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SANTYKIŲ PRASMĖ PAGAL VEDAS

Pagal Vedas, visi santykiai turi žmogų išmokyti vieno vienintelio dalyko – 
meilės. Knygoje nesivadovausime vediškais terminais, bet nužvelgsime, 
kaip senoji indiškoji gyvenimo mokykla moko sutarimo. Pirmiausia ji 
teigia, kad egzistuoja daug įvairių santykių rūšių, iš kurių pagrindinės 
yra šios:

• Madhurja rasa – tai santykiai tarp mylimojo ir mylimosios. Čia meilė 
pasireiškia stipriausiai, romantiškai, pakylėjančiai, todėl kiekvienas 
žmogus nori tai patirti. Šie santykiai susiję su Saulės planeta.

• Sakhja rasa – santykiai tarp tikrų draugų. Čia stipriai pasireiškia pa-
siaukojimas draugui, ir tai suteikia daug laimės. Šie santykiai susiję su 
Urano ir Saturno planetomis.

• Vatsalja rasa – tai santykiai tarp tėvų ir vaikų, senelių ir anūkų, gimi-
naičių. Tokius ryšius stiprina meilė vaikams, palikuonims. Vatsalja 
rasa santykiai susiję su Mėnulio planeta.

• Dasja rasa  – tai santykiai tarp mokytojo ir mokinio, valdovo ir pa-
valdinio, daktaro ir paciento. Čia labai svarbi hierarchija, kurioje 
aukščiau stovintysis nuoširdžiai nori padėti žemiau esančiajam, o šis 
nuoširdžiai trokšta atsidėkoti tarnaudamas. Tokie santykiai susiję su 
Jupiterio planeta. 
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• Šanta rasa – tai meilė tam tikriems objektams ar asmenybėms, kurie 
negali atsakyti į mūsų meilę, pavyzdžiui, meilė Tėvynei, miestui, pla-
netai, medžiui, gyvūnui, automobiliui, knygai ir t. t. Šie santykiai 
remiasi idealais, tikėjimu. Jie susiję su Neptūno planeta. 

• Chasta rasa – tai „juoko“ santykiai, kuriuose mes reaguojame į žmogų 
juoku, nes jis linksmas, arba todėl, kad jis keistas, netikęs. Tokie ry-
šiai susiję su Urano arba Chirono planeta. 

• Adbhūta rasa – tai nuostabą keliantys santykiai, pavyzdžiui, kada su-
sipažįstame su garsenybe, kuri pasirodo esanti visai ne tokia, kokią 
mes patys įsivaizdavome. Tokie santykiai gali būti susiję su Uranu 
arba Chironu. 

• Bhaja rasa – tai santykiai, kurių pagrindas yra baimė. Vienas asmuo 
jaučiasi stiprus ir galingas, galintis valdyti kitą, o šis jaučiasi bejėgis, 
susigėdęs, nedrąsus. Tokie ryšiai susiję su Marso arba Plutono plane-
tomis.

• Vira rasa – santykiai, paremti didvyriškumu ir drąsa. Pavyzdžiui, kai 
užpultą moterį išgelbėja bebaimis vyras arba kai daktaras didžiuojasi 
sunkiai ligai nepasiduodančiu ligoniu. Tokie ryšiai susiję su Marso 
planeta. 

• Karuna rasa  – santykiai, pagrįsti užuojauta, pavyzdžiui, kai moteris 
teka už neįgalaus vyro, kai žmogus maitina luošą priklydusį šunį. To-
kie ryšiai susiję su Mėnulio / Veneros ir Saturno planetomis.

Visų rūšių santykių paskirtis – išmokyti besąlygiškai mylėti. At-
rodo, kad lengviausia to išmokti yra vyro ir moters santykiuose, bet 
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Vedos sako, kad net santuokos ne visada sudaromos iš meilės. Skiriamos 
tokios santuokų rūšys:

• Brahmanų santuoka – remiasi religija, tradicija. Sudaroma šventu ritu-
alu. Tokia santuoka turi ne tik socialinę, bet ir dvasinę apsaugą. Toks 
ryšys sudaromas per Neptūno ir Jupiterio planetas bei Žuvų ir Šaulio 
ženklus (santuokos horoskope šios planetos turės ypatingas reikšmes).

• Gandharvų santuoka – tai santuoka pagal susitarimą, nesudarant jokio 
oficialiai pripažinto sandėrio. Žmonės gyvena kartu, kuria bendrą 
buitį, bet neturi socialinės apsaugos. Dažniausiai tokį ryšį turi anaha-
tiniai žmonės, vertinantys tik tai, kas vyksta širdyje, o ne socialinėje 
aplinkoje. Toks ryšys sudaromas per Saulės ir Mėnulio šviesulius bei 
Liūto ir Vėžio ženklus.

• Kšatrijų santuoka – tai karališkų šeimų santuokos, kurios sudaromos 
tik tarp kilmingų, įtakingų šeimų. Vaikai superšami su kilmingu 
partneriu tam, kad sutvirtintų įtakų sferas. Toks ryšys sudaromas per 
Jupiterio ir Marso planetas bei Šaulio, Liūto, Ožiaragio ženklus. 

• Šudrų santuoka – tai oficiali santuoka, įteisinta dokumentais, sudaryta 
pagal socialiai priimtas normas. Partneriai oficialiai dalijasi bendru 
turtu. Toks ryšys sudaromas per Chironą ir Svarstyklių ženklą.

• Kuberų santuoka – santuoka, sudaryta siekiant sutvirtinti turtinius ry-
šius. Čia svarbus kraitis, finansinė partnerių padėtis. Egipte net šiais 
laikais vyras negali vesti, jei oficialiai neturi savo būsto, o moteris 
neturi reikiamos pinigų sumos. Toks ryšys sudaromas per Venerą ir 
Jaučio ženklą.

• Asurų santuoka – tai santuoka per prievartą. Priežastys gali būti įvairios, 
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bet vienas iš partnerių į santuoką eina verčiamas, pats to nenorėda-
mas. Kaukazo tautose buvo paprotys grobti nuotaką, kuris primena, 
kad senais laikais moterys iš tiesų buvo grobiamos santuokai. Toks 
ryšys sudaromas per Saturno ir Marso planetas bei Ožiaragio ir Avi-
no ženklus.

• Rakšasų santuoka – tai pati tamsiausia santuoka, dažniausiai sudaroma 
po moters išprievartavimo. Tokia santuoka būdinga kultūroms, ku-
rios labai griežtai vertina nekaltybės praradimą. Toks ryšys sudaro-
mas per Plutoną ir Skorpiono ženklą.

Bet kurie santykiai turi 7-ias nuosekliai pasiekiamas ir neperšoka-
mas pakopas. Tai kaip kompiuterinis žaidimas, kuriame būtina pereiti 
skirtingus lygius. Jei kažkurioje santykių rūšyje žmogui pavyko pasiek-
ti aukščiausią septintą lygmenį, toje (tik toje) santykių rūšyje žmogus 
niekada nebeturės jokių problemų. Bet kuriame įsikūnijime tokiuose ry-
šiuose žmogus jausis laimingas. Pavyzdžiui, jei pavyks įveikti santykius, 
paremtus baime, tokio žmogaus niekada niekas nebegąsdins ir jo paties 
niekada niekas nebijos. Jei pavyks pasiekti aukščiausią meilės ryšių pako-
pą, visuose gyvenimuose žmogus laimėje ir meilėje gyvens su savo tikrąja 
antrąja pusele.

Septynios santykių vystymo pakopos yra šios:
1. Kontempliacija. Čia žmogus pats net nepastebi, kaip nuolat prisimena 

meilės objektą, daug nesąmoningai mąsto apie jį, jaučia jam šilumą, 
akimis jo ieško savo aplinkoje.

2. Simpatija. Ateina sąmoningas suvokimas, kad meilės objektas jam 
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tikrai patinka, todėl norisi gauti jo dėmesio, norisi padaryti jam ką 
nors malonaus. Čia jau ir meilės objektas sužino, kad yra kažkam 
svarbus. 

3. Širdies atvėrimas. Saldžiausia pakopa, kada jausmų perpildyta širdis 
atsiveria ir leidžia žmogui skraidyti, patirti naujų patirčių, ypač jei į jo 
jausmus atsakoma tuo pačiu. Tai aistros metas. Šioje pakopoje žmo-
gui pradeda sektis, viskas einasi lyg per sviestą, nes aukštesnes būty-
bes pritraukia jo širdyje bujojanti meilė, kuri visatoje yra svarbiausia 
valiuta. Angelai, pusdieviai ar dievai už meilės energiją yra pasiruošę 
pildyti visus žmogaus troškimus.

4. Prisilietimas / bendrų sąlyčio taškų paieška. Šioje stadijoje apsvaigi-
mas nuo jausmų baigiasi. Abu partneriai pradeda atidžiau vienas kitą 
tyrinėti realybėje, buityje. Aistros užgęsta. Čia žmonės ima matyti 
taškus, kuriuose jie prasilenkia. Akis bado partnerio trūkumai. Bū-
tina rasti sąlytį visuose gyvenimo sluoksniuose: dvasiniame, intelek-
tualiniame, socialiniame, buitiniame, psichologiniame, emociniame 
ir fiziniame. Šioje pakopoje santykiai dažnai nutrūksta, nes žmonės 
nepasistengia rasti ar sukurti būtinų sąlyčio taškų. 

5. Kūrimas. Jei pavyko pereiti 4-osios pakopos išbandymus, šiame lyg-
menyje ateis naujas įkvėpimas. Čia širdis prisipildo ne laukinės ais-
tros, bet žmogiškos šilumos. Žmonės randa vienas kitą iš naujo ir 
jaučia, kad abu kartu eina viena kryptimi. Prasideda bendra kūryba, 
bendri projektai. 

6. Pasiaukojimas. Šiame lygmenyje žmogus mokosi būti laimingas su-
teikdamas laimės partneriui. Didžiausia kančia apima, jei niekuo 
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negali padėti. Partneriai vienas dėl kito yra pasirengę paaukoti viską, 
kas brangiausia: turtą, pramogas, sveikatą ar net gyvybę. Šioje pako-
poje bus sugriauta viskas, kas buvo pastatyta ne iš meilės. Tai pats 
žiauriausias ir galutinis išbandymas. Po jo lieka tik besąlyginė meilė, 
visa kita negailestingai ištirpsta lyg sniegas pavasarį. Ši pakopa gali 
užtrukti net keletą įsikūnijimų.

7. Harmonija. Tik perėjus ilgą 6-osios pakopos išbandymą, kitame įsi-
kūnijime jau sutiksite savo tikrąją antrąją puselę ir išgyvensite abso-
liučios harmonijos pojūtį. Jei atidirbote santykį su motina, tada jus ir 
pagimdys jūsų tikroji dvasinė motina. Jei atidirbote santykį su drau-
gu, tada sutiksite savo tikrąjį dvasios draugą. Jei atidirbote santykį su 
mylimuoju, tada sutiksite savo tikrąjį mylimąjį... 7-oji pakopa trunka 
visus likusius įsikūnijimus iki pat to meto, kai dvasia nebegrįš į ma-
terialųjį pasaulį. 

Šiuolaikiniam žmogui gali kilti klausimas, o kam tiek vargti? Juk ga-
lima pabūti su vienu žmogumi tiek, kiek malonu, o kai jau kažkas nege-
rai, juk galima susirasti kitą. Kam aukotis, kam gaišti laiką sunkumuose 
dėl kažkokio neaiškaus kito gyvenimo?

Anot Vedų, žmogus į šį pasaulį ateina kartu su savo dvasios gimine: 
su savo dvasios tėvais, broliais, dvasios mylimuoju, draugais ir t. t. Vadi-
namųjų dvasios giminaičių skaičius gali būti įvairus, bet jis visada dalijasi 
iš 6 (6, 12, 18, 24, 30...). Kiekviena dvasios giminė turi savo išskirtinę 
misiją pasaulyje. Tą misiją galima atlikti tik kartu, nes kiekvienas dvasios 
giminaitis valdo unikalų talentą, kuris būtinas tai misijai atlikti. Turime 
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suprasti, kad dvasios giminaičių talentai būtinai yra skirtingi, nepanašūs 
vieni į kitus, bet jie visi tarnauja vienam tikslui. Kiekvienos dvasios gi-
minės misija yra savo išskirtiniu būdu padaryti šį materialųjį pasaulį to-
bulesnį. Mes visi dalyvaujame tame dieviškame projekte „Paversk Žemę 
rojumi“.

Dvasios giminaičiai įsikūnija Žemėje panašiu metu skirtingose pa-
saulio vietose. Tarp jų yra mūsų tikroji dvasinė motina, tikrasis dvasinis 
tėvas, tikrasis dvasinis mylimasis, vaikas, draugas, mokytojas ir t. t. Jie 
visi vaikšto šalia vienas kito, bet negali susitikti lyg veidrodžių karalys-
tėje... Net ir susitikę jie negali tapti vienas kitam tuo, kuo esti dvasinia-
me pasaulyje. Susitikti ir niekada nebeišsiskirti galima tik 7-oje santykių 
atidirbimo pakopoje. Matome, kad santykių vystymas ir auginimas yra 
labai svarbus visai mūsų dvasios giminei. Kad jus pagimdytų tikroji jūsų 
dvasios motina, reikia, kad ir ji būtų atidirbusi santykius su vaiku visose 
šešiose pakopose. Dėmesio, tai labai svarbu! Visas 6-ias santykių pako-
pas atidirbti galime tik su savo dvasiai svetimais žmonėmis. Atsitiktiniais 
žmonėmis. Savo tikrąjį dvasios giminaitį sutiksime tik tada, kai su atsi-
tiktiniu žmogumi pereisime visas 6 pakopas. 

Kodėl tai akcentuoju? Todėl, kad, iškilus santykių problemoms, žmo-
nės mieliau bėga nuo partnerio, vengia rūpesčių. Geriau būtų ne pabėgti, 
bet pasistengti eiti pirmyn su tuo pačiu žmogumi. Neiškeiskime savo 
motinos, tėvo, draugo, vaiko, mylimojo, augintinio, tėvynės it t. t. į kitą, 
kaip mums atrodo, geresnį, su kuriuo lengviau. Taip atitoliname susitiki-
mą su tikruoju dvasios giminaičiu. 


