paaiškinkite, kas tai yra – „žinios, kaip teisingai užsiimti nesavanaudiška veikla“?
Autorius: Patek s doryb s gunos takon, žmogus pradeda suprasti, kad
gerus darbus n ra taip paprasta atlikti. Tam tikslui su kiekvienu žmogumi
reikia palaikyti konkrečius santykius. Tai irgi mokslas. Tod l pirmiausia išsiaiškinkime, kaip bendrauti su vairi kategorij žmon mis.
Tuos, kurie n ra tokie savanaudžiai, reikia stengtis išskirti iš bendros
mas s ir atvirai reikšti jiems draugiškus jausmus.
Su savanaudžiais b ti formaliais, bet vidujai išlaikyti jiems palankum .
Reikia juos kv pti dorybingiems darbams ir dalintis savo žiniomis, žinoma,
jeigu jie to nori.
ž li ir akipl š reikia šalintis, bet vis tik išlaikyti palankum ir j atžvilgiu.
Jeigu turite koki nors pareig visiems aukščiau išvardintiems žmon ms,
reikia jas atlikti, nelaukiant šlov s ir kokio nors kito atlygio.
Skaitytojas: Bet juk čia viskas aišku. Bet kuris žmogus su kitais elgiasi
pagal j nuopelnus bei visuomenin ir inansin pad t .
Autorius: Aišku? Matau, kad ne visai. Dauguma j taip elgiasi, siekdami
savanaudišk tiksl , tod l jiems svarbiausia tokios žmogaus savyb s, kaip
visuomenin pad tis, turtai, specialyb . Kitos, vidin s savyb s (teisingumas,
dorumas, nesavanaudiškumas, darbštumas) jiems ner pi. Dorybingiems
žmon ms jie jaučia vidin pagarb , bet šiaip jau negali j suprasti. Kartais,
veikiami aistros gunos sukelto pavydo, jie apkalba doruosius, sakydami, kad
jiems „ne visi namie“, ir tuo užsitraukia ant savo galvos dangaus r styb .
Su tokiais kaip jie patys aistros gunoje esantys žmon s elgiasi formaliai
ir „gerbia“ juos priklausomai muo j inansin s pad ties. O tamsuolius „degradantus“ jie ži ri su atvira neapykanta ir baime.
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Aistros gunoje esančiam žmogui aukščiau min ti asmenys yra tik objektai, iš kuri galima gauti naudos, nors jis gali daug gražbyliauti apie savo
meil jiems. Iš tikr j jis neišmano, kaip reikia elgtis su žmon mis, tod l
savo santykiuose su jais jam sunku laikytis moralini princip , ir jis ieško
naudos, o ne nuoširdaus bendravimo. Jis nemato reikalo dom tis kuo nors,
kas neatneša materialios naudos. Pavyzdžiui, kas nors iš toki žmoni perskaitys ši medžiag ir organizuos apmokamus kursus „Kaip tapti laimingu
(nauja sistema)“.
Skaitytojas: Taip, dabar yra daugyb panašaus tipo kurs .
Autorius: Aistros gunoje esantiems žmon ms patinka daryti bizn netgi
moraliniuose ir religiniuose reikaluose. Jie pasiruoš mok ti bet kokius pinigus už gautas žinias apie dalykini santyki principus, tačiau patys savo
pasaul ži ros nekeičia, tod l tik veltui gaišta laik .
Skaitytojas: Argi veltui? Negi j gyvenimas nei kiek nepasikeičia?
Autorius: Žinoma, gaut žini d ka jie gali gyti aukštesn visuomenin
status , o tuo pačiu ir prestiž , pinigus bei valdži . Tačiau gailestingumo,
nuoširdumo ir šilumos pas juos nepadaug s. O b tent šitos savyb s daro
gyvenim laimingu. Tokiu b du, pajusti pilnutin laim galima, tik gaunant
tikras žinias; bet jeigu žmogus kaupia žinias, nor damas pakelti kvaliikacij , jis nebus nuo to laimingesnis.
Skaitytojas: Paaiškinkite smulkiau, kas tai yra mokymasis aistros gunoje?
Autorius: Žmogus, esantis aistros gunoje, iš bet kokio mokymosi siekia
gauti materialios naudos. Kad ir kiek besimokyt , jis vis tiek galvoja, kad
pirma visi kiti turi pasidaryti nesavanaudžiais, o jau paskui ir jis. Tačiau panaši kurs d ka ne manoma pakeisti save ir savo gyvenim ; ten galima gauti tik kažkokias naujas elgesio schemas. Norint b ti laimingu, reikia pakeisti
sav j laim s koncepcij – iš savanaudiškos nesavanaudišk . Šiam tikslui
reikia daugiau bendrauti ne su verslininkais ir apmokamais psichologais, o
su šventais žmon mis, ir tai bus mokymasis doryb s gunoje.
Skaitytojas: Netiesa, šiuolaikiniuose vadov liuose, skirtuose dalykiniams santykiams, daug kalbama apie tai, kad reikia savyje ugdyti gerum ,
mandagum ir draugiškum .
Autorius: Sutinku, bet žmon ms, esantiems aistros gunoje, visa tai susij su pinigais, valdžia ir prestižu. Tod l j lavinami charakterio bruožai
yra paviršutiniški ir formal s. Kai tik jiems prasideda inansin s problemos,
visos j gerosios savyb s kažkur dingsta. Aistros guna visada maskuojasi
išaukštintomis savyb mis ir si lo jas kitiems, tačiau jos panaudojamos savanaudiškiems tikslams.
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Skaitytojas: Na, gerai, kas liečia tikr j nuoširdum , tai j s kalbate beveik t pat . Kur tas nuoširdumas, jeigu j s man patariate su skirtingais žmon mis elgtis skirtingai? Tai jau diplomatija, o ne nuoširdumas.
Autorius: Taip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Negalima spr sti apie tarpusavio santykius, neišsiaiškinus vienokio ar kitokio elgesio motyv . Skirtingas
bendravimas su vairi kategorij žmon mis n ra diplomatija. Dorybingas
žmogus iš tikr j visus žvelgia vienodai – palankiai ir draugiškai. Tačiau
elgtis su žmon mis reikia skirtingai.
Skaitytojas: Žmogus, esantis aistros gunoje, elgiasi taip pat – vienus
gerbia daugiau, kitus mažiau. Kuo gi jis skiriasi nuo dorybingo žmogaus?
Autorius: Pastarasis kaip tik visus gerbia vienodai, tačiau savo elgesiu
jis vengia skatinti aplinkini žmoni nuod mingus poelgius. Bendraudamas
su bet kokios kategorijos žmon mis, jis visada prisibijo kam nors pakenkti.
Skaitytojas: Kaip galima pakenkti dorybingu elgesiu?
Autorius: Kartais ir nesavanaudiškumas gali išvirsti meškos paslauga.
Toks elgesys su žmogumi, esančiu aistros gunoje, gali dar labiau suaktyvinti
jo negatyvias savybes, tod l santykiai su juo tur t b ti formal s ir dalykiniai, bet vidujai linkint laim s ir pasisekimo. Tokiam žmogui galima pad ti
tik geru patarimu ir draugiškumu.
Skaitytojas: O kokie santykiai tur t b ti su žmon mis, esančiais neišmanymo gunoje?
Autorius: Artimi santykiai čia netinka d l j polinkio naudoti prievart
ir netgi žiaurum jais pasitikinči žmoni atžvilgiu. Geriau laikytis nuo j
per atstum , o mintyse irgi link ti laim s. Jiems galima pad ti patarimais,
žinoma, jeigu jie patys paprašo.
Skaitytojas: O jeigu su tokiu žmogumi reikia kartu dirbti?
Autorius: Bendravimas turi b ti tik griežtai dalykinis, nelaukiant, kad
tokie santykiai suteiks mums daug laim s. Tačiau savo pareigas jo atžvilgiu reikia atlikti nesavanaudiškai ir be ambicij . Bendravimas su žmogumi,
esančiu neišmanymo gunoje, – tai visada m s pozicij tvirtumo išbandymas. Tokios situacijos rodo, kad likimas per tokius žmones – ar jie b t m s
artimieji, ar bendradarbiai – verčia mus atidirbti savo blog karm . Tod l
tenka kantriai k sti j išpuolius. Aiškus požymis, kad keičiasi j s laim s
supratimas, bus tas, kad toki žmoni šalia j s vis labiau maž s. O tuos,
kurie pasiliks, likimas pakeis ger j pus arba atitolins nuo j s . Doryb s
guna veikia taip pat bekompromisiškai, kaip ir žemesn s gunos. Ji patikimai
saugo savo globotinius nuo galim nukrypim j kelyje.
Skaitytojas: Vadinasi, dorybingieji vis tik saugosi nesusitepti neišma48

n lius, ir tai yra savanaudiškumo požymis.
Autorius: Ne, jie d l to perdaug nesir pina, nes matant kit tr kumus,
jiems sukyla gailestingumas vietoj pykčio. Jie tik nenori užsikr sti an mentalitetu. Tod l, kai žmogus, esantis neišmanymo gunoje, nuoširdžiai prašo
pagalbos, dorybingasis su didžiausiu džiaugsmu jam tiesia pagalbos rank .
Bet si lyti savo paslaugas neprašomam – jau pavojinga, nes pernelyg didelis
polinkis tuščioms kalboms labai skatina netinkamo mentaliteto per mim .
Skaitytojas: Nejaugi užtenka elgtis taip, kaip j s čia aiškinote, ir žmoni
santykiuose sivyraus laim ir harmonija?
Autorius: Taiiiip. Tik jeigu esame egoistai, tai aukščiau min ti ideal s
santykiai ne manomi. Egoizmo sukeltas vidinis nepasitenkinimas verčia galvoti, kad visi aplinkiniai yra blogi ir nuolatos neatlieka savo pareig m s
atžvilgiu. Tod l aistros gunoje esanči žmoni geranoriškumas yra paprasčiausias formalumas. Elgiantis nesavanaudiškai, likimas mums duos ne tik
gerus santykius, bet ir materiali gerov .
Skaitytojas: Puiku, tada, mažiau dirbdamas, aš tur siu daugiau pinig .
Autorius: Ne, dorybingas žmogus netingi, o vis laisv laik pašvenčia sav s tobulinimui. Tur damas gerus santykius su žmon mis ir b damas
nesavanaudiškas, jis visas turimas priemones panaudoja dorybingiems tikslams, ir likimas jam už tai atlygina. Toks karmos d snis.
Skaitytojas: Vadinasi, dorybingo žmogaus gyvenimas rož mis klotas –
kaip pasakoje. Žinot, jeigu atvirai, aš toki žmoni nesu sutik s.
Autorius: Juos pamatyti ir suprasti mums neleidžia aistros guna. Be to,
dorybingas žmogus taip pat gali tur ti kažkoki problem , kurios, tačiau,
doryb s gunos takoje tik užgr dins jo charakter ir suteiks jam daugiau išminties. Pinigai, valdžia bei reputacija jam yra šešioliktas reikalas, tod l t
dalyk tr kumas jam nesukels nerimo. Veikiant doryb s gunai, žmogaus gyvenimas palaipsniui darosi vis geresnis, – tiek materialia, tiek dvasine prasme. Bet jam tai nekenkia, nes padid jusias inansines galimybes dorybingas
žmogus visada panaudoja bendram labui, o žmon s atsako tuo pačiu ir padeda jo klest jimui. Sau asmeniškai jis daug neeikvoja – jam tai paprasčiausiai
ner pi.
Skaitytojas: O man atrodo, kad pradžioje reikia sukaupti daugiau resurs , tada bus daugiau galimybi pad ti kitiems, o ne atvirkščiai: iš pradži
visiems pad ti, tikintis, kad pinigai atsiras savaime. Juk yra biznio d sniai:
pinigai – prek – pinigai.
Autorius: Šventraščiuose sakoma, kad taip galvoti mus priverčia aistros
guna. Dorybingiems žmon ms taip niekada neatrodo, nes pas juos pirmiau49

sia išsivysto nesavanaudiškumo jausmas, o jau paskui atsiranda turtai.
Visus, kurie yra takojami aistros gunos, ji priverčia galvoti, kad gyvenime svarbiausia pinigai. Tokia s mon s b kl šventosiose Vedose vadinama
„prisirišimu prie savo darbo rezultat “, kai žmogus tiesiog prikaustomas prie
tam tikros inansin s pad ties, tam tikro žmoni rato, tam tikros socialin s
pad ties ir prie tam tikr santyki su artimaisiais.
Skaitytojas: Tai galvoti, kad pinigai palengvina m s gyvenim , yra
žiaurus paklydimas?
Autorius: Taip. Bet tai labai ir labai sunku suprasti mums, gyvenantiems
planetoje, kur viešpatauja aistros guna. D l šios priežasties savo pokalbyje
mes v l ir v l gr žtame prie šios temos – kaip j veikti.
Jeigu kažkas galvoja ne apie tai, kiek meil s jis d s savo darb , o apie
tai, kiek jam už j sumok s, tai toks žmogus daro pači rimčiausi ilosoin
klaid , kuri iš anksto j pasmerkia nes kmei. R pindamiesi savo darbo vaisiais, žmon s galvoja, kad taip jie gaus daugiau pinig , negu jiems lemta j
tur ti. Tačiau tai ne manoma. Bhagavadgytoje (3.25,29) pasakyta: Neišman liai atlieka savo pareigas vildamiesi rezultat , o išmintingieji taip elgiasi
be jokio prisirišimo – jie tesiekia išvesti žmones teising keli .... Materialios gamtos gun suklaidinti tamsuoliai visa galva pasineria materiali
veikl ir prisiriša prie jos. Bet išminčius neturi j trikdyti, net jei tamsuoli
veiksmai d l žini stokos yra žemo pob džio.
Skaitytojas: Taip, atsakymas išsamus. Bet vis tik kod l darbuojantis negalima galvoti apie pinigus? Bent jau aš negaliu pamesti šito pročio, nors
mes apie tai kalbame ir kalbame...
Autorius: Vedin je kult roje svarb s klausimai svarstomi tol, kol neateina gilus j supratimas. O šitas dalykas – prisirišimas prie savo darbo
rezultat – išties labai sunkiai suprantamas. Tod l aš dar kart sakau, kad j s
neišsivaduosite iš savo prisirišimo prie pinig tol, kol nesuprasite, kas yra
dorybinga laim .
Skaitytojas: Aiškinam s, aiškinam s, bet t neaiškum vis lieka. Kas
man trukdo perk sti ši tem ?
Autorius: Tai vis ta pati sena m s paž stama – aistros guna ir jos s nelis egoizmas. Tačiau j s labai toli paženg te, kad tai suprantate. Kas liečia
j s ankstesn klausim , tai darbo metu tikrai nedera galvoti apie pinigus
– vien jau d l to, kad tokios mintys jus supanči žmoni s mon neša
prievartos element .
Skaitytojas: Nejaugi mano mintys apie pinigus verčia aplinkinius kent ti?
Autorius: Taip, bet apie tai mažai kas žino. Visuose kolektyvuose, kur
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vyrauja aistros guna, bendra atmosfera užteršta nuolatiniu nerimu, nuoskaudomis ir nesusikalb jimu. Viso to priežastis – nereikalingos darbo metu mintys apie savo naud . Visi žmon s, esantys aistros gunoje, trokšta didesni
turt , negu jiems priklauso pagal karm , tod l yra pasmerkti vienokioms ar
kitokioms kančioms.
Skaitytojas: Vadinasi, žmon s, šiaip jau niekam nelink dami blogo (nes
stengiasi elgtis teisingai), nes moningai atlieka prievartinius veiksmus aplinkini atžvilgiu?
Autorius: Tod l, kad jie turi polink prievartai. Jau pati m s egoistin
s mon yra prievarta, ir k bekalb ti, k ji gali išvirsti.
Egoistas nes moningai veikia kit žmoni psichik , nes siekia iš j gauti
asmenin naud . Taip jis visus nuteikia prieš save. Kai pad tis tampa ypač
nepalanki, egoistas visus apkaltina, kad su juo blogai elgiamasi.
Skaitytojas: J s neseniai sak te, kad mintys apie pinigus atneša kančias,
o dabar, pasirodo, kalta m s neteisinga s mon .
Autorius: Didžiausia vis problem priežastis yra neteisinga s mon .
Mintys apie pinigus irgi atsiranda d l netikusios s mon s.
Skaitytojas: Negi visi žmon s apie pinigus galvoja iš egoistini paskat ?
Autorius: O d l ko gi daugiau? Jeigu žmogus žino, kad gaus lygiai tiek,
kiek jam priklauso, tai jam geriau galvoti apie darb . O apie pinigus j verčia
galvoti neteisyb – arba savo atžvilgiu (man per mažai sumok s), arba kit
atžvilgiu (reikia gauti kuo daugiau). Ir vienas, ir kitas atvejis yra psichin
prievarta. Juk niekas negaus daugiau, negu užrašyta likimo knygoje. Tod l
susitelkti vien pinigus (savo darbo vaisius) – tai visais atžvilgiais ne tik bereikalinga laiko gaišatis, tai pavojinga ir sveikatai. Tačiau aistros guna daro
savo, ir žmon s tiesiog negali negalvoti apie pinigus.
Skaitytojas: O kas jau tokio atsitiks su mano sveikata nuo kažkoki
minči , tegu ir apie pinigus?
Autorius: Pinigai – tai energija, didinanti mumyse prisirišim prie nereikaling dalyk . Perd tas r pesnis savo inansine pad timi iššaukia nesuvaldom gobšum (stipr jusli prisirišim prie troškim objekto), ir tada
nedelsiant atsiranda izin ir psichin tampa. Po j seka nerimas ir persitempimas. Noras atsipalaiduoti (esant tampai) arba pakelti bendr tonus (persitempimo atveju) stiprina polink intoksikacijoms (r kymas, kava, arbata),
kurios tam tikram laikui dirbtinai nuramina prot .
Nuo tokio gyvenimo protas nusilpsta, atsiranda didelis alkis (ypatingai
vakarais) ir sutrinka medžiag apykaita – žmogus stor ja arba labai sunyksta. Jeigu polinkis pinigams ir toliau did s, tai greitai pasireikš ligos: stuburo,
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s nari , virškinimo trakto, peršalimo, ir sumaž s imunitetas.
Skaitytojas: Taip, problem daugoka. Bet kod l gi Dievas leidžia, kad
žmogus, turintis pinigini problem , taip kent t ? Sak te, kad Jis pildo visus
m s norus, tai kod l negal t pažerti tiek pinig , kiek mes norime?
Autorius: Tod l, kad norai pildomi pagal nuopelnus. Niekas neatsiranda
be niekur nieko. Jeigu b t kitaip, pasaulyje visai nelikt teisyb s.
Skaitytojas: O jeigu kažkas apgaul s b du gauna daugiau pinig , negu
jam priklauso, kur tada ži ri Dievas ir kur čia teisyb ?
Autorius: Kaip bet kuris, taip ir šitas noras – apgaulingai gauti daugiau,
negu priklauso – b tinai bus išpildytas. Tačiau visa tai žmogus gauna iš sav j , geros karmos sukaupt atsarg , tod l šiuo atveju n ra jokios neteisyb s.
Skaitytojas: Kas tai yra – geros karmos sukauptos atsargos?
Autorius: Galima pasakyti ir kitaip – tas, kuris pavog , ateityje kažk
praras. Pažym tina, kad jis apgauna b tent t žmog , kuriam lemta b ti apgautam. Apgavikas yra tiktai kaip l l nuskriausto žmogaus likimo rankose.
Vagis prasimano tik tiek pinig , kiek j praeityje užsidirbo savo dorybingais
poelgiais, nors nuoširdžiausiai galvoja, kad pasičiupo kai k viršaus.
Skaitytojas: Kas laukia tokio žmogaus?
Autorius: Jo laukia tai, ko jau susilauk jo auka. Sutinkamai su karmos
d sniais, jis neišvengiamai susidurs su tokia pačia „neteisybe“. Tik š kart
jau iš jo atims s žiningai užvargtus pinigus. Taigi ir šiuo atveju n ra jokios
neteisyb s.
Skaitytojas: Bet jeigu vagis neturi dideli dorybingumo atsarg ?
Autorius: Tada jis arba nesugeb s pavogti, arba praras tai, k pavog .
Galimas daiktas, kad j pagaus, ir tada atpild jis gaus visai greitai.
Skaitytojas: Tačiau juk neretas atvejis, kai vagys lieka nenubausti...
Autorius: B na, tačiau likimo atpildo dar niekas neišveng .
Skaitytojas: Supratau. J s norite pasakyti, kad mes neturime joki šans
gauti dar kažkokius pinigus apart t , kuriuos mes užsidirbome savo poelgiais. Vadinasi, r pintis n ra ko: net jeigu tave apipl š iki paskutinio si lo
galo, reiškia, tu to nusipelnei.
Autorius: Nors j s tai sakote su sarkazmu, bet taip ir yra. Deja, toli gražu ne kiekvienas gali suprasti tokio pob džio tiesas. Tačiau vien jau teorinis
šio klausimo išmanymas bent kiek paguodžia žmog , stokojant pinig .
Skaitytojas: Žinau vien žmog , kuris pasiskolino didel pinig sum ir
dabar niekaip negali atiduoti. Kaip jam reik t elgtis?
Autorius: Tai situacija, tipiška aistros gunoje. Žmogus pasiskolina pinig daugiau, negu jam lemta tur ti, nes jis nežino savo izini ir mentalini
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galimybi . Jam visada atrodo, kad jis gali nuversti kalnus, bet gyvenimas
dažnai visk pakoreguoja kitaip. Tačiau tas, kuris žino, kas yra nesavanaudiška laim , niekada nesijaudina nei d l to, k gavo, nei d l to, k prarado.
Štai toks žmogus ir patirs tikr j laim savo veikloje. J patikimai saugo
doryb s guna, tod l jokie nemalonumai neišmuš jo iš v ži .
Skaitytojas: J s kalbate apie kažkok antžmog , kuriam vienodai rodo,
ar jis kam skolingas, ar ne. O aš j s klausiu, k daryti paprastam žmogui,
kai jis lindo skolas?
Autorius: Pirmiausia jis turi suprasti, kad bet kokios mintys apie pinigus
mums neša tik vargus ir kančias. Kadangi j s paž stamas daug galvojo apie
pinigus, gal gale jis gavo rezultat – pinigai j užvald ir padar nelaimingu.
Kaip neb t keista, bet daugelis žmoni , patek panaši situacij , ima dar
intensyviau galvoti apie pinigus, ir galiausiai juos apima neviltis, pyktis bei
troškimas bet kokia kaina praturt ti. Taip jie pasineria neišmanymo gun .
Tačiau jei toks žmogus supras, kad tai, kas atsitiko su juo, yra d sningumas,
o ne atsitiktinumas, jis žengs pirm žingsn , vaduodamasis iš skol . Paskui
jam reikia užsiimti labdara ir jos pagalba veikti savo netikusi karm (didel
prisirišim prie pinig ), d l kurios jis tapo skurdžiumi. Jeigu viskas bus gerai, jis netik tai patirs, kad žmon s, kuriems jis skolingas, tapo lojalesni jo
atžvilgiu.
Skaitytojas: Apie koki labdar galima kalb ti, jeigu žmogus neturi k
pavalgyti? Be to, kreditoriai šiaip sau, nei iš šio, nei iš to, nepajunta simpatijos savo skolininkams. K konkrečiai žmon s, esantys doryb s gunoje, daro,
nor dami pagerinti santykius su kitais?
Autorius: Netgi b damas visišku skurdžiumi, žmogus gali nuolatos
visiems link ti laim s (tiesiog kartoti kaip užkeikim žodžius: „Aš linkiu
visiems laim s“). Tam nereikia joki materiali s naud . Dorybingi skolininkai atsisako plan praturt ti, ir kiekvien kart , kai tik pas juos atsiranda
bent kiek pinig , jie tuoj pat atiduoda juos kreditoriams. Tokiu b du jie palaipsniui pelno pasitik jim .
Skaitytojas: O jeigu padengti skol neužteks viso gyvenimo, kaip jiems
pad s doryb s guna?
Autorius: Paprastai ji atsiunčia gerus draugus, kurie ne tik apmoka j
skolas, bet ir padeda užsidirbti reikiam kiek pinig .
Skaitytojas: Kaip pas jus viskas gražiai gaunasi! Bet gyvenime viskas
b va kitaip.
Autorius: Visi j s pateikti gyvenimiški pavyzdžiai susij su aistros ir
neišmanymo gun veikla. Žmon s, esantys j takoje, iš tikr j savo gyve53

nim gali laikyti visiškai beviltišku. Dorybing žmoni b tis jiems panaši
pasak , o epizodai iš to gyvenimo yra visai kitokie, nes jie žino paslapt , kaip
b ti laimingu.
Skaitytojas: Ar tai didel paslaptis?
Autorius: Anaiptol. Tereikia suvokti, kad laim – ne pinigai ir valdžia, o
nesavanaudiška veikla, tarnyst žmon ms ir, galiausiai, tarnyst Dievui.
Skaitytojas: Jeigu pinigai sukelia tiek varg , tai kod l dauguma žmoni
galvoja tik apie pinigus?
Autorius: Tod l, kad juos kontroliuoja aistros guna. Tai ji formuoja toki galvosen .
Skaitytojas: Kaip to išvengti?
Autorius: Potraukis pinigams išnyks, kai tik pajusite nesavanaudiško
bendravimo su šventais žmon mis bei Dievu skon , o širdyje atsiras meil
nesavanaudiškai veiklai.
Skaitytojas: O kaip tai pajusti? Vos tik pradedi nesavanaudiškai elgtis, ir
žmon s kaipmat pradeda ant tav s joti. Atrodo, kad visus takoja vien tik aistros ir neišmanymo gunos. Tiesiog nematau išeities iš susidariusios pad ties.
Autorius: Sutinku – absoliuči daugum planetos žmoni „globoja“ žemutin s gunos. Tačiau žem je dar yra viet , kur galima sutikti dorybingus
žmones. Tai šventyklos, dvasin s bendruomen s... Tačiau min tai daugumai
šie dalykai nesuprantami ir ne dom s.
Dažnai žmon s aistros gunoje apkalba dorybinguosius, primesdami jiems
amoralius poelgius. Žinoma, visko pasitaiko, tačiau dorybingiems žmon ms
tai išimtis, o ne taisykl .
V lgi, kartais atrodo, jog žem je nebeliko dor žmoni , bet taip yra d l
to, kad socialin sfera, kurioje bendrauja tokie žmon s, kitiems yra tam tikra
prasme neprieinama.
Skaitytojas: Kur vis tik juos galima sutikti?
Autorius: Dievo šventov se. Bet kol neprad site nuoširdžiai dom tis
sav s pažinimu, j s praktiškai nerasite su jais bendros kalbos. Tod l jums
dabar toks bendravimas, galima sakyti, neprieinamas.
Skaitytojas: Argi m s laikais koks nors bendravimas gali b ti ne manomas?
Autorius: Gerai, tada tuoj pat eime šventykl , kur giedosime šventus
Dievo vardus.
Skaitytojas: Hm... Galb t... O atsisakyti galima?
Autorius: J s valia.
Skaitytojas: Tada geriau neisiu.
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Autorius: Kol gi? Juk dabar niekas nedraudžia garbinti Diev . Durys
atviros, prašom.
Skaitytojas: Ramiai tiktai... J s, matyt, norite pasakyti, kad bendrauti su
dorybingais žmon mis mums trukdo žemutin s gunos, nes turime neteisingas
paradigmas ir neteisingai naudojam s mums suteikta pasirinkimo laisve.
Autorius: B tent. Bendrauti su dorybingais žmon mis mums neleidžia
m s norai, takojami aistros ir neišmanymo gun . Tod l ir sunku patik ti,
kad galima bendrauti su dorybingais žmon mis.
Skaitytojas: O kur dar juos galima rasti, apart šventykl ir vienuolyn ?
Autorius: Ten, kur užsiimama dvasine praktika.
Skaitytojas: O, dabar j labai daug, ir kaip atsirinkti, kuri tinkama?
Autorius: Reikia rasti žmones, kurie savo gyvenim paskyr tarnauti
Dievui. Tarnyst Dievui reiškia, kad žmogus visiškai nesavanaudiškas, šimtu
procent . O kai tokius rasite, pad kite jiems. Taip j s lengvai išvengsite apgaul s (j s ne trauks koki nors sekt ) ir greitai pajusite nesavanaudiškos
veiklos, skirtos Dievui, žaves .
Skaitytojas: Kuo skiriasi sektantai nuo t žmoni , kurie iš tikr j eina
dvasinio progreso keliu?
Autorius: Sektantai pripaž sta tik sav j keli , visus kitus maišo su žem mis. B tent toks j pamokslavimo stilius. Dažnai religija, kuri išpaž sta
sektantai, yra pakankamai progresyvi, bet nesuprasdami jos esm s, jie propaguoja žmon ms kažkok surogat iš aistros ir neišmanymo gun virtuv s.
Žmon s, patek sekt , gauna netinkam bendravim ir palaipsniui tampa
tokiais pat fanatikais, kaip ir j lyderiai.
Skaitytojas: Vadinasi, tikrai b na žmoni , kurie tik kalba, kad užsiima
dvasine praktika, o iš tikr j yra eiliniai apgavikai.
Autorius: Toki yra nemažai, ir paprastai jie apgaudin ja ne tik kitus,
bet ir save. Tokie žmon s niekada nekalba apie Diev kaip apie asmenyb ,
dažniau jie tvirtina, kad mes visi esame dievai. B na ir toki , kurie apsiskelbia, kad b tent jis yra Dievas.
Skaitytojas: O kod l Dievas – b tinai asmenyb ?
Autorius: O kas geriau – b ti asmenybe ar kažkuo beformiu, nejaučiant
savo asmeniškumo?
Skaitytojas: Gal vis tik asmenybe...
Autorius: Tai kod l galvojate, kad Dievas ne asmenyb ? Šitaip j s J
laikote žemesniu už save. Jeigu j s asmenyb , o Jis ne, vadinasi, esate aukščiau Dievo.
Skaitytojas: Geras atsakymas. Bet kod l nelaikyti vis žmoni dievais?
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Autorius: Dievas sako, kad bet kuriame savo sik nijime Jis gali apreikšti visus ankstesnius sik nijimus. Nuolankiai prašau, pademonstruokite,
kaip j s atrod te praeitame sik nijime, tada aš gal siu prad ti jus garbinti.
Skaitytojas: Pasiduodu.
Autorius: J s ne man pasiduodate, o Vedoms, kurios aiškina ne tik tai,
kad Dievas yra asmenyb , bet ir kaip Jis elgiasi, kai nužengia material
pasaul , ir kokie turi b ti m s santykiai su Juo.
Skaitytojas: O k sakyti žmogui, kuris laiko save Dievu?
Autorius: Kad Dievas, sik nydamas m s epochoje, vadina Save Dievo tarnu, o ne Pačiu Dievu. Taip sakoma Vedose.
Skaitytojas: Tai gana revoliucingas teiginys. Vadinasi, visi tie, kurie vadina save Dievu, yra šarlatanai?
Autorius: O kas gi daugiau? Paprastai jie iš tikr j turi kokius nors
ypatingus sugeb jimus. Dažniausiai jie žada greit dvasin progres ir daug
visokio labo, tod l turi gausyb pasek j , kurie, deja, neskait Ved , persp janči apie tokius šarlatanus.
Skaitytojas: Kaip tarp tikinči j rasti tikrus šventuosius?
Autorius: Tai tie, kurie n ra priešiški kitoms religin ms konfesijoms ir
neatmeta jose pripažint švent j autoriteto.
Skaitytojas: O argi netikintiems žmon ms užginta b ti nesavanaudžiais?
Autorius: Žmon s tiki arba Diev , arba pinigus, nes tik Dievas arba
pinigai juos daro laimingais. Skirtumas toks, kad Dievo suteikta laim yra
amžina, o piniguose slypinti laim yra tik laikinas reiškinys. Tie, kurie tiki
pinigus, negali b ti nesavanaudžiais, nes toks tik jimas pagr stas asmenin s
naudos siekimu.
Skaitytojas: Vadinasi, Diev tik ti naudingiau. Kod l gi tada žmon s
tokie nepraktiški ir daugiau pasikliauna pinigais?
Autorius: Tie, kuriems r pi tik nauda, o ne tarnyst Dievui ir žmon ms,
niekada nesupras, kad naudingiausia gyventi dvasing ir nesavanaudišk gyvenim . Žemutin s gunos juos taip takoja, kad jie nenori nieko keisti. Pažinti tikro laimingo gyvenimo tiesas tokioje b kl je praktiškai ne manoma,
tod l tokie žmon s vis gyvenim kaunasi už b v , o rezultate – nusivylimas
žmon mis, valdžia, gimin mis ir galiausiai savo likimu.
Skaitytojas: Jeigu Dievas teisingas, tai kod l Jis neatlygina žmon ms
už j pastangas b ti laimingiems? Tegu jie siekia tik materialios laim s, bet
vis tik...
Autorius: Betgi jie gauna tai, ko nori. Tačiau aistros gunoje norai b na
žymiai didesni, negu dorybingumo atsargos, ir toks faktas sukuria visas pro56

blemas. Jeigu žmogaus geri darbai neatsveria jo materiali troškim , tai j
vert b na kaip popierini pinig , nepadengt auksu.
Skaitytojas: Štai ir aš galvoju, kad už savo veikl mes gauname tik barankos skyl . Sak te, kad Dievas žmogui visada duoda tai, ko jis nori. Bet
tada iš kur tos g ryb s, jeigu žmogus j neužsidirbo? Pagaliau nesuprantu,
kod l žmon s, esantys aistros ir neišmanymo gunose, lieka nepatenkinti, jeigu j norai išpildomi?
Autorius: Taip, Dievas visada duoda žmogui tai, ko anas nori. Bet anas
dažnai nori daugiau, negu nusipeln , tod l simaišo likimas ir visas pageidaujamas g rybes perskirsto ne pagal b tinum , o sutinkamai su žmogaus
troškimais.
Kiekvienas žmogus turi tam tikras dorybingumo atsargas, ir j dydis priklauso nuo to, kiek ger darb jis atliko praeityje. B tent nuo j skaičiaus
priklauso, koki gerov mes tur sime šiame ir kitame gyvenime. Ji ateina
vairiais pavidalais – kaip sveikata, laisvas laikas, šeimynin laim , turtai,
garb ir pan. Visa tai mums paskirsto likimas – sutinkamai su m s norais.
Sakykim, mes turime ger sveikat ir nemažai laisvo laiko. Jeigu mes
norime daugiau pinig , negu likimo lemta, tada prisieis daugiau dirbti, tai
yra, sumaž s laisvo laiko. Taigi, viena gerb vio forma pereina kit . Jeigu
nenorime prarasti laisvo laiko, tada reik s intensyviau dirbti, o tai atsilieps
sveikatai. Pirmu atveju pinigais virsta laisvas laikas, antru – sveikata. Tokiu
b du, bendras mums skirt g rybi kiekis išlieka, keičiasi tik j procentinis
santykis. Gauname daugiau pinig , užtat prarandame sveikat arba laisv
laik . Tačiau gobšuolius tai nelabai jaudina. Jie tik džiaugiasi ir visai negalvoja apie galimas negatyvias pasekmes. O jos anksčiau ar v liau b tinai pasireikš. Štai tada tas žmogus supras, kad jis persisteng , god damasis pinig
ir prarado daug brangaus laiko bei sveikatos.
Skaitytojas: Čia aš su jumis nesutinku. Taip, prarandam sveikat ir laik , bet užtat gauname, ko nor jome. Juk visi žmon s tam ir dirba, tik damiesi patenkinti savo materialius poreikius, kurie vis d lto yra, norim mes to ar
ne. Argi blogai tur ti didesn but ? Gakvokime blaiviai, orientuodamiesi
gyvenimo realijas. Nor dami susikurti kažkok komfort , mes turime kažk
aukoti: sveikat , laik , dar kažk .
Autorius: O kuriems galams tas komfortas, jeigu jau n ra sveikatos?
Skaitytojas: Atleiskite, kiekvienas turi pasirinkimo laisv ir pats sprendžia, k jam pasirinkti. Vieniems geriau didelis butas, kitiems – laikas ir
sveikata, tegu ir teks ankštai gyventi.
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Autorius: Bet kam sergančiam ir iš darbo neišlendančiam žmogui didelis butas?
Skaitytojas: Tai sunku suprasti, bet vis tik daugelis šito nori.
Autorius: Tai vis aistros gunos taka. Tod l toks žmogus dažnai pats negali paaiškinti, kam jam reikia didesnio buto, nors yra šventai sitikin s, kad
jis jam b tinas („Kaipgi, pas kitus yra, o pas mane“).
Skaitytojas: Na, o kaip j s pats galvojate, kam ji vis tik jam reikalinga?
Autorius: Kad prieš mirt gal t sk stis, jog vis gyvenim nežinia kam
dirbo.
Skaitytojas: O vaikai? Argi jie neverti gauti t v but ?
Autorius: Protingas žmogus supranta, kad butas, atiduotas vaikams, neatneš jiems daug laim s, nes jie nesugeb s tinkamai vertinti to, k jis taip
sunkiai uždirbo.
Skaitytojas: Gal tada geriau iš viso nesistengti ir gyventi švilpaujant?
Autorius: Ne, geriau apie tai visai negalvoti. Reikia darbuotis su meile
pačiam darbui, o gaut uždarb skirstyti pagal šventrašči nurodymus.
Skaitytojas: Bet aš j nežinau.
Autorius: Tai pasiskaitykite.
Skaitytojas: Kada skaityti, jeigu neužtenka laiko net su žmona pabendrauti?
Autorius: Tai atsisakykite nereikaling dalyk . Nereik s tiek daug dirbti, kad juos sigytum, ir atsiras laisvo laiko. O tada prašom – s d kit ir skaitykit šventraščius.
Skaitytojas: Atvirai kalbant, atsisakyti t taip vadinam nereikaling
dalyk tiesiog ne manoma. Juk nuolatos prisieina bute kažk tvarkyti, remontuoti – arba pačiam, arba samdyti žmog . Visam tam reikalingi pinigai,
kurie iš dangaus nekrenta. Gyvenimas susideda iš nesibaigianči r pesči
bei r pest li .
Autorius: Tai vis tod l, kad j s nežinote, iš ko susideda tikroji laim .
Savo prigimtimi mes esame dvasin s sielos, vadinasi, norime, kad laim s
jausmas nuolatos did t . Tai manoma, bet tik dvasiniame pasaulyje. Problema ta, kad m s neribotiems dvasiniams norams sparnus palaužia materiali
gamta, kuri gali suteikti tik ribot laim . Kod l, tur dami vis daugiau ir daugiau, mes vis tiek dar kažko pasigendame?
Skaitytojas: Žinoma, kartas nuo karto reikia kažk sigyti, juk daiktai
d visi.
Autorius: Tačiau daugum daikt žmon s sigyja d l kit priežasči .
Kad ir tur dami visa, kas b tina, mes vis galvojame, k čia dar sigijus.
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B dami amžinos prigimties, mes niekada nepasitenkinsime tuo, k turime.
Siekdami gyvendinti visus savo materialius norus, mes darom s vis nelaimingesni, ligoti ir nerandame laisvo laiko, kur skirtume išsivadavimui iš
min t kanči .
Sakykite, k jums dabar reikia skubiai sigyti, žinoma, jeigu tai ne paslaptis?
Skaitytojas: Nauj televizori ir nauj šaldytuv .
Autorius: Pas jus, vadinasi, n ra nei vieno, nei kito...
Skaitytojas: Yra, kol gi, bet juos jau baisu ži r ti. Draugai, matomai, jau
patyliukais šaiposi iš man s. Argi malonu prieš juos pasirodyti skurdžiumi?
Autorius: Na, k gi, draugai – rimta priežastis. Bet jums pačiam tie daiktai, tikiuosi, dar tinka?
Skaitytojas: Atvirai kalbant, nelabai.
Autorius: Jie blogai dirba?
Skaitytojas: Ne, paprasčiausiai morališkai paseno.
Autorius: Bet jeigu jie jums anksčiau tiko, tai ko dabar spardot s?
Skaitytojas: Nes reikia paisyti laiko reikalavim .
Autorius: Na, pakeisite tuos du senukus, paskui užsimanysite dar k
nors pakeisti...
Skaitytojas: Aha, sekcij , aš apie tai jau galvoju, bet ji dar pakenčiama.
Autorius: Štai, matote, taip ir vargsite vis gyvenim , nes norai persveria galimybes. Visa tai neatneš jums laim s, o tik ligas ir nuovarg nuo
gyvenimo.
Skaitytojas: O tai ko tada siekti?
Autorius: Jeigu mes norime b ti laimingi, tai nereikia gyvenimo tikslu
pasirinkti materiali nor tenkinim . Reikia pasistengti suprasti, k reikia
daryti, kad išvengtume žemutini gun takos ir pakiltume doryb s gun ,
kuri pati atneš mums laim . Tod l, prieš imdamiesi gyvendinti kokius nors
sumanymus, turime išsiaiškinti, kokios gunos juos išprovokuoja.
Skaitytojas: Ir kas nuo to pasikeis mano gyvenime?
Autorius: Pradžioje atsiras šiek tiek blaivesnis poži ris savo veiklos
pasekmes. Žmon s, kuriuos takoja aistros guna, pasmerkti sunkiam darbui.
Jie netur t labai tik tis, kad ateityje atsiras daugiau laisvo laiko. Atvirkščiai,
aistros guna taip tvarkosi, kad jie tur s vis mažiau ir mažiau laiko. Žmogus,
tai suvok s, prablaiv ja ir pradeda galvoti, kad toliau taip gyventi negalima.
Tie, kuriuos takoja neišmanymo guna, nuoširdžiai tikisi, kad su jais bus
elgiamasi garbingai. Tipiška iliuzija. Ši guna s žining žmoni neprileidžia
prie savo globotini , tod l jie neišvengiamai bus apgauti. Tik doryb s gunoje
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galima jaustis šiek tiek laisvesniu, bet ir ji turi savo r mus.
Skaitytojas: Jeigu gunos mus taip supančioja ir j ne manoma veikti,
tai gal išvis geriau nieko nedaryti, tegul jos dirba savo darb .
Autorius: J s giesmel nesikeičia: imkim, brolyčiai, ir nieko nedarykim. Štai jums tokia analogija: iš kambario išeiti galima dviem b dais.
Pirmasis – per duris, antrasis – išgriauti kakta sien . Antruoju atveju mes
turime didel pasirinkim , nuo kurios vietos prad ti – siena tai nemaža. Jeigu
d l koki nors neaiški priežasči mes nepramušime sienos, tada gal geriau
per duris neiti, o s d ti ir žliumbti, ar ne? Juk paprastai mes taip ir galvojame. Užuot išsiaiškin gun veikimo mechanizm ir kaip iš jo ištr kti, mes
bandome su jomis kovoti. Nesvarbu, kad nieko nelaimime, užtat yra laim s
alternatyva – prisigerti ir užsimiršti, arba bukai spoksoti televizori .
Skaitytojas: Bet juk j s nuolatos kalbate, kad gunos apriboja m s galimybes. Vadinasi, nusivylimas yra normalus reikalas. Ir tada belieka ži r ti
televizori .
Autorius: Reikia ne dykin ti, o mokytis pakelti visus sunkumus ir tuo
pat metu orientuoti savo s mon dvasinius dalykus, skaitant šventraščius
ir bendraujant su dorybingais žmon mis. Tačiau daugumai visai ne domu,
kaip reikia gyventi teisingai, kur kreipti savo pastangas. Mokydamiesi iš
Ved , mes gal sime išeiti per duris; priešingu atveju gyvensime „kaip visi“,
bandydami kakta sienos tvirtum .
Žmogus, kuris vadovaujasi Ved nurodymais, gyvena intelekto lygmenyje, tod l visada randa išeit iš pačios sud tingiausios situacijos.
Skaitytojas: Nesuprantu, kaip visa tai susij su prisirišimu prie materialios gerov s.
Autorius: Labai paprastai. Aistros guna pakiša mums visokias iliuzijas apie turtus, šlov ir kitus materialius blizgučius ir tokiu b du slepia nuo
žmoni tikr j j problem priežast – potrauk pinigams. Tod l žmon ms
atrodo, kad j problemos kyla ne iš j pači , o d l išorini aplinkybi . Pavyzdžiui, dažnai atrodo, kad valdžia visiškai mumis nesir pina.
Skaitytojas: Na, ir kas? Man irgi atrodo, kad aplinkiniai nesugeba tinkamai vertinti mano pastang , nors aš ir stengiuosi j pači labui.
Autorius: Mintydamas, kad d l jo problem kalti kiti, bet jokiu b du
ne jis pats, žmogus neišvengiamai darosi nelaimingas. Užuot skait s šventraščius ir gilin sis j nurodymus, kaip teisingai gyventi, jis skaito visoki
bevert lekt r , kuri j galutinai tikina, kad šis pasaulis labai neteisingas.
Nebesimanydamas, kaip pakeisti savo gyvenim , žmogus kovoja su tomis
aplinkyb mis, kurios, jo manymu, kuria visas problemas. Jeigu „netikusi“
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žmona – reikia j aukl ti, jeigu n ra pinig – reikia kažkaip j gauti, skauda
kepenis – reikia juos gydyti.
Žmon s, d l savo problem kaltinantys kitus, nesupranta, kad, sakykim,
tuščios pinigin s priežastis gl di juose pačiuose, kad tai yra j vidin problema, o ne išorin . Tačiau aistros guna tikina m s prot : „Gauk pinig ,
ir b si laimingas. D l vis tavo problem kaltas skurdas“. Taip suklaidinti
žmon s daužo kaktomis sien ir negalvoja apie vidines problemas. Vienintel mintis – kaip nors prasimanyti pinig . O jeigu, j nuomone, tam trukdo
kiti, jie persiima negatyvia s mone, susigadina su visais santykius ir galiausiai tikrai nuskursta. Taip aistros guna nurodo mums neteising tiksl , kur
orientuojame visas pastangas.
Skaitytojas: Kokia tur t b ti teisinga s mon , norint b ti turtingesniam
ar išsigydyti lig ?
Autorius: Vedos sako, kad jeigu n ra pinig , reikia veikti savo šykštum ir mokytis b ti nesavanaudiškam. Jeigu skauda kepenis, v lgi reikia
veikti tam tikras charakterio savybes – šiuo atveju piktum bei prievartos
pom g , ir mokytis atleisti.
Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad panašiuose samprotavimuose n ra jokios
logikos, tačiau v liau, mokantis išsivaduoti iš gun poveikio, ji palaipsniui
išryšk ja. O išsivaduoti galima, nustojus savo problemas vertinti kaip išorinius veiksnius. Visos problemos yra mumyse. Jeigu tapsi nesavanaudžiu
– ilgainiui praturt si; jei b si nuolankus – kepenys atsigaus, o jeigu d l netikusi šeimynini santyki kaltinsi tik save – jie taisysis.
Doryb s guna mums visada nurodo tikr j problem priežast . Finansiniu atžvilgiu ji formuluojama taip: „Siekdamas pinig (savo darbo rezultat ), žmogus aistros gunoje galvoja, kad visi nemalonumai atsiran- da d l to,
kad jis yra neturtingas. Tačiau iš tikr j tie nemalonumai atsiranda d l pernelyg didelio potraukio pinigams. D l jo mes prarandame sveikat ir laik , o
pelnome tik nusivylimus ir skurd .
Skaitytojas: Mokaisi, mokaisi ir kvailiu miršti.
Autorius: Viskas priklauso nuo to, ko mokiniesi. Jeigu sieki dvasini
žini , tai senatv je b si išminčius.
Išvada: visos materialios gamtos gunos mus prirakina prie sav s. Jeigu
doryb s guna patraukia laim s poj čiu ir žiniomis, tai aistros guna – tik jimu b sim gerov . Praktiškai šis tik jimas mus lydi vos ne nuo lopšio. Tai
susij su tuo, kad m s planetoje vyrauja b tent toks laim s supratimas, ir
dauguma žmoni gimsta su vienu tikslu – patirti t laim . Tod l jie net negali
pagalvoti, kad tai klaidinga nuomon . O aistros guna tuo neapsiriboja ir at61

ima bet koki galimyb pajusti bent šeš l tos laim s, kuri patiria dorybingi
žmon s.
Mus supa daugyb žmoni , nusivylusi kova d l savo gerov s. Tačiau
m s asmeninis egoizmas tvirtina, kad su mumis tikrai taip nebus, ir mes
imame vaikytis pinig ir prestižo. Vienok aistros guna, duodama materialias
g rybes, kartu didina ir m s poreikius, gobšum , konkurencij bei atšiaurum , kurie galiausiai atima ir pinigus, ir reputacij . Taigi, savanaudis žmogus gali dirbti persipl šdamas, bet visos pastangos neatneš jam papildomos
laim s.
D damas vis didesnes pastangas, žmogus nepastebi, kad palaipsniui
praranda sveikat ir netenka taip brangaus laiko – nat rali materialios
laim s šaltini . Ir tik senatv je jis netik tai aptinka, kad visas jo gyvenimas
tebuvo tuščias laiko švaistymas. Taip jo s mon palaipsniui užvaldo neišmanymo guna, tvirtinanti, kad visas pasaulis – vien tik apgaul ir prievarta.
Kaip mus supan ioja neišmanymo guna
Nepakeitus savo poži rio gyvenim , niekas negali atsilaikyti prieš aistros gun , didinanči problemas ir atšiaurum . Tod l žmogus, nusprend s
savo gyvenim pašv sti pinig vaikymuisi, anksčiau ar v liau pradeda jausti
nepasitenkinim savo likimu. Jis pasireiškia pykčiu giminaičiams, bendradarbiams (kurie, matai, nesugeba jo suprasti), supantiems žmon ms, tautai, valdžiai ir t. t. Savanaudiškumas kiekvien privers išgyventi nusivylimo
jausm , ir nuo to momento j prad s takoti ne tik aistros, bet ir neišmanymo
guna.
Skaitytojas: Kokia neteisyb – užuot pad j s žmogui suvokti, kaip b ti
laimingam, likimas j nusviedžia dar didesnes degradacijos gelmes.
Autorius: Jeigu žmogus susiduria su problemomis, vadinasi, jis elgiasi
neteisingai. O jeigu jis dar užsispiria ir nepasidaro išvad , kaip blogai b ti
egoistišku, ir stengiasi bet kokia kaina praturt ti, doryb s guna bej g jam
pad ti.
Skaitytojas: K reiškia „užsispiria“? Negi yra žmoni , kurie, susid r
su problemomis, nenori pakeisti savo gyvenimo ir tapti laimingais?
Autorius: Visi nori b ti laimingais, žinoma, bet skirtingai. Doryb s
guna visada pasiruošusi pad ti, tetr ksta mažo nieko – j reikia pasirinkti
savanoriškai. Gamtos d sniai tokie teisingi, kad niekada neatima iš žmogaus
pasirinkimo laisv s, tod l mes visada galime ieškoti laim s, kur panor j .
Kol mes nenusivilsime savo egoistine laim s koncepcija, tol nepateksime
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doryb s gunos globon. O jeigu ir aistros guna m s neišmokys siekti dvasini dalyk , tada pateksime neišmanymo gunos letenas.
Skaitytojas: Kod l niekas negelbsti žmoni , paskendusi savo nuod m se?
Autorius: Žinote, iš aukštesni j planet pas mus nuolatos ateina vair s išminčiai, kurie bando mums pad ti savo dvasin mis žiniomis. Tačiau
dauguma žmoni juos nekreipia jokio d mesio. Priežastis – neteisingas pasirinkimo laisv s suvokimas. Jiems tas saldus žodis laisv reiškia galimyb
tenkinti savo troškimus ir daugiau nieko.
Skaitytojas: Kažkaip negird jau, kad Žem je gyvent ateiviai iš kit
planet ir perdavin t mums savo žinias.
Autorius: Mes čia visi „ateiviai“, nes jau milijonus kart gim me vairiose visatos planetose. Kiekvienoje iš j mes tur jome k n , pritaikyt gyventi b tent tos planetos s lygomis. Taip ir didieji išminčiai, ateinantys čia iš
kit planet , gimsta žmogaus k no formose.
Skaitytojas: Kaip juos atskirti nuo paprast žmoni ?
Autorius: Pagal j nepriekaištingus poelgius ir išaukštintas charakterio
savybes – nuolankum , gailestingum ir tvirt ryžt padaryti mus laimingais.
Be to, jie pašvenčia savo gyvenim Dievo ir žmoni tarnystei, o ne savo asmeniniams ar šeimyniniams reikalams.
Reikia pasakyti, kad tokie žmon s, kuriems b dinga meil Dievui ir nesavanaudiškumas, Žem je negimsta vien tik d lto, kad pas juos susikaup
gera karma. Iš aukštesni j planet ar netgi iš dvasinio pasaulio jie dažniausiai ateina su vienu tikslu – pad ti mums atrasti laim .
Skaitytojas: Jeigu jau jie tokie išminčiai, tai tegu ir paaiškina mums,
neišman liams, kaip teisingai gyventi.
Autorius: Neišman liai negirdi savo s žin s balso, tod l jiems labai
sunku klausytis s žining žmoni . Nesitik dami prakusti s žiningu darbu,
jie imasi toki priemoni , kaip gudrumas, prievarta ir žiaurumas, ir naudojasi žmoni silpnyb mis, siekdami jais manipuliuoti. Kartais jie taip viskuo
nusivilia, kad ieško laim s ištvirkaudami, girtuokliaudami ir svaigindamiesi
narkotikais.
Skaitytojas: Kaipgi žmogus patenka tokias pinkles? Juk kiekvienas
turi bent kiek blaivo proto, kad gal t susim styti ir neužsimin ti panašiomis kvailyst mis.
Autorius: Nedorybingos veiklos pradžioje neišmanymo guna leidžia
žmogui pajusti, kad už savo darbelius jis liks nenubaustas. Veikiamas šios
iliuzijos, jis praranda paskutinius blaivaus proto likučius, ir tada jo gyveni63

mas galutinai virsta košmaru.
Skaitytojas: O kod l negal t b ti atvirkščiai? Kad žmogus iš pat pradži pajust atpildo neišvengiamum ? Kiekvienas turi žinoti, kas jo laukia
ateityje.
Autorius: Kartais taip b na, kai dar ne visai paged s žmogus atpild
gauna iš karto. Tai reiškia, kad jis neturi didelio polinkio neišmanymo gunos
teikiamai laimei. Tačiau kiti pradžioje sugeba išsisukti nuo likimo paruoštos
bausm s. Taip yra tod l, kad j s mon užvaldyta labai stipraus noro daryti visokias piktadarybes ir gyventi nebaudžiamiems. Kaip žinote, bet kuris
noras, jeigu jis stiprus, yra išpildomas, tod l žmogus kartais gali susidaryti
nuomon , kad jam viskas leidžiama. Bet taip t siasi tik tol, kol pasibaigia
geros karmos atsargos. O tada prisieina už visk atkent ti.
Nusprend , kad gyvenime neapsieis be apgaul s ir prievartos, tokie žmon s galutinai leidžiasi užvaldomi neišmanymo gunos. Rezultate jie praranda
gerus draugus, pagenda santykiai su artimaisiais, sustipr ja bjaur s polinkiai (kazino, pornoilmai, viešnamiai). Neilgai trukus mityba, k no prieži ra, esmini dalyk suvokimas taip pat patenka neišmanymo gunos takon.
Atsiranda didelis potraukis m sai, alkoholiui, narkotikams. Taip neišmanymo guna palaipsniui apima visas žmogaus gyvenimo sferas, tačiau jis pats
nemato jokios tragedijos, nemato savo degradacijos, tod l atsisakyti tokio
gyvenimo b do n ra paprasta. Dauguma žmoni aplamai neturi žalio supratimo, k reikia konkrečiai daryti, norint pakeisti savo gyvenim , tod l
naudojasi neveiksmingais metodais, nuoširdžiai pasitik dami savo j gomis
ir prievartos galia. Tačiau žmoni meil s taip ne manoma užsitarnauti, o tuo
pačiu ir atsikratyti žaling proči .
Skaitytojas: Aišku. Savo ydas reikia myl ti, taip?
Autorius: Na, žinote... Tai dar blogiau.
Skaitytojas: Tada aš visai nesusigaudau, k daryti tokioje situacijoje.
Autorius: Gal jus paguos tai, kad esate ne vienišas – dauguma žmoni
taip pat nesupranta. Jie galvoja, kad savo yd reikia nek sti arba jas myl ti ir
puosel ti. Ir vienu, ir kitu atveju mes prie j tik dar labiau prisirišame. Tod l
geriau apie jas kuo mažiau galvoti, o koncentruotis veikl , kuri realiai ir
greitai pakyl s m s s mon aukštesn lyg .
Skaitytojas: Vadinasi, r koriui nereikia pergyventi, kad niekaip ne stengia pamesti nuodytis taboka, jam tik reikia visas pastangas skirti teisingos s mon s ugdymui. Bet vis tik – kaip išmokti negalvoti apie savo problemas? Ar aplamai tai manoma?
Autorius: Visi dorybingi žmon s tai sugeba.
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Skaitytojas: Nuostabu. Ir, žinoma, j s v l pasakysite, kad tokiose situacijose geriausia, k galima padaryti – tai kreipti mintis tarnyst Dievui.
Tada viskas išsispr s savaime.
Autorius: Žinoma. Tik negalvokit, kad užsiimdamas dvasine praktika, iš
karto pašalinsite visas problemas. Tam reik s kažkiek laiko.
Reikia pažym ti, kad kai žmogus pradeda kartoti šventus vardus, jis kreipia mažiau d mesio savo ydas. Palaipsniui, ilg laik pratinantis koncentruotis Diev , jos nepastebimai išnyksta.
Skaitytojas: J s taip reklamuojate švent vard kartojim , kad atrodo,
jog tai – panac ja nuo vis b d . Man tai atrodo truput keista...
Autorius: Aš tik persakau Ved nurodymus, kuriuose tvirtinama, kad
geriausias b das veikti visas problemas – tai su meile ir atsidavimu kartoti
šventus Dievo vardus. Aš žinau šimtus pavyzdži , kai narkomanai, prad j
eiti šiuo apsivalymo keliu, greitai ir praktiškai neskausmingai išsivaduodavo
iš narkotik priklausomyb s. Tai pats geriausias metodas, bet jeigu jis jus
erzina, aš galiu pasi lyti ir kitus, ne tokius efektingus. Pavyzdžiui, kodavim
ar narkologin dispanser . Labai norint, tai irgi padeda, bet tam reikia didžiuli pastang .
Skaitytojas: Norite pasakyti, kad kartojant šventus vardus, galima apsieiti be kovos?
Autorius: Aš tai pasakiau gal jau šimt kart , bet j s vis tiek nieko nesuprantate.
Skaitytojas: Tai kod l aš toks nesupratingas?
Autorius: Patik ti švento vardo galia trukdo tik vienas dalykas – m s
nuod m s, užgožiančios s žin s bals . Tod l, jei n ra tik jimo šia tiesa, geriausia j patikrinti praktiškai. Pradžioje šventus vardus rekomenduojama
kartoti automatiškai, nesigilinant j esm . Ilgainiui s mon apsivalys ir ateis supratimas, kokia galinga ši dvasin praktika.
Skaitytojas: Kas gi man trukdo ja užsiimti?
Autorius: Aš jau sakiau. Jums trukdo visoms materialaus pasaulio gyvoms b tyb ms b dingas pavydas Dievui.
Skaitytojas: Hm, pavydo kaip ir nejaučiu, yra tik šiokios tokios abejon s.
Autorius: Tai ir yra pavydas. Sutikite, kad visai nesunku su didžiausia
meile kartoti savo vard , bet jeigu mums kažkas nepatinka, tai mes kartoti jo
vardo tikrai nenor sime – ir dar su meile.
Skaitytojas: Galb t, galb t... Vienaip ar kitaip, staigiai pasikeisti ne manoma. J s pats sak te, kad charakteris keičiasi labai l tai.
Autorius: Sakiau ir sakysiu. Bet tai ne priežastis, d l kurios b t ga65

lima nekalb ti apie efektyviausius metodus, kurie tikrai mums gali pad ti.
Doryb s gunos prieglobstyje viskas pasiekiama be kovos. Argi toks faktas
nevertas d mesio? Tereikia nuolatos bendrauti su dorybingais žmon mis ir
kiekvien ryt kartoti šventus vardus. Tada net ir juodžiausiems narkomanams garantuoti pozityv s poslinkiai.
Skaitytojas: Bet tai ne taip paprasta, kaip atrodo iš j s kalbos. Aš pats
bandau kažk daryti reguliariai, bet kartas nuo karto norisi nuo to pails ti.
Autorius: Pastovumas atsiras tik tada, kai mes pajusime skon , arba potrauk tam, k darome. Tod l po kiekvieno eilinio nepasisekimo mes turime
v l ir v l bandyti. Bet jeigu mes to skonio savo veiklai nepajusime, tada, be
abejo, anksčiau ar v liau visa tai mums gris.
Skaitytojas: Kaip nustatyti, kokioje veikloje mes atrasime t skon ?
Autorius: Matosi, kad mažai skaitote šventraščius, tod l prisiimate nereikalingus žadus, kurie neteikia jums laim s ir ne kvepia jos siekti. Dar
man atrodo, kad jums tr ksta bendravimo su išaukštintomis asmenyb mis,
kuris skatina žmog atlikti savo pareigas ir sulaiko j nuo degradacijos.
Skaitytojas: O kod l j s nusprend te, kad aš prisiimu beverčius žadus?
Autorius: Kai žmogus prisiima tikrai ger žad , jis gauna pakankamai
kv pimo jo laikytis. O j s pats sak te, kad negalite ilgai laikytis duot žad .
Kai žmogus pasirenka veikl pagal savo prigimt , jis darosi vis laimingesnis, ir tada jo žadai b na stabilesni. Paprastai toks pasirinkimas turi atitikti psichines žmogaus savybes. Bet svarbiausia, kad pasirinkta veikla b t
grindžiama nesavanaudiškais motyvais, orientuotais aukščiausios tiesos
pažinim .
Skaitytojas: Kiek aš suprantu, bet kuris darbas anksčiau ar v liau pakyri. O kaip šiuo atveju?
Autorius: Kai žmogus su dideliu pakilimu tobulinasi, vargu ar jis tai laiko darbu. Užsi mimas, kuris patinka, tampa malonumu, o ne darbu. Nelieka
vietos nei nuovargiui, nei nepasitenkinimui.
Skaitytojas: O kokie žadai patys geriausi?
Autorius: Geriausia duot žad kuo daugiau bendrauti su šventais žmon mis ir kasdien kartoti tam tikr skaiči švent vard . Režimo laikymasis
taip pat geras dalykas.
Skaitytojas: Pas jus visada tas pat per t pat – dorybingas bendravimas
ir švent vard kartojimas. Gal yra ir kitoki rekomendacij ?
Autorius: Garsiame vediniame veikale Čaitanja-čaritamrita (Adi-lila
17.21) pasakyta: Šiame Kali amžiuje tobul jimui n ra kito kelio, n ra kito
kelio, n ra kito kelio, kaip tik kartoti šventus vardus, kartoti šventus vardus,
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kartoti šventus vardus.
Skaitytojas: Negi ten taip ir parašyta – po tris kartus?
Autorius: Taip, kad geriau tikint tokius abejojančius, kaip j s.
Skaitytojas: tikint ? Hm, kod l tada niekas tuo neužsiima?
Autorius: Visi, kurie tai daro, yra doryb s gunos takoje ir gerai supranta, kad m s laikais švent Viešpaties vard kartojimas yra pats geriausias
b das išsivaduoti iš gun poveikio. Jie turi sav j rat žmoni , su kuriais
bendrauja, ir tie, kuriuos valdo aistros guna, ten nepatenka.
Skaitytojas: Kod l j s man nuolatos prikišate, jog turiu netinkam bendravim ? Nors mano paž stami ir nepoteriauja, aš vistik juos laikau dorais
žmon mis.
Autorius: Gerai, tegu bus taip.
Skaitytojas: Na, žinote... Kada j s man pagaliau suprantamai paaiškinsite, kod l taip svarbu bendrauti su šventaisiais ir kartoti šventus vardus? Ir
kod l j s nieko nepasakojate apie kitus tobul jimo metodus?
Autorius: Bet aš juk nuolatos kalbu apie ši dviej dvasin s praktikos
metod pranašum , tačiau j s taip ir nesupratote, kad j d ka galima labai
lengvai pakeisti savo gyvenim . Kokia prasm kalb ti apie kokius nors kitus
metodus, kai j s šituos – pačius paprasčiausius ir efektyviausius – ži rite
taip nerimtai.
Skaitytojas: Iš kur j s žinote mano poži r ?
Autorius: Jeigu b tum t rimtesnis, nemosuotum t man po nosimi argumentais, b dingais aistros gunai.
Skaitytojas: Galb t... J s norite pasakyti, kad bendraudamas su šventais
žmon mis, aš prad siu keisti sav j pasaulio suvokim ?
Autorius: Aš jums tai sakiau gal milijon kart . Tai patikimiausias b das patekti doryb s gunos prieglobst , visai to net nepastebint. Ir tada visos
j s problemos spr sis automatiškai, savaime. Doryb s guna žmogui duoda
pakankamai žini , kad jis išvyst realius susikaupusi problem sprendimus. Bendrai pa mus, yra penki b dai, kaip užsitikrinti doryb s gunos glob : tarnauti Dievui, kartoti šventus vardus, bendrauti su šventais žmon mis,
rasti dvasin mokytoj ir laikytis jo nurodym , taip pat studijuoti šventraščius mokytojo prieži roje.
Skaitytojas: O žmon ms tarnauti nereikia?
Autorius: Reikia. Tokia tarnyst irgi pakyl ja iki doryb s gunos, jeigu ji
atliekama pagal šventrašči nurodymus. Kitaip galima priskaldyti malk ir
greitai viskuo nusivilti.
Skaitytojas: Tai, k j s pasak te, žmon ms neišmanymo gunoje tiesiog
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ne manoma atlikti. J s pats sak te, kad jie neklauso joki nurodym , o jau
kad jie studijuot šventraščius, tai n kalbos negali b ti. Bet jeigu koks nors
veik jas iš j tarpo ir pareikšt nor sekti j s patarimais, tai jis tikrai nepatik t , kad b tina bendrauti su šventais žmon mis.
Autorius: Taip, j s teisus. Faktiškai jiems pad ti gali tik vargas. Ir kada
jis galutinai juos suvarys rag , štai tada galima prieiti ir nuolankiai patarti.
Tačiau ir tokiose situacijose geras patarimas ne visada priimamas. Geriausias
efektas b va, kai žmogus, neapsik sdamas j užgriuvusi pragaišči , pats
prašosi patarimo. Štai tada jis tikrai b va pasiruoš s priimti ištiest pagalbos
rank ir sekti gautais nurodymais. Bet jeigu jis netur s tinkamo bendravimo,
tai v lgi n ra garantijos, kad viskas baigsis gerai.
Skaitytojas: Tai kaip vis d lto pad ti tokiam nelaim liui?
Autorius: Jeigu su juo bendraudamas neb site labai kategoriškas ir nepiršite savo nuomon s, tai išauš diena, kada jis pats paprašys pagalbos. Reikia tur ti didel kantryb ir daug gailestingumo, norint išpildyti ši s lyg .
Skaitytojas: Taip, neišmanymo guna – žiaurus dalykas. Kaip galima apsisaugoti nuo bet kokio jos poveikio?
Autorius: Tik tas, kuris visomis pastangomis stengiasi bendrauti su dorybingais žmon mis, gali atsilaikyti prieš jos poveik savo s monei. Ir sunku
pasakyti, koks likimas laukia to, kur takoja neišmanymo guna. Gal b t, jis
greitai atsipeik s ir supras, kad eina klaidingu keliu, o gal iki tokio prašvies jimo jis dar ilgai ir nuobodžiai degraduos ir kent s.
Skaitytojas: O kaip pad ti artimiesiems, kai jie yra neišmanyme?
Autorius: Yra du efektingi b dai: maitinti juos paaukotu maistu ir skardenti namuose rašus su dvasing asmenybi kartojamomis man- tromis.
Skaitytojas: Ar tai garantuoja s mon s pokyčius?
Autorius: Taip, bet greito rezultato nelaukite. Netgi tur damas labai stipr
nor , neišmanymo gunoje esantis žmogus negali greitai iš jos išsivaduoti.
Skaitytojas: Aš v l nesuprantu j s logikos. Juk sak te, kad visi m s
norai išsipildo, o dabar teigiate, kad vien tik noro išsivaduoti iš neišmanymo
gunos neužtenka, reikalingas ir pozityvus bendravimas.
Autorius: Jeigu šis noras yra silpnesnis už tuo metu veikiančias blogos karmos reakcijas, tada j reikia pastiprinti teisingu bendravimu. Labai
dvasingi žmon s, kartu b dami ir labai gailestingi, visada pasiruoš gelb ti
žmog nuo galimos degradacijos.
Skaitytojas: J s sak te, kad mažai kas apsaugotas nuo neišmanymo gunos poveikio. Tai reiškia, kad toki žmoni vis d lto yra?
Autorius: Taip, tai žmon s, kurie: 1) nuolatos bendrauja su šventais
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žmon mis; 2) visada vykdo j rekomendacijas; 3) baisiausiai stengiasi j
ne žeidin ti, netgi mintyse; 4) studijuoja šventraščius; 5) stengiasi pritaikyti
juos praktikoje. Štai tokie žmon s visada apsaugoti nuo neapgalvot poelgi ,
kurie ir pritraukia neišmanymo gun . Bet jeigu jie kartais ir pasielgia neapgalvotai, tai tuoj susivokia ir atgailauja.
Skaitytojas: Taigi bendravimas su šventaisiais ir šventrašči studijos yra
pati geriausia apsauga nuo nes kmi , taip?
Autorius: Taip, bet dar geresn apsaug duoda Pats Viešpats, ir daugiausia tiems, kurie Jam tarnauja, kartodami Jo vardus. Toki pat galimyb
apsaugoti turi ir Viešpačiui atsidav išminčiai.
Skaitytojas: Tarnyst Dievui kaipo tokia man dar kol kas ne visai suprantama, bet galvoju imtis šventrašči studij .
Autorius: Tada geriau prad kite nuo Bhagavadgytos.
Skaitytojas: Gerai. Bet liko dar vienas neaiškumas. Kaip savyje galima
pajusti t s mon s b kl , kuri prišaukia aistros ir neišmanymo gunas?
Autorius: Palikim ši tem kitam kartui, o dabar suveskime šio pokalbio
balans .
Išvada: bet kuris žmogus, jeigu jis neskaito šventrašči ir nebendrauja
su šventaisiais, link s daryti klaidas, ir kai j susikaupia aukščiau galvos, jis
nori nenori tampa neišmanymo gunos auka. Tada jam sukyla mintys, kad šis
pasaulis labai neteisingas, tod l vienintel išeitis – imtis prievartini metod
ir j d ka visiems rodyti savo teisum . Taip neišmanymo guna, pasinaudodama m s iliuzijomis apie savo sivaizduojam galyb , galutinai mus
supančioja.
Kiekvieno žmogaus gyvenime pasitaiko atvej , kai vardan teisingumo
reikia b ti griežtu ir netgi bausti. Tokiais atvejais svarbu išvengti klaid ,
tod l reikalingas kvaliikuotas patar jas, toks, kuris remiasi tik šventrašči
nurodymais. Tačiau kartais neišmanymo gunos taka b va tokia stipri, kad
nepadeda net kvaliikuočiausi patarimai. Tada jau gelbsti tik bendravimas
su šventomis asmenyb mis. Žmogus gali netur ti joki dvasini žini , tačiau
dalyvaudamas kolektyviniame švent vard kartojime ir kituose religiniuose
renginiuose, jis nepastebimai išsivaduoja iš neišmanymo gunos gniaužt ir
nustoja degraduoti.
Žmon s, galvojantys, kad išvengs problem savo pastang d ka ir pasikliaujantys prievartiniais metodais, tikrai neišvengs neišmanymo gunos
„globos“. Tačiau didel s kančios ir jiems pad s atsikratyti neteisingos savimon s. Anksčiau ar v liau, gal po daugyb s gyvenim gyv n k nuose, jie
pagaliau sugeb s siklausyti švento žmogaus patarimus.
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Praktiniai patarimai, pad siantys mums pakeisti sav j
laim s supratim
Jeigu j s maždaug susigaud te, kaip išsivaduoti iš aistros ir neišmanymo
gun takos, tada tas žinias užtvirtinkime papunkčiui.
1. Reikia ieškoti dvasing , švent žmoni ir j teirautis, koki šventrašči nurodymais jie vadovaujasi (nesgi reikia sitikinti, kad jie turi praktin
vert ).
2. Pasirinkus vien ar kit šventrašt , reikia pasirinkti ir dvasinius mokytojus, kurie pad s mums perimti t šventrašči žinias.
3. Nusprend , kad šventraščiuose pateikiamos žinios n ra išsigalvojimai,
patik kite jomis bent jau teoriškai...
4. ... ir bandykite jomis vadovautis.
5. sitikin šventrašči nurodym teisingumu, prisiverskite keisti savo
gyvenim .
6. Neskub dami ir niekam nesudarydami r pesči , eikite pasirinkta
kryptimi.
7. Norint tvirtai jaustis šiame kelyje, reikia kuo griežčiau vykdyti visus nurodymus ir laukti palanki galimybi pakeisti savo gyvenim ger j
pus .
8. Visos šios veiklos poveikyje b tinai atsiras potraukis dvasingesniam
gyvenimui ir supratimas, kad toliau gyventi taip, kaip seniau, negalima. Norint neskausmingai persiorientuoti naujam gyvenimui, reikia mokytis, kaip
tai daryti, nesukeliant problem mus supantiems žmon ms.
9. Žmogus, pra j s visus aukščiau pamin tus etapus, gali b ti garantuotas, kad jo s mon bus takojama doryb s gunos, o jo gyvenimo s lygos
keisis: ger s santykiai su artimais žmon mis, sveikata, darbo s lygos ir santykiai kolektyve, o taip pat psichin b kl .
10. Dar v liau atsiras realios galimyb s teigiamai takoti savo vaikus,
giminaičius, bendradarbius ir pan.
11. Sutvirt jus psichiškai ir iziškai bei susiklosčius palankioms aplinkyb ms tolesniam progresui, b tinai reikia didinti dvasin s praktikos intensyvum , ir kiekvien nauj žingsn reikia aptarti su savo dvasiniu mokytoju,
kur šiame dvasinio gyvenimo etape jau pageidautina tur ti.
Visos nurodytos permainos, kaip taisykl , vyksta l tai ir, svarbu pažym ti, tarytum savaime. Gali susidaryti sp dis, kad tiesiog likimas tapo palankesnis, ir daugiau nieko. Tačiau iš tikr j už viso to slypi labai didelis darbas
su savimi, ir b tent tod l s mon prad jo takoti kitos gunos.
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Skaitytojas: Ar ilgai truks tas s mon s virsmas? Galb t šiame procese
yra kažkokie d sningumai?
Autorius: Permain greitis priklauso nuo proto užterštumo ir intelektualumo. Pagal šiuos požymius galima išskirti tris pagrindinius atvejus. Pirmasis – kai žmogus lengvai eina per visus aukščiau pamin tus etapus, atsikrato
daugumos savo charakterio tr kum ir jo likimas sparčiai keičiasi, vadinasi,
jis tikrai labai protingas.
Skaitytojas: Kaip pažinti tok žmog ?
Autorius: Neži rint palyginti nedidel dvasin praktik , jis ne tik klausosi vyresni j pamokym , bet ir griežtai j laikosi; taip pat jau sugeba vesti
žmones su savimi. Antrasis atvejis: jeigu žmogus sunkiai atsikrato savo tr kum , vadinasi, j tebevaldo aistros guna, o intelektas gana silpnas. Tod l
jis netur t tik tis greit pozityvi permain savo gyvenime, bet stiprinti
intelekt , nes tik su jo pagalba galima pakeisti savo mintis ir norus.
Skaitytojas: Kaipgi atlaikyti tok ilg keli ?
Autorius: Jeigu žmogus bendrauja su šventomis asmenyb mis, jam n ra
ko nerimauti, sulauks jis doryb s gunos, ar ne. Svarbiausia – neprarasti tokios bendrijos.
Dabar – trečiasis atvejis. Jeigu žmogus negali pamesti savo blog proči , jis yra visiškame neišmanyme, o jo intelektas – silpnutis. Vienintel
viltis šiuo atveju – nuolatinis bendravimas su šventais žmon mis, kitaip tolesn ir visiška degradacija tiesiog neišvengiama. Tačiau netgi esant tokiam
bendravimui, jo gyvenimo s lygos gali ilgai nesikeisti, vienok, kai ateis palankaus likimo metas, pokyčiai s mon je vyks gana greitai, maždaug pagal
antr atvej .
Skaitytojas: Kaip sužinoti, kada likimas bus palankesnis?
Autorius: Reikia kreiptis vedin astrolog – jis pasakys. O šiaip jau
svarbiausi rol m s likime atlieka darbas su savimi.
Skaitytojas: K patartum te nelaim liui, pas kur silpnas intelektas, o ir
charakteris keičiasi labai l tai?
Autorius: Jis turi apsiginkluoti kantrybe. Charakteris negali taip greitai
pasikeisti, juk jis formavosi daugyb gyvenim . Tiesiog reikia j keisti, neži rint niek . Su likimu kovoti nereikia, reikia kovoti su savimi.
Skaitytojas: Savo laiku man atrod , kad aš jau atsikračiau kai kuri netikusi bruož , bet jie kartais visai netik tai v l pasireiškia. Kod l?
Autorius: Kai kurie m s charakterio bruožai slypi labai giliai, tod l
b va sunku suprasti, kad jie dar teb ra pas mus. Bet kuri charakterio savyb
j g semiasi iš m s praeities poelgi , ir kol nesudeginsime vis nuod mi ,
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tie nepageidaujami bruožai v l ir v l pasirodys. Aiškus ženklas, rodantis, kad
jie sukilo pavirši , yra netik tai mus užgri vantys visokie vykiai, kurie ir
suaktyvina tuos netikusius bruožus.
Skaitytojas: O man atrodo, kad jie pas mane atsiranda kažkur iš šalies.
Aš juk nesu toks suged s. Tereikia dar trupučio pastang atstatyti teisingus
santykius, ir viskas bus gerai.
Autorius: Taip atrodo ne tik jums. Žmogus, takojamas aistros gunos,
vis savo problem priežasči ieško j supančiame pasaulyje. Tod l jam sunku suprasti, kiek purvo yra mumyse pačiuose. Nors truput prad jus dirbti
su savo charakteriu, galime lengvai pasteb ti, kad blogi charakterio bruožai nyksta labai l tai. Esant aistros gunos takoje, dar galima save kažkiek
kontroliuoti, tik ne manoma savarankiškai sisavinti t metod , kuris leidžia
greitai keisti savo charakter . Tod l, neži rint didelio pasitik jimo savo j gomis ir užimtumo, žmogus, esantis aistros gunoje, turi atrasti j g , laiko
ir noro kreiptis dvasin mokytoj ir prašyti jo globos. Žmogui, esančiam
neišmanyme, tai nepasiekiama, jis negali savarankiškai kontroliuoti sav s
ir lavinti intelekt . Susidurdamas su problemomis, jis nervinasi ir dar labiau
komplikuoja situacij , kol pagaliau prieina liepto gal . Tik tada jam atsiranda
galimyb kažk pakeisti savo gyvenime.
Skaitytojas: O k daryti tokiam žmogui, kuris supranta, kad gyvena neišmanyme, ne taip, kaip reikia?
Autorius: Protingiausia, k jis gali padaryti – tai atgailauti už savo vaidybas ir pasistengti nuolankiai kreiptis pagalbos tuos, kurie jau kažko pasiek
kovoje su gamtos gunomis. Bet dažniausiai jie, net atgailaudami, pasitiki tik
savo j gomis, tod l visos j pastangos pasmerktos žlugti.
Skaitytojas: Kod l žmon s neišmanymo gunoje b tent taip elgiasi?
Autorius: Priežastis paprasta – didžiulis egoizmas. Tai jis mus verčia
pernelyg pasikliauti savo j gomis kovoje su gunomis. Galvodami, kad visos
problemos yra išorinio pob džio, mes dažnai kovojame su „blogomis gyvenimo s lygomis ir netinkamu elgesiu m s atžvilgiu“. Netur dami žalio supratimo apie mus takojančias gunas, mes dirbame iki pamišimo, galvodami,
kad tai pad s mums praturt ti, su visais pykstam s, skaudiname savo vaikus
ir artimuosius, prikaišiodami jiems netikusius poelgius. Mes norime pakeisti
žmoni santykius su mumis, bandydami juos visaip takoti, tačiau tai beviltiškos pastangos. Reikia keisti save, o ne kitus.
Skaitytojas: Paaiškinkite detaliau, kokiu b du, keisdami save, mes pakeisime žmoni poži r mus?
Autorius: Šiaip jau viskas priklauso nuo gun . Kai tik pasikeis m siškis
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laim s suvokimas, mus tuoj pat prad s takoti kita, aukštesn guna. O kai
pasikeis m s s mon , savaime pasikeis ir žmoni poži ris mus.
Skaitytojas: Šiuolaikin psichologija tvirtina, kad tai galima pasiekti,
keičiant savo elgsen . Dar daugiau, reikia labai gerbti save, tada ir aplinkiniai jus gerbs. Toks supratimas prieštarauja Ved teiginiams.
Autorius: J s teisus. Jeigu mes dirbtinai keisime savo elges , nekeisdami s mon s, tai ir žmon s mums dirbtinai šypsosis. Bet toks apsimetimas nei
mums, nei jiems laim s daugiau neprid s. Visokie santyki gerinimo kursai,
kuri metodika skirta didinti netikr ego (laikyti save geresniu, nei esi), yra
visiškoje aistros gunoje ir nepad s iš pagrind pakeisti savo charakter .
Skaitytojas: Nejaugi pakeisti savo charakter galima, tik pakeitus sav j
laim s supratim ?
Autorius: Protas pats sav s nepakeis, tai gali padaryti tik intelektas. O
intelektas priklauso nuo žinojimo, kas yra laim . Jeigu žmogus galvoja, kad
laim – tai pinigai, jis negal s elgtis nesavanaudiškai ir bus visiškai takojamas aistros gunos. Tod l jis negal s išsiugdyti nei vieno dorybingo bruožo.
Toks žmogus, kiek jis besistengt , negal s tapti tikrai s žiningu, geru, jautriu, kukliu ir nuolankiu, bet jis greitai išmoks imituoti šias savybes. Visas
jo gyvenimas bus vienas didelis spektaklis, kuriame tetr ks vieno dalyko
– laim s.
Skaitytojas: Vadinasi, tik tis permain savo charakteryje žmogus gali tik
tada, kai supras, jog gyvenimo tikslas – ne materialios gerov s siekimas?
Autorius: Tokia Ved išvada.
Skaitytojas: Tai perdaug revoliucingas teiginys. Jeigu iš tikr j yra taip,
kaip j s sakote, tai absoliuti žmoni dauguma nesugeba keisti savo charakterio ger j pus .
Autorius: Taip ir yra. Bet nepamirškite, kad daugelis sugeba vaidinti
dorybingus, ko ir mokina visokie kursai. Tačiau laim yra harmonijos, o ne
apgaul s plotm je. Nuostabiausia, kad kai kuriems šio spektaklio eigoje iš tikro pradeda atrodyti, kad jie darosi vis labiau dorybingesni. Šitaip sikv p s,
žmogus aistros gunoje visiems apie tai didžiuodamasis pasakos. Bet tikrai
dorybingas žmogus niekados nesigiria savo geromis savyb mis, nes neteikia
joms ypatingos reikšm s ir nelaiko save labai pažengusiu šioje srityje.
Skaitytojas: Norite pasakyti, kad jis nesupranta, jog turi geras savybes?
Bet tada pas j kažkoks iliuzinis supratimas apie save.
Autorius: Dorybingas žmogus gerai supranta, kad kai tik jis pradeda
galvoti apie savo ger sias savybes, j tuoj pat ima takoti aistros guna. Tod l
jis daugiau stengiasi galvoti apie savo tr kumus ir nekreipti d mesio priva73

lumus. Tokia s mon s b sena vadinama kuklumu.
Skaitytojas: J s visada sakote, kad aistros gunos takoje sunkumai nuolatos did ja. Tačiau man atrodo, kad ir pas tokius žmones b na prošvaist s,
argi ne?
Autorius: Taip, j degradacija turi periodin charakter , tod l kartas nuo
karto juos takoja pozityvios karmin s reakcijos. Bet kas iš to, jeigu gyvenimas po to v l tampa sunkus.
Vedos sako, kad gunos yra ne veikiamos, tod l jas nugal ti, kovojant su
išoriniais sunkumais, ne manoma. Tiems, kas tikisi materialios gerov s, bet
nenori keisti savo m stymo, viskas klosis sutinkamai su j likimu aistros ir
neišmanymo gunose. Tod l aplink tiek daug nevyk li ir nusivylusi žmoni .
Ir taip, matom, kaip stipriai gunos mus prikausto prie sav s ir verčia gyventi pagal j diktat . Tačiau jeigu pas žmog pasikeičia gyvenimo tikslai,
jis gali pakeisti vis savo gyvenim . Ne visi gali suprasti šiuos žodžius, bet
pabandyti verta.
Skaitytojas: Sakykim, aš esu aistros gunoje, taip pat ir visi mano darb
rezultatai. Vadinasi, mano veikla sukuria vienas problemas. Aš nežinau, kaip
elgtis dorybingai, o mano laim s koncepcija – neteisinga. Tod l, k aš bedaryčiau, viskas baigsis nes kmingai. K tokioje situacijoje daryti?
Autorius: Tai labai praktiškas klausimas. Kokiose gunose mes beb tume, mes turime pildyti savo pareigas ir k sti tas s lygas, kurias patekome.
Reikia stengtis visk daryti teisingai, bet nesiverčiant per galv . M s veiklos rezultatai ne visada bus tokie, koki laukiame, nes jie priklauso ne tik
nuo m s pastang , bet ir nuo m s m stymo, nuo mus takojanči gun .
Tod l žmogus, esantis aistros ir neišmanymo gunose, netur t tik tis labai
ger rezultat , atlikdamas savo visuomenines ir šeimynines pareigas. Neži rint viso to, jas reikia atlikti, tuo pat metu palaipsniui keičiant savo s mon .
Ir tik tada, kai ji palinks dorybingumo pus , žmogus pirmiausia pats prašvies s, o v liau pasireikš ir išorin s permainos (pager s santykiai darboviet je ir namuose).
Skaitytojas: O k daryti su nepasitenkinimu, kuris sukyla nes kmi
atveju?
Autorius: Žmogus aistros gunoje niekada nebus patenkintas savo materialiu gerb viu. Bet tai suprasti labai ir labai sud tinga. Visiems atrodo, kad
tai, k jie turi – tik minimalus b tinumas.
Skaitytojas: Vadinasi, didinti atlyginim tokiam žmogui yra tuščias reikalas?
Autorius: Taip, m s darbo vaisius apsprendžia ne užmokestis, o mus
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valdančios j gos. Sakykim, aistros guna vis m s atlyginim gali per vien
dien iššvaistyti beverčiams pirkiniams, kurie neužilgo pasirodys visai nereikalingi.
Tačiau nereikia galvoti, kad taip bus visada. Kai žmogus pasuka tobulinimosi keliu, greitai prasideda pozityv s pokyčiai, ir kai doryb s guna persvers aistros gun , m s nepasitenkinimas esama pad timi iš karto dings.
Reikia pažym ti, kad materiali gerov šiuo atveju nepasikeis, nors, galimas
daiktas, laikinai netgi pablog s.
Skaitytojas: Kas liečia pinigus, tai atliekam pas mane niekada ir neb na. Bjauriausia, kad dažnai prarandi ir tuos, kurie labai reikalingi. Tai
inliacija, tai statymai keičiasi... Panašu, kad pas mus tiesiog ne manoma
tapti doru žmogumi. Ar gali doryb s guna pad ti žmogui išvengti, sakykim,
inliacijos?
Autorius: Dorybingam žmogui pinigai yra šešioliktas reikalas, tod l visos inansin s peripetijos j nelabai jaudina. Jis pakankamai laimingas, atlikdamas savo pareigas kit atžvilgiu. Tod l, net jeigu j ištiks nelaim , jo aplinkos žmon s jam neleis nusiminti. Laikui b gant, jo inansin ir visuomenin
pad tis savaime pager s.
Skaitytojas: Man su giminaičiais nepasisek , tod l atlikti pareigas j
atžvilgiu labai sud tinga. Vargu bau jie paremt mane inansiškai sunki valand .
Autorius: Aistros guna dažnai sukuria tokias situacijas, kai daryk k
nedar s, niekas nesiseka. Bet reikia atsiminti, kad viskas, k mes turime ir
gauname, priklauso nuo m s praeit poelgi , ir aistros guna mums perneša
atlyg už nedorus darbus, tuo pačiu sukurdama, regis, beviltišk situacij .
Tačiau tai nereiškia, kad tokiu atveju belieka nuleisti rankas ir nustoti vykdžius savo pareigas. Pareigos niekur nedingsta, o j yra, bendrai pa mus,
trys: 1) pareiga Dievui; 2) visuomenin s pareigos; 3) šeimynin s pareigos.
Jas vykdant, bet kuri, kad ir, atrodyt , absoliučiai beviltiška situacija, staiga
pasidaro daugiau ar mažiau pakenčiama.
Skaitytojas: Bet jeigu gyveni kaip gyven s ir visai neturi laisvo laiko, –
ar galima tokiu atveju, nei iš šio, nei iš to, patekti doryb s gunos takon ir su
užsidegimu dirbti bendram labui?
Autorius: Reikia paprasčiausiai teisingai atlikti tas pareigas, kurias j s ir
taip atliekate, o tam neprireiks ieškoti papildomo laiko.
Skaitytojas: Tada paaiškinkite, kaip jas teisingai atlikti. Gal tai ir bus
išeitis iš susidariusios situacijos.
Autorius: Norint palaipsniui pereiti doryb s gun ir savo pareigas at75

likti jos globoje, reikia atkreipti d mes sekančius principus:
1. Visk daryti iš pareigos jausmo, suvokiant, kad rezultatai priklauso ne
tik nuo pastang , bet ir nuo likimo palankumo. Nuolatos pratintis darbuotis
vardan Dievo ir Jo statym . Nelaukti už tai pagarbos.
2. Kiek manoma, savo veiklos rezultatus naudoti ne vien tik asmeniniams reikalams, o kuo daugiau kit labui. Ypatingai palanku dal pajam
aukoti šventykloms.
3. Siekiant materiali rezultat , nereikia persistengti, nes d l to b va tik
blogiau. Laisv laik skirti darbui su savimi. Tada gyvenimas ir dvasin je, ir
materialioje plotm je bus laimingesnis.
4. Jeigu gyvenime kažkas nepatinka, arba nesiseka, ar rezultatai ne tie, –
vadinasi, reikalingos papildomos pastangos, bet jos turi b ti skirtos ne darb
apimčiai didinti, o šventrašči studijoms, bendravimui su šventais žmon mis
ir laim s koncepcijos perži r jimui.
Jeigu žmogus išpildo min tas s lygas, jo gyvenimas palaipsniui ir savaime keičiasi, atsiranda taip tr kstamo laiko.
Skaitytojas: Ir vis d lto aš netikiu, kad gal siu normaliai gyventi, jeigu
bandysiu be ypating pastang gerinti savo materialin pad t .
Autorius: Jeigu žmogus susikoncentrav s nes kmes ir verčiasi per galv , siekdamas materiali tiksl , anksčiau ar v liau jis pal š ir greičiausiai
prad s galvoti, kad geriau aplamai visk numoti ranka. Be to, toki stresin
b kl paprastai lydi širdies ir kepen ligos, poliartritas, išvaržos ir kiti panašaus pob džio malonumai. O tai, savo ruožtu, mažina darbingum .
Taigi apatija bet kokiai veiklai atsiranda iš nevilties, kuri pagimdo intensyvi ir neveiksminga kova su gunomis.
Skaitytojas: O aš puolu neviltin, kai bandau suvokti tai, k j s kalbate.
K tai gal t reikšti?
Autorius: Tai ne tas atvejis, kuris baigiasi neišmanymo guna. J s neviltis – tai tik laikinas pasimetimas, kai supratote, kad toliau taip gyventi
negalima. T skite Ved studijas ir suprasite, kaip teisingai elgtis, o nevilties
jausmas dings be p dsak . Sužinosite, kaip reikia vykdyti savo pareigas ir
kad tam visai netrukdo pinig stygius. O jau tada b site pasiruoš s ieškoti
doryb s gunos globos ir joje slypinčios dvasin s laim s. Materialia gerove
r pintis nereikia – šiuo atveju neužilgo ir savaime ateis ir ji.
Skaitytojas: Kod l niekas iš mano paž stam taip nesielgia?
Autorius: Tod l, kad žemutin s gunos neleidžia mums suprasti, kaip teisingai elgtis. Jos pučia akis migl : „Viskas bus gerai, kai bus pinig “.
Skaitytojas: Kokiu b du jos tai daro?
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Autorius: Gunos yra labai subtili energijos forma. Jos sitvirtina žmogaus prote ir intelekte, kur atlieka dvi savo funkcijas: 1) pririša mus prie
sav s ir 2) laiko mus iliuzijoje, tai yra, neleidžia žvelgti tikrosios dalyk
esm s. Galvodami, kad laim pasiekiama tik materialios gerov s d ka, mes
v l ir v l bandome kovoti su gunomis.
Išvada: norint pakeisti sav j laim s supratim , reikia gerai žinoti, kokios permainos vyksta s mon je, perži rint savo gyvenimiškas pozicijas, ir
kiek laiko reikia j laukti. Žmogui, ieškančiam dvasin s laim s, toks žinojimas labai sustiprina tik jim s kme.
Gunos slepia realyb
Mes jau pakankamai prisikalb jom apie tai, kaip gunos mus pririša prie
sav s, verčia vaikytis materialios tikrov s ir netgi priverčia atmesti bet kok
padorum , siekiant savo tiksl . Tod l dabar pakalb sime apie tai, kaip jos
užvaldo m s intelekt ir tikina, kad einame teisingu keliu. Jos sukuria iliuzij , kad kito kelio n ra, reikia tik dar labiau pasistengti ir viskas pasikeis.
Toki s mon s b kl , trukdanči mums tobul ti, palaiko padid j s egocentrizmas.
Skaitytojas: Kokiu b du toks didžiulis pasitik jimas savo j gomis užvaldo m s prot ? Kaip tai pasireiškia m stysenoje?
Autorius: Kai tik mums pradeda sektis, aistros ir neišmanymo gunos nedelsdamos užvaldo egoizmu užteršt prot ir kuria mums iliuzorines mintis
apie tai, kad žmogus yra savo likimo ir visos k rinijos šeimininkas. Rezultate tokios mintys atneša daugyb nelaimi .
Skaitytojas: Bet juk yra tikrai proting ir talenting žmoni . Kaip jie
pasiduoda tokioms iliuzijoms?
Autorius: Neužmirškite, kad pas mus yra netikras ego, kuris m s b t
užpildo egoistiniais norais. Jis takoja ne tik prot , bet ir intelekt , kurdamas savo reikšmingumo ir didyb s iliuzij . Žmogui su tokiu ego praktiškai
neprieinami tokie dalykai, kaip noras tarnauti kitiems ir tobulinti savo charakter .
Kai žmogus pernelyg didžiuojasi savo pasiekimais, jis negali suvokti
savo dvasin s prigimties. Jo iliuzijas žemutin s gunos palaiko materialiais
laim jimais arba svajon mis apie juos, tuo pačiu stiprindamos intelekte slypint išdidum ir versdamos žmog daryti visokias nes mones. J s min ti
protingi ir talentingi žmon s, jeigu jie nesiekia tikrosios išminties (nuolankumo), darosi vis labiau išdidesni, nes gunos pildo j nor b ti didžiais ir kuria
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situacijas, kuriose žmogus jaučiasi es s visiškas ir vienintelis savo gyvenimo
šeimininkas. Taip jis patenka visišk žemutini gun priklausomyb , kur jo
laukia kančios ir, galiausiai, degradacija.
Skaitytojas: Vadinasi, reikia stengtis nuo kažko priklausyti?
Autorius: Ne, geriau b ti savarankišku ir jausti atsakomyb už savo
poelgius, bet apsisprendim vieniems ar kitiems veiksmams reikia derinti
su šventraščiais ir švent žmoni patarimais. Priešingu atveju nepad s joks
mokytumas, nes visiškos nepriklausomyb s siekimas yra egoizmo, o ne išminties požymis.
Skaitytojas: O k daryti? Mokytis tai reikia...
Autorius: Kartu su moksliniu supančio pasaulio pažinimu reikia semtis
žini ir apie tuos d snius, kurie kontroliuoja m s vidin pasaul – subtil j
k n (prot , intelekt ir netikr ego). Tačiau tam reikalinga tur ti autoriteting vadov ir studijuoti šventraščius. Ypatingai didel d mes reikia kreipti
savojo nuolankumo ir dvasin s orientacijos ugdym , nes šie dalykai parodo
m s intelekto apsivalymo lyg . Bet koks, kad ir pats mažiausias, išdidumo
požymis rodo, kad mumyse dar tebekeroja egoizmas. Tokiu atveju išvengti
žemutini gun kontrol s tiesiog ne manoma.
Skaitytojas: Kaip suprasti žodžius „ugdytis nuolankum “? Juk jeigu yra
kažkokie nuopelnai, tai negalima j nematyti.
Autorius: Apie kokius nuopelnus kalbate? Tai, k mes laikome savo atradimais, mums iš tikr j nušviečia Supersiela, esanti m s k ne kartu su
individualia siela. Vedos sako, kad tas, kuris tvirtina, jog visk pasiek savo
pastang d ka, labai klysta. Kad neb t toki paklydim , reikalingas mokytojas, kuris savo mokinyje lengvai pasteb s net pačius menkiausius išdidumo
požymius.
Skaitytojas: Negi žmogus pats negali j pasteb ti?
Autorius: Vedose sakoma, kad dažniausiai tos negatyvios permainos
vyksta taip subtiliai, kad s mon j tiesiog neužiksuoja. Tod l progresuoti
greitai ir be nuopuoli galima tik tada, kai siklausoma žmoni , turinči
tikr j pažinim , nurodymus. Apie tai kalbama Bhagavadgytoje (4.34): Pasistenk sužinoti ties iš dvasinio mokytojo. Nuolankiai jo teiraukis ir jam
tarnauk. Save suvokusios sielos gali suteikti tau žini , nes jos regi ties .
Skaitytojas: O jeigu žmogus yra garsus ir vis gerbiamas mokslininkas
– tai negi gunos ir jo nepagail s?
Autorius: Neturi reikšm s, kiek jis garsus ir gerbiamas – jeigu neišsiugd
nuolankumo, žemutin s gunos privers j degraduoti. Tačiau reikia nepamiršti, kad m s planetos žmon s visi be išimties yra takojami aistros ir neišma78

nymo gun , ir tod l kiekvienas turi didesn ar mažesn doz išdidumo. Tod l
mums labai sunku suprasti savo amžin j dvasin prigimt , Viešpaties tarno
pad t . Tai manoma tik visiškai atsikračius išdidumo ir savanaudiškumo.
Išdidumas labai trukdo pajausti šio pasaulio didingum ir harmonij . Mes
labai tik j sav j didyb ir teis šeimininkauti planetoje taip, kaip mums
atrodo reikalinga. Tokioje s mon s b kl je mes nejučiomis pradedame save
tapatinti su Pačiu Dievu, o kai kurie tiesiog apsiskelbia Juo esantys. Toki
dalyk išvengti galima tik su autoritetingo dvasinio mokytojo pagalba.
Skaitytojas: Kaip pasireiškia s mon s degradacija, kai žmogus didžiuojasi savo žiniomis?
Autorius: Ji vyksta laipsniškai, štai tokiais etapais:
1. Prasideda nuo vis did jančio noro gird ti liaupses savo adresu.
2. Aplinkiniai žmon s tai atsako nes moningu pasipriešinimu, o paskui
ir visiškai s moningu protestu.
3. Nesant harmonijos nei su Dievu, nei su žmon mis, meil s b ti negali.
O be jos ir be draugiškumo nebus susitaikymo ir ramyb s. Tod l sekančiame
degradacijos etape žmogus, nepatyr s tikros draugyst s nei meil s, jaučia
nepasitenkinim ir nerim .
4. Nepasitenkinimas virsta pykčiu ir storžieviškumu. Žmogus tampa tiesiog nepakenčiamas.
5. Kai tokia pad tis, vieninteliu jo džiaugsmo šaltiniu lieka jo paties nuopelnai, kuriuos jis dabar sutelkia vis d mes .
6. Intelektui vis labiau užsiteršiant egoizmu, did ja pasididžiavimas savo
laim jimais, kuris pagaliau atima bet koki galimyb siklausyti kieno nors
nuomon .
7. Kai pažeidžiamas nuolankaus išklausymo procesas, intelektas neišvengiamai degraduoja, ir tai sustabdo bet kok progres .
Tod l aistros guna kontroliuoja netgi labai intelektualius žmones, jeigu
jie turi bent kiek išdidumo. Norint tobul ti, nepakanka vien stipraus intelekto, svarbiausias rodiklis šiuo atveju – švarus, tai yra, laisvas nuo egoizmo
intelektas. Svarbiausias jo požymis – nuolankumas. Nei vienas mokslininkas
neišvengs degradacijos, jeigu neugdys savyje nuolankumo.
Skaitytojas: Bet jeigu žmogus turi nuopeln ir visuomen je užima ger
pad t , tai visi, kaip taisykl , j gerbia.
Autorius: Bet kuris žmogus turi dvasin prigimt ir jau vien tod l nusipelno pagarbos, tačiau tai neatsižvelgiama. Pagarba rodoma už k tik nori,
bet ne už geras savybes, ir po ja dažniausiai slepiasi veidmainyst bei pataikavimas, kas niekam neatneša laim s, o tik skatina vaidus.
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Skaitytojas: Kaip greitai degraduoja taip gerbiamo žmogaus s mon ?
Autorius: Viskas priklauso nuo jo išdidumo laipsnio, kur , savo ruožtu,
apsprendžia nuopelnai. Tod l degradacija kartais t siasi metais, o kartais užtenka keli m nesi .
Skaitytojas: Vadinasi, kuo žmogus labiau pripažintas, tuo didesn nuopuolio galimyb ?
Autorius: Taip, tačiau juk niekas jam netrukdo ugdytis nuolankum ir
tokiu b du palaipsniui veikti savo išdidum .
Skaitytojas: Bet juk mokslo žinios stiprina intelekt , o paklausius j s ,
peršasi išvada, kad kuo stipresnis intelektas, kuo daugiau žini jis apr pia,
tuo didesn jo degradacijos galimyb . Nesuprantu.
Autorius: Taip, intelektas žino, kaip atrodo m s laim , bet jeigu žmogus siekia ne dvasin s laim s, vadinasi, jo turimos žinios yra apie kažk kita
ir veda tikrai ne progres . Tod l pirmiausia reikia susigaudyti, kokios žinios
yra pagrindin s, o kokios – antraeil s. Tikrai mokytas žmogus išsiskiria dideliu nuolankumu ir dar didesniu ryžtu pasišv sti dvasinei praktikai, kuri ir
yra svarbiausias žinojimas. Tai manoma tik tada, kai jo intelekt nuo išdidumo saugos patyr s dvasinis mokytojas.
Žmogus gali b ti labai mokytas, bet jeigu nedirbs su savo charakteriu,
jis tur s polink gilinti materialias žinias. Tai didins jo priklausomyb nuo
žemesni gun ir tuo pačiu degradacij .
Skaitytojas: Jeigu ne paslaptis, kokio tipo žinias Vedos laiko svarbiausiomis?
Autorius: Dvasines.
Skaitytojas: Bet dabar tiek daug dvasini mokym ... Ir kiekvienas juos
supranta skirtingai.
Autorius: Taip, bet dvasin s žinios visada išlieka tos pačios, tik žmon s
jas suvokia skirtingai, priklausomai nuo savo s mon s lygio ir santyki su
Dievu. Iš čia ir dvasini mokym vairov .
Dabar paži r kime, kokie yra dvasinio pažinimo etapai.
Tiems, kurie tik prad jo eiti tiesos pažinimo keliu, svarbiausios žinios
– apie nesuteršt intelekt (nuolankum ). Tik nuolankioje b senoje galima
išmokti klausytis švent žmoni pasakojim apie tikr j ties .
Sužinoj s, kad tikrasis pažinimas turi dvasines ištakas, žmogus susim sto apie gyvenimo prasm . Šiame etape reik t bent jau teoriškai suvokti ir
savo dvasin prigimt .
Tarnaudamas šventiems žmon ms ir klausydamas j nurodym , žmogus
gauna tam tikr supratim apie dvasinius dalykus ir turi sis moninti, kokia vei80

kla b dinga sielai. Šis pažinimas ne manomas be dvasinio mokytojo pagalbos.
Kai žmogus supras, kad aukščiausias dvasinio gyvenimo tikslas yra tarnyst Dievui, jam labiausiai r p s gauti žinias apie tai, kaip j atlikti su kuo
didesne meile ir atsidavimu.
Skaitytojas: Vadinasi, manajame pažinimo lygyje svarbiausia yra žinios
apie nuolankum ?
Autorius: Jums geriau matyt, kokiame lygyje esate, taigi pats spr skite,
kas dabar svarbiau, o aš noriu gr žti prie m s temos.
Patirti savo dvasin prigimt mums trukdo gunos, pasinaudodamos m s
pači egoizmu, tod l nuolatos esame pernelyg sitikin savo teisumu. Atrodo, kad tokia savyb tur t mus versti b ti išrankesniais ir atidesniais, atsirenkant informacij , kuria galvojame naudotis. Deja, viskas yra atvirkščiai.
Tas tik jimas savo teisum , kaip nekeista, sukelia pasitik jim bet kokio
tipo informacija, o m s išdidumo jausm labai patenkina saldžialiežuviai ir
pataikautojai. Tuo naudojasi masin s informacijos priemon s ir pateikia visa
tai, k mes norime išgirsti. Gunos taip pasitvarko, kad visai nesinori gird ti
bei reg ti tai, kas gal t pribudinti s žin . Toks žmogus galvoja: „Aš esu pernelyg solidus, kad mane gal t dezinformuoti. Jeigu koks nors žurnalist lis
ir pripliaukš niek , tai aš jau sugeb siu susigaudyti, kas ir kaip“.
Problema ne tik abejotinos vert s informacijoje, bet ir tame, kas j perduoda, nes jis kartu perteikia ir sav j laim s supratim , ir tada daugelis
žmoni , pasitik dami pigia informacija, visiškai persiima iliuziniu pasaulio
supratimu.
Skaitytojas: J s lyg tai m tote akmenis žurnalist darž ?
Autorius: Ne, potencialiai jie gali pasakyti kažk svarbaus. Tačiau daugumoje atveju, takojami aistros gunos, jie kalba tik tai, kas jiems naudinga
arba didina j prestiž .
Skaitytojas: O kaip jiems išvengti toki inansini pinkli ?
Autorius: Vedos nurodo, kad informacijos priemones turi kontroliuoti
šventi žmon s arba tokia vyriausyb , kuri vadovaujasi j nurodymais. Be
to, visa informacija turi b ti sutikrinama su šventraščiais, kaip absoliučios
tiesos šaltiniais. Tada ji bus doryb s gunoje ir netrukdys žmon ms tobul ti.
Skaitytojas: Kokie kriterijai apsprendžia, nurodo, kad žmoni gaunam
informacij kontroliuoja ta ar kita guna?
Autorius: Jeigu masin s informacijos priemon s daro tai, kas joms naudinga, tai neabejotinai jas kontroliuoja aistros guna. Jeigu jos propaguoja
seks , trilerius, siaubo ir kovinius ilmus – neišmanymo guna. Toki informacijos priemoni išskirtin s savyb s – ž lumas, akipl šiškumas ir beg 81

diškumas. sivaizduojate, koki karm susikuria tie žurnalistai, kurie tokiu
b du stengiasi patenkinti žemiausius žmoni instinktus?
Skaitytojas: O ar galima jiems kaip nors pad ti?
Autorius: Žurnalistams? Deja, kaip jau sakiau anksčiau, m s planeta
yra aistros gunos takoje, tod l ne taip paprasta prisibelsti širdis t , kurie stovi prie informacijos biznio svert . Atrodyt , j paskirtis b t atverti
mums akis. Bet dažniausiai patikliems skaitytojams brukama kažkoki veik j nuomon , nepatikrinta nei ilgalaike praktika, nei šventraščiais.
Skaitytojas: Aš galvojau, kad kiekvienas žmogus prisiima kažkoki atsakomyb už savo žodžius.
Autorius: Pirmiausia reikia suprasti, kas yra ta atsakomyb . Aistros ir
neišmanymo gun takoje žmon s nebegali suprasti, kas tai yra karmos d snis, tod l jiems atsakomyb s s voka yra pernelyg abstrakti. Galima aiškinti
iki begalyb s, bet jeigu žmogus nesupranta, kad už bet kok savo poelg jis
gaus atitinkam atpild , jis ir toliau darys nes mones.
Skaitytojas: Vadinasi, moral – tai ne abstrakti s voka, o reali baudžianti j ga?
Autorius: Taip, žmogus už moralini statym nesilaikym anksčiau ar
v liau gauna per galv . Tai darosi aišku tik esant doryb s gunoje, kai s žin s
balsas skamba garsiausiai.
Skaitytojas: Dauguma žmoni nesupranta, kas ateityje j laukia už tai,
k jie kalb jo ir dar .
Autorius: Taip. Tie, kurie dirba masin se informacijos priemon se, siekia šlov s ir pinig , naudodamiesi žmoni silpnyb mis. Ir vieni, ir kiti negali
blaiviai vertinti perduodam ir gaunam informacij . Taip veikia iliuzin žemutini gun potencija. Žmon s nesugeba teisingai vertinti ne tik aplinkin
pasaul , bet ir patys save.
Skaitytojas: Ir kaip tai pasireiškia?
Autorius: Aistros guna verčia siekti tiksl , kurie aiškiai neatitinka turim galimybi , tod l prisieina juodai dirbti, o tai ilgainiui blogai atsiliepia tiek
santykiams su žmon mis, tiek sveikatai. Bet kokiu atveju materialios laim s
vis tr ksta. O neišmanymo gunoje žmon s galvoja, kad statymai jiems dar
neparašyti, ir šiaip kelyje numatytus tikslus ženklesni kli či n ra.
Skaitytojas: Galb t taip ir yra, bet aš, atrodo, savo j g niekada nepervertinu.
Autorius: O, taip, mes visi sitikin , kad savo galimybes vertiname teisingai, ir tod l turime teis galvoti, kad esame doryb s gunoje. Bet tada peršasi negeras klausimas: jeigu jau taip viskas gerai, tai kod l mes taip dažnai
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b name nelaimingi? Jeigu viskas, ko mes norime ir siekiame, yra taip teisinga, tai iš kokios peklos ant m s byra nes km s, verčiančios pulti neviltin?
Viskas daugiau negu aišku: takojami žemutini gun , mes visada pervertiname savo j gas ir neteisingai nusistatome tikslus. Maža to, jos net atima galimyb matyti, kokioje iliuzijoje esame. Tod l ir visoki nelaim li pasaulyje yra nepalyginamai daugiau, negu t , kurie pasitinka mirt su šypsena,
b dami doryb s gunoje. Tačiau daugelis galvoja, kad pas juos viskas gerai
arba bent bus gerai, tereikia gerai padirb ti. Tuščios viltys – j gyvenimas
darosi vis labiau problematiškas, o išmušus mirties valandai, jie su siaubu
supranta, kad gyvenimas pra jo tuščiai.
Skaitytojas: Negi dorybingi žmon s galvoja, kad pas juos viskas blogai?
Autorius: Ne, tiesiog jie labai savikritiški ir griežtai kontroliuoja savo
norus. Ir dar jie visada vadovaujasi šventrašči nurodymais, tod l teisingai
vertina savo galimybes ir neužsibr žia nereali tiksl .
Skaitytojas: Sakykim, aš esu aistros gunoje, bet pas mane tikrai viskas
gerai. Yra šiokios tokios problem l s šeimyniniame gyvenime, bet inansine
pad timi negaliu sk stis. Tačiau mano motyvai visada buvo savanaudiški, aš
toli gražu ne mecenatas. Taigi tok savo gerb v pasiekiau aistros gunos takoje, ir dabar galvoju: arba Vedos kažkur klysta, arba ateityje man s laukia
rimti išbandymai. Kaip sakote?
Autorius: J s teisus, prognozuodamas sunkumus. Senstant j daug ja,
bet j s ne visai teisingai vertinate save. Žmogui, esančiam aistros gunoje, niekada nekyla panaši klausim : „Ar aš teisingai galvoju, ar ne“? Taip
klausia tik tas, kuriame jau pasireiškia tam tikri doryb s gunos požymiai.
Toks žmogus yra gan tinai protingas, tod l sav j tiesos supratim jis vertina
kukliai. „Aš žinau, kad beveik nieko nežinau“.
Skaitytojas: Dabar man labiau domu, kaip galvoja tie, kuriuos takoja
žemutin s gunos ir kurie, patys to nesuvokdami, palaipsniui darosi vis didesniais nevyk liais.
Autorius: Gerai, pakalb kim ir apie tokius žmones. Aistros gunoje jie
visada galvoja: „Aš esu pakankamai protingas ir gerai susigaudau visose
situacijose, bet dar turiu gerai pasidarbuoti, kad b čiau laimingas“. Tokios
mintys – tai požymis, kad ateitis jiems nieko gero nežada. O neišmanymo
gunoje žmogus galvoja taip: „Aš, žinoma, esu protingesnis už visus šituos
šventeivas ir darboholikus, nes žinau, kad jeigu neapgausi – negyvensi“. Tokie žmon s degraduoja, patys to nesuprasdami, ir j likimas – atgimimas
gyv n k nuose.
Štai taip mus takoja žemutin s gunos – iš vienos pus s, jos sukuria iliu83

zij , kad n ra jau tokios galingos, iš kitos pus s, priverčia mus pervertinti
savo sugeb jimus.
Skaitytojas: Kod l mes pasiduodame tokiai iliuzijai?
Autorius: Tod l, kad m s netikras ego mielai bendradarbiauja su neišmanymo ir aistros gunomis. Kitaip sakant, kaltas m s egoizmas.
Žmon s, kurie tam tikru metu kaip ir neturi rimtesni problem , nuoširdžiai galvoja, kad visi sunkumai jau praeityje, tačiau jie nežino, kad gera
ir bloga karma pasireiškia periodiškai, o tie periodai priklauso nuo planet
jud jimo dangaus skliautu. Jos takoja m s prot , versdamos j nusiraminti arba nerimauti. Štai taip veikia materialios gamtos gunos, padengdamos
m s prot iliuzin s laim s skraiste ir tokiu b du neleisdamos žvelgti mus
laukianči problem .
Skaitytojas: Bet kod l gamtos d sniai taip tyčiojasi iš m s ? Kod l jie
mums teigia, kad viskas daugiau mažiau vyksta normaliai? Man, pavyzdžiui, tikrai atrodo, kad jeigu aš ir tur siu rimt problem , tai tik kažkokioje
neapibr žtoje ir ne žvelgiamoje ateityje, o tai verčia nusiraminti. Tuo labiau,
kad dabar juk viskas tvarkoje.
Autorius: Man irgi dažnai taip atrodo, bet tai reiškia, kad sunkumai jau
ne už kaln . B tent taip gunos saugo m s norus džiaugtis ta laime, kuri kažkada mes patys ir pasirinkome. Jeigu mes neb tume tokioje iliuzinio
komforto b kl je, gunos negal t pildyti m s nor .
Kalbant apie gun potencin gali , noriu papasakoti, k prieš 5000 met
pasak šventasis karalius Judhišthira, kai jo paklaus : „Kas yra nuostabiausia
šiame pasaulyje?“ Atsakymas buvo toks: „Nuostabiausia yra tai, kad dauguma žmoni nesupranta, kad visi j materialistiški planai baigsis tuo, kad jie
numirs. Juk mirtis ar nelaim gali ištikti bet kuriuo metu ir visiškai sugriauti
bet kokius l kesčius“.
Šie žodžiai man padar didel sp d , ir aš vienu metu savo auditorijai užduodavau klausim : „Kas iš j s tiki, kad galb t rytoj j s mirsite?“ Pasirod ,
kad dauguma žmoni buvo sitikin , jog bent rytoj jie dar tikrai gyvens.
Skaitytojas: Na, o j s pats ar jaučiate, kad galite rytoj mirti?
Autorius: Nelabai, nors kažkiek suprantu, kad tai gali atsitikti. Kartais
norisi pasirodyti, kad tav s ne takoja žemutin s gunos, ir tada sakai: „Taip,
žinau, kad numirti galiu bet kada, kad ir ši akimirk “.
Skaitytojas: Aš irgi neginu, kad su manim rytoj gali kas nors atsitikti. Vadinasi, žemutin s gunos mane ne takoja taip, kaip j s čia k tik pasakojote.
Autorius: Jeigu žmogus tikrai turi tvirt sitikinim , kad mirtis j gali
ištikti bet kada, tai jis daugiau nei minut s neskirs visokioms pramogoms
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ir stengsis daryti tai, kas svarbiausia. Toks žmogus visiškai suvokia laiko
galyb , o tai yra labai aukštas s mon s lygis. Jo jau nebeveikia iliuzin gun
energija. Ar daug mes žinome toki žmoni ?
Skaitytojas: Asmeniškai aš – nei vieno.
Autorius: Tačiau j yra. Tai žmon s, kuriuos teis tai vadina šventaisiais.
Pavyzdžiui, Sergijus Radonežskis – krikščioni šventasis. Savo vienut je jis
laik karst , kuriame naktimis miegodavo. Jis taip elg si tod l, kad suprato,
jog mirtis gali ateiti bet kuri akimirk ir nenor jo tai užmiršti net miegodamas. Haridasas Thakuras, vaišnavizmo tradicijos šventasis, kasdien 300.000
kart sukartodavo šventus Dievo vardus. Valgiui ir miegui jam likdavo vos
keletas valand . Jis gerai suprato, jog bet kokia kita veikla – tiesiog beprasmis laiko švaistymas, o jo mums lieka vis mažiau ir mažiau.
Žmoni su tokia s mone yra tikrai mažai. Sutikite, kad daugeliui jie atrodo kaip nepilno proto.
Skaitytojas: Žinoma, kokia jau čia laim miegoti karste.
Autorius: Ir vis tik žmon s, pažinoj Sergij Radonežsk , sak , kad nebuvo už j laimingesnio žmogaus. Negana to, visi, kurie su juo bendraudavo,
taip pat persiimdavo laime. To rodymas – toje vietoje, kur buvo jo vienut ,
greitai išaugo visas miestas. T pat galima pasakyti apie švent j Haridas :
jis buvo tikras džiaugsmo šaltinis piligrimams, atvykusiems j pasiži r ti.
Skaitytojas: Kod l taip sunku patik ti, kad tokie atsižad j žmon s b na
laimingi?
Autorius: Tod l, kad mes turime kitonišk laim s koncepcij . Aistros
ir neišmanymo gunos neleidžia mums suprasti, kad tapti laimingu galima ir
kitaip; jos temdo m s prot , sakydamos: „Žmogus b va laimingas tik tada,
kai turi materiali gerov , ger sveikat ... Visa tai jis gauna, jeigu klauso
m s nurodym “. Tačiau atvirai kalbant, m s ateitis – tai tik vis labiau
aktyv jančios ligos, senatv ir pagaliau mirtis.
Skaitytojas: Jeigu gunos jau tokios ne veikiamos, tai gal geriau su viskuo susitaikyti ir ramiai laukti, kol pasibaigs bloga karma.
Autorius: Daug kas taip galvoja, bet viskas baigiasi tuo, kad jie susikuria
kit netikusi karm . Kad to neb t , reikia mokytis, kaip teisingai gyventi.
Pakeisti savo laim s koncepcij n ra taip paprasta, bet reikia, kitaip neištr ksime iš žemutini gun gniaužt . O iki tol belieka svajoti apie b sim
laim , neži rint realyb s su amžinu laiko tr kumu, persidirbimu, kančiomis,
nusivylimais, o kartais ir su s mon s degradacija.
Skaitytojas: Ir vis tik jeigu m s material s planai baigsis tuo, kad mes
numirsime, tai kam siekti kažkoki tiksl ? Geriau plaukti sau pasroviui...
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Autorius: Suvokti, ko mums siekti, labai paprasta. Siela tai nemiršta, o
po k no mirties seka kitas gimimas, kur mes pasiimame visus savo nuopelnus. Tod l neaišku, kokia upe j s norite plaukti pasroviui. Ta, kuri plukdo
j s blog karm ?
Skaitytojas: Norisi, kad sekančiame gyvenime viskas b t geriau...
Autorius: Geriau tikrai nebus, jeigu dabar nesistengsime nieko keisti.
Tod l m s siekiai turi b ti ne material s, o dvasiniai. Materiali dalyk
nepasiimsi sekant gyvenim . O tai, k mes pasieksime dirbdami, sakykim,
su savo charakteriu, išlieka subtiliame k ne, kuris kartu su siela pereina
nauj k n .
Skaitytojas: Tada tuo labiau n ra jokios prasm s atlikin ti kažkokias
materialias pareigas šeimai ir visuomenei. Reikia užsiimti sav s pažinimu ir
negaišti laiko tam, ko negali pasiimti su savimi pomirtin kelion .
Autorius: J s nesuprantate, kad b na ir netikras, arba priešlaikinis atsižad jimas. Jis neišvengiamai veda link degradacijos, nes neleidžia vystytis išmintingumui, kuris pasireiškia, kai žmogus atlieka savo kasdienines pareigas.
Skaitytojas: Nejaugi jos tokios svarbios?
Autorius: Pasiskaitykite Vedose, koki naud žmogus gauna, atlikdamas
savo pareigas. Tiems, kurie prad jo dvasin praktik , pareig atlikimas padeda susitvarkyti charakter ir apsivalyti s mon greičiau, negu atsiribojimas
nuo vis r pesči . Tod l mes tiesiog neturime teis s ignoruoti pareigas, tegu
ir materialias, šeimai ir visuomenei, tik reikia žinoti, kaip jas atlikti teisingai, tai yra, su mintimi, kad visa tai darome didesniam Dievo ir Jo švent j
džiaugsmui.
Skaitytojas: Bet juk tai tuščias laiko gaišimas. J s pats sak te, kad reikia
nuolatos užsiimti dvasine praktika.
Autorius: Tai tipiškas dvasini diletant paklydimas. Jie galvoja, kad
kasdienin veikl suderinti su dvasine praktika ne manoma. Kai žmogus
darbuojasi šeimos ir visuomen s gerovei Dievo vardu, tai n ra tuščias laiko
švaistymas. Šitaip jis ugdosi svarbiausius charakterio bruožus, padedančius
siekti tobulumo: tik jim Diev , atsakomyb ir nesavanaudiškum .
Skaitytojas: Tada aš ne visai suprantu, kuo eiliniai dorybingi piliečiai,
atliekantys savo pareigas, skiriasi nuo dvasiškai pažengusi žmoni ?
Autorius: Jeigu j s, atlikdamas savo kasdienines pareigas, sugeb site
nuolatos galvoti apie Diev , tai ilgainiui tapsite tikrai dvasingu žmogumi.
Taip sako Vedos.
Skaitytojas: K j s sakote? Nejaugi dvasinis kelias toks paprastas?
Autorius: Kaip paži r si. Viskas priklauso nuo to, su kokia s mone
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pareigos atliekamos, o teisinga s mon – nelengvai užgyvenamas dalykas.
Reikia siekti ne materiali dalyk – turt , šlov s, pagarbos ir prestižo, kuri išeidami su savimi nepasiimsime, – reikia orientuotis dvasinius turtus.
Jeigu žmogus atlieka savo pareigas šeimai ir visuomenei, jame ryšk ja geri
charakterio bruožai ir gilus pasaulio suvokimas. Rezultate jis gali gauti ne kainuojam dovan – meil Dievui. Sekančiame gyvenime visa tai pasireikš
jo charakteryje.
Skaitytojas: Atvirai kalbant, aš vistik nesupratau, kaip žmogus, užimtas
kasdieniniais reikalais, gali pasiekti tobulyb ?
Autorius: Gali, jeigu jis visas savo kasdienines pareigas atlieka, nor damas patenkinti Viešpat .
Skaitytojas: Gerai, šit klausim išsiaiškinsime v liau. Dabar nor čiau
sužinoti, kaip, darydamasis vis išdidesniu ir egoistiškesniu, žmogus, pats to
nepasteb damas, pradeda degraduoti.
Autorius: Schema paprasta. Pradžioje atsiranda mintys, kad norint b ti
laimingu, reikia sužinoti, kaip iš materiali dalyk išpešti kuo daugiau naudos. Tai skatina mokytis prestižini specialybi , o jas valdžius, sunku susilaikyti nuo išdidumo. Žmogui atrodo, kad jis jau žino, kaip pagauti laim s
paukšt – tereikia pastang ir tam tikros veiklos. Prad jus veikl ir nesulaikomai siekiant turt , j apima gobšumas. Rezultate santykiai su aplinkiniais
darosi vis labiau tempti, atitinkamai blog ja jo izin ir psichin b kl . Iš čia
– nuolatinis nuovargis, ligos ir konliktai. Genda santykiai šeimoje, kolektyve, su draugais. Palaipsniui pasireiškia rimtos ligos, psichinis pervargimas
ir kai kuriais atvejais netgi skurdas. Žmog apima nusivylimas, neviltis ir
pagieža, kas labai pritraukia neišmanymo gun su visomis jos grožyb mis
(girtuokliavimas, ištvirkimas, šeimos iširimas, narkotikai, depresija, bukumas ir prisirišimas prie toki dalyk , kaip pornograija, siaubo bei koviniai
ilmai ir pan.).
Taigi tas, kuris siekia turt , galiausiai tampa skurdžiumi ir ligoniu. Priešingas atvejis – tai žmogus, kuris ugdosi b ti dosniu, domisi, kokie turi b ti jo
santykiai su Dievu ir aplinkiniais žmon mis, kaip teisingai, pagal šventrašči nurodymus, gyventi, pasirenka mokytojus ir klauso j nurodym , o taip
pat be atvangos kovoja su savo ydomis, tuo pat metu neužmiršdamas atlikti
savo pareig . Tok žmog palaipsniui ima branginti jo paž stami, o ilgainiui ir
tie, iš kuri jis patyr vienus nemalonumus. Dabar jie visaip skatina visus jo
veiksmus, tod l jam atsiranda papildomos galimyb s užsidirbti pragyvenimui,
vystyti gerus santykius su žmon mis, o taip pat dvasin s ir materialios gerov s
garantija. Žinoma, visa tai bus, jeigu nepakels galvos išdidumo slibinas.
87

Matome, kad dosnumas užtikrina visokeriop gerov , o pastangos praturt ti – nuskurdina. Tokiu b du, reikia stengtis pamilti savo pareig Dievui ir
žmon ms atlikim . Kitaip sakant, myl ti savo darb . Paskui kaip nors sisavinti, kad pati didžiausia laim manoma tik tuo atveju, kai gyvenama nesavanaudiškai. Tokie žmon s kaip atpild už savo pastangas gauna materialin
gerov . Tačiau juos labiau traukia darbas, atliekamas su meile, ir nesavanaudiškas gyvenimas.
Skaitytojas: Bet kod l taip nesidaro su manimi?
Autorius: Nes j s dar nežinote, kad nesavanaudiško gyvenimo skonis yra
pats maloniausias, o jie jau žino. Kaip sakoma, netur k pinig , tik tur k daug
draug .
Skaitytojas: O jeigu yra didelis noras tur ti gerus ryšius ir galimybes – tai
irgi neišmanymo ir aistros gun pasireiškimas?
Autorius: J s pataik te kaip pirštu ak , bet tai sekančio pokalbio tema.
Išvada: kad žmon s gal t ramiai džiaugtis savo pasirinkta materialia laime, gunos priži ri, kad jie nieko nesužinot apie kitokio, dvasinio pob džio
laim . Tačiau žmon ms paliekama pasirinkimo laisv , o tuo pačiu ir galimyb atrasti tikr j savo gyvenimo tiksl . Nor dami atsikratyti žemutini gun
pirštos iliuzijos, kad mes gyvename teisingai, visomis j gomis reikia stengtis
neb ti išdidžiam. Tam tikslui stenkim s kuo geriau, pagal šventrašči nurodymus, atlikti savo pareigas Dievui, visuomenei ir artimiesiems. Toks nuolankus
gyvenimas ne manomas be dvasinio mokytojo. Pirmutinis požymis, kad šia
kryptimi vyksta kažkoks progresas, yra bundantis noras siklausyti svetim
(iš pirmo žvilgsnio gal ir nemaloni ) nuomon . Tačiau klausytis vis iš eil s
nereik t . Vedos rekomenduoja nuolankiai klausytis t , kurie savo samprotavimuose remiasi išimtinai šventraščiais, patys nieko neišgalvodami.
Potraukis pinigams
Šis potraukis – tai iliuzija, kuri mus apdovanoja nervine tampa, laiko
tr kumu, nuovargiu, ligomis ir nusivylimais. Žmon s aistros gunoje negali
b ti laimingi. Tikr laim gali suteikti tik m gstamas darbas, o potraukis
pinigams palaipsniui ir užtikrintai atima nor užsiimti veikla, kurioje tuos
pinigus galima uždirbti. Užuot ramiai, nesavanaudiškai ir su meile darbuodamasis, žmogus pradeda „kalti“ pinigus ir praranda ramyb . Taip jis patenka
aistros gunos takos sfer , konkurencijos ir kovos už b v pasaul . Tai liečia
ne tik gamybinius, bet ir šeimyninius santykius.
Skaitytojas: Kod l j s toks priešiškas pinig potraukiui? Juk jeigu ne88

b si taupus, liksi basas.
Autorius: Taupumas ir potraukis pinigams yra skirtingi dalykai. Žmogus, godus pinig , negali b ti taupiu. Jis prisiriša prie visko, kas j domina,
ir stengiasi tai sigyti, tod l jo santaupos tolydžio maž ja. Jis vis laik dreba
d l savo turto, ir tai vadinama šykštumu, kuris neleidžia žmogui pasijusti laimingu. Neveltui sakoma, kad šykštus visada moka dvigubai. Senov s išminčius Čanakja Panditas yra pasak s, kad darbštus žmogus niekada neskurs.
Skaitytojas: Bet mes kalbame apie potrauk pinigams...
Autorius: Šis potraukis nesuderinamas su darbštumu. Žmogus, godus
pinigams, myli pinigus, o nesavanaudis myli savo darb . Pirmasis gal gale
nuskursta, antrasis atranda dvasin ir materiali gerov .
Skaitytojas: Norite pasakyti, kad kaupdami pinigus, mes tik nuskursime?
Autorius: B tent. Nes darbštuolis – tai tas, kuris myli darb , o skurdas
yra pernelyg didelio potraukio pinigams pasekm . Mes turime pasirinkim :
arba tapti turtingais, bet myl ti ne turtus, o darb , arba myl ti turtus ir „kalti“
pinigus, o paskui nuskursti.
Skaitytojas: Dabar man aišku, kod l vargš daugiau, negu turting : juk
dauguma žmoni labiau myli pinigus, o ne darb .
Autorius: J s teisus. Tas, kuris galvoja apie pinigus, jau negali myl ti darbo, nes j pradeda takoti aistros guna. Jinai žmog verčia dirbti kaip
jaučiui, nuolatos galvojant, kaip tas darbas bus apmokamas. Tokios mintys
visiškai užgožia pasitenkinim darbu. Žmogus, mylintis savo užsi mim ,
darbe nepavargsta, o pailsi. Tas, kuris darbe galvoja apie pinigus, labai pavargsta ir ilgainiui praranda potrauk savo darbui.
Skaitytojas: Ar galima vienu metu myl ti ir darb , ir pinigus?
Autorius: Ne, jeigu myli pinigus, tai poži r darb geriausiu atveju
galima vardinti kaip meil pelningai darbo vietai, o ne pačiam darbui.
Skaitytojas: O ar galima vienu metu myl ti darb ir tur ti pakankamai
l š pragyvenimui?
Autorius: B tent taip visada ir b va, tik reikia laikytis vienos s lygos –
stengtis mažiau galvoti apie pinigus.
Skaitytojas: Tada kokiu tikslu dirba dorybingi žmon s?
Autorius: Jie darbuojasi vardan vis žmoni laim s ir nor dami patenkinti Diev .
Skaitytojas: O jeigu pritruks pinig ? Pavyzdžiui, kas nors sumanys pasinaudoti mano nesavanaudiškumu ir ims mane eksploatuoti ir apgaudin ti.
Autorius: Tokiu atveju mumis pasir pins doryb s guna. Nenaud liui, bandžiusiam išnaudoti dorybing žmog , v liau prisieis labai gail tis savo poelgio.
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Skaitytojas: Aš žinau daug žmoni , kurie darbuojasi išimtinai d l pinig , bet paži r ti jie atrodo labai uol s ir darbšt s.
Autorius: Kaip sakiau, jie myli ne savo darb , o darbo viet . Toks darbas
nenaudingas ir atneša vienas b das. Štai kaip tai vyksta:
1) žmogus tik ir telaukia, kada baigsis darbo laikas ir jis gal s čiuožti
namo. Toks nuolatinis laukimas savaime yra savotiška kančia;
2) palaipsniui kaupiasi nepasitenkinimas;
3) jis verčia žmog galvoti, kad jo darbo niekas nevertina. Taip atsiranda
nuoskauda viršininkams, bendradarbiams, gimin ms ir likimui;
4) prasideda konliktai darbe ir namuose;
5) jie stimuliuoja nevilt ir žalingus pročius. Pasekm s – s mon s degradacija ir šeimyninio gyvenimo žlugimas.
Tokiu b du didelis potraukis pinigams virsta kančiomis, tuo tarpu kai
meil darbui teikia laim .
Skaitytojas: O aš visada galvojau, kad pagarbus poži ris pinigus užtikrina materiali gerov .
Autorius: J s teisus. Gerbti pinigus – reiškia naudoti juos vis labui.
Reikia sis moninti, kad pinigai yra Dievo energija, skirta užtikrinti visas
materialias priemones, reikalingas m s ir aplinkini žmoni dvasinio gyvenimo organizavimui. Didelis potraukis pinigams jokiu b du negarantuoja
materialios gerov s, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Tod l aistros gunos poveikyje susidariusi nuomon , kad pinigai šluoja šalin visas problemas,
yra tik graži iliuzija.
Laim – tai noras gyventi d l kit , myl ti savo darb , b ti s žiningu,
gailestingu, nuolankiu ir pan. Tokia dorybinga laim daug patrauklesn už
t , kuri žmogus patiria, kai siekia asmeninio komforto, turt , šlov s... Teoriškai tai atrodo pakankamai suprantama, bet štai suprasti praktiškai, kaip
vyksta gun darbas, labai sunku, nes jos priverčia galvoti, kad mes teisingai
suprantame situacij ir žinome, kaip susitvarkyti savo gyvenim . Tokia m s
kompetencija yra tik tariama ir neturi jokio ryšio su realybe.
Skaitytojas: Ar tokia iliuzin b kl gali išnykti savaime?
Autorius: Taip, kai kada žmogus susipranta pats, bet tik po daugelio
visokiausi nes kmi ar didelio streso. Tačiau galima apsieiti ir be toki nesmagum , tik reikia ugdytis nuolankum , kuris greitai ir nat raliai apvalo
s mon nuo iliuzin s savo didyb s ir pritraukia doryb s gun .
Skaitytojas: Aš noriu dar pasiaiškinti apie turt kaupim . Aplink matau daug turting ir tuo pat metu pinigams godži žmoni . O pagal jus nuo
pernelyg didelio potraukio pinigams jie tur t b ti skurdžiais. Tačiau faktai
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kažkaip neatitinka vedinio poži rio...
Autorius: Taip, yra ir toks fenomenas. Šie žmon s anksčiau labai nor jo b ti turtingais ir d l to buvo pasiruoš viskam. Šiam tikslui likimui jie
užstat vis savo dorybingum , sukaupt per daugel gyvenim , ir už tai kuriam laikui gavo turting gyvenim . Bet išmuš didi valanda, kai sukauptas
ir užstatytas dorybingumo kapitalas baigsis, ir tada j laukia neišvengiamas
skurdas. Tai gali atsitikti neb tinai šit gyvenim ...
Skaitytojas: Vadinasi, jeigu m s noras labai stiprus, tai tam, kad j gyvendint , gunos pasiima vis m s sukaupt dorybingum ?
Autorius: Taip, tikrai.
Skaitytojas: Netikiu. Nejaugi žmogus vis savo dorybingum gali iškeisti kažkokius kvailus savo planus?
Autorius: Tai j s galvojate, kad netik tas nor išsipildymas ar s km
ateina iš niekur?
Skaitytojas: Vadinasi, dabartiniai turčiai, pasibaigus j dorybingumo atsargoms, virs skurdžiais?
Autorius: Taip. Daugelis nesupranta, kad j laim s siekiai yra apgaulingi. Aplamai pa mus, jie ir nenori šito suprasti. Kai pagaliau ant j galv pasipils visokios nelaim s, jie galvos, kad tai susij su kažkokiomis išorin mis
aplinkyb mis, kad tereikia pasistengti, ir viskas bus gerai. Tačiau, kai išsibaigia dorybingumo kapitalas, keičiasi j elgsena, išvaizda, sveikata, santykiai
su žmon mis... tokius, buvusius respektabilius, žmones tiesiog graudu ži r ti. Gunos jiems nepalieka joki šans atgauti buvusi gerov .
Skaitytojas: Neturint tam tikr dorybingumo atsarg , b ti turtingu ne manoma, taip?
Autorius: Taip, turt neša tik geri darbai, kuriuos žmogus padar praeituose gyvenimuose. Jis gimsta, o jo horoskope jau yra planetos, nurodančios,
kad žmogus bus turtingas.
Skaitytojas: Vadinasi, jeigu esi turtingas, tai laimingu b ti ne manoma,
o ateityje gresia tik skurdas?
Autorius: J s klystate, viskas priklauso nuo to, kaip j s naudosite savo
pinigus. Turtai kaip tokie n ra kažkokia ne veikiama kli tis, siekiant laim s
doryb s gunoje. Yra pasirinkimo laisv : naudoti turtus savanaudiškiems
tikslams ir ateityje nuskursti, ar naudoti juos žmoni gerovei ir ateityje likti
tokiu pat turtingu. Antruoju atveju žmog kontroliuoja doryb s guna, ir tod l jis nieko nepraranda. Taigi turtai yra savotiškas egzaminas, kur išlaik s
žmogus darosi labai dorybingas ir laimingas. Nes km s atveju jis tampa blogu ir nelaimingu.
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Skaitytojas: Kalb damas apie pinigus, j s visada laikot s kraštutinum ...
Autorius: Visa aistros guna – vien kraštutinumai. Turtai labai takoja
žmogaus s mon , tod l vidurio čia neb na: arba žmogus palaipsniui darosi
labai dosnus, arba labai šykštus. Turtai – tai ne tik materiali gerov , bet ir
didel atsakomyb prieš visuomen , o taip pat išbandymas.
Skaitytojas: Kaip keičiasi psichika pas žmog , kai j vis labiau užvaldo
potraukis turtams?
Autorius: Pokyčiai vyksta tam tikra tvarka:
1) kai tik žmogaus s mon užvaldo gobšumas, jis prisiriša prie savo nor
objekto ir nuolatos apie j galvoja;
2) po to atsiranda ryžtas bet kokia kaina gauti t objekt ;
3) toks mentalinis susitelkimas pažeidžia poilsio (miego) režim ;
4) vis did ja nervinis išsekimas;
5) dingsta d mesys j supančiai aplinkai (depresijos požymis);
6) netur damas galimybi gauti taip geidžiam dalyk , žmogus pra- randa g d ir s žin , tod l imasi neteis t priemoni ;
7) kai ir tai nepadeda, žmog ištinka nervin kriz , ir jis netenka adekvataus pasaulio supratimo;
8) jeigu prisirišimo objektas vis tiek lieka nepasiekiamas, žmogus visiškai atbunka ir praranda bet koki gyvenimišk orientacij ;
9) kartais (ypatingai nelaimingos meil s atveju) ne gyvendinti norai baigiasi netgi mirtimi (visiškas psichinis išsekimas ar savižudyb ).
Taip gunos mums padeda suprasti, kad stiprius norus ir polink gobšum reikia orientuoti ne materialius, o dvasinius dalykus.
Skaitytojas: Vadinasi, gobšumas irgi gali b ti panaudotas dvasiniam
tobul jimui? Belieka steb tis, kaip gudriai ir bekompromisiškai sur dytas
šis pasaulis.
Autorius: Žinote, aš taip pat stebiuosi.
Išvada: didel potrauk pinigams sukelia aistros ir neišmanymo gunos.
Toks žmogus prisišaukia blog likim . Tačiau tai nereiškia, kad kančios prasid s tuoj po to, kai žmog užvaldo potraukis kažkam. Pirmiausia tas potraukis paima iš jo visas dorybingumo atsargas, ir šiame gyvenimo tarpe
žmogui, atrodo, viskas klostosi neblogai. Problemos prasideda, kai baigiasi
visas dorybingumo kapitalas. Be jo nauj turt neužgyvensi, nes sišaknij s
gobšumas neleidžia. Tokio žmogaus laim iš l to senka ir tirpsta kaip ledkalnis, kuris anksčiau ar v liau vis jo gyvenim apvers aukštyn kojomis.
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Ar reikia kovoti su gunomis
Skaitytojas: Aš nutariau pakovoti su gunomis, tod l prašau kiek galima
detaliau paaiškinti, kaip tai daryti.
Autorius: Pirmiausia aš turiu persp ti, kad mes neturime joki šans
išvengti gun takos, taigi ir nugal ti jas. Geriau vis kovos karšt nukreipti
prieš savo netikusius norus ir pročius.
Skaitytojas: Kitaip sakant, ši kov reikia sud ti visas j gas, visai nesitikint, kad k nors iš to pešime. Ar teisingai supratau?
Autorius: Dalinai. Vien tik savo pastang d ka mes nieko nelaim sime. Tačiau kažkiek priešintis žemutini gun takai reikia, tik nereikia persistengti. Ir dar nereikia galvoti, kad kova yra vienintelis b das veikti gunas.
Jos atsitraukia be jokios kovos, jeigu žmogus atranda dvasines žinias.
Skaitytojas: Toki žini aš neturiu, tod l noriu, kad paaiškintum t kokiu
nors gyvenimišku pavyzdžiu, kaip, tegu ir laikinai, kovoti su gunomis?
Autorius: Nagi paži r kime, kaip žmon s, esantys skirting gun takoje, bando kovoti su savo ligomis.
Skaitytojas: Ar doryb s gunoje taip pat sergama?
Autorius: Taip, dorybingi žmon s irgi kartais serga. Tačiau j organizmas orientuotas atsinaujinim , tod l jie palaipsniui savaime pasveiksta.
Aistros gunoje organizmas temptai dirba ir greitai susid vi, o neišmanymo
gunoje jis orientuotas susinaikinim . Gydantis reikia atsižvelgti min tus
faktorius, kitaip nebus jokios naudos.
Skaitytojas: Kol gi? Juk yra tikrai efektyv s vaistai, galintys veikti
konkrečias ligas.
Autorius: Jo, yra toki vaist , bet reikia žinoti, kad gunos veikia daug
efektyviau, negu patys geriausi vaistai. Organizmas funkcionuos taip, kaip j
takos gunos, o ne vaistai.
Skaitytojas: Bet dauguma žmoni yra aistros gunos poveikyje, tačiau ir
jie išsigydo.
Autorius: Mes jau kalb jome, kad aistros gunoje žmogus pradžioje jaučia laikin palengv jim , o paskui ant jo pasipila likimo sm giai – vienas po
kito. Tas pat ir su gydymu. Sveikatos pager jimas b va tik laikinas. Tačiau
mes privalome kovoti su ligomis, bent jau proilaktin mis priemon mis. Žinoma, savijauta pager s, bet tik laikinai, nes vaistai negali ištaisyti negatyvi
planet tak ar pagerinti bendravim su aplinkiniais žmon mis. O juk b tent
šitie faktoriai yra pagrindiniai lig šaltiniai žmon ms, esantiems aistros gunoje. O mes, kaip nekeista, jai padedame.
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Skaitytojas: K reiškia – padedame? Nagi, išsiaiškinkime. Paklusdami
gydytojo nurodymui, mes vartojame koki nors ajurvedin tonizuojanči
priemon . Kas čia blogo?
Autorius: O tas, kad tokiu b du, nekeisdami savo s mon s ir dienos
režimo, mes bandome atsiriboti nuo žemutini gun . Neišdegs! Kas tokiu
atveju vyksta? Jeigu vaistai parinkti teisingai, savijauta laikinai pager s. Betgi liga žmogui siunčiama kaip bausm , kad jis nustot neteisingai elg sis, o
jeigu jis sveiksta, reiškia, did ja galimyb ir toliau daryti visokias kvailystes
(bartis su žmona, nuodytis alkoholiu ir taboka, pažeidin ti dienos režim ).
Be to, žmogus, pager jus savijautai, net negalvoja, kad lig išprovokavo jo
ydos. Jis galvoja, kad pagaliau atrado tinkamus vaistus ir tod l sveiksta, kad
charakteris čia niekuo d tas. Taip neteisinga paži ra gydym dar labiau
pajungia s mon aistros gunai. Tai reiškia, kad jeigu žmogui nuo r kymo
pradeda skaud ti kas , jis nes moningai ima r kyti mažiau, o kai, patarus
gydytojui, pradeda gerti aviž nuovir ir pajunta palengv jim , jis v l be
perstojo d mina. Vienok, jeigu gydytojas tokiam žmogui neduot recepto,
o pasakyt : „R kai – save žudai!“ ir išgr st lauk, tai jis žymiai greičiau
suprast , kad reikia nedelsiant mesti r kym .
Skaitytojas: Galimas ir kitas variantas. Žmogus, netur damas reikaling vaist , r kyt ir toliau, kol pagaliau ištiest kojas. Pats sak te, kad gun
veikti negalima.
Autorius: Per kančias – žvaigždes. Nesigydant ir kankinantis galima
susivokti, jog, matyt, laikas keisti gyvenimo b d , tačiau yra nemaža rizika
visai pribaigti savo sveikat . Tod l toks atvejis – kraštutinumas. Vienintel
išeitis iš tokios pad ties – gydytis ir kartu mokytis teisingai gyventi. O čia be
dvasini žini neapsieisime. Jos duoda entuziazm atsikratyti netikusi proči . O vaikydamasis efekting vaist , žmogus gauna tik laikin sveikatos
pager jim , bet paskui dar labiau viskuo nusivilia.
Skaitytojas: Ar tai liečia visas ligas, ar tik tas, kurias išprovokuoja blogi
pročiai?
Autorius: Visos ligos yra m s nuod mingos veiklos rezultatas. Tod l,
jei žmogus deda visas pastangas išsigydyti, bet gyventi teisingai nenori, tai
tuo pačiu susikuria dar didesnes problemas.
Skaitytojas: Supratau – reikia nesigydyti, o kent ti.
Autorius: Na, ir kvailyst . Žinoma, reikia gydytis, tačiau pačiu geriausiu
metodu – stengiantis apsivalyti nuo nuod mi . O jeigu liga atima visas j gas
ir j neužtenka tobulinimuisi, j tuo labiau reikia gydyti visomis manomomis priemon mis.
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Skaitytojas: Bet dabar medicina visai nekreipia d mesio t lig priežast , kuri j s nurod te.
Autorius: Aistros guna takoja ne tik pacientus, bet ir medikus bei vis
medicin . Ten dabar laikomasi principo: „Gyvenk, žmogau, kaip gyven s,
m s vaistai tave gelb s. Svarbiausia – mok k pinigus“. Toks poži ris gydym šiuo metu labai populiarus ir b tent tod l taip gerai išvystyta farmakologin pramon .
Skaitytojas: Atrodo, esate aršus dabartin s medicinos priešininkas.
Autorius: Bet kuri medicina kartu su vaistais turi taikyti vairias metodikas, mokinančias sveiko gyvenimo b do ir pozityvaus m stymo. Tik taip
galima visiškai išgydyti žmog , išvaduojant j iš žemutini gun poveikio.
Skaitytojas: Kaip Ved poži riu atrodo efektyvus gydymas?
Autorius: Ligonis turi rimtai tobulinti savo charakter , laikytis dienos
režimo, daryti izinius pratimus (chatcha-joga, kv pavimo ir dinaminiai pratimai), laikytis švaros princip , taip pat užsiimti dvasine praktika: kiekvien
dien rytais kartoti šventus vardus ir maldas, šventinti maist , bendrauti su
šventais žmon mis. Tuo pat metu žolel mis ir kitomis efektyviomis priemon mis gydyti izin k n . Tokiu b du žmogus susigr žins sveikat ir visiškai
išsivaduos iš blogos karmos, d l kurios jis sirgo. Priešingu atveju, vartodamas
vaistus ir nepamesdamas savo netikusi proči , jis pats save apgaudin ja.
Skaitytojas: Su gydymu kaip ir aišku, o k daryti su pašlijusiais šeimyniniais santykiais, konliktais darbe? Kiek supratau, visa tai taip pat vyksta
aistros gunos takoje?
Autorius: Taip, teisingai. Atsižvelgiant tai, kaip gydomos ligos, galima
suprasti, kaip neutralizuoti žemutini gun tak kitose gyvenimo sferose.
Jeigu jos mus var kamp , reikia kažkaip priešintis. Sakykim, reikia stengtis pamesti r kym , nepykti, neapsivalgyti, nesikolioti su aplinkiniais ir gerbti vadovyb . Bet vien mechanišku darbu nieko nepasieksi, reikia dar pakeisti
savo poži r laim . Kitaip kova su savo tr kumais nieko gero neduos.
Skaitytojas: domu, kaip visa tai vyksta?
Autorius: Gunas galima palyginti su gumin mis virv mis, kurios mus
riša ir laiko tam tikroje pad tyje. Kas bus, jeigu mes, nepakeit savo nor ir
laim s koncepcijos, bandysime pakeisti savo pad t ? Iš vis j g stengiam s
atitolti nuo žemutini gun , mus rišančios gumin s virv s vis labiau sitempia, ir kai j gos pagaliau baigiasi, mes atleidžiame tas gumas ir jos gražina
mus pirmykšt pad t . Kaip tai atrodo praktiškai? Sakykim, žmogus, nor damas sulies ti, pradeda badauti. Per didelis svoris atsiranda d l godumo, tačiau jis nenori keisti šio savo bruožo, tod l atkakliai badauja, priešindamasis
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gunoms. Jis nesupranta, kad badavimas – tai kova su jusl mis, siekiančiomis
s veikauti su savo objektais. Godumas – tai stiprus noras gauti tai, kas mums
patinka. J apsprendžia praeities norai ir poelgiai, kitaip sakant, gunos. Jeigu
negauname ko trokštame, noras niekur nedingsta, tik užsiglaudžia giluminiuose atminties kloduose, laukdamas savo valandos. O protas, nor damas
kompensuoti nepatenkintus norus, sustiprina alkio jausm . Godiems žmon ms jis ypač suaktyv ja vakarais, ir tada jie gerai prisikerta. Tokia mityba
labai stimuliuoja riebal kaupim si organizme, ir b tent tokiu b du godumas
stimuliuoja per didel svor bei virškinimo trakto ligas.
Skaitytojas: O pas mane nestimuliuoja. Aš labai sunkiai dirbu, tod l per
nakt suvirškinu vis vakarien .
Autorius: Neturi reikšm s, sunkiai j s dirbate ar tik debesis prikabin jate – jeigu valgote po 18 valandos, j s virškinim takoja jau ne Saul , o
M nulis. Jis atsakingas už nauj organizmo audini sintez ir maisting j
medžiag atsarg kaupim . Tod l j s vakarien virsta riebal atsargomis ir
nieko čia jau nebepadarysi.
Skaitytojas: Matytum t, kaip manišk prisišveičia vakarais – vos kv puoja. Dabar aš jai pasakysiu...
Autorius: Sakykite, tik nesišaipydamas, kitaip j s žodžiai nepasieks
jos intelekto, ir viskas bus po senovei.
Skaitytojas: O alkis atsiranda tik nuo stipraus noro valgyti ar aplamai
iš godumo?
Autorius: Bet koks neišpildytas noras sekina energetinius proto išteklius
ir tuo pačiu skatina stipraus alkio jausmo atsiradim . Tai nesusij su iziniu
k nu, tod l net ir storiausi žmon s, turintys didžiules riebal atsargas, greitai
išalksta.
Skaitytojas: Tai kaip pasotinti t prot , kuris taip klastingai mus priverčia tukti?
Autorius: Reikia valgyti anksčiau, tarp vienuoliktos ir keturioliktos valand . Tada maisto virškinim takos Saul , protas gaus pakankamai energijos savo veiklai ir iškart nurims.
Skaitytojas: Ar maistas gali pasotinti prot ?
Autorius: Žinoma, maistas visada pasotina prot , tod l valgydami jaučiame pasitenkinim . Bet koks maistas – gyvulinis ar augalinis – turi jam
b ding charakter ir atitinkamai takoja prot . domu, kad alkio jausmas
atsiranda iš proto, ne iš k no, tod l ilgiau pabuvus nevalgiusiam, genda nuotaika, atsiranda nerimas ir psichin tampa. Bereikalingi norai iššaukia nenumaldom alkio jausm , žmogus priverstas nuolatos valgyti ir – stor ti.
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Skaitytojas: Priminkite, kas yra jusl s.
Autorius: Tai proto čiuptuvai, kurie j jungia su supančio pasaulio objektais. J yra penki: klausos, lyt jimo, reg jimo, skonio ir uosl s. O ausys,
akys, liežuvis, nosis ir lyt jimo receptoriai – tai jusli organai, kuri pagalba
jos s veikauja su materialiu pasauliu. Pačios jusl s yra subtiliame lygmenyje, kaip ir protas.
Jusl s turi nuostabi savyb : jos simena, ar mums pasisek pradžiuginti
prot , ar ne. Skirtingai nuo m s , jos nieko neužmiršta. Bet žmogus, kupinas švento ryžto kovoti su savo jusl mis, galvoja: „Aš galiu badauti. Nors ir
alkanas, bet jaučiuosi gerai. Aš veiksiu gunas ir sulies siu“. Tuo metu gun
virvel s sitempia vis labiau ir labiau, o valios žmogui lieka vis mažiau ir
mažiau. Jusli atmintyje kaupiasi nepasitenkinimas, kuris prote stimuliuoja
vis didesn alkio jausm . Jis pagaliau veiks intelekto pastangas susilaikyti
nevalgius, ir žmogus ima galvoti, kad n ra joki j g toliau badauti. Susitaik s su savo pralaim jimu, dabar jis ima be atvangos valgyti. Jusl s prisimena, kiek maisto per t laik buvo nesuvalgyta, ir žmogui t praradim
reik s kompensuoti – tai yra, suvalgyti lygiai tiek, kiek buvo prarasta. Taigi
dabar kur laik jis nuolatos persivalgys, o persivalgymas, kaip žinome, ne
sveikat .
Praeina kiek laiko, ir žmogus ima tarti, kad toliau taip negalima. Tada jis
v l skelbia kar gunoms, ir viskas pasikartoja: nor damas pasitaisyti pasninkauja, bet neatlaiko fronto ir metasi apsivalgym . Ligoms to ir tereikia.
Skaitytojas: Reik s pasakyti žmonai, kad daugiau neužsiimt šitomis
kvailyst mis.
Autorius: Jeigu jinai labai nori suliekn ti, tai tikrai nepames šit askezi
aistros gunoje. Bet jeigu jai išaiškinsite, kaip reikia teisingai maitintis, tai ji
gal s valgyti kiek telpa, nepriaugdama svorio.
Skaitytojas: Tai j s sakote, kad badauti nesveika?
Autorius: Aš sakau, kad vienadienis pasninkas, siekiant dvasinio progreso, yra naudingas ir psichikai, ir k nui. Vis t dien reikia su meile kartoti šventus Dievo vardus ir aplamai užsiimti bet kokia dvasine praktika. Tada
protas ir jusl s pasisotins dvasine energija. Jeigu sekanči dien nejausite
alkio, vadinasi, j s visk dar te teisingai.
Orientuojantis dvasin progres , geriausia pasninkauti vienuolikt piln jančio m nulio dien ir vienuolikt dylančio m nulio dien . Tos dienos sanskrite vadinasi ekadaši. Taigi dvi dienos per vien m nulio m nes (28 dienas).
Jas galite sužinoti pas krišnaitus, kurie leidžia specialius kalendorius.
Skaitytojas: O šeimyniniame gyvenime kova su gunomis vyksta pagal
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t pat tempiamos gumos scenarij ?
Autorius: Šeimoje, priešindamiesi gunoms, mes dažnai dirbtinai bandome užgniaužti savo jausmus, nor dami išvengti konlikt . Bet ateina laikas,
ir m s susivaldymas virsta visk šluojančiu sprogimu. Taip, tai pati guma,
ir nieko negali padaryti, vien d lto, kad nežinome, kaip veikia gunos.
Skaitytojas: Vadinasi, vengti konlikt kaip ir nereikia?
Autorius: Reikia, bet tai nepanaikins j priežasties. Lygiagrečiai reik t pagrindines pastangas nukreipti save, stengiantis pakeisti sav j laim s
suvokim .
Skaitytojas: Tai primena jumoristini apsakym siužetus, kai mes kažk
darome, ir tai kažkokiu b du sugr žta mums patiems.
Autorius: Taip, iš šalies ži rint, gun veikla kelia šypsen : žmogus kažkam ruošia sp stus, bet gal gale pats juos patenka. Visas m s gyvenimas
aistros gunoje – vieni sp stai: tai išlaidaujam – tai taupom; tai gydom s – tai
žalojam s; arba badaujam – arba apsivalgom; arba persidirbam – arba tinginiaujam. Taip m s s mon veikia materialios laim s troškimas. Norisi b ti
kuo laimingesniam, iš čia ir visi perlenkimai.
Skaitytojas: Ir k gi daryti su visu tuo bagažu? J s pats sak te, kad netikus charakter greitai neištaisysi. Kur d ti tuos nepažabojamus troškimus?
Autorius: O j nereikia atmesti. Tiesiog supraskite, kad jeigu j s šitaip
nežabojamai sieksite ne materialios, o dvasin s laim s, rezultatai bus visiškai kiti. Kuo daugiau nesavanaudiškumo, tuo daugiau pagarbos; kuo daugiau
mes šypsom s, tuo malonesni mums žmon s; kuo mes teisingesni, tuo daugiau pasitik jimo; kuo daugiau dvasinio ryžto, tuo daugiau dvasinio progreso; kuo daugiau dvasin s veiklos, tuo daugiau laim s, tuo lengviau gyventi.
Skaitytojas: Bet jeigu su tokiais nežabotais troškimais ryžtingai užsiimti
materialia veikla, tai galima pasiekti didelio materialaus progreso.
Autorius: Kur lyd s dar didesni material s troškimai su palydovais –
išdidumu, pykčiu, pavydu, žiaurumu, vaidais ir degradacija.
Skaitytojas: Bet argi taip visada b na?
Autorius: Žemutin s gunos niekada nekeičia savo savybi .
Skaitytojas: J s nepaliekate joki vilči pasidžiaugti materialia laime,
bet vis kalbate, kad mes turime b ti laimingi. Nagi, pasiaiškinkite.
Autorius: Žmogus, siekiantis dvasin s laim s, kaip pried gauna ir materiali laim . Tas, kuris siekia materialios laim s, patiria tik materialias ir
dvasines negandas.
Skaitytojas: Toks supratimas ne sitvirtins žmoni širdyse. Taip paprastai jie neatsisakys savo nusistov jusi paži r gyvenim .
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Autorius: J s teisus, tačiau jei bent vienam žmogui bus priimtinos tokios mintys, aš laikysiu tai didele s kme. Gunos, atrodyt , pildo m s norus
b ti laimingais, tačiau iš tikr j jos slepia nuo m s tikr j laim . Tačiau
jeigu žmogus rimtai siekia pažinti, kas yra laim , su laiku jis visk išsiaiškins
ir teisingai pritaikys vedines žinias praktikoje.
Išvada: m s s mon je vykstanti kova su žemutin mis gunomis yra b tinas reikalas. Reikia visomis pastangomis kovoti su savo tr kumais ir netikusiais pročiais. Tuo pat metu mes turime suprasti, kad tokioje kovoje gausime tik laikinus rezultatus. Tod l, kariaudami su savo tr kumais, kartu mes
turime ieškoti tokios j gos, kuri pati mus išvaduot iš aistros ir neišmanymo
gun takos.
Žmogui pasiseka, jeigu jis randa prieglobst doryb s gunoje, patirdamas
išsivadavim iš vis žemutini gun teikiam „malonum “. Skaitydamas
šventraščius ir bendraudamas su šventais žmon mis, jis pastebi, kad visas
jo gyvenimas be koki nors ypating pastang keičiasi ger j pus . Tam
tereikia pajusti vis nesavanaudiško gyvenimo, nukreipto Diev ir dvasin progres , žaves . Laikydamasis šventrašči ir švent žmoni nurodym ,
žmogus savo kelyje veikia visus sunkumus.
Jeigu žmogus pakankamai protingas ir vis gyvenim pašvenčia Dievui,
siekdamas išvystyti Jam savo meil , tada jis savo kelyje paprasčiausiai nebepastebi pasitaikanči sunkum ir kli či .
Gunos kuria vairov
Materialaus pasaulio gun paskirtis – pildyti gyv b tybi norus jaustis
laimingiems šiame pasaulyje. Tam tikslui visatoje numatyta didžiul daugyb laimingo gyvenimo koncepcij – lygiai tiek, kiek yra gyvyb s form .
O j yra nei daug, nei mažai – 8 milijonai ir dar 400 t kstanči . Iš j tik tos
400 t kstanči yra protingos. Žmon s taip pat priskiriami šiai kategorijai, tik
užima joje vien iš mažiausiai išsivysčiusi b tybi viet .
Visos gyvos protingos b tyb s stengiasi suvokti, kas yra laim , tod l yra
daug visoki žini apie tai ir nemažiau pažinimo metod . Tai nereiškia, kaip
daugelis galvoja, kad yra daug ties – tikrasis žinojimas tik vienas. Dievas
irgi vienas, bet visi J supranta skirtingai, tod l egzistuoja daugyb religij .
Taigi yra daugyb nor , kaip b ti laimingais. Pagal juos gunos ir sukuria
k nus visoms gyvoms b tyb ms šioje visatoje. vairi planet gamta, klimatas labai skiriasi, bet visada kuo geriausiai tinka ten gyvenančioms gyvoms
b tyb ms, nes t pači viet takoja tos pačios gunos. Bet kuriai gyvyb s
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formai reikalingos tam tikros gyvenimo s lygos, ir gun paskirtis – tuo pasir pinti.
Skaitytojas: Vadinasi, gunos – ne toks jau blogas dalykas?
Autorius: Gunos yra viena iš dievišk energij , ir tod l jas nereikia
laikyti kažkokiu blogiu. Blogis – tai m s nuod mingi norai, kurie gunas
priverčia mus bausti. Jeigu mes skatiname savo egoizm , tai apsireiškia neišmanymo guna, jeigu susitaikome su juo – aistros guna, o jeigu kovojame –
doryb s guna. Tik tas žmogus, kuris visa tai supranta ir ima vadovautis gautu
žinojimu, sugeba tapti laimingu. Bhagavadgytoje pasakyta (16.24):
Tod l iš šventrašči žmogus privalo sužinoti, kas sudaro jo pareig ir
kas n ra jo pareiga. Išmanydamas šventrašči nurodymus, jis turi elgtis taip,
kad laipsniškai tobul t .
Komentuodamas vien iš Bhagavadgytos tekst , A. Č. Bhaktivedanta
Svami Prabhupada nurodo, kaip svarbu pažinti vairov , kuria gunos veikia
m s s mon (17.7, kom.):
Kas analitiškai suvokia, kokia materialios gamtos guna nulemia vien ar
kit veikl , tas iš ties išmintingas. O tie, kurie galvoja, kad vis r ši aukos,
maistas bei labdara – lygiaverčiai, yra ne žvalg s ir kvaili.
Žmogaus gyvenimo tikslas – išsiaiškinti, kaip tapti tikrai laimingu. Visi,
kurie to nesupranta, daugelio gyvenim t km je nesugeb s išsilaikyti žmogaus k ne ir gaus gyv n k nus. Žmogaus gyvyb s forma skirta protingai
veiklai – b tent, pažinti aukščiausi , tikr j laim .
Skaitytojas: Visa tai skamba pakankamai logiškai, norisi netgi tik ti
j s žodžiais. Bet ar pasikliaudamas Vedomis, aš privalau atmesti visus kitus
pažinimo šaltinius?
Autorius: Aistros guna skatina vien žinojim priešpastatyti kitam. Doryb s guna skatina ieškoti tiesos bet kuriame žini šaltinyje, ir pasirinkti iš
j t , kuris jums atrodo priimtiniausias. Tada susirasti dvasin mokytoj ir jo
prieži roje gilintis pasirinktus raštus.
Skaitytojas: Ir kokius raštus j s man rekomenduotum te?
Autorius: Tik šventraščius, kuriuos patikrino laikas ir kurie daugel
žmoni atved tobulyb . Mes apie tai jau kalb jome. Kalbant apie kitus
žini šaltinius, tai viskas priklauso nuo to, k j s laikote žinojimu.
Jokiu b du negalima atmesti Dievo ir Jo tarn duot žini , patikrint laiko ir daugelio žmoni , kurie j d ka pasiek tobulum . Bet jeigu kažkas kažk paraš ir pavadino tai tikruoju žinojimu, tai nereiškia, kad b tent taip ir
yra. Reikia rasti žmog , kuris to žinojimo d ka pasiek tobulum . Jeigu jums
kas nors sako, kad tam tikr žini d ka pasiek tobulum , tai reikia išsiaiš100

kinti, kiek tiesos jo žodžiuose. Jeigu išgirdote, kad atsirado kažkoks naujas
tik jimas, j reikia vertinti labai atsargiai. Jeigu to tik jimo atstovai žada, kad
tik jie gali suteikti jums tobulum , vadinasi, jie patys nežino, kur eina. Vietoj
žad to tobulumo jie patys rizikuoja anksčiau ar v liau degraduoti.
Skaitytojas: Kaip patikrinti tokius žmones, kurie bruka sav j tiesos pažinim ?
Autorius: Reikia išsiaiškinti, ar nors vienas iš j turi tobul charakter ir
kiek j turimos žinios sutampa su autoritetingais žini šaltiniais. J esm ta
pati, tik skirtingai išreikšta.
Skaitytojas: O kod l skirtingai? Rašyt vienodai, ir pasaulyje b t mažiau painiavos.
Autorius: Skirtingai tod l, kad žmoni s mon skirtinga.
Skaitytojas: O jeigu aš pripaž stu kelis skirting pakraip šventraščius?
Autorius: Na, ir sveikat , nieko blogo čia n ra. Laikui b gant j s vis
tiek atsirinksite kažkok vien , kuriuo ir vadovausit s, nes ne manoma vienu
metu eiti dviem keliais.
Skaitytojas: O kod l daugelis žmoni , pasirink vien šventrašt , ne tik
atmeta kitus, bet ir jaučia priešiškum j pasek jams? Man tai nepatinka:
atrodo, tokie religingi žmon s, ir demonstruoja savo pykt ir egoizm , kas
visiškai nesiderina su tik jimu teisingum .
Autorius: J s teisus, tačiau tai reiškia, kad ir religingum takoja gunos.
Tikintysis aistros gunoje visus šventraščius, išskyrus t , kur jis pasirinko,
laiko melagingais. Tai labai didelis paklydimas. D l jo kyla religiniai karai,
terorizmas, revanšizmas ir kitos grožyb s.
Tikintysis doryb s gunoje gali nurodyti klaidingus kit šventrašči aiškinimus, bet jis jokiu b du neatmes pači šventrašči ir tuo labiau neatstums
žmoni , kurie seka j nurodymais. Atmesti, niekinti ir nek sti id j , siekianči duoti pažinim , yra tik jimo aistros gunoje požymis. Tokie žmon s atmeta visus sitikinimus, kurie skiriasi nuo j , ir tai reiškia, kad juos veda
egoizmas. O tai nesuderinama su dvasine praktika. Demonstruodami savo
nepakantum kitoms religin ms konfesijoms ir j šventiesiems, jie daro didelius žeidimus, kurie neišvengiamai baigsis j pači s mon s degradacija.
Pripažin kažkok žini šaltin už tikr j , jie galvoja, kad kitas žinias reikia
atmesti. Tačiau jei jose yra bent lašas tiesos, nereik t spjaudytis t pus .
Skaitytojas: Kaip tada siejasi vairios religijos?
Autorius: Visos religijos veda pas Diev , tik skirtingais keliais. Taip yra
tod l, kad žmon s skirtingi. Vis šit vairov su gun pagalba suk r Pats
Dievas, ir tas, kuris šito nepripaž sta, nors jis laikyt save pačiu švenčiausiu,
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yra paprasčiausias apgavikas. Arba apgautasis.
Skaitytojas: Bet yra žmoni , kurie, lyg tai remdamiesi kažkokiais šventraščiais, propaguoja ne Dievo garbinim , o ko nors kito, pavyzdžiui, dvasi ,
demon ar netgi pači sav s. Ar toki žmoni atžvilgiu irgi reikia b ti lojaliems?
Autorius: Su jais turi vykti nesutaikomas ilosoinis m šis. N ra didesn s nuod m s, kaip šventrašči iškraipymas. Žmogus, tai padar s, turi viešai
išpažinti savo kalt , priešingu atveju jis yra šarlatanas, kuriam ne vieta padori žmoni draugijoje.
Skaitytojas: J s vis laik akcentuojate, kad reikia pažinti gun veiklos
pob d , ir tvirtinate, kad toks pažinimas padarys mus laimingais. Vadinasi,
kitos žinios nevertos d mesio, nes yra žemesnio lygio ir nesuteiks mums laim s, taip? O mokslininkai, jas propaguojantys, užsiima kvailyst mis?
Autorius: Bet koks žinojimas leidžia žmogui kažk suvokti, bet daugumoje tai žinios apie materiali gamt , nesugebančios mus išvaduoti iš jos
grandini . Toki žini tikslas – kontroliuoti materij . N ra jokio skirtumo
tarp noro viešpatauti ir egoizmo. Tod l, pažindamas materialius d snius,
žmogus dažnai ima didžiuotis savo pasiekimais, o tai dar labiau užteršia jo
s mon , intelekt egoizmu. O gun pažinimas nurodo žmogui keli dvasin
pasaul , išvaduodamas iš materialios vergov s. Tokia Ved nuomon . Kitaip
sakant, dauguma žini , kurias mes gauname, nesupažindina m s su principais, ant kuri laikosi materialus pasaulis. Tai – izikos, chemijos, matematikos, elektronikos ir kiti d sniai.
Skaitytojas: Vadinasi, material s mokslai nereikalingi? J s norite, kad
žmon s b t laukiniai? Juk be materialistinio mokslo nebus jokio progreso.
Autorius: N ra prasm s atsisakyti mokslinio materijos pažinimo. Jis reikalingas, tik ne toks svarbus, kaip dvasinis pažinimas. Materialaus mokslo
paskirtis – padaryti m s gyvenim komfortiškesniu. Tačiau jis neišvaduoja
m s iš gun takos, tod l negalima sakyti, kad vyksta kažkoks progresas.
Materialia prasme m s civilizacija progresuoja, ir tai yra materialaus
mokslo ind lis. Tačiau tuo pat metu vis labiau pasireiškia tokie gražumynai,
kaip ištvirkimas, narkomanija, žiaurumas, sadizmas, mazochizmas, kanibalizmas, homoseksualizmas ir kiti.
Skaitytojas: Atleiskite, bet kaip jie susij su mokslo pasiekimais?
Autorius: Visa problema ta, kad m s civilizacija dvasin moksl iškeit
material . Tod l dažnai materialus mokslas pamina tokius principus, kaip
s žiningumas (atliekant eksperimentus), humaniškumas (darant atradimus),
sveikas protas (sprendžiant aktualiausias problemas). Reikia suprasti, koks
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mokslas turi b ti pirmaeilis ir koks antraeilis – tada visa žem virs rojumi.
Skaitytojas: Vadinasi, visi mokslininkai pirmiausia turi užsiimti dvasine
praktika, o paskui – materialiais mokslais?
Autorius: Tai b t idealiausias variantas, siekiant tiesos pažinimo. Žinios turi duoti kažk naudingo, d l ko mes b tume laimingesni. Tačiau, nepaisant to, kad yra tiek daug visoki žini , laimingo gyvenimo klausimas
žem je iki šiol neišspr stas.
Steb dami gun veikl , mes akivaizdžiai sitikiname, kad pirmiausia
reikia išsiaiškinti, kaip išsivaduoti iš žemesni gun takos. Galima gyventi doryb je ir be jokio materialaus progreso, tačiau be doryb s kalb ti apie
kok nors progres yra beviltiška. Tai nereiškia, kad reikia aklai atmesti vis
mokslinink veikl , paž stant š pasaul . Ji reikalinga ir naudinga. Pavyzdžiui,
ruošdamas ši knygel , aš naudojausi kompiuteriu – materialaus mokslo išradimu, ir man jis labai pad jo. Bet pagrindinis tikslas – pad ti žmogui tapti
laimingesniu – pasiekiamas tik dvasini žini pagalba.
Ir eiliniai žmon s, ir mokslininkai, apart veiklos, nukreiptos materialaus
gyvenimo s lyg gerinim , turi žinoti, kaip veikia subtilios energijos, skatinančios mus užsiimti tam tikra veikla, ir kaip išvengti j negatyvios takos.
Bet svarbiausia – visi mes turime žinoti, kad galutinis šio pasaulio pažinimo
tikslas – tai m s dvasin s prigimties ir m s dvasini ryši su Aukščiausiu
Dievo Asmeniu suvokimas.
Gun veiklos princip pažinimas yra svarbesnis už tas žinias, kurias tos
gunos takoja, tai yra, už visas mokslo šakas, skirtas materijos pažinimui.
Tačiau svarbesnis ir už gun pažinim yra žinojimas, kaip išsivaduoti iš j
takos. Tokiu b du, mokslas mokslui nelygus. Tik negalvokime, kad reikia
atmesti visus kitus mokslus ir užsiimti tik tuo vienu, pačiu svarbiausiu. Žmon s visose srityse turi b ti specialistai, bet tik dvasinio pažinimo d ka jie
gali patekti dvasin pasaul , kur visiškai n ra materiali problem . Apie tai
kalbama Bhagavadgytoje (13.35):
Tie, kurie žinojimo apšviestomis akimis regi skirtum tarp k n ir j paž stančio subjekto, o taip pat žino, kaip išsivaduoti iš materialios gamtos
vergijos, pasiekia aukščiausi tiksl .
Bhagavadgyta taip pat patvirtina, kad dvasinis pažinimas yra aukščiau
visko (14.1,2):
Aukščiausias Dievo Asmuo tar : Dar kart Aš paskelbsiu tau aukščiausi išmint , vis geriausi žinojim , kur perprat išminčiai pasiekia aukščiausi tobulum .
Gerai sis monin s š žinojim , žmogus gali pasiekti transcendentin
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b t , toki , kaip Mano. J pasiek s jis nebegims, kai vyks k rimas, o naikinimas netur s jam takos.
Tokiu b du, pirmiausia mes turime sužinoti, koki viet m s gyvenime
turi užimti vair s mokslai, kad gal tume teisingai paskirstyti laik j studijoms. Reikia mokytis ne tik t dalyk , kurie pad s gyti specialyb , bet ir
skirti pakankamai d mesio kuo gilesniam fundamentali ties , nurodanči
žmogaus gyvenimo tiksl , pažinimui.
Skaitytojas: J s buvote užsimin s apie vairias gyvas b tybes, pro- tingas ir nelabai. Ar Vedose pasakojama apie jas?
Autorius: Aš jus supažindinsiu su Vedose duota klasiikacija, kur labai
aiškiai parodyta žmogaus vieta pagrindini gyvyb s form evoliucijos skal je. Apie tai Šrimadbhagavatam veikale aiškina Pats Viešpats (5.5.21-22):
Iš vis dvasin s ir materialios energijos apraišk tos, kuriose yra gyvybin energija (žol , daržov s, medžiai ir kiti augalai), užima aulštesn pad t ,
negu negyvoji materija (akmenys, žem etc). Aukščiau augal ir kit negalinči jud ti b tybi – kirminai ir gyvat s, nes jie gali jud ti. Aukščiau ropli
– žinduoliai, nes jie turi labiau išvystyt s mon . Aukščiau žinduoli – žmon s, nes turi intelekt . Aukščiau žmoni – vaiduokliai, nes jie neturi grubaus
k no. Aukščiau vaiduokli – gandharvai (rojini planet dainininkai, poetai,
muzikantai, galintys keliauti iš vienos planetos kit ). Aukščiau gandharv
– sidhai (gali ne tik keliauti po visat , bet ir keisti k n form ). Aukščiau
sidh – kinarai (labai galingos b tyb s). Aukščiau kinar – asurai (jie vald
daug mistini gali ir turi dieviškus ginklus). Aukščiau asur – pusdieviai, o
j vyriausias – Indra, rojini planet karalius. Aukščiau Indros – Viešpaties
Brahmos s n s (Dakša, keturi Kumarai, Kardama Muni ir kiti), iš j pats
svarbiausias – Viešpats Šiva. Brahma – jo t vas, tod l užima dar aukštesn
pad t . Tačiau pats Brahma pavaldus Man, Aukščiausiam Viešpačiui. O už
visus aukščiausi – brahmanai (šventieji, gyvenantys tiek rojin se planetose,
tiek Žem je), nes yra Man labai brang s.
Skaitytojas: K reiškia „gyvyb s forma?“
Autorius: Pavyzdžiui, žmon s – viena iš gyvyb s form . Pačioje formoje galimos vairios variacijos, sakykim, žmon s b na vairi tautybi .
Skaitytojas: O kod l vairi tautybi žmon s skiriasi charakteriu ir išvaizda?
Autorius: Tai susij su skirtingais laim s vaizdžiais. Stengdamasis kuo
labiau atsižvelgti t m sišk vaizdži vairov , Viešpats kiekvienai formai
papildomai suk r vairias variacijas. Tod l kiekviena tautyb turi savo nepakartojamus charakterio bruožus ir elgsen .
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Skaitytojas: Ar gali gyvenimo s lygos pilnai patenkinti m s materialias reikmes?
Autorius: Ne, tik dalinai. Šiame materialiame pasaulyje mus sunku patenkinti, nes m s prigimtis dvasin . Tod l gunos, atsižvelgdamos nuolatos
besikeičiančius m s poreikius, sukuria begalin daugyb situacij , kurias
mes galime patekti. Tačiau Vedose pasakyta, jog mes niekada neb sime pilnai patenkinti, kad ir kaip besistengtume tobulinti savo santykius su materialiu pasauliu. Kiekvienas taip sunkiai gautas g ris su laiku pakyri. Netgi
tokiam stipriam jausmui, kaip vyro ir moters meil , apdainuota vis poet ,
b dingas tas pats d sningumas – sunykti. Tik gaila, kad to jausmo nusilpim
lydi tokie šalutiniai efektai, kaip šeimyniniai vaidai ir šeim suirimas.
Tačiau iliuzinis gun poveikis toks stiprus, kad mes ir toliau tikime, jog
kada nors, žaisdami su materialiais daikčiukais, b sime laimingi. Tik dorybingi žmon s nededa ypating vilči materiali laim . Jie visada tenkinasi
tuo, k turi, ir kiek manoma stengiasi gyventi pagal šventrašči nurodymus.
Skaitytojas: Negi j ne veikia iliuzija?
Autorius: Šiek tiek. Žmon s, esantys doryb s gunoje ir siekiantys pažinti Viešpat , nuolatos tobulina sav j laim s supratim ir valo bei stiprina savo
intelekt . Tai patvirtina Bhagavadgyta (2.41):
Žengianči j šiuo keliu ketinimai tvirti, j tikslas vienas. O Kuru numyl tini, tiktai neryžting j intelektas plačiai išsišakoj s.
Toks išsišakoj s intelektas b dingas žmon ms aistros ir neišmanymo
gunose. Jis verčia juos skaityti vairiausias knygas, rinkti kuo daugiau informacijos ir nuolatos keisti sav j laim s supratim . Rezultate sekančiuose
gyvenimuose jie sik nija kitose gyvyb s formose, dažnai žemesn se, neprotingose.
Skaitytojas: Nesuprantu. Vadinasi, jeigu aš daug skaitau, tai esu aistros
gunoje. Mano intelektas s kmingai teršiasi, ir sekant gyvenim aš gausiu
kažkok neproting k n . Hm...
Autorius: Taip atsitiks tik tuo atveju, jeigu j siškei laim s koncepcijai
nebus reikalingas aktyviai veikiantis intelektas. Sakykim, jeigu j s laim s
vaizdis – kuo daugiau pamiegoti, tai čia nereikia jokio intelekto, ir sekančiame gyvenime galima gauti meškos k n . Meška gali miegoti kad ir pus
met . sivaizduojate, kiek laim s? Žmogaus k ne tiek nepamiegosi.
Kuo daugiau nes moni mes perskaitome vairioje lekt roje, pamatome
televizoriuje, išgirstame, tuo labiau rizikuojame užsiteršti ir pakeisti savo laim s koncepcij prastesn . Taip nepastebimai vyksta s mon s degradacija.

105

Skaitytojas: Bet jeigu nieko neskaityti, neži r ti ilm ... Gyvenimas bus
labai nykus.
Autorius: Taip, jeigu žmogus yra aistros gunoje. Pasinaudodama beverte
pramogine informacija, aistros guna vis labiau prisijaukina savo globotinius.
Tačiau masin s informacijos priemon s gali b ti panaudojamos ir doryb s
gunoje. Jas pasitelkus, galima diskutuoti apie dorybingum , televizija gali
rodyti ilmus apie švent žmoni gyvenim , keliones po šventas vietas, radijo laidose galima transliuoti maldas, giesmes, dvasinio gyvenimo naujienas,
reportažus iš religini švenči . Ar daug dabar mes toki laid girdime ir
matome? Labai mažai. Taigi labai aišku, kokios gunos takoja informacijos
priemones. Visa tai vyksta neatsitiktinai – juk m s planetoje verdant gyvenim daugiausia takoja aistros guna.
Skaitytojas: Tai k daryti tiems, kurie nori gyventi doryb je?
Autorius: Jiems reikia r pestingai atsirinkti, k skaityti, su kuo bendrauti, k valgyti, kuo užsiimti. Jeigu labai nor sim, doryb s guna mums pad s
visa tai atrasti. O žmon ms, kuri s mon persmelkta aistros guna, ji pakiša
eilin iliuzij , kad dorai gyventi ne manoma.
Išvada: kad mums neb t nuobodu gyventi materialiame pasaulyje, gunos sukuria daugyb gyvyb s form ir kuo vairiausi gyvenimo s lyg . Gyvos b tyb s, ieškodamos savo laim s, jas nuolatos keičia. Tačiau bet kokia
materiali laim yra laikina. Tikr j , tolydžio auganči laim patiria tiktai
tie, kurie ryžtingai orientuoja savo intelekt
dvasini vertybi pus . Jis
darosi tvirtas ir turi tik vien , dvasin tiksl – karštai pamilti Diev .
Gunos persmelkia visk
Pasireikšdamos visa savo vairove, gunos takoja visk , kas tik yra šiame
materialiame pasaulyje. Mes tik sp jame praverti burn , o jos jau rikiuoja
m s žodžius ir mintis. B na, kad norime pasakyti kažk gero, tačiau imame
ir lepteliame nes mon .
Skaitytojas: O man b na ir atvirkščiai: atrodo, kalbu piktai, bet mano
žodžiai priimami palankiai. Vadinasi, tuo metu gunos nepasireiškia?
Autorius: Vadinasi, tuo metu j s liežuviu makalavo doryb s guna.
Skaitytojas: O jeigu nori sakyti gerus žodžius, bet viskas baigiasi skandalu, tai reiškia, kad mums koj pakišo aistros guna, taip?
Autorius: Jeigu rietenos – tai jau ne aistros, o neišmanymo guna. Veikiant aistros gunai, žmogus apkalbin ja, burbuliuoja nepatenkintas, kalba
apie politik , kuria kažkokius džiaugsmingus planus...
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Kaip sielos energija, s mon , persmelkia vis žmogaus organizm , taip
ir gunos, savo ruožtu, persmelkia s mon , o tuo pačiu ir vis organizm . Iš
čia ir visos ligos. Mums gi nesinori sirgti, ar ne? Tačiau gunos veikia s mon , s mon formuoja charakterio bruožus, o nuo j priklauso, sergame, ar ne,
lig pob dis...
Skaitytojas: domu. Mano draugas serga bronchine astma. Kokie charakterio bruožai tapo jos priežastimi?
Autorius: Nesivaldymas, pernelyg didelis jautrumas, atkaklumas ir tiesmukiškumas, kitaip sakant, stačiokiškumas, kategoriškumas, užsispyrimas,
kietumas ir netgi nesugeb jimas ils tis. Priklausomai nuo to, koks bruožas
tapo ligos priežastimi, priklauso ir jos pob dis.
Skaitytojas: Nejaugi visos ligos vienaip ar kitaip susij su neigiamais
charakterio bruožais?
Autorius: Taip, visos ligos susij su m s s mone, gyvenimo b du, elgesiu ir charakteriu. Netgi paprasčiausias peršalimas: jeigu žmogus su pasidyg jimu ži ri aplinkinius arba yra labai skrupulingas ir pedantiškas, jis
laisvai gali susirgti angina.
Skaitytojas: Vadinasi, jeigu mes prad sime gerinti savo charakter , tai
sveikata automatiškai pager s?
Autorius: Taip, bet charakteris keičiasi tik tada, kai mes keičiame savo
poži r gyvenim . Studijuojant Vedas ir praktikuojant j nurodymus, mes
vis labiau persiimame kilnesniais interesais. Tada mus imasi globoti doryb s
guna, kuri, be viso kito, r pinasi ir m s sveikata.
Skaitytojas: Tai vis m s lig priežastis – blogas charakteris?
Autorius: Tikroji priežastis – nežinojimas, kas yra tikra laim . Ligos
atsiranda ne tik d l blogo charakterio. Kad nesirgtume, reikia gerai žinoti,
kokius konkrečius rezultatus duoda konkret s poelgiai. Žinojimas doryb s
gunoje turi daug krypči , ir visa ta vairov skirta vienam tikslui – padaryti mus laimingais. Pavyzdžiui, yra žinios, kaip teisingai maitintis. Jomis
pasinaudojus, galima greitai pasilengvinti savo negalavimus ar netgi visai
j išvengti. Maistas doryb s gunoje – tai augaliniai ir pieno produktai. Kalbant apie augalus, vaisiai yra didesn je doryb je, negu daržov s. O daržov s, augančios žem s paviršiuje, šia prasme yra geriau negu šakniavaisiai.
Jeigu mes maitinsim s tik tais augalais, kurie yra doryb s gunoje, tai ir m s
charakterio bruožai ger s, nes mes perimsime t augal charakter . Sakykim, vynuog s didina patrauklum , švelnum , vyšnios mums perduoda savo
ramyb ir optimizm , kriauš s – gyvenimo džiaugsm ir tvirtyb , kviečiai
– nuolankum ir susitelkim , ryžiai – charakterio kietum , ryžt ir asketiz107

m . Kiekvienas augalas turi tik jam b ding charakter . Pieno produktai taip
pat. Pats pienas valo prot ir intelekt , perteikia žmogui tokius bruožus, kaip
švelnumas ir ramyb . Bet kok maist takoja gunos, tod l reikia žinoti, kok
vartoti, kad b tume laimingesni.
Bet kur erdv s tašk persmelkia tam tikras gun derinukas. Vienoje
vietoje vyrauja doryb , kitoje – aistra, trečioje – neišmanymas. Pavyzdžiui,
žemumose daugiau neišmanymo, lygumose – aistros, kalnuotose vietov se
– doryb s. Netgi medžiai b na vairiose gunose: pušys – aistroje, drebul s –
neišmanyme, vaismedžiai – doryb je.
Skaitytojas: Vadinasi, tie, kurie gyvena žemumose ir drebulynuose, yra
visiškoje neišmanymo gunos takoje?
Autorius: Neišmanymo gunos aplinkoje gali gyventi ir dorybingi žmon s, tik ten sunkiau išsilaikyti laim s ir optimizmo b kl je. O žmon s, esantys neišmanymo gunoje, gali gyventi net šventose vietose, prie Jamunos
ar Gangos upi . Tokiu atveju jiems dažnai savaime pasireiškia dorybingi
bruožai. Žinoma, kiekviena vietov , kurioje gyvename, veikia m s s mon , tod l, daug met pragyven s tam tikrose s lygose, žmogus keičia savo
pročius ir charakter .
Skaitytojas: Čia aš žvelgiu k sinim si m s pasirinkimo laisv . Jeigu
aš noriu b ti dorybingas, o mano gyvenamoje vietoje karaliauja neišmanymo
guna, tai ji neišvengiamai takoja mano s mon ir trukdo man tobul ti. Man
sunkiau pasiekti užsibr žt tiksl , negu tiems, kurie gyvena doryb s gunos
kontroliuojamoje vietov je.
Autorius: Žinoma, bet čia n ra jokios neteisyb s. Kiekvienas gimsta ir
gyvena ten, kur jis nusipeln . Tai karmos d snis, prisiminkite.
Skaitytojas: O jeigu aš keičiu gyvenam viet , tai irgi vyksta su karmos
d snio palaiminimu?
Autorius: Taip, tik šiuo atveju dar atsižvelgiama ne tik j s norus iš
praeit gyvenim , bet ir tai, kaip j s elgiat s ir ko norite dabar. Taigi, jei
mes stengiam s gyventi dorybingai, tai yra didel tikimyb , kad likimas suteiks mums galimyb pagyventi šventoje vietoje.
Skaitytojas: Pagyventi... O jeigu visam laikui?
Autorius: Galima pam ginti, bet jeigu s mon dar ne visai apsivaliusi,
j s ten užsiimsite kuo tik norite, bet ne tuo, kuo reikia, kas jau savaime bus
žeidimas šventai vietai ir ten gyvenantiems šventiems žmon ms. Vietoj naudos prisidirbsite dideli nemalonum . Tačiau ir j s butas gali tapti šventa
vieta. sirenkite altori , garbinkite dievybes, aukokite joms maist , kartokite
šventus vardus ir taip gausite didel malon .
108

Skaitytojas: O koki viet galima laikyti šventa?
Autorius: Ten, kur nuženg ir darbavosi Viešpats, visam laikui išlieka
šventumo atmosfera, neži rint tai, kas ten po to gyveno. Taip pat vietos,
kur savo dvasinius žygius atliko šventieji. Vedos sako, kad šventos vietos
yra visur, kur garbinamas Dievas. Protingi žmon s neeikvoja tuščiai laiko,
ils damiesi ten, kur keroja žemutin s gunos – pliažuose, smukl se ar viešnamiuose, o vyksta šventas vietas. Klausydami ten gyvenanči švent žmoni
išminting žodži , jie gali gauti pat didžiausi g r . Be to, jeigu žmogus kiekvien dien basomis kojomis ir labai pagarbioje bei nuolankioje b senoje
apeina vis švent vietov laikrodžio rodykl s kryptimi, jo s mon greitai
valosi nuo vis nuod mi . Tačiau bet koks s moningas švento žmogaus žeidimas ar nepagarbus elgesys šventoje vietoje nedelsiant stumia didžiausi
degradacij .
Skaitytojas: Vadinasi, švent viet lankymas yra potencialiai pavojingas?
Autorius: Taip, bet tiems, kurie jaučia pagarb , n ra jokio pavojaus. J
s mon nuo galimo užsiteršimo patikimai saugo pačios aukščiausios j gos.
Žemutin s gunos nepaj gios takoti žmogaus, kuris yra nuolankioje b senoje, turi tvirt tik jim šventa vieta ir kreipiasi j pagalbos. Esant tokiai
s monei, per vien gyvenim galima sudeginti visas savo nuod mes.
Skaitytojas: Ar tai liečia visas vietas, nepriklausomai nuo dvasin s tradicijos pob džio?
Autorius: Taip, visas šventas vietas, kur tik kada nors buvo Pats Viešpats ar gyveno šventi, Dievui atsidav žmon s.
Skaitytojas: Man vis dar neaišku, kiek paprasta vietov ir jos gyventojai
gali takoti ten esant žmog ?
Autorius: Viskas priklauso nuo m s s mon s, bet vistik netinkamas
bendravimas yra labai nepalanku, ir jo reikia vengti. Gyvenant tarp alkoholik , degradacija, neži rint niek , gali prasid ti labai greitai. Aiman, dažnai
prisieina gyventi šalia panašaus pob džio žmoni ir atlikti savo pareigas j
atžvilgiu. Tik Dievas gali apginti žmog , kuriam likimas l m gyventi tarp
degradavusi žmoni .
Skaitytojas: O ar manoma realiai bent kiek atsilaikyti prieš tokios
aplinkos tak ?
Autorius: Dabar mažai žmoni , kurie b t visiškai pasišvent Dievui ir
tokiu b du b t pilnai apsaugoti. Tik tie, kurie tarnauja Dievui ir laikosi Jo
nurodym , gali atsilaikyti prieš aplinkini žmoni skleidžiam tarš .
Skaitytojas: O jeigu žmogus dar neturi pakankamai tvirto tik jimo
Diev , kaip tada jam atsilaikyti?
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Autorius: Paprastai: reikia stengtis kiek manoma geriau suvokti aukščiausi ties , bendrauti su šventais žmon mis ir kuo daugiau kartoti šventus
Dievo vardus. Tada žmog nuo bet kokio užsiteršimo patikimai saugo doryb s guna.
Skaitytojas: Tai k , dabar vis dien juos kartoti?
Autorius: B t visai neblogai, bet tai n ra taip paprasta. Tačiau reikia iki
minimumo apriboti bendravim su žmon mis neišmanymo gunoje, tuo pat
metu kuo geriau atliekant savo pareigas j atžvilgiu. To užteks, kad žmogus
b t Dievo globoje, ir netikusi karma j mažiausiai takos.
Kalbant apie vietov s tak m s s monei, ji n ra tokia stipri, kaip žmoni taka, tačiau yra viet , kur netgi trumpalaikis buvimas gali labai stipriai j
užteršti. Tai smukl s (barai, restoranai, kavin s ir pan.), kazino, viešnamiai.
Tačiau labiausiai m s s mon takoja ne vietov , o žmon s, ypatingai
tais atvejais, kai mes su jais turime artimus santykius. Bet jeigu nesileidžiame su jais kvailus pokalbius ir nesavanaudiškai bei be jokio priešiškumo
atliekame savo pareigas j atžvilgiu, doryb s guna b tinai mums pad s išvengti degradacijos.
Skaitytojas: O ar gali aplinkiniai mus takoti per atstum , pavyzdžiui,
per sienas? Aš kalbu apie daugiabuči nam gyventojus. Jeigu konkrečiai,
turiu kaimyn , kuris m gsta arielk . tariu, kad jis kartais numuša mano nor
užsiimti dvasine praktika.
Autorius: J s nem ginote išsiaiškinti, kokiais konkrečiais atvejais jis
teršia j s s mon ?
Skaitytojas: Greičiausiai tada, kai garsiai riejasi su žmona arba kai varo
samogon . Tuo laiku pas mane labai bloga nuotaika ir n ra jokio entuziazmo
tobulintis.
Autorius: Nagi, išsiaiškinkime, kaip aplinka užteršia m s prot . Šiaip
jau žmogus paprastai b va labai užimtas kažkokiais savais reikalais, tod l
nelink s reaguoti aplinkos si lomus teršalus, bet, bendrai pa mus, jis gali
užsiteršti net per didelius atstumus. Pavyzdžiui, tur damas nuolatin negatyv kontakt su žmogumi, esančiu kitoje Žem s rutuliuko pus je.
Skaitytojas: O ar gali toks kontaktas su kitu žmogumi užsimegzti prieš
mano vali ?
Autorius: Mes turime jusles, kuriomis paž stame mus supant pasaul ,
ir jos visai netik tai gali užmegzti kok nors kontakt . Klausos, lyt jimo,
reg jimo, skonio ir uosl s jusl s nuolatos pasiruošusios priimti bet koki informacij , o j gavusios tuoj pat bando pajungti prot jos apdorojimui, nors
jis tuo metu gali b ti užimtas kuo kitu. Jeigu žmogaus intelektas silpnas ir
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užterštas egoizmu, tai jusl s ir j pasikinko. Taip žmogus tampa savo jusli
vergu ir patenka žemutini gun veiklos sfer .
Kaimynas už sienos jums nekels joki r pesči , jei negalvosite apie j
blogai, jei nematysite ir negird site jo. Tokiu atveju j s ir jo protas bus skirtingose gunose. Bet jeigu jus pasieks kažkokie garsai iš jo buto, tai klausos
jusl tuoj ims judinti prot : „Nemiegok, štai tau informacija – apdorok“.
gaut informacij protas gali atreaguoti dvejopai – j priimti arba atmesti. Jeigu protas neatmeta kaimyno mentaliteto, j s patenkate neišmanymo
gunos gl b . Jeigu protas bando atmesti kaimyno mentalitet , j s vis tiek
patenkate t pat gl b .
Skaitytojas: Bet argi aš neturiu priešintis gars , sklindanči iš kaimyno
buto, poveikiui?
Autorius: Atsiribodami nuo t gars , mes, b dami aistros gunoje, dažnai atsiribojame ir nuo t gars šaltinio, šiuo atveju, kaimyno. O toks atsiribojimas reiškia priešiškum , tegu ir nes moning . Kitaip sakant, ryšys su
kaimynu išlieka, tik jau su minuso ženklu. Tai reiškia pykt , negatyvizm .
Tokia s mon s b kl , kai protas neišvengiamai patenka negatyvi išorin s
informacijos tak , vadinama proto užsiteršimu.
Skaitytojas: Labai jau beviltiškas vaizdelis, bet j s kalbate teisyb . Po
eilini kaimyno vaidyb man visada sugenda nuotaika. Kokia gal t b ti
išeitis iš susidariusios situacijos?
Autorius: Situacija n ra beviltiška. Norint nutraukti negatyv ryš , jusl
reikia atitraukti nuo to objekto, kuris j teršia. Praktiškai tai atrodys taip:
j s sijungiate aparat r ir klausot s dvasin s muzikos arba švento žmogaus
kartojam švent Viešpaties vard . Gars pasireguliuokite taip, kad visai negird tum te, kas darosi kaimyno bute. Matysite, po kurio laiko j s klausos
jusl visiškai pasiners dvasinius garsus, ir protas nurims.
Skaitytojas: Bandžiau, bet praeina daug laiko, iki protas galutinai atsitraukia nuo nepageidaujam gars .
Autorius: Tada j s dar neturite gilesnio ryšio su šventais vardais. Norint
sustiprinti skon , potrauk dvasiniams dalykams, reikia, kad j s bute nepertraukiamai skamb t šventi vardai. J s klausos jusl valysis ir kreips prot
nuolatin kontakt su dvasiniais garsais. Laikui b gant, nešvank s garsai
nelabai j beužterš.
Skaitytojas: K reiškia „nepertraukiamai“? Vadinasi, ir nakt aparat ra
turi b ti jungta?
Autorius: Taip, ir nakt . Tyliai, aišku. Labai gerai valo s mon . Žinau
daug pavyzdži , kai sutuoktiniai, nuolatos klausydami švent vard , visiškai
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pakeit tarpusavio bendravim . Aš ir pats naudojuosi šiuo metodu. Beje, jis
apsaugo ne tik nuo išorin s taršos, bet ir nuo vidin s, kai užsiteršiama nuo
netikusi minči , prisiminim , asociacij .
Skaitytojas: O jeigu žmogus gyvena vargingai ir neturi net paprasčiausio grotuvo?
Autorius: Tada tegu pats kartoja šventus vardus, ir tai jam bus pati geriausia apsauga nuo bet kokio užsiteršimo. Galb t v liau likimas jam už tai
duos galimyb nusipirkti koki nors aparat r .
Skaitytojas: Si lote sitraukti karmin veikl d l materiali tiksl ?
Autorius: Si lau sitraukti veikl , kuri patikt Dievui ir kurios ne takoja gunos. Jeigu žmogus dirba, nor damas savo darbo rezultatus pašv sti dvasinei veiklai, tai vien tokia veikla j apvalo nuo vis nuod mi , jau nekalbant
apie tai, kaip ji pad s jam ateityje – kad ir nusipirkti t pači aparat r .
Skaitytojas: Gerai, kaip apsiginti nuo kaimyno keliam rieten gars aš
sužinojau. O k daryti, kai jis ima varyti samogon ? Tada jis, aišku, tyli, bet
savo darb daro, ir apsauga dvasiniais garsais čia jau nebepad s.
Autorius: Garsas turi nepaprast energetik ir gali apsaugoti nuo bet
kokio s mon s užsiteršimo. Papildomai bute galima uždegti smilkaliuk iš
nat rali medžiag , esanči doryb s gunoje. Geras efektas bus tik tuo atveju,
jei smilkal pirmiau paaukosime prieš altori . Tada jis gauna dvasin j g ,
ir jo kvapas apsaugos nuo bet kokio s mon s užsiteršimo.
Skaitytojas: Kaip praktiškai atrodo tas paaukojimas?
Autorius: Uždekite smilkal , pamojav (nep skite!) užgesinkite liepsn
ir bent tris kartus pakartokite šventus vardus, sukdami smilkal pagal laikrodžio rodykl prieš altori ar Dievo, Jo švent j atvaizdus. Paprasta.
Skaitytojas: Kokie smilkalai pagaminti iš žoli doryb s gunoje?
Autorius: Geriausia naudotis smilkalais iš sandalo, valerijono, šafrano, roži žiedlapi , m tos, levandos, miramedžio, jazmin . Juos naudojant
kiekvien dien , pager ja buto energetika, kas teigiamai atsiliepia dvasinei
praktikai.
Skaitytojas: O jeigu aš klausysiu ne švento žmogaus balso, bet gero
estrados atlik jo, kuris man patinka? Tai pad s man apvalyti prot ?
Autorius: Vargu bau, be to, tai gana rizikinga. Nuolatos klausydami kažkieno balso, mes persiimame to žmogaus laim s koncepcija ir taip keičiame
savo likim , tik nežinia kuri pus . Mes juk nežinome to žmogaus charakterio bruož , tod l tai, kaip min jau, rizikinga. Dabar populiar s dainininkai
atlieka k rinius, kurie ne tik kad neapvalo m s s mon s, bet dar labiau j
užteršia. Jie panaš s lakštingalas, kurios kumeles pjauna. Tod l visapu112

siškai geriau klausytis švento žmogaus balso, kurio s mon s švara nekelia
abejoni .
Skaitytojas: Ar tai labai palengvins mano gyvenim ?
Autorius: Kai tik j s prad site labai rimtai ir su dideliu tik jimu praktikuoti š proces , j s vargai jau po kokios savait s gali sumaž ti per pus .
Bet jeigu po kurio laiko nustosite klausytis švent vard , tai j s s mon
greitai taps kokia buvusi. Tod l šis procesas turi b ti nepertraukiamas.
Skaitytojas: Ar ne perdaug dr siai tvirtinate, kad pager jimas bus toks
greitas ir efektyvus?
Autorius: Aš remiuosi savo asmeniniu bei daugelio kit žmoni patyrimu.
Tačiau t skime pokalb apie gunas. Prot nuolatos atakuoja vairiausios
laim s koncepcijos. Visos penkios jusl s kuo aktyviausiai kontaktuoja su pasauliu, kiaurai persmelktu gun vairove. Vos tik iš jus gatv , mus pasitinka
reklamos, kurios taip sudarytos, kad kuo labiau pritraukt jusles. Tas pats
televizijoje ir internete. Bent kiek protingesnis žmogus tur t suprasti, kad
jis praktiškai neapsaugotas nuo s mon s užsiteršimo. Tačiau dauguma galvoja, kad čia n ra jokio pavojaus, tod l verčia akis visk , kas tik patraukia
j d mes .
Skaitytojas: Vadinasi, reklama ir pramogin s programos mus daro
zombiais?
Autorius: Aš ne visai suprantu šit žod . Galvoju, kad j vartoja žmon s neišmanymo gunoje, nor dami pabr žti, kad prievartos principas šiame
pasaulyje yra pranašesnis už teisingumo principus. Šiuo atveju jis nevartotinas. Bet kad reklama ir panaš s dalykai užteršia s mon , n ra joki abejoni . Tod l vis pirma nereikia sproginti akis visk , kas neverta dorybingo
žmogaus žvilgsnio. Vietoj to vis d mes reikia nukreipti dalykus, kurie
teikia dvasin laim , ir tai mums užtikrins stabili ger nuotaik . Žinoma,
akis nes moningai traukia visokios reklamin s nes mon s, ir nuo to sunku
apsisaugoti. Bet jeigu žmogus yra tvirtai sitikin s, kad reikia saugotis reklamos, netinkam rengini , kvailos muzikos ir panaši grožybi , jeigu jis
atidžiai stebi permainas savo s mon je, tai jo protas išliks švarus ir ramus.
Tam reikalui labai padeda gautos žinios apie tai, kokios skvarbios ir tod l
pavojingos yra gunos.
Skaitytojas: O kaip dar galima užsiteršti?
Autorius: Iš vidaus. Pavyzdžiui, jeigu vakar mes kažk ži r jom labai
ramiai, tai šiandien mus tas nervina. Vadinasi, prot per nakt užterš kažkokia
negatyvi karma. Norint to išvengti, ryte atsik lus reikia tuoj l sti po dušu.
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Dar užsiteršiama, valgant viešojo maitinimo staigose. Net jeigu ten patiekalai gaminami iš dorybing produkt , užsiteršimo rizika išlieka didel .
Ruošiamiems patiekalams visada persiduoda vir jo psichin b sena, kuri v liau takoja žmones, valgančius tuos patiekalus. Žinoma, jeigu maist ruošia
dvasiškai paženg žmon s, tai j valgyti – didelis g ris.
Mus takoja netgi oro s lygos. Saul ta diena – tai doryb s guna, v juota
– aistros guna, apsiniaukusi ar lietinga – neišmanymo guna. Tod l blogu oru
žmon s, kaip taisykl , vaikšto irgi apsiniauk ir sušniur . Tačiau vienas iš
stipraus intelekto požymi – tai netgi blogiausiu oru sugeb ti teisingai orientuoti protin veikl ir tokiu b du išlikti doryb s gunoje.
Pasaulin s reikšm s vykius taip pat takoja gunos. Neteisingi, grobikiški
karai susij su stipresniu neišmanymo gunos pasireiškimu, didelis ekonomikos pakilimas – su aistros guna, o dorybingo bei religinio gyvenimo pozicij
stipr jimas – su doryb s guna.
Gun poveikis nuolatos keičiasi, ir mes jokiu b du negalime numatyti,
kas su mumis atsitiks sekanči akimirk .
Skaitytojas: Kaip tada pasiekti, kad protas b t stabilus?
Autorius: Paprastai – reikia dirbti su savimi. Faktiškai tik tas, kuris nuolatos galvoja apie Diev , gali išvengti negatyvaus gun poveikio. Visiems
kitiems n ra joki garantij , kad j gyvenimas klostysis ilgai ir laimingai.
Teisyb – štai pats geriausias vaistas nuo vis netik tum .
Skaitytojas: Labai jau kart s tie j s vaistai.
Autorius: Yra tokie vaisiai – amalaka vadinasi. Kai juos valgai, iš pradži jauti kartum , bet paskui burnoje atsiranda saldus skonis. Bhagavadgytoje pasakyta, kad tas, kuris siekia tikrojo pažinimo, pradžioje patiria kartum , kuris tačiau paskui keičiasi saldum .
Išvada: gunas valdo amžinasis laikas. Manipuliuodamas jomis, jis kuria
mums netik čiausias situacijas.
Negatyvioje gun takoje užsiteršia ne tik protas bei jusl s, bet ir intelektas. Tačiau žmon s praktiškai to nepastebi, neži rint kasdienini ir gana
ženkli s mon s pokyči . Dauguma galvoja, kad jie puikiausiai mato visas
juose vykstančias permainas.
Tik protingas žmogus supranta, kad jo s mon beginkl prieš žemesni
gun tak , ir tod l jis gali pasteb ti permainas savyje. Jis nuolatos stengiasi
kontroliuoti savo jusles, neleisdamas joms spontaniškai užsiimti nereikalinga informacija. Nesistengiant išvengti negatyvios gun takos, ne manoma
b ti stabiliam ir ramiai laukti rytdienos.
Daugelis švent žmoni buvo vald vairius savikontrol s metodus, no114

r dami išvengti negatyvios gun takos ir tokiu b du tapti laimingais. Vieni
iš j praktikavo labai sud tingus ir sunkius tobul jimo b dus, tokius kaip
aštuoniapakop joga ar meditacija tuštum . J kelias buvo eršk čiuotas,
nes reik jo veikti labai didelius sunkumus.
Tačiau Vedose yra praktiniai patarimai, kuri laikantis tobul jimo kelias žymiai supaprast ja. Tam tikslui reikia koncentruoti d mes Viešpaties
Asmen , ir gun poveikis m s s monei nedelsiant pradeda silpn ti. M s
degradacijos ir vaid amžiui Vedos si lo pat paprasčiausi tokios koncentracijos metod , nereikalaujant kažkokio ypatingo pasiruošimo – kartoti
šventus Dievo vardus.
Pokalbio tem apibendrinimas
Autorius: Noriu paklausti, kaip j s dabar ži rite gunas?
Skaitytojas: Daugiau mažiau, bet aš jomis tikiu. Iš kitos pus s, tur s praeiti dar nemažai laiko, kol aš galutinai jomis patik siu. Vakar man galv at jo
stulbinanti mintis. Aš daug galvojau apie tas nelemtas gunas ir staiga man pasidar aišku, kad jos ir yra tai, k mes vadiname Dievu, nes jos visk valdo.
Autorius: Panašiai klydo daugelis žmoni , bet, aplamai pa mus, tai reiškia, kad j s pakankamai gerai sisavinote žinias apie gunas. Aš pats stengiuosi galvoti taip, kaip rašo laiko patikrinti pažinimo šaltiniai. Vedose pasakyta, kad Dievas yra Asmenyb , o gunos – Jo energij apraiškos. Taigi gun
prigimtis yra dieviška, bet d l to j negalima laikyti Pačiu Dievu.
Skaitytojas: J s visada sakote, kad j s nuomon sutampa su Ved tiesomis. Panašu, kad j s paprasčiausiai neturite savo nuomon s, o štai man
atsiv r tikrai kažkas nepaprasto. Aš supratau, kad pasaulis yra daug paprastesnis, o Dievas – tai energijos, valdančios pasaul . Supratau, kad jos mus
laim veda skirtingais keliais. Paži r kite, kaip viskas gerai suderinta. Be
abejon s, gunos veikia labai protingai, ir netgi man, silpnai susigaudančiam
vediniuose raštuose, akivaizdu, kad jos yra dieviškos prigimties. J s pats
daug kart sak te, kad jomis patik j , mes atrasime vis b tin gerov .
Autorius: Gunos tikrai turi dievišk prigimt , bet iš tikr j jos yra tik
Viešpaties energij pasireiškimas. Kaip ir žmogus – jis turi tam tikr j g ,
bet tai yra tik jo savyb , o ne pats žmogus.
Skaitytojas: Kvaila lyginti Diev su žmogumi.
Autorius: Viskas šiame pasaulyje turi savo analogijas. Pavyzdžiui, Vedose pasakyta, kad žmogaus k no anatomija analogiška visatos strukt rai.
Kaip Dievas dvasiniame pasaulyje turi dvasin k n , taip ir mes, gyvendami
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materialiame pasaulyje, turime material k n . Dievas turi dvasines energijas – mes taip pat, tik materialias.
Skaitytojas: Man rodos, Vedose perdaug primityviai pavaizduojamas
žmogaus ir Dievo panašumas.
Autorius: Toks panašumas yra d lto, kad visas materialus pasaulis yra
iškreipta dvasinio pasaulio kopija. Skirtumas toks, kad ten visi procesai vyksta viena kryptimi, o čia – kita. Tod l materialiame pasaulyje viskas sensta ir
miršta ar kitaip sunyksta, o dvasiniame pasaulyje laikas veikia kitaip, tod l
ten n ra mirties, o laim s su kiekviena akimirka darosi vis daugiau.
Skaitytojas: Visa tai panašu fantastik .
Autorius: Kompiuteriai prieš šimt met taip pat buvo fantastika. Savo
pastangomis mes mažai k galime suprasti, tačiau Vedos vis tiek stengiasi
mums duoti esmingiausias žinias. Jos orientuotos žmones, kurie palank s
naujoms id joms, o ne tuos, kurie iš karto jas atmeta, pareikšdami, kad
šventraščiai yra primityvas.
Skaitytojas: Aš ir neatmečiau. Susipažinau, apm sčiau ir dabar jaučiu,
kad Dievo Asmenyb s egzistavimo id ja man yra ne visai priimtina. Viskas
perdaug paprasta: Dievas panašus žmog , žmogus – Diev . O juk kitose planetose gyvena protingos b tyb s, turinčios visai kit k no form . Ten
Dievas irgi išlieka panašus žmog ?
Autorius: Ne, ten Dievas panašus t planet gyventojus. Taip Jam geriau perduoti jiems dvasines žinias.
Skaitytojas: Bet kam toks spektaklis, kod l Dievas pasireiškia vairiuose
k nuose? Negi Jis negali mums pasirodyti Savo tikrajame, dvasiniame k ne?
Autorius: Žmon ms, kurie to verti, Jis pasirodo Savo tikruoju pavidalu.
Skaitytojas: Vadinasi, Dievas keičia Savo k no form kaip tik nori?
Autorius: Nieko čia nuostabaus. M s visatoje yra Sidhalokos planeta,
tai visi jos gyventojai gali keisti savo k n form . Ir netgi m s Žem je yra
toki žmoni . Tačiau tokia savyb išsivysto tik daugel gyvenim paeiliui
užsiimant tam tikra joga, ir dabar j turi tik vienetai.
Skaitytojas: Nejaugi kiekvienas žmogus gali šito išmokti?
Autorius: Taip, bet tai b t tuščias laiko švaistymas. Protingos gyvyb s
formos paskirtis – tobul ti dvasiškai, o ne k no forma. Kam to mokytis, jei
po materialaus k no mirties mes ir taip tur sime kit form ? Gal gale m s
k nas ir dabar keičiasi kiekvien sekund . Bet gr žkime prie savo temos, ir
prisiminkime pagrindines gun funkcijas: 1) jos pririša žmog prie sav s; 2)
sukuria vairov ir 3) takoja absoliučiai visk , kas tik yra šioje visatoje.
Panagrin kime jas išsamiau. Pirmoji funkcija skirta nusl pti nuo m s
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realyb ir vadinama s lygojančia. Jausdami potrauk materialiai laimei, mes
pradedame gyventi pagal jos principus, prisirišame ir galiausiai net ne sivaizduojame, kad gali b ti kas nors geriau. Gyvename iliuzijoje. Antroji
funkcija kuria kuo vairiausias materialios laim s formas, kad kuo geriau
patenkint m s užgaidas. Trečioji labiau negu aiški – mes nerasime nieko,
ko ne takot gunos.
Skaitytojas: Man ne visai aiški pirmoji funkcija. Nejaugi, patiriant kažkoki laim , sunku sivaizduoti, kad gali b ti dar didesn laim ? Aš, pavyzdžiui, visada svajoju, kad kada nors b siu daug laimingesnis.
Autorius: O tai ir yra pati tikriausia iliuzija. Mes vaikom s vis nauj ir
nauj materiali malonum , ir toks maratonas mus verčia užmiršti, kad yra
tikroji, dvasin laim , kuri niekada nesibaigia, o tik tolydžio did ja.
Skaitytojas: K gi, atsid r doryb s gunos globoje, mes tuoj pat patirsime dvasin laim .
Autorius: Truput ne taip. Doryb s guna duoda galimyb suprasti, kad
yra dvasin laim , tačiau j patirti galima tik išsivadavus iš vis trij gun ,
nes jos visos mus verčia gyventi iliuzijoje. Tačiau Vedose nurodyta, kad doryb s guna šiuo atžvilgiu yra pati geriausia, ir norint b ti laimingu, reikia
siekti jos globos. Pagrindiniai jos privalumai: ji apvalo s mon , padeda išvengti atpildo už nuod mes, padarytas netgi šitame gyvenime, duoda tikr j
pažinim , d l ko m s laim s jausmas did ja diena iš dienos, ir išvaduoja iš
psichini bei izini kanči .
Skaitytojas: Kaip suprasti t fakt , kad net doryb s gunoje mes vis tiek
dar b name iliuzijoje? Tuo pačiu ir degraduojame, taip?
Autorius: Kai žmogus, b damas doryb s gunoje, ima neteisingai elgtis,
pasijungia žemesn s gunos, kurios j pririša prie materiali žini ir materialios laim s.
Skaitytojas: Še tau, boba, ir devintin s! Per vis pokalb j s man rodin jote, kad reikia siekti doryb s gunos, o dabar išaišk ja, kad ir ten tyko
pavojai. K daryti, kaip šiame pasaulyje užsigarantuoti visišk laim ?
Autorius: Paprastai – vadovaukit s dvasiniu laim s supratimu ir visa
širdimi pamilkite Diev . Tokia s mon s b kl yra žymiai geresn , nei b nant
doryb s gunos globoje.
Skaitytojas: Panašu, kad j s, pamil s Diev , tuo didžiuojat s ir giriat s,
pabr ždamas savo išskirtinum .
Autorius: Man dar toli iki to lygio, kur j s man pripaišote. Žmogus, pasiek s laim s virš n , atrodo kiek kitaip, nei aš, ir niekada tuo nesigiria. Tačiau
jeigu pokalbis apie Diev jus kiek nervuoja, tai dar pakalb kime apie doryb s
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gun . Aš visada galvojau ir dabar galvoju, kad b t neblogai j pasiekus.
Skaitytojas: Bet juk tik k sak te, kad ir joje slypi pavojus degraduoti.
Autorius: Norint išvengti tokios nemalonios perspektyvos, reikia žinoti
visus pavojus, slypinčius doryb s gunoje. Tam reikia laiko, tod l jums ir
atrodo, kad mano žodžiuose yra daug prieštaravim .
Skaitytojas: Man jau visai galva susisuko. Sakykite tiesiai šviesiai, ar
galima pasiekti tok lyg doryb s gunoje, kai jau nebegresia nuopuolis žemesnes gunas?
Autorius: Galima, tik, atvirai kalbant, materialiame pasaulyje n ra absoliučios doryb s. Tai – dvasinio pasaulio atributas. Tačiau žmon s, su atsidavimu tarnaujantys Viešpačiui, gali j pasiekti. Visi kiti, net ir esantys doryb s
gunoje, dar turi savo s mon je kažkoki aistros ir neišmanymo gun priemaiš , kurios ir verčia juos neteisingai vertinti doryb s gunos teikiam g r .
Skaitytojas: Paaiškinkite, kaip dorybingas žmogus, tur damas teising
laim s supratim ir pats b damas laimingas, vis tik ima ir užsiteršia?
Autorius: Kai tik toks žmogus pernelyg prisiriša prie laim s, kuri patiria,
jis nedelsiant patenka iliuzijon, kitaip sakant, praranda realyb s jausm . Pirmiausia pasikeičia pats laim s supratimas, o paskui ir tikrasis žmogaus gyvenimo tikslo suvokimas. Jis, pats to nepasteb damas, pradeda pernelyg r pintis
savo visuomenin s pad ties, savo prestižo išsaugojimu. Tačiau ateina senatv
su visomis jos negandomis ir paprasčiausiai visk atima. Taip, kovodamas už
tai, k jis turi, žmogus net nepastebi, kaip nusileidžia žemesnes gunas.
Skaitytojas: Norite pasakyti, kad viskas, k jis pasiek doryb s gunoje,
senatv je bus prarasta? Kam tada tiek vargti, dirbant su savimi?
Autorius: Jeigu žmogus su savimi dirbo tik tam, kad užimt visuomen je geresn pad t , užsitarnaut vis pagarb ir panašiai, tai senatv je visi
tie „turtai“ išnyks. Tačiau tada, kai jis senatv je supranta, kad jo amžiuje
svarbiausia atsižad ti materiali dalyk , jis tampa tikrai išmintingu žmogumi. domu, kad tokio atsižad jimo atveju jis nepraranda savo visuomenin s
pad ties nei nuopeln .
Skaitytojas: V l sena dainel – jeigu nori kažk tur ti, reikia to dalyko
atsižad ti. Kažkoks absurdas! Kaip galima tuo pat metu nor ti ir nenor ti –
tegu ir materialios laim s?
Autorius: Jeigu jinai jus lydi, geriau nekreipti j d mesio. Tuo labiau
jos siekti. M s norai turi b ti tik dvasiniai.
Skaitytojas: Kiek aš jus supratau, tai seni žmon s, nor dami išsaugoti
užtarnaut laim , turi visko išsižad ti ir likusias dienas praleisti vienuolyne?
Autorius: Neb tinai, tiesiog jie tur t nuolatos atminti, kad neužilgo
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tur s palikti ši ašar pakaln . Kadangi t kelion ne manoma pasiimti koki nors materiali turt , tai ir r pintis jais n ra jokios prasm s. Gerbs tave
senatv je ar ne – koks skirtumas? Svarbiausia, neži rint vis išbandym , kad
b t potraukis užsiimti dvasine praktika.
Skaitytojas: Tai kuriems galams reik jo vis gyvenim kaupti tuos turtus? Nejaugi tik tam, kad senatv je sužinotum, jog jie nereikalingi?
Autorius: Taip ir atsitinka: vis gyvenim kaupdamas pinigus, išmintingas žmogus senatv je pradeda suprasti, kad greitai jam j nereik s. Vis d lto
dažniausiai b va kitaip. Dauguma žmoni net mirties akivaizdoje galvoja ne
apie tai, kas j laukia, o apie tai, kas atsitiks su j materialiais turtais. Graužiami toki r pesči , jie palieka savo k n , iškamuot materiali r pesči .
Skaitytojas: Nuo toki kalb norisi užsidaryti vienuolyne ir ramiai ten
gyventi po Dievo sparneliu.
Autorius: Nesavalaikis atsižad jimas dar blogiau, negu k sti vedybinio
gyvenimo sunkumus. Teisingiausia pozicija – nesiekti joki materiali g rybi , o paprasčiausiai užsiimti materialia veikla vien tik iš pareigos jausmo. Taip gyvendamas, žmogus senatv je išsivaduoja iš vis problem ir su
atliktos pareigos jausmu ramiai atsižada nereikaling dalyk ir pasišvenčia
dvasinei praktikai. Bet kokiame amžiuje geriausiai siekti tik dvasini dalyk ,
tačiau jokiu b du neignoruojant materiali pareig .
Skaitytojas: domus dalykas: kalb damasis su jumis, aš kartas nuo karto
prarandu nuovok , kam aplamai gyventi. Atsid si dvasiniams dalykams –
blogai, materialiems – dar blogiau. K daryti?
Autorius: Štai mes ir turime išsiaiškinti, koks m s gyvenimo tikslas.
Ne taip paprasta susigaudyti, kaip teisingai derinti materialias ir dvasines
pareigas.
Skaitytojas: Apart prisirišimo prie savo veiklos rezultat , dar yra kokie
nors kiti pavojai doryb s gunoje, užterštoje aistros ir neišmanymo gun priemaišomis?
Autorius: Taip, tai pasididžiavimas savo žiniomis.
Skaitytojas: Nemanau, kad tokio dalyko reik t saugotis tiems, kurie
jau eina dvasiniu keliu. Kas čia tokio, jeigu žmogus save gerbia už tai, kad
suvok Ved išmint ? Negi jis neapsaugotas nuo puikyb s, su kuria vis gyvenim kovojo?
Autorius: Deja, didžiavimasis savo mokslingumu gresia netgi tada, kai
žmogus pasiekia labai aukšt dvasingumo ir pažinimo lyg . Tod l, kultivuojant nuolankum , visus pasiekimus reikia laikyti ne savo darbo rezultatais, o
Viešpaties malone.
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Skaitytojas: Tai negi mes jau nebeturime joki nuopeln ?
Autorius: Galb t ir yra, bet mintys apie tai neskatina tobul jimo. Tod l
geriausia sutelkti mintis Diev , kurio d ka atsiranda visi m s nuopelnai.
Skaitytojas: „Viskas iš Dievo malon s!” – labai d kinga fraz ; ji visada
gelbsti, kai nebegali kažko paaiškinti. Tiek jau to, geriau pasakykite, kaip pažinti žmog , kuris, b damas doryb s gunoje, paj gia atsilaikyti prieš aistros
ir neišmanymo gun tak ?
Autorius: „Viskas iš Dievo malon s“ – ne retorin fraz . Joje slypi gili
prasm . O kas liečia j s klausim , tai tok žmog galima pažinti iš jo poelgi ir kalbos. Bhagavadgytoje (16.1 ir 12.13-20) nurodyta dvidešimt šešios
savyb s žmogaus, esančio doryb s gunoje, ir tiek pat savybi išminčiaus,
kuris pasiek dvasin s mon s lyg ir kurio aplamai ne takoja gunos.
Skaitytojas: Tai negi man dabar steb ti vis dvasing žmoni charakterio bruožus? Gal yra kokie paprastesni b dai nustatyti, kas labiau tobul ja,
kas l čiau?
Autorius: Yra, bet tam reikalingas patyrimas ir pastabumas. Vedose nurodytos keturios savyb s, reiškiančios, kad jas turintis žmogus tvirtai laikosi
doryb s gunoje:
Jeigu žmogus daug aukoja, o jo kalba kupina gerumo bei r pestingumo,
vadinasi, jo doryb pakankamai švari.
Jeigu žmogus ryžtingas, bebaimis ir tuo pat metu pasižymintis kantrumu,
vadinasi, savo tobul jime jis daug pasiek .
Jeigu žmogus, b dama labai turtingas, yra ir labai dosnus, tai rodo didel
jo s mon s švar .
Jeigu žmog visi gerbia už jo žinias, bet jis tuo visai nesididžiuoja, tai
rodo pači aukščiausi s mon s švar ,
Apibendrinus šiuos teiginius, galima pasidaryti paprast išvad : jeigu
žmogus koncentruojasi savo laim , o ne tai, su kuo ja pasidalinti, vadinasi
jo s mon je dar teb ra aistros ir neišmanymo gun priemaiš .
Skaitytojas: O kaip nustatyti, kad laimingas žmogus ne savanaudis, o tik
ir galvoja, kaip savo laim panaudoti kit labui?
Autorius: Jeigu b damas doryb s gunoje, žmogus, darydamasis vis laimingesnis, tuo pat metu atsipalaiduoja, darosi plepesnis, pradeda stokoti entuziazmo pareig pildyme ir praranda atsargum , reiškia, kad jis vis dar turi
kažkiek savanaudiškumo. Ir tai reiškia, kad jis dar nevertas nuolatin s laim s,
kad j dar truput takoja žemesn s gunos, ir ta taka bet kuriuo metu gali sustipr ti. Žmogus, tap s bent kiek laimingesnis, nusiramina ir pradeda užmiršti
savo pareigas, o jo laim s jausmas išvirsta tingul ir atsipalaidavim .
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Skaitytojas: Kaip tai b dinga man! Vadinasi, taip po truput nuo man s
tolinasi doryb s guna, ir šiame tobul jimo etape aš neišvengsiu netik t nuopuoli .
Autorius: Neb tinai; viskas priklauso nuo to, su kuo bendrausite.
Skaitytojas: O kaip suprasti, kad mane vis labiau takoja žemesn s gunos?
Autorius: Jeigu pas mus netik tai atsiranda kažkoks stiprus materialus
noras, ar didelis prisirišimas prie to, k turime, ir baim tai prarasti, vadinasi,
stipr ja aistros gunos poveikis. Tada protas, o paskui ir pats žmogus sitraukia labai intensyvi materiali veikl .
Skaitytojas: O kaip tai susij su prisirišimu prie to, k turiu? Jeigu aš jau
turiu, tai kam ta audringa veikla?
Autorius: Žmogui, kuris gyvenime susik r , sakykim, tam tikr reputacij ir prie jos prisirišo, reikia j kažkaip išlaikyti, neprarasti, o tam tikslui
prisieina sunkiai darbuotis.
Skaitytojas: Kaipgi be reputacijos? J reikia palaikyti.
Autorius: Žinoma, reputacija reikalinga, bet dorybingas žmogus jos nesiekia. Jis siekia pažinimo, ir už tai savaime pelno kit pagarb . prestiž
jis ži ri kaip jo dvasin s praktikos vertinimo rodikl . Taigi jei reputacija
ne kokia, vadinasi jis per mažai skiria d mesio dvasiniam tobul jimui. O
žmogui aistros gunoje prestižas yra viso gyvenimo tikslas. J pasiek s, jis
atsipalaiduoja ir nustoja dirbti su savimi, o tada prestižas, negaudamas palaikymo, pamažu sunyksta.
Skaitytojas: Aha! Vadinasi, dorybingas žmogus, siekdamas tobul jimo,
vis tiktai patyliukais siekia ir prestižo. Bet tai jau aistros guna!
Autorius: Taip, yra ir toki . Dažnai jie net nesupranta šito ir save laiko labai pažengusiais. Tačiau tikrai dorybingi žmon s nuoširdžiai kovoja su
savo išdidumu ir yra sitikin , kad jie neverti tos pagarbos, kuri jiems kiti
rodo. Jie priima j kaip Dievo malon ir stengiasi r pintis tais žmon mis,
kurie reiškia jiems pagarb .
Skaitytojas: Pagaliau, pagaliau aš supratau, kaip atskirti dorybing žmog nuo aistruolio, pavadinkim j taip. Jeigu žmogus, susik r s prestiž , ir toliau r pinasi aplinkiniais, vadinasi jis yra doryb s gunoje; o jeigu jis r pinasi
tik to prestižo palaikymu, tai yra aistros gunoje. Teisingai?
Autorius: Šaunuolis, geriau ir aš nepasakyčiau. Belieka prid ti, kad dorybingas žmogus pirmiausia r pinasi aplinkini dvasiniu tobul jimu, o aistruoliai, kaip j s juos vadinate, stengiasi pad ti materialiai.
Skaitytojas: Brač, j s mane v l supainiojote. Anksčiau sak te, kad dorybingas žmogus r pinasi ne tik dvasiniu kit žmoni gyvenimu, bet ir materialiu.
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Autorius: Viskas labai paprasta. Dorybingas žmogus vykdo savo materialias pareigas artim j atžvilgiu, bet kartu ir labiausiai r pinasi j dvasine
branda.
Skaitytojas: Sunku suprasti visus šituos subtilumus. O kokie dar skirtumai tarp tikrai dvasiškai pažengusi žmoni ir t , kurie, nors ir b dami
dorybingi, bet dar nelabai pasival ?
Autorius: Tikrai dorybingi žmon s niekada nelaiko save dvasiškai pažengusiais ir tuo pat metu labai atsakingai ži ri r pinim si kitais. Jie visada
ir kuo nuoširdžiausiai stengiasi atlikti savo pareigas kit atžvilgiu, o aplinkini reiškiam pagarb jie atsako nuolankumu. Žinoma, neapsieinama ir be
veidmaini , kurie, apsimesdami nuolankiais, visiems kalba, kad jie yra labai
puol žmon s. Iš tikr j tokie žmon s yra dar didesn je iliuzijoje, negu tie,
kurie nuoširdžiai nesuvokia savo išdidumo. Paprastai jie nelabai atsakingai
atlieka savo pareigas ir supantiems žmon ms nekelia didesnio pasitik jimo.
Skaitytojas: Gerai jau, aš apie tai dar pagalvosiu. J s sak te, kad aistros gunos poveikio sustipr jim pažymi netik tas stipri materiali nor
atsiradimas ir labai padid j s prisirišimas prie to, k žmogus turi. Kaip tai
patvirtinama šventraščiuose?
Autorius: Bhagavadgytoje pasakyta (14.7):
Aistros gun , o Kunti s nau, gimdo nežaboti geiduliai ir norai, ir d lto
k nyta gyva esyb priversta atlikti materiali karmin veikl .
Prisirišimas prie veiklos dažnai reiškia didel prisirišim prie to, k turime. Jis b na toks stiprus, kad žmogus pasineria darb taip, jog nemato dienos šviesos. To pasekm je – izinis ir psichinis išsekimas. K daro nežaboti
troškimai...
Skaitytojas: Jiems neb na pradžios nei galo.
Autorius: Taip ir yra: aistros guna nuolatos didina m s prisirišimus.
Visa šita civilizacija remiasi aistros gunos stipr jimu. Vedos sako, kad tikrai
išsivysčiusioje civilizacijoje vyrauja doryb s guna. Dabar gi, vertinant valstybi išsivystymo lyg , kriterijumi laikoma materialin s žmoni gerov s ir
pramon s išvystymo lygis.
Vediniais laikais pagrindin mis vertyb mis buvo visa, kas padeda žmon ms dvasiškai tobul ti. Apie civilizuotum liudijo aukšto dvasinio lygio
šventikai, šventi karaliai, vegetarin mityba, taip pat miestai, suplanuoti pagal ypatingus principus, kurie neleido užsiteršti žmoni s monei. Ypatingas
d mesys buvo skiriamas dvasiniam vaik aukl jimui. Visa tai skatino kult ros vystym si.
Skaitytojas: Taip, domu sužinoti skirtum tarp šiuolaikin s ir buvusios
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civilizacij . Tačiau, atvirai kalbant, aš, nors ir gerbiu vedin pažinim , link s
manyti, kad anais laikais gyveno pirmykščiai žmon s.
Autorius: Daugelis taip galvoja, nes tai labai patogu. Tada galima sivaizduoti, kad esame protingesni už savo prot vius, kad dabar n ra labai
ypating problem , nes mes s kmingai progresuojame. sivaizduojant, kad
dabartinis mokslas vertesnis už senovin , pastar j galima atmesti, tokiu b du
atsižadant per amžius sukauptos išminties.
Skaitytojas: Geriau atsakykite, kaip nustatyti, kad s mon vis labiau takoja neišmanymo guna?
Autorius: Pirmiausia išvardinsiu pagrindinius neišmanymo gunos požymius – tai beprotyb , neapykanta, apgaul , gobšumas, ištvirkimas, tingulys,
pesimizmas, girtuokliavimas, narkomanija, mieguistumas, atbukimas ir neviltis.
Skaitytojas: Ir kaip visa tai atsiranda pas mus?
Autorius: Neišmanymas atsiranda, kai žmogus visiškai neturi joki žini apie laim . Iš vienos pus s, neišmanymas gimdo neteising supratim
apie laim , iš kitos pus s – neteisingas laim s supratimas sustiprina neišmanymo gunos tak . Užburtas ratas, kuris ir veda žmog degradacij .
Skaitytojas: Atsimenu, kad visa tai j s dar susiedavote su s žin s balsu.
Autorius: B damas doryb s gunoje, žmogus išsaugo s žin ir sugeba
pažvelgti save iš šalies. Aistruoliams s žin sukelia prieštaringus jausmus:
ji pageidaujama, kai kiti elgiasi neprideramai, ir nemaloni, kai pats pasielgi
netikusiai. O neišmanymo gunai b dingas visiškas priešiškumas s žin s balsui, d l ko žmogus gyvenime daro labai dideles klaidas.
Skaitytojas: Vadinasi, pagrindiniai neišmanymo gunos rodikliai – tai visiškas s žin s balso ignoravimas, ting jimas ir agresyvumas? Gerai, bet iš
ankstesni pokalbi aš supratau, kad mes patys negalime teisingai vertinti,
ar pas mus s žin s balsas užslopintas, ar ne. Tada n ra ko tik tis, kad mes
savo j gomis atsilaikysime prieš degradacij .
Autorius: Teisingai, jokiu b du neatsilaikysime.
Skaitytojas: Tada negali b ti ir kalbos, kad g ris nugal s blog . Kam
ta ilosoija, jeigu iš anksto aišku, kad stabiliai tobul ti ir b ti laimingam
ne manoma?
Autorius: Jums tik atrodo, kad Vedos nenurodo kelio laim . Tačiau
tas faktas, kad netgi dorybingas žmogus pats savaime n ra apsaugotas nuo
žemesni gun takos, kaip tik liudija g rio pergal prieš blog . Savo bej giškumo suvokimas skatina nuolatos ieškoti paramos ir prieglobsčio, o tai
ugdo nuolankum – pači didžiausi doryb . Be jos stabiliai tobul ti tiesiog
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ne manoma. Tokie dalykai kvepia ir kalba apie pasaul valdanči d sni tobulum .
Skaitytojas: K čia tas nuolankumas pad s! Neišmanymo guna vis tiek
nepastebimai užvaldys prot , o m s bandymai j ten aptikti nieko neduos.
Autorius: Viskas vyksta b tent taip, bet tai nereiškia, kad mes pasmerkti
degraduoti. Nuolankus žmogus, klausydamas savo mokytojo nurodym , užsitikrina nuolatin kontakt su savo s žine, tod l jis visada apsaugotas nuo
neišmanymo gunos poveikio, ko ne manoma pasiekti, pasikliaujant vien tik
savo j gomis.
Skaitytojas: Man s tai nenuramina. Vadinasi, tobul ti ir b ti laimingam
be dvasinio mokytojo tiesiog ne manoma? Kur teisyb ? Juk žmogus gali gyventi ten, kur n ra galimyb s kalb tis dvasin mis temomis. Kaip tada?
Autorius: Galimybes tobul ti kiekvienas gauna pagal savo karm . Tačiau jeigu pas žmog teisinga s mon ir jis siekia dvasinio pažinimo, bloga
karma nesutrukdys rasti reikiam bendravim . Tokiu atveju jam padeda pats
likimas.
Skaitytojas: Man, sakykim, nelabai malonu savo dvasin je praktikoje
nuo kažko priklausyti.
Autorius: Ne visi pasaulio d sniai mus žavi; kartais jie atrodo pernelyg
griežti ir nesuprantami. Bet kas čia jums nepatinka? Argi jau taip bloga, sužinojus, kad svarbiausia gyvenime – susirasti ger mokytoj ?
Skaitytojas: Bet gal aš jo niekada ir nerasiu?
Autorius: Jeigu žmogus nuoširdžiai nori tur ti tikr dvasin mokytoj ,
j imasi globoti aukščiausios g rio j gos ir jis pradeda atrasti ties net savo
artim j žodžiuose. Šventraščiuose Pats Viešpats visiems garantuoja Savo
apsaug . Jis sako, kad tas, kuris pasirinko keli pas J , niekada nenuklys
šon . Tod l tik laiko klausimas, kada žmogus, pasirink s dvasin keli , taps
vertu tur ti tikr mokytoj . Apie tai kalbama Bhagavadgytoje (6.40):
Aukščiausias Dievo Asmuo tar : Prithos s nau, transcendentalistas, atliekantis gerus darbus, nepražus nei šiame, nei dvasiniame pasaulyje. Kas
kuria g r , Mano drauge, to niekada ne veikia blogis.
Skaitytojas: Ači , bet aš vis tiek nesuprantu, kaip žmogus, norintis tobul ti, bet dar neturintis mokytojo, gali išvengti žemesni gun takos.
Autorius: Aš jau sakiau – jis netgi eilini žmoni žodžiuose gali pasirankioti teising nurodym .
Skaitytojas: Ar galite pateikti atitinkam pavyzdži ?
Autorius: Kiekvieno žmogaus gyvenime toki pavyzdži yra labai
daug. Pavyzdžiui, Indijoje prieš kelis šimtus met gyveno šventasis, vardu
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Bilvamangala Thakura. Jaunyst je, dar b damas paprastu žmogumi, jis iki
aus simyl jo lengvo elgesio moter , kuri gyveno kitoje up s pus je. Vien
kart , kaip tik tuo metu, kai siaut baisi audra, jis ž tb tinai užsigeid su ja
pasimatyti. Rizikuodamas gyvybe, jis persik l per up ir galiausiai susitiko
su savo pasija. Pokalbio metu ji pareišk , kad jeigu jis taip pasiaukojančiai
siekt dvasinio tobul jimo, kaip siek susitikimo su ja, tai neabejotinai susilaukt nuostabi rezultat . Bilvamangala Thakura šiuos jos žodžius palaik nurodymu iš aukščiau ir, nustoj s jai asistuoti, aktyviai užsi m dvasine
praktika. Po tam tikro laiko, pasiek s labai ger rezultat , jis pripažino, kad
pirmuoju jo mokytoju buvo lengvo elgesio moteris ir vis gyvenim j gerb
kaip asmenyb , nukreipusi j dvasin keli .
Skaitytojas: Tokie atvejai yra greičiau išimtis, o ne taisykl .
Autorius: Žinoma, tokie atvejai reti, nes retas gali išsiugdyti tok nuolankumo jausm . Tačiau yra ir d sningumas. Nuolankus žmogus lengvai atskiria ties nuo melo, jis ir be mokytojo gali išgirsti patarim , padedant jam
tobul ti. O ilgainiui, kai jis bus to vertas, likimas jam ir mokytoj suras.
Skaitytojas: Norite pasakyti, kad tie, kurie dar neturi mokytojo, paprasčiausiai jo dar neužsitarnavo? Maloni išvada, nes suteikia tam tikr vilči .
O dabar dar vienas, labai svarbus klausimas. Per kokias aplinkybes – reiškinius, vykius, žmones – mus labiausiai takoja gunos? J s jau min jote, kad
jos labai keičia žmogaus s mon , pasitelkdamos klausos jusl ir bendravim .
Nor čiau žinoti visus svertus, kuri d ka gunos takoja s mon .
Autorius: Toks brandus klausimas rodo, kad j s gerai sisavinote m s
pokalbio tem . Šrimadbhagavatam (11.13.4) nurodo dešimt faktori , kuri
d ka gunos mus labiausiai takoja.
1. Raštai, kuriais mes vadovaujam s gyvenime:
a) doryb s gunoje – Vedos, Biblija, Koranas, Tora;
b) aistros gunoje – knygos apie tai, kaip s kmingai daryti bizn ir pasiekti
materiali gerov ;
c) neišmanymo gunoje – tantrizmas, juodoji magija, satanizmas ir pan.
2. Vanduo ir maistas:
a) doryb s gunoje – vegetarinis maistas, pagamintas ir su meile pasi lytas Viešpačiui;
b) aistros gunoje – skubomis pagamintas maistas, aštraus, r gštaus, pers dyto, perkepinto ir perdaug saldaus maisto vartojimas. Arbata, kava, grybai, svog nai, česnakai, krienai;
c) neišmanymo gunoje – m sa, žuvis, kiaušiniai, apged s ar supykus pagamintas maistas. Alkoholio vartojimas.
125

3. Gimin s, draugai, šiaip artimi žmon s:
a) dorybingiems žmon ms svarbiausia yra artimi santykiai su dvasiniais
mokytojais ir kitais šventais žmon mis;
b) aistros gunoje svarbiausi yra geri giminiški santykiai, taip pat biznio
sferoje;
c) neišmanymo gunoje svarbiausi santykiai – su degradavusiais žmon mis.
4. Gyvenamoji ir darbo vieta:
a) doryb s gunoje – šventykla, butas, kuriame yra altorius, miškas, žydinti gamta;
b) aistros gunoje – pramon s moni teritorijos, miesto gatv s, parduotuv s ir pan.;
c) neišmanymo gunoje – lošimo namai, naktiniai klubai, parduotuv s,
kur prekiaujama alkoholiniais g rimais ir t. t.
5. Laikas:
a) doryb s gunoje – rytas; senatv ; nuolatinis darbo ir poilsio režimo
laikymasis;
b) aistros gunoje – dienos laikas; brandos amžius; nepastovus režimo
laikymasis arba netinkamo režimo išsigalvojimas;
c) neišmanymo gunoje – vakaras ir pirmoji nakties pus ; vaikyst ir jaunyst ; n ra jokio režimo.
6. Veikla:
a) doryb s gunoje – mokymasis, pamokslavimas ir bet kuri kita veikla,
orientuota s mon s valym ;
b) aistros gunoje – darbas vardan pelno, malonum ir jusli tenkinimo;
c) neišmanymo gunoje – nuod mingas, beprasmis gyvenimas.
7. Gimimas:
a) doryb s gunoje – dvasing žmoni šeimoje;
b) aistros gunoje – šeimoje, kur svarbiausias tikslas yra didinti savo materialin gerov ;
c) neišmanymo gunoje – girtuokli , bandit , narkoman , velt dži šeimoje.
8. Meditacija:
a) doryb s gunoje – Diev ;
b) aistros gunoje – pinigus, prestiž ir malonumus;
c) neišmanymo gunoje – priešing lyt , smurt , alkohol .
9. Kalba, maldos:
a) doryb s gunoje – maldos ir mantros, skirtos Dievui, garsus šventrašči
skaitymas, link jimai visiems b ti laimingais;
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b) aistros gunoje – dalykiniai pokalbiai, kalbos apie politik , populiari
šlageri dainavimas;
c) neišmanymo gunoje – anekdotai, apkalbos, keiksmai;
10. Apeigos, ritualai, ceremonijos:
a) doryb s gunoje – šventinimo apeigos;
b) aistros gunoje – biznio pradžios pašventinimo ceremonija;
c) neišmanymo gunoje – bet kurios apeigos, kuri metu keikiamasi, vartojamas alkoholis ir valgoma m sa.
Skaitytojas: Visa tai labai domu, bet aš noriu sužinoti pačius svarbiausius faktorius, labiausiai takojančius m s likim ir galimybes išsivaduoti iš
žemesni gun takos.
Autorius: Parašara Munis, didžiausias autoritetas astrologijoje, nurodo
tris tokius faktorius. Tai karma, bendravimas ir aukl jimas. Anksčiau išvardinti dešimt faktori yra ši trij sudedamosios dalys.
Skaitytojas: Pirmame punkte ig ruoja ir šventraščiai – Vedos, Biblija...
J s sak te, kad jie turi išvaduoti mus iš gun takos, o dabar, pasirodo, jie irgi
kaip r tis, per kur prasisunkia gunos. Nesuprantu.
Autorius: Aš neatsiimu savo žodži – šventraščiai tikrai apsaugo žmog nuo gun takos. Tačiau realus rezultatas priklauso nuo m s poži rio
šventraščius. Jeigu žmogus juos ignoruoja, reiškia jis yra neišmanymo gunos
takoje. Jeigu j nurodymus jis aiškinasi taip, kaip jam naudingiau, vadinasi, yra aistros gunoje. Jeigu žmogus laikosi šventrašči nurodym , vedamas
dvasinio mokytojo, tai j vis labiau takoja doryb s guna, nors jis šito net
nepastebi.
Skaitytojas: O štai antrame punkte pasakyta, kad valgantys m s yra neišmanymo gunoje. Bet kaip gali pilnavertis, turintis visas organizmui b tinas
medžiagas maistas mus nuvesti neišmanymo gun ?
Autorius: Labai paprastai. Subtilus nužudyto gyv no k nas išlieka susij s su grubiu k nu, kur mes ruošiam s valgyti. Kadangi gyv nas patyr smurtin mirt , tai tas ryšys yra stipriai užterštas žiaurumo ir neteisyb s
energetika, kuri takoja visus, vienaip ar kitaip besinaudojančius tuo negyvu
k nu, ir traukia j s mon neišmanymo gun . Kitaip sakant, m sa kenksminga ne savo chemine sud timi, o energetin mis charakteristikomis.
Skaitytojas: Kaip baisu! Vadinasi, aš neturiu nei mažiausios galimyb s
patekti doryb s gunos globon, nes gyvenime tiek m sos surijau, kad ne manoma apsakyti!
Autorius: Jeigu ir toliau taip atgailausite, be to, pereisite prie vegetarin s
mitybos, tai ilgainiui apsivalysite, ir j s likim imsis tvarkyti doryb s guna.
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Skaitytojas: Vargiai aš sp siu apsivalyti šitame gyvenime, o kitame vis
tiek reik s atsakyti už visus gyv nus, kurie pateko mano pilvan, ar ne?
Autorius: Taip, tačiau tiems, kurie pasuko dvasiniu keliu, doryb s guna
tuoj pat duoda palaikym , tod l jie tobul dami lengvai veikia visus sunkumus. Nesvarbu, kad butas prišnerkštas, svarbu, kad atsirado noras j iškuopti.
Skaitytojas: Visa tai truput paguodžia, bet man dar užkli na šeštas
punktas, apie veikl . Jeigu žmon s, dirbantys fabrikuose ir gamyklose, yra
aistros gunos takoje, tai nor dami iš jos išsivaduoti, jie turi mesti darbus ir
pasiduoti šventikus?
Autorius: Tiesiog b da, kaip j s visk užmirštate. Mes juk kalb jome,
kad tai, kokios gunos takoja žmog , apsprendžia ne tiek darbo pob dis, kiek
jo s mon darbo metu. Jeigu žmogus darbo metu galvoja apie Diev , arba
skiria Jam dal savo darbo rezultat , tai j tikrai iš vis trij labiausiai takos
doryb s guna.
Skaitytojas: Šaunu, žinoma, bet štai septintas punktas tikrai kvepia kažkokia diskriminacija. Vadinasi, mano vaikus takoja aistros ar net neišmanymo gunos tik tod l, kad jie gim darbinink , o ne šventuoli šeimoje.
Autorius: J s išvada labai populiari tarp nacionalist ir t , kurie išpaž sta luomin diskriminacij . Tad sid m kite, kad priklausomyb „dvasiniam
luomui“ nustatoma ne profesine veikla ar socialine pad timi, o tuo, kiek laiko žmogus skiria dvasinei praktikai. Net eilinis juodadarbis gali rengti savo
namuose šventykl ar net susikurti j savo širdyje. Tokiam žmogui Dievas
tikrai duos dorybingus vaikus.
Skaitytojas: Nejaugi tokiu atveju dor vaik gimimas garantuotas?
Autorius: Šimtaprocentin s garantijos n ra, nes pas žmog dar gali b ti
užsilikusios negatyvios karmos, kuri s lygos, sakykim, labai išdykusio vaiko gimim . Tačiau vis tik dažniausiai pas žmones, einančius dvasiniu keliu,
gimsta geri, kokybiški, jei taip galima išsireikšti, vaikai.
Skaitytojas: Dešimtame punkte j s teigiate, kad alkoholio vartojimas
labai stiprina neišmanymo gun , bet jeigu gerdami žmon s mini šventus vardus, tai kokia guna vyrauja?
Autorius: Sunku pasakyti. Matyt, ži rint koks atvejis. Bet geriau ši
dalyk nederinti – jei geri, nemin k Dievo vardo, o jei kalbi apie Diev –
negerk.
Išvada: gunos yra dieviškos kilm s. Tačiau nereikia galvoti, kad jos protingos, turi kažkok intelekt ir kad jos – Pats Dievas. Gunos yra tik tam
tikros Dievo energijos, kurios negali veikti atsietai nuo energijos šaltinio,
nepriklausomai nuo Dievo valios.
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Tik išminčiai gali žvelgti tas nematomas permainas, kurias gunos takoja žmogaus s mon je priklausomai nuo jo karmos. Yra dešimt faktori ,
kuriais pasinaudodamos gunos nepastebimai, bet labai stipriai takoja m s
s mon .
Palaimintas, kuris suprato pavojing gun tak savo s monei, suprato
j galyb . Jis nustoja pasikliauti vien tik savo j gomis ir ieško prieglobsčio
pas švent Dievo tarn . Nuolankiai jam tarnaudamas, jis yra patikimai apsaugotas nuo netik to nuopuolio.
Tokiu b du, kiekvienas žmogus turi susirasti tikr mokytoj ir prašyti
jo maloningos pagalbos kovoje už savo laim . Tik taip jis gaus pilnutin
Dievo glob , ir jo pastangos, ieškant dvasin s laim s, b tinai apsivainikuos
s kme.
Paskutinis pokalbis
Skaitytojas: Nuo vis šit kalb aš jaučiu kažkok nepasitenkinim . J s
žad jote akcentuoti praktin reikalo pus , bet viskas sukosi tik apie teorinius
dalykus.
Autorius: Bet mes kalb jome išimtinai tik apie praktinius dalykus.
Žmon s praktika paprastai laiko k no ir proto veikl . Tačiau pati svarbiausia
m s gyvenimo praktika turi b ti atliekama intelektu. Tik tada bet kokia
veikla bus s kminga, nes vyksta aukštesniame s mon s lygyje, nei k no ir
proto veikla.
Skaitytojas: Anot j s , pati svarbiausia praktika – s d ti ir galvoti, kaip
geriau gyventi? Žinote, tokia veikla nei žmonai tiksi, nei vaikus išaukl si,
nei but su mašina nusipirksi, nei pilv pasotinsi. Aš suprantu, kad reikia
galvoti apie gyvenimo prasm ir kad tai tikrai svarbu, tačiau ir gyventi reikia. Negi yra svarbesni dalykai, negu r pinimasis savo artimaisiais ir savo
gyvenimu? Gal gale reikia ir kažkoki malonum . Kartais galima sau leisti
pasidžiaugti gyvenimu, nereikia galvoti vien tik apie tai, kaip dar labiau save
sutramdyti.
Autorius: J s teisus, mes neišgyvensime, neužimdami k no ir proto
veikla ar nesir pindami artimaisiais. Tačiau reikia suprasti, kas iš tikr j yra
veikla, o kas ne. Mums, dvasin ms gyvoms b tyb ms, k nas – tai kaip mašina, kurios pagalba mes vykdome savo dvasinius planus. Kad ir kaip keistai
tai skamba, bet faktas lieka faktu: siela gl di k ne ir juo naudojasi, gyvendindama savo užmojus. Jeigu mes vis gyvenim skirsime tik tos mašinos
prieži rai, tai kam ji išvis reikalinga? Mašina skirta tam, kad mes gal tume
129

kažkur nuvykti, tod l j reikia priži r ti. Taip ir k nas: jis reikalingas tam,
kad gal tume jud ti link tobulumo, užsiimdami dvasine praktika.
Skaitytojas: Kod l b tinai dvasine praktika? Negi ta mašina važiuoja
tik vien pus ?
Autorius: Tod l kad bet kokia kita veikla, tiesiogiai ar ne, nukreipta
k no poreiki tenkinim , kitaip sakant, skirta mašinos prieži rai. Tačiau mes
esame sielos, o k nas, arba mašina, skirtas sielos poreiki vykdymui. Reikia
atitraukti d mes nuo k no poreiki ir nukreipti j dvasinius dalykus.
Skaitytojas: Supratau – jeigu mes užsiimame materialiais dalykais, reiškia, mašina-k nas niekur nevažiuoja, vyksta jos aptarnavimas, o jeigu susitelkiame dvasin praktik , tai tada vyksta b tent ta veikla, kuri yra žmogaus
pašaukimas. Vadinasi, tikra praktika Vedose nurodyta kaip sielos veikla?
Autorius: Taip, tik sielos veikla yra tikroji praktika, visa kita – tik pasiruošimas jai. Šiaip jau pats pasiruošimas negali suteikti laimingo gyvenimo,
bet mes pernelyg prisiriš prie k no ir pernelyg tvirtai sitikin , kad esame
k nai, o ne sielos, tod l vis gyvenim l r pinam s k niškais poreikiais, kas
jau tikrai nepriartina laim s.
Skaitytojas: K n vis tik reikia palaikyti, o tam sugaištama daug laiko.
Jo kaip ir nelieka, kad gal tume gainiotis savo laim .
Autorius: R pinantis k nu, tuo pat metu reikia užsiimti tais praktiniais
veiksmais, kurie gali suteikti laim sielai. Netgi darbe, tam pačiam fabrike,
prot galima pilnai nukreipti dvasine linkme, ir tam netrukdys jokia materiali
veikla.
Skaitytojas: Paaiškinkite detaliau, kaip, didesn dienos dal darbuodamasis fabrike, aš tuo pat metu gal čiau užsiimti dvasine veikla, skirta sielai?
Autorius: Gerai, tik paskui nesakykite, kad pokalbis buvo ne praktinio,
o teorinio pob džio.
Visi žmon s kažk dirba, nes be šito neišgyvensi. Tačiau matome, kad
vieni laimingi, o kiti ne. Kaip galvojate, nuo ko tai priklauso?
Skaitytojas: Nuo atlyginimo, nuo to, ar patinka darbas, nuo santyki
kolektyve...
Autorius: O šie dalykai nuo ko priklauso?
Skaitytojas: Čia jau kaip pasiseks...
Autorius: J s, matau, dar ne sisavinote tos paprastos tiesos, kad laim
pas žmog ateina iš vidaus, o ne iš išor s. Juk galima b ti laimingam, gaunant maž atlyginim , o geri santykiai gali užsimegzti ir netikusiame kolektyve. Nuolankiam žmogui bet koks darbas teikia džiaugsm . Kita vertus,
b na, kad ir didelio uždarbio neužtenka, ir gerame kolektyve santykiai ne130

susiklosto, o ir geras darbas nedžiugina. Tod l reikia užsirašyti ant kaktos,
kad laim išimtinai priklauso nuo m s vidin s b senos. Reikia prasti darbo
metu galvoti apie Diev ir Jo nurodymus. Tokia vidin b sena ir bus pats didžiausias m s laim jimas gyvenime. Be to, labai palanku nesavanaudiškai
r pintis visais bendradarbiais.
Skaitytojas: Vadinasi, pasiekus toki b sen , m s gyvenimas iš esm s
pasikeis ir mes pagaliau tapsime laimingi?
Autorius: Žinoma. Tik reikia prad ti ryžtingai veikti šia kryptimi, kitaip
viskas jums ir pasiliks tik sausa teorija.
Skaitytojas: Gerai, aš pam ginsiu darbe galvoti apie Diev ir link ti
visiems laim s. Anksčiau aš skaičiau, kaip darbo vietoje susikurti teising
psichologin b sen . O k j s apie tai pasakysite?
Autorius: Psichologin , arba vidin žmogaus savijaut darbo vietoje, priklausomai nuo gun takos s monei, galima suskirstyti keturias b senas.
1. Žmogus dirba ir galvoja tik apie tai, kaip išsilaikyti save. Darbu jis
suinteresuotas tik tiek, kiek gauna iš jo naudos. Jis tiki, kad tai ir yra tikroji
laim . Tokia veikla, neparemta žmogiškojo gyvenimo prasm s suvokimu,
nestiprina intelekto, tod l did ja galimyb susidurti su daugybe problem .
Netur damas gyvenimo tikslo, žmogus mažai kuo skiriasi nuo gyv n . Jie
irgi darbuojasi, nor dami palaikyti savo gyvast , tačiau nuo to protingesni
nesidaro. Toks darbas yra neišmanymo gunos takoje ir žmog veda visapusišk degradacij .
2. Žmogus dirba kvaliikuot darb nusimanydamas apie j , tod l palaipsniui tampa geru savo srities specialistu, gauna gerus pinigus, ir jam atrodo, kad gyvenimas gražus. Tačiau net labai išvystytas protas negali pats
ištaisyti charakterio tr kumus ir neteising paži r gyvenim , tod l jiems
laim pasibaigia tada, kai atsiranda problemos santykiuose su kitais žmon mis. Min tas darbas yra aistros gunos takoje, tod l pradin pasitenkinim ,
svajas ir džiaugsm v liau pakeičia nusivylimas ir vargai.
3. Žmogus užsiima veikla, kurios pagrindinis tikslas – skiepyti sau meil
darbui ir vystyti ger sias charakterio savybes, tod l jis koncentruojasi tai,
kad aplinkiniai žmon s b t patenkinti jo veikla ir jaust si laimingesni. Tokia b sena lavina ir apvalo jo intelekt . Skirtingai nuo kit žmoni , laim
jam teikia ne darbo rezultatai, o pats darbas. Protingu žmog galima laikyti b tent nuo tokio s mon s lygio. Savo nesavanaudiškumu jie pelno vis
pagarb , gerov ir laiming gyvenim . Tačiau tikra s km juos aplanko tik
tada, kai jie, vedami dvasinio mokytojo, ima studijuoti šventraščius. Min tas
darbas yra doryb s gunoje ir pradžioje b na susij s su tam tikrais sunkumais,
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aplinkini žmoni nesupratimu, bet v liau m s laukia geras likimas.
4. Ir galiausiai veikla, kurios tikslas – pažinti Diev . Paži r jus atrodo,
kad žmogus atlieka niekuo neišsiskiriant darb , bet jo rezultatus jis skiria
Aukščiausiajam. Visos jo mintys sutelktos Diev , ir jis ne sivaizduoja, kaip
galima gyventi, nesilaikant Jo nurodym . Jis klauso s žin s balso, tod l
praktiškai nedaro rimtesni klaid . S km ar nes km j mažai jaudina, tod l
jo gyvenimas panašus ramios up s t km . Jo, tokio nuolankaus ir kupino
dvasin s stipryb s, ne manoma pažeminti ar skaudinti. Išoriškai elgdamasis
kaip ir visi žmon s, jis gyvena turting dvasin gyvenim , tod l greitai sudegina savo nuod mes ir gyvenimo gale dažniausiai gr žta dvasin pasaul .
Skaitytojas: Nor čiau sužinoti, koks tolesnis likimas t žmoni , kurie
j s pateiktoje klasiikacijoje dirba tik tam, kad išgyvent .
Autorius: Aišku, kad savo k nu jis naudojasi ne pagal paskirt , tod l
ilgainiui pradeda jausti vis did jant vidujin nerim . Paskui dar pasijungia
s žin , kuri jam išmetin ja, kad jis gyvena neteisingai, ir tokio žmogaus gyvenimas darosi tiesiog nepakeliamas.
Mes visada turime pasirinkim : arba mokytis gyventi teisingai, arba užkišti s žinei gerkl , pasitelkus alkohol , narkotikus, palaid gyvenim ir nereikalingus potraukius. Deja, dauguma žmoni pasirenka antr j keli , o ne
pirm , kur rekomenduoja Vedos.
Skaitytojas: Bet kas čia blogo, jeigu žmogus paprasčiausiai dirba savo
darb ? Jie niekam netrukdo, tai kod l turi kent ti?
Autorius: Jeigu mes tikrai užsiimame mums skirta veikla, tai tame n ra
nieko blogo, tačiau, norint sužinoti, kokia veikla skirta protingoms b tyb ms, reikia apsivalyti nuo neišmanymo, pradedant nuo pam stym , kaipgi
gyventi toliau. Žinoma, tie žmon s, apie kuriuos j s klausiat, atlieka nauding darb , tačiau žmogaus k nas skirtas dar svarbesniam darbui – tiesos pažinimui. Priešingu atveju žmogus nepastebimai praranda teising gyvenimo
prasm s suvokim ir palaipsniui degraduoja.
Sakote, kad jie niekam netrukdo. Betgi žmogus, kuris puosel ja savo
egoizm , negali kit padaryti bent kiek laimingesniais. Mes visada takojame
aplinkinius žmones, norime to ar ne. Niekam neužkli si tik tada, kai teisingai
elgsiesi j atžvilgiu.
Skaitytojas: Jeigu žmogus, niekam nelinkintis blogo ir s žiningai atliekantis savo pareigas, turi kent ti ir dar degraduoti, tai kur teisyb ?
Autorius: Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad toki žmoni likimas tikrai
neteisingas. Tačiau tas darbas, kur jie atlieka negalvodami ir tik tam, kad
išgyvent , tikrai ne eina žmogaus pareigas. Gyvenant beprasm gyvenim ,
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vargiai galima tik tis b ti laimingu. Bet kokio žmogaus gyvenimo prasm –
intelekto vystymas, o ne sugeb jimas ilgai, kantriai ir sunkiai dirbti. Tokiems
žmon ms likimas visada nepalankus.
Skaitytojas: Bet jie atrodo tokie taik s, mus s nenuskriaus... Už kokias
nuod mes likimas jiems toks priešiškas?
Autorius: Nuod m jau vien tai, kad jie rodo netinkam pavyzd kitiems, jaunesniems. Argi tai gerai – mokyti savo vaikus neteising dalyk ,
neskiepyti jiems potraukio išaukštintam gyvenimo b dui? Dar didesn nuod m jie daro savo atžvilgiu, neišnaudodami tokios retos galimyb s – gimti
žmogaus k ne – pagal paskirt . Vadovaudamiesi žemais instinktais, jie tuo
pačiu atsižada tikrosios laim s. Tokius žmones Vedos vadina savojo „aš“
žudikais.
Skaitytojas: Bet jie visai nekalti, kod l juos reikia taip vadinti? Juk jie
nežino, kad taip elgdamiesi, pasmerkia save degradacijai. Be to, jiems visada
galima paaiškinti, kaip teisingai elgtis.
Autorius: Deja, dauguma j net nenori gird ti kit nuomon s. Jie daro
tik tai, kas gali nedelsiant pad ti išspr sti kilusias problemas. Tingus j protas nenori ieškoti laim s ir atsiduoda likimo valiai, tokiu b du pasmerkdamas žmog visoms b simoms kančioms.
Skaitytojas: Li dna, mergait s. O kas laukia t , kurie vis gyvenim
pašvenčia profesini g dži lavinimui ir visai nesir pina savo charakteriu?
Autorius: J likimas irgi nepergeriausias. Beje, daugelis iš j vis tik rimtai dirba su savo charakteriu, bet su vienu tikslu – siekdami s km s biznyje.
Tačiau jie nesupranta, kad bet kuri charakterio bruož vertinimo rodiklis
yra nesavanaudiškumas. N ra savanaudiško s žiningumo, savanaudiško gerumo, gailestingumo ar nuolankumo. Jeigu tikslai savanaudiški, tai išvystyti
savyje pozityv charakter tiesiog ne manoma.
Skaitytojas: Tačiau tokie žmon s sugeba pakeisti charakter , aš pats tai
daug kart mačiau.
Autorius: Vienintelis dalykas, k gali pasiekti žmon s, siekiantys turt ,
– tai išmokti demonstruoti teigiamus charakterio bruožus, visai j neturint.
Bet vargu ar nuo to jie taps laimingesni. formalius, nenuoširdžius santykius
žmon s atsakys tuo pačiu. Taip atsiranda bendravimo problemos, ir tai reiškia, kad teikiant pirmenyb stereotipinei elgsenai, o ne darbui su charakterio
savyb mis, laim s nerasi. Tam reikia valytis savo intelekt nuo bet koki
egoizmo apraišk , kitaip laimingi neb sime nei mes, nei aplinkiniai.
Skaitytojas: Vadinasi, veikla, kuri atlieka intelektas, yra visuomeniškai
naudingesn , negu veikla, atliekama k nu? Tačiau valgyti pageidauja visi, ir
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norint pagaminti kokius nors maisto produktus, reikia pasidarbuoti ir k nu.
Autorius: Vedos neatmeta galimyb s naudoti k n , užsidirbant pragyvenimui ar darbuojantis visuomen s labui. Priešingai, jos tiesiog nurodo tai
daryti. Bet jeigu tuo pat metu nelavinsime savo intelekto, tai nesugeb sime
teisingai naudotis tuo, k uždirbome iziniu darbu.
Nesukdami galvos d l žmogiškojo gyvenimo prasm s ir pasiduodami
materialiems troškimams, žmon s nustoja save kontroliuoti, o tada neišvengiamai prasideda problemos su sveikata.
Skaitytojas: Šitaip gyvena beveik visi žmon s. Negi jie visi klysta?
Autorius: Aš negaliu b ti toks kategoriškas, bet b tent tokia Ved išvada.
Skaitytojas: Vadinasi, civilizacija eina klaidingu keliu, ir lavinti savo
profesinius g džius, užmirštant darb su intelektu, yra tuščias laiko švaistymas?
Autorius: Kartoju – taip pasakyta Vedose. Žmonija turi suprasti, d l ko
mes gyvename ir kokios m s tikrosios pareigos. Tačiau daugumai žmoni
sunku suprasti, kas praktiškiau: veikla intelektu ar veikla k nu. Vedose rašoma, kad jeigu žmon s, atlikdami savo pareigas, tuo pačiu r pint si ir intelekto valymu, tai m s planeta greitai virst rojumi. Bet kaip sak te j s pats,
dauguma žmoni net nesupranta, kas tai yra dvasin praktika. Na, o kaip j s
pats suprantate dvasin praktik ?
Skaitytojas: Tai tokia veikla, kuri žmog daro laimingesniu. J s sak te,
kad siela trokšta laim s, aukščiausio pažinimo ir amžinyb s. Aš asmeniškai
galvoju, kad visk reikia ži r ti praktiškiau. Mano dvasin laim neabejotinai padid s, jeigu aš gausiu praktinius šeimyninio gyvenimo, vaik aukl jimo g džius. J s gi perdaug teorizuojate, nieko neužsimindamas apie
elementarius dalykus.
Autorius: J s gal kiek neteisingai mane kaltinate. Kokia prasm kalb ti detaliau, ne sitikinus protingos egzistencijos b tinumu? Nesuvokus, kam
visa tai reikalinga, nei teisingi šeimyniniai santykiai, nei vaik aukl jimas
nieko nesudomins. Tik pakeit s sav j pasaulio supratim , žmogus gali daryti pirmuosius praktinio pažinimo žingsnius.
Skaitytojas: Vadovaujantis j s logika, žmogus, pasin r s vidin gyvenim , tai yra, užimtas darbu su savo s mone, n ra kažkoks velt dis, o
atvirkščiai – nepailstantis darbštuolis. B tent jis gali iš pagrind pakeisti
savo gyvenim – ne teoriškai, o praktiškai?
Autorius: Taip. Vedos sako, kad veikla, keičiant savo s mon , yra pati
praktiškiausia ir sunkiausia, tačiau tai supranta tik patys išmintingiausi. Iš
šalies paži r jus, tai jokia veikla, o tik dykin jimas, bet iš tikr j b tent ji
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gali greičiausiai pakeisti m s gyvenim ir tod l yra pati tikriausia, aktyviausia veikla. Tačiau m s visuomen je darbas, skirtas k no palaikymui,
vertinamas daug labiau, negu darbas su savimi, savo intelektu. Bhagavadgytoje (4.16-23) šia tema yra visa serija tekst :
Net ir išmintingasis negali tiksliai pasakyti, kas yra veikla, o kas neveiklumas. Dabar Aš paaiškinsiu, kas yra veikla. Tai žinodamas tu b si apsaugotas nuo vis nelaimi .
Žmogui labai sunku perprasti visas veiklos vingrybes. Tod l b tina tiksliai žinoti, kas yra neveiklumas, veikla ir kokia veikla draudžiama.
Kas neveiklum mato veikloje (skirt tik k no palaikymui), o veikl – neveiklume (nematom intelekto ir sielos veikl ), tas išminčius tarp žmoni . Jo
pad tis transcendentin , nors jis ir atlieka pači vairiausi veikl .
Tasai vadinamas visk žinančiu, kurio veikla nenukreipta juslin pasitenkinim . Išminčiai teigia, kad jo veiklos pasekmes jau sudegino tobulo
pažinimo ugnis.
Atsikrat s bet kokio potraukio veiklos rezultatams, visada patenkintas ir
nepriklausomas, jis nesusipainioja karmin je veikloje, nors ir yra pasin r s
visokiausius darbus.
Toksai išmaningas žmogus veikia visiškai suvald s prot bei intelekt ,
nelaiko sav s nuosav daikt savininku ir dirba tik tam, kad patenkint savo
b tiniausius poreikius. Už toki veikl jis negauna nuod ming reakcij .
Žmogus, kuris pasitenkina tuo, kas gaunama savaime, niekam nepavydi
ir, atsispyr s dualizmo poveikiui, vienodai sutinka s km ir nes km , niekuomet nesusipainioja savo veiklos rezultatuose.
Žmogaus, kurio jau nebe takoja materialios gamtos gunos ir kuris pasiek transcendentin žinojim , veikla tampa dvasine.
Skaitytojas: Vadinasi, šventi žmon s, nuolatos galvojantys apie Diev ,
gali užsiimti eiline veikla, tačiau j darbo rezultatai iš pagrind skirsis nuo
t , kuriuos gauna žmon s, nelavinantys savo intelekto? Pirm j veikla, nukreipta savo pareig pildym , teiks laim , o pastar j veiklos rezultatais
bus vien tik kančios.
Autorius: J s l pomis byloja didi išmintis. Dabar prispausdinta tiek
daug literat ros, kaip gydyti k n , kontroliuoti emocijas, dirbti su savo charakteriu, tačiau visai mažai rašoma, kaip lavinti intelekt . Vedos sako, kad
svarbiausia žmogaus paskirtis – mokytis vadovautis intelektu ir žinoti, kuo
tokia veikla skiriasi nuo k no, proto ir jusli veiklos. Veikla, kuri kontroliuoja intelektas, – tai teisingi veiksmai ir vidin koncentracija, nukreipta
tarnyst Dievui.
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Skaitytojas: B simuose pokalbiuose j s žad jote panagrin ti vedybini
santyki ir vaik aukl jimo klausimus. Man tai aktualu, nes aš jau nebesusigaudau, kaip teisingai elgtis su žmona ir gimin mis.
Autorius: Tikriausiai jums atrodo, kad žmona yra vis j s b d kaltinink , taip?
Skaitytojas: Tegu ne vis , bet daugelio. Negi galvojate, kad visos žmonos b na kaip šilkin s?
Autorius: Ne, aš tikrai taip negalvoju, tiesiog žmon s gyvenime susiduria su savo pači tr kumais, kurie tačiau atsispindi kituose, pavyzdžiui,
artimuosiuose. Jeigu trumpai, tai šeimyniniame gyvenime mes paprastai atidirbame pačias sunkiausias savo kažkada padarytas nuod mes. Užtat ten tiek
daug problem .
Skaitytojas: Taigi sekančiame susitikime kalb sime apie vedybin gyvenim ?
Autorius: Greičiau apie šeimos k rim .
Išvada: neveiklumas, ting jimas žmog verčia kent ti. Kita vertus, bet
koks darbas žmog taurina. Tačiau net darbšt s ir išsilavin žmon s nesupranta, kas yra tikrasis darbas (intelekto veikla), o kas – neveiklumas (veikla, skirta tik k no poreikiams). Štai čia ir gl di priežastis, kad dauguma
žmoni n ra laimingi.
Tiems, kuri nedomina dvasiniai klausimai, pokalbiai apie intelekto veikl pasirodys sausa ir nuo gyvenimo nutolusi teorija. Tačiau be to ne manoma b ti laimingais. Neži rint šio klausimo sud tingumo, b tina susitelkti j ,
jeigu norime susilaukti geresnio likimo.
Gyvenim , kuriame n ra vietos sav s pažinimui, Vedos lygina su sapnu,
kuriame visi veiksmai yra nes moningi ir tod l absoliučiai neturi jokios vert s. Prad j s vadovautis intelektu, žmogus kaip ir prisikelia iš neišmanymo,
prad damas visiems b ti naudingas. Tokiu b du vediniai raštai skatina mus
atsitraukti nuo savo jusli tenkinimo ir prad ti pilnavert gyvenim , siekiant
dvasinio tobul jimo. Tai ir yra kelias laim , kitokio n ra.

Ryšys tarp gun ir vairi gyvenimo apraišk

NEIŠMANYMO
GUNA

OBJEKTAI

DORYB S GUNA AISTROS GUNA

Psichika

Subalansuota

Miego poreikis

Nedidelis, 6 val.

Vidutinis, 8 val.

Didelis, daugiau
kaip 8 val.

Seksualumas

Mažas, tik vaik
prad jimui

Nuosaikus

Didelis

Jusli kontrol
Kalba
Švara

Gera
Rami, taikinga
Didel

Nepastovi

Darbingumas

Didelis, su meile

Pyktis
Baim

Retai
Retai
Material s silpni,
dvasiniai stipr s

vairiai
Vidutinis ar nepastovus, su
asmeniniu suinteresuotumu
Kartais
Kartais
Material s stipr s,
dvasiniai silpni

Silpna
Grubi, li dna
Žema

Orumo jausmas

Kuklumas ir
pagarba kitiems

Pagarba sau ir
kitiems

Didel savigarba,
kitiems – jokios
pagarbos

Spalvos
Paros metas
Temperamentas
Vieta visatoje
Pasaulio šalys

Balta
Rytas
Subalansuotas
Rojin s planetos
Rytai

Raudona, ryškios
Diena
Aistringas
Vidurin s planetos
Šiaur , piet s

Tamsios, blankios
Vakaras, naktis
Nesubalansuotas
Žemutin s planetos
Vakarai

Gyvos b tyb s

Pusdieviai, rišiai,
Žmon s, jakšai
gandharvai, čaranai

Rakšasai, vaiduokliai, gyv nai,
augalai

Vietov

Kalnai, miškai

Žemumos

Norai

tempta

Lygumos
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Pažeista

Žemas,
nekenčiamas darbas
Dažnai
Dažnai
Material s nevaldomi, dvasini n ra

Gyvenamoji
vieta
Pastatai

Gyvenviet s su
šventykla
Šventyklos

Specialyb s

Šventikai,
mokytojai

Kanopiniai
Karv s
gyv nai
Paukščiai
Gulb s
Vandens gyviai Delinai

Miestai
Turg s
Biznieriai
Arkliai, drambliai

Kupranugariai
Varnos
Piranijos
Tarakonai, mus s,
uodai
Česnakai, kanap s, pl dena
Dizenterin s
Nesutvardoma
Nuolatos

Vabzdžiai

Svirpliai, bit s

Augalai

Bananai, lotosai

Bakterijos
S mon s b kl
Nesusivaldymas,degradacija

Pieno
Rami

Balandžiai
Osetrai
Skruzd l s,
petelišk s
Pipirai, j ros
kop stai
Žarnyno
Nerami

Niekada

Kartais

Meil
Grubumas
Kritika

Kaimai be
šventyklos
Viešnamiai
Asenizatoriai,
baro ar viešnamio
darbuotojai

Išaukštinta meil
Savanaudiška,
visoms gyvoms b - skirta sau, artimietyb ms ir Dievui
siems, savo tautai
Niekada
Kartais
T , kurie ne su
Savikritika
manimi.

Tik sau
Nuolatinis
Vis , išskyrus save

Pinig
panaudojimas

Doriems tikslams,
Sau, bet ir kitiems
žmoni gerovei, dinekenkiant
desnei Dievo garbei

Sau ir pakenkiant
kitiems

Pasitenkinimas
Atlaidumas

Nuolatinis
Didelis

Retai
N ra

D mesio
koncentracija

Didel koncentracija pozityvius ir
dvasinius dalykus

Atmintis
Teisingumas

Gera pozityviems
dalykams
Visada ir pagal
šventraščius

Nepastovus
Prisiverčiamas
Didel koncentracija materialius
tikslus, silpna pozityvius ir vidutin
negatyvius
Gera negatyviems
dalykams
Tada, kai iš to yra
naudos
138

Stipri koncentracija negatyvius
dalykus, labai silpna
pozityvius
Bloga
Niekada

K rybinis
potencialas

Aukštas

Vidutinis,
nepastovus

Žemas

Dvasin s
literat ros
skaitymas

Kasdieninis, rimtas

Kartais, nerimtai

Niekada

Knygos

Šventraščiai

Grožin literat ra

Detektyvai, trileriai

Darbas

K rybinis

Gerai apmokamas
arba bet koks

Bedarbyst arba
verslas juodojoje
rinkoje

Kartais, tik esant
D mesys masib tinam reikalui,
Padidintas d men ms informaarba jeigu tai susij sys komercin ms
cijos priemosu morale ir dvasin- programoms
n ms
gumu

Didelis d mesys
detektyvams, siaubo
ilmams ir tvirkinančioms laidoms

Maldos

Kasdien, siekiant
tarnauti Dievui ir
sav s pažinimo

Kartais, siekiant
materialios naudos

Niekada

Bausm s kit
atžvilgiu

Sutinkamai su
šventraščiais, be
pykčio

Susierzinus, laikantis valstyb s
statym

Su pykčiu, neatsižvelgiant taisykles
ir nurodymus,
negalvojant apie
pasekmes

Niekada

Kartais, norint išvengti nuobaudos

Visada

Visada

Kartais

Niekada

Mityba

Vegetarin , pašventintu ir paruoštu
pagal švaros bei
sveikatos standart
reikalavimus maistu

Žuvis, kiaušiniai,
paukštiena, augalinis maistas su
perdaug ryškiai išreikštais skoniais

M sa, žuvis,
paukštiena ir
kiaušiniai dideliais kiekiais, viskas
labai riebu, perkepinta. Nešviežias
maistas

Intoksikacijos,
stimuliatoriai

Niekada

R kymas, kava,
arbata, kartais
alkoholis

Alkoholis,
narkotikai

statym pažeidin jimas
Dienos režimo
laikymasis
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Bendravimas

Pagarba vyreniems,
draugyst su sau
lygiais, atjauta jaunesniems

Grubus, amoralus,
Pagr stas dalykisu išsigalvotomis
niais santykiais ir
taisykl mis ar visai
nauda, beasmenis ir
be j , sudarkyta
sausas
kalba

Intelektas

Stiprus, švarus

Vidutinis

Protas

Stiprus, dorybingas

Stiprus, aistringas

Jusl s

Nukreiptos
dvasinius dalykus

Nukreiptos materialius dalykus

Silpnas, užterštas
Silpnas,
be nuovokos
Labai susijusios su
materialiais dalykais

Energija

Nukreipta sav s
pažinim

Nukreipta materiali s km

Nukreipta k no
malonumus

Tik jimas

Diev , pusdievius

Diev , pusdiedvasias, vaivius ir netgi demo- duoklius, stipnus, tikintis iš j
rias asmenybes,
materialios gerov s ateizm
Betikslis gyvenimas, arba gyvuliški
tikslai

Tikslai

Tik vienas –
dvasinis

Material s

Vedybos

Prieš lytinio gyvenimo pradži , gerai
sigilinus b simo
sutuoktinio charakterio bruožus

Po ilgalaiki lytiPo
neilgai truni santyki , be
kusi lytini sansupratimo apie
tyki , tikintis gauti
b simo sutuoktiturting sutuoktin
nio charakter

Vedyb tipas

Šventykloje ir metrikacijos biure

Civilin s metrikaciBe vedyb
jos biure

Vedyb
motyvacija

Noras nepriklausyNoras užauginti do- ti nuo gimini , turybingus palikuonis r ti jauk šeimos
lizdel

Santykiai su
gimin mis
Šeimyninis
gyvenimas
Butas

Pagarb s, su meile
Laimingas, stabilus
Susitaikymas su
buitin mis problemomis

Didelis seksualinis
potraukis, netik tas
n štumas

Diplomatiški, su
formalia pagarba
Nestabilus,
b na visko

Nepagarb s,
atmiešti pykčiu

Noras tur ti didel ,
patog but

Noras tur ti didel
but -bordel
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Nevyk s

Karjera

Jokio noro kilti karjeros laiptais, bet,
prašant bendradarbiams, pasiruoš s
imtis atsakomyb s

Stiprus noras kilti
pareigose, atsižvelgiant koleg
nuomon

Didelis valdžios
troškimas, nesiskaitant su niekuo

Santykiai su
bendradarbiais

Pagarb s, kupini
meil s

Konjunkt riniai, su
formalia pagarba

Nepagarb s,
priešiški

Ištikimyb
šeimynin m
pareigom

Labai tvirta

Prisirišimas prie
artim j , kartais
peraugantis antipatij ir išdavyst

N ra nei prisirišimo, nei ištikimyb s, dažnos išdavyst s

Vaik skaičius

Nedidelis

Tikslas – duoti
Vaik lavinimas dorovin ir dvasin
išsilavinim
Šeimynin s
tradicijos

Poži ris
gyv nus

Draugyst
Laisvalaikis

Gydymas

Tvirtos, atitinkančios šventrašči
nurodymus

Palankus, bet per
atstum . Jiems
skiriama erdv atskirai nuo žmoni
Tvirta
Švent viet lankymas, dvasin s
švent s
Lig proilaktika,
noras gydytis individualiai, stebint
gydytojo savybes ir
gydymo metodus,
noriai pildant gydytojo rekomendacijas

Priklausomai nuo
aplinkybi
Tikslas – išmokyti
prestižin s specialyb s
Netvirtos, priklausančios nuo mading visuomen s
nuotaik

Nedidelis
Jokio lavinimo

Joki

Stiprus prisirišimas prie namini
gyv n , gyvenant
su jais tose pačiose
patalpose. Abejingumas gyv nams,
skirtiems maistui

Priešiškumas
gyv nams ir didelis m sos pom gis

Formali
Sportas, išvykos
gamt , kolekcionavimas

Netikra
Azartiniai žaidimai, barai,
chuliganizmas

Brangaus, išreklamuoto gydymo
pasirinkimas,
nenorint vykdyti
gaut rekomendacij

Naudojant vaistus, kuri sud tyje yra spirito,
prievartos b du
gaut medžiag , ir
kurie gali dar labiau
pakenkti sveikatai
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Vieni organai gydomi, kiti žalojami

Gydymo
rezultatai

Geri

Laikini

Poži ris
sveikat

Rimtas

Aktyvi veikla

Vis gyvenim

Visaip, priklausomai
Nerimtas
nuo ligos pob džio
Jokio darbingumo
Senatv je sumaž ja
senatv je

Poži ris mirt
Mirtis

Ramus, suprantant,
Baimingas
kad miršta tik k nas
Su netekties ir neBe kanči , su pilna
vilties jausmu bei
s mone
aptemusia s mone

Paniškas
Lydima dideli
kanči , b nant be
s mon s
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