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Js nepatenkintas savo dabartiniu gyvenimu? Siekiate u¨sibr¢¨t¤
tiksl¤, o gal net juos pasiek¢te, bet ka¨kod¢l jau¦iate nusivylimo
kart¢l£? Jei taip, knyga, kuri laikote rankose, skirta jums.
Su dvasine Indijos i§mintimi susidrusiam ¨mogui lenktyn¢s
vartotoji§kame savitarnos rojuje negali bti i§svajotas gyvenimo
idealas. S¢km¢ ir laim¢ matuojama ne £mantriais £taisais, naujais
technikos ¨aisliukais ir egzoti§komis £domyb¢mis, su kuriomis
pavyksta nesusimok¢jus prasmukti pro kas . . . Kol dar nei§mu§¢
paskutinioji valanda.
Jei ¨mogaus s mon¢ nemiega, gyvendamas jis stengiasi su¨inoti,
k nors vertinga, nuosekliai gausina am¨in sias vertybes. Juk gerai
pagalvojus, daugiausia laimima siekiant i§liekam j vert¡ turin¦i¤
dalyk¤ Ä turtinant savo s mon¡, siekiant atskleisti sav j tapatyb¡,
gelmin¡ savast£. Visa kita Ä laikini dalykai.
·iuo po¨iriu ms¤ gyvenimas yra kelion¢ £ sav¡s atradim .
Tokia, beje, ir yra §ios knygos pagrindin¢ tema. ÀKelion¢ £ sav¡s atradim Ð Ä js¤ vadovas, ji pad¢s jums naujai pa¨velgti £ gyvenim ,
o §is naujas ¨vilgsnis tikrai pad¢s pasiekti auk§tesn£ s moningumo
lygmen£ ir patirti vidin£ pasitenkinim .
Tkstan¦iai ¨moni¤ prie§ jus jau pasiek¢ §ios kelion¢s tiksl .
Jums tereikia patyrusio vadovo patarim¤, tokio vadovo, kuris pats
nu¢jo vis keli ir ¨ino, kaip s¢kmingai nusigauti iki paskirties
ta§ko.
Skaitydami §i knyg artimiau susipa¨insite su dvasiniu mokytoju, apie kur£ Harvardo dvasin¢s akademijos d¢stytojas Harvey
Coxas yra pasak¡s: ÀrŒla Prabhupƒda, be joki¤ abejoni¤, yra vienas
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i§ tkstan¦i¤ mokytoj¤. Ir vis d¢lto, jis yra vienas toks i§ tkstan¦i¤,
o gal ir milijon¤.Ð Pasak daktaro Coxo, kuris yra vienas ry§kiausi¤
Amerikos krik§¦ioni¤ teolog¤, rŒlos Prabhupƒdos gyvenimas yra
Àakivaizdus £rodymas, kad tiesos skelb¢jas gali i§likti vitali§ka ir
savita asmenybe.Ð
Tarptautin¢s K‚‰†os s mon¢s bendrijos £kr¢jas ir dvasinis
mokytojas rŒla Prabhupƒda paskelb¢ apie keturiasde§imt tom¤
svarbiausi¤ Ved¤ literatros veikal¤ vertim¤ £ angl¤ kalb . Pilnus
jo vertimus su originaliais tekstais sanskritu ir bengal¤ kalba £sigijo tkstan¦iai universitet¤ bibliotek¤ visame pasaulyje, juos auk§tai
£vertino daugelis specialist¤.
ÀKelion¢ £ sav¡s atradim Ð Ä kiek kitokia knyga. Jos puslapiuose per pokalbius, paskaitas ir interviu rŒla Prabhupƒda betarpi§kai
perteikia ir aktualizuoja svarbiausias senov¢s Indijos Ved¤ skelbiamas tiesas. Tai labai rimtai, tai pa§maik§taudamas rŒla Prabhupƒda
nepaprastai £taigiai ir kiek £manoma tiksliai d¢sto transcendentin¡
i§mint£.
Did¨ioji dalis knygoje publikuojamos med¨iagos i§ prad¨i¤
buvo paskelbta ÀBack to GodheadÐ (ÀAtgal pas Diev Ð) ¨urnale,
kur£ rŒla Prabhupƒda £steig¢ 1944 metais Indijoje. Atvyk¡s £ Jungtines Valstijas ir 1966 metais prad¢j¡s Hare K‚‰†a jud¢jim jis pra§o
savo naujuosius pasek¢jus t¡sti ¨urnalo leidim . Nuo tada ÀBack to
GodheadÐ ¨urnalas imasi vykdyti reik§ming u¨davin£ Ä supa¨indinti §iuolaikin£ pasaul£ su Ved¤ tiesomis ir tenkinti su §iuolaikinio
gyvenimo sunkumais susidurian¦i¤ ¨moni¤ dvasinius poreikius.
ÀKelion¢ £ sav¡s atradim Ð yra autoritetinga, informatyvi ir lengvai skaitoma. Antologijos principu sudaryta knyga suteikia skaitytojui pasirinkimo laisv¡. Jis gali skaityti ÀKelion¡ £ sav¡s atradim Ð
nuo pirmo iki paskutinio puslapio, visus sistemi§kai parinktus jos
skyrius. Bet gali ir pasi¨ir¢j¡s £ turin£ pasirinkti labiausiai j£ dominant£ skyri¤. Kadangi skyriai yra gana trumpi ir u¨baigti, jis be
vargo, neskaitydamas visos knygos gali pasinagrin¢ti jo d¢mes£
labiausiai patraukusias temas.
Pagrindin¢ ÀKelion¢s £ sav¡s atradim Ð mintis Ä kad ms¤ s moningasis Àa§Ð n¢ra atsitiktinis kosminio vyksmo padarinys arba
elektromagnetin¢ i§krova, blykstel¢jusi tam tikru bdu susijungus
subatomin¢ms dalel¢ms konkre¦ioje erdv¢je ir konkre¦iame laike.
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Tikriau sakant, kad kiekvienas s mon¢s centras pats yra absoliutus ir nedalomas realyb¢s vienetas. Kaip rŒla Prabhupƒda sak¢
fizikui Gregoriui Benfordui, ÀMes nenorime pasakyti, kad mokslin¢s ¨inios yra beprasm¢s. Mechanika, elektronika Ä tai taip pat
mokslas . . . Ta¦iau mokslo esm¢ yra ƒtma-jŠƒna Ä mokslas apie
save, mokslas apie siel .Ð
Net ir atskleidus sielos paslapt£, tro§kimas su¨inoti daugiau
niekur nei§nyksta. ÀU¨ ms¤ kno slypi siela; jos buvimas patiriamas per s mon¡. Lygiai taip ir u¨ kosmini¤ kn¤ sistemos slypi
Auk§¦iausiasis Vie§pats, Absoliuti Tiesa, kurios buvimas, patiriamas per. . . Supers mon¡,Ð Ä taip kalb¢jo rŒla Prabhupƒda Los
And¨ele vykusioje konferencijoje.
Supers mon¢, kaip ir mes patys, yra individuali asmenyb¢. Ved¤
§ventra§¦iuose teigiama, kad Auk§¦iausiasis ÀA§Ð yra K‚‰†a Ä
Auk§¦iausiasis Dievo Asmuo. rŒla Prabhupƒda apibdina K‚‰†
kaip Ài§kiliausi meninink Ð, viso gro¨io ir ¨avesio §altin£.
Raktas £ laim¡ ir pasitenkinim , sako rŒla Prabhupƒda, yra
am¨ino asmeni§ko ry§io tarp savojo Àa§Ð ir Supersielos atradimas arba K‚‰†os s mon¢s bvis. Skaitydami ÀKelion¡ £ sav¡s atradim Ð js su¨inosite, kaip pasiekti §£ auk§¦iausi ir did¨iausi
pasitenkinim gyvenime teikiant£ s mon¢s bv£.
K‚‰†os s mon¢ yra meil¢s bvis. Skirsnyje ÀAbsoliuti meil¢Ð
rŒla Prabhupƒda sako savo klausytojams: ÀNusivyl¡ visi Ä vyrai,
¨monos, jaunuoliai, merginos. Gyvename nuolatinio nusivylimo
aplinkoje, nes ms¤ poreikis myl¢ti nukreipiamas netinkamai.Ð
Toliau rŒla Prabhupƒda sako, kad nukreip¡ savo meil¡ £ Auk§¦iausi j£ Vie§pat£, kuris tobulai ir visi§kai atsako £ §£ jausm , mes
patiriame §£ jausm iki galo.
Tokia yra nesibaigian¦ios laim¢s paslaptis. Skirsnyje ÀPavergiantis siel K‚‰†aÐ rŒla Prabhupƒda sako: ÀMoteris traukia vyr , o
vyras Ä moter£, ir nuo tada, kai jie u¨mezga intymius ry§ius, j¤ prisiri§imas prie §io materialaus pasaulio tik auga . . . Ta¦iau ms¤
netur¢t¤ ¨av¢ti §io materialaus pasaulio spindesys, mus tur¢t¤
¨av¢ti K‚‰†a. Jei mes i§ tikro susi¨av¢sime K‚‰†os gro¨iu, prarasime
bet kok£ susidom¢jim netikru materialaus pasaulio gro¨iu.Ð
Tuo rŒla Prabhupƒda ir skiriasi nuo vadinam¤j¤ dvasini¤
mokytoj¤, kurie ¨ada savo pasek¢jams, kad jie tur¢s visk Ä ir
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nevar¨omus materialius malonumus ir dvasin¡ naud . Skirsnyje
ÀApie dvasinius §arlatanusÐ rŒla Prabhupƒda negailestingai kritikuoja guru apgavikus ir savo pasek¢jus klaidinan¦ius dvasinius
§arlatanus.
rŒla Prabhupƒda skelb¢ ne savo i§galvot dvasin£ mokym ir
nesiek¢ pasipelnyti. Prie§ingai, nereikalaudamas atlygio jis mok¢
¨mon¢s meditacijos metodo, kur£ §iame am¨iuje rekomenduoja
Vedos. Skirsnyje ÀMeditacija per transcendentin£ gars Ð rŒla Prabhupƒda kalbasi su Bostono ·iaur¢s ryt¤ universito studentais: ÀJei
js praktikuosite §£ nesud¢ting metod , jei kartosite Hare K‚‰†a
Hare K‚‰†a K‚‰†a K‚‰†a Hare Hare/Hare Rƒma Hare Rƒma Rƒma
Rƒma Hare Hare, js i§syk pasieksite transcendentin£ lygmen£.Ð
¸mon¢s, kurie leidosi £ sav¡s atradimo kelion¡, geriau suvokia
ir sprend¨ia §io pasaulio problemas. Perskait¡ skirsn£ ÀMaterialios
problemos ir dvasinis j¤ sprendimasÐ i§moksime i§ rŒlos Prabhupƒdos, kaip prakti§kai pritaikyti K‚‰†os s mon¡ ir palengvinti
smurto ir maisto stygiaus alinamo pasaulio kan¦ias.
A§tuntojo de§imtme¦io prad¨ioje rŒla Prabhupƒda toliaregi§kai
analizuoja prie¨astis, lemsian¦ias komunistin¢s sistemos sieki¤
padaryti ¨mones laimingais ¨lugim . rŒlos Prabhupƒdos pokalb£
§ia tema su yƒmasundara rasite VII skyriuje ÀApie moksl ir
filosofij Ð.
Skirsnyje ÀEvoliucija: tikrov¢ ar fantazija?Ð rŒla Prabhupƒda
sako: ÀMes pripa¨£stame evoliucij , tik ne gyvyb¢s r§i¤, o sielos
evoliucij . Knai jau egzistuoja, o siela evoliucionuoja, migruodama i§ vieno kno £ kit . . . Evoliucijos teorijos §alininkai turi vien
trkum Ä jie nieko nei§mano apie siel .Ð
Galiausiai ÀKelion¢ £ sav¡s atradim Ð padeda i§trkti i§ materijos karalijos ir £¨engti £ dvasin£ pasaul£. Skirsnyje ÀKaip £¨engti £
dvasin£ pasaul£Ð rŒla Prabhupƒda sako savo klausytojams: ÀViskas
dvasiniame pasaulyje substanci§ka ir tikra. Materialus pasaulis t¢ra
jo imitacija . . . Jis pana§us £ kino kadrus, projektuojamus £ ekran ,
kuriame mes matome tikrov¢s §e§¢lius.Ð
Taigi tiems skaitytojams, kurie numano, kad gyvenimas gali
pasilyti i§kilesni¤ dalyk¤ u¨ beprasmes grumtynes d¢l vietos po
saule vartojimo rojuje, ÀKelion¢ £ sav¡s atradim Ð nu§vies keli ,
kuris veda £ auk§¦iausi tiksl , £ ¨mogi§kosios bties tobulum .
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O tiems, kurie nelaiko sav¡s tiesos ie§kotojais, bet vis d¢lto
domisi Hare K‚‰†a jud¢jimo filosofija, ÀKelion¢ £ sav¡s atradim Ð
glaustai pristatys jos esmines id¢jas.
Leid¢jai

1
Kelion¢ £
sav¡s atradim

Mokslinis sav¡s pa¨inimas

1973 met¤ spal£ Kalifornijos universiteto Irvine fizikos fakulteto dekanas
dr. Gregoris Benfordas susitiko su rŒla Prabhupƒda Los And¨elo Hare
K‚‰†a centro sodelyje. Intriguojan¦ios diskusijos apie mokslinio sielos
pa¨inimo galimyb¡ metu rŒla Prabhupƒda sako: ÀMes jokiu bdu
neteigiame, kad mokslin¢s ¨inios Ä bevert¢s. Mechanika, elektronika Ä taip
pat yra ¨inojimo §akos . . . Bet svarbiausioji ¨inojimo §aka vis d¢lto yra
ƒtma-jŠƒna Ä sav¡s pa¨inimas, mokslas apie siel .Ð
rŒla Prabhupƒda: K

§iuolaikinis mokslas ¨ino apie am¨in j

siel ?
dr. Benfordas: Mokslini¤ ¨ini¤ apie siel mes i§ esm¢s neturime.
rŒla Prabhupƒda: Vadinasi, mokslinio pa¨inimo srityje nepasiekta

jokios pa¨angos.
dr. Benfordas: Mokslinis pa¨inimas, saky¦iau, yra visai kitoks

pa¨inimas.
rŒla Prabhupƒda: Galimas daiktas. Pa¨inimas turi nema¨ai sri¦i¤:

tai ir medicininiai ¨mogaus organizmo, ir jo psichologijos tyrimai, ir
galiausiai dvasinis, transcendentinis pa¨inimas. Knas ir protas t¢ra
am¨inosios sielos apvalkalas, lygiai kaip js¤ mar§kiniai bei §varkas
yra js¤ kno apvalkalas. Jei js pri¨irite mar§kinius ir §vark , bet
nesirpinate juos d¢vin¦iu ¨mogumi, ar tai galima vadinti mokslo
pa¨anga?
dr. Benfordas: Mano galva, visos ¨inojimo sritys yra naudingos.
rŒla Prabhupƒda: Mes jokiu bdu neteigiame, kad mokslin¢s
¨inios Ä bevert¢s. Mechanika, elektronika Ä taip pat yra ¨inojimo
§akos, ta¦iau ne visos ¨inojimo §akos yra vienodai reik§mingos.
Pavyzd¨iui, kulinarija irgi mokslas. ¸inojimas turi nema¨ai §ak¤,
9
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bet svarbiausioji ¨inojimo §aka yra ƒtma-jŠƒna Ä sav¡s pa¨inimas,
mokslas apie siel .
dr. Benfordas: Vienintelis ¨inojimas, kur£ £manoma patvirtinti,
patvirtinti ta prasme, kad visi sutikt¤ su jo i§vadomis, tai logi§kai ir
eksperimenti§kai £rodomas ¨inojimas.
rŒla Prabhupƒda: Mokslas apie sav j£ Àa§Ð taip pat gali bti
patvirtintas logi§kai.
dr. Benfordas: ³domu kaip?
rŒla Prabhupƒda: ·tai kad ir js¤ knas. Kadaise jis buvo vaiko
knas, bet dabar jo n¢ra. Js¤ knas visi§kai kitoks. Ir vis d¢lto
visiems ai§ku, kad anks¦iau js tur¢jote vaiko kn . Taigi js¤
knas pakito, bet js pats i§likote nepakit¡s.
dr. Benfordas: Nesu visi§kai £sitikin¡s, kad mano Àa§Ð nepakito.
rŒla Prabhupƒda: Tikrai nepakito, js vis dar tas pats Àa§Ð. Vaikui
i§augus, t¢vai sako: ÀTik pa¨ir¢kit, kaip i§augo ms¤ snus!Ð
Snus yra tas pats asmuo Ä taip sako t¢vai, taip sako jo draugai,
taip sako artimieji Ä visi taip sako. ·tai jums ir £rodymas. Js negalite neigti §io fakto, nes £rodym¤ yra per akis. Js¤ mama tikrai nesutiks, kad js Ä kitas asmuo, nors dabar, ¨inoma, js turite kit kn .
dr. Bendfordas: Bet a§ jau ne toks, koks ka¨kada buvau.
rŒla Prabupƒda: Visi§kai teisingai. Ne toks rei§kia, kad, pavyzd¨iui, bdamas vaikas ¨mogus gali pliauk§ti niekus, ta¦iau kai jo
knas suauga, vaiki§k¤ kvailys¦i¤ jis jau nebekartoja. Tai tas pats
asmuo, ta¦iau kei¦iantis knui, susiformuoja kitokia s mon¢. Ir vis
d¢lto siela, asmuo, nepasikei¦ia. Jis elgiasi taip, kaip jam diktuoja
knas, derinasi prie aplinkybi¤ Ä §tai ir viskas. Pavyzd¨iui, §uo irgi
yra siela, ta¦iau ji turi §uns kn , tod¢l gyvena ir elgiasi kaip §uo.
Lygiai taip, kai am¨inoji siela turi vaiko kn , ji elgiasi kaip vaikas.
Kai jos knas pasikei¦ia, ji elgiasi kaip suaug¡s ¨mogus. ¸mogaus
veiksmai kinta priklausomai nuo aplinkybi¤, ta¦iau jis pats i§lieka
toks pat. Dabar js Ä mokslininkas. Vaikyst¢je js nebuvote mokslininkas ir neu¨si¢m¢te moksline veikla. ¸mogaus veikla gali keistis
priklausomai nuo aplinkybi¤, ta¦iau pats jis nesikei¦ia.
I§ ¦ia kyla i§vada Ä tathƒ dehƒntara-prƒptir dhŒras tatra na muhyati:
ÀKnui mirus, siela pereina £ kit kn [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 2.13].Ð
Tathƒ dehƒntara. Dehƒntara rei§kia Àkitas knasÐ. Tai ¨inios i§ sanskrito veikalo ÀBhagavad-gŒtƒÐ. Am¨inajai sielai patekus £ £s¦ias,
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ima formuotis knas. I§ prad¨i¤ jis bna labai ma¨as, ta¦iau netrukus, vykstant am¨inosios sielos skatinamam emulsifikacijos procesui, tampa ¨irnio dyd¨io. Palengva kne formuojasi devynios
ÀangosÐ Ä akys, ausys, burna, §nerv¢s, lyties organai ir tiesioji ¨arna.
Galutinai knas susiformuoja septint m¢nes£ Ä tuomet jame
nubunda s mon¢.
dr. Benfordas: Septint m¢nes£?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Kdikis ver¨iasi £ pasaul£. Jam ten labai
nepatogu. Tod¢l jis meld¨iasi Dievui, pra§ydamas i§laisvinti j£ i§
£s¦i¤ nelaisv¢s. Jis ¨ada i§trk¡s i§ nelaisv¢s tapti Dievo tarnu. Po
devyni¤ m¢nesi¤ jis i§trksta i§ £s¦i¤ ir u¨mir§ta apie Diev ,
¨inoma, jei jo t¢vai n¢ra bhaktai. Dvasin£ tobul¢jim jis prat¡sia tik
jei jo t¢vai yra bhaktai. Tod¢l gimimas vai‰†av¤, Diev £sis moninusi¤ ¨moni¤ §eimoje yra did¨iul¢ s¢km¢. Dievo pa¨inimas Ä §tai kas
yra tikrasis mokslas.
dr. Benfordas: Ar tiesa, kad vaikai, gim¡ dievot¤ ¨moni¤ §eimoje,
dvasiniu po¨iriu pralenkia kit¤ t¢v¤ vaikus?
rŒla Prabhupƒda: Paprastai, taip. T¢vai jiems padeda. D¨iaugiuosi, kad mano t¢vas buvo i§kilus bhaktas Ä nuo pat ma¨um¢s buvau
aukl¢jamas dvasi§kai. ·iaip ar taip, a§ tur¢jau K‚‰†os s mon¢s
kibirk§t£ ir t¢vas j pasteb¢jo. V¢liau a§ pasirinkau dvasin£ mokytoj . Ir §tai tapau sannyƒsiu (pasaulio atsi¨ad¢jusiu vienuoliu). A§
labai d¢kingas savo t¢vui, nes jis i§aukl¢jo mane taip, kad vis savo
gyvenim susiejau su K‚‰†a. T¢vo namuose sve¦iuodavosi daugyb¢ dievot¤ ¨moni¤, ir jis kiekvieno pra§ydavo palaiminti mane, kad
kada nors tap¦iau Rƒdhƒrƒ†Œ (Vie§paties K‚‰†os sutuoktin¢s) tarnu.
Tokia buvo jo svajon¢. Jis mok¢ mane groti m‚da…ga (bengali§ku
bgnu), nors mam tai kartais erzino. Ji vis klaus¢ t¢vo: ÀKam tu
j£ mokai groti m‚da…ga?Ð O t¢vas atsakydavo: ÀTegu pramoksta.Ð
T¢vas labai mane myl¢jo. Taigi, jei d¢l doring¤ praeities darb¤
asmuo gauna ger t¢v ar motin , jis turi galimyb¡ tobul¢ti K‚‰†os
s mon¢s srityje.
dr. Benfordas: Koks js¤ ir js¤ mokini¤ tolimesnis likimas?
rŒla Prabhupƒda: Mes sugr£§ime pas K‚‰† . Tam mes turime
visk : K‚‰†os vardus, K‚‰†os adres , K‚‰†os pavidal , K‚‰†os
¨ygius. Mums viskas ¨inoma, ir mes gr£§ime £ Jo karalyst¡. Tok£
likim ÀBhagavad-gŒtojeÐ [4.9] ¨ada pats K‚‰†a:
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janma karma ca me divyam
eva„ yo vetti tattvata‹
tyaktvƒ deha„ punar janma
naiti mƒm eti so 'rjuna
ÀKas pa¨£sta Mane i§ tikr¤j¤, moksli§kai, Ä sako K‚‰†a, Ä tas pelno
teis¡ £¨engti £ Dievo karalyst¡. I§¢j¡s i§ kno, jis daugiau nebegims
§iame materialiame pasaulyje, o pasieks Mano am¨in j buvein¡.Ð
dr. Benfordas: I§ kur js ¨inote, kad ¨mon¢s sugr£¨ta, £gij¡ kitok£
fizin£ pavidal ?
rŒla Prabhupƒda: Pasaulyje matome daugyb¡ fizini¤ pavidal¤.
Kyla klausimas, i§ kur jie atsirado Ä i§ kur atsirado §unys, kat¢s,
med¨iai, ropliai, vabzd¨iai, ¨uvys? Kaip js ai§kinate §i £vairov¡?
Js to ne¨inote.
dr. Benfordas: Evoliucija.
rŒla Prabhupƒda: Ne visai taip. ³vairios gyvyb¢s r§ys egzistuoja
ir dabar. Yra ¨uvys, tigrai, ¨mon¢s, lygiai kaip ir £vairios gyvenamosios patalpos ¦ia, Los And¨ele. Js galite i§sinuomoti vien i§ j¤
pagal savo ki§en¡, ta¦iau tuo pa¦iu metu egzistuoja ir kitos gyvenamosios patalpos. Lygiai taip ir gyvoji btyb¢ pagal savo karm
turi galimyb¡ apsigyventi viename i§ fizini¤ pavidal¤. Egzistuoja
ir evoliucija, tiesa, dvasin¢. I§ ¨uvies siela evoliucionuoja £ augal .
I§ augalo, dvasi§kai evoliucionuodama, gyvoji btyb¢ gali pereiti £
¨mogaus kn . O i§ ¨mogaus kno, jei pelno toki teis¡, evoliucionuoja toliau. Jei gyvoji btyb¢ netobul¢ja, ji yra priversta v¢l gr£¨ti
£ evoliucijos rat . Tod¢l ¨mogi§koji gyvyb¢s forma yra labai svarbi
gyvosios btyb¢s evoliucin¢s raidos kry¨kel¢.
ÀBhagavad-gŒtojeÐ [9.25] K‚‰†a skelbia:
yƒnti deva-vratƒ devƒn
pitn yƒnti pit‚-vratƒ‹
bhtƒni yƒnti bhtejyƒ
yƒnti mad-yƒjino 'pi mƒm
Kitaip sakant, ko gyvoji btyb¢ trok§ta, t ji ir gauna. Egzistuoja
£vairios lokos, planet¤ sistemos. Tie, kurie nori, gali keliauti £ auk§tesni sias, pusdievi¤ gyvenamas, planet¤ sistemas ir gimti ten arba
persikelti £ pit¤ Ä prot¢vi¤ pasaul£. Galima £siknyti ¦ia, Bhlokoje,
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¸em¢s lygio planet¤ sistemoje, arba kilti £ Dievo planet Ä K‚‰†alok . ·is metodas, kai gyvoji btyb¢ mirties valand persikelia £ jos
pageidaujam planet , vadinamas yoga. Yoga praktikuojama trimis
bdais Ä atliekant fizinius pratimus, per filosofines tiesos paie§kas
ir dvasin¡ tarnyst¡. Bhaktai eina tiesiai £ K‚‰†os planet .
dr. Benfordas: Js, be abejo, ¨inote, kad tiek rytuose, tiek vakaruose yra ¨moni¤, kuriems intelektualiniu po¨iriu atrodo labiau pateisinamas netik¢jimas teologijos galimyb¢mis atskleisti objektyvi
tikrov¡. I§ esm¢s jie mano, kad jei Dievas bt¤ nor¢j¡s, kad mes apie
J£ su¨inotume §iek tiek daugiau, teologija nebt¤ buvusi tokia paini.
rŒla Prabhupƒda: Vadinasi, js netikite Diev ?
dr. Benfordas: Negaliu pasakyti, kad netikiu. Tiesiog netur¢damas
£rodym¤ neskubu susidaryti nuomon¢s.
rŒla Prabhupƒda: Bet kaip jums atrodo, ar Dievas yra?
Dr. Benfordas: Nuojauta man ku¨da, kad Jis gali egzistuoti, ta¦iau
ji niekuo nepatvirtinta.
rŒla Prabhupƒda: Ta¦iau jus aplanko mintis, kad Dievas yra?
dr. Benfordas: Taip.
rŒla Prabhupƒda: Vadinasi, js abejojate, nujau¦iate, nors nesate
£sitikin¡s, ta¦iau link¡s manyti, kad Dievas egzistuoja, ar ne tiesa?
Trumpai sakant, js neturite visi§kai patikim¤ ¨ini¤, tod¢l abejojate. Js susim stote apie Diev , ta¦iau kaip mokslininkas, nepriimate nieko, kas nebt¤ moksli§kai patvirtinta. Tokia js¤ pozicija. Bet
kaip ¨mogus, js tikite Diev .
dr. Benfordas: Kartais.
rŒla Prabhupƒda: Na, taip. Kartais ar nuolat Ä visai nesvarbu. Tai
bdinga visiems ¨mon¢ms. Kas turi ¨mogaus kn , tas turi ir miegan¦i Dievo s mon¡. Tiesiog j reikia atitinkamu bdu atskleisti, kaip ir visk gyvenime. Pavyzd¨iui, gav¡s atitinkam parengim
ir i§silavinim js tapote mokslininku. Lygiai taip ir Dievo, arba
K‚‰†os, s mon¢ gldi vis¤ ms¤ §irdyse. Tiesiog norint j prikelti
reikia gauti atitinkam i§silavinim . Ta¦iau tokio i§silavinimo universitete negausi. Tai §iuolaikinio §vietimo trkumas. ¸mon¢s link¡
tik¢ti £ Diev , K‚‰† , ta¦iau vald¨ia, deja, nesirpina dvasiniu §vietimu. Tod¢l ¨mon¢s tampa bedieviais ir tod¢l negali patirti tikro
gyvenimo d¨iaugsmo.
San Diege dvasi§kiai ketina surengti susitikim ir pasiai§kinti
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prie¨astis, kod¢l ¨mon¢s nusigr¡¨ia nuo religijos ir nelanko ba¨ny¦ios. Ta¦iau i§ tikr¤j¤ viskas labai paprasta: vald¨ios vyrai visai
nesuvokia, kad gyvenimo tikslas, vis¤ pirma ¨mogaus gyvenimo
tikslas, yra Dievo pa¨inimas, tod¢l jie gausiai remia visas mokslo
sritis, i§skyrus vien , svarbiausi Ä Dievo moksl .
dr. Benfordas: Suprantama, juk Ba¨ny¦ia atskirta nuo valstyb¢s.
rŒla Prabhupƒda: Prie¨as¦i¤ gali bti £vairi¤, ta¦iau pagrindin¢
prie¨astis yra ta, kad gyvename kali-yugoje (nesantaikos ir veidmainyst¢s epochoje). ¸mon¢ms stinga supratimo, tod¢l jie vengia
pa¦ios svarbiausios ¨inojimo srities. Labiausiai jiems rpi tos pa¦ios
sritys kaip ir gyvnams. Js¤ mokslo pa¨ang sudaro keturi dalykai Ä valgymas, miegas, poravimasis ir savigyna. Mokslas sukr¢
daugyb¡ mirtin¤ ginkl¤, ir politikai naudojasi jais gynybos reikalams. Js kuriate naujas kontraceptines priemones, o ¨mon¢s jomis
naudojasi nor¢dami i§pl¢sti lytinio gyvenimo galimybes.
dr. Benfordas: K js manote apie skryd£ £ m¢nul£?
rŒla Prabhupƒda: Tai irgi miegas. Js paklojote krvas pinig¤ tam,
kad nukeliautum¢te £ m¢nul£ ir ten miegotum¢te. K ten daugiau
veikti?
dr. Benfordas: Ten nuvykus galima daug k su¨inoti.
rŒla Prabhupƒda: Jus keliaujate ten ir miegate, §tai ir viskas.
Miegas. Js i§leidote milijardus ir negavote i§ to jokios naudos.
dr. Benfordas: ·io skryd¨io reik§m¢ kur kas didesn¢.
rŒla Prabhupƒda: Ne, n¢ kiek ne didesn¢, nes §iuo atveju gyvenimas grind¨iamas keturiais principais Ä valgyti, miegoti, poruotis
ir gintis. Jei turite ¨ini¤ tik apie kn , ne£manoma i§siver¨ti u¨ jo
fizin¢s bties. Kad ir kokios £mantrios ir i§samios bt¤ js¤ ¨inios
apie kn , js¤ veikla apribota keturi¤ princip¤: valgymo, miego,
poravimosi ir savigynos. ·£ moksl puikiai i§mano ir ¨emesniosioms gyvyb¢s r§ims priklausantys gyvnai. Jie puikiausiai moka
valgyti, miegoti, poruotis ir gintis.
dr. Benfordas: Ta¦iau jie nieko nei§mano apie branduolin¡ fizik !
rŒla Prabhupƒda: Bet tai nerei§kia, kad js kiek nors geresni u¨
gyvnus. Js darote t pat£ Ä tik rafinuotai. Js padar¢te pa¨ang
nuo kinkomojo transporto iki automobilio Ä §tai ir viskas. ³vyko
papras¦iausia ¨ini¤ apie materij transformacija.
dr. Benfordas: Mokslas turi ¨ini¤ apie fizinio pasaulio struktr .
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rŒla Prabhupƒda: Bet tai tu§¦ias j¢g¤ §vaistymas, nes js negali-

te pasiprie§inti tam, k jums diktuoja knas Ä negalite nevalgyti,
nemiegoti, nesiporuoti ir nesiginti. ·uo miega ant ¨em¢s, o ¨mogus
prabangiame bute, ta¦iau abu miega taip pat sald¨iai. Js valdote
daugyb¡ elektrini¤ prietais¤, turite kitoki¤ materiali¤ patogum¤,
bet miegodamas visk u¨mir§tate. Taigi, rpinimasis patogiu miegu
yra tu§¦ias laiko §vaistymas.
dr. Benfordas: Man regis, js akcentuojate praktin¡ ¨ini¤ naud .
O kaip gi gamtos d¢sni¤ atradimo d¨iaugsmas!? ·iandien, manau,
mes jau £min¢me §ios materijos m£sl¡ (rodo £ ¨ol¡). Ms¤ manymu,
eksperimentai, teorija ir analiz¢ parod¢, kad j sudaro plika akimi
nematomos dalel¢s. Mes galime eksperimenti§kai i§analizuoti jos
savybes. ¸inome, kad ji sudaryta i§ molekuli¤, suprantame, kaip
veikia kai kurios jai subyr¢ti neleid¨ian¦ios j¢gos, tai i§siai§kinome
pirm kart istorijoje. Anks¦iau tai nebuvo ¨inoma.
rŒla Prabhupƒda: Ir kas i§ to? Net jei js pa¨insite kiekvien §ios
¨ol¢s dalelyt¡ Ä kokia i§ to nauda? ¸ol¢ auga. Ji ir toliau sau augs Ä
pa¨insite js j ar ne. Pa¨insite js ¨ol¡ ar nepa¨insite Ä n¢ra jokio
skirtumo. Materialiai, analiti§kai, galima tyrin¢ti k tik nori. Bet
koki kvailyst¡ galima studijuoti met¤ metus ir prira§yti storiausius
foliantus. Bet kam to reikia?
dr. Benfordas: A§ ¨velgiu £ pasaul£ kaip £ j£ sudaran¦i¤ dali¤
visum .
rŒla Prabhupƒda: Tarkim, a§ ¢miausi tyrin¢ti §i ¨ol¡. A§ galiu prira§yti daugyb¡ knyg¤ apie tai, kada ji i§augo, kada i§d¨ivo, kokia
jos struktra, kokios molekul¢s j sudaro. Daug k galima para§yti
apie §£ nediduk augal . Ta¦iau kokia i§ to nauda?
dr. Benfordas: Jei i§ jo n¢ra jokios naudos, kod¢l Dievas j£ sukr¢?
rŒla Prabhupƒda: A§ kalbu apie tai, kad u¨uot tyrin¢j¡ Diev ,
kuris sukr¢ visk , js studijuojate ¨ol¡. Jei pa¨insite Diev , js
savaime pa¨insite ir ¨ol¡. Bet js norite atsieti ¨ol¡ nuo Dievo ir tyrin¢ti j atskirai. ·ia tema prira§yta daugyb¢ tom¤, ta¦iau kyla klausimas, ar verta taip §vaistytis m stymo galiomis? Med¨io §aka
gra¨i, kol ji n¢ra atskirta nuo kamieno. Nukirskite §ak Ä ir ji
sud¨ius. Kokia prasm¢ tyrin¢ti sud¨ivusi §ak ? Tai m stymo
gali¤ §vaistymas.
dr. Benfordas: Nesuprantu, kod¢l js tai vadinate §vaistymu?
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rŒla Prabhupƒda: Tikr¤ tikriausias §vaistymas, kadangi rezultatas
yra nenaudingas.
dr. Benfordas: Na gerai, o kas yra ÀnaudingaÐ?
rŒla Prabhupƒda: Naudinga pa¨inti save Ä su¨inoti, kas tu esi.
Dr. Benfordas: O kuo gi sav¡s pa¨inimas vertingesnis u¨ augalo
pa¨inim ?
rŒla Prabhupƒda: Pa¨inus save atsiskleid¨ia kiti dalykai. Tai vadinama ƒtma-tattva, ƒtma-jŠƒna, sav¡s pa¨inimu. ·tai kas svarbu. A§ Ä
am¨inoji siela, a§ £sikniju daugybe gyvyb¢s r§i¤. Bet kas a§ toks?
A§ nenoriu mirti, nes bijau keliauti i§ vieno kno £ kit . Tod¢l mane
kankina mirties baim¢. Pirmiausia reik¢t¤ kelti tok£ klausim Ä a§
nenoriu kent¢ti, bet kan¦ios mane persekioja. A§ nenoriu mirti, bet
mirtis ateina. A§ nenoriu sirgti, bet sergu. Nenoriu senti, bet senatv¢ ateina nepaisydama mano nor¤. Kod¢l visa tai man j¢ga primetama? Kieno valia tai vyksta? A§ nieko ne¨inau, ta¦iau tokios yra
realios problemos. A§ nenoriu kent¢ti nuo kar§¦io, bet esu priverstas k¡sti. Kod¢l? Kieno valia tai vyksta? Kod¢l? A§ nenoriu k¡sti
kar§¦io, kuo a§ nusikaltau? ·tai apie k i§ tikr¤j¤ reikia klausti, o ne
tyrin¢ti ¨oleles ir ra§yti storiausias knygas. Tai energijos §vaistymas.
Pa¨inkime save.

Apie gyvyb¢s j¢g

1968 met¤ gruod£ Los And¨ele vykusioje spaudos konferencijoje rŒla
Prabhupƒda paragino pasaulio intelektualin£ elit per¨ir¢ti savo gyvyb¢s
samprat : ÀU¨ gyvybini¤ kno funkcij¤ slypi siela, apie kurios buvim
liudija s mon¢. Lygiai taip visatos kne, kosmose, slypi Auk§¦iausiasis
Vie§pats, Absoliuti Tiesa, apie kurio buvim liudija . . . Supers mon¢.Ð
Tarptautin¢ K‚‰†os s mon¢s bendrija Ä tai jud¢jimas, kurio tikslas Ä
perorientuoti ¨monij ir nukreipti j dvasin¢s raidos keliu pasitelkus £ pagalb nesud¢ting Dievo vard¤ kartojimo metod . ¸mogaus
pareiga Ä i§sivaduoti i§ materialios bties kan¦i¤. ·iuolaikin¢ visuomen¢ viliasi, kad visk i§spr¡s materiali pa¨anga. Ta¦iau yra akivaizdu, kad nors ¨monija pasiek¢ mil¨ini§k¤ materiali¤ laim¢jim¤,
¨mon¢s neranda taikos ir ramyb¢s.
Ramyb¢s ¨mogus neranda tod¢l, kad jis i§ esm¢s Ä am¨inoji
siela. Am¨inoji siela ir yra ta j¢ga, kuri lemia materialaus kno vystym si. Kad ir kaip atkakliai mokslininkai materialistai neigt¤, kad
gyvyb¢s j¢gos §altinis yra dvasia, vis d¢lto geriausiai gyvyb¢s
atsiradim paai§kina am¨inosios sielos buvimas fiziniame kne.
Knas kintamas, nes kinta ms¤ fizinis pavidalas, o §tai am¨inoji siela nesikei¦ia niekada, ji yra nekintama. Apie tai liudija ir ms¤
pa¦i¤ gyvenimo patirtis. Nuo tos akimirkos, kai ms¤ knas ¢m¢
formuotis motinos £s¦iose, jo pavidalas nuolat ir be atvangos kei¦iasi. Paprastai §is procesas vadinamas augimu, ta¦iau i§ tikr¤j¤ vyksta
nuolatinis kn¤ keitimasis.
¸em¢je dien kei¦ia naktis, vien met¤ laik kei¦ia kitas. Primityvus protas sieja §£ rei§kin£ su poky¦iais, vykstan¦iais saul¢je.
Pavyzd¨iui, primityvios gentys mano, kad ¨iem saul¢ nusilpsta, o
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kai kurios i§ j¤ Ä kad nakt£ saul¢ mir§ta. Tur¢dami i§samesni¤ ¨ini¤,
mes suvokiame, kad nieko pana§aus su saule nenutinka. Met¤
laik¤, dienos ir nakties kait lemia ¸em¢s pad¢ties Saul¢s at¨vilgiu
pasikeitimai.
I§ patirties ¨inome, kad ir knas kei¦iasi: i§ prad¨i¤ tai embrionas, v¢liau kdikis, po to jaunuolis, kuris tampa suaugusiu ¨mogumi, sensta ir mir§ta. Paikuoliai mano, kad mirus am¨inai u¨g¡sta
ir siela, lygiai kaip primityvios gentys mano, kad nusileidusi Saul¢
mir§ta. I§ tikr¤j¤ Saul¢ pateka kitoje ¸em¢s dalyje. Lygiai taip ir
siela pereina £ kit kn . Kai knas susid¢vi ir tampa pana§us £
netinkam d¢v¢ti sen drabu¨£, siela apsigyvena kitame kne, ji
tarsi persirengia naujais drabu¨iais. ·iuolaikiniam ¨mogui §i tiesa i§
esm¢s yra ne¨inoma.
¸mon¢ms siela ne£domi. Kiek universitetuose veikia fakultet¤,
kiek pristeigta auk§t¤j¤ technologijos mokykl¤, kuriose tyrin¢jami
subtils materialiojo pasaulio d¢sniai, kiek medicinos mokslini¤
tyrim¤ laboratorij¤, kuriose studijuojama fiziologin¢ materialaus
kno bkl¢, bet n¢ra n¢ vienos institucijos, kurioje bt¤ studijuojama siela. Tai did¨iausias materialistin¢s civilizacijos trkumas ir tai
t¢ra i§orin¢ sielos aprai§ka.
¸mones yra u¨br¡s kosminio kno spindesys, arba kno
magija, ta¦iau jie net nesistengia suvokti, kas juos taip ¨avi. ¸mogaus knas labai gra¨us, jis kupinas energijos, spinduliuoja talentu
ir nepaprastomis m stymo galiomis. Ta¦iau kai tik siela i§ jo pasitraukia, visas jo ¨avesys i§garuoja. Suvokti savo tikrojo Àa§Ð nepavyko net did¨iausiems mokslininkams, padariusiems daugyb¡ £stabi¤
mokslini¤ atradim¤, nors btent tikrajam Àa§Ð jie turi bti d¢kingi
u¨ tuos atradimus.
Pagrindinis K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo tikslas Ä skelbti §£ moksl
apie siel , skelbti j£ ne kaip dogm , o kaip mokslin¡ ir filosofin¡
ties . U¨ gyvybini¤ kno funkcij¤ slypi siela, apie kurios buvim
liudija s mon¢. Lygiai taip visatos kne, kosmose, slypi Auk§¦iausiasis Vie§pats, Absoliuti Tiesa, o apie Jo buvim liudija Supersiela
ir Supers mon¢.
Absoliuti Tiesa nuosekliai paai§kinta ÀVedƒnta-strojeÐ, kuri
paprastai vadinama Vedƒntos filosofija, o ÀVedƒnta-strosÐ id¢jas
nuodugniai atskleid¨ia ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ to paties autoriaus

Apie gyvyb¢s j¢g

19

komentaras. ÀBhagavad-gŒtaÐ yra ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ parengiamoji studija, kuri padeda teisingai suvokti Auk§¦iausi j£ Vie§pat£,
Absoliu¦i Ties .
Individualusis Àa§Ð pa¨£stamas trimis aspektais: vis¤ pirma,
kaip vis kn persmelkianti s mon¢, v¢liau kaip §irdyje gldinti
am¨inoji siela ir pagaliau kaip asmuo. Lygiai taip Absoliuti Tiesa
i§ prad¨i¤ pa¨£stama kaip beasmenis Brahmanas, po to kaip lokalizuotoji Supersiela (Paramƒtmƒ) ir galiausiai kaip Auk§¦iausiasis
Asmuo, Dievas K‚‰†a.
Individualusis ir Auk§¦iausiasis ÀA§Ð yra tapats tik kokyb¢s
prasme, ta¦iau skiriasi kiekybi§kai. Tapats, kaip tapatus jros vandens la§as ir visa jros vandens mas¢. Jros vandens la§o chemin¢ sud¢tis identi§ka visam jros vandeniui, ta¦iau druskos ir kit¤
mineralini¤ med¨iag¤ kiekis visoje jroje daugyb¡ kart¤ didesnis
nei j¤ kiekis jros vandens la§e.
K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas skelbia sielos ir Auk§¦iausiosios
Sielos individualumo id¢j . Ved¤ §ventra§¦iams priskiriamos Upani‰ados skelbia, kad Auk§¦iausias Asmuo, Dievas, ir individualusis
Àa§Ð yra am¨inos gyvos btyb¢s. Jos skiriasi tuo, kad auk§¦iausioji gyva btyb¢, Auk§¦iausiasis Asmuo yra vis¤ kit¤ gyv¤j¤ btybi¤ saugotojas ir maitintojas. Krik§¦ionyb¢ laikosi tokios pat id¢jos,
kadangi Biblija moko, kad priklausomos btyb¢s turi melsti Diev
duonos kasdienin¢s ir atleidimo u¨ nuod¢mes.
·ventra§¦iai sutaria, kad Auk§¦iausiasis Vie§pats K‚‰†a yra priklausom¤ gyv¤j¤ btybi¤ maitintojas, tod¢l gyvoji btyb¢ tur¢t¤
jaustis Auk§¦iausiojo Vie§paties skolinink¢. Tai pamatas, £ kur£
remiasi bet koks religinis gyvenimas. ·io fakto nepripa¨inimas kelia
chaos , kuo galime £sitikinti kasdien i§ savo asmenin¢s patirties.
Visi mes stengiam¢s vienokiu ar kitokiu bdu u¨imti Auk§¦iausiojo Vie§paties viet visuomeniniame, politiniame ar asmeniniame gyvenime. D¢l §io tariamo pirmavimo vyksta nuolatin¢ kova, o
pasaulyje Ä tiek priva¦iame, tiek ir visuomeniniame bei valstyb¢s
gyvenime Ä vie§patauja chaosas. K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas siekia,
kad ¨monija suvokt¤ Absoliutaus Asmens, Dievo vir§enyb¡. Absoliutaus Asmens vir§enyb¡ turi suvokti kiekvienas, kuriam teko privilegija tur¢ti ¨mogaus kn ir prot , nes toks suvokimas leid¨ia
sulaukti s¢km¢s gyvenime.
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K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas n¢ra abstraktaus proto sukurta naujov¢. ·io jud¢jimo pradininkas yra pats K‚‰†a. Daugiau nei prie§
penkis tkstantme¦ius Kuruketros m§io lauke K‚‰†a nurod¢ §£
keli , paskelbdamas ÀBhagavad-gŒt Ð, o ÀBhagavad-gŒtƒÐ pasakoja,
kad K‚‰†a paskelb¢ §i pa¨inimo sistem saul¢s dievui Vivasvƒnui
ma¨¤ ma¨iausiai prie§ §imt dvide§imt milijon¤ met¤.
Taigi §is jud¢jimas n¢ra ka¨kokia naujov¢. K‚‰†os s mon¢ pasiek¢ mus mokini¤ seka. Jos praeityje mok¢ visi didieji Ved¤ civilizacijos atstovai Ä a†karƒcƒrya, Rƒmƒnujƒcƒrya, Madhvƒcƒrya, Vi‰†u
Svƒmis, Nimbƒrka ir pagaliau prie§ ma¨daug keturis §imtus a§tuoniasde§imt met¤ Ä Vie§pats Caitanya. Mokini¤ sekos sistema veikia
ir §iandien, o ÀBhagavad-gŒt Ð pla¦iai studijuoja ¨yms viso pasaulio mokslininkai, filosofai ir £vairi¤ religij¤ atstovai. Ta¦iau daugeliu
atvej¤ ÀBhagavad-gŒtosÐ priesak¤ nesilaikoma taip, kaip tai nurodo
pati ÀBhagavad-gŒtƒÐ. K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas §iuos priesakus
pateikia tokius, kokie jie yra, be joki¤ melaging¤ interpretacij¤.
ÀBhagavad-gŒtojeÐ aptariamos penkios pagrindin¢s kategorijos:
Dievas, gyvoji btyb¢, materiali ir dvasin¢ btis, laikas ir veikla.
Keturios i§ penki¤ kategorij¤ Ä tai yra Dievas, gyvoji btyb¢, btis
(materiali bei dvasin¢) ir laikas Ä am¨inos, laikina yra tik veikla.
Veikla materialiame pasaulyje ir dvasiniame pasaulyje skiriasi.
Nors siela, kaip jau buvo ai§kinta, yra am¨ina, materialios bties
£takojama, jos veikla yra laikino pobd¨io. K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas siekia am¨inajai sielai gr ¨inti jos am¨in j veikl . Mes galime
veikti dvasi§kai, net tur¢dami daugyb¡ materiali¤ pareig¤. Norint
veikti dvasi§kai, reikalingas tik tinkamas vadovas, pati savaime
dvasin¢ veikla n¢ra sud¢tinga, jei tik ¨mogus laikosi vis¤ nustatyt¤
taisykli¤.
K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas moko dvasin¢s veiklos. I§mokusieji
veikti dvasi§kai keliauja £ dvasin£ pasaul£. Daugyb¡ liudijim¤ apie
tai pateikia Ved¤ literatra, taip pat ir ÀBhagavad-gŒtƒÐ. Dvasinius
mokslus i§¢j¡s asmuo gali be vargo pasiekti dvasin£ pasaul£ Ä jam
tereikia pakeisti savo s mon¡.
S mon¢ egzistuoja visada, nes ji yra gyvosios sielos savyb¢,
ta¦iau §iuo metu ms¤ s mon¢ yra u¨ter§ta materijos. Pavyzd¨iui,
lietaus la§ais i§ debesies krintantis vanduo yra §varus, ta¦iau susiliet¡s su ¨eme jis bemat tampa drumstas. Perfiltruotas jis v¢l tampa
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§varus. Lygiai taip K‚‰†os s mon¢ §varina ms¤ s mon¡. Nuskaidr¢jus s monei, jai tapus tyra, mes £gyjame teis¡ £¨engti £ dvasin£
pasaul£, kur ms¤ laukia am¨inas ¨inojimo ir palaimos kupinas
gyvenimas Ä toks gyvenimas, kurio mes siekiame §iame materialiame pasaulyje. Ta¦iau §iame pasaulyje d¢l ter§iamo materijos poveikio mes kiekviename ¨ingsnyje susiduriame su £vairiomis klitimis.
Tod¢l §iuolaikinio pasaulio lyderiams vert¢t¤ labai rimtai pa¨velgti
£ K‚‰†os s mon¢s jud¢jim .

Dvasinio gyvenimo mokslas

Kas atsitinka su ms¤ s mone po mirties? 1975 met¤ spalio 10 dien
Vestvilyje (Piet¤ Afrikos Respublikoje) rŒla Prabhupƒda ai§kina mokym
apie sielos persiknijim Durbano universiteto rektoriui daktarui S. P.
Oliveriui.
dr. Oliveris: ·iandien, dvide§imtojo am¨iaus pabaigoje, ¨mon¢s
visame pasaulyje v¢l pasuko dvasin¢s tiesos paie§k¤ keliu. Mes
vakar¤ pasaulyje, suprantama, nesame susipa¨in¡ su ÀBhagavadgŒtƒÐ. Ta¦iau mano galva, js savo paskaitoje kaip tik ir i§k¢l¢te
problem , su kuria mes susiduriame: kaip £rodyti, kad dvasia yra
objektyvi tikrov¢. Mano manymu, js visi§kai teisus. Tik nedaugelis
supranta tai, k js stengiat¢s £rodyti Ä kad tai mokslin¢ problema.
rŒla Prabhupƒda: Tai ÀBhagavad-gŒtosÐ pamatin¢ id¢ja Ä moksli§kai pateikti dvasin¡ i§mint£. ·tai kod¢l a§ i§k¢liau klausim : ÀKas
yra siel¤ persiknijimas?Ð Niekam nepavyko £tikinamai atsakyti £
mano klausim . Mes kei¦iame knus. Egzistuoja did¨iul¢ fizini¤
kn¤ £vairov¢, ir po mirties mes galime apsigyventi bet kuriame
i§ j¤. Tai rimta egzistencin¢ problema. Prak‚te‹ kriyamƒ†ƒni gu†ai‹
karmƒ†i sarvaa‹. Btis funkcionuoja ir teikia mums materialius
knus. Ms¤ knas yra mechanizmas, automobilis, kuriuo, Dievo
K‚‰†os valia, mus aprpina materiali btis. Tikrasis gyvenimo tikslas Ä nutraukti nesibaigian¦i persiknijim¤ i§ vieno kno £ kit
grandin¡ ir sugr£¨ti £ savo prigimtin¡, dvasin¡ bkl¡ Ä gyventi
am¨in palaimos ir ¨inojimo kupin gyvenim . Toks yra gyvenimo
tikslas.
dr. Oliveris: Krik§¦ionyb¢, ¨inoma, neturi §ios siel¤ persiknijimo
sampratos.
22
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rŒla Prabhupƒda: Religija ¦ia niekuo d¢ta. Religija Ä tai tam tikru
istoriniu momentu ir tam tikromis istorin¢mis aplinkyb¢mis susiformav¡s tik¢jimas. Mes esame am¨inos sielos Ä tai realyb¢. Paklusdami materialios bties d¢sniams mes kraustom¢s i§ vieno kno £
kit : §iandien mes laimingi, rytoj ken¦iame, §iandien mes rojaus
planetose, rytoj ¨emesn¢se planetose. Gyvenimas ¨mogui duotas
btent tam, kad jis sustabdyt¤ persiknijim¤ proces ir atgaivint¤ savo pirmin¡ s mon¡. Mes turime gr£¨ti namo, pas Auk§¦iausi j£ Diev , ir gyventi am¨inai. Tokia svarbiausioji Ved¤ §ventra§¦i¤
mintis.
ÀBhagavad-gŒtojeÐ glausta forma paai§kinta, kaip mes tur¢tume
gyventi. ÀBhagavad-gŒtosÐ mokymas leid¨ia ¨engti pirmuosius
¨ingsnius suvokiant prigimtin¡ sielos bkl¡.
Vis¤ pirma btina suvokti kas esame Ä knas ar ka¨kas kita? Tai
pirmas klausimas. A§ m¢ginau £ j£ atsakyti, ta¦iau kai kam auditorijoje pasirod¢, kad a§ kalbu apie induizmo kultr . Ne, tai ne induizmo kultra, o mokslin¢ koncepcija. Kur£ laik js esate kdikis,
v¢liau tampate berniuku, jaunuoliu ir pagaliau Ä seniu. Vadinasi, js
nuolat kei¦iate knus. Tai faktas, o ne induizmo religin¢ koncepcija.
Taip atsitinka kiekvienam i§ ms¤.

dehino 'smin yathƒ dehe
kaumƒra„ yauvana„ jarƒ
tathƒ dehƒntara-prƒptir
dhŒras tatra na muhyati
(Bhaktui) Surask §£ posm .
Bhaktas: (skaito) ÀKaip £knytoji siela dar §iame kne vis laik
keliauja i§ vaikyst¢s £ jaunyst¡ ir senatv¡, taip ir po mirties ji pereina
£ nauj kn . ·ie poky¦iai sveikai protaujan¦io ¨mogaus neklaidina
[ÀBhagavad-gŒtƒÐ 2.13].Ð
rŒla Prabhupƒda: ÀBhagavad-gŒtojeÐ viskas ai§kinama grie¨tai
moksli§kai, remiamasi logika. Tai ne ka¨kokie sentimentai.
dr. Oliveris: Kiek suprantu, problema yra Ä kaip paskatinti §iuolaikin£ ¨mog¤ gilintis £ §ios knygos turin£, £ jos pagrindines mintis.
Tai ypa¦ svarbu tod¢l, kad §iuolaikin¢je §vietimo sistemoje neatsirado vietos nei §iai koncepcijai, nei jos filosofiniam pagrindimui.
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·iomis tiesomis arba nesidomima, arba jos nesigilinant (a priori)
atmetamos.
rŒla Prabhupƒda: Jie nepripa¨£sta sielos egzistavimo?
dr. Oliveris: Siel jie pripa¨£sta. Bent man taip atrodo. Ta¦iau jie
nesusim sto, kas i§ to seka.
rŒla Prabhupƒda: Jei jie nesusim sto, tai k jie apskritai tikisi
pasiekti? Vis¤ pirma, jiems reik¢t¤ paanalizuoti skirtumus tarp
lavono ir gyvo organizmo. Pats knas yra negyvas, jis lyg automobilis be vairuotojo. Automobilis t¢ra materijos gabalas. Toks pat
materijos gabalas yra ir ms¤ knas Ä su siela ar be jos.
dr. Oliveris: Jis daug ir nekainuoja. Gal kokius penkiasde§imt §e§is
centus.
rŒla Prabhupƒda: Tas, kuris neskiria automobilio nuo vairuotojo,
yra lyg ma¨as vaikas. Vaikas mano, kad automobilis va¨in¢ja pats
savaime, automati§kai. Bet tai akivaizdi kvailyst¢. Automobil£ vairuoja vairuotojas. Vaikas gali to ir ne¨inoti, bet jei i§aug¡s ir gav¡s
i§silavinim ¨mogus vis dar to ne¨ino, tuomet kyla klausimas, ko
vertas jo i§silavinimas?
dr. Oliveris: Vakaruose ¨mogus gali gauti pradin£, vidurin£ ir auk§t j£ i§silavinim . Tuo tarpu i§samiam sielos tyrin¢jimui neskiriama
jokio d¢mesio.
rŒla Prabhupƒda: Maskvoje a§ kalb¢jausi su vienu profesoriumi.
Galbt j£ pa¨£state Ä profesorius Kotovskis. Jis d¢sto tarybin¢je
Moksl¤ akademijoje. Kalb¢jom¢s apie valand . Jis pasak¢, kad
mirus knui nieko nelieka. Jo ¨od¨iai mane labai nustebino. Garsus
mokslininkas, bet nieko ne¨ino apie siel .
dr. Oliveris: Mes turime indologijos kurs , kur£ skaito profesorius
i§ Vienos. K jis d¢sto, su kokios filosofijos pagrindais supa¨indina, a§ ne¨inau. Jis turi apie keturiasde§imt student¤. I§ esm¢s jie
tur¢t¤ prad¢ti nuo detalios ÀBhagavad-gŒtosÐ analiz¢s ir perprat¡
jos pagrindus toliau gilintis £ filosofij .
rŒla Prabhupƒda: O ar nevert¢t¤ pakviesti k nors d¢styti kurs
apie ÀBhagavad-gŒt kokia ji yraÐ? Tai labai svarbu.
dr. Oliveris: Saky¦iau, kad ms¤ universitetas tiesiog prival¢t¤
organizuoti nuodugnias §io dalyko studijas.
rŒla Prabhupƒda: Nuodugnus ÀBhagavad-gŒtosÐ nagrin¢jimas yra
dvasinio i§silavinimo prad¨ia.
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dr. Oliveris: Akivaizdu, kad mums visiems to reikia. Ms¤ ind¤
bendruomen¢ ¦ia, Piet¤ Afrikoje, labai miglotai £sivaizduoja kas yra
induizmas. Ypa¦ jaunimas Ä jie gyvena visi§kame vakuume. Jaunimas nenori i§pa¨inti jokios religijos d¢l £vairi¤ prie¨as¦i¤, bet pirmiausia d¢l to, kad taip elgiasi aplinkiniai. Jie nesitapatina nei su
krik§¦ionybe, nei su islamu, nei su induizmu. Dauguma apie
religij nieko nei§mano.
rŒla Prabhupƒda: Jiems reikia nurodyti tiesos keli : À·tai pirminis
autenti§kas kelias.Ð
dr. Oliveris: ¶ia, Piet¤ Afrikos ind¤ bendruomen¢je, mes neturime
itin daug §viesuoli¤. ¸mon¢s i§ Indijos da¨niausiai ¦ia va¨iuodavo
dirbti lauko darbininkais cukraus plantacijose. Kai kurie j¤ dirbo
juvelyrais, siuv¢jais. I§tis §imtmet£ jie politin¢mis priemon¢mis
kovojo u¨ tai, kad nebt¤ gr ¨inti atgal £ Indij . Jiems teko kovoti
d¢l duonos k snio ir vietos po saule §ioje §alyje. Mano supratimu,
jie tur¢t¤ atsigr¡¨ti ir geriau suvokti savo £sitikinimus ir tik¢jim .
Ne kart esu jiems sak¡s, kad j¤ buvimas ms¤ §alyje, j¤ kultra
yra did¨iulis turtas ir kad jie neturi atitrkti nuo savo §akn¤, nes tai
padar¡ jie atsidurt¤ savoti§kame vakuume. Ta¦iau jie ne¨ino, £ k
atsiremti. Tod¢l i§ esm¢s visi mes Ä ir jie, ir a§, ir kiti §alies gyventojai Ä nor¢tume ¨inoti, kaip atgaivinti dvasines tradicijas ir kaip tai
tur¢t¤ atsispind¢ti kasdieniniame gyvenime.
rŒla Prabhupƒda: Visa tai paai§kinta ÀBhagavad-gŒtojeÐ: kaip
atgauti dvasios ramyb¡ §iame pasaulyje ir kaip sugr£¨ti namo, atgal
pas Diev .
dr. Oliveris: Ta¦iau kaip pasiekti, kad §iuolaikinis ¨mogus savo
noru ry¨t¤si §iam eksperimentui? Baisiausia tai, kad mes taip nutolome nuo dvasini¤ dalyk¤, kad net ne¨inome, nuo ko prad¢ti.
Sunku bt¤ surasti bent kelias de§imtis nuo§ird¨iai tikin¦i¤j¤, kad
visi kartu pam¢gintume i§siai§kinti, kiek Dievas yra pasiry¨¡s
atsiverti mums.
rŒla Prabhupƒda: Dievas atviras. Mums tereikia J£ priimti. Reikia
tik §iek tiek pasistengti. Visa kita jau yra duota. Dievas skelbia, kad
siela am¨ina, kei¦iasi tik knai. ·tai jums labai paprastas pavyzdys. Berniukas tampa jaunuoliu, o jaunuolis tampa seniu. Tai yra
nepaneigiamas faktas. J£ suprantu ir a§, ir js. Viskas labai paprasta. A§ atsimenu, kaip §okin¢jau vaikyst¢je, bet dabar turiu kit kn
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ir §okin¢ti jau nebegaliu. A§ suvokiu, kad anks¦iau tur¢jau vien
kn , o dabar turiu kit . Knas kinta, ta¦iau a§, kaip asmenyb¢,
nesikei¦iu. Norint tai suprasti, didelio proto nereikia. A§ esu kno
savininkas, a§ Ä am¨ina siela, o knas nuolat kinta.
dr. Oliveris: Su tuo galima sutikti, ta¦iau kyla kitas klausimas Ä kas
i§ to?
rŒla Prabhupƒda: Taip, jei a§ suprantu, kad nesu knas, ta¦iau
rpinuosi tik jo patogumais, nekreipdamas d¢mesio £ tikr j£ Àa§Ð,
vadinasi, elgiuosi netinkamai. Pavyzd¨iui, jei tris kartus per dien
skalb¦iau savo mar§kinius ir valy¦iau kostium , bet nesirpin¦iau
savo skrand¨iu, b¦iau kvailys. ·iuolaikin¢ civilizacija daro btent
§i klaid . Jei a§ rpinsiuos, kad js¤ mar§kiniai ir kostiumas bt¤
§vars, bet neduosiu jums maisto, ar ilgai js tuo d¨iaugsit¢s? ·tai
k a§ noriu pasakyti. Tai esmin¢ klaida. Materialistin¢ civilizacija
sudaro s lygas rpintis knu ir fiziniais patogumais, ta¦iau kno
savininku Ä am¨in ja siela niekas nesirpina. Tod¢l ¨mon¢s ir
neranda ramyb¢s. ¸mon¢s kei¦ia vien Àizm Ð kitu, kapitalizm Ä
komunizmu, ta¦iau jie nesuvokia savo pagrindin¢s klaidos.
dr. Oliveris: Kapitalizmas nuo komunizmo nedaug kuo skiriasi. Ir
viena, ir kita yra materializmas.
rŒla Prabhupƒda: Komunistai mano, kad svarbiausia u¨grobti vald¨i , o jau tada galima visk sureguliuoti. Ta¦iau visi daro t pa¦i
klaid Ä ir komunistai, ir kapitalistai rpinasi tik knu, t.y. i§oriniu
apvalkalu, o ne am¨in ja tapatybe, siela. Siela turi atrasti ramyb¡ Ä
tada pasaulyje £sivyraus taika.
bhoktƒra„ yajŠa-tapasƒ„
sarva-loka-mahevaram
suh‚da„ sarva-bhtƒnƒ„
jŠƒtvƒ mƒ„ ƒntim ‚cchati
(Bhaktui) Perskaityk §£ posm .
Bhaktas: ÀA§ esu galutinis vis¤ auk¤ ir askezi¤ objektas, vis¤ pla-

net¤ bei pusdievi¤ Auk§¦iausias Vie§pats ir vis¤ gyv¤ esybi¤ gera
linkintis draugas Ä kas Mane tok£ pa¨£sta ir kas visi§kai Mane £sis monino, to nepuola materialios negandos [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 5.29].Ð
rŒla Prabhupƒda: Tai rei§kia, kad kiekvienas ¨mogus tur¢t¤
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¨inoti, kas yra Dievas. Js Ä neatsiejama Dievo dalel¢, su Dievu jus
jau dabar sieja labai artimi ry§iai. Pa¨inti Diev Ä ms¤ priederm¢. Ta¦iau §iuo metu apie Diev n¢ra jokios informacijos. ¸mon¢s
menkai apie J£ te¨ino.
dr. Oliveris: A§ manau, kad jei palydovas gali atskleisti, kas vyksta
visoje ¸em¢je, nuo vieno iki kito poliaus, Dievas tikrai gali apreik§ti Savo Dvasi ir Savo sumanym kiekvienam, kuris yra pasiry¨¡s
paklusti Jo valiai, nuo§ird¨iai trok§ta J£ pa¨inti ir Juo sekti.
rŒla Prabhupƒda: Taip, btent. Neveltui ¦ia, ÀBhagavad-gŒtojeÐ,
Dievas pasakoja apie Save. Nor¢dami suprasti Jo i§sakytas mintis
turime remtis logika ir sveiku protu. Tada ai§kiai suvoksime Diev .
dr. Oliveris: Bet kaip tai pasiekti?
rŒla Prabhupƒda: Atsakymas prie§ js¤ akis. Mes turime suprasti
§£ mokym , aptardami j£ su dvasin£ moksl i§manan¦iais ¨mon¢mis.
dr. Oliveris: Sutinku. Nuo to, matyt, ir reikia prad¢ti. Mums reikia
sus¢sti ir apie j£ padiskutuoti, kaip mokslininkams, aptariantiems
mokslin£ eksperiment .
rŒla Prabhupƒda: ÀBhagavad-gŒtƒÐ taip nusako pa¨inimo metod :
tad viddhi pra†ipƒtena
paripranena sevayƒ
upadek‰yanti te jŠƒna„
jŠƒninas tattva-darina‹
(Bhaktui) Surask §£ posm .
Bhaktas: ÀNor¢damas su¨inoti ties , kreipkis £ dvasin£ mokytoj .

Nuolankiai jo teiraukis ir jam tarnauk. Save suvokusios sielos gali
suteikti tau ¨ini¤, nes jos regi ties [ÀBhagavad-gŒtaÐ 4.34].Ð
rŒla Prabhupƒda: Perskaityk komentar .
Bhaktas: ÀDvasinio susivokimo kelias, be joki¤ abejoni¤, yra labai
sunkus. Tod¢l Vie§pats pataria mums kreiptis £ tikr , Paties Vie§paties prad¢tai mokini¤ sekai priklausant£ dvasin£ mokytoj . Tikru
dvasiniu mokytoju nelaikytinas mokini¤ sekai nepriklausantis
asmuo. Pirmapradis dvasinis mokytojas yra Pats Vie§pats, o mokini¤ sekai priklausantis mokytojas tik persako Vie§paties ¨ini savo
mokiniui toki , kokia ji yra.
Dvasi§kai susivokti ne£manoma paties i§galvotu bdu, kaip tai
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daro kvaili apsimet¢liai. ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ [6.3.19] skelbia:
dharma„ tu sƒk‰ƒd bhagavat-pra†Œtam. Religijos keli nurodo Pats
Vie§pats. Spekuliatyvioji filosofija ir sausi argumentai nenurodys
¨mogui tikrojo kelio. Dvasi§kai tobul¢ti nepad¢s ir savaranki§kas
pa¨inimo knyg¤ studijavimas.
¸ini¤ reikia kreiptis £ tikr dvasin£ mokytoj . Turime atsisakyti savo tariamo ego, nusilenkti ir tarnauti jam, nesibaidydami net
juodo darbo. S¢km¢s dvasiniame gyvenime paslaptis Ä mok¢jimas
patenkinti dvasin£ mokytoj . Dom¢jimasis ir klusnumas Ä tai dvi
savyb¢s, kurios padeda mokiniui perprasti dvasin£ moksl . Dvasin£
moksl i§manan¦io mokytojo klausin¢jimas be paklusimo ir tarnavimo neduos mokiniui jokios naudos. Dvasinis mokytojas i§bando
mokin£ ir tada, £sitikin¡s jo sieki¤ nuo§irdumu, suteikia mokiniui
palaiminim bei atveria tikr sias dvasines ¨inias.
·iame posme smerkiamas tiek aklas sekimas, tiek ir beprasmiai
klausimai. Btina ne tik nuolankiai klausytis dvasinio mokytojo
¨od¨i¤, bet ir klusnumu, tarnavimu bei savo klausimais siekti ai§kaus supratimo. Tikras dvasinis mokytojas labai geras mokiniui. Ir
jei mokinys klusnus ir nuolat pasireng¡s pasitarnauti dvasiniam
mokytojui, jis su¨inos atsakymus £ visus savo klausimus.Ð
rŒla Prabhupƒda: ·tai jums gyvenimi§kas pavyzdys. ·ie europie¦iai ir amerikie¦iai i§augo pasiturin¦iose §eimose. Kod¢l jie tarnauja
man? A§ Ä indas, a§ i§ neturtingos §alies. A§ negaliu jiems mok¢ti.
Atvykau £ Vakarus, galima sakyti, tu§¦iomis ki§en¢mis Ä viso labo
su keturiasde§im¦ia rupij¤. Amerikoje su tokia suma gali i§siversti
valand . Jie nuo§ird¨iai vadovaujasi mano nurodymais ir dvasi§kai
tobul¢ja. Pra†ipƒtena paripranena. Jie u¨duoda man klausimus, o a§
stengiuosi £ juos atsakyti. Mano mokiniai jau turi tvirt tik¢jim . Jie
man tarnauja kaip paprasti tarnai. Toks ms¤ metodas.
Jei mokinys kreipiasi £ tikr dvasin£ mokytoj ir yra nuo§irdus,
jis btinai £gis ¨inojim . ·tai kur gldi paslaptis. Yasya deve parƒ
bhaktir yathƒ deve tathƒ gurau. Ved¤ i§mintis atsiveria tam, kuris tiki
Diev ir dvasin£ mokytoj . Neveltui pagal Ved¤ principus gyvenan¦ioje visuomen¢je mokiniai siun¦iami gyventi £ gurukul (dvasinio
mokytojo namus). ·i taisykl¢ galioja net karali§kosioms at¨aloms, o
k jau kalb¢ti apie paprastus ¨mones. Net K‚‰†a mok¢si gurukuloje.
Papasakosiu jums vien istorij . Kart K‚‰†a kartu su savo
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mokyklos draugu i§sireng¢ £ mi§k pririnkti ¨ab¤ savo dvasiniam
mokytojui. Staiga ¢m¢ ¨aibuoti, prapliupo litis tarsi i§ kibiro, ir
jiems teko pratnoti vis nakt£ mi§ke. Kit dien j¤ guru su kitais
mokiniais i§¢jo £ mi§k j¤ ie§koti. Pats K‚‰†a, kur£ mes laikome
Auk§¦iausiuoju Vie§pa¦iu, gyveno gurukuloje ir nuolankiai tarnavo
savo dvasiniam mokytojui.
Gurukuloje mokiniai mokosi bti nuolanks ir rpintis tik guru
gerove. Nuo pat ankstyvos vaikyst¢s jie mokosi visi§ko paklusimo
dvasiniam mokytojui, o kai ateina laikas, guru i§ meil¢s savo mokiniams nieko nesl¢pdamas moko juos visko, k pats i§mano.
Mokoma ne d¢l pinig¤, o i§ meil¢s.
dr. Oliveris: A§ daug ko ne¨inau, tod¢l ne su viskuo, k js pasak¢te, gal¢¦iau sutikti. Ta¦iau i§ esm¢s a§ pripa¨£stu, kad Dievas gyvena
mumyse ir, jei Jam patikime savo likim , Jis ¨ino, k reikia daryti.
Ms¤ pareiga nugyventi gyvenim taip, kad Jis mumis bt¤ patenkintas. ·tai ¦ia ms¤ ir tyko tam tikri pavojai: disciplina reikalauja
£kv¢pimo. Dvasinis gyvenimas tampa realybe, jei j£ praktikuojame
drauge su bendramin¦iais.
rŒla Prabhupƒda: Tam mes ir £kr¢me Tarptautin¡ K‚‰†os s mon¢s bendrij Ä savo pavyzd¨iu rodome ¨mon¢ms, kaip paskirti savo
gyvenim Dievui. Tai btina. Be praktin¢s veiklos su Dievo s mone
ms¤ ¨inios taip ir liks teorin¢s. Jos gali bti naudingos, ta¦iau tai
yra ilgesnis kelias. Mano mokiniai mokosi dvasinio gyvenimo
prakti§kai ir jau tvirtai ¨engia §iuo keliu.
dr. Oliveris: Noriu jums labai pad¢koti. Pra§au Dievo, kad Jis
laimint¤ js¤ kelion¡ £ ms¤ §al£ ir ms¤ §alies ¨mones.
rŒla Prabhupƒda: Hare K‚‰†a.
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Prisiminimai apie praeitus gyvenimus gali u¨burti ¨mogaus vaizduot¡,
ta¦iau reinkarnacijos suvokimas btinas vis¤ pirma tam, kad i§trktume
i§ skausmingo gimim¤ ir mir¦i¤ rato. 1973 met¤ Londone perskaitytoje
paskaitoje rŒla Prabhupƒda £sp¢ja: ÀGimti ir v¢l mirti Ä menkas
malonumas . . . Mes ¨inome, kad numir¡ v¢l pateksime £ £s¦ias, o §iais
laikais motinos pa¦ios nu¨udo j¤ £s¦iose u¨gimusius kdikius.Ð
dehino 'smin yathƒ dehe
kaumƒra„ yauvana„ jarƒ
tathƒ dehƒntara-prƒptir
dhŒras tatra na muhyati
ÀKaip £knytoji siela dar §iame kne vis laik keliauja i§ vaikyst¢s £ jaunyst¡ ir senatv¡, taip ir po mirties ji pereina £ nauj kn .
·ie poky¦iai sveikai protaujan¦io ¨mogaus neklaidina [ÀBhagavadgŒtƒÐ 2.13].Ð
Neretai ¨mon¢s nesupranta §io paprasto posmo. Neveltui K‚‰†a
sako: dhŒras tatra na muhyati Ä Àtai supras tik sveikai protaujantis
¨mogus.Ð K ¦ia taip sunku suprasti? K‚‰†a visk paai§kina labai
paprastai! Gyvenimas skirstomas £ tris etapus. Pirmasis etapas Ä
kaumƒram Ä trunka iki penkiolikt¤j¤ gyvenimo met¤. Nuo §e§iolikos met¤ prasideda jaunyst¢ Ä yauvanam. O po keturiasde§imtojo
arba penkiasde§imtojo gimtadienio ateina senatv¢ Ä jarƒ. DhŒros,
sveikai m stantys §viesaus proto ¨mon¢s, supranta: ÀMano knas
pasikeit¢. Atsimenu, kaip bdamas berniukas ¨aid¨iau ir §okin¢jau.
Po to tapau jaunuoliu Ä linksmai leidau gyvenim su draugais ir
30
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artimaisiais. Dabar a§ senis, ir kai dabartinis mano knas numirs,
a§ v¢l persikraustysiu £ nauj kn .Ð
Ankstesniajame posme K‚‰†a sak¢ Arjunai: ÀVisi mes: tu, A§,
visi ¦ia esantys kariai ir valdovai Ä gyveno praeityje, gyvena §iandien ir gyvens ateityje.Ð Tai K‚‰†os ¨od¨iai. Ta¦iau koks nors nedor¢lis btinai sakys: ÀKaip a§ gal¢jau egzistuoti praeityje? A§ gimiau
tais ir tais metais, o prie§ tai man¡s nebuvo. Dabar a§ egzistuoju Ä
to neneigiu. Bet po mirties man¡s nebus.Ð Ta¦iau K‚‰†a teigia: ÀTu,
A§ Ä visi mes, egzistavome, egzistuojame ir egzistuosime ateityje.Ð
Argi tuo verta abejoti? Ne, nes tai nepaneigiamas faktas. Mes egzistavome prie§ gimim Ä tik kitu knu, ir kitu knu egzistuosime po
mirties. Tai btina suprasti.
Pavyzd¨iui, prie§ septyniasde§imt met¤ a§ buvau vaikas, po to
tapau jaunuoliu, o dabar seniu. Pasikeit¢ mano knas, ta¦iau a§,
kno savininkas, egzistuoju kaip egzistav¡s. Nejaugi tai taip sunku
suprasti? Dehino 'smin yathƒ dehe. Dehina‹ rei§kia Àkno savininkasÐ,
o dehe Ä ÀkneÐ. Knas kei¦iasi, ta¦iau siela, kno savinink¢, i§lieka
nepakitusi.
Kiekvienas suvokia, kad jo knas kinta. Vadinasi, jis pasikeis ir
kit gyvenim . Kitas dalykas, kad mes nieko neatsimename. Koks
buvo mano knas praeit gyvenim ? Neatsimenu. Vadinasi, u¨mar§umas Ä ms¤ prigimtin¢ savyb¢, ta¦iau tai, kad mes ka¨ko neatsimename, visai nerei§kia, kad to nebuvo. Jokiu bdu ne. A§ daug ko
neprisimenu i§ vaikyst¢s, bet mano t¢vai prisimena. Taigi jei a§ ko
nors neatsimenu, tai visai nerei§kia, kad to nebuvo.
Mirti, vadinasi, u¨mir§ti, kas buvai pra¢jus£ gyvenim . ·tai kas
yra mirtis. O a§ pats, am¨inoji siela, niekada nemir§tu. Tai pana§u
£ drabu¨i¤ pakeitim . Vaikyst¢je a§ d¢v¢jau vienus drabu¨ius,
jaunyst¢je Ä kitus. Dabar, senatv¢je, bdamas sannyƒsiu (pasaulio
atsi¨ad¢jusiu ¨mogumi), a§ v¢l persirengiau. Ta¦iau, jei ¨mogus
persireng¢ drabu¨ius, dar nerei§kia, kad jis, j¤ savininkas, mir¢ ir
i§nyko. Jokiu bdu.
Tai paprastas sielos persiknijimo paai§kinimas.
Be to, mes visi Ä individualios btyb¢s. Apie susiliejim £ ka¨kok£ vien£ negali bti ir kalbos. Kiekvienas i§ ms¤ yra individualyb¢: Dievas Ä individualyb¢, mes Ä individualyb¢s. Nityo nityƒnƒ„
cetana cetanƒnƒm. ÀTarp vis¤ am¨in¤, s moning¤, individuali¤
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asmenybi¤ viena yra auk§¦iausia.Ð Dievas niekada nekei¦ia kno,
tuo tarpu mes, bdami materialiame pasaulyje, juos kei¦iame
nuolat Ä tuo mes ir skiriam¢s. Kai sugr£§ime £ dvasin£ pasaul£, ms¤
knas nebesikeis. K‚‰†a turi am¨in ¨inojimu ir palaima spinduliuojant£ kn (sac-cid-ƒnanda-vigraha). Sugr£¨¡ namo, atgal pas
Diev , js irgi tur¢site tok£ kn . Ta¦iau skirtumas tarp K‚‰†os ir
gyvosios btyb¢s vis tiek i§liks: K‚‰†os knas nesikei¦ia net tada,
kai Jis nu¨engia £ material¤j£ pasaul£. Neatsitiktinai vienas i§ Jo
vard¤ yra Acyuta Ä ÀnepuolantisÐ.
K‚‰†a apskritai nesikei¦ia. Jis niekada nepatiria nuopuolio,
kadangi Jis yra mƒyos, materialios galios, valdovas. Materialioji galia
valdo mus, o materiali gali valdo K‚‰†a. Tuo mes ir skiriam¢s
nuo K‚‰†os. Jis valdo ne tik materiali , bet ir dvasin¡ gali Ä Jis vis¤
gali¤ valdovas. Viskas, k mes matome, viskas, kas i§reik§ta pasaulyje, yra K‚‰†os galios. Saul¢s galios yra §viesa ir §iluma, lygiai taip
vis krinij sudaro K‚‰†os galios.
Egzistuoja daugyb¢ £vairi¤ gali¤, ta¦iau paprastai jos skirstomos
£ tris svarbiausias kategorijas: i§orin¡, vidin¡ ir paribio. Mes, gyvosios btyb¢s, priklausome paribio galiai. Terminas Àparibio galiaÐ
rei§kia, kad panor¢j¡ galime bti valdomi arba i§orin¢s, arba vidin¢s
galios. Kitaip sakant, mes turime tam tikr pasirinkimo laisv¡.
I§d¢st¡s ÀBhagavad-gŒt Ð, K‚‰†a taip ir sako Arjunai: yathecchasi
tathƒ kuru Ä Àelkis kaip tinkamasÐ. K‚‰†a suteikia Arjunai veikimo
laisv¡. Jis never¦ia Arjunos Jam nusilenkti. Prievarta nieko nepasieksi. J¢ga primesti dalykai neilgalaikiai. Pavyzd¨iui, a§ patariu
mokiniams: ÀKelkit¢s anks¦iauÐ. A§ nieko never¦iu. ¸inoma, vien
kit kart galima panaudoti prievart , ta¦iau jei ¨mogus nesistengs,
prievarta nepad¢s.
K‚‰†a irgi nieko never¦ia i§eiti i§ §io materialaus pasaulio. Visos
s lygotos sielos yra veikiamos i§orin¢s, materialios galios, ir K‚‰†a
nu¨engia ¦ia, kad i§gelb¢t¤ mus i§ materialios galios pinkli¤. Mes
visi Ä neatskiriamos K‚‰†os dalelyt¢s, vadinasi, visi mes Ä Jo vaikai.
Ir jei ken¦ia vaikas, ken¦ia ir jo t¢vas, nors ir netiesiogiai. Tarkim,
vaikas i§prot¢ja arba, kaip da¨nai atsitinka ms¤ dienomis, tampa
hipiu. T¢v tai lidina: ÀMano snus gyvena kaip tikras elgeta.Ð
T¢vas, savaime supranta, nerimauja. Lygiai taip ir materialiame
pasaulyje s lygotos sielos gyvena kaip tikros nedor¢l¢s ir siaubingai
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kankinasi. K‚‰†a d¢l to labai nerimauja. Kaip tik tod¢l Jis asmeni§kai nu¨engia £ §£ pasaul£ ir moko mus, kaip sugr£¨ti pas J£ (yadƒ yadƒ
hi dharmasya glƒnir bhavati . . . tadƒtmƒna„ s‚jƒmy aham).
K‚‰†a nu¨engia savo pirmaprad¨iu pavidalu. Deja, mes J£ laikome vienu i§ ms¤. Ka¨kuria prasme Jis i§ties yra vienas ms¤:
Jis Ä t¢vas, o mes Ä Jo vaikai. Ta¦iau Jis vir§iausia gyva btyb¢: nityo
nityƒnƒ„ cetana cetanƒnƒm. Jis galingesnis u¨ mus. Jis pats galingiausias, vis¤ galingiausias. Mes turime tam tikr¤ gali¤, bet K‚‰†os
galyb¢ berib¢. Tuo mes ir skiriam¢s nuo K‚‰†os. Mes negalime prilygti Dievui. Niekas neprilygsta ir nepranoksta K‚‰†os. Visi mes
K‚‰†os vald¨ioje. Ekale ivara k‚‰†a, ƒra saba bh‚tya. Visi esame
K‚‰†os tarnai, o K‚‰†a yra vienintelis valdovas. ÀA§ esu vienintelis
d¨iaugsmo subjektas, Man priklauso viskasÐ, sako K‚‰†a, ir tai yra
negin¦ijamas faktas.
Ms¤ knai kei¦iasi, tuo tarpu K‚‰†os knas i§lieka nepakit¡s.
·itai labai svarbu suprasti. Geriausias £rodymas yra tai, kad K‚‰†a
atsimena praeit£, dabart£ ir ateit£. Ketvirtame ÀBhagavad-gŒtosÐ skyriuje K‚‰†a sako, kad ma¨daug prie§ §imt dvide§imt milijon¤ met¤
Jis i§d¢st¢ ÀBhagavad-gŒtosÐ filosofij saul¢s dievui. Kod¢l K‚‰†a tai
atsimena? Ogi tod¢l, kad Jo knas yra nekintantis. Mums bdingas u¨mar§umas, nes ms¤ knas nuolat kei¦iasi. Tai medicininis
faktas. Kiekvien sekund¡ atsinaujina ms¤ kraujo dalelyt¢s, nors
plika akimi tai nematoma. Tod¢l t¢vai ir nepastebi, kaip auga j¤
vaikas, kaip kei¦iasi jo knas. Jei pa¨£stamas ¨mogus po ilgesnio
laiko ateina £ sve¦ius ir mato, kaip vaikas paaugo, jis stebisi: À¸ir¢kit, kaip jis i§augo.Ð Ta¦iau t¢vai to nepastebi, nes mato vaik kiekvien dien , o jo knas kei¦iasi nepastebimai, kas sekund¡. Taigi,
mano knas nuolat kei¦iasi, ta¦iau a§ pats, siela, kno savininkas,
i§lieku nepakit¡s. ·itai btina suprasti.
Visi mes, individualios sielos, am¨ini, bet ms¤ knai kei¦iasi,
tod¢l mes ir ken¦iame d¢l gimimo, mirties, senatv¢s ir lig¤. K‚‰†os
s mon¢s jud¢jimas siekia pad¢ti mums atsikratyti §i¤ nuolatini¤
poky¦i¤. Mes turime sav¡s paklausti: ÀJei a§ Ä am¨inas, kaip man
pasiekti am¨inatv¡?Ð
Visi nori gyventi am¨inai, niekas nenori mirti. Jei a§ nukreipsiu £ jus pistoleto vamzd£ ir pasakysiu: ÀA§ tave nu¨udysiuÐ, js
tuoj imsite §auktis pagalbos, nes nenorite mirti. Gimti ir v¢l mirti Ä
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tai menkas malonumas. Pas mon¢je mes suprantame, kad mums
gresia kan¦ia. Mes ¨inome, kad numir¡ v¢l pateksime £ motinos
£s¦ias, o dabar motinos ¨udo kdikius £s¦iose. Vadinasi, mums v¢l
teks kraustytis £ kitos motinos £s¦ias . . . Kno keitimo procesas yra
ilgas ir kankinantis. Ms¤ pas mon¢ i§saugojo atmint£ apie visk ,
k teko i§kent¢ti, tod¢l mes ir nenorime mirti.
Mums reik¢t¤ sav¡s paklausti: ÀJei a§ am¨inas, kod¢l esu priverstas gyventi laikin gyvenim ?Ð Klausimas labai protingas Ä jis
susij¡s su ms¤ svarbiausia problema. Ta¦iau nedor¢liams §i reali
problema n¢ motais. Jam rpi viena Ä pavalgyti, i§simiegoti, patenkinti lytin£ potrauk£ ir u¨sitikrinti savo saugum . Bet net jeigu js
gerai valgote ir sald¨iai miegate, gal¤ gale jums vis tiek teks numirti. Mirties problema lieka nei§spr¡sta. Ta¦iau nedor¢liai net nesusim sto apie tikr sias gyvenimo problemas. Visas savo j¢gas jie skiria
spr¡sti laikinas problemas, kurios i§ esm¢s n¢ra jokios problemos.
Pauk§¦iai ir ¨v¢rys taip pat valgo, miega, lyti§kai santykiauja ir
ginasi. Jie puikiausiai moka tai daryti, ir jiems nereikalingas nei
§vietimas, nei vadinamoji civilizacija. Vadinasi, visa tai n¢ra svarbiausios problemos. Svarbiausia yra tai, kad mes priversti mirti,
nors to ir nenorime. ·tai ms¤ tikroji problema.
Nedor¢liai to nesupranta. Jie yra pasin¢r¡ £ laikin¤ problem¤
sprendim . Tarkime, kad kieme spaud¨ia smarkus §altis. Tai problema. Mes turime susirasti §ilt palt , pasi§ildyti prie ¨idinio, nes
kitaip kent¢sime. Taigi smarkus §altis Ä problema. Ta¦iau tai laikina
problema. ·altis bei ¨iema ateina ir praeina. Tai ne nuolatin¢ problema. Mano nuolatin¢ problema yra ta, kad d¢l savo nei§manymo
a§ gimstu, mane kankina ligos, senatv¢ ir galiausiai a§ mir§tu. ·tai
mano tikrosios problemos. Neveltui K‚‰†a sako: janma-m‚tyu-jarƒvyƒdhi-du‹kha-do‰ƒnudaranam. I§mintingieji ¨ino, kad yra keturios
problemos: gimimas, mirtis, senatv¢ ir ligos.
K‚‰†a taip pat sako: dhŒras tatra na muhyati Ä Àsveikai protaujan¦io ¨mogaus mirtis nei§mu§a i§ v¢¨i¤Ð. Jei js jau pasireng¢te
mir¦iai, kas gali jus i§mu§ti i§ v¢¨i¤? Pavyzd¨iui, jei vaikyst¢je ir
paauglyst¢je js gerai pasireng¢te gyvenimui, gavote i§silavinim ,
js susirasite ger darb , u¨imsite auk§t viet visuomen¢je ir
bsite laimingas. Lygiai taip, jei §£ gyvenim js pasirengsite sugr£¨ti namo, atgal pas Diev , ko jums nerimauti mirties valand ? Jau-
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dintis jums n¢ra d¢l ko. Js ¨inote: ÀA§ i§keliauju pas K‚‰† , namo,
atgal pas Diev . Man jau neteks keisti materiali¤ kn¤, a§ tur¢siu
dvasin£ kn . Nuo §iol a§ ¨aisiu, §oksiu ir valgysiu drauge su
K‚‰†a.Ð Pasirengimas bsimam gyvenimui Ä §tai kas yra K‚‰†os
s mon¢.
Mir§tantieji da¨nai garsiai §aukia, nes pagal karm nusid¢j¢liai
prie§ mirt£ regi baisius vaizdinius. Nusid¢j¢lis ¨ino, kad jam teks
persikelti £ kok£ nors bjaur¤ kn . Doringi, dievoti ¨mon¢s mir§ta
rams. Paikuoliai abejoja: ÀMir§ta visi Ä ir dievoti, ir nuo Dievo
nusigr¡¨¡ ¨mon¢s, n¢ra jokio skirtumo.Ð Skirtumas yra. Kat¢ dantimis griebia ir ka¦iuk , ir pel¡. I§ §alies atrodo, kad tai viena ir tas
pat. Ta¦iau i§ tikr¤j¤ skirtumas mil¨ini§kas. Ka¦iukas d¨iaugiasi:
ÀMama mane ka¨kur ne§a.Ð O pel¢ jau¦ia mirties dvelksm : ÀMan
galas.Ð ·tai toks ir skirtumas. Nors mir§ta ir dievoti ¨mon¢s, ir
bedieviai, prie§ mirti jie jau¦iasi skirtingai Ä kaip ka¦iukas ir pel¢.
Nemanykite, kad j¤ laukia tokia pati mirtis. Kno laukia tas pats
likimas, ta¦iau j¤ vidin¢ bsena labai skiriasi.
ÀBhagavad-gŒtojeÐ [4.11] K‚‰†a sako:
janma karma ca me divyam
eva„ yo vetti tattvata‹
tyaktvƒ deha„ punar janma
naiti mƒm eti so 'rjuna
Jei stengsit¢s pa¨inti K‚‰† , mirties valand keliausite pas J£. Viskas,
kas susij¡ su K‚‰†a, yra dievi§ka, transcendenti§ka: K‚‰†os ¨ygiai,
K‚‰†os paveikslas, K‚‰†os garbinimas, K‚‰†os §ventykla, K‚‰†os
didyb¢ Ä visa tai transcendenti§ka. Jei tai suprasite arba bent
pam¢ginsite suprasti, i§trksite i§ gimim¤ ir mir¦i¤ rato. Taip sako
pats K‚‰†a. Tod¢l pasistenkite suvokti K‚‰† ir i§laikyti K‚‰†os
s mon¡. Tada visos §ios problemos Ä gimimas, mirtis, senatv¢ ir
ligos Ä i§sispr¡s savaime.
DhŒra, sveikai protaujantis ¨mogus, susim sto: ÀA§ noriu gyventi am¨inai, kod¢l visada £ nugar man alsuoja mirtis? A§ nenoriu
sirgti, kod¢l mane puola ligos? A§ nenoriu senti, kod¢l ateina senatv¢?Ð Janma-m‚tyu-jarƒ-vyƒdhi. Tai tikrosios problemos. I§spr¡sti jas
galima, ta¦iau tam reikia £gyti K‚‰†os s mon¡, suvokti K‚‰† . O kad

36

Pirmas skyrius

js J£ suvoktum¢te, yra ÀBhagavad-gŒtƒÐ, kurioje viskas ai§kiai
i§d¢styta. Taigi padarykite visk , kad gyvenime sulauktum¢te
s¢km¢s. Supraskite, kad js Ä ne knas. Js esate fiziniame kiaute,
ta¦iau js Ä ne knas. Imkime, pavyzd¨iui, pauk§t£ Ä jis tupi narvelyje, ta¦iau tai jokiu bdu nerei§kia, kad narvelis ir pauk§tis yra
viena ir tas pat. Atsiranda kvaili¤, kurie rpinasi narveliu, o ne
pauk§¦iu, ir pauk§tis mir§ta i§ bado. Mes ken¦iame dvasin£ bad .
Tod¢l materialiame pasaulyje visi nelaimingi. ¸mon¢ms stinga dvasinio peno. Neatsitiktinai tokioje turtingoje §alyje, kaip Amerika,
kur ¨mogus turi ir maisto, ir stog vir§ galvos, kur nestinga materiali¤ malonum¤, jaunimas tampa hipiais. Jie jau¦ia nepasitenkinim , nes ken¦ia dvasin£ bad . Js galite tur¢ti pasaki§kus materialius
turtus, ta¦iau, jei jums stinga dvasinio peno, js nebsite laimingas.
Mums btina dvasi§kai atgimti. Btina suvokti: aha„ brahmƒsmi
ÀA§ Ä ne knas, A§ Ä brahmanas, am¨inoji siela.Ð Tada js bsite
laimingas. Brahma-bhta‹-prasannƒtmƒ na ocati na kƒ…k‰ati sama‹
sarve‰u bhte‰u. Tada ir pasieksime lygyb¡ ir brolyb¡. Kitaip tai
tebus tu§ti ¨od¨iai Ä papras¦iausia pompastika. Be K‚‰†os s mon¢s
negali bti jokios lygyb¢s ir brolyb¢s. Pakilkite £ dvasin£ lygmen£, ir
tada visi js¤ akyse taps lygs. Prie§ingu atveju, js svarstysite taip:
ÀA§ ¨mogus, a§ turiu rankas ir kojas, o karv¢ neturi rank¤ ir koj¤.
Vadinasi, j galima nu¨udyti ir suvalgyti.Ð Bet kod¢l? Kas jums dav¢
teis¡ ¨udyti gyvnus? Js neturite lygyb¢s vizijos, nes neturite
K‚‰†os s mon¢s. Tod¢l §iame materialiame pasaulyje vadinamasis
§vietimas, kultra, brolyb¢ t¢ra tu§ti ¨od¨iai. K‚‰†os s mon¢ Ä §tai
k reikia i§ tikr¤j¤ studijuoti. Tik taip visuomen¢ taps laiminga.
Kito kelio n¢ra.
A¦i u¨ d¢mes£.
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ÀJs ken¦iate tod¢l, kad pra¢jus£ gyvenim gyvenote vien jusliniais
malonumais ir pagal karm gavote atitinkam kn Ð, Ä kalb¢jo rŒla
Prabhupƒda K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo centre Detroite 1976 met¤ bir¨elio
15 dien . Toliau kalb¢damas jis atskleid¢ paslapt£, kaip nusimesti karmos
pan¦ius ir patirti tikr laim¡.
yathƒjŠas tamasƒ yukta
upƒste vyaktam eva hi
na veda prvam apara„
na‰‡a-janma-sm‚tis tathƒ
ÀSapne ¨mogus gyvena kitu knu ir tapatina save su juo. Taip lygiai
jis tapatina save su dabartiniu knu, kur£ £gijo d¢l praeities dievot¤
ar bedievi§k¤ darb¤, ir nieko nenutuokia nei apie savo praeitus, nei
apie bsimus gyvenimus [ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ 6.1.49].Ð
·tai puikiausias pavyzdys, iliustruojantis, kaip materialiame
pasaulyje gyv j btyb¡ apgaubia ne¨inia. Sapne mes visk apie
save pamir§tame Ä neatsimename nei savo vardo, nei adreso, nei
savo banko s skaitos liku¦io. Visk pasiglem¨ia u¨mar§tis. O kai
nubundame, u¨mir§tame, k sapnavome. Ta¦iau ir bdraudami, ir
sapnuodami mes stebime savo poelgius. Sapne, kaip beje ir esant
vadinamosios bdravimo bsenos, mums tenka steb¢tojo vaidmuo.
Vadinasi mes, am¨inosios sielos, §i¤ i§gyvenim¤ subjektai, esame
nekintantys steb¢tojai, ta¦iau pasikeitus aplinkyb¢ms tiesiog visk
u¨mir§tame.
Lygiai taip mes neprisimename, kas buvome pra¢jus£ gyvenim . Taip pat ne¨inome, kuo tapsime kit gyvenim . Ta¦iau viena
yra negin¦ijama Ä mes esame sielos ir egzistuojame am¨inai. Mes
37
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egzistavome praeityje, egzistuojame dabar ir egzistuosime ateityje.
K‚‰†a apie tai kalba ÀBhagavad-gŒtojeÐ [2.12]: ÀO Arjuna, visi mes Ä
tu, A§, visi ¦ia esantys kariai ir valdovai Ä gyvenome praeityje, gyvename dabar ir gyvensime ateityje.Ð Nuo suvokimo, kad esi am¨inas,
prasideda dvasinis gyvenimas.
Mes, am¨inosios sielos, negimstame ir nemir§tame (na jƒyate
mriyate vƒ kadƒcin). Mes nei§nykstame, kai i§nyksta materialus
knas (na hanyate hanyamƒne arŒre). Kno nykimas vyksta nuolat.
Knas, kur£ tur¢jome vaikyst¢je, jau i§nyk¡s, jo papras¦iausiai n¢ra.
I§nyk¡s ir ms¤ jaunyst¢je tur¢tas knas, jo taip pat n¢ra. Lygiai taip
i§nyks ir ms¤ dabartinis knas, o mes gausime kit kn (tathƒ
dehƒntara-prƒpti‹).
Persiknydama siela netenka savo grubiojo kno. Grubusis
knas sudarytas i§ materijos, o materials objektai anks¦iau ar
v¢liau i§nyksta Ä tai vienas i§ esmini¤ materijos bruo¨¤, ta¦iau
am¨inoji siela yra nesunaikinama.
Mes kei¦iame knus vien po kito. Kod¢l egzistuoja skirting¤
r§i¤ knai? Tod¢l, kad gyvoji btyb¢, am¨inoji siela, sueina £ s lyt£
su £vairiomis materialiosios bties gu†omis. Gyvoji btyb¢ gauna
grub¤j£ kn priklausomai nuo to, kokios gu†os j veikia.
Taigi ms¤ dabartinis knas yra ms¤ praeities darb¤ padarinys. Karma†ƒ daiva-netre†a jantur dehopapattaye: ¨mogus £gyja vienok£ ar kitok£ kn pagal savo praeities karm , materialius darbus.
Btis veikia automati§kai, pagal ms¤ karm . Tarkim, js susirgote
kokia nors liga. Bties d¢snis neat§aukiamas Ä liga btinai pam¢s,
ir js kent¢site. Lygiai taip, kai mes patenkame materialaus pasaulio gu†¤ £takon ir pasineriame £ karmin¡ veikl , mums tenka kraustytis i§ vieno kno £ kit . Gamtos d¢sniai veikia kaip gerai suteptas
mechanizmas.
Pasiek¡ civilizuot ¨mogaus gyvyb¢s form , mes turime sav¡s
paklausti: ÀKod¢l a§ ken¦iu?Ð Dalykas tas, kad mƒyos, iliuzijos
u¨burta gyvoji btyb¢ kan¦i laiko malonumu. Mƒyƒ rei§kia Àtai, ko
n¢raÐ. Mes tariam¢s patiriantys malonum , ta¦iau i§ tikr¤j¤ ken¦iame. Kol gyvename materialiame kne, kan¦ios nei§vengiamos. Stingdant£ §alt£ ir alinant£ kar§t£ mes juntame tik tod¢l, kad turime kn .
Lygiai taip, tam tikromis aplinkyb¢mis mes jau¦iame malonum .
Ta¦iau ÀBhagavad-gŒtojeÐ [2.14] K‚‰†a mums pataria:
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mƒtrƒ-sparƒs tu kaunteya
Œto‰†a-sukha-du‹kha-dƒ‹
ƒgamƒpƒyino 'nityƒs
tƒ„s titik‰asva bhƒrata
ÀMateriali laim¡ ir negandas sukelia knas. Jos ateina ir praeina
kaip met¤ laikai. Mokykis netrikdomas jas pak¡sti.Ð
Kol gyvename §iame materialiame pasaulyje, laim¢ ir negandos
yra nei§vengiamos. Jos netur¢t¤ i§mu§ti ms¤ i§ v¢¨i¤. Ms¤ tikroji u¨duotis Ä stengtis pa¨inti sav j£ Àa§Ð. Mums nevalia sustoti,
turime jud¢ti £ priek£. Sav¡s pa¨inimas yra ¨mogaus gyvenimo tikslas. Kol turime material¤ kn , nei§vengiamai patirsime ir kan¦ias,
ir menam laim¡, ta¦iau svarbiausia suprasti: ÀA§ Ä ne knas, a§ Ä
am¨inoji siela. Mano dabartinis knas yra mano veiklos praeityje
pasekm¢.Ð ·tai kas yra ¨inojimas.
I§mintingas ¨mogus tur¢t¤ susim styti: ÀJei a§ Ä am¨inoji siela,
o mano knas t¢ra i§orinis apvalkalas, gal galima sustabdyti kraustymosi i§ kno £ kn proces ?Ð ¸mogus tur¢t¤ klausti, kaip
nusiplauti materialias ne§varybes, kaip nusimesti material¤ kn .
Deja, §iuolaikiniame, taip vadinamame civilizuotame pasaulyje
¨mon¢s nekelia toki¤ klausim¤. U¨mir§¡ apie savo atsakomyb¡, jie
kaip akis i§deg¡ vaikosi fizini¤ malonum¤. ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ
[5.5.4] taip ai§kina §£ rei§kin£:
nna„ pramatta‹ kurute vikarma
yad indriya-prŒtaya ƒp‚†oti
na sƒdhu manye yata ƒtmano 'yam
asann api kleada ƒsa deha‹
ÀVien juslini¤ malonum¤ siekiantys ¨mon¢s yra tikr¤ tikriausi
pami§¢liai. Jie nesig¢dija pa¦i¤ ¨emiausi¤ poelgi¤, d¢l kuri¤ yra
am¨inai pasmerkti keliauti i§ kno £ kn ir kent¢ti baisias kan¦ias.Ð
Nors mes to nesuvokiame, knas yra nuolatinio skausmo §altinis (kleada). Kartais mes patiriame trumpalaik£ malonum , ta¦iau
knas, vis¤ pirma, yra nei§senkantis skausmo §altinis. ¶ia prisimintina i§kalbinga analogija: kitados nusikalt¢lis buvo baud¨iamas
taip Ä budeliai suri§davo jam rankas, nuplukdydavo £ up¢s vidur£ ir
nuleisdavo £ vanden£. Kai jis jau sk¡sdavo, jie i§traukdavo varg§ u¨
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plauk¤, leisdavo §iek tiek £kv¢pti ir v¢l panardindavo j£ £ vanden£.
Taip kitados bausdavo nusikalt¢lius.
Materialiame pasaulyje patiriamus malonumus galima palyginti su palengv¢jimu, kur£ pajunta i§ vandens i§trauktas nusikalt¢lis.
Baisios kan¦ios ir trumput¢s palengv¢jimo akimirkos Ä §tai £ k
pana§us gyvenimas materialiame pasaulyje.
Juk neveltui turtingas musulmoni§kosios Indijos vyriausyb¢s
ministras Sanƒtana Gosvƒmis at¢j¡s pas rŒ Caitany Mahƒprabhu
paklaus¢: ke ƒmi, kene ƒmƒya jƒre tƒpa-traya Ä ÀKas a§ esu? Ir kod¢l
patiriu trejopas kan¦ias?Ð I§mintingo ¨mogaus vertas klausimas.
Mes nuolat patiriame kan¦ias, kurias sukelia knas ir protas, kitos
gyvosios btyb¢s arba stichin¢s nelaim¢s. Mes nor¢tume j¤ i§vengti, ta¦iau jos ateina nepriklausomai nuo ms¤ valios. Tod¢l susitik¡ dvasin£ mokytoj vis¤ pirma tur¢tume jo paklausti: ÀKod¢l a§
ken¦iu?Ð
Ta¦iau mes visai atbukome ir savo intelektu nusiritome iki
gyvn¤ lygio, tod¢l §io klausimo niekada nekeliame. Gyvnai
ken¦ia (visi tai ¨ino), bet jie negali paklausti kod¢l. Kai gyvul£ veda
£ skerdykl , jis negali paklausti: ÀKod¢l esu velkamas £ skerdykl ?Ð
Ta¦iau jei js vilksite ¨udyti ¨mog¤, jis visa gerkle r¢ks: ÀJis nori
mane nu¨udyti! U¨ k jis nori mane nu¨udyti?!Ð Tarp ¨mogaus ir
gyvno yra esminis skirtumas Ä tik ¨mogus gali paklausti: ÀKod¢l
a§ ken¦iu?Ð
Ken¦ia visi Ä ir prezidentas Niksonas, ir ¨mogus gatv¢je. Tai
faktas. ¸mogus ken¦ia tod¢l, kad turi kn , o savo darbais jis ruo§ia
dirv naujam persiknijimui. Js ken¦iate tod¢l, kad pra¢jus£ gyvenim gyvenote vien jusliniais malonumais ir pagal karm gavote
atitinkam kn , o jei ir §£ gyvenim neatsisakysite juslini¤ malonum¤ ir nesistengsite tobul¢ti dvasi§kai, v¢l gausite nauj kn ir
kent¢site. Pagal gamtos d¢sn£ ms¤ bsim kn lemia s mon¢s
bsena mirties akimirk . Gav¡s kit kn js v¢l kent¢site i§ naujo.
Kan¦ios prasid¢s jau motinos £s¦iose. Ilgus m¢nesius beveik nejudant tnoti ank§tame mai§e suriestomis kojomis ir rankomis Ä argi
tai ne kan¦ia? Ma¨a to, ms¤ laikais egzistuoja pavojus bti nu¨udytam tiesiog motinos £s¦iose. O i§vydus pasaul£ js¤ laukia naujos
kan¦ios. Mums tur¢t¤ u¨tekti proto paklausti sav¡s: ÀKod¢l a§
ken¦iu? Kaip man atsikratyti vis¤ §i¤ kan¦i¤?Ð Ta¦iau kol mes
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nei§kelsime §i¤ klausim¤, galima sakyti, kad ¨mogaus gyvenimas
dar neprasid¢jo. Mes taip ir liekame gyvnais.
Klausimai apie svarbiausi ms¤ kan¦i¤ prie¨ast£ vadinami
brahma-jijŠƒsƒ, Absoliu¦ios Tiesos paie§komis. Pirmosios Vedƒntastros eilut¢s skelbia: athƒto brahma-jijŠƒsƒ Ä À£siknij¡s ¨mogumi
turi klausti apie Brahman , Absoliu¦i Ties .Ð Mes turime pasinaudoti privalumais, kuriuos mums teikia ¨mogaus gyvyb¢s forma.
Mums nevalia gyventi kaip gyvnams, kurie nesidomi Absoliu¦ia
Tiesa, nesistengia su¨inoti, kaip nutraukti materialaus gyvenimo
kan¦ias.
¸inoma, mes i§ paskutini¤j¤ kaunam¢s d¢l vietos po saule, stengiam¢s i§sivaduoti i§ kan¦i¤. Kod¢l mes stengiam¢s u¨dirbti kuo
daugiau pinig¤? Tod¢l, kad manome, kad pinigai palengvins ms¤
kan¦ias. Taip vyksta kova d¢l bvio ir kiekvienas stengiasi per juslinius malonumus atrasti laim¡. Ta¦iau jusliniai malonumai negali
suteikti tikros laim¢s. Tikroji laim¢ Ä tai dvasin¢ laim¢, kuri galim
pasieki tik tarnaujant K‚‰†ai. ·tai kur tikroji laim¢, o materiali laim¢
t¢ra i§kreiptas jos atspindys.
Materiali laim¢ Ä tai mira¨as, vandens reg¢jimas dykumoje.
Dykumoje n¢ra vandens, ta¦iau i§tro§k¡s gyvnas b¢ga paskui vandens mira¨ ir ¨va. Mes ¨inome, kad dykumoje n¢ra vandens, kad
ÀvanduoÐ t¢ra l¨tan¦i¤ saul¢s spinduli¤ sukeliamas mirguliavimas, ta¦iau gyvnai to ne¨ino. ¸mogus tur¢t¤ atsisakyti laim¢s ie§kojimo jusliniuose malonumuose, atsisakyti mira¨o vaikymosi
dykumoje, ir prad¢ti ie§koti dvasin¢s laim¢s.
Dvasin¢ laim¢ pasiekiama tiesiog kartojant mahƒ-mantr : Hare
K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare/Hare Rƒma, Hare
Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare. Kartoti §i mantr visai paprasta,
ta¦iau ji gali i§vaduoti mus nuo vis¤ materialaus pasaulio kan¦i¤.
Ms¤ kan¦ias lemia nuod¢mingos mintys. Mes esame tarsi nusikalt¢liai, kuri¤ galvos knib¨d¢te knib¨da pikt¤ min¦i¤. Nusikalt¢lis
tikisi, kad k nors pavog¡s taps laimingas ir rizikuodamas gyvybe
ry¨tasi nusikaltimui. Vagis ¨ino, kad pakliuv¡s policijai £ rankas,
nei§vengs bausm¢s, ir vis tiek nesusilaiko nevog¡s. Kyla klausimas
kod¢l? Nna„ pramatta‹: jis beproti§kai trok§ta juslini¤ malonum¤,
§tai ir visas paai§kinimas.
Taigi, mes turime i§sivaduoti nuo ms¤ §irdyse liepsnojan¦i¤
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nuod¢ming¤ tro§kim¤, kurie ver¦ia siekti juslini¤ malonum¤, d¢l
kuri¤ v¢liau tenka kent¢ti. Ms¤ laikais apsivalymo procesas yra
visi§kai nesud¢tingas: pakanka kartoti Hare K‚‰†a mantr . Tai
Caitanyos Mahƒprabhu dovana mums visiems. Ceto-darpa†amƒrjana„ bhava-mahƒ-dƒvƒgni-nirvƒpa†am. Kartodami Hare K‚‰†a
mantr , js atsikratysite kan¦i¤, kurias sukelia nuolatinis persiknijimas. J kartoti taip paprasta! Nesvarbu, koks js¤ luomas, tautyb¢,
odos spalva, pad¢tis visuomen¢je. Dievo malone visi turime kalbos
ir klausos dovan . Tod¢l kiekvienas gali kartoti: Hare K‚‰†a, Hare
K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare/Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma
Rƒma, Hare Hare. Kartokite Hare K‚‰†a mantr ir bkite laimingi!
A¦i u¨ d¢mes£.

2
Supers mon¢

Reg¢ti Diev

gali kiekvienas

Vedos neturi sau lygi¤ tarp vis¤ pasaulio §ventra§¦i¤, nes jos smulkiai
apra§o praktin£ s mon¢s apvalymo bd , kuris leid¨ia savo akimis i§vysti
Diev . 1972 m. rugpj¦io 15 d. Los And¨ele perskaitytoje paskaitoje rŒla
Prabhupƒda sako: ÀReikia labai panor¢ti i§vysti Diev . . . Btinas labai
rimtas nusiteikimas: ÀA§ jau su¨inojau apie Diev . Jei Dievas yra, a§
turiu J£ i§vysti.Ð
tac chraddadhƒnƒ munayo
jŠƒna-vairƒgya-yuktayƒ
payanty ƒtmani cƒtmƒna„
bhaktyƒ ruta-g‚hŒtayƒ
À¸iniomis ir atsi¨ad¢jimu apsiginklav¡s rimtas ir smalsus mokinys,
arba i§min¦ius, patiria Absoliu¦i Ties per dvasin¡ tarnyst¡, kuri
praktikuoja vadovaudamasis i§girstu Ved¤ ¨od¨iu Ä Vedƒnta-ruti
[ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ 1.2.12].Ð
Neretai ¨mon¢s man¡s klausia: ÀAr js mat¢te Diev ? Ar galite
man parodyti Diev ?Ð Tokius klausimus gird¨iu da¨nai. Atsakysiu:
ÀTaip, a§ regiu Diev . Ir js taip pat galite J£ i§vysti. J£ i§vysti gali
kiekvienas, ta¦iau tam reikia tur¢ti atitinkamas savybes.Ð ³sivaizduokite, kad js¤ automobilis sugedo Ä jis neu¨siveda. Visi tai mato,
ta¦iau mechanikas £ gedim ¨velgia kitomis akimis. Kaip specialistas, jis ¨velgia giliau. Jis pakei¦ia reikiam detal¡, ir automobilis v¢l
ima veikti. Norint pataisyti automobil£, btina auk§ta kvalifikacija,
o mes norime i§vysti Diev be jokio pasirengimo! Kokia kvailyst¢!
Tik netik¢lis ir kvailys gali £sivaizduoti, kad i§vys Diev n¢ pir§to
nepajudin¡s!
K‚‰†a sako ÀBhagavad-gŒtojeÐ: nƒha„ prakƒa‹ sarvasya yoga45
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mƒyƒ-samƒv‚ta‹. ÀMane i§vysti gali toli gra¨u ne kiekvienas. Nuo
vis¤ Mane slepia Mano vidin¢s galios, yoga-mƒyos, skraist¢.Ð Ne taip
paprasta i§vysti Diev ! Ta¦iau netik¢liai nerimsta: ÀAr galite man
parodyti Diev ? Ar js mat¢te Diev ?Ð Ä Dievas jiems tarsi ¨aisliukas. Atsiranda ir §arlatan¤, kurie Dievu paskelbia paprast
mirting j£: À·tai Dievas! ·tai Dievo £siknijimas ¨em¢je!Ð
Na mƒ„ du‰k‚tino mˆhƒ‹ prapadyante narƒdhamƒ‹. Nuod¢m¢se
paskend¡ nedor¢liai, kvailiai, patys ¨emiausieji i§ ¨moni¤ paderm¢s
reikalauja: ÀParodykite man Diev !Ð Bet k tu padarei, kad i§siugdytumei savybes, kurios leist¤ J£ i§vysti? Tac chraddadhƒnƒ munaya‹ Ä
§tai tos savyb¢s. Vis¤ pirma btinas tik¢jimas (raddadhƒna). Reikia
labai u¨sinor¢ti i§vysti Diev . ¶ia ne vieta lengvabdi§kam: ÀAr
galite man parodyti Diev ?Ð ¶ia jums ne fokusininko triukai. Daugelis Diev painioja su magija. Nieko pana§aus. ¶ia btinas labai
rimtas nusiteikimas: ÀA§ su¨inojau apie Diev , ir jei Jis yra, turiu J£
i§vysti.Ð
·i mint£ gerai iliustruoja viena istorija. Ji labai pamokanti, tad
paklausykite. Kart vienas profesionalus skaitovas vie§ai deklamavo ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ posmus, pasakojan¦ius apie tai, kaip
prie§ i§leisdami K‚‰† £ mi§k ganyti karvi¤ t¢vai j£ i§puo§ia brangenyb¢mis. Tarp klausytoj¤ t dien buvo ir vagis, kuris tuoj sumet¢:
ÀKeliausiu £ V‚ndavƒn ir apipl¢§iu t bernik§t£! Klaid¨ioja vienas
po mi§k apkarstytas brangiausiais papuo§alais. Pasi¦iupsiu j£ ir
atimsiu brangenybes.Ð Taip jis ir padarys. À¸t bt turiu j£ surasti, Ä
jo ketinimai buvo labai rimti, Ä ir per nakt£ tapsiu milijonieriumi.Ð
Vagis tur¢jo vien btin savyb¡ Ä tro§ko i§vysti K‚‰† : ÀPrivalau pamatyti K‚‰† ! A§ privalau pamatyti K‚‰† !Ð Ä kartojo jis.
·is aistringas tro§kimas pad¢jo jam i§ tikr¤j¤ i§vysti K‚‰† V‚ndavƒnoje. K‚‰†a atrod¢ lygiai taip pat, kaip J£ apibdino Bhƒgavatam
skaitovas. ÀK‚‰†a, koks tu §aunus berniukas,Ð Ä meilikavo vagis,
vildamasis i§vilioti i§ vaiko brangenybes, o paskui atskleid¢ savo
u¨ma¦ias: ÀAtiduok man kelis savo papuo§alus! Tu juk toks
turtingas!Ð
ÀNe, ne, jokiu bdu! Ä i§sigando K‚‰†a. Ä Mama labai supyks.
Negaliu j¤ atiduoti.Ð Ä K‚‰†a d¢josi es s paprastas berniukas.
Vagis kuo toliau, tuo atkakliau £kalbin¢jo K‚‰† atiduoti jam
brangenybes, ta¦iau bendraujant su K‚‰†a neju¦iomis val¢si jo
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§irdis. Pagaliau K‚‰†a nusileido: ÀNa, gerai, imk.Ð Ta¦iau t akimirk vagies §irdis jau buvo tyra, jis jau buvo bhaktas. Taigi btina
u¨megzti santykius su K‚‰†a Ä nesvarbu kaip. Tada ¨mogus
apsivalo dvasi§kai.
Dar vienas aistringo tro§kimo reg¢ti K‚‰† pavyzdys Ä gop¢s. Jos
at¢jo pas K‚‰† su¨av¢tos Jo gro¨io. Gop¢s Ä jaunos merginos, o
K‚‰†a Ä nepaprastai gra¨us jaunuolis. I§ esm¢s, eiti pas K‚‰† gopes
paskatino aistra, ta¦iau K‚‰†a yra toks tyras, kad jos tapo auk§¦iausio lygio bhaktais. Gopi¤ atsidavimas nepranokstamas, nes K‚‰† jos
brangino labiau u¨ pat£ gyvenim . Tai svarbiausia savyb¢. Jos
myl¢jo K‚‰† taip stipriai, kad i§eidamos i§ nam¤ naktimis pamir§davo ir apie savo §eimas, ir apie savo ger vard . Sugrojus K‚‰†os
fleitai jos be atodairos puldavo pro duris. J¤ t¢vai, broliai, vyrai
§aukdavo pavymui: ÀKur js? Kur lekiate vidury nakties?Ð Ta¦iau
gop¢ms tai buvo n¢ motais. Jos pamir§davo apie vaikus, §eimas, apie
visk pasaulyje. J¤ galvose sukosi vienintel¢ mintis: ÀGrei¦iau pas
K‚‰† !Ð
Mums reikalingas btent toks u¨sidegimas. Btina aistringai,
visa §irdimi trok§ti pamatyti K‚‰† . Nema¨ai pas K‚‰† besiver¨ian¦i¤, bet j¢ga nami§ki¤ sulaikyt¤ gopi¤ u¨geso nuo nepakeliamo
i§siskyrimo su K‚‰†a skausmo. ·tai ko mums reikia Ä tik toks aistringas noras pad¢s pamatyti Diev . Net jei tai aistra, net jei esate
vagis ar ¨udikas Ä svarbiausia, kad §irdyje suliepsnot¤ aistringas
tro§kimas: ÀTuriu pamatyti K‚‰† .Ð Tada btinai J£ i§vysite.
K‚‰†ai svarbiausia, kaip kar§tai js trok§tate J£ pamatyti. K‚‰†a
btinai atsilieps £ js¤ jausmus. Jei nuo§ird¨iai trok§tate pamatyti
K‚‰† Ä nesvarbu, ar d¢l aistros, ar d¢l Jo papuo§al¤, ar d¢l kit¤
prie¨as¦i¤, Ä js¤ tro§kimas btinai i§sipildys.
Ta¦iau visi js¤ tro§kimai turi bti nukreipti tik £ K‚‰† . Rpa
Gosvƒmis §ia tema sukr¢ tok£ posm :
smerƒ„ bha…gŒ-traya-paricitƒ„ sƒci-vistŒr†a-d‚‰‡i„
va„Œ-nyastƒdhara-kialayƒm ujjvalƒ„ candrake†a
govindƒkhyƒ„ hari-tanum ita‹ kei-tŒrthopaka†‡he
mƒ prek‰i‰‡hƒs tava yadi sakhe bandhu-sa…ge 'sti ra…ga‹
Viena gop¢ pataria kitai: ÀMieloji drauge, Jamunos pakrant¢se, prie
Kei-ghƒ‡os, gali i§vysti fleita grojant£ jaunuol£ vardu Govinda. Jis
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nepaprastai gra¨us, ypa¦ pilnaties nakt£. Bet jei nori bti laiminga
materialiame pasaulyje kartu su savo vyru, vaikais bei artimaisiais,
ver¦iau ten neik.Ð Bha†g£-traya: kai K‚‰†a stovi rankoje laikydamas
fleit , Jo knas visada i§link¡s trijose vietose. ·i K‚‰†os stov¢sena
vadinama tri-bha†ga arba Ài§link¡s trijose vietoseÐ. Taigi viena gop¢
sako kitai: ÀJei manai, kad materialiame pasaulyje tau §ypsosi laim¢,
tada paklausyk man¡s, neik ie§koti K‚‰†os.Ð ·iame posme kalbama apie tai, kad tas, kuris nors kart pamat¢ K‚‰† , u¨mir§ta apie
visus niekingus materialaus pasaulio malonumus. ·tai k rei§kia
i§vysti K‚‰† .
I§vyd¡s K‚‰† , Dhruva Mahƒrƒja tar¢: svƒmin k‚tƒrtho'smi vara„
na yƒce. ÀO Vie§patie, man daugiau nieko nereikia.Ð Mahƒrƒja
Dhruva at¢jo pas K‚‰† , nor¢damas papra§yti t¢vo karalyst¢s, ir kai
jiedu susitiko, K‚‰†a jam pasil¢: ÀPra§yk man¡s, ko tik §irdis geid¨ia.Ð ÀO Vie§patie, Ä atsak¢ Dhruva, Ä a§ daugiau neturiu joki¤
tro§kim¤.Ð ·tai k rei§kia pamatyti K‚‰† .
Tad jei js kar§tai trok§tate pamatyti K‚‰† , nepaisant js¤
motyv¤, js¤ tro§kimas leis J£ i§vysti. Reikia tik vieno dalyko Ä
trok§ti.
Kitame posme Rpa Gosvƒmis ra§o: k‚‰†a-bhakti-rasa-bhƒvitƒ
mati‹ krŒyatƒ„ yadi kuto'pi labhyate. (ÀK‚‰†os s mon¢sÐ s voka atsirado man ver¦iant ¨od¨ius k‚‰†a-bhakti-rasa-bhƒvitƒ). Rpa Gosvƒmis pataria mums: ÀJei kas nors jums pasilys K‚‰†os s mon¡ Ä
£sigykite j nedvejodami ir nieko nelaukdami. Tai puikus pirkinys.Ð
Taip, taip, K‚‰†os s mon¡ galima £sigyti. J galima £sigyti i§
ms¤ K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo. Paklausite, kokia jos kaina? Tai
puikus pirkinys, ta¦iau u¨ j£ reikia sumok¢ti. Paklausite kuo? Ogi
kar§tu tro§kimu: tatra laulyam api mlyam ekalam. Tokia §io pirkinio
kaina. J btina sumok¢ti. O sumok¢j¡ i§syk gausite K‚‰† . K‚‰†a
n¢ra vargeta, K‚‰†a prekiaujantis bhaktas irgi n¢ra vargeta. Jis gal¢t¤
dalinti K‚‰† nemokamai. I§ tikr¤j¤ jis taip ir daro. Jums tereikia
atsimok¢ti kar§tu tro§kimu.
Kitas sakys: ÀKar§tas tro§kimas Ä ir viskas! Bet a§ juk j£ turiu.Ð
Deja . . . Tai ne taip paprasta. Janma-ko‡i-suk‚tair na labhyate. ·io tro§kimo ne£manoma £¨iebti netgi milijonus gyvenim¤ paskyrus doringiems darbams. ·io tro§kimo nenusipirksi net u¨ doring veikl .
Taigi tur¢ti kar§t tro§kim labai svarbu, ta¦iau £¨iebti j£ galima
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tik bendraujant su Vie§paties tarnais. ·tai kod¢l mes stengiam¢s
visiems suteikti galimyb¡ su¨adinti tok£ tro§kim . O j£ tur¢dami, js
btinai savo akimis i§vysite Diev .
Gyvenimas mums dovanotas tam, kad pamatytume K‚‰† .
Gyvename ne tam, kad taptume pana§s £ kiaules ar §unis. Deja,
§iuolaikin¢ civilizacija stumia ¨mones btent £ tok£ bv£. Tik ms¤
K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas moko ¨mones svarbiausio dalyko Ä kaip
pamatyti K‚‰† .
Tac chraddadhƒnƒ munayo jŠƒna-vairƒgya-yuktayƒ. I§siugd¨ius
kar§t tro§kim , savaime ateina ¨inojimas ir atsi¨ad¢jimas. ¸inojimas neturi nieko bendra su branduolinio ginklo sukrimu. Tai ne
¨inojimas. Argi tai galima pavadinti ¨inojimu? ¸mon¢s ir taip kasdien mir§ta, o js sukr¢te priemon¡ mir¦iai pagreitinti. Mes dovanojame ¨mon¢ms ¨inojim , kuris gali sustabdyti mirt£. K‚‰†os
s mon¢ Ä §tai kas yra ¨inojimas! JŠƒna-vairƒgya-yuktayƒ. Gav¡ §£
¨inojim js be vargo atsisakysite nieko vertos materialios laim¢s.
A¦i u¨ d¢mes£.

Daugiau negu religija

1976 m. liep rŒla Prabhupƒda atsak¢ £ vieno stambiausi¤ kultros ir
religijos problemoms skirt¤ Bomb¢jaus ¨urnal¤ ÀBhavan's JournalÐ
redakcijos atsi¤stus klausimus.
Bhaktas: Skaitau pirm klausim : ÀSakoma, kad did¨iausia hinduizmo stipryb¢ yra jo atvirumas, kitaip sakant, pa¨ir¤ platumas,
ir kad sykiu tai jo did¨iausia silpnyb¢, nes skirtingai nei kitos religijos hinduizmas turi labai nedaug visiems privalom¤ religini¤
apeig¤. Ar btina nustatyti tam tikr pagrindini¤ religini¤ apeig¤
minimum visiems hinduistams ir ar £manoma tai padaryti?Ð
rŒla Prabhupƒda: Kalbant apie Ved¤ religij , reikia pasakyti, kad
ji skirta ne tiek hinduistams, kiek visoms gyvosioms btyb¢ms. Tai
pirmas dalykas, kur£ btina suprasti. Ved¤ religija vadinama
sanƒtana-dharma Ä am¨in ja gyvosios btyb¢s priederme. Gyvoji
btyb¢ yra sanƒtana (am¨ina), Dievas taip pat yra sanƒtana, tod¢l ir
egzistuoja sanƒtana-dharma. Sanƒtana-dharma skirta visoms gyvoms
btyb¢ms, o ne tik vadinamiesiems hinduistams. S voka ÀhinduizmasÐ, beje, kaip ir daugelis kitoki¤ Àizm¤Ð, Ä papras¦iausias nesusipratimas. Istori§kai taip susiklost¢, kad sanƒtana-dharma buvo
nuosekliai i§pa¨£stama btent Indijoje. Indijos gyventojus musulmonai vadino ÀhinduÐ. Musulmonai ir indai gyveno prie§ingose
Sindo up¢s pus¢se. Musulmonai up¢s pavadinim tar¢ ÀhindÐ, tod¢l
Indij jie vadino ÀhindustanuÐ, o ten gyvenan¦ius ¨mones Ä
ÀhinduÐ. Ta¦iau ¨od¨io ÀhinduÐ Ved¤ §ventra§¦iuose js nerasite,
vadinamoji Àhinduizmo dharmaÐ ten taip pat neminima. ·iandien,
kai sanƒtana-dharma, arba Vedi§koji dharma, visaip i§kraipoma, kai
jos priesak¤ dorai nesilaikoma, jai ir prilipo hinduizmo vardas.
50
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Ta¦iau tai i§kreiptas, melagingas supratimas. Sanƒtana-dharm
btina studijuoti tokia forma, kokia ji yra pateikiama ÀBhagavadgŒtojeÐ ir kituose Ved¤ tekstuose. Tada mes ir suprasime tikr j Ved¤ religijos prasm¡. (Bhaktui:) Perskaityk ÀBhagavad-gŒtosÐ
vienuoliktojo skyriaus a§tuoniolikt posm .
Bhaktas (skaito):

tvam ak‰ara„ parama„ veditavya„
tvam asya vivasya para„ nidhƒnam
tvam avyaya‹ ƒvata-dharma-goptƒ
sanƒtanas tva„ puru‰o mato me
ÀO Vie§patie K‚‰†a, Tu Ä auk§¦iausiasis pirmapradis tikslas, Tu Ä
galutin¢ visatos atilsio vieta. Tu esi nei§senkamas ir vis¤ seniausias. Tu Ä Dievo Asmuo ir am¨inosios religijos glob¢jas. Tokia mano
nuomon¢.Ð
rŒla Prabhupƒda: ·tai k mums btina suprasti. K‚‰†a Ä am¨inas,
mes Ä am¨ini, am¨ina vieta, kurioje mes galime gyventi ir dalintis jausmais su K‚‰†a. O mokslas apie am¨inus abipusius ry§ius su
K‚‰†a vadinamas sanƒtana-dharma, jis skirtas visiems.
Bhaktas: Kokias kasdienines religines apeigas tur¢t¤ vykdyti tas,
kuris nori gyventi pagal sanƒtana-dharmos priesakus? K jis tur¢t¤
daryti? Hinduizmo, arba, js¤ ¨od¨iais, sanƒtana-dharmos b¢da yra
ta, kad jis toks platus ir neapibr¢¨tas, jame tiek daug £vairov¢s . . .
rŒla Prabhupƒda: Kuo ¦ia d¢ta £vairov¢? Gal js ver¦iau pasidom¢kite, k apie tikr j£ religijos tiksl sako Pats K‚‰†a. O Jis sako:
sarva-dharmƒn parityajya mƒm eka„ ara†a„ vraja. ÀI§si¨ad¢k vis¤
tariam¤ dharm¤ ir tiesiog nusilenk Man [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 18.66].Ð
Kod¢l nenorite £siklausyti £ §iuos ¨od¨ius? Kod¢l renkat¢s £vairiausias hinduizmu pakrik§tytas religines praktikas? Gal ver¦iau £siklausyti £ K‚‰†os, sanƒtanos, patarim !? Js atsisakote priimti
sanƒtana-dharm toki , apie koki kalba Pats sanƒtana, Dievas, ir
aimanuojate: ÀKaipgi i§vengti tokios £vairov¢s ir pasirinkti tiesos
keli ?Ð Kam jums ta £vairov¢? Sutelkite visas mintis viena kryptimi: sarva-dharmƒn parityajya mƒm ekam arƒ†a„ vraja. Kod¢l js to
nedarote?
Bhaktas: Kaip tai £gyvendinti prakti§kai, kasdieniniame gyvenime?
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rŒla Prabhupƒda: O kaip tai darome mes? Argi tai, k mes darome,

neprakti§ka? Bet ¨mon¢s grei¦iau i§galvos toki religij , kurios
ne£manoma praktikuoti, nei pasirinks ms¤ prakti§k metod . Bet
kam to reikia? Man-manƒ bhava mad-bhakto mad-yƒjŒ mƒ„ namaskuru.
Visad m styk apie K‚‰† , tapk i§tikimu Jo tarnu, garbink J£ ir reik§k
Jam savo pagarb . Argi tai sunku? Argi tai neprakti§ka? K‚‰†a sako:
ÀTai tavo pareiga. Jei tai darysi, btinai ateisi pas Mane.Ð Tad kod¢l
js to nedarote? Kam £sikandus laikytis hinduizmo, islamo ar krik§¦ionyb¢s? Visa tai beprasmi§ka! Atsisakyk j¤ ir tiesiog nusilenk
K‚‰†ai, £sis monin¡s, kad esi K‚‰†os bhaktas, K‚‰†os tarnas. Ir tada
savaime i§sispr¡s visos problemos.
Bhaktas: Ta¦iau hinduistai prie§taraus: ÀHinduizmo dharma turi ir
daug kit¤ aspekt¤.Ð
rŒla Prabhupƒda: ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ taip apibr¢¨iama tikroji
dharma: dharma„ tu sƒk‰ƒd bhagavat-pra†Œtam. ÀDharma yra Dievo
priesakai.Ð O Dievas nurodo: ÀI§si¨ad¢k vis¤ kit¤ dharm¤ ir tiesiog
nusilenk Man.Ð Rinkit¢s §i dharm . Kod¢l js nenorite atsisakyti
hinduizmo? Beje, koks hinduistas nepripa¨£sta K‚‰†os vir§enyb¢s?
Dar ir §iandien, jei atsirast¤ indas, kuris pasakyt¤: ÀK‚‰†a ir
ÀBhagavad-gŒtƒÐ man n¢ motais,Ð Ä nuo jo nusigr¡¨t¤ kaip nuo
pami§¢lio. Kod¢l js nevykdote K‚‰†os priesak¤? Kod¢l js dar
ne¨inia ko ie§kote? B¢da ta, kad js ne¨inote, kas yra religija, ne¨inote, kas yra sanƒtana-dharma. Ms¤ K‚‰†os s mon¢s bendrijoje
nema¨ai toki¤, kurie praeityje buvo vadinamieji hinduistai, musulmonai ir krik§¦ionys, bet dabar j¤ nedomina nei hinduizmas, nei
islamas, nei krik§¦ionyb¢. Juos domina tik K‚‰†a. Jeigu js i§pa¨£state melaging religin¡ sistem , js ken¦iate, jei i§pa¨£state tikr j
religin¡ sistem , esate laimingas.
Deja, indai i§si¨ad¢jo tikrosios religin¢s sistemos Ä sanƒtanadharmos, arba var†ƒrƒma-dharmos, ir i§pa¨£sta ka¨kok£ kratin£,
pavadint ÀhinduizmuÐ. ¶ia ir gldi vis¤ nelaimi¤ prie¨astis. Ved¤
religija Ä tai var†ƒrƒma-dharma, visuomen¢s padalijimas £ keturias
socialines klases ir dvasinius luomus. Socialin¢ms klas¢ms priklauso brƒhma†ai (dvasininkai ir §viesuomen¢), k‰atrijai (politiniai vadovai ir kari§kiai), vaiijai (prekijai ir ¨emdirbiai) ir udros (fizin£ darb
dirbantys ¨mon¢s). Dvasiniams luomams priklauso brahmacƒriai
(celibato besilaikantys mokiniai), g‚hasthos (§eimos ¨mon¢s), vƒna-
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prasthos (pasitraukusieji nuo ¨emi§k¤j¤ reikal¤) ir sannyƒsiai (atsi¨ad¢jusieji pasaulio ¨mon¢s). Kai §i¤ klasi¤ ir luom¤ ¨mon¢s veikia
i§vien siekdami suteikti d¨iaugsmo Vie§pa¦iui Ä tai ir yra tikroji religija, tikroji dharma.
Bhaktas: Kitas klausimas: ÀKali-yugoje, dabartiniame nesantaikos
am¨iuje, bhakti (dvasin¢ tarnyst¢ Dievui) apibdinama kaip tinkamiausias Dievo pa¨inimo kelias. Kod¢l ¨inomi eruditai tiek daug
d¢mesio skiria Vedantos mokymui, kuris auk§¦iau visko kelia jŠƒn
(¨inojim arba abstrak¦i j filosofij )?Ð
rŒla Prabhupƒda: Vadinamieji vedƒntistai yra tiesiog §arlatanai, jie
Vedƒntos papras¦iausiai nei§mano. ¸mon¢s patys nori bti apgauti,
ir §arlatanai tuo naudojasi. Veda rei§kia À¨inojimasÐ, o anta Ä ÀpabaigaÐ. Vedƒnta rei§kia Àgalutinis ¨inojimasÐ, tok£ ¨inojim kaip tik ir
skelbia ÀVedƒnta-straÐ (stra Ä tai aforizmas, glaustai i§rei§kiantis gili filosofin¡ mint£). Pirmas ÀVedƒnta-strosÐ aforizmas skelbia: athƒto brahma jijŠƒsƒ. ÀDabar, gavus ¨mogaus kn , at¢jo laikas
dom¢tis Brahmanu, Absoliu¦ia Tiesa.Ð Taigi ÀVedƒnta-straÐ atsiver¦iama susidom¢jus Absoliu¦ia Tiesa. O kas yra Absoliuti Tiesa?
Labai glaustai £ §£ klausim atsako antrasis aforizmas. Janmƒdy asya
yata‹. ÀBrahmanas yra visa ko prad¨ia.Ð Vadinasi, Brahmanas yra
Dievas, viso, kas gyva ir negyva, prad¨ia. Vis Ved¤ ¨inojim vainikuoja Jo pa¨inimas. ·i mint£ patvirtina ir ÀBhagavad-gŒtƒÐ [15.15]:
vedai ca sarvair aham eva vedyah. ÀVis¤ Ved¤, vis¤ i§minties knyg¤
tikslas Ä pa¨inti Mane.Ð
Visi ÀVedƒnta-strosÐ tekstai kalba apie Auk§¦iausi j£ Dievo
Asmen£. Ta¦iau kali-yugoje d¢l nepakankamo i§prusimo ¨mon¢s yra
nepaj¢gs perprasti ÀVedƒnta-strosÐ, tod¢l rŒla Vyƒsadeva pats
para§¢ jos komentar ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ (bhƒ‰yƒ„ brahmastrƒ†ƒm). ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ yra autenti§kas ÀVedƒnta-strosÐ
komentaras, para§ytas to paties autoriaus Vyƒsadevos, jo dvasiniam
mokytojui Nƒradai nurod¨ius. ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ prasideda tuo
pa¦iu ÀVedƒnta-strosÐ aforizmu (janmƒdy asya yata‹) ir j£ i§pl¢toja:
anvayƒd itarata cƒrthe‰v abhijŠa‹ svarƒ‡.
Taigi pats ÀVedƒnta-strosÐ autorius atskleid¨ia jos prasm¡
ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ. Ir vis tiek atsiranda £vairaus plauko nedor¢li¤, kurie neperprat¡ ÀVedƒnta-strosÐ prasm¢s ir neskait¡ autoriaus komentaro dedasi vedantistais ir klaidina ¨mones. ¸mon¢s
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nei§prus¡, tod¢l ir laiko tuos nedor¢lius vedantistais. I§ tikr¤j¤ jie
jokie vedantistai, o papras¦iausi apgavikai. Apie Vedƒnt jie ir ¨alio
supratimo neturi. ÀVedƒnta-strosÐ prasm¡ atskleid¨ia ÀrŒmadBhƒgavatamÐ. Jei ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ pripa¨insime tikruoju jos
komentaru, mums atsiskleis ir Vedƒntos prasm¢. Bet jei pagalbos
kreipsim¢s £ §arlatanus, Vedƒnta taip ir liks neatskleista m£sl¢.
¸mon¢s §iuo klausimu ma¨ai k i§mano, tod¢l dumti jiems akis ir
juos kvailinti gali kas tik nori. Bet §iandien K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas suteikia jiems galimyb¡ suprasti, kas yra Vedƒnta ir kaip j
ai§kinti. Jiems tai duos neabejotin naud .
Bhaktas: Paprastai tie ¨mon¢s, kurie vadovaujasi impersonalistin¢s
pakraipos ÀVedƒnta-strosÐ komentarais, yra daugiausiai susirpin¡ i§sivadavimu nuo materialaus pasaulio negand¤. O ar ÀrŒmadBhƒgavatamÐ yra kalbama apie i§sivadavim ?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Kadangi ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ yra tikrasis ÀVedƒnta-strosÐ komentaras, mes jame atrandame ir posm ,
apibdinant£ ms¤ am¨iui skirt i§sivadavimo keli :
kaler do‰a-nidhe rƒjann
asti hy eko mahƒn gu†a‹
kŒrtanƒd eva k‚‰†asya
mukta-sa…ga‹ para„ vrajet
Kali-yuga, kuri yra visokiausi¤ yd¤ vandenynas, turi ir vien privalum . Koks gi tas privalumas? I§sivadavim kali-yugoje galima
pasiekti tiesiog kartojant Hare K‚‰†a mantr . ·tai kas yra tikroji
Vedƒnta, ir tai i§ tikr¤j¤ vyksta ms¤ akyse.
Bhaktas: Js norite pasakyti, kad ir ÀVedƒnta-straÐ , ir ÀrŒmadBhƒgavatamÐ silo t pa¦i i§eit£ Ä bhakti?
rŒla Prabhupƒda: Taip.
Bhaktas: Ta¦iau kaip susieti bhakti su Vedƒntos doktrina, akcentuojan¦ia ¨inojim arba i§mint£? Sakoma, kad bhakti Ä pats parankiausias ir lengviausias Dievo pa¨inimo kelias, ta¦iau yra ¨inoma, kad
Vedantos mokymas pabr¢¨ia jŠƒnos, ¨inojimo, svarb . Ar ne tiesa?
rŒla Prabhupƒda: Kas yra jŠƒna? ³ §£ klausim Vie§pats K‚‰†a
atsako ÀBhagavad-gŒtojeÐ [7.19]: bahnƒ„ janmanƒm ante jŠƒnavƒn
mƒ„ prapadyate. ÀPo daugyb¢s gimim¤ tikrai i§mintingas ¨mogus
nusilenkia Man.Ð Vadinasi, jei ¨mogus nenusilenkia K‚‰†ai, apie
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joki jŠƒn negali bti ir kalbos. Impersonalist¤ jŠƒna yra papras¦iausias absurdas. Impersonalistai dedasi jŠƒniais, bet jie visi§kai
nieko nei§mano. ÀVedƒntaÐ rei§kia Àgalutinis ¨inojimasÐ. ·io ¨inojimo objektas yra K‚‰†a, Dievas. Jei js ne¨inote kas yra Dievas,
ne¨inote kas yra K‚‰†a, apie kok£ ¨inojim mes galime kalb¢ti!? K
padarysi, jei atsiranda nenaud¢li¤, kurie tvirtina patyr¡ ties .
Posme, apie kur£ k tik kalb¢jome, K‚‰†a daro toki i§vad :
vƒsudeva‹ sarvam iti sa mahƒtmƒ su-durlabha‹. ÀTies patiria tas,
kuris suvokia, kad Vasudeva, K‚‰†a, yra absoliutas.Ð Kas to nesuvokia, tas tiesos dar nepatyr¢. Jo ¨inojimas yra papras¦iausiai klaidingas. Brahmeti paramƒtmeti bhagavƒn iti abdyate. Galima prad¢ti nuo
beasmenio Brahmano pa¨inimo abstrak¦iosios filosofijos metodu,
po to pakilti iki Parƒmatmos (lokalizuotojo Auk§¦iausiojo aspekto)
patyrimo lygio. Tai antroji tiesos pa¨inimo stadija. Ta¦iau paskutin¢, auk§¦iausioji stadija yra Auk§¦iausiojo Dievo Asmens K‚‰†os
patyrimas. Apie kok£ ¨inojim galima kalb¢ti, jei js nepa¨inote
K‚‰†os? Nei§samios ¨inios nieko vertos. Mums btinos i§samios
¨inios, o j¤ K‚‰†os malone galime pasisemti i§ ÀBhagavad-gŒtosÐ.
Bhaktas: rŒla Prabhupƒda, ar galiu perskaityti kit klausim ? ÀAr
btina tam, kuris nori stoti £ dvasin£ keli ir pasiekti tiksl , tur¢ti
guru? Ir kaip atpa¨inti sav j£ guru?Ð
rŒla Prabhupƒda: Taip, guru yra btinas. ³ §£ klausim atsako
ÀBhagavad-gŒtƒÐ. Kol Arjuna bendravo su K‚‰†a kaip su draugu,
prie joki¤ konkre¦i¤ i§vad¤ nebuvo prieita. Ir tada Arjuna nutar¢
kreiptis £ J£ kaip £ savo guru. (Bhaktui) Surask posm : kƒrpa†yado‰opahata-svabhƒva‹ . . .
Bhaktas (skaito):

kƒrpa†ya-do‰opahata-svabhƒva‹
p‚cchƒmi tvƒ„ dharma-sammˆha-cetƒ‹
yac chreya‹ syƒn nicita„ brhi tan me
i‰yas te 'ha„ ƒdhi mƒ„ tvƒ„ prapannam
ÀD¢l apgail¢tino dvasios silpnumo visai prarad¡s savitvard a§
nebesuprantu savo pareigos. Sakyk man ai§kiai, k daryti? Nuo §iol
a§ Ä Tavo mokinys, Tau patik¢j¡s savo siel . Malon¢k pamokyti
mane [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 2.7].Ð
rŒla Prabhupƒda: Savo pareigos ne¨ino ne tik Arjuna, bet ir mes.
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Pats to nuspr¡sti negali niekas. Rimtai susirg¡s gydytojas pats nesigydo. Jis ¨ino, kad jam stinga minties ai§kumo, tod¢l kreipiasi £ kit
gydytoj . Lygiai taip, kai atsiduriame aklaviet¢je, esame sutrik¡ ir
negalime apsispr¡sti, protingiausia Ä susirasti guru. Tai yra labai
svarbu, be to mes neapsieisime.
Materialus pasaulis visiems mums yra gyvenimo aklaviet¢.
Tokiomis aplinkyb¢mis reikalingas guru, kuris nurodyt¤ teising
krypt£. Arjuna simbolizuoja aklaviet¢je atsidrus£ materialist ,
kuris patiki savo siel guru. Arjuna parodo mums pavyzd£ ir savo
guru pasirenka K‚‰† . Btent K‚‰† , o ne k nors kit . Vadinasi,
btent K‚‰†a yra tikrasis guru, ir ne tik Arjunai, bet ir mums
visiems. Jei mes klausysime K‚‰†os ir vykdysime Jo liepimus, ms¤
gyvenimas susiklostys s¢kmingai. K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo nariai
siekia paskatinti visus ¨mones pasirinkti K‚‰† savo guru. Tokia
ms¤ misija. Mes nesakome: ÀA§ esu K‚‰†a.Ð Mes niekada to nepasakysime. Mes tiesiog nuolankiai pra§ome ¨moni¤ laikytis K‚‰†os
priesak¤.
Bhaktas: Kai kurie vadinamieji guru pakartoja vien kit K‚‰†os
i§sakyt mint£, ta¦iau priduria ir sav¤ nurodym¤. Kaip vertinti
tokius ¨mones?
rŒla Prahupƒda: Jie ypa¦ pavojingi. Ypa¦. Tai naudos siekiantys ir
tvirt¤ princip¤ neturintys prisitaik¢liai. Jie kalba taip, kad £tikt¤
savo klientui. Tokie ¨mon¢s yra ne guru, jie Ä liokajai. Tokie ÀguruÐ
neriasi i§ kailio prie§ vadinamuosius savo mokinius, kad jie bt¤
patenkinti ir numest¤ jam kelis gra§ius. Tikras guru ne tarnauja
mokiniams, o pats jiems vadovauja. Jei ÀguruÐ tampa mokini¤
tarnu, kad meilikavimu £tikt¤ mokiniams ir i§viliot¤ i§ j¤ pinig¤, jis
n¢ra guru. Taip, guru turi bti tarnas, bet tarnauti jis privalo Auk§¦iausiajam. ÀGuruÐ paraid¨iui rei§kia ÀsunkusÐ, jis tapo sunkus nuo
¨ini¤ ir £galiojim¤, kuriuos jam suteik¢ K‚‰†a. Guru nevalia jais
naudotis savo £geid¨iams tenkinti.
K‚‰†a sako: sarva-dharmƒn parityajya mƒm eka„ ara†a„ vraja.
ÀI§si¨ad¢k vis¤ religij¤ ir tiesiog nusilenk Man.Ð Ir mes sakome:
ÀNusilenk K‚‰†ai. Mesk i§ galvos kitas dharmas (religingumo
formas).Ð Mes nepretenduojame £ auk§¦iausio autoriteto vaidmen£.
Ne. Mes sakome: ÀAuk§¦iausias autoritetas yra K‚‰†a, pa¨inkite J£!Ð
·tai kur K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo esm¢.
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ÀNet pa¦iam technologi§kai sud¢tingiausiam kompiuteriui reikalinga
kvalifikuoto specialisto prie¨ira. Btina £sis moninti, kad did¨iulis
mechanizmas, kur£ vadiname kosminiu pasauliu, kaip ir kompiuteris,
reikalauja prie¨iros Ä tai yra Auk§¦iausiosios Dvasios £siki§imo. O ta
Auk§¦iausioji Dvasia yra K‚‰†a.Ð ¶ia pateikiamoje i§traukoje i§ rŒlos
Prabhupƒdos knygos ÀK‚‰†os s mon¢: geriausia dovanaÐ, skaitytojas
atras intriguojan¦i¤ £¨valg¤ apie tai, kaip Dievas kuria ir valdo mus
supan¦i visat .
K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo tikslas Ä sugr ¨inti ¨mogui jo pirmaprad¡ gryn j s mon¡, kuri vadiname K‚‰†os s mone. I§ debes¤ krintantis lietaus vanduo yra grynas, kone distiliuotas, bet tereikia jam
pasiekti ¨em¡, ir jis tampa drumstas ir ne§varus. Lygiai taip, visi
mes Ä nesuteptos am¨inos sielos Ä neatsiejamos K‚‰†os dalelyt¢s,
tod¢l pagal savo kilm¡ ir prigimt£ esame tyri kaip Pats Dievas.
mamaivƒ„o jŒva-loke
jŒva-bhta‹ sanƒtana‹
mana‹ ‰a‰‡hƒnŒndriyƒ†i
prak‚ti-sthƒni kar‰ati
À·iame pasaulyje vergaujan¦ios gyvosios btyb¢s yra Mano am¨inosios dalelyt¢s. Gyvendamos nelaisv¢je jos nuo¨miai grumiasi su
§e§iomis jusl¢mis, kuri¤ viena yra protas [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 15.7].Ð
Gyvosios btyb¢s yra neatsiejamos K‚‰†os dalel¢s. Sakydami
ÀK‚‰†aÐ mes turime galvoje Diev , kadangi ¨odis ÀK‚‰†aÐ nurodo
£ vis¤ patraukliausi Auk§¦iausi j£ Dievo Asmen£. Kaip aukso smiltis kokybi§kai nesiskiria nuo aukso gyslos, taip ir mikroskopin¢s
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K‚‰†os kno dalel¢s kokybi§kai tapa¦ios K‚‰†ai. Pagal chemin¡
sud¢t£ Dievo knas ir am¨inas dvasinis gyvosios btyb¢s knas
niekuo nesiskiria: jie suverpti i§ dvasin¢s energijos. Taigi savo esme
ms¤ nesuteptos bkl¢s knas niekuo nenusileid¨ia K‚‰†os knui,
bet mums su¢jus £ s lyt£ su materialiu pasauliu, kur£ valdo i§orin¢,
materiali energija, mes tapome tartum ¨em¡ pasiek¡ lietaus la§ai.
Kai kalbame apie i§orin¡ energij , materiali j bt£, gali kilti
klausimas: kieno ta energija, kieno ta materiali btis? Materialioji energija, materiali btis yra priklausoma, ir manyti, kad ji veikia
savaranki§kai, papras¦iausiai kvaila. ÀBhagavad-gŒtojeÐ ai§kiai
pasakyta, kad materiali btis veikia ne pati savaime. Naivus vaikas,
i§vyd¡s ma§in , gali pamanyti, kad ji veikia be pa§alin¢s pagalbos,
ta¦iau taip n¢ra Ä j valdo operatorius, nors da¨nai ms¤ netobulos
akys jo nemato. Sukurta daugyb¢ nepaprast¤ elektronini¤ prietais¤, ta¦iau kiekvien , net ir sud¢tingiausi sistem , valdo elektronikos specialistas. Suprasti tai labai paprasta: ma§in sudaro materija,
tod¢l ji negali veikti savaranki§kai Ä j turi nukreipti dvasia. Pavyzd¨iui, magnetofonas veikia ne pats savaime, jis veikia valdomas
gyvosios btyb¢s, ¨mogaus, ir veikia taip, kaip ¨mogus buvo
suman¡s. Ma§ina gali bti sukonstruota nepriekai§tingai, ta¦iau jei
jos nevaldys am¨inoji siela, pati ji neveiks. Lygiai taip kosminis
pasaulis, kur£ vadiname btimi, yra mil¨ini§kas mechanizmas, u¨
kurio slepiasi Dievas, K‚‰†a. Tai btina suprasti. Be to, §i mint£
patvirtina ir K‚‰†a, kuris ÀBhagavad-gŒtojeÐ sako:
mayƒdhyak‰e†a prak‚ti‹
syate sa-carƒcaram
hetunƒnena kaunteya
jagad viparivartate
ÀMateriali btis yra viena i§ Mano gali¤. Ji veikia vykdydama Mano
vali , o Kunti snau, ir i§ jos randasi visos judan¦ios ir nejudan¦ios
gyvosios btyb¢s. Jos valia kaskart i§ naujo kuriamas ir naikinamas
i§reik§tasis pasaulis [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 9.10].Ð
Taigi, K‚‰†a sako, kad materiali btis veikia vykdydama Jo vali .
Vadinasi, u¨ visko slepiasi auk§¦iausiasis valdovas. D¢l nepakankamo i§prusimo §iuolaikin¢ civilizacija to nesuvokia. Tod¢l ms¤
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K‚‰†os s mon¢s bendrijos tikslas Ä suteikti ¨ini¤ trij¤ materialios
bties gu†¤ apakintiems ¨mon¢ms. Kitaip sakant, ms¤ tikslas Ä
pad¢ti ¨monijai prareg¢ti ir sugr£¨ti £ savo normali bkl¡.
Pasaulyje, o ypa¦ ¦ia, Jungtin¢se Valstijose, gausu universitet¤
ir mokslo £staig¤, ta¦iau §i¤ klausim¤ niekas nenagrin¢ja. Ar yra
nors viena §vietimo £staiga, kurioje bt¤ d¢stomos mokslin¢s
¨inios, ·ri K‚‰†os paskelbtos ÀBhagavad-gŒtojeÐ? Skaitydamas
paskait Masa¦isetso technologijos universiteto studentams ir d¢stytojams a§ pirmiausia paklausiau: ÀAr js¤ universitete veikia
fakultetas, kuriame bt¤ nagrin¢jami skirtumai tarp gyvo ir negyvo
¨mogaus?Ð ¸mogui mirus, jo knas ka¨ko netenka. Ar egzistuoja §ios netekties kompensavimo technologija? Kod¢l mokslininkai
nesprend¨ia §ios problemos? Tai labai sud¢tinga problema, tod¢l
mokslininkai j apeina ir energingai sprend¨ia technines valgymo,
miegojimo, poravimosi ir savigynos problemas. Ta¦iau Ved¤ tekstai teigia, kad tai zoologin¢ problematika. Gyvnai, kaip ir ¨mon¢s,
ie§ko gardesnio k snio, geid¨ia patenkinti lytin¡ aistr , nori ramiai
i§simiegoti ir u¨sitikrinti savo saugum . Kuo gi tokios ¨mogaus
¨inios skiriasi nuo gyvno ¨ini¤? Viena ai§ku Ä ¨mogui reikia pl¢sti
savo pa¨inim , kad jis gal¢t¤ suprasti skirtumus tarp gyvo ir mirusio ¨mogaus kno.
·ias dvasines ¨inias K‚‰†a atskleid¢ Arjunai pa¦ioje ÀBhagavadgŒtosÐ prad¨ioje. Arjuna buvo K‚‰†os draugas, o tai rei§kia, kad jis
nebuvo kvailas ¨mogus, ta¦iau kaip ir vis¤ ¨moni¤, jo ¨inios buvo
ribotos. K‚‰†a prakalbo apie dalykus, esan¦ius auk§¦iau pa¨intini¤
gali¤. Toks ¨inojimas vadinamas adhok‰aja, nes jo ne£manoma £gyti
tiesioginiu jusliniu patyrimu, kuris padeda ¨mogui pa¨inti materij . Pavyzd¨iui, ¨mon¢s naudoja galingus mikroskopus, kad pamatyt¤ tai, ko nemato plika akimi, ta¦iau joks mikroskopas nepad¢s
pamatyti kne gldin¦ios sielos. Nepaisant to, siela egzistuoja.
ÀBhagavad-gŒtƒÐ mus informuoja, kad fiziniame kne gldi
am¨inoji siela, jo §eiminink¢. A§ esu savo kno §eimininkas, o kituose knuose vie§patauja kitos sielos. A§ sakau: Àtai mano rankaÐ, o
ne Àa§ Ä rankaÐ. Jei kalbu apie Àsavo rank Ð, vadinasi a§ netapatus
savo rankai, a§ Ä jos savininkas. Tas pats pasakytina ir apie ms¤
akis, kojas ir kitas kno dalis. Ta¦iau kas yra tas Àa§Ð, kuriam
priklauso visos kno dalys? Atsakymo £ §£ klausim paie§kos ir
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vadinamos meditacija. Tikroji meditacija suponuoja klausimus Àkur
yra manasis Àa§Ð ir Àkas yra manasis Àa§Ð? Ta¦iau jokios materialios pastangos negali pad¢ti mums rasti atsakym £ §iuos klausimus,
tod¢l pasaulio universitetuose jie atidedami £ §al£. Mokslininkai
sako, kad tai perd¢m sud¢tinga problema, arba tiesiog numoja £ juos
ranka, teigdami, kad jie yra neaktuals.
Tod¢l in¨inieriai vis savo d¢mes£ skiria savaeigi¤ ekipa¨¤ ir
mechanini¤ pauk§¦i¤ krimui ir tobulinimui. Kitados ve¨imus
trauk¢ arkliai, tod¢l nebuvo oro tar§os, bet §iandien ¨mon¢s keliauja automobiliais bei l¢ktuvais, ir mokslininkai tuo labai did¨iuojasi.
ÀMes sukr¢me savaeigius ekipa¨us ir mechaninius pauk§¦ius,Ð Ä
giriasi jie. Jie sukr¢ dirbtinius sparnus l¢ktuvams ir raketoms,
ta¦iau jiems niekad nepavyks sukurti kno, galin¦io gyventi be
sielos. Jei jiems tai pavykt¤ padaryti, jie tikrai nusipelnyt¤ pagyrimo, ta¦iau visi j¤ m¢ginimai yra pasmerkti nes¢kmei, nes tik
am¨inoji siela gali priversti ma§in veikti. Net pa¦iam technologi§kai sud¢tingiausiam kompiuteriui reikalinga kvalifikuoto specialisto prie¨ira. Btina £sis moninti, kad did¨iulis mechanizmas,
kur£ vadiname kosminiu pasauliu, kaip ir kompiuteris, reikalauja
prie¨iros, Auk§¦iausiosios Dvasios £siki§imo. O ta Auk§¦iausioji
Dvasia yra K‚‰†a.
Mokslininkai ai§kinasi, kokia yra materialios visatos pirmin¢
prie¨astis, kas yra jos auk§¦iausiasis valdovas, ir m¢gindami atsakyti £ §iuos klausimus formuluoja £vairias teorijas ir hipotezes, ta¦iau
pa¨inimo metodas yra genialiai paprastas Ä tereikia £siklausyti, k
mums sako Absoliutus Asmuo, K‚‰†a. Jei ¨mogus i§girsta tiesas,
kurias K‚‰†a skelbia ÀBhagavad-gŒtojeÐ, jis nesunkiai suvokia, kad
mil¨ini§kas kosminis mechanizmas, kurio dalel¢ yra ir ms¤ ¸em¢,
nepriekai§tingai veikia tod¢l, kad j£ valdo K‚‰†a.
Ms¤ pa¨inimo metodas labai paprastas. Pagrindinis ¨inojimo
§altinis yra ÀBhagavad-gŒtƒÐ, K‚‰†os pamokym¤ knyga, kuri paskelb¢ Pats ƒdi-puru‰a, praam¨is Auk§¦iausiasis Dievo Asmuo. K‚‰†a
i§ties yra tobulas asmuo. Kitas prie§taraus sakydamas, kad yra
nema¨ai ¨moni¤, kurie, prie§ingai nei mes, Absoliutu Jo nepripa¨£sta. Ta¦iau nereik¢t¤ manyti, kad mes tai darome be jokio pagrindo.
T fakt , kad K‚‰†a yra Absoliutas, patvirtina daugelio dvasini¤ autoritet¤ liudijimai. Pripa¨indami K‚‰† Absoliutu mes
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vadovaujam¢s ne savo u¨gaidomis ar sentimentais. Ne. Dievu
K‚‰† pripa¨£sta daugyb¢ Ved¤ ¨inov¤ ir dvasini¤ autoritet¤, tarp
j¤ ir pats vis¤ Ved¤ tekst¤ autorius Vyƒsadeva. Vedos Ä tai tikras
i§minties lobynas, o Vyƒsadeva patvirtina, kad K‚‰†a yra Auk§¦iausiasis Dievo Asmuo. Tai patvirtina ir Vyƒsadevos dvasinis mokytojas Nƒrada, o Nƒrados dvasinis mokytojas Brahmƒ vadina K‚‰† ne
tik Auk§¦iausiuoju Asmeniu, bet ir Auk§¦iausiuoju Valdovu: Œvara‹
parƒma‹ k‚‰†a‹. ÀK‚‰†a yra Auk§¦iausiasis Valdovas.Ð
Visoje krinijoje neatsiras n¢ vieno, kuris gal¢t¤ pasakyti, kad
yra nuo nieko nepriklausomas. Kiekviena gyvoji btyb¢, kad ir
kokia £takinga ir galinga ji bt¤, yra priklausoma nuo ka¨kieno
valios. Ta¦iau K‚‰†ai savo valios niekas negali primesti, ne veltui
Jis yra Dievas. K‚‰†a Ä vis¤ ms¤ valdovas, u¨ J£ n¢ra nieko auk§tesnio, Jis niekam nepavaldus, n¢ra nieko, kas gal¢t¤ Jam prilygti
ar pretenduoti £ Jo absoliu¦i vald¨i . ·is teiginys gali nuskamb¢ti gana keistai, nes §iais laikais kaip gryb¤ po lietaus pridygo £vairiausi¤ dievuk¤. Ties sakant, ÀdievaiÐ §iandien visai nupigo, vis¤
pirma d¢l i§augusio importo i§ Indijos. Kit¤ §ali¤ ¨mon¢s tur¢t¤
d¨iaugtis, kad vietos falsifikatai pas juos retenyb¢, o §tai Indijoje
apie nauj diev paskelbiama kone kasdien. Mus da¨nai pasiekia
naujienos apie ÀdievoÐ atvykim £ Niujork ar Los And¨el ir apie
plstan¦ias jo pasitikti minias. Ta¦iau K‚‰†a neturi nieko bendra su
§ia mistini¤ fabrik¢li¤ i§leid¨iama produkcija. Jis nebuvo paskelbtas
Dievu, Jis visada Juo buvo.
Vadinasi, turime remtis autoritetingais liudijimais ir suprasti,
kad anapus mus supan¦io mil¨ini§ko kosminio pasaulio, anapus
materialiosios bties, vie§patauja Dievas Ä K‚‰†a Ä ir kad Jo vir§enyb¡ pripa¨£sta visi Ved¤ autoritetai. R¢mimasis autoritetais n¢ra jokia
naujiena: kiekvienas i§ ms¤ vienokia ar kitokia forma pripa¨£sta
autoritetus. Siekdami moksl¤ lankome mokykl , samdome korepetitorius arba mokom¢s padedami t¢v¤. Jie mums autoritetai, ir visi§kai natralu, kad mes i§ j¤ mokom¢s. Vaikyst¢je mes klausin¢jame
t¢v : ÀT¢te, kas tai?Ð Ä ir t¢vas mums atsako, kad Àtai Ä plunksnakotis, tai Ä akiniai, o tai Ä stalasÐ. Tokiu bdu vaikas nuo pat ma¨um¢s
semiasi ¨ini¤ i§ savo t¢vo ir motinos. Geri t¢vai niekada neapgaudin¢s savo vaiko Ä kai snus klausia, jie atsako teisingai ir tiksliai.
Lygiai taip, jei mes kreipiam¢s dvasin¢s informacijos £ autoritetin-
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g §altin£, £ t , kuris ms¤ neapgaus, ms¤ gaunamos ¨inios yra
nepriekai§tingos. Ta¦iau jei darome i§vadas remdamiesi savo m stymo galiomis, mes nei§vengiamai padarysime klaid¤. Indukcinis
metodas, kai i§vada prieinama apibendrinant atskirus faktus ir
atvejus, yra ydingas i§ esm¢s. Mes turime ribotas galimybes ir
asmenin¡ patirt£, tod¢l indukcinis pa¨inimas negali bti tobulas.
Ta¦iau jei mes semiam¢s informacijos i§ absoliutaus §altinio, i§
K‚‰†os, ir tik pakartojame, kas su¨inota Ä ms¤ ¨od¨iai bus tokie
pat nepriekai§tingi ir verti pasitik¢jimo. Tai paramparos, mokini¤
sekos principas, Ä i§klausyti K‚‰†os arba kit¤ K‚‰† pripa¨£stan¦i¤ dvasios autoritet¤ ¨od£ ir be i§kraipym¤ j£ atkartoti. ÀBhagavadgŒtojeÐ K‚‰†a rekomenduoja btent tok£ pa¨inimo metod : eva„
paramparƒ-prƒptam ima„ rƒjar‰ayo vidu‹. À·is auk§¦iausiasis mokslas buvo perduodamas mokini¤ seka ir taip j£ suprasdavo §ventieji
karaliai [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 4.2].Ð
Kitados i§mint£ i§ lp¤ £ lpas perduodavo doringi karaliai,
kurie tur¢jo negin¦ijam autoritet . Ta¦iau senov¢je karaliai buvo
ne paprasti valdovai, o tikri ‚‰iai, i§kils Vie§paties tarnai ir i§min¦iai. Jie nebuvo paprasti ¨mon¢s, tod¢l j¤ vadovaujama vyriausyb¢
nepriekai§tingai vald¢ §al£. Ved¤ civilizacijoje bta nema¨ai karali¤,
kurie pasiekdavo dvasin¢s tarnyst¢s Vie§pa¦iui auk§tumas. Pavyzd¨iui, Dhruva Mahƒrƒja ie§kodamas Dievo i§¢jo £ mi§k ir ten laikydamasis grie¨t¤ £¨ad¤ bei tramdydamas kn vos po §e§i¤ m¢nesi¤
i§vydo Diev .
K‚‰†os s mon¢s metodas taip pat yra pagr£stas askeze, ta¦iau j
praktikuoti n¢ra sunku. Praktikuojantysis K‚‰†os s mon¢s askez¡
laikosi tam tikr¤ mitybos ir lytinio gyvenimo apribojim¤ (valgo tik
prasƒdam Ä K‚‰†ai paaukot maist ir lytinius santykius turi tik santuokoje), taip pat tam tikr¤ kit¤ taisykli¤, skatinan¦i¤ ir palengvinan¦i¤ dvasin£ tobul¢jim . Ms¤ dienomis ne£manoma pakartoti
Dhruvos Mahƒrƒjos ¨ygi¤ ir vis d¢lto, laikydamiesi pamatini¤ Ved¤
princip¤ mes galime pl¢toti dvasin¡ s mon¡, K‚‰†os s mon¡.
Dvasi§kai tobul¢dami ilgainiui mes pelnysime tobul ¨inojim . Ko
vertas mokslas ir filosofija, jei mes ne¨inome, kuo tapsime kit
gyvenim ? Tas, kuris i§siugd¢ K‚‰†os s mon¡, ¨ino, kas jo laukia
kit gyvenim , kas yra Dievas, gyvoji btyb¢ ir kas j sieja su Dievu.
Dvasi§kai susivokusio ¨mogaus ¨inios nepriekai§tingos, nes jis j¤
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semiasi i§ autoriteting¤ i§minties knyg¤ Ä ÀBhagavad-gŒtosÐ ir
ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ.
Tokia K‚‰†os s mon¢s metodo esm¢. Jis labai paprastas: kiekvienas gali j£ prakti§kai pritaikyti ir pasiekti, kad jo gyvenimas bt¤
tobulas. S¢kmingai j£ gali praktikuoti net visi§kas bera§tis. Jis
pasieks auk§¦iausi j£ tobulum tiesiog kartodamas mahƒ-mantr :
Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare/Hare Rƒma, Hare
Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare. K‚‰†a apdovanojo mus lie¨uviu ir
ausimis, ir £domiausia, kad i§sivadavim padeda pasiekti ne akys, o
btent lie¨uvis ir ausys. Klausydamiesi K‚‰†os ¨od¨io, mes mokom¢s tramdyti savo lie¨uv£, o sutramd¡ j£, sutramdysime ir visus
kitus juslinius organus. Lie¨uvis yra pats nepasotinamiausias ir
sunkiausiai suvaldomas i§ vis¤ juslini¤ organ¤, ta¦iau ir j£ galima
£veikti tiesiog kartojant Hare K‚‰†a ir valgant K‚‰†ai paaukot
maist Ä k‚‰†a-prasƒdam.
K‚‰†os mes nepa¨insime per juslin£ pa¨inim ir abstrak¦i j
filosofij . Tai ne£manoma, nes K‚‰†a yra vis¤ did¨iausias, ir ms¤
jusl¢s Jo tiesiog negali apr¢pti. K‚‰† galima pa¨inti tik patik¢jus
Jam savo siel . Ne veltui K‚‰†a rekomenduoja §£ metod :
sarva-dharmƒn parityajya
mƒm eka„ ara†a„ vraja
aha„ tvƒ„ sarva-pƒpebhyo
mok‰ayi‰yƒmi mƒ uca‹
ÀI§si¨ad¢k vis¤ religingumo form¤ ir tiesiog nusilenk Man. A§
i§gelb¢siu tave nuo atoveikio u¨ visas nuod¢mes. Tau n¢ra ko bijoti
[ÀBhagavad-gŒtƒÐ18.66].Ð
Deja, mes rimtai negaluojame, ir ms¤ ligos prie¨astis yra mai§tingumas Ä nenoras pripa¨inti autoritet¤. Ir nors mes teigiame
nenor£ niekam paklusti, visagal¢ gamta primeta mums savo vali .
Mes priversti jai nusilenkti. Kaip apgail¢tinai atrodo ¨mogus, kuris
tvirtina nepripa¨£st s joki¤ autoritet¤ ir sykiu aklai paklst s jusli¤
diktatui! Niekuo nepagr£stos pretenzijos £ visi§k nepriklausomyb¡ yra tiesiog kvailos. Visi mes esame priklausomi nuo kieno nors
valios, ta¦iau teigiame nenor£ bti svetimos valios vykdytojai. Tai Ä
mƒyƒ, iliuzija. Tiesa, mes turime §ioki toki nepriklausomyb¡ Ä mes
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galime rinktis kieno valiai paklusti: savo jusli¤ ar K‚‰†os. Auk§¦iausias ir kilniadvasi§kiausias valdovas yra K‚‰†a, Jis visada linki
mums tik gera ir kreipiasi £ mus rpindamasis ms¤ gerove. Ir jei
mes vis tiek priversti paklusti ka¨kieno valiai, kod¢l nepripa¨inti K‚‰†os vir§enyb¢s? Klausydamiesi Jo didyb¡ apdainuojan¦io
ÀBhagavad-gŒtosÐ ir ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ ¨od¨io, kartodami Jo
vardus Ä Hare K‚‰†a mantr , visai neilgai trukus mes pasieksime
¨mogi§kosios bties tobulyb¡.
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1973 m. rugpjt£ ÀBhaktivedanta ManorÐ u¨mies¦io dvare, esan¦iame
netoli Londono, keli tkstan¦iai sve¦i¤ (tarp j¤ ir Indijos Auk§¦iausiasis
komisaras) klaus¢si rŒlos Prabhupƒdos skaitomos paskaitos apie m£sling
Auk§¦iausi j£ Dievo Asmen£, kuris senov¢s Ved¤ §ventra§¦iuose i§kyla
ne kaip senolis su ilga pra¨ilusia barzda, bet kaip nepaprastu gro¨iu
spinduliuojantis am¨inas jaunuolis.
Js¤ Ekscelencija auk§¦iausiasis komisare, ponai ir ponios, labai
d¢koju jums u¨ tai, kad atvykote dalyvauti Janmƒ‰‡amŒ, K‚‰†os
apsirei§kimo pamin¢jimo ceremonijoje. ÀBhagavad-gŒtojeÐ [4.9]
K‚‰†a skelbia:
janma karma ca me divyam
eva„ yo vetti tattvata‹
tyaktvƒ deha„ punar janma
naiti mƒm eti so 'rjuna
ÀKas perman¢ transcendentin¡ Mano apsirei§kimo ir ¨ygi¤ esm¡,
tas daugiau niekada negims materialiame pasaulyje. Palik¡s kn
jis sugr£§ £ Mano am¨in j buvein¡, o Arjuna.Ð
Mes, be joki¤ abejoni¤, galime i§trkti i§ nesibaigian¦i¤ mir¦i¤
bei gimim¤ rato ir pelnyti am¨inatv¡. Ta¦iau §iuolaikin¢s civilizacijos ¨mon¢s Ä didieji filosofai, politikai ir mokslininkai n¢ nenutuokia, kad ¨mogus gali pasiekti am‚tatvam, am¨inatv¢s bv£. Mes
visi esame am‚ta, nemirtingi. ÀBhagavad-gŒtojeÐ [2.20] pasakyta: na
jƒyate mriyate vƒ kadƒcit. ÀMes, gyvosios btyb¢s, niekada negimstame ir nemir§tameÐ. Ajo nitya‹ ƒvato 'ya„ purƒ†o na hanyate
65
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hanyamƒne arŒre. Kiekvienas i§ ms¤ yra negim¡s, kiekvienas i§
ms¤ egzistuoja am¨inai, neturi nei prad¨ios, nei pabaigos. ¸uvus
knui, mes nemir§tame, o gauname kit kn .
dehino 'smin yathƒ dehe
kaumƒra„ yauvana„ jarƒ
tathƒ dehƒntara-prƒptir
dhŒras tatra na muhyati
ÀLygiai kaip i§ vaiko kno £knytoji siela pereina £ jaunuolio, o
paskui £ senio kn , po mirties ji persikrausto £ nauj kn . Sveikai
m stan¦io ¨mogaus §ie poky¦iai neglumina [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 2.1].Ð
·iuo metu pasaulio ¨mon¢s yra nepakankamai informuoti, jie
ne¨ino vienos paprastos tiesos: visos gyvos btyb¢s yra neatsiejamos Vie§paties K‚‰†os dalel¢s. Mes, kaip ir pats K‚‰†a, Ä am¨ini,
spinduliuojame palaima ir turime s mon¡. K‚‰† Ved¤ tekstai
apibdina taip:
Œvara‹ parama‹ k‚‰†a‹
sac-cid-ƒnanda-vigraha‹
anƒdir ƒdir govinda‹
sarva-kƒra†a-kƒra†am
ÀK‚‰†a, kur£ dar vadina Govinda, yra Auk§¦iausiasis Dievo Asmuo.
Jis turi am¨in , palaima spinduliuojant£ dvasin£ kn . Jis yra visa
ko §altinis, bet pats i§tak¤ neturi, nes yra vis¤ prie¨as¦i¤ prie¨astis
[ÀBrahma-sa„hitƒÐ 5.1].Ð
Sakydamas ÀK‚‰†aÐ turiu omenyje Diev . Da¨nai sakoma, kad
Dievas neturi vardo. Tai tiesa Ä mes patys duodame Jam vardus
pagal Jo darbus. Pavyzd¨iui, K‚‰†a apsirei§k¢ Maharad¨os Nandos
ir Ja§odamaji bei Vasudevos ir Devaki sunmi. Savaime suprantama, kad niekas negali bti K‚‰†os t¢vu arba motina, nes K‚‰†a yra
pirmapradis vis¤ ms¤ t¢vas. Ta¦iau nu¨engdamas £ §£ pasaul£ savo
t¢vu ir motina Jis pasirenka i§kilius bhaktus.
Nepaisant to, K‚‰†a yra ƒdi-puru‰am, pirmapradis asmuo. Ar tai
rei§kia, kad K‚‰†a Ä labai senas? Ne. Nava-yauvana„ ca Ä jis am¨inai
jaunas. Toks yra K‚‰†a. Kuruk§etros m§io lauke K‚‰†a atrod¢ kaip
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dvide§imties Ä dvide§imt ketveri¤ met¤ jaunuolis, nors tuo metu Jis
jau tur¢jo provaikai¦i¤. Taigi, K‚‰†a visad i§lieka jaunas. Apie tai
byloja Ved¤ tekstai.
Nors Ved¤ studij¤ tikslas Ä pa¨inti K‚‰† , skaitant jas pavir§utini§kai, suvokti kas yra K‚‰†a bt¤ nepaprastai sunku. ÀBhagavadgŒtojeÐ [15.15] K‚‰†a sako: vedai ca sarvair aham eva vedya‹. ÀA§ esu
vis¤ Ved¤ pa¨inimo objektasÐ. Kokia prasm¢ studijuoti Vedas, jei
js nepa¨inote K‚‰†os? Galutinis lavinimo tikslas Ä pa¨inti Auk§¦iausi j£ Vie§pat£, Auk§¦iausi j£ T¢v , pirmin¡ visa ko prie¨ast£.
ÀVedƒnta-strojeÐ pasakyta: athƒto brahma jijŠƒsƒ. ÀDabar, kai jau
gavome ¨mogaus kn , at¢jo laikas klausti apie Auk§¦iausi j
Absoliu¦i Ties , Brahman .Ð
Kas yra Brahmanas? Janmƒdy asya yata‹. Brahmanas yra visa ko
§altinis (tai, i§ ko viskas kyla). Vadinasi, mokslo ir filosofijos tikslas Ä
atskleisti pirmin¡ visa ko prie¨ast£. Informacij apie tai, kad K‚‰†a
yra vis¤ prie¨as¦i¤ prie¨astis (sarva-kƒra†a-kƒra†am) pateikia Ved¤
§ventra§¦iai.
Pasigilinkime £ §£ klausim . ·tai pavyzdys: mano at¢jimo £ §£
pasaul£ prie¨astis Ä mano t¢vas; mano t¢vo atsiradimo prie¨astis yra
mano senelis; o mano senelio atsiradimo prie¨astis Ä mano prosenelis . . . Taip samprotaudami mes gal¤ gale prieisime prie¨ast£, kuri
neturi prie¨asties. Anƒdir ƒdir govinda‹. Prie¨asties neturinti prie¨astis yra Govinda, K‚‰†a. A§ esu savo snaus atsiradimo §iame
pasaulyje prie¨astis, bet sykiu a§ Ä kitos prie¨asties (savo t¢vo)
pasekm¢. O §tai K‚‰† Ved¤ tekstai skelbia pirmaprad¨iu asmeniu.
Jis neturi prie¨asties. ·tai kas yra K‚‰†a.
Ne veltui K‚‰†a sako: ÀI§siai§kink, kokia Mano apsirei§kimo ir
¨ygi¤ esm¢.Ð K‚‰†os apsirei§kimas Ä labai svarbus £vykis. Labai
svarbu suprasti K‚‰† , kokiu tikslu Jis apsirei§kia, kod¢l nu¨engia £
ms¤ material¤ pasaul£, kokie Jo tikslai ir kokius ¨ygius Jis atlieka.
K mes pasieksime, jei stengsim¢s J£ suprasti? Tyaktvƒ deha„ punar
janma naiti mƒm eti so 'rjuna Ä mes pelnysime nemirtingum .
Tikrasis gyvenimo tikslas Ä nemirtingumas (am‚tatvƒya kalpate).
Tod¢l §iandien, K‚‰†os apsirei§kimo dien , gilinkim¢s £ K‚‰†os
skelbiamas filosofines tiesas.
Jo Ekscelencija kalb¢jo apie taik . ÀBhagavad-gŒtojeÐ rasime
taikos formul¡ Ä j pateikia Pats K‚‰†a. Kokia jos esm¢?
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bhoktƒra„ yajŠa-tapasƒ„
sarva-loka-mahevaram
suh‚da„ sarva-bhtƒnƒ„
jŠƒtvƒ mƒ„ ƒntim ‚cchati
ÀA§ Ä galutinis vis¤ auk¤ ir askezi¤ objektas, vis¤ planet¤ bei pusdievi¤ Auk§¦iausias Vie§pats, vis¤ gyv¤j¤ btybi¤ gera linkintis
draugas Ä kas Mane tok£ pa¨£sta, kas visi§kai Mane £sis monino, tas
pelno ramyb¡ ir materialios negandos jo nebekankina [ÀBhagavadgŒtƒÐ 5.29].Ð
Politikai ir diplomatai siekia taikos visame pasaulyje. Mes sukr¢me Jungtines Tautas ir daugel£ kit¤ organizacij¤. Jos siekia, kad
¨em¢je £sivyraut¤ tikra taika ir ramyb¢, kad i§nykt¤ nesutarimai
tarp atskir¤ ¨moni¤ ir taut¤. Deja, taika ne£sivyravo. B¢da ta, kad
remiamasi klaidinga prielaida. ¸mogus mano: À¦ia mano §alisÐ,
À¦ia mano §eimaÐ, Àmano visuomen¢Ð, Àmano nuosavyb¢Ð. Ta¦iau
s voka ÀmanoÐ yra iliuzin¢. Ved¤ tekstai skelbia: janasya moho 'yam
aha„ mameti. ÀA§Ð ir ÀmanoÐ filosofija yra mƒyos, iliuzijos aprai§ka.
Norint i§sivaduoti i§ mƒyos, iliuzijos, reikia £siklausyti £ K‚‰†os
patarim . Mƒm eva ye prpadyante mƒyƒm etƒ„ taranti te. Kas nusilenkia K‚‰†ai, tas be vargo i§sivaduoja i§ iliuzijos vald¨ios. ÀBhagavad-gŒtojeÐ yra pakankamai nurodym¤, kurie pad¢s mums stoti £
tiesos keli . Jei pripa¨insime ÀBhagavad-gŒtosÐ tiesas tokias, kokios
jos yra, mes tur¢sime visk Ä ir taik , ir klest¢jim .
Deja, mes jas arba atmetame, arba i§kraipytai ai§kiname. ¶ia ir
yra b¢da. K‚‰†a sako ÀBhagavad-gŒtojeÐ [9.34]: man-manƒ bhava madbhakto mad-yƒjŒ mƒ„ namaskuru. ÀVisada m styk apie Mane, tapk
Mano bhaktu, lenkis Man ir garbink Mane.Ð Nejaugi tai taip sunku
padaryti? ·tai K‚‰†os Dievyb¢. Nejau taip sunku apie j m styti?
Ateiti £ §ventykl ir kaip bhaktui reik§ti jai pagarb . Pasistenkite
tarnauti Dievybei, jei galite.
K‚‰†ai nereikalinga js¤ nuosavyb¢. K‚‰†a net did¨iausiam
varg§ui suteikia galimyb¡ Jam tarnauti. Tad ko Jis pra§o? Jis sako:
patra„ pu‰pa„ phala„ toya„ yo me bhaktyƒ prayacchati. ÀJei kas su
meile paaukos Man lapel£, g¢l¡, vaisi¤ ar vandens, A§ priimsiu auk
[ÀBhagavad-gŒtƒÐ 9.26].Ð K‚‰†a nealkanas, Jis tik nori, kad js taptum¢te Jo bhaktu. ·tai kas svarbiausia. Yo me bhaktyƒ prayacchati.
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ÀPaaukok Man k nors su meile.Ð Tai svarbiausias principas. Paaukokite K‚‰†ai k nors, net ir ma¨mo¨£. K‚‰†a nealkanas, Jis Pats
aprpina maistu mus visus. Jam reikalinga js¤ meil¢, js¤ atsidavimas. Tod¢l Jis pra§o vandens, vaisiaus ar g¢l¢s. Taip js galite
m styti apie K‚‰† ir tapti Jo bhaktu (man-manƒ bhava mad-bhakta).
Pa¨inti K‚‰† , priimti K‚‰†os s mon¡ visai nesunku, ta¦iau mes
to nenorime daryti Ä tai ms¤ liga. Jei noras yra Ä tai visai nesunku padaryti. Kai tik js tapsite K‚‰†os bhaktu, jums atsivers visos
visatos paslaptys. Ms¤ bhƒgavatos filosofija, Dievo £sis moninimo
filosofija, kelia savoti§ko dvasinio komunizmo id¢j , nes K‚‰† mes
laikome Auk§¦iausiuoju T¢vu, o visas gyv sias btybes Ä Jo vaikais. K‚‰†a sako, kad Jis yra vis¤ planet¤ valdovas, tai yra Ä sarvaloka-mahevaram. Tod¢l viskas ore, vandenyje ir ¨em¢je yra K‚‰†os
nuosavyb¢. Kadangi esame K‚‰†os vaikai, visi turime teis¡ naudotis t¢vo nuosavybe. Ta¦iau mes neturime teis¢s k¢sintis £ kitam
skirt dal£. Tai taikos receptas. œƒvƒsyam ida„ sarva„ . . . mƒ g‚ha‹
kasyasvid dhanam. ÀViskas priklauso Dievui, o kadangi esame Dievo
vaikai, turime teis¡ naudotis savo T¢vo nuosavybe, turtais. Ta¦iau
nevalia imti daugiau negu reikia, nes u¨ tai laukia bausm¢ [ÀrŒ
Iopani‰adaÐ 1].Ð Jeigu ¨mogus ima daugiau nei jam reikia, jis
yra vagis. YajŠƒrthƒt karma†o 'nyatra loko 'ya„ karma-bandana‹
[ÀBhagavad-gŒtƒÐ 3.9]. Kad ir k darytume, turime tai daryti K‚‰†os
d¨iaugsmui. Visus savo darbus turime skirti K‚‰†ai.
Mes to ir mokome. ·ioje §ventykloje mes visi: amerikie¦iai, indai,
anglai, kanadie¦iai, afrikie¦iai Ä ¨mon¢s i§ £vairiausi¤ pasaulio
kra§t¤ Ä gyvename laimingai. Js tai gerai ¨inote. Ir tokia pad¢tis ne
tik §ioje §ventykloje, bet visur, kur ¨mon¢s yra £sis monin¡ K‚‰† ,
taip yra visame pasaulyje. K‚‰†a nu¨engia £ ms¤ pasaul£, kad
i§mokyt¤ mus sutarti.
Kai pamir§tame, kad K‚‰†a yra Auk§¦iausiasis T¢vas, Auk§¦iausiasis valdovas, Auk§¦iausias laim¢s subjektas ir geriausias vis¤
ms¤ draugas Ä kai tik tai pamir§tame, gimstame materialiame
pasaulyje ir kovojame d¢l bvio vienas su kitu. Toks materialaus
gyvenimo d¢snis.
I§ politik¤, diplomat¤, filosof¤ n¢ra jokios naudos. Jie stengiasi k nors padaryti, bet i§ j¤ pastang¤ jokios naudos. ·tai Jungtini¤ Taut¤ organizacija. Ji susikr¢ po antrojo pasaulinio karo, ir jos
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steig¢jai man¢, kad jiems pavyks visas problemas i§spr¡sti taikiai.
Ta¦iau taip ne£vyko. Karai tebevyksta, kariauja Pakistanas su Indija,
Amerika su Vietnamu, kariauja kitos §alys. Materialistin¢ politika,
diplomatija ir filosofija Ä netinkamas problem¤ sprendimo bdas.
Problemas i§spr¡s tik K‚‰†os s mon¢. ¸mon¢s privalo suprasti, kad
jiems niekas nepriklauso. Tai faktas. ·tai, pavyzd¨iui, Amerika.
Prie§ du §imtus met¤ atvyk¢liai i§ Europos nebuvo §ios ¨em¢s §eimininkai. ·alis priklaus¢ kitiems ¨mon¢ms, o prie§ juos Ä dar
kitiems arba apskritai buvo neapgyvendinta. Tikrasis jos §eimininkas yra K‚‰†a. Mes tvirtiname, kad ¨em¢ priklauso mums, nors
neturime tam jokio pagrindo. Tai mƒya, iliuzija. K‚‰†a nu¨engia £ §£
pasaul£ nor¢damas i§laisvinti mus i§ iliuzijos. Jis sako: yadƒ yadƒ hi
dharmasya glƒnir bhavati bhƒrata. ÀO Baharatos aini, A§ nu¨engiu kai
religija ima nykti [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 4.7].Ð
Kas yra tikroji dharma, tikroji religija? Papras¦iausias dharmos
apibr¢¨imas pateikiamas ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ [6.3.19] : dharma„
tu sƒk‰ƒd bhagavat pra†Œtam. ÀTikroji religija yra ta, kuri skelbia pats
Auk§¦iausiasis Dievo Asmuo.Ð Pavyzd¨iui, k turime galvoje sakydami Àcivilin¢ teis¢Ð? Civilin¢ teis¢ Ä tai valstyb¢s nustatyti £statymai. Civilin¢ teis¢ nekuriama namuose. Tai ne£manoma. Jei valstyb¢
jums sako: Àelkit¢s §itaipÐ Ä tai jau £statymas. Lygiai taip, dharm ,
religij , nustato Pats Dievas. Dharma yra Jo nustatyti £statymai. Tai
pati papras¦iausia dharmos apibr¢¨tis. Jei js sukursite savo dharm ,
a§ Ä savo, kitas Ä v¢l savo, tai jau ne dharma.
Neatsitiktinai K‚‰†a u¨baigia ÀBhagavad-gŒt Ð sakydamas Ä
sarva dharmƒn parityajya mam ekam saranam vraja. ÀMesk i§ galvos
visas dharmos sampratas ir patik¢k savo siel Man [ÀBhagavad-gŒtƒÐ
18.66].Ð Patik¢ti savo siel K‚‰†ai Ä §tai kas yra dharma. Bet kokia
kita ÀdharmaÐ n¢ra dharma. Kitaip K‚‰†a nebt¤ sak¡s Àsarva
dharmƒn parityajayaÐ Ä mesk visa tai i§ galvos. ÀBhagavad-gŒtosÐ
prad¨ioje Jis sak¢: ÀKiekvien am¨i¤ A§ nu¨engiu, kad nustaty¦iau
religijos £statymus,Ð o jos pabaigoje nurodo atmesti vadinamuosius
religijos £statymus, kuriuos patys ir i§galvojome. Visi §ie savadarbiai £statymai neturi nieko bendra su religija. Tikroji dharma, tikroji religija, yra £statymai, kuriuos nustato Pats Dievas. Ta¦iau mes
neturime ¨alio supratimo nei apie Diev , nei apie Jo ¨od£. Tai
svarbiausioji §iuolaikin¢s civilizacijos yda.
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Ta¦iau Dievas yra, yra Jo £statymai, tiesiog mes nenorime to pripa¨inti. O to nepadar¡, kaip i§saugosime taik ? Mums duota viskas,
ko reikia. Ta¦iau mes atsisakome tai pripa¨inti. Kas i§gydys ms¤
lig ? Mes siekiame taikos, bet nenorime btent to, kas gali u¨tikrinti taik . Btent taip pasirei§kia ms¤ liga. ·tai kod¢l ms¤
K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas stengiasi pa¨adinti vis¤ §irdyse snaud¨ian¦i K‚‰†os s mon¡. ·tai jums pavyzdys: prie§ ketverius penkerius metus §ie europie¦iai ir amerikie¦iai nieko nebuvo gird¢j¡ apie
K‚‰† , ta¦iau §iandien jie yra labai rimtai £sitrauk¡ £ K‚‰†os s mon¢s
praktik . K‚‰†os s mon¢ gldi vis¤ §irdyse Ä j tereikia pa¨adinti.
Metodas, leid¨iantis tai padaryti, apra§ytas ÀCaitanya-caritƒm‚tojeÐ
[Madhya 22.107].Ð
nitya-siddha k‚‰†a-prema `sƒdhya' kabhu naya
rava†ƒdi-uddha-citte karaye udaya
Meil¢ ir atsidavimas K‚‰†ai gyvas vis¤ ms¤ §irdyse, ta¦iau mes
apie tai pamir§ome. K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas kelia sau u¨davin£
pa¨adinti ms¤ §irdyse snaud¨ian¦i meil¡, suteikdamas galimyb¡
visiems i§girsti apie K‚‰† . Toks ms¤ metodas.
·tai norint pa¨adinti miegant£j£, reikia garsiai su§ukti: ÀEi,
kelkis! Laikas imtis darbo.Ð Miegant i§ vis¤ jutimo organ¤ funkcionuoja tiktai klausa. Tod¢l ms¤ nuopuolio epochoje, kai ¨mon¢s
nenori nieko klausytis, pa¨adinti j¤ K‚‰†os s mon¡ galima giedant
Hare K‚‰†a mahƒ-mantr . Tai labai prakti§kas metodas. Jei mes i§
tikr¤j¤ norime, kad visuomen¢je £sivyraut¤ taika ir ramyb¢, turime
i§ vis¤ j¢g¤ stengtis pa¨inti K‚‰† . ³ K‚‰†os s mon¢s jud¢jim reikia
pa¨velgti labai rimtai.
·is jud¢jimas gali i§spr¡sti visas gyvenimo problemas, visas
problemas, su kuriomis §iandien susiduria pasaulis. Su K‚‰†os
s mon¢s pagalba galima i§spr¡sti bet kokias problemas Ä socialines,
politines, filosofines, religines, ekonomines, tod¢l raginame vadovus, tarp j¤ ir ¦ia esant£ auk§¦iausi j£ komisar , suprasti K‚‰†os
s mon¢s jud¢jim . K‚‰†os s mon¢ yra autoritetingas ir mokslinis
metodas. Mes nesivadovaujame sentimentais ar pramanais. Ms¤
jud¢jimas pagr£stas labai rimtais moksliniais faktais. Mes raginame
vis¤ §ali¤ vadovus rimtai j£ i§analizuoti. Jei js sveikai m stantis,

72

Antras skyrius

i§mintingas ¨mogus, js suprasite, kad K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas
kelia i§kiliausi tiksl Ä u¨tikrinti visos ¨monijos gerov¡.
Mes kvie¦iame visus Ä aptarkime §i problem visi kartu. Auk§¦iausias ¨mogaus gyvenimo tikslas Ä pasiekti nemirtingum .
Tyaktvƒ deha„ punar janma naiti. Tai ms¤ misija, ta¦iau apie j mes
u¨mir§ome. Mes gyvename kaip kat¢s su §unimis ir net nenutuokiame, kad galima pasiekti tobulumo bv£, kai mums negr¢s nei
gimimas, nei mirtis. Mes net ne£tariame apie galimyb¡ pasiekti
am‚tatvam, nemirtingum . Ta¦iau tai visi§kai £manoma. Niekas
nenori mirti. Niekas nenori senti. Niekas nenori sirgti. Tai visi§kai
natralu. Kod¢l? Tod¢l, kad i§ prad¨i¤, kai tur¢jome dvasin£ kn ,
ne¨inojome, kas yra gimimas, mirtis, senatv¢ ir ligos. Dabar, kai
nu¢jome vis evoliucijos keli nuo vandens gyvi¤ iki augal¤,
med¨i¤, pauk§¦i¤ ir pagaliau iki ¨mogaus gyvyb¢s formos, turime
suvokti gyvenimo tiksl , o gyvenimo tikslas yra am‚tatvam Ä
nemirtingumas.
Nemirtingumas realiai pasiekiamas, mums tereikia £sis moninti K‚‰† . Taip sako K‚‰†a, o jo ¨odis nekelia joki¤ abejoni¤. Mums
tereikia tai suprasti. Janma karma ca me divyam eva„ yo vetti tattvata‹.
Jei js i§ tikr¤j¤ stengsit¢s pa¨inti K‚‰† , nusimet¡ dabartin£ kn
negausite kit¤ materiali¤ kn¤ (tyaktvƒ deha„ punar janma naiti), o
jeigu negausite kit¤ materiali¤ kn¤, vadinasi, peln¢te nemirtingum . Esm¢ tame, kad savo prigimtimi mes i§ties esame nemirtingi.
K‚‰†a nu¨engia £ §£ pasaul£, kad atskleist¤ mums §i ties :
mamaivƒ„o jŒva-loke
jŒva-bhta‹ sanƒtana‹
mana‹ ‰a‰‡ƒnŒndriyƒ†i
prak‚ti-sthƒni kar‰ati
ÀS lygotame pasaulyje vergaujan¦ios gyvosios btyb¢s yra Mano
am¨inosios dalelyt¢s. Gyvendamos nelaisv¢je jos nuo¨miai grumiasi su §e§iomis jusl¢mis, viena kuri¤ yra protas. [ÀBhagavad-gŒtƒÐ
15.7].Ð
Js jau ne kart m¢ginote pasiekti laim¡ jusliniuose malonumuose, tur¢jote daugyb¡ kn¤ Ä kat¢s, §uns, pusdievio, med¨io,
augalo, vabzd¨io. Dabar, kai gavote ¨mogaus kn su auk§tesniu
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intelektu, saugokit¢s juslini¤ malonum¤ pinkli¤. Dabar jums reikia
pasistengti pa¨inti K‚‰† . D¢l to sutaria visi Ved¤ §ventra§¦iai.
Nƒya„ deho deha-bhƒjƒ„ n‚loke ka‰‡ƒn kƒmƒn arhate viˆ-bhujƒ„ ye
[ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ 5.5.1]: À¸mogui nedera dien ir nakt£ plu§ti
d¢l juslini¤ malonum¤ tarsi §uniui ar kiaulei. ¸mogui skirta
sutramdyti savo kn .Ð Tapo divya„ putrakƒ yena sattva„ uddhyet.
Mes turime dvasi§kai apsivalyti Ä tokia yra ¨mogaus gyvenimo
misija. Kod¢l tur¢tume siekti apsivalymo? Brahma-saukhya„ tv
anantam. Ogi tod¢l, kad tada mes susivoksime dvasi§kai ir pasieksime begalin¡, nesibaigian¦i palaim ir d¨iaugsm . Tikroji palaima,
tikroji laim¢ apibdinama ÀPadma purƒ†ojeÐ:
ramante yogino 'nante
satyƒnande-cid-ƒtmani
iti rƒma-padenƒsau
para„ brahmƒbhidhŒyate
ÀMistikai semiasi beribio transcendentinio d¨iaugsmo i§ Absoliu¦ios Tiesos, tod¢l Auk§¦iausi Absoliu¦i Ties , Dievo Asmen£,
vadina Rƒma.Ð
Visi i§kils Indijos §ventieji siek¢ dvasinio pa¨inimo auk§tum¤.
Kitados semtis dvasini¤ ¨ini¤ buvo keliaujama £ Indij . ¶ia buvo
atkeliav¡s net J¢zus Kristus. Ta¦iau §iuolaikiniai ¨mon¢s neskuba
pasinaudoti §iuo ne£kainojamu doviu. Ved¤ tekstai ir priesakai
jokiu bdu n¢ra skirti tik indams, induistams ar brahmanams. Jie
skirti visiems, kadangi K‚‰†a skelbia: aha„ bŒja-prada‹ pitƒ. ÀA§ esu
vis¤ gyv¤ btybi¤ T¢vas.Ð ·tai kod¢l Jis taip nori, kad gyventume
ramiai ir taikiai. Bet kuris t¢vas nori, kad jo sns gyvent¤ laimingai ir pasiturin¦iai, to paties nori ir K‚‰†a, tod¢l karts nuo karto Jis
ir nu¨engia £ §£ pasaul£. Toks yra K‚‰†os apsirei§kimo tikslas.
A¦i u¨ d¢mes£.
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1973 m. vasar£ rŒla Prabhupƒda buvo pakviestas pasakyti kalb vienoje
i§ Oklendo (Naujoji Zelandija) meno galerij¤. Jis paragino klausytojus
£si¨ir¢ti £ dievi§kojo menininko Ä Vie§paties K‚‰†os darbus. ÀRo¨¡
sukuria Auk§¦iausiojo Vie§paties galios, kurios su subtiliausiu meniniu
skoniu per vien nakt£ priver¦ia i§siskleisti nuostab¤ ¨ied . Tod¢l K‚‰†a
yra did¨iausias menininkas.Ð
Ponios ir ponai, esu labai jums d¢kingas u¨ pakvietim ir suteikt
galimyb¡ tarti ¨od£ apie dievi§k j£ meninink . Vedos taip apibdina
genial¤ meninink K‚‰† : na tasya kƒrya„ kara†a„ ca vidyate na tatsama cƒbhyadhika ca d‚yate. Niekas negali pranokti Auk§¦iausiojo
Vie§paties ar net Jam prilygti, ir nors Jis Ä did¨iausias menininkas,
kad kurt¤, Jam asmeni§kai nereikia nei pir§to pajudinti.
·iame pasaulyje visada atsiras u¨ mus ¨emesnis, mums lygiavertis ir u¨ mus vir§esnis asmuo. Tai ¨inome i§ patirties. Kad ir kokia
i§kili asmenyb¢ js btum¢te, visada atsiras jums lygus ar net u¨
jus prana§esnis. O d¢l Auk§¦iausiojo Dievo Asmens reikia pasakyti, kad didieji i§min¦iai, remdamiesi savo patirtimi ir analize, pri¢jo
i§vados, jog n¢ra nieko, kas Jam prilygt¤ ar J£ pranokt¤.
Dievo didyb¢ nei§matuojama, tod¢l Jam asmeni§kai nereikia
nieko daryti, Jis neturi joki¤ pareig¤ (na tasya kƒrya„ kara†a„ ca
vidyate). Kaip tai paai§kinti? Parƒsya aktir vividhaiva ryate. Jis
valdo daugyb¡ £vairiausi¤ gali¤, kurios pa¦ios savaime £gyvendina Jo norus (svƒbhƒvikŒ jŠƒna-bala-kriyƒ ca). Tarkim, kad js menininkas. Nor¢damas perkelti £ drob¡ nepakartojam ro¨¢s gro¨£
js turite paimti £ rankas teptuk , sumai§yti palet¢je spalvas ir
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i§m¢ginti savo prot . O juk sode ¨ydi ne viena, bet tkstan¦iai su
did¨iausiu skoniu gamtos Ànutapyt¤Ð ro¨i¤.
³ §£ klausim vert¢t¤ £sigilinti labiau. Kas yra gamta? Gamta t¢ra
£rankis, energija. Ar gali be energijos pagalbos i§ pumpuro i§siskleisti nuostabi ro¨¢? Akivaizdu, kad tai energijos Ä K‚‰†os energijos Ä veikimo rezultatas. Ta¦iau ji veikia taip sumaniai ir greitai, kad
mes nesuvokiame, kaip tai vyksta.
I§ pa¨iros materialios energijos veikia pa¦ios savaime, ta¦iau
u¨ j¤ veikimo slypi m stymo galia. Kai tapote paveiksl , aplinkiniai mato, kad js dirbate. Lygiai taip tikr ro¨¡ ÀtapoÐ keleto r§i¤
energijos. Nemanykite, kad ro¨¢ atsiranda pati savaime. Ne. Niekas
neatsiranda savaime. Ro¨¡ sukuria Auk§¦iausiojo Vie§paties energijos, kurios su subtiliausiu meniniu skoniu per vien nakt£ priver¦ia i§siskleisti nuostab¤ ¨ied . ·tai kod¢l K‚‰†a yra pats did¨iausias
menininkas.
·iandien, elektronikos am¨iuje, mokslininkas £jungia savo prietaisus vienu mygtuko spustel¢jimu. Vieno mygtuko spustel¢jimu
laknas pakelia £ dang¤ mil¨ini§k tarytum nedidelis miestas l¢ktuv . Jei paprasti ¨mon¢s gali kurti tokius stebuklus spaudydami
mygtukus, £sivaizduokite, kokia Dievo galyb¢. Kiek kart¤ Jo protas
tur¢t¤ pranokti paprasto dailininko ar mokslininko prot ? Tereikia
Jam panor¢ti: ÀTebnie pasaulis!Ð, ir Jo noras bemat i§sipildo. ·tai
kod¢l K‚‰†a yra did¨iausias menininkas.
K‚‰†os krybiniai sugeb¢jimai nei§senkami, nes Jis yra krinijos s¢kla (bŒja„ mƒ„ sarva-bhtƒnƒm). Daugeliui teko matyti banjan . Jis i§auga i§ ma¨os s¢klyt¢s. S¢klyt¢je slypi tokia mil¨ini§ka
energija, kad j £metus £ derling dirv ir laistant vien gra¨i dien
i§auga did¨iulis banjanas. Kyla klausimas, kas tai per galia, kuri
paver¦ia ma¨a s¢klyt¡ did¨iuliu med¨iu, kokios mokslin¢s ir menin¢s paslaptys slypi joje? O juk banjanas subrandina tkstan¦ius
vaisi¤, kiekviename i§ j¤ Ä tkstan¦iai s¢kl¤, ir i§ kiekvienos s¢klos
gali i§augti didelis medis. Parodykite man mokslinink , kuris gal¢t¤
tai pakartoti? Ar atsiras materialiame pasaulyje menininkas, kuris
sukurt¤ tokio pat gro¨io kaip banjanas meno krin£? ·tai apie k
vert¢t¤ susim styti.
Pirmas Vedƒnta-stros aforizmas skelbia: athƒto brahma jijŠƒsƒ.
ÀGav¡ ¨mogaus kn tur¢tume klausin¢ti apie Absoliu¦i Ties .Ð
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¸mogui der¢t¤ rimtai susim styti §iais klausimais. ¸mogus nepaj¢gus sukurti mechanizmo, kuris pats savaime virst¤ did¨iuliu banjano med¨iu. Ar jums nekyla mintis, kad u¨ vis¤ gamtos rei§kini¤
slypi didis menininkas ir mokslininkas? Jei js sakysite, kad taip
veikia gamta, tai nieko nepaai§kins.
Antras Vedƒnta-stros aforizmas skelbia: janmƒdy asya yata‹.
ÀAbsoliuti Tiesa yra tai, i§ ko viskas randasi.Ð Mums btina i§pl¢sti
savo akirat£, nukreipti ¨vilgsn£ nuo smulki¤ dalyk¤ £ did¨ius. Mes
stebim¢s matydami danguje nedidel£ dirbtin£ palydov . Jis skrieja
m¢nulio link ir mes liaupsiname mokslininkus u¨ §£ laim¢jim , o
mokslininkai aroganti§kai sako: ÀKoks dar Dievas?! Mokslas yra
visagalis.Ð
Ta¦iau jei turite galv ant pe¦i¤, palyginsite palydov su milijonais, trilijonais planet¤ ir ¨vaig¨d¨i¤. Ms¤ ma¨ut¢je ¸em¢s planetoje daugyb¢ vandenyn¤, kaln¤ ir dangorai¨i¤. Ta¦iau i§ keli¤
milijon¤ kilometr¤ atstumo ¸em¢ yra vos matoma d¢mel¢. Danguje tarsi pkeliai skrieja milijonai toki¤ kaip ¸em¢ planet¤. Jei mokslininkai, sukr¡ palydov , nusipelno toki¤ ms¤ liaupsi¤, kaip mes
tur¢tume auk§tinti t , kuris sukr¢ i§tis visat . K‚‰†os s mon¢
kaip tik ir yra did¨iausio menininko ir mokslininko pripa¨inimas ir
£vertinimas.
Publikos pripa¨inimo susilaukia daugyb¢ meninink¤, ta¦iau
ms¤ gyvenimas bus prasmingas tik tada, kai tinkamai £vertinsime
did¨iausio menininko Ä K‚‰†os Ä talent . Tokio £vertinimo pavyzd£ atrandame ÀBrahma-sa„hitojeÐ, kurioje ms¤ visatos kr¢jas
Vie§pats Brahmƒ su pagiriam ja malda kreipiasi £ Govind , K‚‰† :
yasya prabhƒ prabhavato jagad-a†ˆa-ko‡iko‡i‰v ae‰a-vasudhƒdi-vibhti-bhinnam
tad brahma ni‰kalam anantam ae‰a-bhta„
govindam ƒdi-puru‰a„ tam aham bhajƒmi
Mes stengiam¢s moksli§kai i§tirti ms¤ planet¤ sistem , ta¦iau
negalime iki galo pa¨inti net artimiausios planetos Ä M¢nulio, o k
kalb¢ti apie milijardus kit¤ planet¤. Laim¢, mes turime ÀBrahmasamhit Ð, kuri suteikia mums verting¤ ¨ini¤. Yasya prabhƒ
prabhavato jagat-a†ˆa-ko‡i-ko‡i‰u. I§ K‚‰†os kno skleid¨iamo akinamo spind¢jimo randasi begalin¢ daugyb¢ pasauli¤. Mes negalime
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i§tirti net vienos visatos, o ÀBrahma-sa„hitƒÐ sako, kad egzistuoja begalin¢ daugyb¢ visat¤ ir kiekvienoje i§ j¤ Ä nesuskaitoma daugyb¢ planet¤ (jagat-a†ˆa-ko‡i-koti‰u). ÀJagat-a†ˆaÐ rei§kia ÀvisatosÐ,
o Àko‡i-ko‡i‰uÐ Ä ÀnesuskaitomosÐ. Vadinasi, egzistuoja begalin¢
daugyb¢ pasauli¤ su nesuskaitoma daugybe Sauli¤, M¢nuli¤ ir
planet¤.
Visa tai randasi i§ K‚‰†os kno skleid¨iamo §vyt¢jimo Ä brahmajyotir. Pasikliaudami savo menkut¢mis m stymo i§gal¢mis, jŠƒniai
m¢gina pa¨inti Absoliu¦i Ties spekuliatyviosios filosofijos priemon¢mis, ta¦iau, geriausiu atveju, jie gali tik¢tis pasiekti brahmajyotir, o juk brahma-jyotir t¢ra K‚‰†os kno skleid¨iama §viesa.
Tai geriausiai iliustruoja saul¢s §viesos pavyzdys. Saul¢s §vies
skleid¨ia saul¢s rutulys. Saul¢ turi tam tikr viet erdv¢je, o jos
skleid¨iama §viesa sklinda po vis visat . Lygiai kaip M¢nulis
atspindi saul¢s §vies , Saul¢ atspindi brahma-jyotir, o brahma-jyotir
yra K‚‰†os kno skleid¨iamas §vyt¢jimas.
K‚‰†os pa¨inimas yra did¨iausias menas. Tai tikrai did¨iausias
menas. Jei ¨mogus i§ tikr¤j¤ nori tapti menininku, jis tur¢t¤ suprasti K‚‰† arba u¨megzti kuo artimesnius ry§ius su §iuo did¨iausiuoju i§ meninink¤. Tam mes ir £steig¢me Tarptautin¡ K‚‰†os s mon¢s
bendrij . Ms¤ bendrijos nariai mokosi atpa¨inti aplinkiniame
pasaulyje K‚‰†os meninio skonio aprai§kas. ³sis moninti K‚‰†
rei§kia visur pasteb¢ti did¨iausio menininko K‚‰†os rank .
ÀBhagavad-gŒtojeÐ [10.8] K‚‰†a sako: aha„ sarvasya prabhavo
matta‹ sarva„ pravartate. ÀVisa, k js matote, radosi i§ Man¡s. Visk
kuria Mano energija.Ð Btina £sis moninti, kad K‚‰†a yra visa ko
prad¨ia. Vie§pats Brahma patvirtina §£ fakt ÀBrahma-sa„hitojeÐ
[5.1]: Œvara‹ paRƒma‹ k‚‰†a‹. ÀK‚‰†a yra Auk§¦iausiasis valdovas.Ð
¶ia, materialiame pasaulyje, mes susiduriame su daugybe vadov¤.
Kiekvienam i§ ms¤ kas nors vadovauja. Vadovauju a§, vadovaujate js. Mums irgi ka¨kas vadovauja, o ms¤ vadovams dar ka¨kas ir
t.t. Vien po kito analizuodami vadovus, mes prieisime Auk§¦iausi j£ valdov Ä t , kuris valdo visus, bet pats nepaklsta niekam Ä tai
ir bus K‚‰†a. Diev mes apibr¢¨iame kaip Auk§¦iausi j£ valdov .
Kita Dievo savyb¢ Ä Jis spinduliuoja palaima (ƒnandamayo
'bhyƒsƒt). Auk§¦iausiasis Absoliutus Asmuo i§ prigimties yra palaimingas, ƒnanda-maya. ³sivaizduokte, kad js esate dailininkas. Js
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u¨siimate menu, nes tai teikia malonum . Tapydami paveiksl patiriate Àras Ð, malonius poj¦ius. Argi js dirbtum¢te §itaip atkakliai,
jei j¤ nepatirtum¢te? Tapyba teikia tam tikr malonum .
K‚‰†a yra raso vai sa‹, vis¤ maloni¤ poj¦i¤ §altinis. Jis yra saccid-ƒnanda-vigraha‹ Ä am¨inatv¢s, ¨inojimo ir malonum¤ £siknijimas (ƒnanda rei§kia malonum ). Jo palaimos energija yra rŒmatŒ
RƒdhƒrƒnŒ. Js mat¢te paveikslus, vaizduojan¦ius Rƒdh ir K‚‰† .
Taigi RƒdhƒrƒnŒ yra K‚‰†os palaimos energija. K‚‰†a turi nesuskaitom daugyb¡ energij¤, viena i§ j¤ Ä palaimos energija RƒdhƒrƒnŒ.
Tie, kurie subrandino meil¡ Dievui, nuolat patiria transcendentin¡ palaim , nes visur aplink mato K‚‰†os menin¡ kryb . Tai
bdingas bhakto bruo¨as. Tod¢l mes raginame visus tapti Dievo
tarnais, £sis moninti K‚‰† ir visur aplink reg¢ti K‚‰† Ä meninink
genij¤.
I§vysti K‚‰† aplinkiniame pasaulyje visai nesunku. I§tro§kusiam ¨mogui vanduo yra did¨iausias malonumas. K‚‰†a yra vis¤
malonum¤ §altinis (raso vai sa‹), taigi malonumas, kur£ patiriate
gerdamas vanden£, ir yra K‚‰†a. K‚‰†a sako ÀBhagavad-gŒtojeÐ [7.8]:
raso 'ham apsu kaunteya. ÀO Kunti snau, a§ esu vandens skonis.Ð
Paprastam ¨mogui, kuris nepaj¢gia iki galo £sis moninti K‚‰†os,
K‚‰†a paai§kina, kad Jis yra vandens skonis i§tro§kusiajam. Jei js
pam¢ginsite suvokti, kad vandens skonis yra K‚‰†a, arba Dievas,
js £sis moninsite Diev .
Vadinasi, £sis moninti K‚‰† n¢ra itin sunku. Reikia tiesiog
mokytis. Jei perskaitysite ÀBhagavad-gŒt kokia ji yraÐ ir suprasite
j taip, kaip j pateik¢ Pats K‚‰†a, vengdami klaiding¤ interpretacij¤ ir neklausydami §arlatan¤, js £sis moninsite K‚‰† , o jei £sis moninsite K‚‰† , js¤ gyvenim apvainikuos s¢km¢. Tada btinai
sugr£§ite pas K‚‰† (tyaktvƒ deha„ punar janma naiti mƒm eti).
³sis monindamas K‚‰† js nieko neprarandate, o gaunate
nepaprastai daug. Neatsitiktinai mes raginame visus jus pasirinkti
K‚‰†os s mon¢s keli . Perskaitykite ÀBhagavad-gŒt kokia ji yraÐ Ä
§ioje knygoje rasite visk , ko reikia norint tapti K‚‰†os bhaktu. Jei
nenorite skaityti ÀBhagavad-gŒtosÐ, kartokite: Hare K‚‰†a, Hare
K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare/Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma
Rƒma, Hare Hare Ä taip js irgi prieisite K‚‰†os s mon¡.
A¦i u¨ d¢mes£.

Absoliuti meil¢

ÀNusivyl¡ visi Ä vyrai, ¨monos, jaunuoliai, merginos. Gyvename nuolatinio nusivylimo aplinkoje, nes ms¤ poreikis myl¢ti nukreipiamas
netinkamai.Ð 1968 m. spal£ Sietle rŒla Prabhupƒda kalba apie tai, kaip
£gyvendinti savo kar§¦iausius tro§kimus nukreipus savo meil¡ £
Auk§¦iausi j£ Vie§pat£.
o„ ajŠƒna-timirƒndhasya
jŠƒnƒŠjana-alƒkayƒ
cak‰ur unmŒlita„ yena
tasmai rŒ-gurave nama‹
ÀPagarbiai lenkiuosi savo dvasiniam mokytojui, kuris atv¢r¢ man
akis i§sklaid¡s ne¨inios tamsyb¡ ¨inojimo ¨iburiu.Ð
Visi §iame materialiame pasaulyje gimsta tamsiais nei§man¢liais. I§ esm¢s kalbant, materialus pasaulis tuo ir pasi¨ymi, kad jame
tvyro tamsa. Material¤ pasaul£ gali ap§viesti saul¢s spinduliai,
m¢nesiena, ugnis ar elektros §viesa, ta¦iau i§ esm¢s §is pasaulis Ä
tamsos karalija. Tai mokslinis faktas. Tod¢l visa, kas gyva materialiame pasaulyje Ä nuo Brahmos, auk§¦iausio ms¤ visatos planetos
valdovo, iki skruzd¢s Ä gimsta ne¨inios tamsyb¢je.
Tod¢l Vedos mus ragina: tamasi mƒ jyotir gama‹ Ä Ànesisl¢pk tamsyb¢je, i§eik £ §vies Ð. Norint §£ raginim £gyvendinti, btina tur¢ti
dvasin£ mokytoj . Dvasinio mokytojo pareiga Ä ¨inojimo deglu
i§sklaidyti ne¨inios tamsyb¡ ir atverti nei§man¢liui akis, o ms¤
pareiga Ä reik§ti nuolanki pagarb kompetentingam dvasiniam
mokytojui.
¸moni¤ nevalia laikyti tamsoje, juos btina i§vesti £ §vies .
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Neatsitiktinai bet kuri ¨moni¤ bendruomen¢ i§pa¨£sta vienoki ar
kitoki religij . Koks yra hinduizmo, islamo, krik§¦ionyb¢s, budizmo tikslas? ·i¤ religij¤ tikslas Ä i§vesti ¨mones £ §vies . Tokia
religijos prasm¢.
Kas yra toji §viesa? ·viesa Ä tai Auk§¦iausiasis Dievo Asmuo.
Taip skelbia ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ: Dharma„ tu sƒk‰ƒd bhagavat
pra†Œtam. ÀVisus religijos £statymus nustat¢ Auk§¦iausiasis Dievo
Asmuo.Ð Kiekviena valstyb¢ turi £statymus, kuri¤ pilie¦iai privalo
laikytis. Valstyb¢s vadovas i§leid¨ia £statymus, ir jei js pavyzdingas pilietis, js laikot¢s £statym¤ ir ramiai sau gyvenate. ³statymai
skiriasi, nelygu kada, kokiomis aplinkyb¢mis ir kur jie buvo i§leisti. Pavyzd¨iui, Indijos £statymai ne visi§kai sutampa su Jungtini¤
Valstij¤ £statymais, ta¦iau visos valstyb¢s turi savo £statymus, kuri¤
privalu laikytis. Valstyb¢s £statym¤ btina laikytis, antraip ¨mogus
atsidurs visuomen¢s u¨ribyje, bus laikomas nusikalt¢liu ir susilauks
bausm¢s. Tai universali taisykl¢.
Lygiai taip religija yra Dievo £statym¤ laikymasis. Viskas labai
paprasta. Jei ¨mogus nevykdo Dievo £statym¤, jis niekuo nesiskiria nuo gyvno. Vis¤ §ventra§¦i¤, vis¤ religijos £statym¤ tikslas Ä
pad¢ti ¨mogui pakilti nuo gyvuli§ko iki ¨mogi§ko egzistencijos lygmens. Vadinasi, religini¤ £sitikinim¤ neturintis ir Dievo ne£sis monin¡s ¨mogus niekuo nesiskiria nuo gyvno. Ved¤ tekstai skelbia:
ƒhƒra-nidrƒ-bhaya-maithuna„ ca
sƒmƒnyam etat paubhir narƒ†ƒm
dharmo hi te‰ƒm adhiko vie‰o
dharme†a hŒnƒ‹ paubhi‹ samƒnƒ‹
Valgis, miegas, lytiniai santykiai ir savigyna Ä tai keturi principai,
kuriais grind¨iamas ir ¨moni¤, ir gyvn¤ gyvenimas. ¸mogus nuo
gyvno tesiskiria tuo, kad turi galimyb¡ ie§koti Dievo, o gyvnas
jos neturi. Toks tarp j¤ skirtumas. Tod¢l neturintis poreikio ie§koti
Dievo ¨mogus niekuo nesiskiria nuo gyvno.
Deja, §iandien visose pasaulio §alyse ir bendruomen¢se ¨mon¢s
stengiasi pamir§ti Diev . Vieni vie§ai kalba apie tai, kad Dievo n¢ra,
kiti Ä kad jei Dievas kada ir egzistav¡s, dabar Jis mir¡s ir t.t. ¸monija sukr¢ vadinam j i§sivys¦iusi civilizacij , pastat¢ daugyb¡
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dangorai¨i¤, ta¦iau u¨mir§o, kad visi jos laim¢jimai ateina i§ Dievo,
K‚‰†os. ¸monija pasirinko labai riziking keli .
Papasakosiu pamokan¦i istorij . ·tai kas gali nutikti visuomenei, u¨mir§usiai apie Auk§¦iausi j£ Dievo Asmen£.
Gyveno kart ¨iurk¢, kuri persekiojo katinas. ¸iurk¢ nukeliavo
pas mistini¤ gali¤ turint£ atsiskyr¢l£ ir pasiskund¢ jam:
Ä Gerbiamasis, esu labai nelaiminga!
Ä Kas gi nutiko? Ä paklaus¢ atsiskyr¢lis.
Ä Mane nuolat gainiojasi katinas, negaliu ramiai gyventi.
Ä Ko gi tu nori?
Ä Paversk mane katinu.
Ä Tebnie, kaip nori, Ä sutiko i§min¦ius.
Po keli¤ dien¤ katinas sugr£¨o ir v¢l ¢m¢ sk¤stis:
Ä Vis tiek neturiu ramyb¢s.
Ä Kas atsitiko?
Ä Mane persekioja §unys.
Ä Ko gi tu nori?
Ä Paversk mane §unimi.
Ä Gerai, bk §uo, Ä v¢l sutiko atsiskyr¢lis.
Po keli¤ dien¤ §uo nepatenkintas sugr£¨o:
Ä B¢da man¡s nepalieka!
Ä Kas atsitiko?
Ä Mane vaikosi lap¢s.
Ä Ko gi tu nori?
Ä Paversk mane lape.
Ä Gerai, bk lap¢.
Netrukus ir lap¢ gr£¨o nepatenkinta:
Ä Mane persekioja tigrai!
Ä Ko gi tu nori?
Ä Pavirsti tigru.
Ä Gerai, bk tigras.
Tigro ¨vilgsnis sustingo viename ta§ke ir jis suriaumojo:
Ä Dabar a§ tave su¢siu.
Ä Su¢si?! A§ tave paver¦iau tigru, o tu mane nori su¢sti?
Ä Taip, a§ esu tigras ir tave sudraskysiu.
Tada atsiskyr¢lis prakeik¢ padar :
Ä Virsk ¨iurke!
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Ir tigras v¢l virto ¨iurke.
Kaip tai pana§u £ ms¤ civilizacij . Neseniai skai¦iau ÀWorld
AlmanacÐ. Jis prana§auja, kad po §imto met¤ ¨mon¢s gyvens po
¨eme, kaip ¨iurk¢s. Mokslo pa¨anga pad¢jo sukurti ¨mon¢ms atomin¡ bomb , o j panaudoj¡ ¨mon¢s tur¢s £sirausti £ ¨em¡ ir gyventi kaip ¨iurk¢s. Tigras pavirs ¨iurke. ·tai kas atsitiks Ä toks gamtos
£statymas.
Jei ¨mogus nepaisys valstyb¢s £statym¤, jis susilauks dideli¤
nemalonum¤. Lygiai taip, jei ¨mogus ir toliau nepaisys Auk§¦iausiojo Vie§paties valios, jam teks kent¢ti. Jis v¢l taps ¨iurke. Atomin¢s bombos sprogimas nu§luos nuo ¨em¢s pavir§iaus vis ¨moni¤
civilizacij . Galimas daiktas, jums nemalonu apie tai galvoti, galbt
tokios mintys jums atgrasios Ä ta¦iau tokia yra realyb¢.
Satya„ g‚hyƒt priya„ g‚hyƒn mƒ priyƒ‹ satyam apriyam. Visuomen¢je priimta teisyb¡ vynioti £ vat . Ta¦iau mums nerpi socialin¢s
konvencijos. Mes Ä pamokslininkai, Dievo tarnai, tod¢l privalome
sakyti nepadailint teisyb¡, patinka ji kam nors ar ne.
Bedievi¤ civilizacija negali bti laiminga. Tai faktas. Nor¢dami
pa¨adinti j i§ miego mes ir prad¢jome K‚‰†os s mon¢s jud¢jim .
Pasistenkite pamilti Diev Ä toks ms¤ kuklus pra§ymas. Meil¢
jumyse gyva Ä juk js trok§tate myl¢ti. Jaunuolis nori myl¢ti mergin , mergina nori myl¢ti jaunuol£. Tai natralu, mums visiems
bdingas meil¢s poreikis. Ta¦iau patys esame kalti, kad ms¤ meil¢
sukelia mums vien nusivylimus. Nusivyl¡ visi Ä vyrai, ¨monos, jaunuoliai, merginos. Gyvename nuolatinio nusivylimo aplinkoje, nes
ms¤ poreikis myl¢ti nukreipiamas netinkamai. Kod¢l taip atsitinka? Ogi tod¢l, kad mes u¨mir§ome apie savo meil¡ Auk§¦iausiajam
Asmeniui. Tai ms¤ liga.
Religijos tikslas Ä i§mokyti ¨mones myl¢ti Diev . To siekia visos
religijos. Kad ir koki religij js i§pa¨£state Ä ar krik§¦ionyb¡, ar
hinduizm , ar islam Ä religijos tikslas yra i§mokyti jus myl¢ti
Diev , kadangi meil¢ Dievui yra prigimtin¢ ¨mogaus savyb¢.
ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ [1.2.6] pasakyta: sa vai pu„sƒ„ paro
dharmo yato bhaktir adhok‰aje. Dharma angli§kuose ¨odynuose
paprastai ver¦iama kaip ÀreligijaÐ, Àtik¢jimasÐ, ta¦iau i§ tikr¤j¤ §is
¨odis rei§kia Àbding savyb¡Ð. Pavyzd¨iui, cukraus dharma (bdinga savyb¢) yra saldumas. Paragav¡ balt¤ milteli¤ ir £sitikin¡, kad jie
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nesalds, pasakysite: ÀTai ne cukrus, tai ka¨kas kita.Ð Taigi saldumas yra cukraus dharma, srumas Ä druskos dharma, o a§trumas Ä
raudon¤j¤ pipir¤ dharma.
Kyla klausimas, kokia ¨mogui bdinga savyb¢? ¸mogus yra
gyva btyb¢, tod¢l jis turi suprasti, kokia savyb¢ jam bdinga.
Bdinga ¨mogaus savyb¢ Ä jo dharma ar religija n¢ra nei krik§¦ionyb¢, nei hinduizmas nei joks kitas tik¢jimas. Gyvosios btyb¢s
religija yra tai, kas jai bdinga am¨inai.
Kas am¨inai bdinga gyvajai btybei? Gyvajai btybei bdinga savyb¢ yra jos poreikis myl¢ti, o tuo pa¦iu ir tarnauti meil¢s
objektui. Tai bdingiausia gyvajai btybei. Js mylite savo artimuosius, draugus, bendruomen¡, §al£. Js mylite ir norite tarnauti. Tro§kimas tarnauti meil¢s objektui yra jums bdingiausia savyb¢, js¤
dharma. Ji neatsiejama nuo js¤, kad ir kas js btum¢te Ä krik§¦ionis, musulmonas, hinduistas. Tarkim, §iandien js Ä krik§¦ionis.
Rytoj js galite atsiversti £ hinduizm , ta¦iau pasiry¨imas tarnauti, myl¢ti niekur nei§nyks. Vadinasi, js¤ dharma, js¤ religija, yra
tro§kimas myl¢ti ir tarnauti kitiems. Tai universali religija.
Jei norite, kad js¤ meil¢s tarnyst¢ teikt¤ jums visi§k pasitenkinim , turite pasirinkti tinkam meil¢s objekt . Dabar js nelaimingas, nes savo meil¡ nukreipiate £ netinkam objekt . Js sutrik¡s ir
nusivyl¡s. ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ pataria, kam skirti savo meil¡ ir
tarnyst¡:
sa vai pu„sƒ„ paro dharmo
yato bhaktir adhok‰aje
ahaituky apratihatƒ
yayƒtmƒ suprasŒdati
Geriausia religija yra ta, kuri moko meil¢s Dievui. Tokia religija ir
suteiks jums visi§k pasitenkinim .
Jei jums pavyks iki galo atskleisti savo meil¡ Dievui, tapsite
tobulu ¨mogumi. Js ir patys pajusite, kad pasiek¢te tobulum . Js
trok§tate tikros laim¢s, visi§ko pasitenkinimo, ta¦iau visi§k pasitenkinim galima pasiekti tik per Dievo meil¡. Myl¢ti Diev yra prigimtin¢ kiekvienos gyvosios btyb¢s savyb¢. Nesvarbu, ar js esate
krik§¦ionis, ar hinduistas, ar musulmonas. Tiesiog pasistenkite
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atskleisti savo meil¡ Dievui. Jei js mylite Diev , js¤ religija prasminga, jei ne Ä ji nieko verta (rƒma eva hi kevalam). Jei js vis gyvenim vykd¢te vienos ar kitos religijos numatytas apeigas, ta¦iau
Dievo nepamilote, vadinasi, gyvenote perniek.
K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas yra savoti§ka doktorantra tiems,
kurie i§¢jo kit¤ religij¤ prad¨iamoksl£. Mes kvie¦iame visus Ä krik§¦ionis, musulmonus, hinduistus Ä visus be i§imties Ä ateiti ir bendrauti su mumis, mokytis myl¢ti Diev . Ms¤ silomas metodas
labai paprastas. Tiesiog kartokite §ventuosius Dievo vardus: Hare
K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare/Hare Rƒma, Hare
Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare.
Visi mano mokiniai Ä amerikie¦iai. Jie kil¡ i§ §eim¤, i§pa¨£stan¦i¤ krik§¦ionyb¡ arba judaizm . Tarp j¤ n¢ra hinduist¤. Taigi
metodas, kur£ a§ jiems pasiliau Ä Hare K‚‰†a mantros kartojimo
metodas Ä n¢ra nei Àindi§kasÐ, nei hinduistinis, jis Ä universalus.
Sanskrito ¨od£ mantra sudaro du skiemenys: man ir tra. Man rei§kia prot , o tra Ä i§vadavim . Taigi mantra yra priemon¢ i§laisvinti mus i§ spekuliatyvi¤ svarstym¤, i§ klaid¨iojimo nesibaigian¦iais
minties labirintais. Jei kartosite Hare K‚‰†a mantr : Hare K‚‰†a,
Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare/Hare Rƒma, Hare Rƒma,
Rƒma Rƒma, Hare Hare Ä neilgai trukus pajusite, kad i§ tamsyb¢s
einate £ §vies .
Nenoriu atimti js¤ brangaus laiko, tiesiog nor¢¦iau, kad js £sis monintum¢te, kaip svarbu kartoti Hare K‚‰†a mantr . Padarykite
paprast eksperiment : kartokite §i mantr bent savait¡ ir steb¢kite, ar ji pad¢s jums dvasi§kai tobul¢ti. Mes nepra§ome jokio atlygio,
taigi js nieko neprarasite. Ta¦iau galime garantuoti, kad naudos
js tur¢site daug. Tod¢l pra§au js¤ kartoti Hare K‚‰†a mantr :
Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare/Hare Rƒma, Hare
Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare.
A¦i u¨ d¢mes£.

Kaip £¨engti £ dvasin£ pasaul£

ÀViskas dvasiniame pasaulyje substanci§ka ir tikra. Materialus pasaulis
t¢ra jo imitacija . . . Jis pana§us £ kino kadrus, projektuojamus £ ekran ,
kuriame mes matome tikrov¢s §e§¢lius.Ð 1966 m. lapkrit£ Niujorke rŒla
Prabhupƒda labai vaizd¨iai pasakoja apie dvasin£ pasaul£ ir pateikia
konkre¦i¤ patarim¤, kaip s¢kmingai j£ pasiekti £veikus pavojus, tykan¦ius
¨mogaus gyvenimo kelyje.
paras tasmƒt tu bhƒvo 'nyo
'vyakto 'vyaktƒt sanƒtana‹
ya‹ sa sarve‰u bhte‰u
nayatsu na vinayati
ÀBet yra ir kita Ä nei§reik§toji btis, ji am¨ina ir transcendentali §ios
i§reik§tosios ir nei§reik§tosios materijos at¨vilgiu. ·i pirmaprad¢
btis nesunaikinama. Kai §io pasaulio nelieka, ji i§lieka kaip buvus
[ÀBhagavad-gŒtƒÐ 8.20].Ð
Mes nepaj¢gs apskai¦iuoti netgi ms¤ visatos dyd¨io, o juk
materialioje krinijoje pana§i¤ £ ms¤ visat¤ yra milijon¤ milijonai. Vir§ materialios krinjos driekiasi dar vienas pasaulis, kur£
vadiname dvasiniu dangumi. Dvasiniame pasaulyje visos planetos
ir j¤ gyventojai am¨ini. Mes negalime gauti §ios informacijos
materialiais metodais, tod¢l turime jos pasisemti i§ ÀBhagavadgŒtosÐ.
Materialus pasaulis sudaro vos ketvirtadal£ visos krinijos Ä
dvasin¢s ir materialios. Kitaip sakant, trys ketvirtadaliai visos
krinijos yra anapus material¤ pasaul£ dengian¦io kiauto, kurio
storis Ä milijonai milijon¤ kilometr¤, ir tik kur£ perskrodus galima
patekti £ dvasinio dangaus platybes. ·iame ÀBhagavad-gŒtosÐ posme
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K‚‰†a vartoja ¨od¨ius bhƒva‹ anya‹ (Àkita btisÐ). Kitaip sakant,
be mums pa¨£stamos materialiosios bties, egzistuoja ir dvasin¢
btis.
Ta¦iau net dabar mes susiduriame tiek su materiali ja, tiek ir su
dvasine btimi. Kaip tai £manoma?
Esm¢ tame, kad mes patys Ä materijos ir dvasios junginys. Mes Ä
sielos, o ms¤ materialus knas yra veiksnus tik tol, kol jame
gldime mes. Kai tik mes atsiskiriame nuo savo kno, jis nerodo
n¢ menkiausi¤ gyvyb¢s ¨enkl¤. Savo akimis matydami £rodymus,
kad egzistuoja ne tik materija, bet ir dvasia, mes nei§vengiamai
tur¢tume prieiti prie i§vados apie dvasinio pasaulio egzistavim .
Septintame ÀBhagavad-gŒtosÐ skyriuje K‚‰†a apibr¢¨ia materiali ir dvasin¡ bt£. Dvasin¢ btis Ä tai auk§¦iausioji btis, o
materiali Ä ¨emiausioji. Materialiame pasaulyje dvasia ir materija
yra persipynusios tarpusavyje, ta¦iau per¨eng¡ jo ribas ir atsidr¡ dvasiniame pasaulyje mes susidursime tik su auk§¦iausi ja,
dvasine btimi. Apie tai pasakojama a§tuntame ÀBhagavad-gŒtosÐ
skyriuje.
Eksperimentinis mokslas nesudaro prielaid¤ pa¨inti dvasin¡
bt£. Mokslininkai teleskopais mato milijonus ¨vaig¨d¨i¤, ta¦iau
negali £ jas nuskristi. Mokslas neturi tam pakankamai priemoni¤.
Jie negali nuskristi net £ artimiausi planet Ä M¢nul£, k jau kalb¢ti apie kelion¡ £ kitas planetas. Mes turime suprasti, kad priemon¢s, kuriomis disponuoja eksperimentinis mokslas, nepad¢s mums
pa¨inti Dievo ir Jo karalyst¢s. Tai ne£manoma, tad ir bandymai tai
padaryti yra papras¦iausia kvailyst¢. Norint pa¨inti Diev ver¦iau
gilintis £ ÀBhagavad-gŒt Ð, nes kito kelio papras¦iausiai n¢ra. Jokie
eksperimentinio mokslo metodai nepad¢s su¨inoti, kas js¤ t¢vas.
Jums belieka pasikliauti motinos ¨od¨iu: À·tai tavo t¢vas.Ð Lygiai
taip, norint gauti i§sami informacij apie Diev , tenka pasikliauti
ÀBhagavad-gŒtƒÐ.
Dievo ne£manoma pa¨inti eksperimentinio mokslo metodais,
ta¦iau pasiekus K‚‰†os s mon¢s auk§tumas su Juo galima sueiti £
tiesiogin£ s lyt£. Pavyzd¨iui, viskas, k a§ sakau apie K‚‰† , yra
pagr£sta mano asmenine patirtimi, tod¢l £sitikinimas, su kuriuo a§
kalbu, jokiu bdu n¢ra aklo tik¢jimo po¨ymis. Tokiu bdu kiekvienas gali tiesiogiai pa¨inti Diev . Svayam eva sphuraty ada‹. Kiekvie-
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nas, kuris atkakliai ¨engia K‚‰†os s mon¢s keliu, gali savo akimis
i§vysti Diev . K‚‰†os s mon¡ atkakliai praktikuojantis ¨mogus
btinai suvoks, kad dvasin¢ karalyst¢ egzistuoja ir kad jis gali
ten patekti, ta¦iau i§ prad¨i¤ privalo tam gerai pasirengti. Prie§
vykdamas £ sve¦i §al£, ¨mogus gali daug apie j su¨inoti, ta¦iau
tik nuvyk¡s ten jis visk pamatys savo akimis. Taip ir K‚‰†os
s mon¡ praktikuojantis ¨mogus vien gra¨i dien i§vys Diev
bei Jo karalyst¡ ir tokiu bdu i§spr¡s savo svarbiausi bti§k j
problem .
Apibdindamas dvasin¡ karalyst¡ K‚‰†a vartoja sanskrito ¨od£
sanƒtana‹. Materialioji btis turi prad¨i ir pabaig , o dvasin¢ btis
yra beprad¢ ir neturi pabaigos. Kaip tai £manoma? Tai suprasti
pad¢t¤ paprastas pavyzdys: kartais, kai sninga, debesys u¨traukia
vis dang¤. I§ tikr¤j¤ debesys telkiasi nedideliame dangaus plote.
Kadangi esame labai ma¨i, u¨slinkus keli¤ §imt¤ kilometr¤ debes¤
frontui, mums atrodo, kad debesys u¨trauk¢ vis dang¤. Visa materiali krinija (mahat-tattva) Ä tai debesis, temdantis nereik§ming
dvasinio dangaus dal£. Debesims i§sisklaid¨ius prie§ mus atsiveria
skaidri, saul¢s nutvieksta padang¢. Lygiai taip, kai nusimetame
mus dengian¦i materijos skraist¡, prie§ mus atsiveria pirmapradis
dvasinis dangus.
Debesys turi prad¨i ir pabaig . Prad¨i bei pabaig turi ir materialioji btis, ir ms¤ materialus knas. Ms¤ knas mirtingas. Jis
gimsta, auga, kur£ laik nekinta, sukuria §alutinius produktus,
paskui ima senti ir i§nyksta. Tai §e§ios materialaus kno kitimo stadijos. Jas patiria visi materials daiktai. Galiausiai i§nyksta ir visas
materialus pasaulis.
Ta¦iau K‚‰†a mus patikina: paras tasmƒt tu bhƒvo'nyo 'vyakto'
vyaktƒt sanƒtana‹. ÀAnapus §ios nykstamos £ debes£ pana§ios bties
yra kita, auk§¦iausioji btis. Ji am¨ina, neturi nei prad¨ios, nei
pabaigos.Ð Ir priduria: ya‹ sa sarve‰u bhte‰u nayatsu na vinayati.
ÀKai materialioji krinija sunaikinama, auk§¦iausioji btis lieka
kaip buvus.Ð Debesiui i§sisklaid¨ius, pats dangus niekur nei§nyksta. Lygiai taip, kai £ debes£ pana§i materiali krinija yra sunaikinama, dvasinis dangus i§lieka kaip buv¡s. Tai vadinama avyakto
'vyaktƒt.
Duomen¤ apie material¤j£ pasaul£ ir dvasin£ dang¤ galima pasi-
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semti gausioje Ved¤ literatroje. Antroje ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ
giesm¢je pateikiamas dvasinio dangaus apra§ymas. Jos tekstas
apibdina jo esm¡, pasakoja apie jo gyventojus, j¤ bruo¨us Ä viskas
apra§yta labai nuodugniai. Mes su¨inome net tai, kad dvasin£
dang¤ rai¨o dvasiniai erdv¢laiviai. Visos gyvosios btyb¢s ten yra
i§vaduotos sielos, ir kai jos skrieja savo erdv¢laiviais, j¤ gro¨is
priblo§kia steb¢toj kaip ¨aibo blyksnis.
Kaip jau sakyta, viskas dvasiniame pasaulyje substanci§ka ir
tikra. Materialus pasaulis t¢ra jo imitacija, blausus at§vaitas. Jis
pana§us £ kino kadrus, projektuojamus £ ekran , kuriame mes
matome tikrov¢s §e§¢lius.
ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ [1.1.1] pasakyta: yatra tri-sargo 'm‚‰ƒ.
ÀMaterialusis pasaulis yra iliuzinis.Ð Visi esame mat¡ manekenus
parduotuvi¤ vitrinose, gra¨uoli¤ figras. Kiekvienas normalus
¨mogus ¨ino, kad tai imitacija. Visos tariamos materialaus pasaulio
gro¨yb¢s niekuo nesiskiria nuo dailios ÀmerginosÐ parduotuv¢s vitrinoje. Viskas, kas gra¨u materialiame pasaulyje, t¢ra tikrojo, dvasinio pasaulio gro¨io pakaitas. Kaip yra pasak¡s ·ridhara Svamis:
yat satyatyƒ mithyƒ sargo 'pi satyavat pratŒyate. ÀDvasinis pasaulis yra
realus, o materiali krinija tik atrodo tikra.Ð Realu tik tai, kas egzistuoja am¨inai. Tikrov¢ tvari. Lygiai taip ir tikrasis d¨iaugsmas privalo bti am¨inas. Materials malonumai laikini, tod¢l nereals.
Ie§kantieji tikro d¨iaugsmo nesivaiko surogatini¤ materiali¤ malonum¤. Jie siekia tikro, am¨ino d¨iaugsmo, kur£ teikia K‚‰†os
s mon¢.
·iame posme K‚‰†a sako: ya‹ sa sarve‰u bhte‰u nayatsu na
vinayati. ÀKai §io materialaus pasaulio nelieka, dvasin¢ btis i§lieka kaip buvus.Ð ¸mogaus gyvenimo tikslas Ä pasiekti dvasin£
dang¤. Ta¦iau ¨mon¢s nieko ne¨ino apie dvasin£ dang¤, dvasin¡
realyb¡. ÀBhagavatamÐ pasakyta: na te vidu‹ svƒrtha-gati„ hi vi‰†um.
À¸mon¢s nesuvokia, kas jiems naudinga. Jie ne¨ino, kad gyvenimas
¨mogui dovanotas tam, kad mes pa¨intume dvasin¡ tikrov¡ ir pasirengtume £ j £¨engti. Mes gyvename ne tam, kad liktume materialiame pasaulyje.Ð Taip mus moko Ved¤ §ventra§¦iai. Tamasi mƒ jyotir
gama‹. ÀNesisl¢pk tamsyb¢je, i§eik £ §vies .Ð Materialus pasaulis Ä
tamsos karalija. Mes j£ ap§vie¦iame dirbtine §viesa: elektra, ugnimi,
ir t.t., ta¦iau pirmapradi§kai jis yra tamsus, o §tai dvasiniame pasau-

Kaip £¨engti £ dvasin£ pasaul£

89

lyje tamsos n¢ra, jis kupinas §viesos. Saul¢je tamsos negali bti,
lygiai taip jos negali bti ir dvasiniame pasaulyje, kadangi visos
dvasinio pasaulio planetos skleid¨ia §vies .
ÀBhagavad-gŒtojeÐ ai§kiai sakoma, kad galutinis gyvosios btyb¢s tikslas yra K‚‰†os, Auk§¦iausiojo Asmens buvein¢ ir tas kas j
pasiekia, niekada atgal negr£¨ta. ÀBrahma-sa„hitƒÐ auk§¦iausi j
buvein¡ apibdina kaip viet , kurioje btis kupina dvasin¢s palaimos (ƒnanda-cinmaya-rasa). Joje vie§patauja £vairov¢, ten n¢ra nieko
materialaus ir viskas spinduliuoja dvasine palaima. ·i dvasin¢ £vairov¢ kyla i§ Auk§¦iausiojo Dievo Asmens, tod¢l ten viskas suverpta
i§ dvasin¢s energijos.
Vie§pats niekad nesitraukia i§ Savo auk§¦iausiosios buvein¢s,
ta¦iau Savo dvasine ir materiali ja energija Jis persmelkia visa, kas
gyva ir negyva. Per Savo materiali j ir dvasin¡ energij Jis yra visur
Ä tiek materialiuose, tiek ir dvasiniuose pasauliuose. ÀBhagavadgŒtƒÐ sako: yasyƒnta‹-sthƒni bhtƒni. Tai rei§kia, kad Jis yra tiek
dvasin¢s, tiek ir materialios energijos pagrindas.
ÀBhagavad-gŒtojeÐ ai§kiai pasakyta, kad £ Vaikunth , dvasin¡
planet¤ sistem , galima patekti tik praktikuojant bhakti Ä dvasin¡
tarnyst¡. Vaikunthose yra viena auk§¦iausioji dievyb¢ Ä K‚‰†a, kuris
i§siskleid¢ milijon¤ milijonais visaver¦i¤ ekspansij¤. Visavert¢s
K‚‰†os ekspansijos yra keturrank¢s, Jos valdo begalyb¡ dvasinio
pasaulio planet¤ ir vadinamos tokiais vardais: Puru‰ottama, Trivikrƒma, Keava, Mƒdhava, Aniruddha, H‚‰Œkea, Sa†kar‰a†a, Pradyumna, rŒdhara, Vƒsudeva, Dƒmodara, Janƒrdana, Nƒrƒya†a,
Vƒmana, Padmanƒbha ir kitais. ·ios visavert¢s ekspansijos pana§ios
£ med¨io lapus, o to med¨io kamienas Ä K‚‰†a. K‚‰†a vie§patauja Goloka V‚ndƒvanoje, Savo auk§¦iausioje buvein¢je, ir sykiu, kaip
visabtis, sistemingai ir nepriekai§tingai vadovauja abiej¤ pasauli¤
(materialaus ir dvasinio) gyvenimui.
Taigi, jei norime pasiekti auk§¦iausi j K‚‰†os buvein¡, mes
turime pasirinkti bhakti-jogos keli . Bhakti rei§kia dvasin¡ tarnyst¡
arba atsidavim Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui visa savo siela. K‚‰†a
ai§kiai sako: puru‰a‹ sa para‹ pƒrtha bhaktyƒ labhyas tv ananyayƒ. Tv
ananyayƒ §iame kontekste rei§kia Àbe joki¤ kit¤ £sipareigojim¤Ð.
Vadinasi, nor¢dami patekti £ Vie§paties K‚‰†os buvein¡ turime
atsid¢ti tyrai dvasinei tarnystei.
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Autoritetingoje ÀNƒrada-paŠcarƒtrojeÐ pateikiama tokia bhakti
apibr¢¨tis:
sarvopƒdhi-vinirmukta„
tat-paratvena nirmalam
h‚‰Œkena h‚‰Œkeasevana„ bhaktir ucyate
ÀBhakti, dvasin¢ tarnyst¢ Ä tai vis¤ ms¤ jusli¤ organ¤ £traukimas £
tarnyst¡ Vie§pa¦iui, Auk§¦iausiajam Dievo Asmeniui, jusli¤ valdovui. Dvasin¢ tarnyst¢ Auk§¦iausiajam turi dvejop §alutin£ poveik£. Pirma, am¨inoji siela atsikrato bet koki¤ materiali¤ tapatyb¢s
apibr¢¨im¤ ir antra, tarnyst¢ Vie§pa¦iui dvasi§kai apvalo jusles.Ð
·iuo metu mes esame daugyb¢s fizini¤ tapatyb¢s apibr¢¨¦i¤
vald¨ioje. ÀIndasÐ, ÀamerikietisÐ, ÀafrikietisÐ, ÀeuropietisÐ Ä tai apibr¢¨imai, susij¡ su fiziniu knu. Ms¤ knas n¢ra ms¤ tikrasis
Àa§Ð, bet nepaisant to, mes tapatiname save su juo. ³sivaizduokime,
kad asmuo gavo mokslo laipsn£ ir vadina save bakalauru, magistru
ar moksl¤ daktaru. Jis pats n¢ra mokslo laipsnis, ta¦iau jis tapatina save su jam suteiktu vardu. Bhakti Ä tai i§sivadavimas i§ materiali¤ tapatyb¢s apibr¢¨¦i¤ (sarvopƒdhi-vinirmuktam). Upƒdhi rei§kia
Àvardas, pavadinimasÐ. Sero titul gav¡s ¨mogus paprastai labai d¢l
to d¨iaugiasi: ÀDabar a§ Seras!Ð Jis u¨mir§ta, kad sero titulas t¢ra
pavadinimas, kuris egzistuos tik tol, kol bus gyvas jo knas. Ta¦iau
knas pasmerktas i§nykti, o kartu su knu i§nyks ir visi jo vardai
bei titulai. Naujas knas tur¢s jau kitus vardus. Tarkim, §£ gyvenim ¨mogus yra amerikietis. Kit gyvenim jis gali gauti kino kn .
Ms¤ fizin¢s tapatyb¢s apibr¢¨tys nuolat kinta, tod¢l turime liautis
tapatin¡ save su knu. Bhakti pelnoma tik tada, kai am¨inoji siela
i§sivaduoja i§ §i¤ kvail¤ apibr¢¨¦i¤ vald¨ios.
·iame ÀNƒrada-paŠcarƒtrosÐ posme vartojamas ¨odis nirmalam
rei§kia Àabsoliu¦iai tyrasÐ. Kas yra tasai ÀtyrumasÐ? ¸mogus turi
bti £sitikin¡s, kad jis yra siela (aha„ brahmƒsmi). ÀA§ nesu materialus knas, nes knas Ä tai mano kiautas. A§ am¨inas K‚‰†os
tarnas Ä §tai mano tikroji tapatyb¢.Ð Sugeb¢j¡s i§silaisvinti i§ melaging¤ tapatyb¢s apibr¢¨¦i¤ vald¨ios ir £sitvirtin¡s savo prigimtin¢je
bsenoje, ¨mogus be atvangos tarnauja K‚‰†ai, £ §i tarnyst¡ £traukdamas ir juslinius organus (h‚‰Œkena h‚‰Œkea-sevana„ bhakti ucyate).
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H‚‰Œka rei§kia Àjusl¢sÐ. ·iuo metu savo jusles mes tapatiname
su materialiais jusliniais organais, ta¦iau, kai i§sivaduosime i§
netikro tapatinimosi vald¨ios ir £gysime laisv¡ bei tyrum , kai
imsime tarnauti K‚‰†ai, pasieksime tyrosios dvasin¢s tarnyst¢s
bv£.
rŒla Rpa Gosvƒmis apibdina tyr j dvasin¡ tarnyst¡ §iame
ÀBhakti-rasƒm‚ta-sindhuÐ [1.1.11] posme:
anyƒbhilƒ‰itƒ-nya„
jŠƒna-karmƒdy-anƒv‚tam
ƒnuklyena k‚‰†ƒnuŒlana„ bhaktir uttamƒ
ÀPasiekus auk§¦iausi dvasin¢s tarnyst¢s lyg£, nelieka joki¤ materiali¤ potro§ki¤, nusigr¡¨iama nuo monizmo filosofijos sutepto
tiesos pa¨inimo ir karmin¢s veiklos. Tyra§irdis bhaktas tarnauja
K‚‰†ai be atilsio, su palankia nuostata taip, kaip to nori Pats K‚‰†a.Ð
K‚‰†ai tarnaujama nusiteikus palankiai, bet ne atvirk§¦iai. Be to,
btina atsikratyti vis¤ materiali¤ tro§kim¤ (anyƒbhilƒ‰itƒ-nyam).
Paprastai Dievui siekiama £tikti turint kok£ nors material¤ tiksl .
¸inoma, tai irgi n¢ra blogai. Kreiptis £ Diev siekiant kokios nors
materialios naudos kur kas geriau nei £ J£ i§vis nesikreipti. Tam
pritaria ir ÀBhagavad-gŒtƒÐ [7.16]:
catur-vidhƒ bhajante mƒ„
janƒ‹ suk‚tino 'rjuna
ƒrto jijŠƒsur arthƒrthŒ
jŠƒnŒ ca bharatar‰abha
ÀO geriausias i§ Bharat¤ [Arjuna], su pasiaukojimu Man ima tarnauti keturi¤ r§i¤ dievoti ¨mon¢s: ken¦iantys, trok§tantys turt¤,
smalsuoliai ir siekiantys pa¨inti Absoliut .Ð Ir vis d¢lto, geriausia
kreiptis £ Diev nesiekiant jokios materialios naudos. Ms¤ siekiai
tur¢t¤ bti tyri (anyƒbhilƒ‰itƒ-unyam).
Tyr j bhakti Rpa Gosvamis dar apibdina sakydamas: jŠƒnakarmƒdy-anƒv‚tam. J†ƒna rei§kia siekim pa¨inti K‚‰† abstrak¦iais
samprotavimais. ¸inoma, mes turime m styti apie K‚‰† , bet tur¢tume neu¨mir§ti, kad K‚‰†a beribis ir iki galo mes Jo niekada nesuvoksime. Tai papras¦iausiai ne£manoma. Tod¢l turime priimti tai,
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kas sakoma Dievo apreik§tuose §ventra§¦iuose. K‚‰†a paskelb¢
ÀBhagavad-gŒt Ð, kad geriau J£ suprastume. Mes turime pasistengti
pa¨inti J£ klausydamiesi ÀBhagavad-gŒtosÐ ir ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ
¨od¨io. Karma rei§kia Àsavanaudi§kas darbasÐ. Jei norime praktikuoti tyr bhakti, tur¢tume dirbti d¢l K‚‰†os be joki¤ i§skai¦iavim¤,
nesiekdami sau naudos.
Toliau ·rila Rpa Gosvamis sako, kad tyra bhakti yra ƒnuklyena,
kad ji teikia K‚‰†ai d¨iaugsm . K‚‰†os s mon¢ turi bti praktikuojama su teigiama nuostata. Reikia su¨inoti, kas teikia d¨iaugsm
K‚‰†ai ir £gyvendinti Jo norus. Kyla klausimas, kaip su¨inoti, kas
teikia K‚‰†ai d¨iaugsm ? Norint tai su¨inoti btina klausytis ÀBhagavad-gŒtosÐ ¨od¨io i§ autoritetingo mokytojo lp¤ ir vengti klaiding¤ jos interpretacij¤. Tik taip mes su¨inosime, ko nori K‚‰†a,
ir gal¢sime £gyvendinti Jo norus. Tokiu bdu mes pasieksime
auk§¦iausi dvasin¢s tarnyst¢s lyg£.
Taigi bhakti-joga yra didis mokslas, kur£ perprasti mums pad¢s
mil¨ini§kas Ved¤ tekst¤ lobynas. Tur¢tume i§naudoti §iame gyvenime mums skirt laik dvasiniam mokslui perprasti ir tokiu bdu
pasirengti, kad mirties akimirk pelnytume auk§¦iausi j£ g¢r£ Ä
patektume £ dvasines planetas, kuriose vie§patauja Auk§¦iausiasis
Dievo Asmuo.
Ms¤ visatoje yra milijonai planet¤ ir ¨vaig¨d¨i¤, ta¦iau ji
tesudaro menk visos krinijos dal£. Egzistuoja daugyb¢ toki¤
kaip ms¤ visat¤, o dvasinis dangus tris kartus didesnis u¨ vis
materiali krinij . Kitaip sakant, dvasinis dangus sudaro tris
ketvirtadalius viso kosminio pasaulio.
ÀBhagavad-gŒtojeÐ ra§oma, kad kiekvienoje dvasinio dangaus
planetoje vie§patauja K‚‰†os ekspansija. Visos K‚‰†os ekspansijos
yra puru‰os, asmenyb¢s, o ne ka¨kokia bedvas¢ substancija. ÀBhagavad-gŒtojeÐ K‚‰†a sako: puru‰a‹ sa para‹ pƒrtha bhaktyƒ labhyas tv
ananyayƒ Ä K‚‰†a pasiekiamas tik per dvasin¡ tarnyst¡. Dievo ne£manoma pasiekti metant Jam i§§k£, per spekuliatyvi j filosofij
ar praktikuojant £vairias jogas. Tikrai ne. ¶ia ai§kiai pasakyta, kad
K‚‰† pasiekia tik tas, kuris patiki Jam savo siel ir praktikuoja
dvasin¡ tarnyst¡. ¶ia juk nepasakyta, kad Jis pasiekiamas per spekuliatyvi j filosofij , kuriant abstrak¦ias teorijas ar atliekant fizinius pratimus. Pasiekti K‚‰† tegali tas, kuris praktikuoja dvasin¡

Kaip £¨engti £ dvasin£ pasaul£

93

tarnyst¡ ir nenukrypsta £ karmin¡ veikl , spekuliatyvi j filosofij
ir fizines praktikas. Dvasinio pasaulio vartus mums tegali atverti
visi§kai tyra, joki¤ priemai§¤ neturinti dvasin¢ tarnyst¢.
Toliau ÀBhagavad-gŒtojeÐ yra pasakyta: yasyƒnta‹-sthƒni bhtƒni
yena sarvam ida„ tatam. K‚‰†os didyb¡ £rodo faktas, kad Jis, net ir
niekur nesitraukdamas i§ savo buvein¢s, yra visabtis ir apr¢pia
visk . Ar taip gali bti? Saul¢ yra tam tikrame erdv¢s ta§ke, ta¦iau
jos spinduliai pasklinda po vis visat . Lygiai taip Dievo energija pasklinda po vis bt£, nors Jis ir yra Savo buvein¢je dvasiniame pasaulyje. Be to, Jis yra neatsiejamas nuo Savo energijos kaip
Saul¢ neatsiejama nuo savo spinduli¤, nes ir Saul¢, ir jos spinduliai
sudaryti i§ tos pa¦ios §vie¦ian¦ios substancijos. Taigi per savo energij Dievas yra visur, ir kai mes pasieksime auk§t dvasin¢s tarnyst¢s lyg£, reg¢sime J£ visur. Prijungta prie elektros srov¢s §altinio
elektros lemput¢ dega bet kurioje vietoje.
ÀBrahma-sa„hitojeÐ Vie§pats Brahmƒ apibdina savybes, reikalingas norint i§vysti Diev : premƒŠjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santa‹ sadaiva h‚daye‰u vilokayanti. U¨sitarnavusieji Dievo meil¡ regi
J£ nuolat Ä ir dien , ir nakt£. Sadaiva rei§kia Ànuolat, i§tis par Ð.
³sis moninusieji Diev niekada nepasakys: ÀVakar vakare ma¦iau
Diev , bet dabar Jo nematyti.Ð Ne, Diev galima reg¢ti nuolat, nes
Jis yra visabtis.
Vadinasi, mes galime reg¢ti K‚‰† visur, mums tereikia prareg¢ti. Prareg¢ti pad¢s K‚‰†os s mon¢s metodas. Kai mes i§vysime
K‚‰† , kai pateksime £ Jo dvasin¡ karalyst¡, gal¢sime sakyti, kad
ms¤ gyvenim vainikavo s¢km¢, ir visi ms¤ siekiai i§sipild¢.
Tada per am¨i¤ am¨ius bsime laimingi ir mums §ypsosis s¢km¢.
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Kaip patenkinti
absoliut¤ valdov

1968 m. ruden£ Sietle, Va§ingtono valstijoje perskaitytoje paskaitoje rŒla
Prabhupƒda sako: ÀAr §ioje auditorijoje kas nors gali teigti, kad niekam
netarnauja? Ne, negali, nes tarnyst¢ yra ms¤ natrali bsena.Ð Po to jis
i§sako daugeliui klausytoj¤ netik¢t mint£: ÀSutik¡ tarnauti K‚‰†ai js
ilgainiui £sitikinsite, kad ir K‚‰†a jums tarnauja.Ð Toliau rŒla
Prabhupƒda paai§kina, kaip d¨iugindama K‚‰† siela patiria nei§senkam
palaim .
¶ia, materialiame pasaulyje, kiekvienas ie§ko laim¢s ir stengiasi
atsikratyti kan¦i¤, trok§damas nors kur£ laik lengviau atsikv¢pti.
Gyvenimas materialiame pasaulyje sukelia trij¤ r§i¤ kan¦ias:
ƒdhyƒtmik , ƒdhibhautik ir ƒdhidaivik . “dhyƒtmika Ä tai kan¦ios,
kurias sukelia ms¤ knas ir protas. Pavyzd¨iui, sutrikus med¨iag¤ apykaitai organizme pakyla temperatra arba gali bti juntamas
skausmas. Kitoki ƒdhyƒtmik sukelia ms¤ protas. Tarkim, a§ praradau man brang¤ ¨mog¤. Mano protas neranda sau vietos. Tai irgi
kan¦ia. Taigi ƒdhyƒtmika Ä kno ir proto negal¢s.
Antrosios r§ies kan¦ios vadinamos ƒdhibautika Ä jas sukelia
kitos gyvosios btyb¢s. Antai ¨mon¢s kasdien siun¦ia £ skerdykl
milijonus nelaiming¤ gyvuli¤. Gyvnai patiria pragari§kas kan¦ias,
tik negali apie tai pasakyti. ¸mon¢s taip pat i§gyvena kit¤ gyv¤
btybi¤ sukeliamas kan¦ias.
Pagaliau, ƒdhidaivika Ä tai kan¦ios, kurias mums siun¦ia auk§tesniosios j¢gos, pavyzd¨iui, pusdieviai. Tai gali bti badas, ¨em¢s
dreb¢jimai, potvyniai, epidemijos, kitos nelaim¢s. ·ios negandos
vadinamos ƒdhidaivika.
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Mes nuolat patiriame kan¦ias. Materialiame pasaulyje jos nei§vengiamos Ä toks Dievo £statymas. Mes stengiam¢s palengvinti savo
kan¦ias Àskyli¤ lopymoÐ politika. Kiekvienas nori kaip nors palengvinti savo kan¦ias Ä tai negin¦ytinas faktas. Toks i§ esm¢s yra kovos
u¨ bv£ tikslas.
Yra £vairi¤ kan¦i¤ palengvinimo bd¤. Juos silo §iuolaikiniai
mokslininkai, filosofai, ateistai, teistai, net karmiai. Id¢j¤ nestinga.
Ta¦iau K‚‰†os s mon¢s filosofija moko, kad kan¦i¤ galima atsikratyti savo s mon¡ transformavus £ K‚‰†os s mon¡. Tai yra pats
papras¦iausias bdas.
Vis¤ ms¤ kan¦i¤ prie¨astis Ä nei§manymas. Mes u¨mir§ome,
kad esame am¨ini K‚‰†os tarnai. ·i mint£ puikiai iliustruoja vienas
bengal¤ posmas:
k‚‰†a-bahirmukha haŠƒ bhoga-vƒŠchƒ kare
nika‡a-stha mƒyƒ tƒre jƒpa‡iyƒ dhare
Ms¤ b¢dos prasideda t akimirk , kai ms¤ pirmaprad¡ K‚‰†os
s mon¡ u¨ter§ia materiali¤ malonum¤ tro§kimas, kai mums £ galv
ateina mintis apie materiali¤ i§tekli¤ pasisavinim . Mes i§syk atsiduriame mƒyos, iliuzijos vald¨ioje. Materialiame pasaulyje kiekvienas yra nusiteik¡s patirti kuo daugiau gyvenimo malonum¤. Visos
gyvosios btyb¢s nuo pat ma¨iausios skruzd¢s iki vir§iausios
§io pasaulio btyb¢s Brahmos siekia jame vie§patauti. Js¤ §alyje
briai politik¤ organizuoja rinkim¤ kampanijas siekdami u¨imti
prezidento post . Kyla klausimas, kod¢l? Ogi tod¢l, kad jie nori
vie§patauti. Tai iliuzijos poveikis.
Ta¦iau mes, K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo dalyviai, skatiname visi§kai prie§ing m stysen . Mes siekiame tapti K‚‰†os tarno tarno
tarnais (gopŒ-bhartu‚ pada-kamalayor dƒsa-dƒsƒnudƒsa‹). U¨uot siek¡
vie§patauti, mes norime bti K‚‰†os tarnai.
Kitas pavadins tai vergo m stysena. ÀKod¢l a§ tur¢¦iau tapti
vergu? Bsiu valdovas.Ð Ta¦iau ¨mon¢s nesuvokia, kad noras vie§patauti ir yra vis¤ j¤ nelaimi¤ prie¨astis. ·tai k reik¢t¤ £sis moninti. Stengdamiesi tapti §io materialaus pasaulio vie§pa¦iais mes
tapome savo jusli¤ vergais.
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Tarnyst¢s mes negalime i§vengti. Kiekvienas i§ ms¤ §ioje auditorijoje yra tarnas. ·ie vaikinai ir merginos, pasirink¡ K‚‰†os
s mon¡, savo noru sutiko tapti K‚‰†os tarnais. Jie i§sprend¢ savo
problemas. Ta¦iau kiti svarsto: ÀKod¢l tur¢¦iau tapti Dievo tarnu?
Geriau pats bsiu vie§pats.Ð I§ tikr¤j¤, tapti vie§pa¦iu niekam i§
ms¤ neskirta. Jei kas nors pam¢gins tai padaryti, jis papras¦iausiai
taps savo jusli¤ vergu. Jis taps savo geism¤, godumo, pyk¦io vergu
ir tarnaus i§tisam briui §eiminink¤.
S moningesni ¨mon¢s tarnauja ¨monijai, visuomenei, §aliai.
Ta¦iau pagrindinis motyvas Ä tapti vie§pa¦iu Ä niekur nei§nyksta.
Kandidatai £ prezidentus per rinkimus kartoja: ÀA§ nuo§ird¨iai
tarnausiu t¢vynei. Balsuokite u¨ mane!Ð Ta¦iau tikrasis j¤ motyvas Ä bet kokia kaina paimti §alies valdym £ savo rankas. Taip
pasirei§kia iliuzijos poveikis.
Tur¢tume £sis moninti vien svarbi filosofin¡ mint£: mes i§ prigimties esame tarnai. Sumeluos tas, kuris pasakys: ÀA§ Ä laisvas,
a§ Ä pats sau ponas.Ð Jei kas nors taip mano, jis gyvena iliuzij¤
pasaulyje. Ar §ioje auditorijoje kas nors gali teigti, kad jis niekam
netarnauja? Ne, negali, nes tarnyst¢ yra ms¤ natrali bsena.
Mes galime rinktis kam tarnauti Ä K‚‰†ai ar savo jusl¢ms. Bet
blogiausia, kad tarnaudami jusl¢ms mes tik sustipriname savo
kan¦i . Apsisvaiginus galima trumpam pasijusti laimingu. Apsvaig¡s £sivaizduojate, kad js niekieno tarnas, kad js Ä laisvas. Ta¦iau
su tikrove tai neturi nieko bendra. I§blaiv¢j¡s i§kart suprantate, kad
esate tarnas.
Taigi mes nenorime tarnauti, ta¦iau prie§ savo vali esame ver¦iami tai daryti. Kokia gal¢t¤ bti i§eitis? K‚‰†os s mon¢. T pa¦i
akimirk , kai tapsite K‚‰†os tarnu, i§sipildys js¤ svajon¢ bti valdovu. ·tai matome paveiksl , vaizduojant£ K‚‰† su Arjuna (rŒla
Prabhupƒda parodo £ paveiksl , vaizduojant£ K‚‰† ir Arjun Kuruk‰etros
m§io lauke). K‚‰†a Ä Auk§¦iausiasis Valdovas, o Arjuna Ä paprastas
mirtingasis. Ta¦iau Arjuna myli K‚‰† kaip draug . Atsid¢kodamas
u¨ draugo meil¡ K‚‰†a tampa jo ve¨¢ju, jo tarnu. Lygiai taip ir ms¤
siekis vie§patauti bus realizuotas, kai tik mes atkursime savo transcendentinius savitarpio meil¢s santykius su K‚‰†a. Sutik¡ tarnauti
K‚‰†ai js ilgainiui £sitikinsite, kad ir K‚‰†a jums tarnauja. Patys tai
pamatysite.
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Taigi, jei norime i§vengti tarnyst¢s, bdingos materialiam pasauliui, tarnyst¢s ms¤ jusl¢ms, turime skirti savo tarnyst¡ K‚‰†ai. Tai
ir yra K‚‰†os s mon¢.
ÀBhakti-rasƒm‚ta-sindhuÐ rŒla Rpa Gosvƒmis cituoja pamokant£ posm apie tarnyst¡ jusl¢ms: kƒmƒdŒnƒ„ kati na katidhƒ pƒlitƒ
durnideƒ. ¶ia bhaktas sako K‚‰†ai, kad labai ilgai tarnavo savo jusl¢ms (kƒmƒdŒnƒ„ kati na katidhƒ). Kƒma yra geismas. Jis sako:
ÀU¨valdytas geismo a§ da¨nai elgiausi netinkamai.Ð Vergas ver¦iamas daryti tai, ko jis nenori daryti. Jis ver¦iamas prie§ savo vali .
·iame posme bhaktas prisipa¨£sta, kad ver¦iamas geismo padar¢
nema¨ai nuod¢mi¤.
Bhaktas gali i§girsti ir toki nuomon¡: ÀK gi, tu buvai jusli¤
vergas, bet dabar viskas baigta. Nuo §iol viskas bus gerai.Ð Bet yra
viena b¢da: te‰ƒ„ jƒtƒ mayi na karu†ƒ na trapƒ nopaƒnti‹. Bhaktas
sako: ÀA§ labai i§tikimai tarnavau savo jusl¢ms, bet joms vis ma¨a.
·tai kas man neduoda ramyb¢s. Nepatenkintos mano jusl¢s, nepatenkintas a§ pats, ta¦iau jos negailestingos ir neduoda man atsikv¢pti, neleid¨ia man atsisakyti tarnyst¢s joms. ·tai taip. A§ juk tik¢jausi,
kad po ilgus metus trukusios tarnyst¢s jusl¢ms, jos nusiramins. Kur
tau! Jos vis dar stengiasi primesti man savo vali .Ð
Vienas i§ mano mokini¤ papasakojo, kad jo motina senatv¢je
suman¢ i§tek¢ti. Kitas mokinys skund¢si, kad i§tek¢jo jo senel¢. Js
tik pagalvokit: vienai nuotakai Ä penkiasde§imt met¤, kitai Ä septyniasde§imt penkeri, o jusl¢s neatly¨ta: ÀTuri i§tek¢ti!Ð ·tai jums
ir pavyzdys, kokios stiprios yra ms¤ jusl¢s. Savo jusl¢ms tarnauja
ne tik jaunimas. ¸mogus gali likti jusli¤ vergas ir sulauk¡s septyniasde§imt penkeri¤, a§tuoniasde§imties ir net gul¢damas mirties
patale. Jusl¢s nepasotinamos.
Mes esame jusli¤ tarnai, bet tarnaudami joms nepatiriame pasitenkinimo. Pasitenkinimo nepatiria ir pa¦ios jusl¢s; jos negailestingai mus spaud¨ia Ä tokia yra ms¤ pad¢tis materialiame pasaulyje.
Visi§ka mai§alyn¢!
Tod¢l geriausia i§eitis Ä tapti K‚‰†os tarnu. ÀBhagavad-gŒtojeÐ
[18.66] K‚‰†a sako:
sarva-dharmƒn parityajya
mƒm eka„ ara†a„ vraja
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aha„ tvƒ„ sarva-pƒpebhyo
mok‰ayi‰yƒmi mƒ uca‹
Js tarnavote savo jusl¢ms daugyb¡ gyvenim¤, gyvenimas i§ gyvenimo, ir tur¢jote 8 400 000 gyvyb¢s form¤. Pauk§¦iai ir ¨v¢rys,
¨mon¢s ir pusdieviai Ä visi iki vieno materialiame pasaulyje vaikosi
juslini¤ malonum¤. ÀTod¢l, Ä sako K‚‰†a, Ä nusilenkite Man. Sutikite tarnauti Man, ir A§ pasirpinsiu jumis. A§ i§laisvinsiu jus nuo
jusli¤ jungo.Ð
Jusl¢s mus ver¦ia gyventi nuod¢m¢je. Tod¢l mes ir gauname
£vairius knus. Nereikia manyti, kad visi esame vienodi. Ne. Kiekvienas gauna tok£ kn , kok£ u¨sitarnavo savo praeities darbais.
Skirtingi knai leid¨ia patirti skirtingo lygio juslinius malonumus.
Jusliniai malonumai prieinami ir kiaulei, ta¦iau kiauli§ki malonumai ypa¦ ¨emi. Par§as nepaprastai ga§lus, jis kergiasi net su savo
motina, seserimi ir net dukra. Beje, ir tarp ¨moni¤ pasitaiko toki¤,
kurie nesig¢dija lyti§kai santykiauti su savo motina ar seserimi. ·tai
kokia jusli¤ galia.
Turime suvokti, kad paklusimas jusli¤ diktatui Ä tai vis¤ ms¤
kan¦i¤ prie¨astis. Trejopas kan¦ias, kurias mes patiriame ir kuri¤
norime atsikratyti, kaip tik ir gimdo paklusimas jusli¤ diktatui. Jei
mus sudomint¤ tarnyst¢ K‚‰†ai, mes i§silaisvintume i§ jusli¤ jungo.
Vienas i§ K‚‰†os vard¤ Ä Mƒdana-mohana, ir jis rei§kia Àpavergiantis meil¢s diev , geism Ð. Liov¡si pataikauti jusl¢ms ir perk¢l¡ savo
meil¡ £ K‚‰† , js i§syk i§sivaduosite i§ vis¤ kan¦i¤.
Tod¢l mums btina atsisakyti À§eimininkoÐ komplekso: ÀKiek
akys u¨mato Ä viskas priklauso man.Ð I§ prigimties visi esame
tarnai. ·iuo metu mes tarnaujame savo jusl¢ms, ta¦iau tarnyst¡
btina nukreipti £ K‚‰† . Kai imsite tarnauti K‚‰†ai, kuo nuo§ird¨iau Jam tarnausite, tuo labiau K‚‰†a jums atsivers. Ilgainiui tarp
js¤ ir K‚‰†os u¨simegs £stabs abipusi§kos tarnyst¢s santykiai. Js
gal¢site myl¢ti K‚‰† kaip draug , meilu¨£ ar valdov Ä savo meil¡
K‚‰†ai galima reik§ti daugybe form¤.
Pamilkite K‚‰† ir js tikrai neapsiriksite. Kito bdo surasti
laim¡ tiesiog n¢ra. Pinigai, net daugia¨enkl¢s j¤ sumos, tikrojo
d¨iaugsmo jums niekada nesuteiks. Ka¨kada gyvendamas Kalkutoje pa¨inojau ¨mog¤, kuris u¨dirbdavo §e§is tkstan¦ius doleri¤ per
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m¢nes£. Jis nusi¨ud¢. Kyla klausimas, kod¢l? Ogi tod¢l, kad pinigai
neteik¢ jam d¨iaugsmo. Jis nor¢jo ka¨ko daugiau.
Kreipiuosi £ jus su nuolankiu pra§ymu: pasistenkite suprasti,
kad K‚‰†os s mon¢ yra did¨iausia dovana. Kartojant Hare K‚‰†a
mantr palengva atgis js¤ transcendentin¢ meil¢ K‚‰†ai, ir t pa¦i
akimirk , kai J£ pamilsite, i§nyks visos js¤ nelaim¢s ir js tapsite
laimingas.
A¦i u¨ d¢mes£. Ar turite klausim¤?
Klausimas: Kas atsitinka su materiali ja energija, kuria mes naudojam¢s tarnaudami K‚‰†ai? Ar ji £gauna dvasin¡ kokyb¡?
rŒla Prabhupƒda: Kai per varin£ laid teka elektros srov¢, tai jau
nebe varis, o elektra. Lygiai taip, kai savo energij js skiriate
K‚‰†os tarnystei, tai jau ne materiali, o dvasin¢ energija. Kai js
atsid¢site K‚‰†os tarnystei, i§sivaduosite i§ materialios energijos
diktato. K‚‰†a sako ÀBhagavad-gŒtojeÐ [14.26]:
mƒ„ ca yo 'vyabhicƒre†a
bhakti-yogena sevate
sa gu†ƒn samatŒtyaitƒn
brahma-bhyƒya kalpate
ÀKas visi§kai atsideda dvasinei tarnystei ir niekad nei§krypsta i§
pasirinkto kelio, tas i§syk i§kyla vir§ materialiosios bties gun¤ ir
pasiekia Brahmano lyg£.Ð
Nereikia manyti, kad naudojama K‚‰†os tarnystei energija i§lieka materiali. Viskas, kas panaudojama K‚‰†os tarnystei, £gauna
dvasin¡ kokyb¡. Pavyzd¨iui, mes kasdiena daliname ¨mon¢ms
prasƒd Ä K‚‰†ai paaukotus vaisius. Js paklausite: ÀKuo §ie vaisiai
skiriasi nuo paprast¤? Juk juos irgi perkate turguje. Namuose mes
taip pat valgome vaisius. Kuo gi jie skiriasi?Ð Ta¦iau skirtumas yra:
kai paaukojame vaisius K‚‰†ai, jie £gyja dvasin¡ kokyb¡. O k
tai duoda? Valgykite k‚‰†a-prasƒd ir pamatysite, koki pa¨ang
padarysite K‚‰†os s mon¢je.
·tai kitas pavyzdys. Jei gersite per daug pieno, gali sutrikti js¤
¨arnyno veikla. Jei eisite pas gydytoj (bent jau pas ajurvedin£), jis
i§ra§ys jums vaistus jogurto pagrindu. Jogurtas su nedideliu kiekiu
vaistini¤ pried¤ jus i§gydys. Bet juk jogurtas yra ne kas kita, o transformuotas pienas. Vadinasi, pieno sukeltas sutrikimas i§gydomas
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pienu!? Kyla klausimas, kod¢l? Ogi tod¢l, kad gydomasi laikantis
kvalifikuoto gydytojo nurodym¤. Lygiai taip, jei vadovaujamas
tikro dvasinio mokytojo js materiali energij panaudosite tarnaudamas K‚‰†ai, materialioji energija, kuri buvo js¤ vergyst¢s
prie¨astis, pad¢s jums pakilti £ dvasin£ lyg£, kuriame n¢ra kan¦ios.
Klausimas: Kaip jums pavyksta visk taip suprantamai paai§kinti?
rŒla Prabhupƒda: Pavyksta tod¢l, kad ms¤ filosofija labai paprasta. Dievas Ä didis, mes Ä menki ir nereik§mingi. Nesid¢kime Dievu.
Neneikime Jo egzistavimo. Dievas Ä begalinis, o mes Ä mikroskopi§kai ma¨i. K tai rei§kia mums? Tai rei§kia, kad mes turime tarnauti Dievui, K‚‰†ai. Tai ai§ku kaip dien . Mai§tavimas prie§ Diev
yra iliuzijos, mƒyos pasirei§kimas. Kas teigia, kad jis pats yra Dievas
arba kad kitas ¨mogus yra Dievas, kad Dievo n¢ra arba kad Dievas
mir¢, yra paveiktas mƒyos.
Aps¢stas ¨mogus kalba visokius niekus. Lygiai taip mƒyos
u¨burtas ¨mogus sako: ÀDievas mir¢. A§ esu Dievas. Kam ie§koti Dievo? Dievas yra valkatos gatv¢je.Ð Tokius niekus pliau§kiantys
¨mon¢s yra aps¢sti, jiems ne visi namie.
Mes turime i§gydyti juos Hare K‚‰†a mantros garsais. Tai
geriausias vaistas. Pakanka, kad jie gird¢t¤ Hare K‚‰†a mantr , ir
palengva ims sveikti. Kietai £migus£ ¨mog¤ galima prikelti garsiai
su§ukus jam £ aus£. Hare K‚‰†a mantra irgi gali pa¨adinti miegan¦i ¨monij . Vedos kreipiasi £ mus: utti‰‡hata jƒgrata prƒpya varƒn
nibodhata Ä ÀPabusk ¨mogau! U¨teks miegoti. Tau nusi§ypsojo
s¢km¢ Ä gavai ¨mogaus kn . Pasinaudok jo teikiamomis galimyb¢mis. Nusimesk mƒyos pan¦ius.Ð ·tai k mus ragina daryti Vedos. Ir
toliau kartokite Hare K‚‰†a mantr . ¸adinkite iliuzijos u¨migdytus
savo t¢vynainius ir pad¢kite jiems i§sivaduoti i§ kan¦i¤.

Kaip i§sivaduoti ir pelnyti
auk§¦iausi j palaim

ÀVisi aplinkui ragina: ÀPatirk sekso malonumus.Ð Ta¦iau kad ir kiek js
m¢gausit¢s seksu, vis tiek jums bus ma¨a. Tuo galite neabejoti . . . Kol
js nepasieksite dvasin¢s palaimos lygmens, niekad nepatirsite pasitenkinimo.Ð Skaitydamas ir komentuodamas bengal¤ giesm¡, kuri prie§
kelis §imtme¦ius para§¢ vienas i§kilus dvasinis mokytojas ir K‚‰†os
garbintojas, rŒla Prabhupƒda nurodo, kad egzistuoja sekso malonumus
pranokstanti palaima ir pataria, kaip j pelnyti.
Narottama dƒsa —hƒkura, §ios giesm¢s autorius, yra garsus ƒcƒrya
(dvasinis mokytojas), ir visos jo sukurtos giesm¢s prilyginamos Vedoms.
·ioje giesm¢je jis kalba paprasto ¨mogaus, tokio kaip visi mes, vardu.
Kreipdamasis £ Hari, Vie§pat£ K‚‰† , jis sielvartauja: hari hari biphale
jaunama go…ƒinu ÄÀO Vie§patie, a§ gyvenau veltui, nes negarbinau
Tav¡s.Ð
¸mon¢s net ne£taria, kad gyvena veltui. Jie d¨iaugiasi, kad turi
i§taiging bst , pra§matn¤ automobil£, gra¨uol¡ ¨mon , solid¨ias
pajamas ir auk§t pad¢t£ visuomen¢je. Materialios pagundos mus
priver¦ia u¨mir§ti, kad ms¤ gyvenimo tikslas Ä garbinti K‚‰† .
Vienas ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ [5.5.8] posm¤ jas apibendrina:
pu„sah striyƒ mithunŒ-bhƒvam eta„
tayor mitho h‚daya-granthim ƒhu‹
ato g‚ha-k‰etra-sutƒpta-vittair
janasya moho 'yam aha„ mameti
Materialaus potraukio varomoji j¢ga yra seksas: pu„sa‹ striyƒ
mithunŒ-bhƒvam etam. Vyras aistringai geid¨ia moters, o moteris
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lygiai taip pat Ä vyro. Po lytin¢s sueities tarp j¤ susiformuoja labai
stiprus abipusis ry§ys: tayor mitho h‚daya-granthim ƒhu‹. H‚daya rei§kia À§irdisÐ, o granthim Ä Àtvirtas mazgasÐ. Taigi vyrui ir moteriai
u¨mezgus lytinius santykius, tvirtas prisiri§imo mazgas §irdyje
u¨sitraukia galutinai. ÀA§ tav¡s nepaliksiu. Myliu tave i§ visos §irdies, tu Ä mano gyvenimas,Ð Ä sako jie vienas kitam. Bet meil¢ greitai praeina. ·iandien jie sako, kad vienas be kito negali gyventi, o
rytoj skiriasi.
Seksas yra prad¨i¤ prad¨ia. Seksas yra materialaus potraukio
varomoji j¢ga. Organizuotas seksas yra £teisintas daugelyje visuomen¢s gyvenimo sri¦i¤. Santuoka t¢ra socialin¢ konvencija, daili
sekso priedanga. Kartais sakoma, kad santuoka yra £teisinta prostitucija. Nor¢dami palaikyti normalius socialinius ry§ius ¨mon¢s priversti laikytis tam tikr¤ dorov¢s norm¤, §iek tiek riboti juslinius
malonumus. Ne veltui civilizuoti ¨mon¢s skiria seks santuokoje
ir seks u¨ santuokos rib¤, kuris niekuo nesiskiria nuo gyvn¤
sueities.
Kai du ¨mon¢s sujungia savo likimus, tuoj pat i§kyla klausimas apie patog¤ bst (g‚ha) ir nuosav ¨em¡ (k‰etra). Tada
i§ j¤ s jungos gimsta vaikai (suta). Sudarius santuok ir £sigijus
bst , atsiranda noras tur¢ti vaik¤, nes be vaik¤ §eimyninis gyvenimas neteikia d¨iaugsmo. Ptra-hŒna„ g‚ha„ nyam Ä Ànamai be
vaik¤ pana§s £ dykviet¡Ð. Vaikai yra tikrasis §eimyninio gyvenimo
d¨iaugsmas. Pagaliau yra dar artimieji, visuomen¢ (ƒpta). Nor¢dami visa tai tur¢ti neapsieisime be pinig¤ (vittai‹). Taigi, reikalingi
pinigai.
Taip ¨mogus £smunka £ materialaus pasaulio lin ir patenka
£ iliuzijos nelaisv¡. Kod¢l visa tai yra iliuzija? Nejau tokie svarbs
dalykai, kaip ¨mona, vaikai ir pinigai, i§ties iliuzija? Dabar js
manote, kad viskas klojasi puikiai, viskas §eiminiame gyvenime jus
tenkina Ä bstas, ¨mona, vaikai, pad¢tis visuomen¢je, js¤ pareigos Ä ta¦iau kai js¤ knas i§leis paskutin£ kvap , vis tai prarasite.
Js bsite priverstas visk palikti ir pereiti £ kit bties bv£. Ta¦iau
js ne¨inote, koks tai bus bvis. Kit kart js galite gimti ¨mogaus,
kat¢s, §uns ar pusdievio knu. To js ne¨inote. Kad ir koks bt¤
js¤ naujasis knas, po to, kai paliksite turim kn , visk pamir§ite. Negal¢site prisiminti nei kuo buvote, nei kas buvo js¤ ¨mona,
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nei kaip atrod¢ js¤ namai, nei koki sum tur¢jote savo s skaitoje Ä
nieko. Viskas i§nyks.
Viskas i§nyks akimirksniu, i§nyks kaip burbuliukai vandenyne.
L¨tant vandenyno bangoms susidaro milijardai burbuliuk¤, bet
po akimirkos jie susprogsta ir i§ j¤ nieko nelieka.
Toks pat yra ir materialus gyvenimas. Gyvoji btyb¢ keliauja per
daugyb¡ gyvyb¢s r§i¤, kraustosi i§ planetos £ planet , kol pagaliau £gyja ¨mogaus kn . ¸mogaus knas suteikia mums galimyb¡
suvokti, kaip mes keliaujame i§ vienos vietos £ kit , kaip vyksta persiknijimas, kad tu§¦iai §vaistome savo laik , nesiai§kindami, koks
yra ms¤ prigimtinis bvis ir kod¢l mes taip baisiai ken¦iame.
Visa tai btina suprasti, kol turime ¨mogaus kn . Bet u¨uot
m¢gin¡ i§siai§kinti kokia ms¤ tikra bti§koji pad¢tis, vis savo
laik paskiriame seksui, ¨monai, namams, nuosavybei, vaikams,
visuomenei, pinigams ir pad¢¦iai visuomen¢je (mithunŒ-bhƒvam ir
g‚ha-k‰etra-sutƒpta-vittai‹). Mes esame §i¤ rpes¦i¤ nelaisv¢je ir per
juos laidojam savo gyvenim .
Narottama dƒsa —hƒkura ms¤ vardu sielvartauja: ÀO Vie§patie,
a§ pra¨ud¨iau savo gyvenim .Ð Kyla klausimas, kod¢l jis tai sako.
Manu‰ya-janama pƒiyƒ rƒdhƒ-k‚‰†a nƒ bhajiyƒ Ä À¸mogui gyvenime
skirta pa¨inti Rƒdh ir K‚‰† (Vie§pat£ ir Jo energij ) ir Juos garbinti. Ta¦iau u¨uot siek¡s u¨megzti santykius su Rƒdhƒ ir K‚‰†a, a§
§vaistau savo gyvenim jusliniams malonumams.Ð
Toliau jis priekai§tauja sau. Golokera prema-dhana hari-nƒmasa†kŒrtana rati nƒ janilo kene tƒy Ä ÀKod¢l neturiu noro kartoti Hare
K‚‰†a mantr ?Ð Hare K‚‰†a mantros kartojimas sukelia transcendentin¡ vibracij , kuri neturi nieko bendra su materija. Jos bangos
atkeliauja i§ transcendentin¢s K‚‰†os buvein¢s. Btent i§ ten mus
pasiekia transcendentiniai Hare K‚‰†a mantros garsai. Jie pana§s
£ saul¢s §vies . Mes negalime pasiekti saul¢s Ä ji labai labai toli,
ta¦iau suvokiame, kad §vies i§spinduliuoja saul¢s diskas. D¢l to
nekyla joki¤ abejoni¤. Lygiai taip ir Hare K‚‰†a mantros garsai mus
pasiekia i§ K‚‰†os planetos, Golokos (golokera prema-dhana). Hare
K‚‰†a mantros kartojimas gimdo meil¡ K‚‰†ai (prema-dhana rei§kia
Àmeil¢s K‚‰†ai brangenyb¢Ð).
Narottama dƒsa —hƒkura sielvartauja: hari-nƒma-sa†kŒrtana rati
nƒ janmilo kene tƒy Ä ÀKod¢l man nepatinka kartoti Hare K‚‰†a
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mantr ?Ð O kod¢l j tur¢t¤ patikti kartoti? Tai paai§kinta kitoje
eilut¢je: Sa„sƒra-bi‰ƒnale dibƒ-nii hiyƒ jvale jurƒite Ä ÀHare K‚‰†a
mantros kartojimas Ä vienintelis vaistas nuo ms¤ §ird£ deginan¦i¤
juslini¤ malonum¤ nuod¤.Ð Hiyƒ rei§kia À§irdisÐ. Ms¤ §ird£ nuolat
veria skausmas. Kod¢l? Tod¢l, kad ji alksta juslini¤ malonum¤. Kad
ir kaip ¨mogus stengt¤si patenkinti savo jusles, jos reikalauja vis
daugiau ir daugiau. ¸mon¢s stengiasi patenkinti alkstan¦ias jusles
kaip tik £manoma ir, jau atrodyt¤, pasiek¢ auk§¦iausi j£ ta§k Ä
i§galvojo striptiz ir. . . kaip vadinasi tas trumpas sijon¢lis?
Bhaktas: Mini sijon¢lis.
rŒla Prabhupƒda: Taip, mini sijon¢lis (juokiasi). Taigi, kaip sakiau,
seksas yra materialaus pasaulio alfa ir omega ir visur aplink ragina:
ÀM¢gaukis seksu. M¢gaukis seksu.Ð Ta¦iau kad ir kiek ¨mogus
stengt¤si m¢gautis seksu, tikro d¨iaugsmo jis nepatirs. Tuo neverta abejoti, nes jusliniai malonumai negali suteikti tikro d¨iaugsmo.
Js Ä am¨ina siela ir kol nepasieksite dvasin¢s palaimos lygio, pasitenkinimo niekada nepatirsite, kad ir kokius juslinius malonumus
stengsit¢s i§m¢ginti. Js sieksite vis nauj¤ malonum¤, ta¦iau tikro
pasitenkinimo taip ir nepatirsite.
Ne veltui Narottama dƒsa —hƒkura sako, kad sa„sƒra-bi‰ƒnale
teikia mums skausm . Sa„sƒra rei§kia ms¤ materialius poreikius Ä
valgyti, miegoti, lyti§kai santykiauti ir gintis. Jie tarsi deginantys
nuodai. Po to jis sako: À·ie nuodai degino mano §ird£, bet a§ net
neie§kojau vaist¤ gal¢jusi¤ palengvinti mano kan¦ias Ä nenor¢jau
kartoti Hare K‚‰†a mantros. A§ neturiu noro kartoti §i mantr ,
vadinasi, a§ pra¨ud¨iau savo gyvenim .Ð
Toliau autorius sako: vrajendra-nandana jei acŒ-suta hoilo sei. Hare
K‚‰†a mantros kartojim mums dovanojo Pats Vie§pats K‚‰†a, Vrajendra-nandana, £siknij¡s Vie§pa¦iu Caitanya, aci-suta. K‚‰†a
apsirei§k¢ kaip V‚ndavanos karaliaus Mahƒrƒjo Nandos snus.
Tod¢l J£ ir vadina Vrajendra-nandana. Vie§pats Caitanya apsirei§k¢
kaip acŒ snus, tod¢l J£ vadina acŒ-sta. Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui labai patinka, kai J£ vadina vardu, kuris yra susij¡s su Jo bhaktu
arba Jo energija (Jo bhaktai taip pat yra Jo energija). Jis neturi t¢vo,
nes Pats yra vis¤ ms¤ T¢vas, ta¦iau nu¨eng¡s £ ¸em¡ Jis pasirenka
kur£ nors i§ bhakt¤ savo t¢vu. Kai tyras bhaktas nori, kad K‚‰†a tapt¤
jo snumi, K‚‰†a pasirenka j£ savo t¢vu arba motina.
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Narottama dƒsa —hƒkura sako, kad Vrajendra-nandana (K‚‰†a)
ms¤ laikais apsirei§k¢ kaip acŒ-sta (Vie§pats Caitanya), tuo
tarpu Balarƒma (K‚‰†os brolis) tapo Nitƒjumi. ³domu su¨inoti,
kokia yra J¤ misija? DŒna-hŒna-jata chilo hari-nƒme uddhƒrilo Ä gelb¢ti visas nelaimingas, nusid¢jusias s lygotas sielas, mokant jas kartoti Hare K‚‰†a mantr . Ms¤ epochoje, kali-yugoje, dor¤ ¨moni¤
papras¦iausiai n¢ra, o k jau kalb¢ti apie §ventuosius. Visi sk¡sta
nuod¢m¢je. Ta¦iau dovanodamas ¨mon¢ms Hare K‚‰†a mantr
Vie§pats Caitanya i§gelb¢jo juos, i§gelb¢jo net ¨emiausiai puolusius.
ÀDr siau! Kartokite Hare K‚‰†a ir bsite i§gelb¢ti.Ð
Koki¤ turime £rodym¤, kad Vie§pats Caitanya i§gelb¢jo pa¦ius
did¨iausius nusid¢j¢lius? Tƒra sƒk‰Œ jagƒi mƒdhƒi. Broliai Jagƒjus ir
Mƒdhƒjus nesidyg¢jo joki¤ nuod¢mi¤. Jie buvo kil¡ i§ kilmingos
brahman¤ §eimos, ta¦iau d¢l netinkamo bendravimo tapo nusid¢j¢liais. Lygiai taip ir ms¤ laikais Vakaruose ¨mon¢s, kil¡ i§ garbing¤ arij¤ gimini¤, d¢l netinkamo bendravimo nusirita £ pat£
dugn . Juos supan¦ioja aplinkoje pla¦iai paplit¡ draud¨iami lytiniai
santykiai, svaiginimasis, m¢sos valgymas ir azartiniai ¨aidimai.
Taigi ms¤ am¨ininkus, kuriuos £knija Jagƒjus ir Mƒdhƒjus,
Caitanya Mahƒprabhu i§gelb¢jo, paskatin¡s kartoti Hare K‚‰†a
mantr .
Hare K‚‰†a mantra i§gelb¢s visas puolusias sielas. D¢l to neverta abejoti. Tai ne tu§ti ¨od¨iai. Kiekvienas, kuris kartoja §i mantr ,
kad ir kokia bt¤ jo praeitis, dvasi§kai apsivalys ir taps teisuoliu. Jis
taps tyros dvasios K‚‰† £sis moninusiu ¨mogumi.
Hare K‚‰†a mantra apvalys ms¤ degan¦ias §irdis. Ir mes suprasime: ÀA§ Ä am¨inas Auk§¦iausiojo Vie§paties K‚‰†os tarnas.Ð
Paprastai, norint tai suprasti tenka pragyventi ne vien gyvenim .
Tai ÀBhagavad-gŒtojeÐ [7.19] patvirtina ir Pats K‚‰†a. Bahnƒ„
janmanƒm ante jŠƒnavƒn mƒ„ prapadyate Ä Ànugyven¡s daugyb¡
gyvenim¤, i§ tikr¤j¤ i§mintingas ¨mogus nusilenkia Man.Ð Kyla
klausimas, kod¢l? Vƒsudeva‹ sarvam iti Ä ÀKadangi jis £sitikina, kad
Vƒsudeva, K‚‰†a, yra viskas.Ð Ta¦iau toki¤ did¨i¤ siel¤ pasitaiko
labai retai (sa mahƒtmƒ su-durlabha‹).
Ir vis d¢lto Vie§pats Caitanya savo pavyzd¨iu parod¢, kaip be
didesnio vargo tapti did¨ia siela. K reik¢t¤ daryti? Tiesiog kartoti Hare K‚‰†a. Ne veltui savo giesm¢s pabaigoje Narottama dƒsa
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—hƒkura sako: hƒ hƒ prabhu nanda-suta v‚‰abhƒnu-sutƒ-juta koru†ƒ
karoho ei 'bƒro Ä ÀO Vie§patie K‚‰†a, Tu apsirei§kei man kartu su
Savo vidine palaimos energija RƒdhƒrƒnŒ. Bk man maloningas.
Nenusigr¡¨k nuo §io u¨kiet¢jusio nusid¢j¢lio. Visas mano gyvenimas tamsus kaip naktis, ta¦iau atkreipk £ mane d¢mes£, neatstumk
man¡s. Nevyk man¡s §alin. A§ patikiu tau savo siel .Ð
Visi mes tur¢tume sekti Narottama dƒsos —hƒkuros p¢domis.
Nor¢dami dvasi§kai apsivalyti tur¢tume kartoti Hare K‚‰†a mantr .
O t akimirk , kai ms¤ §irdis taps tyra, mes netur¢sime joki¤ abejoni¤, kad K‚‰†a yra Auk§¦iausias Vie§pats, o mes Ä Jo am¨ini
tarnai. Mes tai pamir§ome. Taip, mes tarnaujame, bet tarnaujame ne
Vie§pa¦iui, o savo jusl¢ms. Mes taip ir netapome vie§pa¦iais. Mes
ne savo jusli¤ valdovai, o j¤ vergai. Tokia ms¤ dabartin¢ situacija.
Tai gal u¨uot ir toliau tarnavus savo jusl¢ms, vert¢t¤ tapti Auk§¦iausiojo Vie§paties tarnu? I§ tikr¤j¤ jusli¤ valdovu galima tapti tik
tapus K‚‰†os tarnu. Kitos galimyb¢s n¢ra. Js turite pasirinkim :
arba bti godƒsa arba gosvƒmiu. Jusli¤ tarn vadina godƒsa, o jusli¤
valdov Ä gosvƒmiu. Jis valdo savo jusles. Kai lie¨uvis u¨simano
paragauti K‚‰†ai nepaaukoto maisto, jis jam sako: ÀLie¨uvi, tau
negalima ragauti §io valgio. Tai ne k‚‰†a-prasƒdam (K‚‰†ai paaukotas maistas).Ð Taip tampama jusli¤ valdovu, gosvƒmiu.
Jei ¨mogus neleid¨ia savo jusl¢ms siekti juslini¤ malonum¤ ir
tarnauja tik K‚‰†ai Ä tai vadinama dvasine tarnyste. H‚‰Œke†a
h‚‰Œkea-sevana„ bhaktir ucyate. Dvasin¢ tarnyst¢ Ä tai savo jusli¤
£traukimas £ veikl , kurios tikslas Ä suteikti d¨iaugsmo jusli¤ valdovui. Auk§¦iausiasis jusli¤ valdovas yra K‚‰†a. ·iuo metu ms¤
jusl¢s tarnauja mums patiems. Tai mƒya, iliuzija. Ta¦iau £trauk¡ savo
jusles £ tarnyst¡ K‚‰†ai, pasieksime tobulum . Mes nestabdome
savo jusli¤ veiklos, o per tarnyst¡ K‚‰†ai jas apvalome. Tai ir yra
K‚‰†os s mon¢.
A¦i u¨ d¢mes£. Ar turite klausim¤?
Bhaktas: rŒla Prabhupƒda, kod¢l Vie§pat£ J¢z¤ Krist¤ vadina
Dievo snumi? Paprastai jei K‚‰†a yra kieno nors snus, tada kaip
J¢zus . . .
rŒla Prabhupƒda: Jokiu bdu ne ÀpaprastaiÐ. K‚‰†a Ä Auk§¦iausiasis T¢vas, ta¦iau kartais, i§ meil¢s, Jis tampa savo bhakto snumi. I§
prigimties K‚‰†a yra ne snus, o t¢vas (aha„ bŒja-prada‹ pitƒ). Ta¦iau
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kartais Jis savo valia tampa kieno nors snumi, kad patirt¤ savo
tarn¤ t¢vi§k ar motini§k meil¡.
Kai tyra§irdis bhaktas kreipiasi £ K‚‰† su malda: ÀO Vie§patie,
a§ svajoju, kad Tu taptum mano snumi,Ð Ä K‚‰†a atsiliepia £ savo
tarno mald . Atsiliepdamas £ DevakŒ ir Vasudevos mald K‚‰†a
tapo j¤ snumi. Ankstesniame gyvenime jie grie¨tai tramd¢ savo
knus. Jie buvo susituok¡, ta¦iau netur¢jo lytini¤ santyki¤. Jie buvo
pasiry¨¡ visai netur¢ti vaik¤, jei Vie§pats nesutiks tapti j¤ snumi.
Tod¢l daugel£ tkstan¦i¤ met¤ jie paskyr¢ grie¨tiems asketi§kiems
¨ygiams. Ir §tai vien gra¨i dien Vie§pats apsirei§k¢ jiems ir
paklaus¢:
Ä Ko js nor¢tum¢te?
Ä Mes norime tokio snaus, kaip Tu.
Ä Tokio kaip A§ tiesiog n¢ra. Man pa¦iam teks tapti js¤ snumi!
Ir Vie§pats K‚‰†a, vis¤ gyv¤j¤ btybi¤ t¢vas, savo valia tampa
bhakt¤ snumi. Ta¦iau visais kitais atvejais Jis yra Auk§¦iausiasis
T¢vas.
Bhaktas: rŒla Prabhupƒda, ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ skai¦iau, kad
tapus i§vaduot ja siela pelnoma visi§ka laisv¢, tokia, koki turi Pats
K‚‰†a, o kartais ir didesn¢. Ar negal¢tum¢te paai§kinti §ios minties?
rŒla Prabhupƒda: Taip. ·tai, pavyzd¨iui, Vasudeva. Jis prana§esnis u¨ pat£ K‚‰† . Arba motina Yaoda. Ar js mat¢te paveiksl ,
vaizduojant£ kaip Yaodƒ virve suri§a K‚‰† ?
Bhaktas: K‚‰†a ten vaizduojamas kaip vaikas?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Auk§¦iausiasis Vie§pats, Dievo Asmuo,
kelia visiems baim¡, bet Jis Pats bijo motinos Yaodos. ÀMamyte,
bk gera, neri§k man¡s, Ä maldauja Jis. Ä A§ tav¡s klausysiu!Ð
Motina Yaoda prana§esn¢ u¨ Diev , K‚‰† . Filosofai
mƒyƒvƒd¨iai (impersonalistai) nori susilieti su Dievu, ta¦iau ms¤
id¢ja Ä tapti prana§esniais u¨ K‚‰† . Kam bti lygiaver¦iam K‚‰†ai,
jei galima J£ pranokti. Ir i§ tikr¤j¤, K‚‰†a i§kelia savo bhaktus auk§¦iau u¨ Save Pat£. Kitas pavyzdys Ä Arjuna. K‚‰†a sutiko tapti jo
ve¨¢ju. Jis buvo tikrasis Kuruk‰etros m§io didvyris, ta¦iau perleido didvyrio laurus savo tarnui Arjunai: ÀArjuna! Tu tapsi m§io
didvyriu, o A§ bsiu tavo ve¨¢jas.Ð
K‚‰†a Ä tai t¢vas, norintis, kad snus pranokt¤ J£ pat£. Jei t¢vas
turi magistro laipsn£, jis nori, kad snus tapt¤ moksl¤ daktaru,
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ir nenurims, kol snus juo netaps. Jis konkuruos su svetimu
¨mogumi, bet jei snus j£ pralenks, t¢vas tik d¨iaugsis. Lygiai taip ir
K‚‰†a, Auk§¦iausiasis Vie§pats, nori, kad Jo tarnas pranokt¤ J£ Pat£.
Tai Jam teikia d¨iaugsm .

Pavergiantis siel

K‚‰†a

ÀMoteris traukia vyr , o vyras Ä moter£, ir nuo tada, kai jie u¨mezga intymius ry§ius, j¤ prisiri§imas prie §io materialaus pasaulio tik
auga . . . Ta¦iau ms¤ netur¢t¤ ¨av¢ti §io materialaus pasaulio spindesys,
mus tur¢t¤ ¨av¢ti K‚‰†a. Jei mes i§ tikr¤j¤ susi¨av¢sime K‚‰†os gro¨iu,
prarasime bet kok£ susidom¢jim netikru materialaus pasaulio gro¨iu.Ð
Materialiame pasaulyje visus domina seksas. Tai negin¦ijamas
faktas. ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ pasakyta: yan maithunƒdi-g‚hamedisukha„ hi tuccham Ä Àvadinamoji §eimyninio gyvenimo laim¢
grind¨iama maithuna, lytiniais santykiais.Ð
Paprastai ¨mogus tuokiasi, nor¢damas patenkinti seksualinius
tro§kimus. Susituok¡s jis susilaukia vaik¤. Kai vaikai u¨auga, dukra
i§teka, o snus veda skatinami to paties tro§kimo Ä sekso. Po to
gimsta vaikai¦iai.
Taip gausinama materiali laim¢ (ryaivarya-prajepsava‹). ry
rei§kia Àgro¨isÐ, aivarya Ä ÀturtaiÐ, prajƒ Ä ÀvaikaiÐ. ¸mogus mano,
kad jam gyvenime nusi§ypsojo laim¢, jei jis turi gra¨i ¨mon , solid¨i s skait banke, gerus snus, dukras, mar¦ias ir t.t. Jei §eimoje
yra gra¨i¤ moter¤, turtai ir daug vaik¤, laikoma, kad §eimos galva
susilauk¢ pasaki§kos s¢km¢s.
K galima pasakyti apie toki s¢km¡? ƒstros (§ventra§¦iai) sako,
kad visa tai t¢ra sekso t¡sinys. Juo viskas ir apsiriboja. Kad ir kaip
stengtum¢m¢s tai pagra¨inti, viena ai§ku Ä tokius pat seksualinius
d¨iaugsmus patiria ir par§ai. I§tisas dienas jie ie§ko i§mat¤ ir jas
¢da, o prisi¢d¡ kergiasi su bet kuo Ä motina, seserimi, dukra Ä jam
visi§kai nesvarbu.
Taigi ƒstros skelbia, kad §iame pasaulyje vergaujame tik tod¢l,
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kad siekiame sekso. Kitaip sakant, esame Kupidono aukos. Kupidonas, Madana, yra sekso dievas. Sekso malonumus patiria tik tas,
£ kurio §ird£ pataiko Madanos str¢l¢s. Vienas i§ K‚‰†os vard¤ yra
Madana-mohana Ä ÀKupidono nugal¢tojasÐ. Kitaip sakant, susi¨av¢jus K‚‰†a u¨mir§tami sekso teikiami malonumai. Tai yra geras
K‚‰†os s mon¢s pa¨angos matas.
Kita ¨od¨io madana reik§m¢ Ä Àsvaiginti, vesti i§ protoÐ. Seksualiniai tro§kimai gali priversti pamesti galv bet kur£ i§ ms¤.
ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ pasakyta: pu„sa‹ striyƒ mithunŒ-bhƒvam eta„
tayor mitho h‚daya-granthim ƒhu‹. ÀVisas materialaus pasaulio gyvenimas grind¨iamas vyro ir moters potraukiu vienas kitam.Ð Moteris
traukia vyr , o vyras Ä moter£, ir nuo tada, kai jie u¨mezga intymius ry§ius, j¤ prisiri§imas prie §io materialaus pasaulio tik auga.
Susituok¡ vyras ir moteris ie§kosi tinkamo bsto ir darbo ar ¨em¢s
kininkauti, nes jiems reikia u¨sidirbti pinig¤ maistui ir kitiems
poreikiams tenkinti. Po to atsiranda suta (vaikai), ƒpta (draugai ir
giminai¦iai) ir vittai‹ (turtai). Taip prisiri§imas prie materialaus
pasaulio tolyd¨io stipr¢ja. O viskas prasideda nuo potraukio sekso
malonumams, madanai.
Ta¦iau ms¤ netur¢t¤ ¨av¢ti §io materialaus pasaulio spindesys,
mus tur¢t¤ ¨av¢ti K‚‰†a. Jei mes i§ tikr¤j¤ susi¨av¢sime K‚‰†os
gro¨iu, prarasime bet kok£ susidom¢jim tuo netikru materialaus
pasaulio gro¨iu. rŒ Yƒmunƒcƒrya ra§o:
yad-avadhi mama ceta‹ k‚‰†a-pƒdƒravinde
nava-nava-rasa-dhƒmany udyata„ rantum ƒsŒt
tad-avadhi bata nƒrŒ-sa…game smaryamƒ†e
bhavati mukha-vikƒra‹ su‰‡hu ni‰‡hŒvana„ ca
ÀNuo tada, kai mane paker¢jo K‚‰†os gro¨is ir ¢miau tarnauti Jo
lotoso p¢doms, a§ kaskart i§ naujo patiriu tikr d¨iaugsm , o
prisimin¡s apie seks susiraukiu ir nusispjaunu.Ð
Taigi K‚‰†a yra Madana-mohana, Madanos, Kupidono nugal¢tojas. Niekas negali atsispirti Madanos kerams, ta¦iau K‚‰†a susi¨av¢j¡s ¨mogus j£ nugal¢s. Kai ¨mogus nugali Madan , jam po koj¤
krenta visas materialus pasaulis. Kitaip £veikti material¤ pasaul£ yra
nepaprastai sunku. K‚‰†a sako ÀBhagavad-gŒtojeÐ [7.14]:
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daivŒ hy e‰ƒ gu†a-mayŒ
mama mƒyƒ duratyayƒ
mƒm eva ye prapadyante
mƒyƒm etƒ„ taranti te
³veikti material¤j£ pasaul£ nepaprastai sunku, ta¦iau, jei mes nusilenksime K‚‰†ai ir parpuol¡ prie Jo lotoso p¢d¤ melsime: ÀK‚‰†a,
gelb¢k mane!Ð Ä K‚‰†a mums pa¨ad¢s: ÀGerai, a§ i§gelb¢siu tave.
Nebijok, A§ btinai tave i§gelb¢siu.Ð Kaunteya pratijƒnŒhi na me
bhakta‹ pra†ayati. ÀO Arjuna, gali paskelbti visam pasauliui,
kad A§ apginsiu Savo tarn , kuris turi vien vienintel£ nor Ä
tarnauti Man.Ð
Deja, ¨mon¢s ne¨ino, kad mums reikia vieno Ä surasti prieglobst£ prie K‚‰†os lotoso p¢d¤. Nieko kito mums nereikia. Visa kita tik
padidins ms¤ prisiri§im prie materialaus pasaulio. ¸mogaus
gyvenimo tikslas Ä i§trkti i§ materialaus pasaulio pinkli¤. Ta¦iau
kaip pasakyta ÀBhƒgavatamÐ: na te vidu‹ svƒrtha-gati„ hi vi‰†um Ä
À¨mon¢s ne¨ino, kad auk§¦iausias gyvenimo tikslas Ä pa¨inti Vi§nu,
K‚‰† Ð.
·tai kod¢l ms¤ laikais taip sunku atversti ¨mones £ K‚‰†os
s mon¡. Ir vis d¢lto Caitanya Mahƒprabhu nurod¢ mums skelbti
K‚‰†os s mon¢s tiesas visame pasaulyje. Mes turime pam¢ginti.
Net jei ¨mon¢s nenor¢s i§girsti, k mes sakome, tai nerei§kia, kad
elgiam¢s neteisingai. Vienintelis reikalavimas mums Ä nenuleisti
rank¤. Mƒyƒ (iliuzija) labai stipri. Tod¢l i§vaduoti gyv sias btybes
i§ mƒyos pinkli¤ n¢ra taip paprasta. Mano Guru Mahƒrƒja tur¢jo
nema¨ai §ventykl¤ Indijoje, ta¦iau kartais jis sakydavo: ÀJei pardav¡s visas §ventyklas atvers¦iau £ K‚‰†os s mon¡ bent vien ¨mog¤,
laiky¦iau, kad £vykd¨iau savo misij .Ð Jis ne kart yra tai sak¡s.
Ms¤ tikslas n¢ra statyti mil¨ini§kas §ventyklas, nors tai btina,
norint skleisti K‚‰†os s mon¡ ir aprpinti bhaktus pastoge, o pad¢ti
pasiklydusioms sieloms atsigr¡¨ti £ K‚‰† . Toks ms¤ pagrindinis
tikslas. Neveltui Bhaktivinoda —hƒkura ir kiti vai‰†avai £sp¢ja mus
nepasiduoti pagundai statyti labai daug ir dideli¤ §ventykl¤, kadangi tai gali nukreipti ms¤ d¢mes£ £ materialius dalykus. Kitaip
sakant, per §ventyklas mes galime u¨mir§ti K‚‰† .
¸inoma, i§ esm¢s materiali¤ dalyk¤ n¢ra. Laikyti k nors
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materija Ä tiesiog iliuzija. Apskritai, egzistuoja tik dvasia. I§ kur
rastis materijai? Auk§¦iausiasis Vie§pats yra Auk§¦iausioji Dvasia,
o kadangi i§ Jo randasi viskas, taip pat ir energija, kuri vadiname
materija, viskas i§ esm¢s yra dvasia.
Bet b¢da ta, kad ¦ia, materialiame pasaulyje, kuris yra ¨emesnioji K‚‰†os energija, egzistuoja galimyb¢ u¨mir§ti K‚‰† . ¸mon¢s visa
galva pasin¢r¡ £ veikl Ä ypa¦ tai gerai matyti Vakaruose Ä jie kuria
tiek daug materiali¤ patogum¤, kad visai u¨mir§ta apie K‚‰† .
O juk i§skyrus K‚‰† ir Jo energijas niekas daugiau neegzistuoja. Nƒrada Munio ¨od¨iais: ida„ hi viva„ bhagavƒn ivetara‹ Ä À·is
pasaulis yra K‚‰†a, Bhagavƒnas.Ð Nei§man¢liai suvokia §£ pasaul£
kaip atskir nuo Bhagavƒno, ta¦iau mahƒ-bhƒgavatai, tyram bhaktui,
s vokos materija ir dvasia neegzistuoja, nes jis visur regi K‚‰† .
¸velgdamas £ tai, k mes vadiname materija, jis mato K‚‰†os energijos aprai§k (pari†ƒma-vƒda). Vie§pats Caitanya pateikia §tai tok£
pavyzd£:
sthƒvara-ja…gama dekhe, nƒ dekhe tƒra mrti
sarvatra haya nija i‰‡a-deva-sphrti
Tyras Vie§paties tarnas, ¨velgdamas £ med£, u¨mir§ta, kad mato
med£, jis regi K‚‰†os energij . Kai tik jis pamato K‚‰†os energij , jis
pamato Pat£ K‚‰† . Taigi vietoj med¨io jis regi K‚‰† .
Dar vienas pavyzdys: saul¢ ir saul¢s §viesa. Matydamas saul¢s
§vies , js i§syk pagalvojate apie saul¡, ar ne tiesa? Rytais u¨ lango
matydamas saul¢s spindulius js i§syk prisimenate saul¡? Neabejojate, kad saul¢ yra danguje, nes ¨inote, kad be saul¢s negali bti
saul¢s §viesos. Lygiai taip ¨velgdami £ pasaul£ mes tur¢tume i§syk
prisiminti K‚‰† ir pagalvoti, kaip aplinkinio pasaulio daiktai yra
susij¡ su K‚‰†a, nes visa tai yra Jo energijos aprai§kos. Kadangi
energija yra neatsiejamai susijusi su savo §altiniu, pa¨inusieji K‚‰†
ir Jo energijas aplink mato tik K‚‰† . Jiems materialus pasaulis
papras¦iausiai neegzistuoja. Tobulum pasiekusiam bhaktui viskas
yra dvasia (sarva„ khalv ida„ brahma).
Taigi mes turime lavinti savo reg , kad visur reg¢tume K‚‰† .
Toks lavinimas pats savaime jau yra dvasin¢ tarnyst¢ K‚‰†ai,
vadinasi, jis padeda mums dvasi§kai apsivalyti.
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sarvopƒdhi-vinirmukta„
tat-paratvena nirmalam
h‚‰Œke†a h‚‰Œkeasevana„ bhaktir ucyate
³sis monin¡ K‚‰† mes i§syk atsikratome melaging¤ tapatyb¢s £vardijim¤, ir ms¤ rega, liesmas, uosl¢ bei kitos jusl¢s tampa nirmala,
t.y. apsivalo, nes mes £traukiame jas £ tarnyst¡ K‚‰†ai. Taip mes £gyjame geb¢jim reg¢ti K‚‰† visur. Kol ms¤ regos jusl¢ sutepta, mes
negalime matyti K‚‰†os, bet kai praktikuojant dvasin¡ tarnyst¡ ji
apsivalys, matysime tik K‚‰† ir nieko, i§skyrus K‚‰† .
Kupidonas Ä vienas i§ iliuzin¢s materialios energijos tarn¤,
ta¦iau jei mes visi§kai pasinersime £ K‚‰†os s mon¡, Kupidonas
negal¢s perverti ms¤ §irdies savo str¢l¢mis. Jam tai bus ne£manoma. ·i mint£ gerai iliustruoja Haridƒsos —hƒkuros istorija. Kart
Haridƒs —hƒkur (tada jis dar buvo visai jaunas) vidury nakties
aplank¢ prostitut¢ ir tiesiai prisipa¨ino Haridƒsai norinti su juo
myl¢tis. Haridƒsa —hƒkura papra§¢ jos pris¢sti ir tar¢: ÀA§ patenkinsiu tavo nor , bet pirma turiu baigti kartoti Hare K‚‰†a mantr .Ð
³sivaizduokit Ä tamsi naktis, prie§ais Haridƒs —hƒkur gra¨i jauna
moteris, silanti savo kn , o jis rami¤ ramiausiai kartoja Hare
K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare/Hare Rƒma, Hare
Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare. Jis taip ir nesiliov¢ kartoj¡s mantr ,
tad jos norams nebuvo lemta i§sipildyti.
Taigi, jei esame visi§kai pasin¢r¡ £ K‚‰†os s mon¡, Kupidonas
negali perverti savo str¢l¢mis ms¤ §irdies. Prie§ais bhakt gali stov¢ti tkstan¦iai gra¨uoli¤, ta¦iau jis i§liks ramus. Jis regi moteris
kaip K‚‰†os energij : ÀJos priklauso K‚‰†ai, jos skirtos Jam.Ð
Bhakto pareiga Ä £traukti visas gra¨ias moteris £ tarnyst¡ K‚‰†ai,
o ne linksmai su jomis praleisti laik . Kupidono str¢l¢s at§oka nuo
bhakto §irdies, nes jo akimis visas pasaulis yra susij¡s su K‚‰†a. ·tai
kas yra tikrasis pasaulio atsi¨ad¢jimas. Jis negalvoja apie juslinius
malonumus ir tod¢l nieko nesisavina, jis visk panaudoja K‚‰†os
tarnystei ir stengiasi £ j £traukti kuo daugiau ¨moni¤. Tokia K‚‰†os
s mon¢s metodo esm¢.
A¦i u¨ d¢mes£.

4
Dvasinis
mokytojas

Apie dvasinius §arlatanus

Los And¨elas, 1968 m. gruod¨io 30 d. Televizijos kompanijos CBS
naujien¤ ¨urnalistas pra§o rŒl Prabhupƒd pakomentuoti septintojo
de§imtme¦io pabaigos fenomen , kai tarsi grybai po lietaus ima dygti
£vairs ÀguruÐ, kurie ¨ada ¨mon¢ms suteikti gali , £tak , i§mokyti
i§vengti streso ar pasiekti i§sivadavim . ·iame negailestingai atvirame
interviu rŒla Prabhupƒda nuvainikuoja daugel£ to meto Àreligini¤Ð
mokym¤ ir praktik¤. rŒla Prabhupƒda nesivar¨ydamas parei§kia: ÀDievu
apsiskelb¡s ¨mogus yra did¨iausias niek§as.Ð
¸urnalistas: A§ manau, kad daugelis ms¤ skaitytoj¤ ir apskritai
¨moni¤ Jungtin¢se Valstijose ne¨ino k ir galvoti apie ne¨inia i§ kur
ms¤ §alyje atsiradusius ¨mones, kurie skelbiasi guru ir dievais. Jie
dygsta tarsi grybai po lietaus ir skelbia . . .
rŒla Prabhupƒda: Galiu jus patikinti, kad jie kalba visi§kas
kvailystes.
¸urnalistas: Ar negal¢tum¢te tai pakomentuoti pla¦iau?
rŒla Prabhupƒda: Dar pridur¦iau, kad visi jie niek§ai.
¸urnalistas: Ir tas garsusis, kuris pardavin¢ja mantras meditacijai?
rŒla Prabhupƒda: Galiu vie§ai pareik§ti, kad tai niek§as, kokio
pasaulis nemat¢.
¸urnalistas: Ar negal¢tum¢te savo mint£ paai§kinti pla¦iau, kaip
nors j pagr£sti, nes ms¤ skaitytojai . . .
rŒla Prabhupƒda: I§ jo elgesio galima spr¡sti, kad jis yra u¨kiet¢j¡s suk¦ius. Jo net nereikia pa¨inoti, jo poelgiai visk pasako. Vienu
dalyku negaliu nesisteb¢ti: priimta manyti, kad Vakaruose gyvena
pa¨angs ¨mon¢s Ä tik kod¢l jie leid¨iasi toki¤ niek§¤ mulkinami?
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¸urnalistas: Manau, ¨mon¢s ie§ko ka¨ko ne£prasta, ir ¦ia pasirodo
tokie kaip jis . . .
rŒla Prabhupƒda: Taip, bet ¨mon¢s nori pigios prek¢s ir d¢l to gali
kaltinti tiktai patys save. ·tai ms¤ mokiniai Ä jie pigiomis prek¢mis neprekiauja. Ms¤ pirmoji s lyga Ä auk§ta ¨mogaus moral¢.
Suprantate? Mes neduodame £§ventinimo tiems, kurie nesilaiko
dorov¢s norm¤, mes j¤ nepriimame £ ms¤ bendrij . O vadinamieji
guru sako ¨mon¢ms: ÀDarykit k tik norit. Sumok¢kite man trisde§imt penkis dolerius ir a§ jums duosiu mantr .Ð Suprantate kas ¦ia
vyksta? ¸mon¢s nori bti apgauti, tod¢l ir atsiranda £vairaus plauko
§arlatan¤. ¸mon¢s nem¢gsta disciplinos. Jie turi pinig¤ ir mano,
kad u¨mok¢j¡ i§kart gaus k tik nori.
¸urnalistas: Grei¦iausias kelias £ roj¤.
rŒla Prabhupƒda: Btent. Juk tai papras¦iausiai kvaila.
¸urnalistas: Leiskite paklausti Ä nors a§ ir turiu savo nuomon¡, Ä
kod¢l js¤ manymu jaunimas §iandien vis labiau domisi Ryt¤
religijomis?
rŒla Prabhupƒda: Tod¢l, kad j¤ jau netenkina js¤ materialistin¢
gyvensena. Ypa¦ ¦ia, Amerikoje, atrodyt¤ yra visko per akis, kad
gal¢tum gyventi savo malonumui. Js turite pakankamai maisto,
moter¤, vyno, nam¤ Ä pakanka visko. Nepaisant to, js¤ §alyje
nepatenkint¤ ir ne¨inan¦i¤ kaip gyventi ¨moni¤ kur kas daugiau
nei neturtingoje Indijoje. Taip, Indija neturtinga, ta¦iau ji i§saugojo
savo sen j dvasin¡ kultr . Tod¢l ten daugiau dvasin¢s ramyb¢s.
Tai rodo, kad materialioji pa¨anga pati savaime negali laiduoti vidinio pasitenkinimo. Ie§kantieji tikros laim¢s renkasi dvasin£ gyvenim . Tik taip ¨mogus gali bti laimingas. ¶ia ¨mon¢s klaid¨ioja
patamsiais. Jie neturi vilties. Jie ne¨ino, kurlink eiti. Jie neturi tikslo.
Dvasin£ gyvenim pasirink¡s ¨mogus ¨ino, k daro ir kur eina. Jam
viskas ai§ku.
¸urnalistas: Kitaip sakant js manote, kad Vakaruose veikian¦iuose maldos namuose, tarkim sinagogoje ar ba¨ny¦ioje, ¨mon¢s neranda tikro dvasingumo? Norite pasakyti, j¤ skelbiamos tiesos niekam
ne£domios? O gal jos netinkamai pateikiamos?
rŒla Prabhupƒda: Imkime, pavyzd¨iui, Biblij . Ji paskelbta ¨iloje
senov¢je ir skirta dykumoje gyvenusioms primityvioms tautel¢ms,
gana menkai i§prususiems ¨mon¢ms. Anuomet, Senojo Testamento
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laikais, pakako pasakyti: ÀDievas yra, Dievas sukr¢ pasaul£.Ð Nors
tai tiesa, ms¤ dienomis, kai mokslas padar¢ toki did¨iul¡ pa¨ang , ¨mon¢s nori ¨inoti labai smulkiai, kaip vyko pasaulio krimas.
Suprantate? Deja, Biblija nepateikia smulkaus mokslinio paai§kinimo. O ba¨ny¦ia negali nieko pridurti. Tod¢l ¨mon¢s ir jau¦ia
nepasitenkinim . Ba¨ny¦ios lankymas ir malda j¤ netenkina.
Be to, vadinamieji religiniai lyderiai nesilaiko pa¦i¤ svarbiausi¤
religijos priesak¤. Pavyzd¨iui, Senajame Testamente yra de§imt
Dievo £sakym¤ Ä vienas j¤ liepia: ÀNe¨udyk.Ð Ta¦iau krik§¦ioni§kajame pasaulyje ¨udymas yra pla¦iai paplit¡s. Religiniai lyderiai
laimina skerdykl¤ egzistavim ir net sukr¢ gudri teorij , neva
gyvnai neturi sielos. Taip pats budelis virsta auka.
O kai mes klausiame: ÀKod¢l js toleruojate toki nuod¢m¡, kaip
¨udymas?Ð Ä dvasininkai atsisako kalb¢ti §iuo klausimu. Visi tyli
kaip vandens £ burn pris¢m¡. Tai rei§kia, kad jie s moningai nesilaiko Dievo £sakym¤. Apie kok£ religini¤ priesak¤ laikym si ¦ia
galima kalb¢ti? Juk pasakyta: ÀNe¨udyk.Ð Kod¢l jie ¨udo? K js
pasakysite?
¸urnalistas: Js klausiate man¡s?
rŒla Prabhupƒda: Taip.
¸urnalistas: ÀNe¨udykÐ, be abejoni¤, yra viena etikos norm¤ . . . Ji
yra nesenstanti ir niekad nepraras aktualumo. Ta¦iau ¨mon¢s i§
tikr¤j¤ ne itin domisi . . .
rŒla Prabhupƒda: Taip, btent. Jie ne itin domisi religija, o jei ir
domisi, tai tik d¢l aki¤. Jei js nesilaikote religini¤ priesak¤, kuo
apskritai pasirei§kia js¤ religingumas?
¸urnalistas: A§ su jumis nesigin¦iju. Ma¨a to, a§ su jumis visi§kai
sutinku. Visi§kai. Visa tai kvaila. ÀNe¨udykÐ, ÀNetur¢k kit¤ Diev¤,
tik Mane vien Ð, ÀNegeisk n¢ vieno daikto, kuris yra tavo artimoÐ,
ÀGerbk savo t¢v ir motin Ð . . . Tai puiks . . .
rŒla Prabhupƒda: ÀNegeisk svetimos moteries?Ð Tik kas vykdo §£
£sakym !?
¸urnalistas: Ma¨ai kas.
rŒla Prabhupƒda: Tad koki jie turi teis¡ vadintis religingais ¨mon¢mis? O be religijos ¨moni¤ visuomen¢ niekuo nesiskiria nuo
gyvuli¤ bandos.
¸urnalistas: Suprantama. Ta¦iau nor¢¦iau paklausti §tai ko: kuo
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js¤ de§imties Dievo £sakym¤ supratimas skiriasi nuo tradicin¢s j¤
traktuot¢s jud¢j¤ krik§¦ioni¤ etikoje?
rŒla Prabhupƒda: Niekuo, ta¦iau, kaip jau sakiau, niekas grie¨tai
nesilaiko de§imties Dievo £sakym¤. A§ tiesiog raginu vykdyti Dievo
£sakymus. Tokia mano ¨inia.
¸urnalistas: Kitaip sakant, js raginate vykdyti §iuos priesakus.
rŒla Prabhupƒda: Taip. A§ neraginu krik§¦ioni¤ atsiversti £ hinduizm , tiesiog pra§au j¤ vykdyti savo religijos £sakymus. A§ padarysiu jus geresniu krik§¦ioniu nei iki §iol buvote, tai mano misija.
A§ neteigiu, kad js¤ tradicin¢je religijoje n¢ra Dievo, kad Jis yra
tik ms¤ religijoje, tiesiog raginu klausyti Dievo. Nesakau: ÀJs privalote pripa¨inti, kad Dievo vardas yra K‚‰†a, kad kit¤ vard¤ Jis
neturi.Ð Jokiu bdu, a§ sakau: ÀKlausykite Dievo. Pasistenkite
pamilti Diev .Ð
¸urnalistas: Performuluosiu klausim . Jei js¤ tikslai sutampa su
jud¢j¤ krik§¦ioni¤ etikos tikslais, kod¢l jaunimas ir vyresni ¨mon¢s
yra nusivyl¡, kod¢l jie vis labiau linksta prie rytieti§k¤ religij¤?
Kod¢l btent prie rytieti§k¤, jei jos nesiskiria nuo vakarieti§k¤?
rŒla Prabhupƒda: Tod¢l, kad judaizmas ir krik§¦ionyb¢ nemoko,
kaip vykdyti £sakymus kasdieniniame gyvenime. O a§ tai darau.
¸urnalistas: Kitaip sakant, js mokote to, kas, js¤ manymu,
pad¢s ¨mon¢ms praktikoje, kasdieniame gyvenime, pasiekti visi§k
¨mogaus dvasios savirai§k .
rŒla Prabhupƒda: Meil¢s Dievui moko ir Biblija, ir ÀBhagavadgŒtƒÐ. Ta¦iau §iandienos religiniai veik¢jai nemoko kaip myl¢ti
Diev , o a§ mokau Ä §tai ir visas skirtumas. Jaunimui tai patinka.
¸urnalistas: Na gerai, vadinasi, tikslai sutampa, skiriasi tik j¤
pasiekimo metodas?
rŒla Prabhupƒda: Ne Ä sutampa ir tikslai, ir metodas. Ta¦iau vadinamieji religiniai lyderiai, skirtingai nei a§, nemoko kaip §£ metod
pritaikyti prakti§kai.
¸urnalistas: Nor¢¦iau paklausti apie tai, su kuo pastaruoju metu
vis da¨niau tenka susidurti. Did¨iausias sunkumas, trukdantis
vyrams ir moterims myl¢ti Diev ir vykdyti de§imt Dievo £sakym¤
yra . . . kaip ¦ia tiksliau pasakius . . . seksualin¢ problema. ¸inoma,
tai, k sakau, yra akivaizdu. Mums visiems su tuo teko susidurti.
rŒla Prabhupƒda: Taip, visiems.
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¸urnalistas: Nejaugi Vakar¤ kultroje ir religijoje n¢ra nieko, kas
pad¢t¤ jaunimui susidoroti su §ia sud¢tinga problema? A§ pats tai
patyriau. Patyr¢me visi. Ar js¤ mokymas gali pasilyti k nors, £
k jaunimas gal¢t¤ atsiremti? Jei taip, k konkre¦iai?
rŒla Prabhupƒda: A§ raginu savo mokinius tuoktis. A§ nesitaikstau su tuo, kad mano mokiniai gyvent¤ su savo draug¢mis Ä taip
neturi bti. Ne. Reikia susituokti ir gyventi kaip dera padoriam
¨mogui.
¸urnalistas: Paklausiu paprastai: k daryti su paaugliais Ä keturiolikme¦iais, penkiolikme¦iais, §e§iolikme¦iais?
rŒla Prabhupƒda: Be kita ko, mes mokome jaunuolius brahmacƒryos, t.y. mokome juos laikytis skaistos £¨ad¤, tramdyti jusles. Ved¤
kultroje santuokos sudaromos, kai vaikinai pasiekia dvide§imt
ketveri¤ Ä penkeri¤, o merginos §e§iolikos Ä septyniolikos met¤
am¨i¤. K‚‰†os s mon¢ teikia jiems dvasin£ pasitenkinim , tod¢l jie
domisi ne vien seksu. Mes nesakome: ÀNebendraukite su moterimis, atsisakykite lytinio gyvenimo.Ð Mes tiesiog deriname visk
su auk§¦iausiais K‚‰†os s mon¢s principais. Tai duoda puiki¤
rezultat¤.
¸urnalistas: Vadinasi, js¤ mokiniai negrau¨ia nag¤ ir nesako: ÀA§
neprisiliesiu prie jos (jo)? Jie turi kuo pakeisti seks ?Ð
rŒla Prabhupƒda: Taip, jie turi auk§tesn£ skon£. Juos labiau vilioja
K‚‰†os s mon¢. K‚‰†os s mon¢ i§ties veiksminga. A§ mokau vakarie¦ius kaip sutramdyti seksualinius impulsus. Visi mano mokiniai,
kuriuos ¦ia matote, yra amerikie¦iai. A§ j¤ neatsive¨iau i§ Indijos.
¸urnalistas: Nor¢¦iau su¨inoti js¤ nuomon¡ apie tokius ¨mones,
kaip tas garsusis mantromis prekiaujantis guru. Nuo jo nusigr¡¨¢
nema¨ai ¨moni¤, tarp j¤ ir a§ pats. Mano dukra kur£ laik buvo jo
pasek¢ja, bet dabar ji baisiai nusivylusi.
rŒla Prabhupƒda: Psichologi§kai tai galima paai§kinti tuo, kad
Vakaruose ¨mon¢s, vis¤ pirma jaunimas, linksta prie dvasinio
gyvenimo. Jei kas nors ateina pas mane ir sako: ÀSvƒmŒjŒ, £§ventinkite mane £ savo mokiniusÐ, a§ atsakau: ÀJs turite laikytis keturi¤ reguliatyvi¤j¤ taisykli¤: nevalgyti m¢sos, ne¨aisti azartini¤
¨aidim¤, nesisvaiginti ir atsisakyti draud¨iamo sekso.Ð Daugelis
pab¢ga. Bet tas prekiautojas mantromis nereikalauja laikytis joki¤
apribojim¤. Jis pana§us £ gydytoj , kuris sako: ÀDarykite k norit,
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tik gerkite mano paskirtus vaistus ir js pasveiksit.Ð Toks gydytojas
visada bus labai populiarus.
¸urnalistas: Taip. Toks gydytojas nema¨ai ¨moni¤ nuvarys £ kapus,
bet vis tiek bus labai m¢gstamas.
rŒla Prabhupƒda: Taip (juokiasi). Tikras gydytojas sako: À·itai
jums u¨drausta. Privalote laikytis dietos.Ð ¸mon¢ms tai nepatinka,
jie nori, kad baland¨iai patys krist¤ jiems £ burn . ³vairaus plauko
§arlatanai tuo naudojasi ir mulkina ¨mones. Jiems tai tikros aukso
kasyklos, nes ¨mon¢s patys nori bti apgauti.
ÀReikia pasinaudoti §ia galimybe!Ð. Suprantate? Jis ima psti
migl ¨mon¢ms £ akis: ÀTu Ä Dievas, visi mes Ä Dievai. Js tai
papras¦iausiai u¨mir§ote, jums tereikia tai £sis moninti. ·tai jums
mantra Ä kartokite j ir tapsite Dievu. Js bsite galingas. Tramdyti jusli¤ n¢ra jokio reikalo. Gerkite. Neribokite lytinio gyvenimo Ä
darykite kas jums §aus £ galv .Ð
¸mon¢ms tai patinka. ÀPenkiolika minu¦i¤ meditacijos ir a§ jau
Dievas! Ir tai kainuos vos trisde§imt penkis dolerius.Ð Tokiu pasilymu susigundys milijonai. Amerikie¦iams trisde§imt penki doleriai n¢ra jau tokia didel¢ suma. Padauginkite j i§ milijono ir js
gausite trisde§imt penkis milijonus doleri¤ (juokiasi).
Mes neu¨siimame tokiomis aferomis. Mes sakome, kad jei js i§
tikr¤j¤ norite gyventi dvasi§kai, js turite laikytis tam tikr¤ apribojim¤. ÀNe¨udyk!Ð, Ä skelbia £sakymas. Tod¢l a§ niekada nepasakysiu: ÀGalite ¨udyti, gyvnas nieko nejau¦ia, jis neturi sielos.Ð ¸inot,
mes ne §arlatanai ir neapgaudin¢jame ¨moni¤.
¸urnalistas: Tokie dalykai atbaid¢ daugyb¡ jaun¤ ¨moni¤.
rŒla Prabhupƒda: Tod¢l a§ js¤ pra§au mums pad¢ti. Ms¤ jud¢jimas nepaprastas. Jis pad¢s js¤ §aliai. Jis pad¢s visai ¨monijai. Tai
pasitik¢jimo vertas jud¢jimas. Mes ne suk¦iai ir ne §arlatanai. Jis yra
sankcionuotas.
¸urnalistas: Kas j£ sankcionavo?
rŒla Prabhupƒda: K‚‰†a, Dievas. Indijoje K‚‰†os s mon¢s filosofija turi milijonus pasek¢j¤, jie sudaro a§tuoniasde§imt procent¤ vis¤
gyventoj¤. Pakalbinkite bet kur£ ind Ä jis nema¨ai papasakos jums
apie K‚‰†os s mon¡.
¸urnalistas: Js i§ tikr¤j¤ manote, kad js¤ jud¢jimas gali susilaukti realios s¢km¢s ¦ia, Amerikoje?
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rŒla Prabhupƒda: Sprend¨iant i§ to, k
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a§ matau, mes turime
nema¨ai §ans¤. Mes juk nesakome: ÀI§si¨ad¢kite savo religijos ir
d¢kit¢s prie ms¤.Ð Mes sakome: ÀVykdykite bent savo religinius
priesakus. O jau tada, jei panor¢site, mokykit¢s drauge su mumis.Ð
Juk magistro laipsn£ gav¡s studentas, neretai vyksta toliau studijuoti
£ u¨sienio universitet . Kyla klausimas, kod¢l? Ogi tod¢l, kad jis nori
pasisemti daugiau ¨ini¤. Lygiai taip ¨ini¤ galima pasisemti i§ bet
koki¤ §ventra§¦i¤. Bet jei js galite j¤ daugiau pasisemti i§ K‚‰†os
s mon¢s jud¢jimo, kod¢l gi jums neprisijungti prie ms¤? Jei js
i§ ties¤ tikite, js juk nesakysite: ÀNe, a§ krik§¦ionisÐ arba ÀNe, a§
jud¢jas, a§ negaliu dalyvauti js¤ susitikimuose.Ð Argi js sakysite:
ÀA§ negaliu jums leisti kalb¢ti mano ba¨ny¦ioje?Ð Jei a§ kalbu apie
Diev , argi js prie§tarausite.
¸urnalistas: Visi§kai su jumis sutinku.
rŒla Prabhupƒda: A§ pasireng¡s susitikti ir pasikalb¢ti su bet
kuriuo dievotu ¨mogumi. Mes gal¢tume aptarti kaip pad¢ti ¨mon¢ms. Ta¦iau ¨mon¢s sunkiai i§siskiria su stereotipais. Jei ¨mogus,
laikydamasis kurios nors religijos priesak¤ pamilo Diev , vadinasi jis i§pa¨£sta nepriekai§ting religij . Ta¦iau jei religija skatina j£
garbinti turtus, kyla klausimas, ko verta tokia religija?
¸urnalistas: Js teisus.
rŒla Prabhupƒda: Ms¤ vienintelis kriterijus Ä meil¢ Dievui. Mes
neraginame js¤ i§pa¨inti krik§¦ionyb¡, islam arba hinduizm .
Mus domina viena: ar js¤ meil¢ Dievui stipr¢ja. Ta¦iau ¨mon¢s
kalba: ÀDievas Ä koks Dievas? A§ pats Dievas.Ð Suprantate? ·iandien visiems per§ama mintis, kad jis pats yra Dievas.
¸urnalistas: Gal js mat¢te vieno garsaus nuolat besi§ypsan¦io
guru su sais ir suplota nosimi nuotrauk ? Prie§ mirt£ jis parei§k¢
es s Dievas.
rŒla Prabupƒda: Dievas? Dar vienas niek§as! Matote, kas vyksta!
Apsiskelb¢ Dievu. Tai rodo, kad ¨mon¢s ¨alio supratimo neturi apie
Diev . ³sivaizduokit Ä a§ ateinu pas jus ir sakau, kad esu Jungtini¤
Valstij¤ prezidentas. Js tuo patik¢site?
¸urnalistas: (Juokiasi.) Ne, nemanau.
rŒla Prabhupƒda: Ak, tie niek§eliai! ¸mon¢s laiko juos Dievais,
nes ne¨ino, kas yra Dievas Ä §tai kur problema.
¸urnalistas: Teigti, kad esi Dievas . . . visi§kas absurdas.
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rŒla Prabhupƒda: Niekuo ne geresnis ir tas, kuris §arlatan laiko

Dievu. Dievu apsiskelb¡s ¨mogus yra did¨iausias niek§as. Suk¦i¤
suk¦ius. Jo apgautas ¨mogus irgi geras niek§elis. Jis ne¨ino, kas yra
Dievas. Jis mano, kad Diev galima pigiai nusipirkti turguje.
¸urnalistas: ¸inoma, juk Vakar¤ religijos moko, kad ¨mogus yra
sukurtas pagal Dievo paveiksl ir pana§um . Vadinasi, Dievas
tur¢t¤ bti pana§us £ ¨mog¤.
rŒla Prabhupƒda: Js turite tiek daug mokslinink¤! Gal vert¢t¤
i§siai§kinti, kaip i§ tikr¤j¤ atrodo Dievas, £ k Jis pana§us. Kur tokia
mokslo £staiga? Js turite daugyb¡ mokslo £staig¤ Ä mokslo tyrimo, technologijos institutai. Bet kur mokslo £staiga, tirianti Dievo
klausim ? Ar yra tokia mokslo £staiga?
¸urnalistas: Atvirai kalbant, §iandien tokios mokslo £staigos mes
neturime.
rŒla Prabhupƒda: Tai ir yra did¨iausia b¢da. K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas Ä tai savoti§ka mokslo £staiga, besispecializuojanti Dievo pa¨inimo klausimu. Jei mokysit¢s drauge su mumis, nepaklisite ant
kabliuko kokiam nors Dievu apsiskelbusiam §arlatanui. Dievu
pripa¨insite tik Pat£ Diev . Mes suteikiame ¨ini¤ apie bt£, kuri
egzistuoja anapus materialaus pasaulio. Materialus pasaulis tai atsiranda, tai v¢l i§nyksta, ta¦iau Dievas ir Jo dvasin¢ energija egzistuoja am¨inai. Mes, gyvosios btyb¢s, taip pat esame am¨inos Ä mes
neturime nei prad¨ios, nei pabaigos. K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas
moko, kaip patekti £ am¨in , dvasin£ pasaul£, pasaul£, kuriame
vie§patauja Dievas.
¸urnalistas: ¸mon¢s btent to ir siekia.
rŒla Prabhupƒda: Taip, tikrai. Kiekvienas i§ ms¤ siekia bti laimingas Ä ir tai suprantama, nes tai kiekvienos gyvosios btyb¢s prigimtin¢ teis¢. ¸mogus sukurtas bti laimingu, tik jis ne¨ino, kur
ie§koti savo laim¢s. Jis ie§ko laim¢s pasaulyje, kur visi patiria keturi¤ r§i¤ kan¦ias Ä gimim , senatv¡, ligas ir mirt£. Mokslininkai
siekia bti laimingi patys ir padaryti laimingais kitus ¨mones. Bet
ar yra toks mokslininkas, kuriam pavyko £veikti senatv¡, ligas, mirt£
ir persiknijim . Ar kam nors yra tai pavyk¡?
¸urnalistas: Nemanau.
rŒla Prabhupƒda: Tai kas jiems trukdo? Kod¢l jie nesusim sto:
ÀMes padar¢me mil¨ini§k pa¨ang , bet k mes pasiek¢me §iose
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keturiose srityse?Ð Ogi nieko. Nepaisant to, jie giriasi laim¢jimais
§vietimo ir nauj¤ technologij¤ krimo srityse. Ta¦iau esminis klausimas, keturi¤ r§i¤ kan¦i¤ £veikimas, iki §iol nei§spr¡stas. Ar
ne tiesa?
Mokslininkai daug pasiek¢ medicinos srityje, ta¦iau ar sukurti vaistai, kurie leist¤ mums tvirtinti: ÀNuo §iol nepagydom¤ lig¤
n¢ra.Ð Ar yra tokie vaistai? Ne, n¢ra. Tai apie koki pa¨ang mes
galime kalb¢ti? ·iandien lig¤ tik daug¢ja.
Mokslininkai sukr¢ branduolinius ginklus. K gero jie duoda
¨mogui? Juk tai papras¦iausias ¨udymo instrumentas. Ar sukurta
kokia nors priemon¢, kuri pad¢t¤ ¨mon¢ms i§vengti mirties? Tai
bt¤ tikras laim¢jimas. Ta¦iau ¨mon¢s mir§ta kas sekund¡, o mokslas tuo tarpu sukuria ginkl , kuris paspartina j¤ mirt£. ·tai ir viskas.
Argi tai prie¨astis did¨iuotis? Taigi mirties klausimas vis dar teb¢ra
nei§spr¡stas.
Ma¨a to, bandoma kovoti su gyventoj¤ pertekliumi. K jie gali
padaryti, juk kas minut¡ planetos gyventoj¤ padaug¢ja §imtu. Tokia
statistika.
Vadinasi, gimimo problemos sprendimas taip pat nesurastas,
nesurastas nei mirties, nei lig¤, nei senatv¢s problem¤ sprendimas.
Net didysis Ein§teinas nei§veng¢ senatv¢s ir mirties. Kod¢l gi
jam nepavyko sustabdyti senatv¢s? Juk kiekvienas stengiasi i§likti jaunas, bet kyla klausimas, kaip tai padaryti? Mokslininkai net
nebando spr¡sti §ios problemos, nes jie papras¦iausiai nepaj¢gs tai
padaryti.
Jie pu¦ia visiems migl £ akis Ä §tai ir viskas. O §tai K‚‰†os
s mon¢ silo vis¤ §i¤ problem¤ sprendimo bd . Apie j£ pasakoja
ÀBhagavad-gŒtƒÐ. Tegul jie ima ir pasiai§kina, k daryti. Bent vardan
eksperimento.

Tikras dvasinis mokytojas

ÀDvasinis mokytojas niekada nepasakys, kad jis Dievas . . . Dvasinis
mokytojas pasakys: ÀA§ Ä Dievo tarnas.Ð 1973 m. rugs¢j£ kalb¢damas
Stokholmo universiteto studentams rŒla Prabhupƒda apibr¢¨ia a§tuonis
svarbiausius bruo¨us, kurie, pasak Ved¤ mokymo, yra bdingi tikram
dvasiniam mokytojui. Juos ¨inant gal¢sime atskirti §ventuosius nuo
§arlatan¤.
Norint prad¢ti dvasin£ gyvenim btina atitikti du reikalavimus. Kaip mok¢ rŒ Caitanya Mahƒprabhu, mums reikalinga tiek
Auk§¦iausiojo Vie§paties, tiek ir dvasinio mokytojo malon¢.
brahmƒ†ˆa bhramite kona bhƒgyavƒn jŒva
guru-k‚‰†a-prasƒde pƒya bhakti-latƒ-bŒja
Gyvosios btyb¢s klajoja po visat Ä kei¦iasi j¤ knai, gyvenimo
vietos, planetos. Brahmƒ†ˆa bhramite: jos sukasi materialiosios visatos ratu. Mokslas apie sielos persiknijim ir jos klajones po £vairias planetas, §iuolaikiniams §viet¢jams visi§kai ne¨inomas. Mes j£
paai§kinome ms¤ knygoje ÀAnapus laiko ir erdv¢sÐ.
Jei turite guru, jis pad¢s jums persikraustyti i§ §ios planetos tiesiai £ dvasin£ dang¤, Vaiku†‡halok , kur egzistuoja nesuskaitoma
daugyb¢ dvasini¤ planet¤. Auk§¦iausioji dvasinio dangaus planeta Ä K‚‰†os planeta, Goloka V‚ndƒvana. K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas
siekia skleisti informacij , kaip patekti tiesiai £ Golokos V‚ndƒvanos
planet , K‚‰†alok . Tai ms¤ misija.
Kuo skiriasi materialusis pasaulis nuo dvasinio? Skiriasi tuo,
kad materialiame pasaulyje pagal prigimt£ am¨ina btyb¢ yra priversta keisti kn . Ajo nitya‹ ƒvato 'ya„ purƒ†o na hanyate
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hanyamƒne arŒre. Mirus materialiam knui patys mes ne¨vame Ä
mes persiknijame £ vien i§ 8 400 000 gyvyb¢s form¤. Jalajƒ navalak‰ƒ†i. Yra 900 000 vandens gyvi¤, 2 000 000 r§i¤ med¨i¤ ir
augal¤, 1 100 000 r§i¤ vabzd¨i¤, 1 000 000 r§i¤ pauk§¦i¤ ir
3 000 000 r§i¤ gyvn¤. Galiausiai mes £siknijame ¨mon¢mis ir
tada tik nuo ms¤ priklauso, ar sugr£§ime £ ¨emesni sias gyvyb¢s
formas ir v¢l persiknysime i§ vieno kno £ kit , ar nukeliausime £ dvasin£ dang¤, £ auk§¦iausi j dvasin¡ planet Ä Golok
V‚ndƒvan . Rinktis mums. ¸mogaus knas suteikia pasirinkimo
galimyb¡. Gyvendami ¨emesni¤j¤ gyvyb¢s form¤ knuose esame
visi§koje materialios bties vald¨ioje, ta¦iau gav¡ ¨mogaus kn
galime rinktis.
·i mint£ patvirtina ÀBhagavad-gŒtƒÐ [9.25]:
yƒnti deva-vratƒ devƒn
pitn yƒnti-pit‚-vratƒ‹
bhtƒni yƒnti bhtejyƒ
yƒnti mad-yƒjino 'pi mƒm
Tie, kurie siekia pakilti £ auk§tesni sias planetas, pusdievi¤ planetas Ä deva-lok , kur labai auk§tas gyvenimo lygis ir be galo ilga gyvenimo trukm¢ Ä garbina pusdievius. Jei norite, galite apsigyventi
Pitrlokoje, dvasi¤ planetose, arba galite rinktis planet , kurioje
gyvena K‚‰†a (yƒnti mad-yƒjino'pi mƒm). Viskas priklauso nuo js¤
poelgi¤. Bet geriausia nepatekti £ sa„sƒr Ä £ gimim¤, klajoni¤ materialiame pasaulyje i§ kno £ kn , i§ planetos £ planet , verpet .
Sa„sƒra Ä tai materialioji btis. Bhtvƒ bhtvƒ pralŒyate: js gimstate
vienu knu, kur£ laik gyvenate jame ir po tam tikro laiko esate priverstas j£ palikti. Js gaunate kit kn , v¢l kur£ laik gyvenate jame
ir v¢l kraustot¢s £ kit . Tai ir yra sa„sƒra.
Materialus pasaulis lyginamas su dƒvƒnala, mi§ko gaisru. Niekas
s moningai mi§ko nepadega, ir vis d¢lto mi§ko gaisrai £siplieskia.
Lygiai taip materialiame pasaulyje niekas nenori bti nelaimingas. Visi ¨mon¢s ie§ko laim¢s, ta¦iau yra priversti taikstytis su
£vairiomis negandomis. Nuo neatmenam¤ laik¤ iki ms¤ dien¤
pasaulyje nuolat kyla karai, pasauliniai karai, nors ¨mon¢s i§ paskutini¤j¤ stengiasi j¤ i§vengti. Mano jaunyst¢je veik¢ Nacij¤ Lygos
organizacija. 1920 metais pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui
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pasaulio valstyb¢s £steig¢ Nacij¤ Lyg , kurios tikslas buvo u¨tikrinti taik pasaulyje. Niekas nenor¢jo karo, ta¦iau v¢l £sipliesk¢ mi§ko
gaisras Ä Antrasis pasaulinis karas. ·iandien veikia Jungtini¤ Taut¤
organizacija, ta¦iau karai tebevyksta Ä Vietname, Pakistane ir daugelyje kit¤ pasaulio viet¤. Vadinasi, js galite i§ vis¤ j¢g¤ stengtis i§saugoti taik , ta¦iau materiali btis to neleis padaryti. Karai Ä
tai nei§vengiamyb¢. Susiprie§inimas nei§vengiamas, tarpusavyje
kariauja ne tik valstyb¢s, bet ir ¨mon¢s, kaimynai Ä net vyras ir
¨mona, t¢vas ir snus. Karai ir toliau neg¡sta. ·ventra§¦i¤ ¨od¨iais Ä
tai dƒvƒnala, mi§ko gaisras. Niekas mi§ko specialiai nepadega Ä jis
u¨sidega d¢l saus¤ bambuk¤ stieb¤ trinties. Lygiai taip ir ¨mogus
nenori bti nelaimingas, ta¦iau savo poelgiais u¨sigyvena prie§¤,
ir prasideda £vairs konfliktai bei karai. Tai vadinama sa„sƒradƒvƒnala.
Mi§ko gaisras materialiame pasaulyje niekada neu¨g¡sta. Tas
¨mogus, kuris gali i§gelb¢ti jus i§ ugnies, vadinamas guru, dvasiniu
mokytoju.
Kaip jis gali jus i§gelb¢ti? Kokios jo galimyb¢s? Sugr£¨kime prie
to paties pavyzd¨io. Kai £siliepsnoja mi§kas, jo neu¨gesins nei gaisrinink¤ komanda, nei js pats su kibiru rankose. I§ to nieko nebus.
Ir vis d¢lto, kaip j£ u¨gesinti? Norint j£ u¨gesinti reikalingas
vanduo Ä ne kibiras ar ¦iurk§l¢ i§ gaisrinink¤ ¨arnos. Vanduo turi
kristi i§ dangaus. Mi§ko gaisr gali u¨gesinti tik i§ dangaus prapliupusi litis. O lietus lyja nepriklausomai nuo js¤ mokslini¤ teorij¤ ir eksperiment¤. Jis prapliumpa tik Auk§¦iausiojo Vie§paties
malone. Ne veltui dvasinis mokytojas yra lyginamas su debesimi.
Lygiai kaip debesis atne§a liet¤, dvasinis mokytojas dovanoja Auk§¦iausiojo Vie§paties malon¡. Debesys susidaro garuojant vandeniui
i§ jros. I§ debesies krenta ne jo turimas, bet i§ jros paimtas
vanduo. Taip lygiai ir dvasinis mokytojas dovanoja ne savo, o Auk§¦iausiojo Dievo Asmens malon¡. Apm stykite §£ palyginim . Jis tik
tarpininkauja suteikdamas Auk§¦iausiojo Dievo Asmens malon¡.
Tai tikro dvasinio mokytojo po¨ymis.
Dvasinis mokytojas niekada nepasakys: ÀA§ Ä Dievas, a§ galiu
dovanoti tau savo malon¡.Ð Ne. Kas taip sako, tas yra ne dvasinis
mokytojas, o papras¦iausias apsi§auk¢lis. Tikras dvasinis mokytojas sako: ÀA§ Ä Dievo tarnas. A§ dovanoju Dievo malon¡. Imkite j
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ir bkite laimingi.Ð Toks dvasinio mokytojo vaidmuo. Jis pana§us £
lai§kane§£. Lai§kane§ys £teikia jums stambi pinig¤ sum , bet tai ne
jo pinigai. Juos atsiunt¢ kitas asmuo, bet lai§kane§ys s ¨iningai pristato juos adresatui: À·tai js¤ pinigai. Imkite.Ð Js labai d¨iaugiat¢s, nors lai§kane§ys atne§¢ jums ne savo asmeninius pinigus. Kai
jums reikalingi pinigai, o lai§kane§ys netik¢tai pristato jums perlaid i§ t¢vo ar i§ kur nors kitur, js, suprantama, labai d¨iaugiat¢s.
Mes visi ken¦iame materialios bties liepsnose. Dvasinis mokytojas atne§a mums ¨ini i§ Auk§¦iausiojo Vie§paties. Jei mes priimsime Jo siun¦iam ¨ini , bsime laimingi. Tokia dvasinio mokytojo
misija.
sa„sƒra-dƒvƒnala-lŒˆha-lokatrƒ†ƒya kƒru†ya-ghanƒghanatvam
prƒptasya kalyƒ†a-gu†ƒr†avasya
vande guro‹ rŒ-cara†ƒravindam
Mes rei§kiame savo pagarb dvasiniam mokytojui sakydami: ÀO
valdove, js dovanojote man Auk§¦iausiojo Vie§paties malon¡,
tod¢l a§ jums be galo d¢kingas. Js at¢jote i§gelb¢ti man¡s ir a§
pagarbiai jums lenkiuosi.Ð Tokia §io posmo prasm¢. Svarbiausias
skiriamasis dvasinio mokytojo, guru, po¨ymis yra tas, kad jis perteikia mums ¨ini , kuri u¨gesins ms¤ §irdyje liepsnojant£ gaisr .
Tai po¨ymis, pagal kur£ galime atskirti dvasin£ mokytoj .
Ms¤ §irdyse liepsnoja ugnis Ä smarki nerimo ugnis. Nerimas
yra bdingiausias materialaus pasaulio bruo¨as. Nerimauja visi Ä
n¢ra n¢ vieno, kurio nesl¢gt¤ nerimas. ·£ jausm i§gyvena net
ma¨iausias pauk§telis. Paberkite jam grd¤, o jis ir lesdamas nerimaus, be perstojo ¨valgydamasis £ visas puses: ÀAr kas £ mane nesik¢sina?Ð Toks gyvenimas materialiame pasaulyje. Nerimauja visi,
net prezidentas Niksonas. Ms¤ §alyje ramyb¢s netur¢jo net pats
Gandis. Ramyb¢s neturi n¢ vienas politikas. Jie u¨ima labai auk§tus postus, ta¦iau material¤ pasaul£ kankinanti liga Ä nuolatinis
nerimas Ä ir j¤ nepalieka.
Jei norite i§sivaduoti i§ vis¤ rpes¦i¤, kreipkit¢s prieglobs¦io £
guru, dvasin£ mokytoj . Jei jo nurodymai pad¢s jums atsikratyti
nerimo, tai ir bus geriausias £rodymas, kad jis turi teis¡ vadintis
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guru. ·tai tikrasis kriterijus. Neie§kokite guru, kuris i§populiar¢jo
naudodamasis pigiais triukais. Nedarykite to d¢l mados. Kai kas d¢l
mados perkasi §unis. Jei ie§kote guru d¢l mados, kad gal¢tum¢te
pasigirti: ÀA§ turiu guruÐ, Ä tai jums nepad¢s. Js turite pasirinkti tok£ guru, kuris gal¢s u¨gesinti nerimo ugn£ js¤ §irdyje. Tai
pirmutinis tikro guru po¨ymis.
Antrasis po¨ymis apibdinamas taip: mahƒprabho‹ kŒrtana-n‚tyagŒta-vƒditra-mƒdyan-manaso rasena. Tikras guru be paliovos §lovina
Vie§pat£ Caitanya Mahƒprabhu, kartoja §ventuosius vardus Ä tokia
yra jo svarbiausioji misija. Mahƒprabho‹ kŒrtana-n‚tya-gŒta. Dvasinis
mokytojas kartoja §vent j£ Vie§paties vard , §oka Jo garbei, nes tai
geriausias vaistas nuo vis¤ materialaus pasaulio negand¤.
Ms¤ laikais medituoti nesugeba niekas. Vakaruose i§populiar¢jusi ÀmeditacijaÐ yra papras¦iausia saviapgaul¢. Neramiame kali
(nesantarv¢s ir veidmainyst¢s) am¨iuje medituoti itin sunku. Ne
veltui ƒstrose pasakyta: k‚te yad ghyƒyato vi‰†um. Satya yugoje (tiesos
am¨iuje), kai ¨mogus gyveno §imt tkstan¦i¤ met¤, Valmikis
Munis pasiek¢ tobulum po §e§iasde§imt tkstan¦i¤ met¤ trukusios meditacijos. Ta¦iau §iais laikais neturime joki¤ garantij¤, kad
pragyvensime §e§iasde§imt met¤, netgi §e§iasde§imt valand¤. Tod¢l
meditacija ms¤ laikais ne£manoma. Tretƒ yugoje buvo praktikuojami Ved¤ §ventra§¦iuose nurodyti ritualai. Tretƒyƒ„ yajato makhai‹.
Makhai‹ rei§kia Àdidingi aukojimaiÐ. Jie reikalauja mil¨ini§k¤ i§laid¤. Ms¤ am¨iaus ¨mon¢s neturtingi ir toki¤ aukojim¤ negali
rengti. Dvƒpare paricaryƒyƒm. Dvƒpara yugoje (epochoje prie§ ms¤
yug ) buvo galima garbinti Dievyb¡ ne§ant jai gausias aukas, bet
§iandien, kali-yugoje, ir tai ne£manoma. Tod¢l pla¦iajai visuomenei
rekomenduojamas kitas metodas: kalau tad dhari-kŒrtanƒt. Kali yugos
am¨iuje auk§¦iausias tobulumas pasiekiamas tiesiog kartojant §vent j£ Vie§paties vard . K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas pa§auktas skleisti §ventojo Vie§paties vardo kartojim . Jud¢jim , kurio nariai gieda
ir §oka Vie§paties garbei, prad¢jo rŒ Caitanya Mahƒprabhu. Taigi,
jis ¨inomas jau penkis §imtus met¤. Indijoje jis labai populiarus, o
prie§ kelet met¤ ms¤ pastangomis garsas apie J£ pasiek¢ ir
Vakarus. ¸mon¢s jungiasi prie §io jud¢jimo ir yra laimingi. Tai
vienintelis dvasinio tobul¢jimo metodas, skirtas ms¤ epochai.
Guru nuolat kartoja §ventuosius vardus. Mahƒprabho‹ kŒrtana-
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n‚tya-gŒta Ä §oka ir gieda Vie§paties garbei. Jei jis pats ne§oks ir
negiedos Ä kaip jis i§mokys tai daryti savo mokinius? Taigi pirmutinis tikro guru po¨ymis Ä jo nurodymai padeda i§syk atsikratyti
nerimo, antras po¨ymis Ä jis be paliovos kartoja §vent j£ Vie§paties
vard ir §oka Jo garbei. Mahƒprabho‹ kŒrtana-n‚tya-gŒta-vƒditramƒdyan-manaso rasena Ä kai dvasinis mokytojas §oka ir gieda §ventuosius vardus, jis patiria transcendentin¡ palaim . Nejausdamas
d¨iaugsmo js negal¢site §okti. Prisiversti §okti ne£manoma. Vie§paties tarn¤ noras §okti n¢ra apsimestinis. ·okti juos skatina dvasinis noras. Jie ne dresiruoti §uniukai. Tikrai ne. Jie §oka skatinami
dvasin¢s energijos. RomƒŠca-kampƒru-tara…ga-bhƒja‹. Tam tikri fiziniai po¨ymiai rodo, kad jie i§gyvena dvasines emocijas Ä jie verkia,
plaukai ant j¤ kno pasi§iau§ia. Yra nema¨ai toki¤ simptom¤ ir jie
pasirei§kia natraliai. J¤ nevalia imituoti. Dvasines auk§tumas
pasiekusiam ¨mogui jie pasirei§kia savaime.
Tre¦iasis guru po¨ymis toks:
rŒ-vigrahƒrƒdhana-nitya-nƒnƒ‚…gƒra-tan-mandira-mƒrjanƒdau
yuktasya bhaktƒ„ ca niyuŠjato 'pi
vande guro‹ rŒ-cara†ƒravindam
Dvasinio mokytojo pareiga yra £traukti mokinius £ Dievyb¢s (rŒvigraha) garbinim . Dievybes mes garbiname visuose ms¤ centruose (j¤ skai¦ius jau pasiek¢ §imt ). ¶ia, Stokholme, mes dar
neprad¢jome garbinti Dievybi¤, bet mes jau garbiname Vie§paties
Caitanyos ir guru atvaizdus. Kituose centruose, pavyzd¨iui, Anglijoje ir Amerikoje, bhaktai garbina Dievybes pagal visas taisykles. rŒvigrahƒrƒdhana-nitya-nƒnƒ ‚…gƒra-tan-mandira-mƒrjanƒdau. Garbinti
Dievybes rei§kia rengti jas gra¨iais drabu¨¢liais, kruop§¦iai valyti
§ventykl , aukoti Dievyb¢ms £vairius valgius ir po aukojimo rengti
vai§es, kuri¤ metu valgomas maistas nuo Dievybi¤ stalo ir t.t. Toks
ms¤ Dievybi¤ garbinimo metodas. Guru tarnauja Dievyb¢ms pats
ir £traukia £ §i tarnyst¡ savo mokinius. Tai tre¦iasis guru po¨ymis.
Apie ketvirt j£ po¨ym£ pasakyta taip:
catur-vidha-rŒ-bhagavat-prasƒdasvƒdv-anna-t‚ptƒn hari-bhakta-sa…ghƒn
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k‚tvaiva t‚pti„ bhajata‹ sadaiva
vande guro‹ rŒ-cara†ƒravindam
Dvasinis mokytojas skatina prasƒdam (trupini¤ nuo K‚‰†os stalo)
platinim pla¦iajai visuomenei. Mes pristatome ¨mon¢ms ne tik
filosofines id¢jas, kurias i§klaus¡ ¨mon¢s i§siskirsto. Ne. Mes platiname prasƒdam, labai skan¤ maist . Savo §ventyklose mes vai§iname
prasƒda kiekvien sve¦i . Paprastai §ventykloje gyvena nuo penkiasde§imties iki dviej¤ §imt¤ bhakt¤, £ §ventykl u¨suka ir sve¦i¤, kurie
taip pat vai§inasi prasƒda. Taigi, prasƒdam platinimas yra dar vienas
tikro dvasinio mokytojo po¨ymis.
Valgant prasƒdam gyvenimas palengva £gauna dvasin¡ kokyb¡ Ä
tokia §io maisto savyb¢. Ne veltui sakoma, kad Dievo pa¨inimas
prasideda nuo lie¨uvio. Sevonmukhe hi jihvƒdau Ä jei £trauksite lie¨uv£ £ tarnyst¡ Dievui, btinai J£ pa¨insite. Kokia lie¨uvio paskirtis?
Kartokite §vent j£ Vie§paties vard ir valgykite prasƒdam, Vie§pa¦iui paaukoto maisto trupinius. ·ie du metodai pad¢s jums susivokti dvasi§kai ir pa¨inti Diev . Norint pa¨inti Diev nereikia bti
eruditu, filosofu, mokslininku ar turtuoliu. Diev pa¨insite tik
nuo§ird¨ia tarnyste, £ kuri £trauksite ir savo lie¨uv£. Viskas labai
paprasta. Joki¤ sunkum¤ n¢ra. Tod¢l guru, dvasinis mokytojas ir
inicijuoja prasadam platinimo program . Svƒdv-anna-t‚ptƒn haribhakta-sa…ghƒn. Hari-bhakta-sa…ghƒn rei§kia Àbhakt¤ draugijojeÐ. Be
bhakt¤ jos ne£manoma £gyvendinti. K‚tvaiva t‚pti„ bhajata‹ sadaiva Ä
kai guru visi§kai patenkintas prasƒdam platinimo rezultatais, jis ima
§okti ir giedoti Vie§paties garbei. Toks yra ketvirtasis guru po¨ymis.
Toliau pateiktame posme apra§omas penktasis po¨ymis:
rŒ-rƒdhikƒ-mƒdhavayor apƒramƒdhurya-lŒlƒ-gu†a-rpa-nƒmnƒm
prati-k‰a†ƒsvƒdana-lolupasya
vande guro‹ rŒ-cara†ƒravindam
Dvasinis mokytojas nuolat m sto apie K‚‰†os ir Jo am¨inos sutuoktin¢s rŒmatŒ Rƒdhƒrƒ†Œ bei gopi¤ dvasinius ¨ygius. Kartais jis prisimena K‚‰†os ¨aidimus su piemen¢liais. Kitaip sakant, jis nuolatos
galvoja apie K‚‰†os dvasinius ¨ygius. Pratik‰a†ƒsvƒdana-lolupasya.
Prati-k‰a†a rei§kia, kad jis m sto apie K‚‰† i§tis par . Tai ir yra
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K‚‰†os s mon¢. Reikia nuolat galvoti apie K‚‰† . Btina u¨sibr¢¨ti tok£ tiksl . Mes bent jau to siekiame Ä visi jaunuoliai ir merginos
K‚‰†os s mon¢s jud¢jime i§tis par galvoja apie K‚‰† Ä tai jiems
ne formalumas, ne meditacijos seansas ar apsilankymas ba¨ny¦ioje
kart per savait¡. Ne, jie i§tis par mintimis yra pasin¢r¡ £ K‚‰† .
Kitas po¨ymis:
nikuŠja-yno rati-keli-siddhyai
yƒ yƒlibhir yuktir apek‰a†Œyƒ
tatrƒti-dƒk‰yƒd ati-vallabhasya
vande guro‹ rŒ-cara†ƒravindam
Galutinis dvasinio mokytojo tikslas Ä patekti £ K‚‰†os planet , kur
jis gal¢t¤ pad¢ti gop¢ms tarnauti K‚‰†ai. Vieni dvasiniai mokytojai
nori tapti gopi¤ pagalbininkais, kiti Ä piemen¢li¤ pagalbininkais,
treti Ä Nandos ir motinos Yaodos pagalbininkais, o kai kurie nori
bti asmeniniai Vie§paties tarnai. Yra norin¦i¤ tapti ¨ydin¦iais
med¨iais, vaismed¨iais, ver§eliais ar karv¢mis V‚ndƒvanoje. Egzistuoja penkios jausenos (rasos): ƒnta (did¨ios pagarbos), dƒsya (tarnavimo), sakhya (draugyst¢s), vƒtsalya (t¢vyst¢s ir motinyst¢s),
mƒdhurya (£simyl¢j¢li¤). Dvasiniame pasaulyje rasime visk . Cintƒma†i-prakara-sadmasu. Dvasiniame danguje net ¨em¢ yra suverpta
i§ dvasios. Med¨iai, vaisiai, g¢l¢s, vanduo, tarnai, draugai, motinos,
t¢vai, Pats Vie§pats ir Jo palydovai Ä viskas yra dvasia. Dvasinis
pasaulis absoliutus ir sykiu jame vie§patauja nepaprasta £vairov¢.
Materialaus pasaulio £vairov¢ yra dvasinio pasaulio £vairov¢s
atspindys. Materialus pasaulis pana§us £ pakrant¢s med¨i¤ atspind£ up¢s vandenyje. Kaip medis atsispindi vandenyje? Auk§tyn kojomis. Materialus pasaulis yra dvasinio pasaulio atspindys, ta¦iau tai
i§kreiptas atspindys. Dvasiniame pasaulyje Rƒdh ir K‚‰† sieja
meil¢. K‚‰†a yra am¨inai jaunas Ä nava-yauvana. Am¨inai jauna yra
ir Rƒdhƒrƒ†Œ, kadangi Ji Ä K‚‰†os palaimos galia. rŒ-rƒdhikƒmƒdhavayor apƒra. Jaya rƒdhƒ-mƒdhava. Mes garbiname ne tik K‚‰† ,
bet ir Jo am¨in sutuoktin¡ rŒmati RƒdhƒrƒnŒ. RƒdhƒrƒnŒ ir K‚‰†os
meil¢ am¨ina. Ne veltui ÀVedƒnta-straÐ skelbia: janmƒdy asya yata‹.
Absoliuti Tiesa yra tai, i§ ko viskas randasi. ·iame pasaulyje meil¢
sieja motin ir sn¤, ¨mon ir vyr , §eiminink ir tarn , draugus,
§eiminink ir jo §un£, kat¡ ar karv¡, ta¦iau ji tik dvasinio pasaulio
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realij¤ at§vaitas. K‚‰†a irgi labai myli gyvnus Ä ver§elius ir karves.
·iame pasaulyje mes mylime §unis bei kates, o K‚‰†a dvasiniame
pasaulyje myli karves ir ver§elius. Tai matyti i§ K‚‰† vaizduojan¦i¤ paveiksl¤. Vadinasi, poreikis myl¢ti, taip pat ir gyvnus, bdingas ir dvasiniam pasauliui. Jei jo nebt¤ Ä i§ kur atsirado atspindys?
·is pasaulis Ä papras¦iausias atspindys. Kaip ¦ia gali atsispind¢ti tai,
ko tikrov¢je n¢ra? Vadinasi, dvasiniame pasaulyje yra viskas. Ta¦iau
norint suvokti pirmaprad£ meil¢s poreik£, reikia praktikuoti K‚‰†os
s mon¡.
¶ia, §iame pasaulyje, nusivylimas nei§vengiamas. ¶ia mes irgi
mylime: vyras myli moter£, moteris myli vyr , Ä ta¦iau meil¢ baigiasi nusivylimu, santuoka i§yra, kadangi vyro ir moters meil¢ t¢ra
i§kreiptas tikrosios meil¢s atspindys. ·iame pasaulyje tikros meil¢s
n¢ra. Yra tik aistra. Tikroji meil¢ dvasiniame pasaulyje Ä tai Rƒdhos
ir K‚‰†os meil¢. Tikroji meil¢ sieja K‚‰† ir gopes. Tikroji meil¢ rei§kiasi K‚‰†os ir piemen¢li¤ draugyst¢je. Tikroji meil¢ sieja K‚‰† ir
Jo karves bei ver§elius. Tikroji meil¢ sieja K‚‰† ir dvasinio pasaulio med¨ius, g¢les, vanden£. Dvasiniame pasaulyje viskas yra meil¢.
O §tai ¦ia, materialiame pasaulyje, mes tenkinam¢s tik blausiu
dvasinio pasaulio realij¤ atspind¨iu. Tod¢l dabar, kai mums dovanota galimyb¢ tur¢ti ¨mogaus kn , turime pa¨inti K‚‰† . Nuostata pa¨inti K‚‰† ir yra K‚‰†os s mon¢. ÀBhagavad-gŒtosÐ [5.9]
¨od¨iais: janma karma ca me divyam eva„ yo vetti tattvata‹ Ä K‚‰†
btina pa¨inti i§samiai, o ne pavir§utini§kai. Gilinkim¢s £ moksl
apie K‚‰† . Pasistenkite pamilti K‚‰† Ä §tai mano patarimas. Garbinkite Dievyb¡, vai§inkit¢s prasƒda, kartokite §ventuosius K‚‰†os
vardus ir vykdykite dvasinio mokytojo nurodymus Ä toks yra kelias.
Taip i§moksite suprasti K‚‰† , ir tada js¤ gyvenim apvainikuos
s¢km¢. Tokia ms¤ K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo esm¢.
A¦i u¨ d¢mes£.

5
Joga ir
meditacija

Meditacija per
transcendentin£ gars

1969 m. vasar skaitydamas paskait Bostono §iaur¢s ryt¤ Universitete,
rŒla Prabhupƒda supa¨indino klausytojus su meditacijos sistema, gars¢jan¦ia nepaprastu veiksmingumu ir tuo, kad j galima praktikuoti beveik
visur ir visada. ÀJei js praktikuosite §£ nesud¢ting metod , jei kartosite
Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare/Hare Rƒma, Hare
Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare, js i§syk pasieksite transcendentin£
lygmen£,Ð Ä pasak¢ jis. Ir pridr¢: ÀTai vienintelis meditacijos bdas, kur£
galima praktikuoti tiesiog einant gatve.Ð
Mieli vaikinai ir merginos, d¢koju jums u¨ tai, kad at¢jote £ §£ susitikim . Mes ple¦iame K‚‰†os s mon¢s jud¢jim , nes toks poreikis
jau¦iamas visame pasaulyje. Be to, ms¤ silomas metodas labai
lengvas Ä tai jo did¨iausias privalumas.
Vis¤ pirma, mes tur¢tume suprasti, k rei§kia s voka Àtranscendentinis lygmuoÐ. Dabar mes egzistuojame skirtingais lygiais.
Tod¢l vis¤ pirma turime pakilti £ transcendentin£ lygmen£, ir tik
tada bus galima kalb¢ti apie transcendentin¡ meditacij .
Tre¦iajame ÀBhagavad-gŒtosÐ skyriuje js rasite apra§ytus £vairius s lygotos bties lygmenis. Pirmajame lygmenyje gyvoji btyb¢
tapatina save su fiziniu knu (indriyƒ†i parƒ†y ƒhu‹). Visas materialus pasaulis yra kni§kosios bties sampratos nelaisv¢je. Vieni laiko
save indais, kiti Ä rusais, treti Ä dar kuo nors, o js manote: À A§ Ä
amerikietis.Ð Ta¦iau visi be i§imties ¨mon¢s deda lygyb¢s ¨enkl
tarp sav¡s ir kno.
Toks kni§kas tapatyb¢s suvokimo lygis egzistuojant nelaisv¢s
s lygomis vadinamas jusliniu lygmeniu, nes kol mes vadovaujam¢s
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kni§kosios bties samprata, tol laim¢ mums rei§kia juslinius malonumus ir nieko daugiau. Tokia m stysena labai paplitusi ms¤ laikais, ir ne tik ms¤ laikais, jos §aknys siekia §io materialaus pasaulio
sukrimo prad¨i . Tapatinimasis su knu Ä tai §io pasaulio liga.
ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ pasakyta: yasyƒtma-buddhi‹ ku†ape tridhƒtuke. Jei manome, kad esame knas, vadinasi, laikome save kaul¤
ir odos mai§u. Knas Ä tai odinis mai§as, pripildytas kaul¤, kraujo,
§lapimo, i§mat¤ ir daugyb¢s kitoki¤ Àvertybi¤Ð. Tod¢l tapatindamiesi su knu mes i§ tikr¤j¤ laikome save odiniu mai§u su kaulais,
i§matomis bei §lapimu ir manome, kad knas Ä ms¤ gro¨io simbolis ir did¨iausias turtas. Tad kni§koji bties samprata Ä ne itin
didelio proto po¨ymis, kno tobulinimas Ä ne pats geriausias sav¡s
pa¨inimo bdas.
Tiems, kurie yra kni§kosios bties sampratos nelaisv¢je, rekomenduojama dhyƒnos, meditacin¢s jogos, praktika. Taip sakoma
ÀrŒmad Bhagavad-gŒtojeÐ. Tryliktame ir keturioliktame §e§to skyriaus posmuose K‚‰†a sako: ÀJo knas, kaklas ir galva turi sudaryti
vertikali linij , o ¨vilgsnis Ä bti nukreiptas £ nosies galiuk . ·itaip
su nesujaudinamu ir pa¨abotu protu, atsikrat¡s baim¢s ir susilaik¡s nuo lytinio gyvenimo jis turi sutelkti visas mintis £ Mane ir
pasirinkti Mane auk§¦iausiuoju gyvenimo tikslu.Ð
Ankstesniuose posmuose Vie§pats K‚‰†a bendrais bruo¨ais
nupasakojo, kaip praktikuoti transcendentin¡ meditacij . Btina
riboti juslinius malonumus, vis¤ pirma atsisakyti sekso. Po to i§sirinkti atoki §vent viet s¢d¢ti. Meditacija praktikuojama vienumoje, atokioje vietoje, kitaip sakant, medituoti reikia ne dideliame
¨moni¤ perpildytame mieste, o pasitraukus £ atoki viet . Btina
kruop§¦iai pasirinkti viet s¢d¢ti, i§laikyti tam tikr poz . . . Yra
i§ties nema¨ai reikalavim¤ ir, suprantama, per kelias minutes visko
nepaai§kinsi. Jei jums £domu, i§samiai apie meditacij ra§oma
ÀBhagavad-gŒtojeÐ, dhyƒna yogos skyriuje.
Btina per¨engti kni§k j bties samprat ir pakilti iki transcendentinio lygmens. Toks yra bet kokio autenti§ko dvasinio tobul¢jimo tikslas. I§ prad¨i¤ mes tapatiname save su knu. Indriyƒ†i
parƒ†y ƒhu‹. Apie tai jau kalb¢jau. V¢liau per¨engus kni§k j
bties samprat pasiekiamas proto lygmuo. Indriyebhya‹ para„
mana‹. Mana‹ rei§kia prot . Beveik visas pasaulis laiko save knu, ir
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vos saujel¢ ¨moni¤ tapatina save su protu. Tarp savojo Àa§Ð ir proto
jie deda lygyb¢s ¨enkl . Visai ma¨a toki¤, kurie tapatint¤ save su
intelektu. Manasas tu parƒ buddhi‹. Buddhi‹ rei§kia intelekt . Per¨engus intelekto lygmen£ pasiekiamas dvasinis. Tai pirmasis dvasinio
tobul¢jimo lygmuo, kur£ btina pasiekti.
Prie§ pradedant praktikuoti transcendentin¡ meditacij btina
pasiekti transcendentin£ arba dvasin£ lygmen£. Transcendentinis
lygmuo vadinamas brahma bhta‹. Ko gero, js gird¢jote ¨od£ ÀBrahmanasÐ. Transcendentalistas svarsto: aha„ brahmƒsmi Ä Àa§ nesu
knas, a§ nesu protas, a§ nesu intelektas, a§ Ä am¨inoji siela.Ð Tai
jau transcendencijos lygmuo.
Mes kalbame apie transcendentin¡ meditacij . Taigi per¨eng¡
kni§k j bties samprat , per¨eng¡ proto ir intelekto lygmenis
pasiekiame tikr j£, dvasin£ lygmen£ Ä brahma bhta‹. Nepakanka
pasakyti: ÀA§ patyriau Brahman .Ð ¸mogui turi pasireik§ti atitinkami §io patyrimo po¨ymiai. Viskas §iame pasaulyje atpa¨£stama
pagal tam tikrus po¨ymius. Transcendencijos lygmen£ pasiekusio,
Brahman patyrusio ¨mogaus po¨ymiai apra§yti ÀBhagavad-gŒtojeÐ
[18.54]: brahma-bhta‹ prasannƒtmƒ. Transcendencijos lygmen£, brahma-bhta‹ pasiekusio ¨mogaus po¨ymis Ä nuolatin¢ d¨iaugsmo
bsena. Jis niekada nebna nirus.
K rei§kia d¨iaugsmo bsena? Apie tai kalbama toliau: na ocati
na kƒ†k‰ati. Pasiekus transcendencijos lygmen£ nieko netrok§tama ir
d¢l nieko nesisielojama. Egzistuojant£ materialiu lygmeniu ¨mog¤
kankina nesibaigiantys tro§kimai ir sielvarto priepuoliai Ä tai du
svarbiausi po¨ymiai. Mes siekiame to, ko neturime ir sielvartaujame
d¢l to, k praradome. Tai kni§kosios bties sampratos po¨ymis.
Materialiame pasaulyje visi trok§ta seksualini¤ malonum¤. ·is
tro§kimas Ä pagrind¤ pagrindas. Pu„sa‹ striyƒ mithunŒ-bhƒvam
etam. MithunŒ-bhƒvam rei§kia seks . Lytiniai santykiai labai svarbs
visiems Ä ¨mon¢ms ir gyvnams, pauk§¦iams ir vabzd¨iams. Toks
materialus gyvenimas. Vaikinas svajoja apie mergin , mergina svajoja apie vaikin , vyras siekia moters, moteris siekia vyro Ä taip
buvo ir bus.
Kai tik vyras susijungia su moterimi, j¤ §irdyse u¨simezga
tvirtas mazgas. Tayor mitho h‚daya-granthim ƒhu‹. Jie mano: ÀA§ Ä
materija, a§ Ä knas. ·i moteris, §is vyras priklauso man. ·i §alis
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priklauso man. ·is pasaulis priklauso man.Ð Tai tvirtas mazgas.
U¨uot per¨eng¡ kni§k j bties samprat , ¨mon¢s dar labiau £ j
klimpsta. J¤ pad¢tis dar labiau komplikuojasi. Tod¢l tiems, kurie i§
tikr¤j¤ nori praktikuoti jog ir meditacij , tiems, kurie nori pasiekti
transcendencijos lygmen£, K‚‰†a ÀBhagavad-gŒtojeÐ rekomenduoja
visi§kai atsisakyti sekso.
Ta¦iau §iais laikais tai ne£manoma. Tod¢l silydami praktikuoti ms¤ metod , K‚‰†os s mon¡, mes nesakome: ÀAtsisakykite
sekso.Ð Mes sakome: ÀAtsisakykite neleistin¤ lytini¤ santyki¤.Ð
Vengti neleistin¤ lytini¤ santyki¤ tur¢t¤ kiekvienas civilizuotas
¨mogus, juolab transcendentalistas. Kiekviena civilizuota visuomen¢ turi santuokos institucij , o nesantuokiniai lytiniai santykiai yra
laikomi neleistinais. Nesantuokiniai lytiniai santykiai neleistini
civilizuotoje visuomen¢je gyvenantiems ¨mon¢ms, o k jau kalb¢ti apie tuos, kurie nori pasiekti transcendencijos lyg£. Gyventi
transcendenti§kai tegali tas, kuris nesitapatina su protu ir knu.
Ta¦iau ms¤ laikais, kali am¨iuje, kai ¨mon¢s neturi ramyb¢s,
kai juos kankina nuolatiniai rpes¦iai, o gyvenimas labai trumpas,
j¤ paprastai nedomina transcendentiniai klausimai. Juos domina tik
tai, kas yra susij¡ su fizine btimi. Jei ¨mogus neranda ramyb¢s, ar
gali jis pasiekti transcendencijos suvokimo lygmen£? Ms¤ am¨iuje j£ pasiekti nepaprastai sunku. Tai padaryti buvo sunku ir prie§
penkis tkstantme¦ius, kai K‚‰†a paskelb¢ ÀBhagavad-gŒt Ð, kurioje mok¢ Arjun meditacijos. Arjuna buvo karalaitis, jis tur¢jo daugyb¡ nepaprast¤ savybi¤. Nepaisant to, Kuruk‰etros m§io lauke
jis kalb¢jo: ÀO K‚‰†a, a§ negaliu praktikuoti transcendentin¢s meditacijos, dhyƒna-yogos. A§ turiu §eim , be to, stojau £ m§£ gindamas
savo politinius interesus. A§ negaliu praktikuoti sistemos, kuri reikalauja pasitraukti £ nuo§ali viet , s¢d¢ti nejudant ir visi§kai atsisakyti sekso! Tai ne£manoma.Ð Arjuna atsisak¢ meditacijos nors tur¢jo
¨ymiai daugiau dorybi¤ nei mes.
Taigi, pasiekti transcendencijos lygmen£ praktikuojant ha‡ha
arba dhyƒna-jog ms¤ am¨iuje yra papras¦iausiai ne£manoma.
Vadinamoji meditacijos praktika i§ tikr¤j¤ neturi nieko bendra
su tikra transcendentine meditacija. Transcendentin¢s meditacijos
negalima praktikuoti gyvenant mieste. Tai tiesiog ne£manoma.
Apie tai ai§kiai pasakyta ÀBhagavad-gŒtojeÐ. Ta¦iau js kaip tik ir
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gyvenate mieste, js gyvenate su savo artimaisiais, jus supa draugai. Js neturite galimybi¤ pasitraukti £ mi§k ir susirasti ten nuo§ali viet . Ta¦iau K‚‰†a sako, kad tai btina transcendentin¢s
meditacijos praktikos s lyga.
Tod¢l jei norite pasiekti transcendencijos lygmen£ ms¤ am¨iuje, turite vadovautis Ved¤ priesaku: kalau tad dhari-kŒrtanƒt. ·iame
am¨iuje tobulumas pasiekiamas papras¦iausiai kartojant §vent j£
Dievo vard . Js klystate, jei manote, kad §£ metod sukr¢me mes,
tuo nor¢dami palengvinti transcendentin¡ meditacij . Ne, prie§
penkis §imtme¦ius §i transcendentin¢s meditacijos praktik pristat¢ Vie§pats rŒ Caitanya Mahƒprabhu. Be to, j rekomenduoja Ved¤
tekstai ir ji yra itin paranki. Js patys gal¢jote £sitikinti, kad kai
mano mokiniai, §ie vaikinai ir merginos, kartoja Hare K‚‰†a, juos
u¨plsta transcendentin¢s emocijos. Jei praktikuosite §£ metod ,
patys £sitikinsite, kad jis padeda pasiekti transcendencijos lygmen£. Taigi kartoti Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare/
Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare Ä tai pats
papras¦iausias transcendentin¢s meditacijos bdas.
Transcendentiniai garsai pad¢s jums i§syk pasiekti transcendencijos lygmen£, ypa¦ jei js pasinersite £ juos visa siela. Hare K‚‰†a
mantros garsai tapats K‚‰†ai, nes K‚‰†a yra Absoliutas. Dievas yra
Absoliutas, tod¢l tarp Dievo vard¤ ir Jo paties n¢ra jokio skirtumo.
Materialiame pasaulyje egzistuoja skirtumas tarp vandens ir ¨od¨io
ÀvanduoÐ, tarp g¢l¢s ir ¨od¨io Àg¢l¢Ð. Ta¦iau dvasiniame, absoliu¦iame pasaulyje, tokio skirtumo n¢ra. Tod¢l kai tik js i§tariate
Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, js i§syk sueinate £ betarpi§k s lyt£ su
Auk§¦iausiuoju Vie§pa¦iu ir Jo energija.
¸odis ÀHareÐ rei§kia Auk§¦iausiojo Vie§paties energij . Vie§paties energija yra kuriamoji j¢ga. Parasya brahma†a‹ akti‹. Lygiai
kaip Saul¢s sistemos planetos yra Saul¢s energijos krinys, materialus ir dvasinis pasaulis yra Auk§¦iausiojo Vie§paties energijos
krinys. Tad kartodami Hare K‚‰†a mantr mes meld¨iam¢s Auk§¦iausiojo Vie§paties energijai ir Pa¦iam Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui.
ÀMeld¨iu i§gelb¢ti mane. Meld¨iu i§gelb¢ti mane. A§ esu kni§kosios bties sampratos nelaisv¢je. A§ kankinuosi materialiame
pasaulyje. Meld¨iu Ä pad¢k man pasiekti transcendencijos lygmen£
ir bti laimingu.Ð
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Jums nereikia nieko keisti. Jei js studentas Ä studijuokite. Jei js
verslininkas Ä pl¢tokite versl . Vyrai, moterys, juodaod¨iai, baltaod¨iai Ä visi gali kartoti Hare K‚‰†a mantr . Tai labai paprastas metodas ir u¨ j£ nereikia mok¢ti n¢ cento. Mes nesakome: ÀSumok¢kite
mums, ir mes atskleisime jums Hare K‚‰†a mantr .Ð Nieko pana§aus Ä mes j platiname vie§ai. Jums tereikia j £siminti ir kartoti. J
kartodami netruksite pasiekti transcendencijos lygmen£. Gird¢dami
jos garsus, js jau praktikuojate transcendentin¡ meditacij .
·£ metod praktikuoti rekomenduoja visi Ved¤ tekstai. J£ praktikuoti mok¢ Vie§pats Caitanya, ir pastaruosius penkis §imtus met¤
j£ praktikuoja Vie§paties Caitanyos mokini¤ sekai priklausantys
bhaktai. ·is metodas teikia did¨iul¡ dvasin¡ naud ne tik Indijoje,
bet ir ¦ia. Jei js atid¨iau pa¨velgsite £ K‚‰†os s mon¢s jud¢jim ,
jums taps ai§kesn¢ ir transcendentin¢s meditacijos praktika. Mes
vadovaujam¢s ne sentimentais, mes turime i§tis pluo§t knyg¤ Ä
ÀBhagavad-gŒtƒ kokia ji yraÐ, ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ, ÀVie§paties
Caitanyos mokymasÐ, Àœopani‰adÐ, Ä taip pat leid¨iame ¨urnal
ÀBack To GodheadÐ (ÀAtgal pas Diev Ð). Mes nesivadovaujame
vien emocijomis. Mes remiam¢s giliausios i§minties knygomis. Jei
kartosite Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare/Hare
Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare, net neskaitydami vis¤
filosofini¤ veikal¤ i§syk pasieksite transcendencijos lygmen£. Hare
K‚‰†a mantra Ä tai Vie§paties Caitanyos duota dovana s lygotoms
sieloms ms¤ laikais. J kartoti ragina visi Ved¤ tekstai.
Tod¢l mes pra§ome js¤ Ä pam¢ginkite ir js. Kartokite §i
mantr , kartokite j namuose, kartokite kur tik galite. N¢ra joki¤
apribojim¤, kartoti Hare K‚‰†a mantr galima bet kur ir bet kada.
N¢ra joki¤ reikalavim¤ d¢l kartojimo laiko, vietos ar aplinkybi¤.
Medituoti kartodami Hare K‚‰†a galite visur ir visada. Tai vienintelis meditacijos metodas, kur£ galima praktikuoti papras¦iausiai
¨ingsniuojant gatve. J galima kartoti net dirbant fizin£ darb . Tai
i§ties puikus metodas.
K‚‰†a yra tobulas vardas Dievui. Sanskrito kalba ¨odis k‚‰†a
rei§kia Àvis¤ patraukliausiasÐ, o rƒma Ä Àauk§¦iausioji palaimaÐ. Jei
Jis nebt¤ vis¤ patraukliausias ir nespinduliuot¤ auk§¦iausios
palaimos, koks gi Jis bt¤ Dievas? Dievas privalo bti auk§¦iausios
palaimos §altinis Ä juk kitaip jis negal¢t¤ suteikti visi§kos laim¢s.
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¸mogaus §irdis trok§ta pa¦i¤ £vairiausi¤ malonum¤. Jei Dievas
negali £gyvendinti js¤ tro§kim¤, koks Jis Dievas? Dievas turi bti ir
vis¤ patraukliausias. Jei Dievas niekam ne£domus, koks Jis Dievas?
O §tai K‚‰†a i§ties yra vis¤ patraukliausias.
Hare K‚‰†a mantra n¢ra ka¨kokia sektanti§ka mantra. Klausantis kaip mes kartojame §iuos tris vardus Ä Hare, K‚‰†a ir Rƒma Ä
kam nors gali kilti mintis: ÀJuk tai indi§ki vardai. Kod¢l mes
tur¢tume kartoti indi§kus vardus?Ð Toks m stymas yra ribotas,
sektanti§kas. Vie§pats Caitanya sako: ÀJei norite, kartokite bet kok£
Dievo vard . Jei js ¨inote kok£ nors kit autenti§k Dievo vard ,
kartokite j£. Svarbiausia Ä kartoti Dievo vardus.Ð ·tai k ragina
daryti K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas. Mes nesistengiame atversti krik§¦ionis £ hinduizm . Bkite krik§¦ionis, bkite jud¢jas, bkite musulmonas. Ta¦iau jei js siekiate tobulumo, pasistenkite pa¨adinti
§irdyje snaud¨ian¦i meil¡ Dievui. Tai Ä bties tobulyb¢.
Sa vai pu„sƒ„ paro dharmo yato bhaktir adhok‰aje. I§pa¨inti galima
bet koki religij , ta¦iau norint i§siai§kinti, ar js¤ tik¢jimas tikras,
ar js pats teisingame kelyje, btina pasitikrinti, ar jums pavyko
pamilti Diev . Dabar mes §vaistome meil¡, rinkdamiesi pa¦ius £vairiausius meil¢s objektus. Ta¦iau meil¢s sutelkimas £ Diev yra
meil¢s kulminacija. Meil¢ gldi mumyse, ta¦iau mes pamir§ome
apie savo ry§£ su Dievu ir vis savo meil¢s energij nukreipiame £
§unis. Tai ms¤ yda. Reikia meil¡ perkelti nuo §un¤ prie Dievo. Taip
mes pasieksime tobulum .
Mes neper§ame jums savo religijos. Mes tiesiog mokome kaip
pamilti Diev . Tai padaryti kaip tik ir pad¢s Hare K‚‰†a mantra.
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Joga paprastai laikoma tam tikru fizini¤ pratim¤ kompleksu. Ta¦iau
1966 m. vasario 15 d. Los And¨ele perskaitytoje paskaitoje rŒla Prabhupƒda atskleid¨ia gelmin¡ tikrosios Indijoje mokomos ir praktikuojamos
jogos paskirt£ ir prasm¡. Jis paai§kina, kaip prityr¡ jogai asketi§kais ¨ygiais
nusipelno teis¢s nukeliauti £ bet kuri visatos planet . Baigdamas paskait
jis vis d¢lto nurodo, kad geriausiems jogams pavyksta po mirties patekti
£ Àdvasin£ pasaul£, £ K‚‰†os planet K‚‰†alok ir patirti neapsakom
bendravimo su K‚‰†a d¨iaugsm Ð.
sarva-dvƒrƒ†i sa„yamya
mano h‚di nirudhya ca
mrdhny ƒdhƒyƒtmana‹ prƒ†am
ƒsthito yoga-dhƒra†ƒm
ÀJogos bvis Ä tai atsiribojimas nuo juslin¢s veiklos. ³ jog panyrama u¨v¢rus visus jusli¤ vartus, mintis sutelkus §irdyje, o gyvyb¢s
or vir§ugalvyje [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 8.12].Ð
Egzistuoja trys stambiausios transcendentalist¤, jog¤ r§ys:
jŠƒna, dhyƒna ir bhakti jogai. Visi jie nusipelno teis¢s patekti £
dvasin£ pasaul£, nes jogos sistema skirta atkurti ms¤ ry§£ su
Auk§¦iausiuoju Vie§pa¦iu.
I§ tikr¤j¤ su Auk§¦iausiuoju Vie§pa¦iu mus sieja am¨ini ry§iai,
ta¦iau §iuo metu d¢l vienoki¤ ar kitoki¤ prie¨as¦i¤ mes esame susitep¡ materija. Tod¢l ms¤ u¨duotis Ä sugr£¨ti £ savo prigimtin£ bv£.
Jungties u¨mezgimo su Auk§¦iausiuoju Vie§pa¦iu metodas kaip tik
ir vadinamas joga.
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Joga i§ tikr¤j¤ rei§kia ÀpliusasÐ. ·iuo metu ms¤ bv£ galima
apibdinti kaip bv£ Àminus DievasÐ, Àminus Auk§¦iausiasisÐ.
Ta¦iau minus pavert¡ pliusu, t.y. u¨mezg¡ ry§£ su Auk§¦iausiuoju,
mes pasiekiame bties tobulyb¡.
·£ tobulyb¢s bv£ mes turime pasiekti nelaukdami mirties. Kol
esame gyvi, turime mokytis, kaip j£ pasiekti. Kai ateis mirtis, kai
ateis laikas atsisveikinti su materialiu knu, tobulyb¢ jau turi bti
pasiekta. Prayƒ†e kƒle manasƒcalena. Prayƒ†a kƒle rei§kia Àmirties akimirk Ð. Pavyzd¨iui, studentas mokosi dvejus, trejus ar ketverius
metus po kuri¤ jo laukia galutinis i§bandymas Ä egzamin¤ sesija.
Jei studentas i§laiko egzaminus, jis gauna diplom . Mirtis taip pat
yra egzaminas, ir jei esame tinkamai pasiruo§¡ ir j£ i§laikysime,
pateksime £ dvasin£ pasaul£. Mirties akimirk patikrinama viskas,
ko i§mokome per §£ gyvenim .
Neatsitiktinai ¦ia, ÀBhagavad-gŒtojeÐ, Vie§pats K‚‰†a kalba apie
tai, ko mes netur¢tum¢me daryti pasitraukdami i§ dabartinio
kno.
Praktikuojantiems dhyƒna jog nurodoma: sarva-dvƒrƒ†i sa„yamya mano h‚di nirudhya ca. Jogos terminais §is metodas vadinamas
pratyƒhƒra. Pratyƒhƒra rei§kia visi§k prie§ingyb¡. Pavyzd¨iui, mano
¨vilgsnis yra nukreiptas tik £ ¨emi§k gro¨£. Ta¦iau nor¢damas
i§vysti gro¨£ savo viduje a§ turiu atsisakyti g¢r¢jimosi i§orinio
pasaulio gro¨yb¢mis ir pasinerti £ meditacij . Tai ir vadinama
pratyƒhƒra. Vidujai a§ turiu klausytis o„kƒros Ä gars¤, kuriuose £siknij¡s Vie§pats. Be to, jusles btina atitraukti nuo i§orin¢s veiklos ir £traukti £ meditacij , kurios objektas yra Dievas. Mok¢jimas
sutelkti mintis £ Vi§nu, Diev ir yra auk§¦iausias dhyƒna jogos laim¢jimas. Protas niekaip negali nurimti, tod¢l j£ btina sutelkti £ §ird£:
mano h‚di nirudhya. Nuraminus prot gyvyb¢s oras sutelkiamas vir§ugalvyje: mrdhny ƒdhƒyƒtmana‹ prƒna„ ƒsthito yoga-dhƒra†ƒm. Tai
ir yra jogos tobulyb¢.
Tobulum pasiek¡s dhyƒna jogas pats renkasi viet , kur keliaus
po mirties. Egzistuoja nesuskaitoma daugyb¢ materiali¤ planet¤,
o anapus j¤ plyti dvasinis dangus. Jogai turi ¨ini¤ tiek apie materialias, tiek ir apie dvasines planetas. Klausite, i§ kur jie semiasi
¨ini¤? Ogi i§ Ved¤ §ventra§¦i¤. Pavyzd¨iui, prie§ atvykdamas £
js¤ §al£, paskai¦iau apie j £vairios literatros. Lygiai taip apie
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auk§¦iausias planetas ir dvasin£ pasaul£ galime paskaityti ÀrŒmadBhƒgavatamÐ.
Jogas turi i§sami¤ ¨ini¤ ir po mirties gali keliauti £ bet kuri planet . Jam nereikalingas erdv¢laivis. Mokslininkai jau daugel£ met¤
stengiasi nukeliauti £ kitas planetas erdv¢laiviais, ir tai gali u¨trukti dar §imtus, o gal ir tkstan¦ius met¤. Ta¦iau jiems niekada nepasiseks. D¢l to galite neabejoti. Kelion¢ms £ kitas planetas egzistuoja
visi§kai kitas metodas. Galimas dalykas, mokslo pa¨anga sudarys
s lygas nuskrieti £ kit planet , ta¦iau tai nebus prieinama pla¦iajai
visuomenei. Parankiausias bdas nukeliauti £ planetas, kur geresn¢s
gyvenimo s lygos, yra dhyana arba jnana jogos praktika. Bhakti joga
praktikuojama visai kitais tikslais.
Bhakti jogos praktikos tikslas n¢ra kelion¢ £ materialias planetas. Praktikuojan¦i¤j¤ dvasin¡ tarnyst¡ Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui
K‚‰†ai materialaus pasaulio planetos nedomina. Kod¢l? Jie ¨ino Ä
kad ir £ koki planet patektum¢te, visur veikia tie patys keturi
materialios bties d¢sniai. Kokie tai d¢sniai? Gimimas, mirtis, ligos
ir senatv¢. Js susidursite su jais bet kurioje planetoje. Kai kuriose
auk§tesn¢se planetose js¤ gyvenimo trukm¢ bus kur kas ilgesn¢
nei ¸em¢je, bet mirtis ir ten nei§vengiama. Materialus gyvenimas
implikuoja gimim , mirt£, ligas ir senatv¡, o dvasinis gyvenimas Ä
§i¤ blogybi¤ atsikratym . Dvasiniame pasaulyje n¢ra nei gimimo,
nei mirties, nei nei§manymo, nei negand¤. Tod¢l i§mintingi ¨mon¢s
nesiver¨ia £ materialias planetas.
·iandien mokslininkai stengiasi patekti £ M¢nul£, ta¦iau tai
padaryti nepaprastai sunku, nes jie neturi tam tinkamo kno. Jei
susirengsime keliauti £ auk§tesnes planetas jogos praktikos pagalba, gausime tinkam §iose planetose gyventi kn . Norint gyventi tam tikroje planetoje btina tur¢ti atitinkam kn . Antraip £ j
js net nepateksite. Pavyzd¨iui, ms¤ knas nepritaikytas gyventi
vandenyje Ä po vandeniu mes galime i§bti vos penkiolika §e§iolika
valand¤, ir tai tik su deguonies balionais. O §tai ¨uvys ir kiti vandens gyvnai turi gyventi vandenyje pritaikyt kn . Jos vandenyje
gyvena vis gyvenim Ä i§traukta £ krant ¨uvis ¨va. Kaip matote,
net ms¤ planetoje tam tikroje terp¢je gyventi tinka tik jai skirtas
knas. Lygiai taip, jei js norite persikelti £ kit planet , tam btina
pasiruo§ti, t.y. £gyti atitinkam kn .
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Auk§tesniosiose planetose viena para prilygsta metams ms¤
planetoje. Ten js gyvensite de§imt tkstan¦i¤ met¤. Taip ra§oma
Ved¤ tekstuose. Taigi gyvenimo trukm¢ ten i§ties ilga. Ta¦iau
anks¦iau ar v¢liau ir ten teks numirti. Ir nesvarbu, ar mirsite po
de§imties, dvide§imties tkstan¦i¤ ar milijono met¤ Ä ms¤ metai
suskai¦iuoti, ir mirtis yra nei§vengiama. Ta¦iau kaip am¨inoji siela,
js esate nemirtingi Ä tai £¨angin¢ ÀBhagavad-gŒtosÐ mintis. Na
hanyate hanyamƒne arŒre Ä js am¨ina siela.
ÀKod¢l turiu gimti ir mirti?Ð Ä susim stys i§mintingas ¨mogus.
K‚‰† £sis moninusiems ¨mon¢ms i§minties netrksta. Jie nesistengia patekti £ planetas, kuriose karaliauja mirtis, kad ir kokia ilga ten
bt¤ gyvenimo trukm¢. Jie nori tur¢ti dvasin£ kn , tok£, kok£ turi
Dievas. Dievo knas yra sac-cid-ƒnanda-vigrah. œvara‹ parƒma‹
k‚‰na‹ sac-cid-ƒnanda-vigraha‹. Sat rei§kia Àam¨inasÐ, cit Ä Àspinduliuojantis i§mintimiÐ, o ƒnanda Ä Àkupinas palaimosÐ. Jei nusimesime savo esam kn ir nukeliausime £ dvasin£ pasaul£, kad
gyventume drauge su K‚‰†a, tada tur¢sime tok£ pat kaip K‚‰†os
kn : am¨in , spinduliuojant£ i§mintimi ir palaima (sac-cid-ƒnanda).
Tie, kas nori £sis moninti K‚‰† , turi visai kitus gyvenimo tikslus
nei siekiantys patekti £ geresnes §io materialaus pasaulio planetas.
Js Ä mikroskopin¢ dvasin¢ dalel¢, gyvenanti fiziniame kne;
js¤ gyvybines funkcijas u¨tikrina prƒ†a-vƒju Ä gyvyb¢s oras.
Dhyƒna-yogos, dar vadinamos ‰a‡-cakra sistema, tikslas Ä pakelti siel
i§ §irdies srities £ vir§utin£ ta§k galvos srityje. Ir kai jogas pakelia
siel prie momens, o po to per vir§ugalv£ i§eina i§ kno ir skrieja £
pasirinkt auk§tesni j planet , sakoma, kad jis pasiek¢ tobulum .
Dhyƒna-yogas gali patekti £ koki tik nori planet .
Tad jei jus domina M¢nulis, tapkite jogu ir nukeliaukite ten.
Jogas m sto: ÀSusipa¨insiu su M¢nuliu, o tada keliausiu ir £ auk§tesni sias planetas.Ð Lygiai taip pat elgiasi ir £prasti turistai. Jie vyksta
£ Niujork , po to va¨iuoja £ Kalifornij , o i§ ten £ Kanad . Jogos sistema padeda nukeliauti £ daugyb¡ planet¤. Ta¦iau js visur susidursite su viz¤ re¨imu ir muitin¢s kontrole. Tod¢l K‚‰† £sis monin¡s
¨mogus nesistengia patekti £ laikinas, materialias planetas. Tegu
gyvenimo trukm¢ ten ir labai ilga Ä jo tai nedomina.
ÀBhagavad-gŒtojeÐ [8.13] apra§ytas metodas, kuriuo pasinaudoj¡s jogas palieka kn :
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o„ ity ekƒk‰ara„ brahma
vyƒharan mƒm anusmaran
ya‹ prayƒti tyajan deha„
sa yƒti paramƒ„ gatim
Mirties akimirk jis i§taria o„, o„kƒr . O„kƒra Ä tai koncentruota
transcendentinio garso formul¢. O„ ity ekƒk‰ara„ brahma vyƒharan.
Kas taria o„kƒr ir sykiu prisimena K‚‰† arba Vi§nu (mƒm
anusmaran), tas patenka £ dvasin¡ karalyst¡.
Svarbiausias jogos sistemos u¨davinys Ä pad¢ti ¨mogui sutelkti savo mintis £ Vi‰†u. Impersonalistai omkar £sivaizduoja kaip
Vie§pat£ Vi‰†u. Personalistams nieko £sivaizduoti nereikia. Jie savo
akimis regi tikr j£ Auk§¦iausiojo Vie§paties paveiksl . Ar js sutelksite prot pasitelk¡ £ pagalb vaizduot¡, ar reg¢damas tikr paveiksl , svarbiausia nukreipti visas savo mintis £ Vi‰†u. ·iame posme
mƒm rei§kia À£ Auk§¦iausi j£ Vie§pat£ Vi‰†uÐ. Ya‹ prayƒti tyajan
deham: kiekvienas, kuris atsiskirdamas nuo kno atsimena Vi‰†u (sa
yƒti paramƒ„ gatim), patenka £ dvasin¡ karalyst¡.
Tikrieji jogai nesiver¨ia £ kitas §io materialaus pasaulio planetas,
nes ¨ino, kad gyvenimas ten taip pat laikinas. Tai auk§to intelekto
po¨ymis. O tie, kurie tenkinasi laikina laime, laikinu gyvenimu ir
laikinomis g¢ryb¢mis, ÀBhagavad-gŒtosÐ ¨od¨iais (antavat tu phala„
te‰ƒ„ tad bhavaty alpa-medhasƒm), nepasi¨ymi dideliu protu. A§ Ä
am¨inas. A§ Ä nemirtingas. Kam gali patikti laikinas gyvenimas?
Niekam.
·tai js nuomojat¢s but , ir savininkas staiga papra§o js¤ i§sikraustyti. Js Ä nepatenkintas, ta¦iau persikraust¡s £ geresn£ but
nesigail¢site. Tokia ms¤ prigimtis. Esame am¨ini, tod¢l norime
tur¢ti nuolatin¡ gyvenam j viet Ä kad ir kokia ji bt¤. Tai £gimtas ms¤ bruo¨as. Mes nenorime mirti. Kod¢l? Tod¢l, kad esame
am¨ini. Mes nenorime sirgti. Ligos, mirtis, gimimas, negandos Ä
visa tai svetima, nebdinga ms¤ prigim¦iai. Visa tai Ä i§oriniai
veiksniai.
Tarkim, vien dien js susirgote drugiu. Kar§¦iavimas Ä nenormali js¤ bsena, bet kartais ¨mon¢s suserga. Kad pasveiktum¢te,
jums reikia imtis atitinkam¤ priemoni¤. Lygiai taip ir ms¤ prigim¦iai svetimas kan¦ias, susijusias su gimimu, mirtimi, ligomis ir
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sen¢jimu, mes patiriame tik tod¢l, kad turime material¤ kn . Jei
mums pavykt¤ i§trkti i§ jo, i§sigelb¢tume ir nuo kan¦i¤.
Tod¢l jogui impersonalistui pasitraukiant i§ kno rekomenduojama kartoti transcendentin£ gars o„. Kas sutelkia mintis £ Auk§¦iausi j£ Vie§pat£ ir kartoja transcendentin£ o„ gars palikdamas
material¤ kn , btinai pateks £ dvasin£ pasaul£.
Ta¦iau impersonalistai negali patekti £ dvasines planetas. Kelias
ten jiems yra u¨kirstas. Tai galima paai§kinti pasitelkus saul¢s ir
saul¢s §viesos pavyzd£. Saul¢s §viesa neatsiejama nuo pa¦ios saul¢s.
Ir vis d¢lto §viesa ir saul¢ n¢ra viena ir tas pat. Taip lygiai ir impersonalistai, patek¡ £ dvasin£ pasaul£, lieka egzistuoti Auk§¦iausiojo
Vie§paties §viesoje brahma-jyotir. Impersonalistai egzistuoja brahmajyotir kaip mikroskopin¢s dalelyt¢s.
Mes visi esame mikroskopin¢s dalelyt¢s, dvasin¢s kibirk§tys.
Brahma-jyotir j¤ nesuskaitoma daugyb¢. Taigi js tampate viena i§
dvasini¤ kibirk§¦i¤, kitaip sakant, susiliejate su dvasine btimi. Js
i§laikote savo individuali tapatyb¡, ta¦iau nenorite £gyti asmeni§ko pavidalo, tod¢l egzistuojate beasmen¢je brahma-jyotir §viesoje.
Saul¢s §viesa sudaryta i§ mikroskopini¤ molekuli¤, §vytin¦i¤ daleli¤ Ä mokslininkai tai ¨ino. Mes irgi esame mikroskopin¢s, u¨ atom
ma¨esn¢s dalel¢s.
Ms¤ Àa§Ð tesudaro vos vien de§imttkstant j plauko galiuko
dal£. ·i mikroskopin¢ dalel¢ ir egzistuoja brahma-jyotir.
B¢da ta, kad a§, kaip gyva btyb¢, noriu patirti d¨iaugsm . A§
juk ne §iaip sau egzistuoju Ä a§ potencialiai palaimingas; a§ turiu
tris dvasines savybes: sac-cid-ƒnanda Ä esu am¨inas, kupinas i§minties ir palaimos. Atsidrusieji beasmeniame Auk§¦iausiojo Vie§paties §vyt¢jime gali am¨inai egzistuoti jame, puikiausiai suvokdami,
kad yra susiliej¡ su Brahmanu, brahma-jyotir. Ta¦iau jie negali
patirti am¨inos palaimos, nes ten jos papras¦iausiai n¢ra.
Js negalite u¨sidaryti nuo pasaulio tarp keturi¤ sien¤. Kur£
laik galite bti vienas, skaityti arba apie k nors galvoti, ta¦iau vis
gyvenim vienas nei§bsite. Tai ne£manoma. Js ie§kosite draugijos,
pramog¤, nes tokia ms¤ prigimtis. Lygiai taip susiliejus su beasmeniu Auk§¦iausiojo Vie§paties §vyt¢jimu i§lieka tikimyb¢ patirti
nuopuol£ ir sugr£¨ti £ material¤ pasaul£.
Apie tai kalbama ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ [10.2.32]:
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ye 'nye 'ravindƒk‰a vimukta-mƒninas
tvayy asta-bhƒvƒd aviuddha-buddhaya‹
ƒruhya k‚cchre†a para„ pada„ tata‹
patanty adho 'nƒd‚ta-yu‰mad-a…ghraya‹
Taip nutinka ir astronautams Ä jie kyla vis auk§¦iau iki dvide§imt
penki¤, trisde§imties ar §imto tkstan¦i¤ kilometr¤. Ta¦iau jiems
reikalingas poilsis kurioje nors planetoje. Mums irgi reikalingas
poilsis. O kaip pails¢ti, kai po kojomis n¢ra ¨em¢s? Ne veltui ÀBhƒgavatamÐ pasakyta: ƒruhya k‚cche†a para„ pada„ tata‹. Net jei
did¨iul¢mis pastangomis impersonalistas patenka £ dvasin£ pasaul£, vis tiek egzistuoja tikimyb¢, kad jis v¢l sugr£§ £ material¤ pasaul£ (patanty ada‹). Kod¢l? Anƒd‚ta-yu‰mad-a…ghraya‹: tod¢l, kad jis
netarnauja Vie§pa¦iui su meile ir atsidavimu.
Taigi bdami ¦ia mes turime ugdyti meil¡ Auk§¦iausiajam
Vie§pa¦iui K‚‰†ai. Taip mes pateksime £ dvasines planetas. Toks
pasirengimas btinas. Tinkamai nepasireng¡s gal¢site patekti tik £
beasmen£ dvasin¢s karalyst¢s §vyt¢jim , o ir i§ ten ilgainiui sugr£§ite £ §£ pasaul£. Bdamas beasmeniame §vyt¢jime kent¢site nuo vienatv¢s ir imsite ie§koti draugijos. Kadangi Auk§¦iausiojo Vie§paties
draugija jums nepasiekiama, bsite priverstas sugr£¨ti £ §£ material¤
pasaul£ ir ie§koti draugijos ¦ia.
Tod¢l geriau ¨inoti savo prigimtin¡ bkl¡. Pagal savo prigimt£ mes trok§tame am¨inatv¢s, norime visk ¨inoti ir bti laimingi.
Vienatv¢ neteikia malonumo. Mums visada ko nors stigs, ir nor¢dami u¨pildyti §i sprag , mes sieksime materiali¤ malonum¤. O
tai rizikinga. ³gij¡ K‚‰†os s mon¡ mes patirsime auk§¦iausi palaim . Materialiame pasaulyje did¨iausi malonum teikia seksas,
ta¦iau tai Ä i§kreiptas malonumas. Dvasiniame pasaulyje irgi egzistuoja seksualiniai malonumai. J¤ §altinis yra K‚‰†a. Ta¦iau bt¤
klaida manyti, kad §is malonumas pana§us £ seksualinius malonumus materialiame pasaulyje. Ne. Ir vis d¢lto, jei dvasiniame pasaulyje nebt¤ lytinio gyvenimo, jis negal¢t¤ egzistuoti ir ¦ia (janmƒdy
asya yata‹). Lytiniai santykiai §iame pasaulyje t¢ra i§kreiptas lytini¤
santyki¤ dvasiniame pasaulyje atspindys. Tikrasis gyvenimas verda
ten, kartu su K‚‰†a. K‚‰†a yra nei§semiamos palaimos §altinis.
Tod¢l geriausia mokytis gyventi £sis moninus K‚‰† . Tada po
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mirties pateksime £ dvasin£ pasaul£, £ nuosav K‚‰†os planet
K‚‰†alok ir laimingai gyvensime kartu su K‚‰†a.
cintƒma†i-prakara-sadmasu kalpa-v‚k‰alak‰ƒv‚te‰u surabhŒr abhipƒlayantam
lak‰mŒ-sahasra-ata-sambhrama-sevyamƒna„
govindam ƒdi-puru‰am tam aha„ bhajƒmi
¶ia apra§oma K‚‰†aloka. Cintƒma†i-prakara-sadmasu: ÀNamai ¦ia
pastatyti i§ filosofinio akmens.Ð Js turbt ¨inote, kas yra filosofinis akmuo? U¨tenka nedideliu jo gabaliuku prisiliesti prie metalinio strypo, ir jis i§syk virsta auksu. ¸inoma, niekas i§ ms¤ nemat¢
filosofinio akmens, bet jis egzistuoja. Dvasiniame pasaulyje viskas
sukurta i§ filosofinio akmens. Cintƒma†i-prakara-sadmasu kalpav‚k‰a: visi med¨iai ten Ä tro§kim¤ med¨iai. Jie i§pildo visus tro§kimus. ·iame pasaulyje mango med¨iai augina tik mango vaisius,
obelys Ä tik obuolius. O dvasiniame pasaulyje bet kuris medis
duoda visk , ko §irdis geid¨ia. Ir tai tik ma¨a dalis to, k ¨inome
apie K‚‰†alok .
Tad geriausia atsisakyti m¢ginim¤ patekti £ kuri nors i§ materiali¤ planet¤, nes bet kurioje materialioje planetoje js susidursite
su tomis pat materialaus gyvenimo kan¦iomis. Mes prie j¤ £prat¡.
Mes £prat¡ prie gimimo ir mirties. Mes nekreipiame £ kan¦ias d¢mesio. ·iuolaikiniai mokslininkai labai did¨iuojasi savo laim¢jimais,
ta¦iau jie negali pasilyti n¢ vieno §i¤ nemaloni¤ problem¤ sprendimo. Jie negali sukurti vaisto nuo mirties, lig¤, senatv¢s. Tai ne£manoma. Mes galime pagreitinti mirt£, ta¦iau negalime jos sustabdyti.
Tai ne ms¤ j¢goms.
Tod¢l i§mintingi ¨mon¢s nori galutinai i§spr¡sti §ias keturias
(gimimo, mirties, senatv¢s ir lig¤) problemas: janma-m‚tyu-jarƒvyƒdhi. I§mintingieji siekia palaimos ir ¨inojimo kupino dvasinio gyvenimo. ·£ siek£ galima £gyvendinti nukeliavus £ dvasines
planetas. K‚‰†a sako ÀBhagavad-gŒtojeÐ [8.14]:
ananya-cetƒ‹ satata„
yo mƒ„ smarati nityaa‹
tasyƒha„ sulabha‹ pƒrtha
nitya-yuktasya yogina‹
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Nitya-yukta‹‰‰ rei§kia nuolatin£ trans . Geriausias jogas yra tas,
kuris yra pasin¢r¡s £ nuolatines mintis apie K‚‰† , visad J£ £sis monin¡s. Toks tobulum pasiek¡s jogas nesvarsto, kuri i§ jogos
r§i¤ (jŠƒn ar dhyƒn ) rinktis. J£ domina tik viena sistema Ä K‚‰†os
s mon¢. Ananya-cetƒ‹: jo d¢mesys yra nebla§komas. Ananya-cetƒ‹
satatam. Satatam rei§kia Àvisur ir visadaÐ.
·tai a§ gyvenu V‚ndƒvanoje. ·i vieta yra neatskiriamai susijusi
su K‚‰†a, ¦ia Jis at¢jo £ §£ pasaul£. ·iuo metu esu Amerikoje, js¤
§alyje. Ta¦iau tai nerei§kia, kad a§ toli nuo V‚ndvƒnos, nes nuolat
atminti K‚‰† i§ esm¢s ir rei§kia bti V‚ndƒvanoje. A§ Niujorke,
§iame bute, bet mano s mon¢ ten, V‚ndƒvanoje. Jei turite K‚‰†os
s mon¡, tai rei§kia, kad js jau gyvenate drauge su K‚‰†a Jo dvasin¢je planetoje. Jums tereikia sulaukti valandos, kai atsiskirsite nuo
savo fizinio kno.
Tokia yra K‚‰†os s mon¢s esm¢: ananya-cetƒ‹ satata„ yo mƒ„
smarati nityaa‹. Smarati rei§kia ÀatmintiÐ, nityaa‹ Ä ÀnuolatÐ.
K‚‰†a skelbia, kad Jis yra lengvai pasiekiamas tam, kuris nuolat J£
atsimena. Vertingiausias, brangiausias turtas lengvai pasiekiamas
tam, kuris pasirinko K‚‰†os s mon¢s keli . Tasyƒha„ sulabha‹
pƒrtha nitya-yuktasya yogina‹: ÀJis nuolat praktikuoja jog , bhaktijog , tod¢l A§ jam beveik nieko nekainuoju. Jam labai lengva Mane
pasiekti.Ð
Kam ie§koti sud¢ting¤ keli¤? Tiesiog kartokite: Hare K‚‰†a,
Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare/Hare Rƒma, Hare Rƒma,
Rƒma Rƒma, Hare Hare. ·i mantr galima kartoti i§tis par . N¢ra
joki¤ taisykli¤ ir apribojim¤. Kartokite gatv¢je, metro, eidami namo
ar savo biure Ä ir joki¤ mokes¦i¤, joki¤ i§laid¤. Gal vert¢t¤ tai
pabandyti?
A¦i u¨ d¢mes£.

Kaip susidraugauti
su savo protu

Pagrindinis ¨mogaus vidini¤ i§tekli¤ §altinis yra jo protas? O gal
egzistuoja auk§tesnis u¨ prot pa¨inimo §altinis? ·ioje 1969 met¤ vasar£
Los And¨ele perskaitytoje paskaitoje rŒla Prabhupƒda paai§kina, kod¢l
prot btina palenkti dvasin¢s energijos valiai. Jis remiasi ¨ymiu
pla¦iausiai skaitomo ir gerbiamo §ventra§¦io ÀBhagavad-gŒtosÐ posmu:
bandhur ƒtmƒtmanas tasya
yenƒtmaivƒtmanƒ jita‹
anƒtmanas tu atrutve
vartetƒtmaiva atru-vat
ÀNugal¢jusiam prot jis tampa geriausiu draugu, o nesugeb¢jusiam
jo pa¨aboti, jis yra did¨iausias prie§as [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 6.6].Ð
Svarbiausias jogos sistemos tikslas Ä padaryti prot savo draugu.
Su materija kontaktuojantis protas yra ms¤ prie§as, jis tarsi
apkvait¡s nuo alkoholio. ÀCaitanya-caritƒm‚tojeÐ [Madhya 20.11]
pasakyta: k‚‰†a bhuli 'se jŒva anƒdi-bahirmukha ataeva mƒyƒ tƒre deya
sa„sƒra-du‹kha Ä ÀK‚‰† u¨mir§usi gyvoji btyb¢ nuo neatmenam¤ laik¤ yra u¨burta i§orin¢s energijos. ·tai kod¢l iliuzin¢ energija
(mƒyƒ) siun¦ia materialiame pasaulyje gyvenan¦iai gyvajai btybei
£vairiausius i§bandymus.Ð A§ Ä am¨inoji siela, neatsiejama Auk§¦iausiojo Vie§paties dalel¢, bet vos mano prot palie¦ia materijos
suteptis, a§ imu mai§tauti, nes man dovanota ribota nepriklausomyb¢. ÀKuri¤ gal¤ tur¢¦iau tarnauti Dievui K‚‰†ai? A§ pats esu
Dievas.Ð Kai protas £per§a man §i mint£, mano gyvenimas ver¦iasi
auk§tyn kojom. Mane u¨valdo melagingos id¢jos, iliuzija, ir mano
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gyvenimas tada nueina perniek. Mes stengiam¢s u¨kariauti i§tisas
imperijas, ta¦iau negalime £veikti savo paties proto, o jo ne£veik¡
patirsime pralaim¢jim net jei imperija atsidurs mums po koj¤.
Did¨iausiu ms¤ prie§u taps ms¤ paties protas.
A§tuoni¤ pakop¤ joga praktikuojama siekiant sutramdyti prot ,
paversti j£ draugu ir pagalbininku vykdant misij , kuriai mus £pareigoja gimimas ¨mogumi. Praktikuoti jog nesuvald¨ius proto Ä
tu§¦ias laiko gai§imas. Tokia ÀpraktikaÐ yra papras¦iausias noras
padaryti £spd£. Jei protas nesuvaldytas, ¨mogus gyvena drauge su
savo pik¦iausiu prie§u, o tai rei§kia, kad gyvena veltui. Paklusimas
stipresniojo valiai ¨mogui yra £gimtas. Jei protas yra ne£veiktas prie§as, ¨mogus paklsta aistr¤, pyk¦io, godumo ir iliuzijos diktatui.
Nugal¢j¡s prot jis savo noru sutinka vykdyti Auk§¦iausiojo Vie§paties, gldin¦io vis¤ ms¤ §irdyse Supersielos (Paramƒtmos) pavidalu, vali . Tikroji joga implikuoja ry§io su §irdyje gldin¦ios
Paramƒtmos u¨mezgim ir Jos valios vykdym . Tas, kuris pasirinko K‚‰†os s mon¢s keli , paklsta Vie§paties valiai net ir
nesistengdamas to daryti.
jitƒtmana‹ praƒntasya
paramƒtmƒ samƒhita‹
Œto‰†a-sukha-du‹khe‰u
tathƒ mƒnƒpamƒnayo‹
ÀKas nugal¢jo prot , tas jau pasiek¢ Supersiel , nes surado ramyb¡.
Laim¢ ar kan¦ia, garb¢ ar negarb¢ Ä jam vis tiek [ÀBhagavadgŒtƒÐ 6.7].Ð
I§ esm¢s kalbant, kiekviena gyva btyb¢ tur¢t¤ paklusti Paramƒtmos pavidalu §irdyje gldin¦io Auk§¦iausiojo Dievo Asmens
valiai. Kai i§orin¢ energija supainioja gyv j btyb¡, mes £sitraukiame £ material¤ veikim . Tod¢l, jei praktikuodami kuri nors jog ,
mes sutramdome prot , galima laikyti, kad tikslas jau pasiektas.
Mes nei§vengiamai paklstame kokiai nors auk§tesnei j¢gai, o jei
sutelkiame savo mintis £ auk§¦iausi j bt£, mums nelieka nieko
kita, kaip paklsti Auk§¦iausiojo valiai, apie kuri Jis byloja bdamas ms¤ §irdyje. Ms¤ protas turi pripa¨inti auk§¦iausiosios j¢gos
egzistavim ir jai paklsti. Proto sutramdymas nei§vengiamai priver¦ia ¨mog¤ paklusti Paramƒtmai, Supersielai. Kadangi K‚‰†os
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s mon¢s keli pasirink¡s Vie§paties tarnas i§syk pasiekia §£ transcendentin£ bv£, jam nedaro £takos materialiosios bties prie§yb¢s Ä
sielvartas ir d¨iaugsmas, §altis ir kar§tis. ·is bvis, i§ esm¢s, yra
samƒdhi, visi§kas pasin¢rimas £ Auk§¦iausi j£.
jŠƒna-vijŠƒna-t‚ptƒtmƒ
k‡a-stho vijitendriya‹
yukta ity ucyate yogŒ
sama-lo‰‡rƒma-kƒŠcana‹
ÀJogu (mistiku) vadina t , kuriam ¨inios ir suvokimas pad¢jo patirti visi§k vidin£ pasitenkinim . Sakoma, kad jis tikrai save pa¨ino.
Toks visi§kai susitvard¡s ¨mogus pasiekia transcendencij . ¸vyras,
spalvotieji akmenys, auksas Ä jam viena ir tas pats [ÀBhagavadgŒtƒÐ
Knyg¤ ¨inios be Auk§¦iausios Tiesos £sis moninimo beprasm¢s.
ÀPadma Purƒ†ojeÐ pasakyta:
ata‹ rŒ-k‚‰†a-nƒmƒdi
na bhaved grƒhyam indriyai‹
sevonmukhe hi jihvƒdau
svayam eva sphuraty ada‹
ÀMaterialios sutepties paliestomis jusl¢mis ne£manoma perprasti
transcendentin¢s rŒ K‚‰†os vard¤, paveikslo, savybi¤ ir ¨ygi¤
esm¢s. Transcendentini¤ Vie§paties vard¤, paveikslo, savybi¤ ir
¨ygi¤ paslaptis atsiskleid¨ia tik tada, kai transcendentin¢ tarnyst¢
pasotina ¨mogaus siel .Ð
Tai labai svarbu. Mes pripa¨£stame K‚‰† Auk§¦iausiuoju Vie§pa¦iu. Kod¢l pripa¨£stame J£ Auk§¦iausiuoju Vie§pa¦iu? Tod¢l, kad
taip teigia Ved¤ tekstai. ÀBrahma-sa„hitojeÐ pasakyta: Œvara‹
paramah k‚‰†a‹ sac-cid-ƒnanda vigraha‹ Ä ÀAuk§¦iausiasis valdovas
yra K‚‰†a. Jis turi am¨in , palaima spinduliuojant£ dvasin£ kn .Ð
Aistros ir nei§manymo gu†¤ veikiami ¨mon¢s tik £sivaizduoja, koks
tur¢t¤ bti Dievas. O kai jiems pristinga vaizduot¢s, jie svai¦ioja
apie tai, kad Dievas, kaip asmenyb¢, neegzistuoja, kad Absoliutas
yra beasmenis ar kad jis Ä tu§tuma. Tai visi§ko bej¢gi§kumo ¨enklas.
I§ tikr¤j¤ Dievas turi pavidal . Kod¢l Jam netur¢ti? ÀVedƒntastraÐ skelbia: janmƒdy asya yata‹ Ä ÀAuk§¦iausia Absoliuti Tiesa
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yra tai, i§ ko viskas randasi.Ð Mes patys turime pavidal . Ir ne tik
mes Ä j£ turi visos gyvosios btyb¢s. I§ kur jos? Kokia j¤ kilm¢? Tai
sveiko proto padiktuotas klausimas. Jei Dievas n¢ra asmuo, kaip
atsitiko, kad mes, Jo vaikai, esame asmenys? Jei mano t¢vas n¢ra
asmuo, kaip atsitiko, kad a§ esu asmuo? Nors atsakymas £ §£ klausim akivaizdus, nusivyl¡, kad j¤ pavidalas, t.y. knas, suteikia jiems
daugyb¡ kan¦i¤, ¨mon¢s griebiasi prie§ingos minties ir ima £sivaizduoti Diev kaip bekn¡ id¢j . Ta¦iau ÀBrahma-sa„hitƒÐ paneigia
§i mint£. Dievas turi pavidal , tik Jo pavidalas yra am¨inas, kupinas ¨inojimo ir palaimos (Œvara‹ parama‹ k‚‰†a‹ sac-cid-ƒnanda
vigraha‹). Sat rei§kia Àam¨inyb¢Ð, cit ÄÀ¨inojimasÐ, o ƒnanda Ä
ÀpalaimaÐ. Taigi Dievas turi kn , tik Jo knas suverptas i§
am¨inatv¢s, ¨inojimo ir palaimos.
O dabar palyginkime savo ir Dievo kn . Mes neturime am¨ino,
kupino palaimos ir ¨inojimo kno. Vadinasi, jis ai§kiai skiriasi nuo
Dievo kno. Ta¦iau pagalvoj¡ apie kn Ä pavidal , £sivaizduojame, kad jis tur¢t¤ bti toks, kaip ms¤. Taip mes prieiname prie
i§vados, kad Dievas yra visi§ka prie§ingyb¢ Ä Jis neturi pavidalo.
Ta¦iau tai tik sp¢jimas, o ne tvirtas ¨inojimas. ÀPadma Purƒ†ojeÐ
pasakyta: ata‹ rŒ-k‚‰†a-nƒmƒdi na bhaved grƒhyam indriyai‹ Ä ÀMaterialios jusl¢s nepad¢s patirti Dievo pavidalo, vardo, savybi¤ ir priklausini¤.Ð Ms¤ jusl¢s netobulos Ä ar jas tur¢dami galime pamatyti
Auk§¦iausi j£ Asmen£? Tai ne£manoma.
Tad kaip vis d¢lto i§vysti Auk§¦iausi j£ Vie§pat£? Sevonmukhe hi
jihvƒdau Ä ÀJei atitinkamai parengsime savo jusles, jei jas dvasi§kai
apvalysime, jos ir pad¢s pamatyti Diev .Ð Ms¤ akys nemato, nes
jos yra pa¨eistos materializmo kataraktos. Ta¦iau tai nerei§kia, kad
n¢ra £ k ¨ir¢ti Ä mes patys nematome. Lygiai taip dabar mes negalime £sivaizduoti, kaip Dievas atrodo, ta¦iau i§sigyd¡ nuo kataraktos
mes J£ i§vysime. ÀBrahma-sa„hitojeÐ pasakyta: premƒŠjana-cchuritabhakti-vilocane†a santa‹ sadaiva h‚daye‰u vilokayanti Ä ÀVie§paties
tarnai, kuri¤ akys pateptos meil¢s balzamu, regi Diev K‚‰† savo
§irdyse ir dien , ir nakt£.Ð Tod¢l mums btina dvasi§kai apvalyti
savo jusles. Tik tada patirsime Dievo pavidal , Jo vardus, savybes,
buvein¡ ir priklausinius, reg¢sime Diev visur.
Ved¤ tekstuose gausu nuorod¤ £ Dievo pavidal . Pavyzd¨iui,
pasakyta, kad Dievas neturi nei rank¤, nei koj¤, bet priima Jam
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keliamas aukas: apƒ†i-pƒdo janavo grahŒtƒ. Taip pat pasakyta, kad
Dievas neturi aki¤ ir aus¤, ta¦iau visk girdi ir mato. I§ pa¨iros
tai akivaizd¨ios prie§taros, nes, kai kalbame apie matym , i§kart
£sivaizduojame, kad matantysis turi tokias pat, kaip ms¤, akis.
Taip pasirei§kia ms¤ materialus supratimas. Dievas i§ties turi akis,
ta¦iau ne tokias, kokias turime mes. Jis mato tamsoje, o mes
nematome. Be to Dievas girdi. Dievas vie§patauja Savo buvein¢je
u¨ milijon¤ myli¤, ta¦iau visk girdi net jei mes paslap¦ia, kaip
s mokslininkai, §nab¨dam¢s, nes gldi ms¤ §irdyse.
Tod¢l mes nepasisl¢psime nuo Vie§paties, Jis vis tiek mus matys,
gird¢s, gal¢s prisiliesti. ÀBhagavad-gŒtojeÐ [9.26] Vie§pats K‚‰†a
sako:
patra„ pu‰pa„ phala„ toya„
yo me bhaktyƒ prayacchati
tad aha„ bhakty-upah‚tam
anƒmi prayatƒtmana‹
ÀJei kas su meile ir atsidavimu paaukos Man lapel£, g¢l¡, vaisi¤, dar¨ovi¤ ar pieno, A§ priimsiu ir paragausiu auk .Ð Kaip Jis valgo?
Mes nematome kaip Jis valgo, bet Jis valgo. Mes tuo £sitikiname kasdien. Kai laikydamiesi apeigini¤ reikalavim¤ paaukojame maist
K‚‰†ai, jo skonis akivaizd¨iai pakinta. Tai rodo patirtis. Dievas
egzistuoja, ta¦iau Jis yra pats sau pakankamas ir valgo kitaip nei
mes. Jei man kas nors pasilys l¢k§t¡ maisto, a§ visk suvalgysiu,
o §tai Dievas niekada nei§alksta, ir net kai Jis valgo maisto lieka
tiek pat. Pr†asya pr†am ƒdƒya pr†am evƒvai‰yate. Dievas pats sau
pakankamas, tod¢l Jam suvalgius paaukot maist jo n¢ kiek nesuma¨¢ja. Jis valgo akimis. Apie tai pasakojama ÀBrahma-sa„hitojeÐ:
a…gƒni yasya sakalendriya-v‚ttimanti Ä ÀKiekviena Dievo kno dalis
gali atlikti bet kurios kitos dalies funkcijas.Ð Pavyzd¨iui, akimis mes
matome, bet valgyti negalime. O §tai Dievui pakanka pa¨velgti £ Jam
paaukot maist , ir Jis pasisotina.
¸inoma, mums sunku tai suvokti. ÀPadma purƒ†ojeÐ pasakyta,
kad tik tada, kai ¨mogaus siela dvasi§kai pasisotina per transcendentin¡ tarnyst¡, jam atsiveria transcendentini¤ Vie§paties vard¤,
paveikslo, savybi¤ ir ¨ygi¤ paslaptis. Ms¤ pastang¤ pa¨inti Diev
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nepakanka, mums atsiskleisti gali tik Jis Pats. Pastangos i§vysti
Diev pasikliaujant tik savo j¢gomis tolygios pastangoms i§vysti
saul¡ sutemus. Jei sakysime: ÀA§ turiu labai ry§k¤ ¨ibintuv¢l£, jis
man pad¢s surasti saul¡,Ð Ä mes vis tiek jos nepamatysime. Saul¡
pamatysime ryte, kai ji patek¢s. Lygiai taip mes patys, remdamiesi tik savo j¢gomis, nepamatysime Dievo, nes jusl¢s yra ribotos.
Turime dvasi§kai apvalyti savo jusles ir palaukti, kol Dievas Pats
nutars mums atsiskleisti. Tokia K‚‰†os s mon¢s metodo esm¢. Mes
negalime reikalauti: ÀDieve K‚‰†a, pasirodyk man, noriu tave pamatyti.Ð Ne, Dievas n¢ra ms¤ £sakym¤ vykdytojas, ms¤ tarnas. Jis
btinai pasirodys, jei mes J£ patenkinsime.
Taigi ms¤ jogos metodo esm¢ Ä patenkinti Diev ir tokiu bdu
paskatinti J£ mums pasirodyti. Tai ir yra tikroji joga. ¸mon¢s apie
j nieko ne¨ino, tod¢l ir garbina £vairaus plauko pseudo dievus. Jie
negali reg¢ti Dievo, tod¢l pripa¨£sta Dievu bet kok£ apsi§auk¢l£.
Dievo nepa¨£sta niekas. ¸mon¢s sako: ÀA§ ie§kau tiesos,Ð Ä ta¦iau
ie§kantis tur¢t¤ ¨inoti, ko jis ie§ko. Antraip, kaip tos tiesos ie§koti? Tarkim, a§ noriu nusipirkti aukso. A§ turiu tiksliai ¨inoti ar bent
£sivaizduoti, kas yra auksas. Antraip bsiu apgautas. Taip ¨mon¢s
ir paklina ant apgavik¤ me§ker¢s: jie ne¨ino, kas yra Dievas, tod¢l
pripa¨£sta Dievu £vairiausius nenaud¢lius. Dievu apsiskelbti gali
kas tik nori, ir btinai atsiras kitas nenaud¢lis, kuris pripa¨ins j£
Dievu. Ir tas, kuris skelbiasi Dievu, ir tas, kuris j£ Dievu pripa¨£sta, Ä
abu yra vienas kito verti nenaud¢liai. Taip Dievo nepa¨insi. Norint
i§vysti Diev , norint J£ pa¨inti, btina atitinkamai pasirengti, o pasirengti pad¢s K‚‰†os s mon¢. Sevonmukhe hi jihvƒdau svayam eva
sphuraty ada‹. Visas reikiamas savybes reg¢ti Diev £gysime atsid¢j¡
Vie§paties tarnystei. Kito pasirinkimo mes papras¦iausiai neturime.
K‚‰†os s mon¢s tiesos i§d¢stytos ÀBhagavad-gŒtojeÐ. Mokslo
laipsnis £sis moninti K‚‰† nepad¢s. Jei ¨mogus turi magistro ar
moksl¤ daktaro laipsn£, tai dar nerei§kia, kad jis perpras ÀBhagavad-gŒt Ð. Tai transcendentinis mokslas, ir norint j£ perprasti reikia
transformuoti jusles. Jusles btina dvasi§kai apvalyti praktikuojant Vie§pa¦iui skirt dvasin¡ tarnyst¡. Antraip, net garsiausias
mokslininkas, moksl¤ daktaras, m¢gindamas pa¨inti K‚‰† nei§vengs daugyb¢s klaid¤. Jis taip iki galo nieko ir nesupras, nes tai
papras¦iausiai ne£manoma. Neveltui K‚‰†a ir apsirei§kia ms¤
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materialiajame pasaulyje toks, koks Jis yra. Jis negimstantis (ajo'pi
sann avyayƒtmƒ), ta¦iau nu¨engia £ mirting¤j¤ pasaul£ tam, kad mes
pa¨intume Diev . ·iuo metu Jo asmeni§kai ¦ia n¢ra, tod¢l pa¨inti
J£ gali tik tas, kuriam nusi§ypso laim¢ bendrauti su visi§kai K‚‰†
£sis moninusiu ¨mogumi. K‚‰† £sis monin¡s ¨mogus jau suvok¢
ties , suvok¢ j K‚‰†os malone, nes K‚‰†a d¨iaugiasi jo nesavanaudi§ka dvasine tarnyste. Taigi mums reikia pasistengti pelnyti
K‚‰†os malon¡. Tada gal¢sime pa¨inti K‚‰† , tada gal¢sime pamatyti K‚‰† , tada gal¢sime pasikalb¢ti su K‚‰†a Ä ¨od¨iu, gal¢sime
pasiekti visk , ko tik geid¨ia ms¤ §irdis.
K‚‰†a yra asmuo. Jis yra Auk§¦iausias Asmuo. Taip skelbia
Vedos: nityo nityƒnƒ„ cetana cetanƒnƒm Ä ÀVisi mes Ä am¨ini asmenys, o Dievas yra auk§¦iausias am¨inas Asmuo.Ð Mes priversti k¡sti
gimim ir mirt£ tod¢l, kad esame u¨daryti fizinio kno kal¢jime.
Ta¦iau i§ tikr¤j¤ esame am¨inos sielos, niekada negimstame ir
nemir§tame. Priklausomai nuo to, kokius darbus esame atlik¡ ir
kokie tro§kimai mus valdo, mes kraustom¢s i§ vieno kno £ kit ,
tre¦i , ketvirt ir t.t. Ta¦iau i§ tikr¤j¤ negimstame ir nemir§tame.
ÀBhagavad-gŒtojeÐ [2.20] pasakyta: na jƒyate mriyate vƒ Ä ÀGyvoji
btyb¢ niekada negimsta ir nemir§ta.Ð Am¨inas yra ir Dievas. Nityo
nityƒna„ cetana cetanƒnƒm. ÀDievas yra auk§¦iausia gyvoji btyb¢
i§ vis¤ gyv¤j¤ btybi¤, auk§¦iausias am¨inas Asmuo tarp kit¤
am¨in¤ asmen¤.Ð Taigi, praktikuodami K‚‰†os s mon¡, dvasi§kai
§varindami savo jusles, mes galime atkurti savitarpio santykius su
am¨inu, tobulu asmeniu, o juos atkr¡ i§vysime Diev .
Gerai £sisavin¡ dvasines ¨inias pasieksime tobulum . Transcendentin¢s ¨inios padeda ¨mogui tvirtai laikytis savo £sitikinim¤.
¸mog¤, teturint£ akademin£ i§silavinim , tariamos prie§taros gali
lengvai sutrikdyti ir supainioti. Tik dvasi§kai susivok¡s ¨mogus gali
pasigirti tikra savitvarda, nes jis nusilenk¢ K‚‰†os valiai. Toks
¨mogus jau pasiek¢ transcendencij , kadangi jo pa¨intos tiesos
neturi nieko bendra su ¨emi§ku mokytumu. ¸emi§kas mokytumas
ir spekuliatyvieji samprotavimai (kai kam jie vertingesni u¨ auks ),
jo akimis, yra verti ne daugiau kaip ¨virg¨das ir akmenys.
Diev patirti gali net nera§tingas, ab¢c¢l¢s nemokantis ¨mogus,
¨inoma, jei tik jis nusilenks Dievo valiai ir su meile Jam tarnaus. O
§tai net ir labai i§simokslinusiam ¨mogui nebtinai pavyks pa¨inti
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Diev . Dievui £takos nedaro jokios materialios aplinkyb¢s, nes Jis Ä
auk§¦iausioji dvasia. Dievo pa¨inimo procesui materialios aplinkyb¢s taip pat nedaro £takos. Netiesa, kad varg§as negali pa¨inti
Dievo, o turtingas ¨mogus btinai J£ pa¨ins. Jokiu bdu. Dievas yra
auk§¦iau vis¤ ms¤ materiali¤ aplinkybi¤ (apratihatƒ).
ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ [1.2.6] pasakyta: sa vai pu„sƒ„ paro
dharmo yato bhaktir adhok‰aje Ä ÀGeriausia yra ta religija, kuri padeda
geriau vykdyti dvasin¡ tarnyst¡ ir myl¢ti Diev .Ð
ÀBhƒgavatamÐ nera§oma, kad geriausias yra hinduizmas, krik§¦ionyb¢, islamas ar kita religija. ÀBhƒgavatamÐ ra§oma, kad geriausia religija yra ta, kuri padeda tobul¢ti dvasin¢s tarnyst¢s kelyje ir
pl¢toti meil¡ Dievui. ·tai ir viskas. Toks yra geriausios religijos apibr¢¨imas. Mes nesistengiame nustatyti, kuri i§ religij¤ yra geresn¢
ar blogesn¢. ¸inoma, materialiame pasaulyje veikia trys gu†os
(doryb¢s, aistros ir nei§manymo), ir jos lemia skirting¤ religini¤
koncepcij¤ formavim si. Ta¦iau religijos tikslas Ä pa¨inti ir i§mokti myl¢ti Diev . Bet kuri religin¢ sistema, jei ji moko pamilti Diev ,
yra tobula. Prie§ingu atveju ji yra nieko verta. Galima labai grie¨tai
ir pavyzdingai laikytis koki¤ nors religini¤ £sakym¤, ta¦iau jei mes
neturime meil¢s Dievui, jei did¢ja tik ms¤ materials prisiri§imai,
tai jau ne religija, o ka¨kas kita.
Tame pa¦iame ÀBhƒgavatamÐ posme sakoma, kad tikroji religin¢ praktika turi bti nesavanaudi§ka ir nenutrkstama (ahaitukŒ ir
apratihatƒ). Jei i§pa¨insime toki religij , bsime i§ties laimingi. Jei
ne Ä laim¢s nereg¢sime. Sa vai pu„sƒ„ paro dharmo yato bhaktir
adhok‰aje. Vienas i§ Dievo vard¤ Ä Adhok‰aja. Adhok‰aja rei§kia
Ànematomas materialiomis akimisÐ. Ak‰aja rei§kia Àtiesioginis patyrimas, grind¨iamas eksperimentiniu moksluÐ, o adha‹ Ä ÀnepatiriamasÐ. Eksperimenti§kai Dievo pa¨inti ne£manoma. Jis pa¨£stamas
kitu bdu: nuolankiai klausantis transcendentini¤ gars¤ ir praktikuojant transcendentin¡ meil¢s tarnyst¡. Tik taip galima pa¨inti
Diev .
Taigi, religijos £statymai yra tobuli, jei jie moko kaip pamilti
Diev . Ta¦iau ms¤ meil¢ turi bti nesavanaudi§ka. Jei a§ manau:
ÀMyliu Diev tod¢l, kad Jis dovanoja man daugyb¡ juslini¤ malonum¤ objekt¤,Ð tai n¢ra meil¢. Tikra meil¢ neturi joki¤ savanaudi§k¤
motyv¤. Mes turime tiesiog galvoti: ÀDievas didis, Dievas Ä mano
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T¢vas, myl¢ti J£ Ä mano pareiga.Ð ·tai ir viskas. Joki¤ verslo santyki¤:
ÀDievas duoda man duonos kasdienin¢s, o a§ u¨ tai J£ myliu.Ð Ne.
Dievas duona kasdienine aprpina net gyvnus, pavyzd¨iui, kates
ir §unis. Dievas Ä vis¤ ms¤ T¢vas, ir aprpina visus be i§imties.
Tod¢l d¢kingumas Dievui u¨ tai, kad jis duoda duonos kasdienin¢s,
dar ne meil¢. Meil¢ neturi bti grind¨iama savanaudi§kais motyvais. Mes turime galvoti taip: ÀA§ myl¢siu Diev , net jei Jis neduos
man duonos kasdienin¢s.Ð ·tai tikroji meil¢.
Caitanya Mahƒprabhu sako: ÀO Vie§patie, Tu gali mane apgl¢bti
arba sutrypti, gali niekada Man nepasirodyti, nors d¢l i§siskyrimo
su Tavimi i§ ilgesio man ply§t¤ §irdis. Tai vis tiek neu¨gesins mano
meil¢s Tau!Ð ·tai kur tyra meil¢ Dievui. Taip pamil¡ Diev mes
bsime laimingi. Mes patirsime palaim , koki patiria Pats Dievas.
·tai kas yra tobulumas.

Auk§¦iausioji joga

·ioje 1969m. skaitytoje paskaitoje, rŒla Prabhupƒda daugiausia d¢mesio
skiria auk§¦iausiajai jogos praktikos pakopai. Senov¢s §ventra§¦iai moko,
kad jogos, kurios pirmoji stadija yra ha‡ha-yoga, prƒ†ƒyƒma (fiziniai
pratimai bei kv¢pavimo valdymas) ir karma-yoga, auk§¦iausioji i§rai§ka
yra bhakti-yoga Ä dvasin¢s tarnyst¢s Dievo Asmeniui joga. ÀJei ¨mogui
nusi§ypso laim¢ pasiekti bhakti-yogos lygmen£, tai rei§kia, kad jis jau
per¨eng¢ visas kitas jogos pakopas,Ð Ä sako rŒla Prabhupƒda, Ä Ào bhakti
yogos tobulumo matas yra meil¢ Dievui.Ð
yoginƒm api sarve‰ƒ„
mad-gatenƒntar-ƒtmanƒ
raddhƒvƒn bhajate yo mƒ„
sa me yuktatamo mata‹
ÀI§ vis¤ jog¤ tas, kuris su did¨iuliu tik¢jimu visad gyvena Manyje,
m sto apie Mane ir su transcendentine meile Man tarnauja, yra
glaud¨iausiai su Manimi susij¡s jogos ry§iais ir vis¤ auk§¦iausias.
Tokia Mano nuomon¢ [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 6.41].Ð
¶ia ai§kiai pasakyta, kad i§ vis¤ jog¤ Ä a‰‡ƒ…ga, ha‡ha, jŠƒna,
karma ir bhakti-yog¤ Ä auk§¦iausi jogos lyg£ yra pasiek¡s bhaktiyogas. K‚‰†a tiesiai sako: ÀI§ vis¤ jog¤ tas, kuris su did¨iuliu tik¢jimu visad gyvena Manyje . . . yra glaud¨iausiai su Manimi susij¡s
jogos ry§iais ir vis¤ auk§¦iausias.Ð Kadangi ¦ia kalba K‚‰†a, ¨od¨iai
ÀManyjeÐ rei§kia ÀK‚‰†ojeÐ. Kitaip sakant, norintis tapti tobulu
jogu, pasiekti auk§¦iausi jogos pakop , turi £sis moninti K‚‰† .
¶ia reik§mingas ¨odis bhajate. Bhajate kilo i§ veiksma¨od¨io bhaj,
kuris vartojamas apibdinti dvasin¡ tarnyst¡. ¸odis ÀgarbintiÐ rei§kia Àlenkti galv Ð, Àreik§ti pagarb jos nusipelniusiamÐ. Ta¦iau
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tarnyst¢ su meile yra Auk§¦iausiojo Dievo Asmens privilegija. Kas
nerodo pagarbos garbingam ¨mogui ar pusdieviui, tas tiesiog yra
nei§aukl¢tas, ta¦iau tas, kuris atsisako tarnauti Auk§¦iausiajam
Vie§pa¦iui, yra pasmerktas.
Garbinimas i§ esm¢s skiriasi nuo dvasin¢s tarnyst¢s. Garbinimas
paprastai skatinamas savanaudi§k¤ motyv¤. Mes galime garbinti
kok£ nors stamb¤ verslinink , nes ¨inome, kad jam £siteik¡ tur¢sime naudos ir mes neblogai pasipelnysime. Pusdievi¤ garbinimas
niekuo nuo to nesiskiria. ¸mon¢s da¨nai garbina kur£ nors i§ pusdievi¤, nor¢dami k nors i§ jo gauti, ta¦iau ÀBhagavad-gŒtƒÐ [7.20]
tai smerkia: kƒmais tais tair h‚ta-jŠƒnƒ‹ prapadyante'nya-devatƒ‹ Ä
ÀPraradusieji prot ir paklaidintieji aistros savanaudi§kais tikslais
garbina pusdievius.Ð
Taigi garbinimas visada turi savyje savanaudi§k motyv , o dvasin¡ tarnyst¡ skatina vienintelis motyvas Ä suteikti d¨iaugsmo mylimajam. Dvasin¢ tarnyst¢ grind¨iama meile. Pavyzd¨iui, motina
rpinasi savo vaiku ne siekdama asmenin¢s naudos, o i§ meil¢s.
Vaikas gali niekam nerp¢ti, bet motina negali £ j£ nekreipti d¢mesio, nes myli j£. Lygiai taip ir tarnyst¢ Dievui Ä ¦ia negali bti kalbos
apie asmeninius motyvus. Tai nepriekai§tingos dvasin¢s tarnyst¢s
po¨ymis, ir j rekomenduojama i§siugdyti ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ
[1.2.6], posme, apibr¢¨ian¦iame auk§¦iausio lygio religijos norm¤
sistem : sa vai pu„sƒ„ paro dharmo yato bahktir adhok‰aje Ä ÀAuk§¦iausio lygio religini¤ norm¤ sistema yra ta, kuri leid¨ia atskleisti
savo Dievo s mon¡, meil¡ Dievui.Ð Galime laikytis bet kokios religini¤ norm¤ sistemos, kad tik ji pad¢t¤ pamilti Diev . Religini¤
norm¤ sistema vertinga tiek, kiek ji padeda pamilti Diev .
Ta¦iau jei ¨mogus ie§ko asmenin¢s naudos ir svarsto: ÀI§pa¨indamas §i religij , a§ patenkinsiu savo materialinius poreikius,Ð Ä
religija, kuri jis pasirinko yra menkavert¢. Tai tre¦iar§¢ religija.
Auk§¦iausia religija yra ta, kuri padeda atskleisti savo meil¡ Dievui,
o meil¢ Jam turi bti nesavanaudi§ka ir £veikianti visas klitis
(ahaituky apratihatƒ). Tai auk§¦iausio lygio religija, kuri K‚‰†a
rekomenduoja praktikuoti baigiamajame §e§tojo ÀBhagavad-gŒtosÐ
skyriaus posme.
K‚‰†os s mon¢ Ä tai auk§¦iausioji jogos pakopa, ta¦iau K‚‰†os
s mon¢ nepriekai§tinga ir kaip religija, nes jos praktika n¢ra
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grind¨iama asmenin¢s naudos siekimu. Mano mokiniai tarnauja
K‚‰†ai ne tam, kad Jis tenkint¤ j¤ poreikius. Galbt K‚‰†a ir patenkina j¤ poreikius, bet ne tai svarbiausia. ¸inoma, jiems nieko
netrksta, bhaktai turi visk , ko jiems reikia. Nereikia manyti, kad
pasirink¡s K‚‰†os s mon¡ ¨mogus pasmerkia save skurdui. Ne.
Ten, kur K‚‰†a, yra viskas, nes K‚‰†a yra viskas. Ta¦iau K‚‰†os
nevalia pra§in¢ti: ÀK‚‰†a duok man t , duok man §it .Ð K‚‰†a
geriau u¨ mus pa¦ius ¨ino, ko mums reikia, lygiai kaip t¢vas geriau
¨ino, ko reikia jo vaikui. Kam mums pra§yti? Dievas visagalis. Jis
suvokia ms¤ poreikius, ¨ino ko mums stinga. ·i mint£ patvirtina
Vedos: eko bahnƒ„ yo vidadhƒti kƒmƒn Ä ÀDievas patenkina visus
nesuskai¦iuojamos daugyb¢s gyv¤j¤ btybi¤ poreikius.Ð
Mums reikia tiesiog bes lygi§kai myl¢ti Diev . Visi ms¤ poreikiai bus patenkinti. Dievas patenkina net ka¦i¤ ir §un¤ poreikius.
Jie nevaik§to £ ba¨ny¦i ir nieko Dievo nepra§o, ta¦iau turi visk ,
ko jiems reikia. Kod¢l Dievas netur¢t¤ patenkinti bhakto poreiki¤?
Jei net kat¢s ir §unys turi visk , ko reikia gyvenimui, nereikalaudamos i§ Dievo patenkinti j¤ poreikius, kod¢l mes tur¢tume reikalauti
i§ Jo: ÀDuok, duokÐ? Ne, to nereik¢t¤ daryti. Mums tereikia stengtis myl¢ti Diev ir tarnauti Jam. Meil¢ ir tarnyst¢ Dievui patenkins
visus ms¤ poreikius, be to, tai yra auk§¦iausias jogos lygmuo.
Tarnyst¢ Dievui yra prigimtin¢ ms¤ savyb¢. A§ esu neatsiejama Dievo dalelyt¢, vadinasi, tarnyst¢ Jam yra mano prigimtin¢
pareiga. ·i mint£ gerai iliustruoja pavyzdys apie pir§t ir rank .
Pir§tas yra neatsiejama kno dalis. Kyla klausimas, kokia yra pir§to
pareiga? Jo pareiga Ä tarnauti visam knui, §tai ir viskas. Jei js
pajuntate nie¨ul£, pir§tas kaip mat imasi darbo. Jei norite k nors
pamatyti, akys tuoj imasi darbo. Jei norite kur nors nueiti, kojos jus
ten ne§a. Taigi atskiros kno dalys ir galn¢s padeda visam knui.
Lygiai taip visi mes esame neatsiejamos Dievo dalelyt¢s, ms¤
vienintel¢ paskirtis Ä tarnauti Jam. Kai kno dalys tarnauja visam
knui, jas automati§kai pasiekia energija. Kai tarnaujame K‚‰†ai,
automati§kai yra patenkinami visi ms¤ poreikiai. Yathƒ taror mlani‰ecanena. Laistant med¨io §aknis, energija netrukus pasiekia ir
lapus, §akas ir §akeles. Taip ir tarnaudami Dievui K‚‰†ai tarnaujame visai krinijai. Tod¢l atkrenta btinyb¢ tarnauti kiekvienai gyvai
btybei atskirai.
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Be to, tarnaudami Dievui atjau¦iame visas gyvas btybes Ä ne
tik ¨mones, bet ir gyvnus. Tod¢l Dievo £sis moninimas, K‚‰†os
s mon¢ yra auk§¦iausia religijos tobulyb¢. Ne£sis monin¡ K‚‰†os
mes nebsime jautrs kitoms gyvoms btyb¢ms. Tiktai K‚‰†os
s mon¢ leid¨ia mums nuo§ird¨iai atjausti kit .
Kiekviena gyva btyb¢ yra neatsiejama Auk§¦iausiojo Vie§paties dalelyt¢, tod¢l visi mes i§ prigimties esame link¡ Jam tarnauti.
Jei mes atsisakome Jam tarnauti, ms¤ laukia nuopuolis. ÀrŒmadBhƒgavatamÐ [11.5.3] patvirtina §i mint£:
ya e‰ƒ„ puru‰a„ sƒk‰ƒd
ƒtma-prabhavam Œvaram
na bhajanty avajƒnanti
sthƒnƒd bhra‰‡ƒ‹ patanty adha‹
ÀKas nevykdo savo pareigos ir netarnauja praam¨iui Vie§pa¦iui,
kuris dav¢ prad¨i visoms gyvosioms btyb¢ms, nei§vengiamai
patirs nuopuol£ ir praras savo prigimtin¡ paskirt£.Ð
Kaip patiriamas nuopuolis ir prarandama prigimtin¢ paskirtis?
¶ia v¢l vert¢t¤ prisiminti pavyzd£ apie pir§t ir kn . Jei pir§tas
su¨eistas ir negali tarnauti knui, jis sukelia vien skausm . Lygiai
taip ir tas, kuris netarnauja Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui, kelia Jam
vien rpes¦ius ir skausm . Toks ¨mogus pasmerktas kent¢ti, lygiai
kaip asmuo, pa¨eid¨iantis valstyb¢s £statymus. Nusikalt¢lis kelia
rpes¦i¤ valstybei ir anks¦iau ar v¢liau susilauks bausm¢s. Nusikalt¢lis gali laikyti save geru ¨mogumi, ta¦iau pa¨eisdamas £statymus
jis kelia rpes¦i¤ valstybei. Tai nesunku suprasti.
Lygiai taip, atsisakiusi tarnyst¢s gyva btyb¢ suteikia K‚‰†ai
skausm . Skaudinti K‚‰† yra nuod¢m¢. Visus kelian¦ius rpes¦i¤
pilie¦ius valstyb¢ siun¦ia £ kal¢jim : ÀJs nusikalt¢liai ir turite bti
u¨ grot¤, kad netrikdytum¢te laisvos §alies pilie¦i¤ ramyb¢s.Ð Taip
elgiasi ir Dievas, kuris visus nusikalt¢lius, visus, pa¨eidusius Jo £statymus ir suteikusius Jam skausmo, siun¦ia £ material¤j£ pasaul£.
Sthƒnƒd bhra‰‡ƒ‹ patanty adha‹. Jie patiria nuopuol£ ir praranda sau
skirt viet dvasiniame pasaulyje. ¶ia v¢l galima prisiminti pavyzd£ apie pir§t ir kn . Jei jums labai skauda pir§t , gydytojas jums
gali patarti: ÀJs¤ pir§t reik¢t¤ amputuoti, nes to nepadarius infekcija pasklis po vis organizm .Ð Sthƒnƒd bhra‰‡ƒ‹ patanty adha‹ Ä
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amputavus pir§t , jis praranda savo prigimtin¡ paskirt£, jis jau
neb¢ra js¤ kno dalis.
Sukil¡ prie§ Diev , pamyn¡ Jo £statymus, mes visi nupuol¢me £
§£ material¤ pasaul£. Jei norime atgauti sau skirt viet , turime v¢l
prad¢ti Jam tarnauti. Tai pati geriausia i§eitis. Antraip kankinsim¢s
mes patys ir d¢l ms¤ kankinsis Dievas. Dabar mes netik¡ Dievo
sns. Jei snus yra niekam tik¡s, ken¦ia ir jis, ir jo t¢vas. Jei ken¦iame mes, su mumis ken¦ia ir Dievas. Tod¢l geriausia atgauti savo
prigimtin¡ s mon¡ Ä K‚‰†os s mon¡ ir atsid¢ti dvasinei tarnystei.
¸odis avajƒnanti, vartojamas cituotame ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ
posme, vartojamas ir ÀBhagavad-gŒtojeÐ [9.1]:
avajƒnanti mƒ„ mˆhƒ
mƒnu‰Œ„ tanum ƒritam
para„ bhƒvam ajƒnanto
mama bhta-mahevaram
ÀKvailiai §aiposi i§ Man¡s, kai nu¨engiu ¨mogaus pavidalu. Jie
ne¨ino, kad Mano prigimtis transcendentin¢ ir kad esu Auk§¦iausias bties valdovas.Ð Tik kvailiai ir nedor¢liai gali juoktis i§ Auk§¦iausiojo Dievo Asmens, Vie§paties K‚‰†os. ¸odis mˆha rei§kia
ÀkvailysÐ arba Ànedor¢lisÐ. K‚‰†ai abejingas gali bti tik tikras
nedor¢lis. N¢ ne£tardami, kad jam teks atkent¢ti u¨ savo abejingum , nedor¢liai nekreipia £ K‚‰† jokio d¢mesio. Jie ne¨ino apie Vie§paties vir§enyb¡, tod¢l garbina visokius nuvalkiotus ÀdievusÐ.
Dievas §iandien taip nuvertintas, kad atsiranda nema¨ai toki¤,
kurie Dievu vadina ir save, ir aplinkinius. Ta¦iau kyla klausimas, k
rei§kia ¨odis Dievas? Jei visi mes dievai, ¨odis ÀDievasÐ apskritai
praranda bet koki prasm¡.
Taigi posmo ¨odis avajƒnanti labai taiklus. Jis rei§kia Ànieko
nepaisantisÐ, ir labai taikliai apibdina ¨mog¤, kuris sako: ÀKas
per vienas yra tas Dievas? A§ pats Dievas. Kod¢l tur¢¦iau tarnauti Dievui?Ð Tikrosios Dievo didyb¢s nepaisymas Ä §tai kas yra
avajƒnanti. Lygiai taip pat £ valstyb¡ ¨velgia nusikalt¢lis: ÀKas ta
valstyb¢!? A§ galiu daryti k tik noriu. Man nusispjauti £ valstyb¡.Ð Tai avajƒnanti. Ta¦iau net tada kai mes sakome: ÀMan nusispjauti £ valstyb¡,Ð Ä policija nesnaud¨ia. Ji privers mus atkent¢ti,
ji nubaus mus. Lygiai taip, jei mums nerpi Dievas, materiali btis
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mus nubaus, privers i§k¡sti gimim , senatv¡, ligas ir mirt£, o kad
i§vengtume kan¦i¤, turime praktikuoti jog .
Auk§¦iausioji vis¤ jogos r§i¤ i§rai§ka yra bhakti-yoga. Visos
kitos jogos t¢ra keliai vedantys £ bhakti-yog . Tikroji joga yra bhaktiyoga, o visos kitos jogos r§ys Ä tik padeda j pasiekti. Sav¡s pa¨inimo kelias nuo karma-yogos iki bhakti-yogos labai ilgas. ·is kelias
prasideda karma-yoga arba veiklos vaisi¤ nesisavinimu. (Prie karmin¢s veiklos, kitaip Ä karmos, priskiriami ir nuod¢mingi poelgiai.
Karma-yoga Ä tai nuod¢ming¤ poelgi¤ atsisakymas ir geri, dori
darbai arba §ventra§¦i¤ nustatyta veikla. ·tai kas yra karma-yoga).
Kai karma-yog praktikuodamas ¨mogus £gyja ¨ini¤ ir atsi¨ad¢jimo,
jis pasiekia jŠƒna-yogos lygmen£. Kai jogas vis daugiau laiko skiria
fiziniams pratimams, kuri¤ tikslas Ä meditacija £ Supersiel , jis
pasiekia a‰‡ƒ…ga-yogos lygmen£. Pakilus vir§ a‰‡ƒ…ga-yogos lygmens
ir prad¢jus praktikuoti dvasin¡ tarnyst¡ skirt Auk§¦iausiajam
Dievo Asmeniui K‚‰†ai pasiekiamas auk§¦iausias jogos lygmuo Ä
bhakti-yoga.
I§ tikr¤j¤ bhakti-yoga yra galutinis jog¤ tikslas, ta¦iau norint
geriau j suprasti btina susipa¨inti ir su kitomis tarpin¢mis jogos
pakopomis. Jogas, kuris siekia auk§¦iausiojo tikslo ir eina £ j£ nesustodamas, yra teisingame kelyje ir pelnys auk§¦iausi j palaim , o
tas, kuris sustoja tam tikroje pakopoje ir nejuda £ priek£, vadinamas atitinkamai karma-yogu, jŠƒna-yogu arba a‰‡ƒ…ga-yogu. Ta¦iau jei
¨mogui nusi§ypso laim¢ pasiekti bhakti-yogos pakop , tai rei§kia,
kad jis jau per¨eng¢ visas kitas jogos pakopas. Tod¢l K‚‰†os
s mon¢ yra auk§¦iausia jogos pakopa. Pavyzd¨iui, kai mes kalbame
apie Himalajus, visi ¨ino, kad tai auk§¦iausia kaln¤ grandin¢, o
auk§¦iausias jos ta§kas Ä Everesto kalnas.
Jei jŠƒna-yog praktikuojantis ¨mogus mano, kad yra pasiek¡s
auk§¦iausi ta§k , jis papras¦iausiai klysta. Jam reikia tobul¢ti
toliau. ³sivaizduokit, kad js norite laiptais pakilti £ vir§utin£, tarkime, §imt j£ pastato auk§t . Kildamas js praeisite trisde§imt j£, penkiasde§imt j£, a§tuoniasde§imt j£ ir kitus auk§tus. ·tai js pakilote £
penkiasde§imt j£ ar a§tuoniasde§imt j£ auk§tus ir galvojate: ÀA§ jau
pasiekiau tiksl .Ð Tai rei§kia, kad jums nepavyko. Jei norite pasiekti tiksl , jums reikia pakilti £ §imt j£ auk§t . Visas jogos pakopas
galima £sivaizduoti kaip laiptus, ir mes netur¢tume nusiraminti
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sustoj¡ penkiasde§imtame ar a§tuoniasde§imtame auk§te. Turime
kilti £ pat£ vir§¤, £ §imt j£ auk§t Ä £ K‚‰†os s mon¡.
O dabar £sivaizduokime, kad ¨mogui, norin¦iam pakilti £ §imt j£ auk§t , nusi§ypsojo galimyb¢ pasinaudoti liftu Ä po minut¢s jis
atsidurs pa¦iame vir§uje. ¸inoma, jis gali sakyti: ÀKam man liftas.
A§ £veiksiu visus laiptelius.Ð Jis gali taip pasielgti, ta¦iau jis rizikuoja nepasiekti vir§n¢s. Pasinaudoj¡ bhakti-yogos ÀliftuÐ per labai
trump laik mes pasieksime À§imt j£ auk§t Ð Ä jogos tobulum ,
K‚‰†os s mon¡.
K‚‰†os s mon¢s metodas Ä tiesus kelias £ tiksl . Galima jud¢ti
£ priek£ ¨ingsnis po ¨ingsnio, paeiliui praktikuoti visas jogos sistemas, o galima tiesiogiai praktikuoti K‚‰†os s mon¡. Btent §£ keli
ms¤ am¨iuje rekomendavo rinktis Vie§pats Caitanya: ¨mon¢s
gyvena labai trumpai ir juos kankina nuolatinis nerimas, tod¢l
geriausia rinktis tiesiogin£ metod . I§ savo neprie¨astin¢s malon¢s
Jis dovanojo Hare K‚‰†a mantr , kuri i§syk pakyl¢ja ¨mog¤ £
K‚‰†os s mon¢s lyg£. Tai £vyksta labai greitai, ir mums nereikia ilgai
laukti. Tai ypatinga Vie§paties Caitanyos dovana. Neveltui rŒla
Rpa Gosvƒmis para§¢ Jam toki mald : namo mahƒ-vadƒnyƒya
k‚‰†a-prema-pradƒya te Ä ÀO Vie§patie Caitanya! Tu Pats gailestingiausias Dievo £siknijimas, tod¢l, kad dovanoji visiems ¨mon¢ms
meil¡ K‚‰†ai.Ð Paprastai, norint pelnyti meil¡ K‚‰†ai tenka praeiti labai daug jogos pakop¤, ta¦iau Vie§pats Caitanya dovanoja j
visiems. Tod¢l Jis yra pats gailestingiausias i§ vis¤ £siknijim¤. Tai
ypatingas Vie§paties Caitanyos bruo¨as.
Vienintelis kelias i§ tikr¤j¤ pa¨inti Diev yra bhakti-yoga. K‚‰†a
patvirtina §i mint£ ÀBhagavadad-gŒtojeÐ [18.55]: bhaktyƒ mƒm
abhijƒnƒti yƒvƒn ya cƒsmi tattvata‹ Ä ÀPa¨inti Mane, Auk§¦iausi j£ Dievo Asmen£, tok£, koks A§ esu, galima tik per dvasin¡ tarnyst¡.Ð Vedos patvirtina, kad auk§¦iausi j£ tobulum galima pasiekti
tik per bhakti, dvasin¡ tarnyst¡. Jei praktikuojama jogos sistema
neturi bhakti element¤, rimtesn¢ pa¨anga ne£manoma. Ta¦iau §iuolaikiniai ¨mon¢s neturi pakankamai laiko vykdyti visus kit¤ jogos
sistem¤ reikalavimus, §iame am¨iuje rekomenduojama i§syk rinktis bhakti-yogos metod , gryn j dvasin¡ tarnyst¡. Vadinasi, ¨mogui
nusi§ypsojo tikra s¢km¢, jei jis pasirinko K‚‰†os s mon¡ Ä bhaktiyog ar, pasak Ved¤, teising keli .
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Tobulum pasiek¡s jogas sutelkia savo mintis £ K‚‰† , kurio oda
£stabios debesies spalvos, £ lotos pana§us veidas spindi tarsi saul¢,
o apdarai nus¢ti brangakmeniais. J£ puo§ia g¢li¤ girliandos, aplink
Save Jis skleid¨ia neapsakom spind¢jim Ä brahma-jyotir. Jis £siknija £vairiais pavidalais Ä Rƒma, Varƒha ir Auk§¦iausiuoju Dievo
Asmeniu K‚‰†a. Jis nu¨engia £siknij¡s ¨mogumi, motul¢s Yaodos
snumi. J£ vadina K‚‰†a, Govinda, Vƒsudeva. Jis nuostabus vaikas,
vyras, draugas ir valdovas, Jis Ä vis¤ tobulybi¤ ir transcendentini¤
bruo¨¤ §altinis. Kas yra visi§kai £sis monin¡s §iuos Vie§paties bruo¨us, tas Ä auk§¦iausias i§ jog¤. Ved¤ tekstai vieningai patvirtina, kad
§i tobulumo pakopa pasiekiama tik per bhakti-yog .

6
Materialios problemos
ir dvasinis j¤ sprendimas

Visuotin¢s vienyb¢s centras

1969 m. gruodis. Sakydamas kalb Bostone Tarptautin¢s student¤ draugijos nariams rŒla Prabhupƒda pasil¢ prakti§k , paprast ir i§minting
taikos ir sutarimo pasaulyje problemos sprendim . Nors prie§ais Jungtini¤ Taut¤ organizacijos bstin¡ Niujorke i§keliama vis daugiau nauj¤
v¢liav¤, pa¨ym¢jo jis, internacionalizmo id¢ja pralaimi, kadangi Àmano
internacionalinis jausmas ir js¤ internacionalinis jausmas kertasi tarpusavyje ir gimdo konflikt . Vadinasi, btina atrasti tikr j£ ms¤ meil¢s
jausm¤ centr . . . Toks centras yra K‚‰†a.Ð
Labai d¢koju jums u¨ tai, kad savo dalyvavimu prisidedate prie
ms¤ K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo. Kiek man ¨inoma, js¤ organizacija vadinasi Tarptautin¢ student¤ draugija. ·iandien veikia nema¨ai
kit¤ tarptautini¤ organizacij¤, pavyzd¨iui, Jungtini¤ Taut¤ organizacija. Pati brimosi £ tarptautin¡ bendrij id¢ja nusipelno did¨iausio pritarimo, ta¦iau mums pirmiausia reik¢t¤ i§siai§kinti, kas
gal¢t¤ tapti centrine, organizuojan¦ia jos j¢ga.
Jei mesite akmen£ £ balos vidur£, vandens ratilai nuvilnys iki pat
jos kra§t¤. Pana§iais ratais sklinda ir radijo bangos, ir kai imtuvas
jas pagauna, js girdite radijo laid . Lygiai taip gali skleistis ir
ms¤ meil¢.
Gyvenimo prad¨ioje vienintelis ms¤ noras Ä valgyti. Kdikis
visk , k nu¦iumpa, deda £ burn . Jam rpi tik jis pats. Paaug¡s
jis jau stengiasi dalintis su broliais ir seserimis: ÀNa gerai. Imk §iek
tiek ir tu.Ð Tai jau ¨ingsnis didesnio bendrumo link. Augant nubunda ma¨ylio meil¢ t¢vams, v¢liau Ä bendruomenei, §aliai ir galiausiai
vis¤ §ali¤ ¨mon¢ms. Ta¦iau jei mes nerasime meil¢s i§eities ta§ko,
175
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meil¢s sklaida, nesvarbu ar ji bt¤ orientuota £ paskiros §alies ar
viso pasaulio ¨mones, nebus visi§kai brandi.
Pavyzd¨iui, ¨odis Àtautyb¢Ð rei§kia, kad asmuo yra kil¡s i§ tam
tikros §alies. Js jau¦iate bendrum su kitais amerikie¦iais, nes
gim¢te §ioje §alyje. Galbt js net gyvyb¡ d¢l j¤ paaukotum¢t.
Ta¦iau teiginys Àkil¡s i§ tam tikros §aliesÐ turi trkum : kod¢l Amerikoje gim¡ gyvnai nelaikomi amerikie¦iais? B¢da ta, kad ms¤
jausmai nukreipti tik £ ¨mones. Mes nelaikome gyvn¤ tautie¦iais,
tod¢l siun¦iame juos £ skerdykl .
Vadinasi, ms¤ tautini¤ ir internacionalini¤ jausm¤ centras
pasirinktas netinkamai. Jei centras pasirenkamas tinkamai, aplink j£
galima nubr¢¨ti kiek nori apskritim¤ ir jie nesusikirs. Apskritimai
bus kaskart vienas u¨ kit didesni. Jei centras pasirinktas tinkamai,
jie tikrai nesusikirs. Deja, nors tautiniai ir internacionaliniai jausmai
bdingi kiekvienam i§ ms¤, jie neturi vieno centro. Tod¢l mano
internacionalinis jausmas ir js¤ internacionalinis jausmas kertasi
tarpusavyje ir gimdo konflikt . Vadinasi, btina atrasti tikr j£ ms¤
meil¢s jausm¤ centr ir tada ms¤ meil¢s bangos gal¢s pl¢stis
nesusikirsdamos ir nekonfliktuodamos su kit¤ jausmais.
Toks centras yra K‚‰†a.
Ms¤ bendrija, Tarptautin¢ K‚‰†os s mon¢s bendrija, moko
£vairi¤ pasaulio §ali¤ ¨mones, kad j¤ meil¢s centru tur¢t¤ tapti
K‚‰†a. Kitaip sakant, mes mokome ¨mones tapti mahƒtmomis. Js
turbt esate gird¢j¡ §£ ¨od£ Ä mahƒtmƒ. Tai sanskrito ¨odis, kuriuo
£vardijamas labai i§pl¢toto m stymo ir jausm¤ ¨mogus. ·tai kas yra
mahƒtmƒ. Mahƒ rei§kia ÀdidiÐ, Ài§kiliÐ, o ƒtmƒ Ä ÀsielaÐ. Taigi
mahƒtmƒ yra labai pla¦ios sielos asmenyb¢.
ÀBhagavad-gŒtƒÐ [7.19] taip apibdina ¨mog¤, kuris labai pla¦iai
i§pl¢toja savo jausmus:
bahnƒ„ janmanƒm ante
jŠƒnavƒn mƒ„ prapadyate
vƒsudeva‹ sarvam iti
sa mahƒtmƒ su-durlabha‹
Pirmoji §io posmo mintis ta, kad mahƒtmƒ galima tapti tik nugyvenus daugyb¡ gyvenim¤ (bahnƒ„ janmanƒm ante). Siela nenustodama keliauja i§ vieno kno £ kit . Egzistuoja 8 400 000 gyvyb¢s r§i¤,
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ir mes evoliucionuojame i§ vienos gyvyb¢s r§ies £ kit , kol galiausiai gimstame ¨mogumi. Tik gimus ¨mogumi galima tapti mahƒtmƒ.
Neatsitiktinai K‚‰†a sako: bahnƒ„ janmanƒm ante Ä Àmahƒtmƒ
galima tapti tik po daugyb¢s gimim¤.Ð
Pana§us posmas yra ir ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ. Labdhvƒ sudurlabham ida„ bahu-sambhavƒnte Ä Àpo daugyb¢s gimim¤ js pagaliau gavote ¨mogaus kn , o j£ gauti n¢ra paprastaÐ. ¸mogi§koji
gyvyb¢s forma Ä didel¢ retenyb¢. Gauti kat¢s, §uns ar kito gyvno
kn yra vienas juokas, ta¦iau ¨mogaus kn gauti labai sunku.
¸mogaus knas £gyjamas gimus ma¨iausiai 8 400 000 £vairiomis
gyvyb¢s r§imis. Taigi ir ÀBhƒgavatamÐ, ir ÀBhagavad-gŒtƒÐ kalba
apie t pat£. Ved¤ tekstai patvirtina vienas kit , ir £ §iuos tekstus
£sigilin¡s ¨mogus nemato juose joki¤ prie§taravim¤.
Taigi ¨mogaus knas £gyjamas po daugyb¢s gyvenim¤, nugyvent¤ kitais knais. Ta¦iau net ¨mogaus knu reikia gimti daugyb¡ kart¤, kad per pa¨inim atrastum centrin¡ bties a§£. Jei ¨mogus
kaupia ¨inias, Ä ne vien , o daugel£ gyvenim¤, Ä jis ilgainiui pasiekia pa¨inimo vir§n¡. T , kuriam tai pavyksta padaryti, vadina
jŠƒnavƒn Ä Àpelniusiu tikr j£ pa¨inim Ð. Tada, kaip sako K‚‰†a,
mƒ„ prapadyate Ä Àjis nusilenkia Man, Dievui K‚‰†aiÐ (sakydamas
ÀK‚‰†aÐ, turiu galvoje Auk§¦iausi j£ Vie§pat£ Ä vis¤ patraukliausi
Auk§¦iausi j£ Dievo Asmen£).
Kod¢l gi pa¨in¡s ties ¨mogus nusilenkia K‚‰†ai? Vƒsudeva‹
sarvam iti: jis ¨ino, kad Vƒsudeva Ä K‚‰†a yra viskas, kad jis yra
meil¢s centras. Ir pagaliau Ä mahƒtmƒ su-durlabha‹. ¶ia vartojamas
¨odis mahƒtmƒ. Kaupdamas ¨inias daugyb¡ gyvenim¤ ¨mogus
ilgainiui i§ple¦ia savo s mon¡ tiek, kad pamilsta Diev ir tampa
mahƒtmƒ Ä did¨ia siela. Dievas didis, didis ir Jo bhaktas. Ta¦iau, kaip
sako K‚‰†a, tokia didi siela pasitaiko itin retai (sa mahƒtmƒ sudurlabha‹). Taip apie mahƒtm kalbama ÀBhagavad-gŒtojeÐ.
Dabar mes jau¦iame meil¡ daugeliui dalyk¤. Mes mylime savo
§al£, bendruomen¡, §eim , kates ir §unis. Bet kuriuo atveju mes
mylime atitinkamai pagal savo ¨inojim . Kai ms¤ ¨inojimas tobulas, mes pamilstame K‚‰† . Tai ir yra tobulumas Ä meil¢ K‚‰†ai yra
visos veiklos tikslas, gyvenimo tikslas.
ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ [1.2.8] patvirtina, kad ms¤ gyvenimo
tikslas yra K‚‰†a:

178

·e§tas skyrius

dharma‹ svanu‰‡hita‹ pu„sƒ„
vi‰vaksena-kathƒsu ya‹
notpƒdayed yadi rati„
rama eva hi kevalam
Posmas prasideda ¨od¨iais dharma‹ svanu‰‡hita‹ pu„sƒm. Tai rei§kia, kad kiekvienas vykdo savo pad¢t£ atitinkan¦i priederm¡.
·eimos ¨mogus turi savo priederm¡, sannyƒsis (atsiskyr¢lis) Ä savo,
brahmacƒris (skaistyb¢s £¨ad¤ besilaikantis mokinys) Ä savo. Kiekvienas turi koki nors priederm¡ priklausomai nuo savo veiklos
pobd¨io ir profesijos. Ta¦iau ÀBhƒgavatamÐ sako, kad jei ¨mogus
nepriekai§tingai vykdantis savo priederm¡ nepa¨£sta K‚‰†os, visos
jo pastangos yra berg¨d¨ios (rama eva hi kevalam). Norint pasiekti tobulum reikia suprasti ir pamilti K‚‰† . Tada ms¤ tautiniai ir
internacionaliniai jausmai i§ties taps beribiai.
Na, o jei ¨mogus sako: ÀBet mano meil¢ ir taip berib¢,Ð Ä k gi,
gerai. Bet jis tur¢t¤ prakti§kai parodyti, kokia plati jo meil¢. Kaip
K‚‰†a sako ÀBhagavad-gŒtojeÐ [5.18]:
vidyƒ-vinaya-sampanne
brƒhma†e gavi hastini
uni caiva va-pƒke ca
pa†ˆitƒ‹ sama-darina‹
Tikras pa†ˆitas Ä ¨mogus, kuris pasiek¢ auk§¦iausios i§minties
pakop , £ visus ¨velgia vienodai (sama-darina‹). Kadangi pa†ˆito
suvokimas neapsiriboja vien knu, jis mato am¨in j siel ir apsi§vietusio brƒhma†o, ir §uns, ir dramblio, ir ¨emos kilm¢s ¨mogaus
§irdyje. ¸moni¤ visuomen¢je yra daug socialini¤ klasi¤ Ä nuo kilmingo brƒhma†o iki ca†ˆƒlos (nelie¦iamojo), ta¦iau tikrai mokytas
¨mogus visus vertina vienodai. Tai ir yra tikrasis ¨inojimas.
Mes stengiam¢s myl¢ti artim , bendruomen¡, taut , visas tautas
ir vis pasaul£. Noras pl¢sti savo s mon¡ bdingas mums i§ prigimties. Ta¦iau, jei norime kiek £manoma daugiau i§pl¢sti savo s mon¡,
turime atrasti bties centr . Tas centras yra K‚‰†a Ä Dievas. I§ kur
mes ¨inome, kad K‚‰†a Ä Dievas? K‚‰†a skelbiasi es s Dievas ÀBhagavad-gŒtojeÐ. Pra§au nepamir§ti, kad K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas
remiasi ÀBhagavad-gŒtƒ kokia ji yraÐ. Visa, k a§ sakau, galima rasti
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ÀBhagavad-gŒtojeÐ. Deja, ÀBhagavad-gŒt Ð neteisingai ai§kino tiek
daug komentatori¤, kad ¨mon¢ms apie j susidar¢ visi§kai klaidingas £spdis. I§ tikr¤j¤ svarbiausia ÀBhagavad-gŒtosÐ id¢ja Ä K‚‰†os
s mon¢s, meil¢s Dievui ugdymas, ir mes stengiam¢s j skelbti.
ÀBhagavad-gŒtojeÐ K‚‰†a ne syk£ kalba apie mahƒtmas. ·tai Jis
sako: mahƒtmƒnas tu mƒ„ pƒrtha daivŒm prak‚tim ƒritƒ‹ Ä Àmahƒtm Ä
i§minting , plataus akira¦io ¨mog¤ globoja Mano dvasin¢ energijaÐ. Materialiosios energijos kerai jo neveikia.
Visk , k matome aplink, yra sudaryta i§ Dievo energij¤. ÀUpani‰adoseÐ pasakyta: parƒsya-aktir vividhaiva rvate Ä ÀAuk§¦iausia Absoliuti Tiesa turi daugyb¡ £vairi¤ energij¤.Ð ·ios energijos
veikia taip darniai, kad susidaro £spdis, jog viskas vyksta savaime
(svƒbhƒvikŒ jŠƒna-bala-kriyƒ ca). Pavyzd¨iui, visi esame mat¡ ¨ydin¦i
g¢l¡. Atrodo, pra¨ydusi ji yra nuostabi savaime, ta¦iau taip veikia
Dievo energija.
Be materialios, K‚‰†a turi ir dvasin¡ energij . Mahƒtmƒ, plataus
akira¦io ¨mogus, yra globojamas Jo dvasin¢s energijos. Visa tai
paai§kinta ÀBhagavad-gŒtojeÐ. Ne vienas ÀBhagavad-gŒtosÐ posmas
apra§o, kaip veikia £vairios K‚‰†os energijos, ir ms¤ tikslas Ä
pateikti ¨mon¢ms ÀBhagavad-gŒt Ð toki , kokia ji yra, be netikusi¤
komentar¤. Kvaili komentarai niekam nereikalingi. ÀBhagavadgŒtosÐ mintys ai§kios kaip diena. Ar reikalinga lemput¢, tam kad
pamatytume saul¡? Lygiai taip norint studijuoti ÀBhagavad-gŒt Ð
nei§man¢li¤ komentarai nereikalingi. Studijuokite ÀBhagavad-gŒt Ð
toki , kokia ji yra, ir js pasisemsite vis¤ jums reikaling¤ dvasini¤
¨ini¤. Js tapsite i§min¦iumi ir pa¨insite K‚‰† . Tada, nusilenk¡
K‚‰†ai, js tapsite mahƒtmƒ.
Kyla klausimas: kuo mahƒtmƒ u¨siima? Mahƒtm globoja K‚‰†os
dvasin¢ energija, ta¦iau kuo pasirei§kia §i globa prakti§kai? K‚‰†a
sako: mƒm . . . bhajanty ananya-manasa‹ Ä Àmahƒtmƒ visada pasin¢r¡s £ Man skirt dvasin¡ tarnyst¡.Ð Pasin¢rimas £ dvasin¡ tarnyst¡
yra skiriamasis mahƒtmos bruo¨as. Galbt jis praktikuoja dvasin¡
tarnyst¡ aklai? Ne. K‚‰†a sako: jŠƒtvƒ bhtƒdim avyayam Ä Àjis
puikiausiai supranta, kad A§ esu visos bties §altinis.Ð
Taigi ÀBhagavad-gŒtojeÐ K‚‰†a paai§kina visk . Ms¤ K‚‰†os
s mon¢s jud¢jimo tikslas Ä skleisti ÀBhagavad-gitosÐ tiesas nei§kraipant j¤ esm¢s netikusiais komentarais. Tada jos ¨inios bus
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¨mon¢ms naudingos. ·iandien visuomen¢ serga, ta¦iau suprat¡
ÀBhagavad-gŒt Ð ¨mon¢s i§ tikr¤j¤ pla¦iau pa¨velgs £ pasaul£ ir
visos §alies vidin¢s, taut¤ santyki¤ bei tarptautin¢s problemos i§sispr¡s savaime. I§nyks visi sunkumai. Ta¦iau jei neatrasime bties
centro, jei ie§kosime dirbtini¤ bd¤ savo meilei i§skleisti, konfliktai nei§vengiami Ä ir ne tik tarp paskir¤ ¨moni¤, bet ir tarp valstybi¤. Pasaulio tautos stengiasi vienytis Ä js¤ §alyje veikia Jungtini¤
Taut¤ organizacija. Deja, tos vienyb¢s vis ma¨iau, daug¢ja tik v¢liav¤. Indija kadaise irgi buvo viena valstyb¢ Ä Indostanas. ·iandien
atsirado Pakistanas. Praeis §iek tiek laiko, atsiras ir Sokhistanas, ar
koks kitas À-stanasÐ.
Mes ne vienijam¢s, o skaldom¢s, nes neturime mus vienijan¦io
centro. Tod¢l a§ ir kreipiuosi £ jus, studentus i§ £vairi¤ §ali¤ su pra§ymu: pasistenkite atrasti tikr j£ viening js¤ tarptautinio jud¢jimo
centr . Tikras internacionalizmo jausmas atsiras tik tada, kai suprasite, kad toks centras yra K‚‰†a. Tada js¤ tarptautinis jud¢jimas
susilauks tikros s¢km¢s.
Keturioliktame ÀBhagavad-gŒtosÐ skyriuje [14.4] Vie§pats K‚‰†a
taip sako:
sarva-yoni‰u kaunteya
mrtaya‹ sambhavanti yƒ‹
tƒsƒ„ brahma mahad yonir
aha„ bŒja-prada‹ pitƒ
ÀA§ vis¤ gyvyb¢s form¤ t¢vas. Materialioji btis yra ms¤ motina,
o A§ Ä s¢kl s¢jantis t¢vas.Ð Niekas neateina £ pasaul£ be t¢vo ir motinos. T¢vas apvaisina, o motina dovanoja mums kn . Materialiame pasaulyje vis¤ gyv¤j¤ btybi¤ Ä nuo Vie§paties Brahmos iki
skruzd¢s Ä motina yra materialioji btis. Ms¤ kn sudaro materija, vadinasi, jis yra materialiosios bties Ä ms¤ motinos dovana.
Ta¦iau a§ pats esu am¨inoji siela, neatsiejama t¢vo Ä K‚‰†os dalel¢.
K‚‰†a sako: mamaivƒ„o. . . jŒva-bhta‹ Ä Àvisos gyvosios btyb¢s
yra neatsiejamos mano dalel¢s.Ð
Tod¢l, jei js norite i§pl¢sti savo broli§kus jausmus, pasistenkite suprasti ÀBhagavad-gŒt Ð. Js patirsite nu§vitim ir tapsite tikru
mahƒtmƒ. Js jausite broli§kus jausmus ne tik ¨mon¢ms, bet ir
kat¢ms, §unims ir net ropliams. Septintoje ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ
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giesm¢je Nƒrada Munis sako, kad, jei js¤ namuose apsigyvena
gyvat¢, js turite j maitinti. ·tai kaip gali i§sipl¢sti js¤ meil¢s jausmas! Js rpinsit¢s net gyvate, o k jau kalb¢ti apie kitus gyvnus
ir ¨mones.
Kol nepatirsime Dievo K‚‰†os, netapsime i§ties apsi§vietusiais
¨mon¢mis, tod¢l mes skelbiame K‚‰†os s mon¡ visame pasaulyje.
K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas n¢ra naujas. Kaip jau sakiau, jis remiasi ÀBhagavad-gŒtosÐ tiesomis, o tai senovinis §ventra§tis. Istoriniai
§altiniai liudija, kad jam jau penki tkstan¦iai met¤. Jei mes pa¨velgsime £ prie§istorin¡ epoch , pamatysime, kad jam jau daug milijon¤ met¤. Ketvirtame skyriuje K‚‰†a sako: ima„ vivasvate yoga„
proktavƒn aham avyayam Ä Àpirm kart A§ atskleid¨iau §£ am¨in j£
moksl Saul¢s dievui.Ð Tai rei§kia, kad K‚‰†a paskelb¢ ÀBhagavadgŒt Ð prie§ milijonus met¤. Remiantis naujausios istorijos faktais,
ÀBhagavad-gŒtƒÐ yra ¨inoma nuo Kuruk‰etros m§io, £vykusio prie§
penkis tkstan¦ius met¤, laik¤. Vadinasi, ÀBhagavad-gŒtƒÐ yra
senesn¢ u¨ bet kur£ kit §ventra§t£.
Pasistenkite suprasti ÀBhagavad-gŒt Ð toki , kokia ji yra, nesiremdami netikusiais komentarais. ÀBhagavad-gŒtosÐ ¨odis dovanoja
nu§vitim , deja, randasi nema¨ai toki¤, kurie naudojasi ÀBhagavadgŒtosÐ populiarumu savo filosofin¢ms id¢joms skleisti. Tai beprasmis u¨si¢mimas. Kartoju, pasistenkite suprasti ÀBhagavad-gŒt Ð
toki , kokia ji yra. Tada patirsite nu§vitim ir suprasite, kad K‚‰†a
yra visos ¨moni¤ veiklos centras. Ir jei js £sis moninsite K‚‰† , js
pasieksite tobulum ir i§sispr¡s visos js¤ problemos.
A¦i u¨ d¢mes£. Ar tur¢site klausim¤?
Studentas i§ Indijos: A§ tiksliai neatsimenu ÀGŒtosÐ sanskrito
teksto, ta¦iau ka¨kuriame i§ posm¤ K‚‰†a sako: ÀVisi keliai veda £
Mane. Kad ir k daryt¤ ¨mogus, kad ir k jis galvot¤, kad ir kuo
u¨siimt¤, ank§¦iau ar v¢liau jis ateis pas Mane.Ð Tad ar nu§vitimas
n¢ra natralios ¨mogaus raidos rezultatas?
rŒla Prabhupƒda: Ne. K‚‰†a niekada nesak¢, kad nesvarbu, k
¨mogus daro ar galvoja Ä jis vis tiek gal¤ gale ateis pas J£. S lygota siela negali pelnyti K‚‰†os s mon¢s teikiamo nu§vitimo savaime.
Mums btina dvasinio mokytojo pagalba. Kyla klausimas, jei jos
nereik¢t¤, kam K‚‰†a mok¢ Arjun ? Btina gauti ¨ini¤ i§ auk§tesn£
lyg£ pasiekusio asmens ir vykdyti jo priesakus.
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Arjuna buvo visi§kai sutrik¡s: jis ne¨inojo, ar jam stoti £ m§£,
ar sud¢ti ginklus. Materialiame pasaulyje mes visi sutrik¡. Tod¢l
mums reikalinga K‚‰†os ir Jo autoritetingo atstovo pagalba. Tik taip
mes patirsime nu§vitim .
Siela evoliucionuoja keliaudama i§ ¨emesn¢s gyvyb¢s formos £
auk§tesni j , kol £gyja ¨mogaus kn . Ta¦iau £gijusi ¨mogaus kn ,
kartu su juo £gyja ir pasirinkimo laisv¡. Js galite pats pasirinkti
keli , kuriuo eisite. Jei js renkat¢s K‚‰† , eisite pas K‚‰† , pasirenkate kit keli Ä eisite, kur tasai veda. Viskas priklauso nuo js¤
pasirinkimo.
Mes visi turime nedidel¡ pasirinkimo laisv¡. Viename baigiam¤j¤ ÀBhagavad-gŒtosÐ posm¤ [18.66] K‚‰†a sako: sarva-dharmƒn
parityajya mƒm eka„ ara†a„ vraja Ä Àatsisakyk visko ir nusilenk
Man.Ð Jei patik¢ti savo siel K‚‰†ai bt¤ toks natralus dalykas,
kam Jam £tikin¢ti mus tai padaryti? Ne. Materialios nelaisv¢s s lygomis mes neturime natralaus poreikio nusilenkti K‚‰†ai. To
mums tenka mokytis. ·tai kod¢l mes turime klausyti, k sako tikras
dvasinis mokytojas Ä K‚‰†a arba Jo £galiotas atstovas Ä ir vykdyti jo priesakus. Taip mes pasieksime visi§k nu§vitim per K‚‰†os
s mon¡.
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Prie§ingai §iais laikais paplitusiam £sitikinimui, statistiniai duomenys
rodo, kad ¨em¢je pagaminama pakankamai maisto, kad bt¤ galima be
vargo i§maitinti visus jos gyventojus. Ta¦iau d¢l godumo ir eksploatacijos
ketvirtis ¨em¢s rutulio gyventoj¤ maitinasi nepakankamai ar net ken¦ia
bad . rŒla Prabhupƒda grie¨tai pasisako prie§ industrializacij , kuri
a§trina bado, bedarbyst¢s, aplinkos ter§imo problemas ir sukelia daugyb¡
kit¤. ·ioje 1973 m. gegu¨¢s 2 dien Los And¨ele perskaitytoje paskaitoje,
jis ragina gyventi paprastesn£, natralesn£, dievocentri§k gyvenim .
ime jana-padƒ‹ sv-‚ddhƒ‹
supakvau‰adhi-vŒrudha‹
vanƒdri-nady-udanvanto
hy edhante tava vŒk‰itai‹
À[Karalien¢ KuntŒ tar¢:] Visi §ie miestai ir kaimai klesti tod¢l, kad
¦ia gausiai dera javai ir ¨ol¢s, med¨iai l¨ta nuo vaisi¤, up¢s
vandeningos, kalnuose gausu mineral¤ ir vandenynai slepia did¨iulius turtus. Tai d¢l to, kad juos paliet¢ Tavasis ¨vilgsnis [ÀrŒmadBhƒgavatamÐ 1.8.40].Ð
¸moni¤ gerov¡ lemia gamtos dovanos, o ne giganti§kos pramon¢s £mon¢s. Giganti§kos pramon¢s £mon¢s yra bedievi§kos civilizacijos produktas. Jos naikina ¨mon¢se kilnius siekius. Kuo daugiau
statysime £moni¤, kurios ¨mon¢ms kelia vien rpes¦ius ir atima
gyvybin¡ energij , tuo nelaimingesni taps ¨mon¢s, ir tik saujel¢ j¤
gyvens ne¨inodami vargo kit¤ ¨moni¤ eksploatavimo s skaita.
Gamtos dovanos: grdai, dar¨ov¢s, vaisiai, taip pat up¢s, kalnai,
kuriuose gausu mineral¤ ir brangakmeni¤, jros, kuriose pilna
perl¤ Ä kuriamos Auk§¦iausiojo valia. Jam panor¢jus, materialio183
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ji gamta gausiai apdovanoja ¨mog¤ savo turtais arba j¤ pa§yk§ti.
Pagal gamtos d¢sn£ ¨mogus gali naudotis dievi§komis gamtos dovanomis, gyventi ne¨inodamas rpes¦i¤ ir nepakliti £ pinkles, kurias
jam paspend¨ia noras eksploatuoti materiali j gamt .
Kuo £nirtingiau mes eksploatuojame gamt , pataikaudami savo
£geid¨iams ir malonum¤ tro§kimui, tuo labiau klimpstame £ savo
veiklos padarini¤ lin . Jei ¨mogui netrksta grd¤, vaisi¤, dar¨ovi¤ ir vaista¨oli¤, kam statyti skerdyklas ir skersti nelaimingus
gyvnus? ¸mogui neder¢t¤ ¨udyti gyvn¤, jei jis turi pakankamai
grd¤ ir dar¨ovi¤. I§siliedamos up¢s patr¡§ia laukus, kurie dosniai
aprpina ¨mog¤ viskuo, ko jam reikia. Kalnuose formuojasi mineralai, o vandenynuose brangakmeniai. Jei ¨mon¢s turi pakankamai
grd¤, mineral¤, brangakmeni¤, vandens, pieno ir kit¤ g¢rybi¤,
kam reikalingi pramoniniai monstrai, atimantys i§ nelaiming¤
¨moni¤ darb ?
Visas gamtos dovanas mes gauname Vie§paties malone. Vadinasi, mums tereikia paklusti Dievo £statymams ir praktikuojant dvasin¡ tarnyst¡ pasiekti tobulum . Btent apie tai kalba Kunti-devŒ.
Ji nori, kad Dievas dovanot¤ Savo malon¡ jai ir jos vaikams ir kad
Dievo malone j¤ karalyst¢ toliau klest¢t¤.
Bet visos §ios dovanos yra Dievo malon¢. Tod¢l mums reikia
paklusti Dievo taisykl¢ms ir taip, per tarnyb atsidavus Vie§pa¦iui,
pasiekti ¨mogaus gyvenimo tobulum . KuntŒ-devŒ kalba kaip tik
apie tai. Ji trok§ta, kad Dievo malon¢ neaplenkt¤ jos ir jos sn¤, kad
jie natraliai klest¢t¤ Vie§paties palaikomi.
KuntŒ-devŒ kalba apie tai, kad j¤ karalyst¢je puikiai dera javai,
med¨iai l¨ta nuo vaisi¤, teka vandeningos up¢s, kalnuose gausu
mineral¤, o vandenynai slepia did¨iulius turtus. Ji neu¨simena
apie klestin¦ias pramon¢s £mones ir skerdyklas, nes jos niekam
nereikalingos ir tik apsunkina ¨mon¢ms gyvenim .
Jei naudosim¢s tuo, k mums dovanoja Dievas, mums nieko
netrks, ma¨a to, mes nuolat jausime ƒnand Ä palaim . Dievo krinijoje netrksta nei jav¤, nei ¨oli¤: mes maitinsim¢s grdais ir vaisiais, o gyvnai, pavyzd¨iui, karv¢s Ä ¨ole. Jau¦iai pad¢s mums
u¨auginti javus, o patys tenkinsis ma¨mo¨iu Ä tuo, ko nesuvalgo
¨mogus. Suvalgius vaisius, lieka ¨ievel¢s, jos tinka pa§arui. Taip
susibr¡ apie K‚‰† , santarv¢je gali gyventi med¨iai, gyvnai,
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¨mon¢s, visos gyvosios btyb¢s. Toks Ved¤ civilizacijos, kuri yra
grind¨iama K‚‰†os s mone, principas.
ÀKlestime mes tod¢l, kad mus paliet¢ Tavasis ¨vilgsnis,ÐÄ sako
KuntŒ-devŒ maldoje Vie§pa¦iui. Kai ateiname £ K‚‰†os §ventykl ir
kai K‚‰†a £ mus pa¨velgia, viskas i§syk pasikei¦ia. Kai nuo§ird¨ios
sielos stengiasi tapti K‚‰†os tarnais, K‚‰†a i§ Savo malon¢s pasirodo joms visu gro¨iu, ir mesdamas £ juos ¨vilgsn£ apdovanoja laime
ir gro¨iu.
K‚‰†os ¨vilgsnis (sa aik‰ata) yra visos materialios krinijos prie¨astis. Vedos skelbia, kad K‚‰†os ¨vilgsnis i§judina materij . Suart¢dama su vyru moteris susijaudina, pastoja ir po kurio laiko
pagimdo kdik£. Analogi§kai randasi ir krinija. K‚‰†os ¨vilgsnis
apvaisina materij , ji atgyja ir duoda gyvyb¡ visoms gyvosioms
btyb¢ms. U¨tenka vieno K‚‰†os ¨vilgsnio, kad pasaul£ i§vyst¤
augalai, med¨iai, gyvnai ir kitos gyvosios btyb¢s. Kaip tai £manoma? Niekam i§ ms¤ neateis £ galv teigti, kad ¨vilgsniu galime
apvaisinti ¨mon . Ko negalime mes, gali K‚‰†a. ÀBrahma-sa„hitojeÐ [5.32] pasakyta: a†gƒni yasya sakalendriya-v‚ttimanti Ä kiekviena
K‚‰†os kno dalis gali atlikti bet kurios kitos kno dalies funkcijas. Mes akimis tik matome, o K‚‰†a ¨vilgsniu gali prad¢ti gyvyb¡.
K‚‰†a gali apsieiti ir be lytinio akto Ä kad u¨simegzt¤ gyvyb¢,
pakanka Jo ¨vilgsnio.
ÀBhagavad-gŒtojeÐ [9.10] Vie§pats K‚‰†a sako: mƒyƒdyak‰e†a
prak‚ti‹ syate sa-carƒcaram Ä ÀMan pri¨irint materialioji btis
duoda gyvyb¡ visoms judan¦ioms ir nejudan¦ioms btyb¢ms.Ð
¸odis ak‰a rei§kia akis, o ak‰e†a Ä kad visos gyvosios btyb¢s
prasid¢jo i§ Vie§paties ¨vilgsnio.
Gyvosios btyb¢s yra dviej¤ r§i¤: judan¦ios (¨mon¢s, gyvnai,
vabzd¨iai, etc.) ir nejudan¦ios (med¨iai bei kiti augalai). Sanskritu
§ios dvi gyv¤j¤ btybi¤ r§ys vadinamos sthƒvara-ja†gama; abi jas
sukr¢ materialioji btis.
¸inoma, materiali btis nekuria gyvyb¢s, ji kuria tik materialius knus. Lygiai kaip motina dovanoja kdikiui kn , materialioji btis apdovanoja gyv sias btybes £vairi¤ r§i¤ materialiais
knais. Embrionas vystosi devynis m¢nesius, gaudamas krauj ir
maisting sias med¨iagas i§ motinos organizmo, ta¦iau kdikis yra
ne materija, o gyva btyb¢. Gyvoji btyb¢ patenka £ motinos £s¦ias,
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o motina aprpina j reikalingomis med¨iagomis knui formuotis.
Taip gamtos sutvarkyta. Motina ne¨ino, kaip jos kne formuojasi
kitas knas, o kai jis susiformuoja, kdikis i§vysta pasaul£.
I§ tikr¤j¤ gyvoji btyb¢ ne gimsta, o tiesiog ateina £ §£ pasaul£. ÀBhagavad-gŒtojeÐ [2.20] pasakyta: na jƒyate na mriyate vƒ. Gyvoji
btyb¢ negimsta ir nemir§ta. Kas negim¢, tas ir nemirs, mir§ta kas
sukurta, o tam, kas nesukurta, mirtis negresia. ÀGŒtojeÐ pasakyta:
na jƒyate na mriyate vƒ kadƒcit. Kadƒcit rei§kia ÀniekadaÐ. Gyvoji
btyb¢ niekada negim¢. Mes matome, kad gimsta kdikis, ta¦iau
pati gyvoji btyb¢ i§ tikr¤j¤ negimsta. Nitya‹ ƒvato 'ya„ purƒ†a‹.
Gyvoji btyb¢ yra am¨ina (ƒvata), ji egzistavo visada ir yra labai
labai sena (purƒ†a). Na hanyate hanyamƒne arŒre. Klaidinga manyti,
kad mirus knui i§nyksta ir pati gyvoji btyb¢, jokiu bdu Ä gyvoji
btyb¢ egzistuoja toliau.
Kart mano bi¦iulis mokslininkas man¡s paklaus¢: ÀKur £rodymai, kad siela yra am¨ina?Ð K‚‰†a sako: na hanyate hanyamƒne ƒrŒre
Ä Àsiela ne¨va kartu su knu.Ð ·is teiginys pats savaime jau yra
£rodymas. ·i £rodym¤ r§is vadinama ruti, £rodymais, kurie yra
grind¨iami ¨od¨iais, i§girstais i§ Auk§¦iausiojo lp¤ ir pasiekusiais
mus mokini¤ seka. Kita £rodym¤ r§is yra loginis £rodymas (nyƒyaprasthƒna). Pa¨inimas gali remtis logika, argumentacija ir filosofin¢mis paie§komis. Min¢toji ruti Ä tai £rodymas, grind¨iamas
teiginiais, i§girstais i§ autoritetingo §altinio. Dar egzistuoja sm‚ti
£rodym¤ r§is Ä tai argumentavimas grind¨iamas ruti liudijimais.
Purƒ†os priskiriamos sm‚ti, Upani‰ados Ä ruti, o Vedƒnta Ä nyƒyai.
I§ trij¤ £rodym¤ r§i¤ svarbiausias yra ruti-prasthƒna, £rodymas
paremtas ruti.
Pratyak‰a Ä pa¨inimo metodas, paremtas tiesioginiu suvokimu i§
esm¢s yra nieko vertas, nes ms¤ jusliniai organai netobuli. Pavyzd¨iui, i§ pa¨iros saul¢ yra nedidelis diskas, nors i§ tikr¤j¤ ji daugyb¡ kart¤ didesn¢ u¨ ¨em¡. Tad ko vertos ms¤ akys? Mes turime
nema¨ai juslini¤ organ¤, kuriais pa¨£stame aplinkin£ pasaul£: akis,
ausis, nos£ ir t.t. Ä ta¦iau jie netobuli, tod¢l netobula yra ir per juos
gaunama informacija. Pa¨indami pasaul£ mokslininkai remiasi savo
netobulomis jusl¢mis, tod¢l visos j¤ i§vados taip pat netobulos.
Vienas mano mokini¤ Svarpa Dƒmodara (jis pats mokslininkas),
paklaus¢ kolegos, teigian¦io, kad gyvyb¢ atsirado i§ materijos: ÀJei
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a§ duosiu jums chemines med¨iagas reikalingas gyvybei sukurti, ar
js j sukursite?Ð ÀNe¨inauÐ, Ä atsak¢ mokslininkas. ·tai jums netobul¤ ¨ini¤ pavyzdys. Jei js sakote Àne¨inauÐ, vadinasi, js¤ ¨inios
netobulos. Kam tada js mokote kitus? Juk tai tikr¤ tikriausia apgavyst¢. Ms¤ po¨iriu, norint pasiekti tobulum , btina semtis ¨ini¤
i§ tobulo §altinio.
K‚‰†a Ä tobulas, tod¢l ¨ini¤ mes semiam¢s i§ Jo. K‚‰†a sako: na
hanyte hanyamƒne arŒre Ä Àmirus knui siela gyvena toliauÐ. Taigi,
¨inios apie sielos am¨inatv¡ ir kno laikinum yra tobulos.
KuntŒ-devŒ taip sako: ime jana-padƒ‹ sv-‚ddƒ‹ supakvau‰adhivŒrudha‹ Ä Àgausiai dera javai ir ¨ol¢s, med¨iai l¨ta nuo vaisi¤, teka
vandeningos up¢s, kalnuose gausu mineral¤ ir vandenynai slepia
did¨iulius turtusÐ. Ko dar ¨mogui reikia? Kitados ¨mon¢s d¢v¢jo
§ilko drabu¨ius, papuo§tus jr¤ perlais, brangakmeniais, auksu ir
sidabru. Kur visa tai dabar? ·iandien, civilizacijos klest¢jimo laikais,
aplink daugyb¢ gra¨i¤ mergin¤, kurios ned¢vi papuo§al¤ i§ aukso,
perl¤ ir sidabro ir tenkinasi plastmasin¢mis apyrank¢mis. Kam tada
visos tos pramon¢s £mon¢s ir skerdyklos?
Dievui panor¢jus mes galime tur¢ti visko £ valias Ä grd¤, pieno,
vaisi¤, dar¨ovi¤ ir tyro up¢s vandens. Ta¦iau keliaudamas po
Europ a§ pasteb¢jau, kad ten up¢s labai u¨ter§tos. Ma¦iau, kokios
u¨ter§tos up¢s Vokietijoje, Pranczijoje, Amerikoje ir Rusijoje. Pats
savaime vandenyn¤ vanduo yra skaidrus kaip kri§tolas, toks pat
tyras vanduo, bet jau be druskos, teka up¢se, kad ¨mon¢s gal¢t¤ juo
naudotis. Taip sutvark¢ gamta, vadinasi, tokia K‚‰†os valia. Kam
reikalingos mil¨ini§kos vandens tiekimo sistemos?
Gamta aprpina ¨mog¤ viskuo, ko jam reikia. Jei norime pralobti, rinkime perlus. N¢ra jokio reikalo statyti mil¨ini§kas automobili¤
gamyklas. Statydami £vairias pramon¢s £mones, mes tik apsunkiname sau gyvenim . O juk mums tereikia pasikliauti K‚‰†a, Jo
malone, nes pakanka vieno K‚‰†os ¨vilgsnio (tava vŒk‰itai‹), kad
viskas stot¤ £ savo vietas. Tod¢l, jei mes nuolankiai melsim¢s K‚‰†ai
ir pra§ysime, kad Jis nenuleist¤ nuo ms¤ aki¤, nebus jokio skurdo
ir nepritekli¤. Mes tur¢sime visk , ko mums reikia. Reikia pasikliauti gamtos dosnumu ir K‚‰†os malone Ä §i id¢ja sudaro K‚‰†os
s mon¢s jud¢jimo pagrind .
Kalbama, kad ¸em¢je did¢ja gyventoj¤ skai¦ius, tod¢l j£ reikia
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kontroliuoti. Kam to reikia? ¸v¢rys ir pauk§¦iai taip pat dauginasi,
ir jie neturi kontraceptini¤ priemoni¤, bet argi jiems stinga maisto?
Ar js mat¢te, kad pauk§¦iai ir ¨v¢rys mirt¤ i§ bado? Taip nutinka
turbt tik mieste, ta¦iau irgi neda¨nai. Nueikite £ d¨iungles ir pamatysite, kad drambliai, litai, tigrai bei kiti ¨v¢rys yra sots ir stiprs.
I§ kur jie gauna maisto? Vieni j¤ ¨ol¢d¨iai, kiti m¢s¢d¨iai Ä ta¦iau
maisto pakanka visiems.
Tiesa, gamta pasirpino, kad m¢s¢dis tigras nesusimed¨iot¤
maisto kasdien. Suprantama, kas nor¢s atsidurti jo skrandyje? Kas
savo noru l£s £ tigro nasrus: ÀGerbiamasis, a§ Ä altruistas, at¢jau jus
pamaitinti. ²skite maneÐ? Toki¤ tikrai neatsiras. Tod¢l tigrui n¢ra
lengva susimed¨ioti maisto. Be to, tigrui i§siruo§us med¨ioti, jam
i§ paskos seka toks ¨v¢rik§tis ir kiauksi: Àfiu, fiuÐ Ä taip £sp¢damas ¨v¢ris, kad eina tigras. Taigi, gamta apsunkino tigro gyvenim , ta¦iau K‚‰†a ir jo nepalieka ne¢dusio. Savait¡ pabadav¡s tigras
sumed¨ioja auk . Kadangi tigrui nepavyksta kasdien gauti §vie¨ios
m¢sos, jis slepia laimik£ krmuose ir ¢da j£ dalimis. Tigras nepaprastai stiprus pl¢§rnas, tod¢l ¨mon¢s nor¢t¤ bti stiprs kaip tigrai ar
litai, ta¦iau §is noras ne itin protingas. Jei ¨mogus i§ties tapt¤ tigru,
jis valgyt¤ ne kasdien, o nor¢damas sumed¨ioti laimik£, tur¢t¤ gerokai pavargti. Tap¡s vegetaru, galite valgyti kasdien, nes vegetari§ko
maisto visur per akis.
Ms¤ dienomis skerdyklos veikia kiekviename mieste, bet kyla
klausimas, ar jos pagamina pakankamai produkcijos, kad galima
bt¤ misti vien m¢sa? Ne, m¢sos visiems tikrai neu¨teks. Net m¢sos
m¢g¢jai negali maitintis tik ¨l¢gtainiais, jiems tenka valgyti ir
duon , dar¨oves bei vaisius. Bet d¢l to ¨l¢gtainio nu¨udomi milijonai nekalt¤ gyvn¤. Tai labai sunki nuod¢m¢! Ar gali ¨mogus bti
laimingas, kai jo s ¨in¡ slegia tokios nuod¢m¢s? ¸udymas netoleruotinas, d¢l gyvn¤ ¨udymo ¨mon¢s jau¦iasi nelaimingi. Ta¦iau jei
mes atsigr¡§ime £ K‚‰† ir kliausim¢s jo gailestingu ¨vilgsniu (tava
vŒk‰atai‹), K‚‰†a mus viskuo aprpins ir mes u¨mir§ime apie maisto
trkum .
Pasitaiko, kad vienur maisto pristinga, o kitur grd¤ ir vaisi¤
yra tiek, kad ¨mon¢s j¤ tiesiog nepaj¢gia suvalgyti. ¶ia visk lemia
K‚‰†os malon¢. Jei K‚‰†a panor¢s, Jis gali dovanoti mums gausyb¡
grd¤, vaisi¤ ir dar¨ovi¤, ta¦iau panor¢j¡s Jis gali viso to ir neduo-
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ti, ir kokia tada bus nauda i§ m¢sos? Js galite suvalgyti mane, a§
galiu suvalgyti jus, ta¦iau taip apsirpinimo maistu problemos
nei§spr¡sime.
Jei norime taikos ir santarv¢s visame pasaulyje, jei norime, kad
mums netrkt¤ pieno, vandens ir btiniausi¤ dalyk¤, reikia tiesiog
pasikliauti K‚‰†a. To mus moko Bhaktivinoda —hƒkura: mƒrabi
rƒkhabi Ä yo icchƒ tohƒrƒ Ä Ào Vie§patie, a§ atiduodu savo siel £ Tavo
rankas ir pasikliauju vien Tavimi. Gali atimti i§ man¡s gyvyb¡ arba
apsaugoti mane, tai Tavo valia.Ð K‚‰†a jam atsako: ÀGerai. Sarvadharmƒn parityajya mƒm eka„ ara†a„ vraja Ä nusilenk Man visa
siela.Ð Jis nesako: ÀGali pasikliauti Manimi ir savo skerdyklomis bei
fabrikais.Ð Ne. Jis sako: ÀPasikliauk tik Manim.Ð Aha„ tvƒ„ sarvapƒpebhyo mok‰ayi‰yƒmi Ä Àa§ i§laisvinsiu tave nuo vis¤ nuod¢ming¤
poelgi¤ padarini¤.Ð
Milijonus gyvenim¤ gyvendami be K‚‰†os s mon¢s mes skendome nuod¢m¢se, ta¦iau K‚‰†a patikina, kad t akimirk , kai Jam
nusilenksime, Jis sumok¢s visas ms¤ skolas, sustabdys nuod¢ming¤ poelgi¤ rat ir mes atversime §var¤ gyvenimo lap . ·tai
kod¢l suteikdamas £§ventinim , a§ jiems sakau: ÀJs neturite skol¤.
Daugiau nenusid¢kite.Ð
Nereik¢t¤ manyti, kad jei §ventasis K‚‰†os vardas nuplauna
ms¤ nuod¢mes, tai mes galime ir toliau jas daryti, o v¢liau kartodami Hare K‚‰†a mantr jas panaikinti. Tai yra did¨iausias nusi¨engimas (nƒmno balƒd yasya hi pƒpa-buddhi‹). Kai kuri¤ religij¤ sek¢jai
eina £ ba¨ny¦i , i§pa¨£sta nuod¢mes, bet i§¢j¡ i§ ba¨ny¦ios v¢l jas
daro. Ko verta tokia i§pa¨intis? Viena yra i§pa¨inti nuod¢mes: ÀO
Vie§patie, per savo nei§manym a§ nusid¢jau.Ð Ta¦iau visai kas kita
planuoti i§ anksto: ÀNieko baisaus jei nusid¢siu Ä nu¢j¡s i§pa¨inties
gausiu i§ri§im ir v¢l bsiu §varus.Ð Lygiai tokia pati nuod¢m¢ yra
s moningas ketinimas kartojant Hare K‚‰†a mantr nusiplauti nuod¢mes tam, kad v¢liau jos v¢l bt¤ daromos. ¶ia reikalingas did¨iulis atsakingumas. Prie§ gaudamas £§ventinim bsimas mokinys
pasi¨ada mokytojui atsisakyti neleistin¤ lytini¤ santyki¤, nevartoti svaigal¤, ne¨aisti azartini¤ lo§im¤ ir nevalgyti m¢sos Ä ir turi
grie¨tai laikytis §io £¨ado. Tik taip jis i§saugos dvasin£ tyrum . O jei
¨mogus dvasi§kai tyras ir be atilsio praktikuoja dvasin¡ tarnyst¡, jo
gyvenimas bus s¢kmingas ir jis gaus visk , apie k svajoja.

Dvasiniai patarimai
verslininkams

1973 m. sausio 30 dien Kalkutoje rŒla Prabhupƒda pasak¢ kalb
ÀBharata Chamber of CommerceÐ nariams Ä grupei stambiausi¤ regiono
verslinink¤. ÀMes neturime ramintis mintimi, kad tapome stambiais
verslininkais. Mes turime ¨inoti, kas ms¤ laukia kit gyvenim . . . Jei
semsit¢s §i¤ ¨ini¤ ir lygia greta pl¢tosite savo versl , js¤ gyvenim
apvainikuos s¢km¢.Ð
Pone pirmininke, ponios ir ponai, esu labai d¢kingas u¨ kvietim
pasakyti ¦ia kalb . A§ pasistengsiu, kiek tai £manoma, bti jums
naudingas.
Mano §iandieninio pasisakymo tema ÀKultra ir verslasÐ. Sakydami ÀverslasÐ, mes turime omenyje profesin¡ veikl . Ved¤ kultroje i§skiriamos kelios profesin¢s veiklos r§ys. ÀBhagavad-gŒtojeÐ
[4.13] pasakyta: cƒtur- var†ya„ mayƒ s‚‰‡a„ gu†a-karma-vibhƒgaa‹.
¸moni¤ savybi¤ ir j¤ darbo pobd¨io pagrindu visuomen¢ skirstoma £ keturis luomus: brƒhma†us (intelektualus ir mokytojus),
k‰atriyus ( karius ir valdovus), vaiyus (kininkus bei prekijus) ir
dras (darbininkus). Prie§ pradedant versl , btina ¨inoti, kok£
darb reik¢s atlikti ir kas j£ atliks. ¸mon¢s turi skirtingus geb¢jimus,
darbas irgi esti skirtingas, ta¦iau mes sukr¢me visuomen¡, kurioje
visi dirba ne savo darb . Tokio po¨irio nepavadinsi moksliniu.
Visuomen¢je natraliai formuojasi skirtingi ¨moni¤ kultr atitinkantys sluoksniai, lygiai taip ir ¨mogaus kno dalys turi skirtingas £gimtas funkcijas. ¸mogaus knas sudaro visum , ta¦iau
jis turi skirtingas dalis Ä galv , rankas, pilv , kojas. Tai gana
mokslin¢ id¢ja. Brƒhma†ai yra visuomen¢s galva, k‰atriyai Ä jos
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rankos, vaiyai Ä jos pilvas, dros Ä kojos. Lygiai taip moksli§kai
btina suskirstyti ir profesin¢s veiklos sritis.
Galva Ä pati svarbiausia kno dalis, nes be jos kitos kno dalys Ä
rankos, pilvas ir kojos Ä negali funkcionuoti. Neturint rank¤, vis
tiek galima dirbti kok£ nors darb . Neturint koj¤, darbo irgi galima
susirasti. Ta¦iau jei n¢ra galvos, Ä tarkim, ji nukirsta, Ä rankos, kojos
ir pilvas niekam nereikalingi.
Kultra gimsta ¨moni¤ galvose. Be kultros bet kokia profesin¢ veikla tesukels sumai§t£ ir suirut¡. Btent tai dabar ir vyksta,
kadangi ¨mon¢s dirba ne savo darbus. Vadinasi, tur¢t¤ bti tam
tikra ¨moni¤ klas¢, savoti§ka visuomen¢s galva, kuri patart¤ kitoms
visuomen¢s klas¢ms. Tokie patar¢jai yra i§mintingi ir savo darb
i§manantys brƒhma†ai.
amo damas tapa‹ auca„
k‰ƒntir ƒrjavam eva ca
jŠƒna„ vijŠƒnam ƒstikya„
brahma-karma svabhƒva-jam
ÀRamumas, savitvarda, asketi§kumas, §varumas, pakantumas, dorumas, ¨inojimas, i§mintis ir religingumas Ä prigimties savyb¢s,
lemian¦ios brahman¤ veikl [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 18.42].Ð
Brƒhma†¤, socialinio organizmo galvos, u¨davinys Ä pad¢ti
visuomenei pl¢toti kultr . Kultra neatsiejama nuo gyvenimo
tikslo ¨inojimo. Nesuvokiantis gyvenimo tikslo yra pana§us £ laiv
be vairo. Ta¦iau §iuo metu mes nesuvokiame, kam gyvename, tod¢l
visuomen¢ neturi galvos. ·iandien pasaulyje stinga tikr¤ brƒhma†¤, kurie gal¢t¤ kvalifikuotai patarti kitoms socialinio organizmo
dalims.
Ger pavyzd£, kaip k‰atriy¤ luomo atstovas tur¢t¤ i§klausyti
patarimus, parod¢ Arjuna. Jis buvo karys, jo darbas buvo kariauti.
Kuruk‰etros m§yje jis vykd¢ savo profesin¡ pareig ir sykiu pra§¢
brahma†ya-devos Ä K‚‰†os patarimo. Vedos skelbia:
namo brahma†ya-devƒya
go-brƒhma†a-hitƒya ca
jagad-dhitƒya k‚‰†ƒya
govindƒya namo nama‹
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ÀSu pagarba lenkiuosi Vie§pa¦iui K‚‰†ai, kuriam lenkiasi visas
brƒhma†¤ luomas, Tam, kuris yra prielankus karv¢ms ir brƒhma†ams, Ä viso pasaulio geradariui. A§ dar kart puolu po koj¤ Dievo
Asmeniui, kur£ vadina K‚‰†a ir Govinda [ÀVi‰†u-purƒ†aÐ 1.19.65].Ð
Posme vis¤ pirma minimos karv¢s ir brƒhma†ai (go-brƒhma†a).
Kod¢l i§skiriami btent jie? Ogi tod¢l, kad brahmani§kosios kultros neturin¦ios ir karvi¤ neglobojan¦ios visuomen¢s negalima
pavadinti ¨moni¤ visuomene Ä tai suirut¢s apimta begalv¢ banda.
Jokia veikla suirut¢s s lygomis nebus vaisinga. S¢kminga profesin¢ veikla galima tik visuomen¢je, kuri vadovaujasi tinkamais
¨mogi§kosios kultros principais.
¸ini¤ apie tai, kaip sukurti ideali visuomenin¡ sistem , galima
pasisemti ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ. Naimi‰ƒra†yos girioje, kreipdamasis £ i§min¦i¤ ir brƒhma†¤ susirinkim i§min¦ius rŒla Sta
Gosvƒmis pabr¢¨¢ var†ƒramos reik§m¡ (ata‹ pumbhir dvija-re‰‡hƒ
var†ƒrama-vibhƒgaa‹). Remiantis Ved¤ kultros principais, visuomen¡ tur¢t¤ sudaryti keturios var†os (luomai) ir keturi ƒramai
(dvasinio gyvenimo etapai). Kaip jau min¢ta, keturios var†os Ä tai
brƒhma†ai, k‰atriyai, vaiyai ir dros, o keturi ƒramai Ä brahmacƒrŒƒrama (skaistyb¢s £¨ad¤ besilaikan¦io mokinio gyvenimo etapas),
g‚hastha-ƒrama (§eiminis gyvenimas), vƒnaprastha-ƒrama (atsiskyrimas) ir sannyƒsa-ƒrama (pasaulio atsi¨ad¢jimas). Jei nesilaikysime
var†ƒrama-dharmos princip¤, visuomen¢je vie§pataus chaosas.
Var†ƒarma-dharmos tikslas Ä patenkinti Auk§¦iausi j£ Vie§pat£.
Neveltui ÀVi‰†u Purƒ†ojeÐ [3.8.9] pasakyta:
var†ƒramƒcƒra-vatƒ
puru‰e†a para‹ pumƒn
vi‰†ur ƒrƒdhyate panthƒ
nƒnyat tat-to‰a-kƒra†am
Posme sakoma, kad ¨mogus tur¢t¤ pelnyti Auk§¦iausiojo Vie§paties prielankum , vykdydamas var†ƒramos numatytas pareigas.
Bet kurios valstyb¢s pilietis turi paklusti joje galiojan¦iai tvarkai.
Jei ¨mogus nevykdo savo pareig¤, jis laikomas netikusiu, gr¢sm¡
visuomeninei tvarkai kelian¦iu pilie¦iu. Tas pat pasakytina ir apie
visatos s rang , Ä kosmin¡ valstyb¡, Ä kitaip sakant, apie vis mate-
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riali krinij . Jei joje nevykdoma Auk§¦iausiojo Vie§paties valia,
jos gyvenimas visi§kai sutrinka. Vedos moko, kad visus savo darbus
¨mogus tur¢t¤ skirti Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui ir taip pelnyti Jo
prielankum . ·tai kas yra tikroji kultra.
Sva-karma†ƒ tam abhyarcya siddhi„ vindati mƒnava‹. Js galite
imtis bet kokios veiklos: vykdyti brƒhma†o, k‰atriyo, vaiyo ar dros
pareigas, Ä svarbiausia, kad savo veikla £tiktum¢te Auk§¦iausiajam
Dievo Asmeniui. Nesvarbu, kokia js¤ profesija: prekijas, advokatas, gydytojas ar kitos srities specialistas. Jei norite susilaukti
s¢km¢s savo darbe, stenkit¢s pelnyti Auk§¦iausiojo Dievo Asmens
prielankum , antraip js nieko nepe§ite.
ÀBhagavad-gŒtojeÐ [3.9] Vie§pats K‚‰†a taip sako: yajŠƒrthƒt
karma†a‹. YajŠa rei§kia Auk§¦iausi j£ Vie§pat£ Vi‰†u arba K‚‰† .
Savo darbus skirkite Jam, antraip jus supan¦ios veiklos padariniai
(anyatra loko 'ya„ karma-bandhana‹). Tol, kol js nei§trksite i§
karmos pan¦i¤, jums teks nuolat keliauti i§ vieno kno £ kit .
Deja, ms¤ laikais ¨mon¢s nieko ne¨ino nei apie sielos egzistavim , nei apie tai, kad ji keliauja i§ kno £ kn . ÀBhagavad-gŒtojeÐ
[2.13] pasakyta: tathƒ dehƒntara-prƒpti‹ Ä Àmirus knui, siela persikrausto £ kit kn Ð. Man teko bendrauti su ¨ymiais mokslininkais,
profesoriais, kurie ne¨ino, kad yra pomirtinis gyvenimas, nieko
apie tai nenutuokia. Ta¦iau, remiantis Ved¤ informacija, pomirtinis
gyvenimas egzistuoja. Sielos persiknijimo realumu galime £sitikinti dar §£ gyvenim . Viskas labai paprasta: kdikis auga ir netrukus
£gyja berniuko kn , berniukas £gyja jaunuolio, o jaunuolis Ä senio
kn . Lygiai taip senis po mirties £gis nauj kn . Viskas labai
paprasta ir logi§ka.
I§ tikr¤j¤ mes turime du knus Ä grub¤j£ ir subtil¤j£. Grub¤j£ kn sudaro jutimo organai, taip pat kaulai, kraujas bei kiti
fiziniai komponentai. Mir¡ mes gauname kit kn Ä ankstesnis
ms¤ fizinis knas suyra, o subtilusis knas Ä protas, intelektas
ir ego Ä egzistuoja toliau. Subtilusis knas perne§a mus £ ms¤
nauj j£ fizin£ kn .
Ka¨kas pana§aus vyksta miegant: nakt£ mes u¨mir§tame apie
savo grub¤j£ kn , aktyvus i§lieka tik subtilusis knas. Sapne mes
persikeliame i§ nam¤, i§ savo lovos, £ visai kit viet ir visi§kai
u¨mir§tame apie savo grub¤j£ kn . O nubud¡ u¨mir§tame, k
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sapnavome, ir v¢l imame tapatintis su savo §iurk§¦iuoju knu. Tai
mes patiriame kasdien.
Taigi a§ esu savoti§kas steb¢tojas, stebintis tai grub¤j£, tai subtil¤j£ kn . Abu §ie knai kei¦iasi, o a§ Ä nekintamas steb¢tojas, siela
Ä gyvenu kne. Tod¢l mums vert¢t¤ susim styti: ÀKas a§ i§ tikr¤j¤? Naktimis a§ u¨mir§tu savo grub¤j£ kn , o dienomis Ä subtil¤j£. Koks i§ tikr¤j¤ yra mano knas?Ð ·tai apie k reik¢t¤ sav¡s
paklausti.
Dirbkite savo darb , kaip j£ dirbo Arjuna. Jis buvo karys,
k‰atriyas, ta¦iau jis neu¨mir§o ir dvasinio gyvenimo, nes i§klaus¢
ÀGŒt Ð i§ dvasinio mokytojo lp¤. Bet jeigu js dirbsite savo darb
negalvodami apie dvasin£ gyvenim , js¤ darbas bus tu§¦ias laiko
§vaistymas (rama eva hi kevalam).
Mes pl¢tojame K‚‰†os s mon¡ tam, kad ¨mon¢s neu¨mir§t¤
apie dvasin£ gyvenim . Mes neraginame atsisakyti savo profesin¢s
veiklos, visko atsi¨ad¢ti ir, kaip a§, tapti sannyƒsiu. Mes to neraginame daryti. To neragina daryti ir K‚‰†a. K‚‰†a n¢ karto nepasak¢
Arjunai: ÀArjuna, atsisakyk kario pareig¤.Ð Ne, Jis pasak¢: ÀArjuna,
tu Ä k‰atriyas. Tu nori i§vengti kovos Ä atsisakyti savo pareigos, pasiteisindamas tuo, kad karas yra baisus dalykas. Tau neder¢t¤ taip
kalb¢ti. Tu privalai kautis.Ð Toks buvo K‚‰†os priesakas.
Lygiai taip ir mes, K‚‰† £sis monin¡ ¨mon¢s, patarin¢jame
visiems: ÀNeapleiskite profesini¤ pareig¤, dirbkite kaip dirbote, tik
sykiu klausykit¢s pasakojim¤ apie K‚‰†os ¨ygius.Ð Caitanya Mahƒprabhu dav¢ tok£ pat£ patarim . Jis citavo ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ:
sthƒne sthitƒ‹ ruti-gatƒ„ tanu-vƒ†-manobhi‹. Caitanya Mahƒprabhu
niekada n¢ra ragin¡s: ÀAtsisakykite savo pad¢ties visuomen¢je.Ð
Atsisakyti pad¢ties visuomen¢je visai nesunku, ta¦iau i§ ms¤ reikalaujama visai ko kito Ä dirbti savo darb ir sykiu pl¢toti dvasin£
pa¨inim . Gyvnai nesiekia dvasinio pa¨inimo. Tai ir ne£manoma:
gyvnams dvasinis gyvenimas tiesiog neprieinamas. Tod¢l dvasinio pa¨inimo nesiekiantis ¨mogus pana§us £ gyvn (dharme†a
hŒnƒ‹ paubhi‹ samƒnƒ‹).
Mes turime £sis moninti savo am¨inatv¡. Mes esame sielos,
gldin¦ios fiziniame kne Ä esame am¨ini (na hanyte hanyamƒne
arŒre). Mes nemirsime, kai mirs ms¤ knas. Prie tokios i§vados
veda tiesos pa¨inimas, brahma-jijŠƒsƒ, arba sav¡s pa¨inimo siekis.
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Pirmasis Caitanyos Mahƒprabhu mokinys Sanƒtana Gosvƒmis buvo
Navabo Husseino ·acho vyriausyb¢s i¨dininkas. Atsisak¡s savo
posto, jis nuolankiai kreip¢si £ Caitany Mahƒprabhu: ÀMano valdove, ¨mon¢s vadina mane pa†ˆitu (jis buvo kil¡s i§ brƒhma†¤ gimin¢s,
tod¢l ¨mon¢s j£ ir vadino pa†ˆitu Ài§silavinusiu ¨mogumiÐ). Koks a§
pa†ˆitas, jei net ne¨inau kas esu?!Ð
T pat£ galima pasakyti apie kiekvien i§ ms¤. Js galite bti
verslininkas ar kitos profesijos ¨mogus, ta¦iau jei ne¨inote, kas
esate, i§ kur js at¢jote £ §£ pasaul£, kod¢l materiali btis siun¦ia jums
negandas ir kas js¤ laukia kit gyvenim Ä jei js ne¨inote atsakymo £ §iuos klausimus, tada visa js¤ veikla beprasm¢. ÀrŒmadBhƒgavatamÐ [1.2.8] pasakyta:
dharma‹ svanu‰‡hita‹ pu„sƒ„
vi‰vaksena-kathƒsu ya‹
notpƒdayed yadi rati„
rama eva hi kevalam
ÀBet kuri ¨mogaus pad¢t£ visuomen¢je atitinkanti veikla yra berg¨d¨ias darbas, jei ji nepa¨adina noro i§girsti Dievo Asmens skelbiam ¨ini .Ð Tod¢l mes kvie¦iame visus Ä bkite ten, kur jus paskyr¢
K‚‰†a, kuo geriau vykdykite savo pareigas, bet neu¨mir§kite apie
K‚‰†os pa¨inim .
K‚‰†os s mon¢ Ä tai Dievo pa¨inimas. Turime £sid¢ti sau £ galv ,
kad esame neatsiejamos Dievo dalelyt¢s (mamaivƒ„o jŒva-loke jŒvabhta‹ sanƒtana‹). Tokia ms¤ am¨inoji prigimtis, ta¦iau dabar mes
kovojame su savo protu ir jausmais (mana‹ ‰a‰‡hƒnŒndriyƒ†i prak‚tisthƒni kar‰ati). Kam mums ta kova d¢l bvio? Mums ver¦iau dom¢tis am¨inuoju gyvenimu, gyvenimu, kuris su dabartiniu, laikinu
neturi nieko bendra. Tarkime, kad §£ laikin gyvenim a§ tapsiu
stambiu verslininku ir bsiu juo dvide§imt, penkiasde§imt, daugi¤
daugiausia §imt met¤. Ta¦iau joki¤ garantij¤, kad kit gyvenim
a§ v¢l bsiu stambus verslininkas n¢ra. Toki¤ garantij¤ n¢ra. Ta¦iau
mums tai n¢ motais. Mes galvojame tik apie dabartin£ gyvenim ,
kuris prab¢gs labai greitai, o apie am¨in j£ gyvenim , tuo tarpu, n¢
nesusim stome. Tai ms¤ did¨iausia klaida.
·£ gyvenim a§ galiu bti labai stambus verslininkas, ta¦iau kit
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gyvenim pagal savo karm a§ grei¦iausiai tapsiu kuo nors kitu.
Egzistuoja 8 400 000 gyvyb¢s r§i¤. Jalajƒ nava-lak‰ƒ†i sthƒvarƒ
lak‰a-vi„ati‹ Ä yra 900 000 vandens gyvi¤ ir 2 000 000 med¨i¤
bei kit¤ augal¤ r§i¤. Toliau skaitome: k‚mayo rudra-sa†khyakƒ‹
pak‰inƒ„ daa-lak‰a†am Ä egzistuoja 1 000 000 r§i¤ vabzd¨i¤ ir
ropli¤ ir 1 000 000 r§i¤ pauk§¦i¤. Ir pagaliau: tri„sƒl-lak‰ƒni
paava‹ catur-lak‰ƒni mƒnu‰a‹ Ä priskai¦iuojama 3 000 000 r§i¤
gyvn¤ ir 4 000 000 ¨moni¤. Tod¢l prie§ £gydami ¨mogaus kn ,
mes transmigruojame per 8 000 000 gyvyb¢s r§is.
Neveltui Prahlƒda Mahƒrƒjas sako:
kaumƒra ƒcaret prƒjŠo
dharmƒn bhƒgavatƒn iha
durlabha„ mƒnu‰a„ janma
tad apy adhruvam arthadam
ÀI§mintingieji nuo pat gyvenimo prad¨ios, kitaip sakant, nuo ma¨um¢s tur¢t¤ tinkamai pasinaudoti ¨mogaus knu ir praktikuoti dvasin¡ tarnyst¡. ¸mogaus knas Ä reta dovana, ir nors jis toks pat
netvarus kaip ir kiti knai, jis itin vertingas, nes tik j£ turint galima
praktikuoti dvasin¡ tarnyst¡. Net neilgai praktikuojama, bet nuo§irdi dvasin¢ tarnyst¢ pad¢s pasiekti visi§k tobulum [SB. 7.6.1].Ð
Gimimas ¨mogumi itin reta dovana. ¸mogus netur¢t¤ tenkintis tuo,
kad tapo stambiu verslininku. Mes privalome i§siai§kinti, koks bus
kitas ms¤ gyvenimas, kuo mes tapsime.
Egzistuoja skirting¤ r§i¤ ¨mon¢s. Vienus vadina karmiais,
kitus- jŠƒniais, tre¦ius Ä yogais, ketvirtus Ä bhaktais. Karmiai siekia
materialios laim¢s. Jie svajoja §£ gyvenim tur¢ti visas £manomas
materialias g¢rybes, o po mirties patekti £ rojaus planetas. JŠƒniai
siekia laim¢s, ta¦iau jie jau persisotino materialiniu gyvenimu, tod¢l
nori susilieti su Brahmano Ä Absoliuto btimi. Jogai nori £gyti
mistini¤ gali¤. O bhaktai Ä Vie§paties tarnai, siekia tiesiog Jam tarnauti. Bet kaip tarnauti Vie§pa¦iui, jei apie J£ nieko ne¨inai? Tod¢l
auk§¦iausioji kultros i§rai§ka yra Dievo pa¨inimas.
Egzistuoja £vairios kultros r§ys: tai karmi¤, jŠƒni¤, yog¤ ir
bhakt¤ kultra. Apskritai kalbant, visus §iuos ¨mones, jei jie nuo§ird¨iai vykdo savo pareig , vadina jogais: karma, jŠƒna, dhyƒna ir
bhakti yogais. Ta¦iau ÀBhagavad-gŒtojeÐ [6.47] K‚‰†a sako:
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yoginƒm api sarve‰ƒ„
mad-gatenƒntar-ƒtmanƒ
raddhƒvƒn bhajate yo mƒ„
sa me yuktatamo mata‹
Kas yra auk§¦iausias i§ jog¤? ³ §£ klausim K‚‰†a atsako: ÀTas, kuris
visada galvoja apie Mane.Ð Tai rei§kia, kad geriausias jogas yra
K‚‰† £sis monin¡s ¨mogus. Kaip jau sakiau, jogai yra £vairi¤ r§i¤
(karma, jŠƒna, dhyƒna ir bhakti yogai), geriausias i§ j¤ tas, kuris su
meile §irdyje visada prisimena K‚‰† . Geriausias jogas tas, kuris
tarnauja Jam.
Tod¢l mes raginame kiekvien i§siai§kinti, kas jis yra, kas yra
K‚‰†a, kokie santykiai j£ sieja su K‚‰†a, koks jo gyvenimo tikslas ir
prasm¢. Jei mes nesieksime to su¨inoti, berg¨d¨iai §vaistome savo
laik ir prarandame verting galimyb¡, kuri teikia ¨mogaus knas.
Nors gal¤ gale visi mir§tame Ä tai nepaneigiamas faktas Ä tas, kuris
mir§ta i§siai§kin¡s §iuos klausimus, yra laimingas. Tada galime
sakyti, kad jo gyvenim vainikavo s¢km¢.
Visi mir§ta: ir katinas, ir §uo Ä mes visi. Ta¦iau pa¨inus K‚‰†
ateina prasminga mirtis. K‚‰†a sako ÀBhagavad-gŒtojeÐ [4.9]:
janma karma ca me divyam
eva„ yo vetti tattvata‹
tyaktvƒ deha„ punar janma
naiti mƒm eti so 'rjuna
ÀKas suvokia transcendentin¡ Mano at¢jimo ir ¨ygi¤ prasm¡, tas,
palik¡s kn , daugiau negimsta materialiame pasaulyje, o eina £
Mano buvein¡, o Arjuna.Ð
Mes keliaujame po vis pasaul£ ir pra§ome vieno: ÀPasistenkite pa¨inti K‚‰† . Jei jums tai pavyks, js¤ gyvenim lyd¢s s¢km¢.Ð
Nesvarbu, kuo js ver¦iat¢s. Norint pelnytis duon reikia dirbti.
K‚‰†a sako: arŒra-yƒtrƒpi ca te na prasiddhyed akarma†a‹ Ä Ànedirbant ne£manoma i§gyventi.Ð U¨sidirbti gyvenimui reikia, ta¦iau
sykiu reikia pl¢toti pa¨inim , kuris pad¢t¤ pasiekti bties tobulum . Bties tobulum pasiekti visai paprasta: tereikia pa¨inti K‚‰† .
Btent §i ¨ini mes skelbiame visame pasaulyje. Pa¨inti K‚‰†
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tikrai nesunku. Perskaitykite ÀBhagavad-gŒt kokia ji yraÐ ir J£
pa¨insite. ·ioje knygoje K‚‰†a paai§kina visk .
Menkai su dalyku susipa¨inusiam ¨mogui K‚‰†a sako: raso'ham
apsu kaunteya prabhƒsmi ai-sryayo‹ Ä Ào Kaunteya, A§ Ä vandens
skonis, A§ Ä saul¢s §viesa ir m¢nesiena.Ð N¢ra jokio pagrindo teigti,
kad js nematote Dievo. ·tai Dievas, Jis Ä vandens skonis. Visi geriame vanden£ ir gerdami patiriame Diev . Kod¢l js sakote, kad
nematote Dievo? M stykite taip, kaip moko Dievas ir neilgai trukus
js J£ patirsite. Tereikia prisiminti vien eilut¡ i§ ÀBhagavad-gŒtosÐ:
raso ham apsu kaunteya prabhƒsmi ai-sryayo‹ Ä ÀA§ Ä vandens
skonis, A§ Ä saul¢s §viesa ir m¢nesiena.Ð Kas nemat¢ saul¢s §viesos?
Kas nemat¢ m¢nesienos? Kam nepa¨£stamas vandens skonis? Tad
kod¢l js sakote: ÀA§ nema¦iau Dievo?Ð Praktikuokite bhakti-yog ir
kaskart su malonumu atsig¢r¡ vandens prisiminsite K‚‰† : À·tai Jis,
K‚‰†a!Ð. I§vyd¡s saul¢s §vies arba m¢nesien js v¢l prisiminsite:
À·tai Jis, K‚‰†a!Ð Kai i§girsite griaud¢jim danguje (abda‹ khe), js
v¢l prisiminsite: À·tai K‚‰†a!Ð
Taip js atminsite K‚‰† visur ir visada. O jei nuolat prisiminsite K‚‰† , pasieksite jogos tobulum . Bet vis¤ svarbiausia kartokite: Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare/Hare Rƒma, Hare
Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare Ä tai pats lengviausias bdas J£ prisiminti. U¨ tai jums nereikia mok¢ti mokes¦io. D¢l to nenukent¢s
js¤ verslas. K js prarasite, jei kartosite Hare K‚‰†a mantr , jei
gerdamas vanden£ prisiminsite K‚‰† ? Gal vert¢t¤ pam¢ginti? ·tai
kas yra tikroji kultra ir pa¨inimas. Jei sieksite §io pa¨inimo ir sykiu
toliau vykdysite savo pareigas, js¤ gyvenim vainikuos s¢km¢.
D¢koju u¨ d¢mes£.
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Ma¨ai kas ¨ino, kad daugiau nei prie§ penkis tkstantme¦ius para§yta
knyga Ä ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ su nepaprastu tikslumu i§prana§avo
§iuolaikinio pasaulio raidos tendencijas ir £vykius. 1973 m. gruod¨io 24
dien Los And¨elo K‚‰†os s mon¢s §ventykloje perskaitytoje paskaitoje
rŒla Prabhupƒda pateikia daug citat¤ i§ §io senov¢s sanskrito teksto.
Dvyliktoje ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ giesm¢je §itaip ra§oma apie ms¤
dien¤ visuomen¡: ÀKas laikytina religijos principais ir teisingumu spr¡s
stipriausias, o religingumas bus matuojamas tik materialine gerove.
Neturin¦iam pinig¤ teisingumas bus neprieinamas, gra¨bylyst¢ bus
laikoma i§prusimo ¨enklu.Ð
tata cƒnu-dina„ dharma‹
satya„ aucam k‰amƒ dayƒ
kƒlena balinƒ rƒjan
na…k‰yaty ƒyur bala„ sm‚ti‹
ÀO valdove, kasdien veikiama nenugalimojo laiko j¢gos vis labiau
nyks religija, teisingumas, §varumas, atlaidumas, gailestingumas,
gyvenimo trukm¢, fizin¢ j¢ga ir atmintis [ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ
12.2.1].Ð
Taip kali-yuga (dabartin¢ nesantarv¢s ir veidmainyst¢s epocha)
apra§oma dvyliktojoje ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ giesm¢je. ÀrŒmadBhƒgavatamÐ para§yta prie§ penkis tkstantme¦ius, tai yra prie§
pat prasidedant kali-yugai. Joje i§prana§auta daugyb¢ ateities £vyki¤.
Neatsitiktinai mes laikome ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ ƒstra Ä paties
Dievo apreik§tu §ventra§¦iu. ƒstros sudarytojas (ƒstra-kƒra) btinai turi bti i§sivadavim pasiek¡s asmuo, galintis £¨velgti praeities,
dabarties ir ateities £vykius.
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ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ i§prana§auta dalis dalyk¤. Pavyzd¨iui,
Vie§paties Buddhos ir Kalkio apsirei§kimas (Vie§pats Kalki apsireik§ kali-yugos pabaigoje). Taip pat pamin¢tas Vie§paties Caitanyos
apsirei§kimas. Nors ÀBhƒgavatamÐ para§yta prie§ penkis tkstan¦ius met¤, jos autorius £¨velg¢ praeit£, dabart£ ir ateit£ (tri-kƒla-jŠa)
ir nepaprastai tiksliai i§prana§avo visus §iuos £vykius.
Posme ukadeva Gosvƒmis apra§o ms¤ epochos po¨ymius. Jis
sako: tata cƒnu-dinam Ä ms¤ epochai art¢jant £ pabaig a§tuoni privalumai Ä dharma (religijos principai), satyam (teisingumas), aucam
(§varumas), k‰amƒ (atlaidumas), dayƒ (gailestingumas), ƒyu‹ (gyvenimo trukm¢), balam (fizin¢ j¢ga) ir sm‚ti (atmintis) Ä vis labiau nyks
ir galiausiai i§ j¤ beveik nieko nebeliks.
¸inia, be kali yra ir kitos yugos. Satya-yugoje, kuri truko 1 800
000 met¤, ¨mon¢s gyveno §imt tkstan¦i¤ met¤. Kita epocha Ä
Tretƒ-yuga truko jau 1 200 000 met¤, ir ¨mon¢s gyveno de§imt
tkstan¦i¤ met¤. Kitaip sakant, gyvenimo trukm¢ suma¨¢jo de§imt
kart¤. Dvƒpara-yugoje, trukusioje 800 000 met¤, gyvenimo trukm¢
suma¨¢jo dar de§imt kart¤ Ä ¨mon¢s gyveno tkstant£ met¤. O
ms¤ epochoje Ä kali-yugoje mes sulaukiame daugi¤ daugiausia
§imto met¤. ·imtas met¤ Ä tai riba, ta¦iau paprastai mes nei§gyvename ir §imto met¤. Vadinasi, nuo §imto met¤ gyvenimas sutrump¢jo ma¨daug iki septyniasde§imties. Gyvenimo trukm¢ ir toliau
trump¢s, kol seniu bus laikomas dvide§imties-trisde§imties met¤
am¨iaus sulauk¡s ¨mogus.
Dar vienas kali-yugos po¨ymis, kur£ i§prana§avo ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ yra atminties (sm‚ti) susilpn¢jimas. ·iandien, kaip rodo
patirtis, ¨mon¢s negali pasigirti itin gera atmintimi Ä viskas labai
greitai pamir§tama. ¸mogus pamir§ta net tai, k girdi kiekvien
miel dien . Sumenko ir ms¤ fizin¢ j¢ga (balam). Tai jokia naujiena, nes js pats ¨inote, kad js¤ t¢vas ir senelis fizi§kai buvo stipresni u¨ jus. Taigi fizin¢ j¢ga menksta, atmintis silpn¢ja, gyvenimas
trump¢ja Ä visa tai i§prana§auta ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ.
Dar vienas kali-yugos po¨ymis yra religijos nuosmukis. I§ esm¢s
ms¤ epochoje kalb¢ti apie religij Ä berg¨d¨ias reikalas, nes ji
beveik nerodo gyvyb¢s ¨enkl¤. Religija niekas nesidomi. Ba¨ny¦ios
ir §ventyklos u¨daromos, visur ant dur¤ kabo spynos. Pastate,
kuriame mes dabar esame, kadaise buvo ba¨ny¦ia, ta¦iau ji buvo
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parduota, nes stov¢jo tu§¦ia. Mes perkame did¨iul¡ ba¨ny¦i Australijoje. Londone a§ irgi ma¦iau §imtus tu§¦i¤ ba¨ny¦i¤ Ä ten niekas
net neu¨suka. Neu¨suka ne tik £ ba¨ny¦ias Ä Indijoje ¨mon¢s plsta
tik £ kelias svarbiausias §ventyklas, Ä paprastos, nedidel¢s §ventyklos irgi u¨daromos, jose glaud¨iasi §unys. Vadinasi, religija Ä dharma
i§gyvena nuosmuk£.
Kriz¡ i§gyvena ir teisingumas, §varumas bei atlaidumas. Kadaise, jei ¨mogus nusi¨engdavo, jam bdavo atleid¨iama. Pavyzd¨iui,
Arjuna patyr¢ nema¨ai skriaud¤ i§ savo prie§¤, ta¦iau Kuruk‰etros
m§io lauke jis pasak¢: ÀK‚‰†a, leisk man pasitraukti. A§ nenoriu j¤
¨udyti.Ð ·tai jums atlaidumo pavyzdys. Ta¦iau §iais laikais ¨mon¢s
pasiry¨¡ nu¨udyti artim net u¨ menkiausi £¨eidim . ·iandien tai
£prasta. ¸mon¢s u¨mir§o ir apie gailestingum (dayƒ). Vis¤ akyse
¨udo ¨mog¤, ta¦iau visi praeina pro §al£. Btent taip §iandien ir
vyksta. Taigi a§tuoni privalumai Ä religija, teisingumas, §varumas,
atlaidumas, gailestingumas, ilgas gyvenimas, fizin¢ j¢ga ir atmintis Ä su kiekviena diena vis labiau nyksta. Pagal §iuos po¨ymius js
galite £sitikinti, kad vis labiau stipr¢ja kali pozicijos.
Dar vienas po¨ymis toks: vittam eva kalau n†ƒ„ janmƒcƒragu†odaya‹ Ä Àkali-yugoje ¨mogaus dorybi¤ ir visuomenin¢s pad¢ties
matas bus jo turtai [ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ 12.2.2].Ð Kitados ¨mogus
buvo vertinamas pagal jo dvasinio pa¨inimo lyg£. Pavyzd¨iui, brƒhma†u laikytas tas, kuris pa¨ino Brahman , kuris yra £sis monin¡s
Auk§¦iausi j Dvasi . Ta¦iau kali-yugoje brƒhma†¤ i§ esm¢s neliko
ir brahmano titulas yra paveldimas gimimo teise (janma). Paveld¢jimas gimimo teise egzistavo ir senov¢je, ta¦iau pirmiausiai ¨mogus
buvo vertinamas pagal jo elges£. Jei ¨mogus buvo kil¡s i§ brƒhma†¤
ar k‰atriy¤ (valdov¤, kari¤) gimin¢s, jis tur¢jo elgtis kaip brƒhma†as
ar k‰atriyas. O valdovas prival¢jo steb¢ti, kad niekas nesid¢t¤ tuo,
kuo jis n¢ra. Kitaip sakant, ¨mon¢s buvo gerbiami u¨ vidin¡ kultr
i§simokslinim . ·iandien viskas kitaip: vittam eva kalau n†ƒm Ä jei
turite pinig¤, nepaisant kilm¢s, galite sau leisti k tik norite. Niekuo
nei§siskiriantis ar visai niekam tik¡s ¨mogus tur¢damas pinig¤
bus vis¤ gerbiamas. Nieko nedomina nei js¤ vidin¢ kultra, nei
i§simokslinimas. Tai bdingiausias kali-yugos bruo¨as.
O §tai dar vienas svarbus kali-yugos po¨ymis: dharma-nyƒyavyavasthƒyƒ„ kƒra†a„ balam eva hi Ä Àk laikyti religijos principais
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ir teisingumu, spr¡s stipriausias [ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ 12.2.2].Ð Jei
js £takingas ¨mogus, jums galioja did¨iausio palankumo re¨imas.
Galite bti did¨iausias bedievis, bet jei gerai u¨mok¢site §ventikui,
jis paliudys, kad js labai religingas. Taigi ¨mogaus reputacij lems
pinigin¢s storis, o ne tikrieji jo bdo bruo¨ai. Toliau ra§oma:
dƒmpatye'hirucir hetur mƒyaiva vyƒvahƒrike Ä Àsantuokas lems tik
trumpalaikis susi¨av¢jimas, o verslo s¢km¡ Ä suk¦iavimas [rŒmadBhƒgavatam 12.2.3].Ð Vyro ir ¨monos santykiai bus grind¨iami
abhiruci, potraukiu. Jei mergina ir vaikinas traukia vienas kit , to
§iandien jau ir pakanka santuokai. Ir niekas nesusim sto, kas j¤ santuokos laukia ateityje, tod¢l santuokin¢ laim¢ trunka neilgai. Po
pus¢s met¤ i§siskiria. Skiriamasi tod¢l, kad santuokos pagrindas
buvo fizin¢ trauka, o ne vidinis supratimas.
Seniau Indijoje, bent jau mano jaunyst¢s laikais, santuokos
nebuvo sudaromos vien tod¢l, kad vaikinas ir mergina vienas kitam
patiko. Ne. Santuoka rpinosi t¢vai. A§ ved¨iau bdamas studentas,
bet ne a§ pats rinkausi nuotak , tuo pasirpino t¢vai. Kitas pavyzdys Ä dr. Rajendra Prasadas, pirmasis Indijos prezidentas. Autobiografijoje jis ra§o, kad buvo apvesdintas sulauk¡s a§tuoneri¤. Mano
uo§vis buvo apvesdintas vienuolikos met¤, uo§vei tada buvo septyneri. Tuo a§ noriu pasakyti, kad anks¦iau Indijoje visos santuokos
buvo sudaromos pagal astrologinius skai¦iavimus, nes tik su¨inojus praeit£, dabart£ ir ateit£ galima spr¡sti, ar bendras bsimos poros
gyvenimas bus laimingas. Kai santuoka sudaroma t¢v¤ palaiminimu ir atsi¨velgus £ palank¤ ¨vaig¨d¨i¤ i§sid¢stym , vyras su ¨mona
gyvena taikiai ir u¨siima dvasine praktika. Bdami atrama vienas
kitam, jie gyvena labai laimingai ir pasiekia nema¨¤ laim¢jim¤
dvasiniame gyvenime, o ilgainiui sugr£¨ta namo pas Diev . Taip
tur¢t¤ bti sprend¨iamas §is klausimas. Jei jaunuoliai ir merginos laisvai bendrauja ir atsiradus fiziniam potraukiui jau skuba
tuoktis, tai nieko gero neduoda . . . Patinka Ä tuokiasi, nebepatinka Ä skiriasi . . . Tokiai santuokai anks¦iau niekas nepritar¢. Ta¦iau
apie kali-yug yra pasakyta: dƒmpatye 'bhiruc‹ Ä pakankamas
pagrindas santuokai sudaryti bus abipusis potraukis. O juk potraukis netrukus gali virsti atstmimu. Visi tai ¨ino. Tod¢l santuoka fizinio potraukio pagrindu n¢ra jokia vertyb¢.
Yra ir kit¤ ms¤ epochos po¨ymi¤: strŒtve pu„stve ca hi ratir
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vipratve stram eva hi: ÀVyras su ¨mona gyvens drauge tik tol, kol
neu¨ges j¤ lytinis potraukis, o brƒhma†us (dievotus §viesuolius)
galima bus pa¨inti tik i§ §ventosios virvel¢s [ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ
12.2.3].Ð ³§ventinimo metu brƒhma†ui £teikiama §ventoji virvel¢.
·iandien m stoma taip: ÀA§ turiu §vent j virvel¡, vadinasi esu
brƒhma†as. Elgesys nesvarbu Ä galiu elgtis kaip ca†ˆƒla (§un¢da).Ð
·tai kas §iandien vyksta. ¸mogus nesuvokia, kad tapus brƒhma†u
ant jo pe¦i¤ gulasi did¨iul¢ atsakomyb¢. Nes §iandien da¨nas, persijuos¡s keli¤ cent¤ vert¢s brahmano virvel¡, £sivaizduoja es s
brƒhma†as. Dar pasakyta: strŒtve pu„stve ca hi rati‹ Ä vyras su ¨mona
gyvens drauge, nes vienas kitam patinka, ta¦iau kai tik kils koki¤
nors seksualini¤ problem¤, i§ j¤ abipusio potraukio neliks n¢
p¢dsako.
Dar vienas kali-yugos po¨ymis: av‚ttyƒ nyƒya-daurbalya„ pƒ†ˆitye
cƒpala„ vaca‹ Ä Àneturin¦iam pinig¤ teisingumas bus neprieinamas.
I§prusimo ¨enklu bus laikoma gra¨bylyst¢ [ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ
12.2.4].Ð Jei neturite pinig¤, js niekada nepasieksite teisingumo per
teism . Tai kali-yugos taisykl¢. Ms¤ laikais net auk§¦iausiojo teismo
teis¢jai ima ky§ius u¨ jums palank¤ sprendim . Jei neturite pinig¤,
£ teism n¢ra ko kreiptis. Pƒ†ˆitye cƒpalam vaca‹. Bet koks gra¨bylys Ä nesvarbu k jis kalba ir suprasti jo visai nebtina Ä laikomas
pa†ˆitu. Jis i§simokslin¡s ¨mogus (pam¢gd¨ioja gra¨byl£, tariant£
nesuprantamus ¨od¨ius): ÀAban gulakslena bugalad tulagad kulela
gundulas, remiantis ¨monos latremija . . . Ð Na ir taip toliau. Jei taip
kalb¢site, niekas js¤ nesupras (Juokiasi). Bet vis tiek sakys: À¸ir¢k
tu man, koks mokytas ¨mogus!Ð (Juokiasi) O juk taip i§ tikr¤j¤ yra.
Briai nemok§¤ ra§o knygas, bet jei js papra§ysite kur£ nors i§ j¤
paai§kinti, k jis nor¢jo pasakyti, jis at§aus: ÀNa, ¨od¨iais tai sunku
i§reik§ti.Ð ·tai su kuo mes §iandien susiduriame.
Toliau ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ skaitome:
anƒˆhyataivƒsƒdhutve
sƒdhutve dambha eva tu
svŒkƒra eva codvƒhe
snƒnam eva prasƒdhanam
ÀSkurdas bus laikomas g¢da, o veidmainis, besidedantis teisuoliu,
bus laikomas dorybingumo pavyzd¨iu. Santuokos bus sudaromos
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laisvu susitarimu, o i§simaud¡s du§e ¨mogus jau bus laikomas
§variu ir tinkamai pasipuo§usiu [ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ 12.2.5].Ð
Pirmasis po¨ymis Ä anƒˆhyatƒ. Jei esate neturtingas, js nenusipelnote pagarbos; manoma, kad pagarbos vertas tik ¨mogus, kuris
moka u¨sidirbti pinig¤, ir visai nesvarbu, kaip jis tai daro. Toliau
skaitome: svŒkƒra eva codhƒve Ä tuokiamasi bus laisvu susitarimu.
Taip jau vyksta js¤ §alyje, beje, ir mano §alyje taip pat. Valstyb¢
skiria santuokas registruojant£ valdinink , ir jaunuoliai tiesiog
ateina pas j£ ir j u¨registruoja. Na, gal jie dar sumoka tam tikr
mokest£. ÀTaip, mes sutinkame tuoktis,Ð Ä sako jie ir valdininkas
oficialiai patvirtina santuok . Anks¦iau t¢vas ir motina parinkdavo
nuotak ar jaunik£ pasitar¡ su astrologu, kuris gali nusp¢ti ateit£.
·iandien santuoka sudaroma abiems §alims susitarus (svŒkƒra).
Dar Kitas po¨ymis: dre vƒry-ayana„ tŒrtha„ lƒva†ya„ keadhƒra†am Ä Àkelion¢ prie tolimos up¢s bus laikoma piligrimine, o
vyras, u¨siaugin¡s ilgus plaukus, laikys save gra¨uoliu [rŒmadBhƒgavatam 12.2.6].Ð Kaip tiksliai ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ i§prana§avo ateit£! ÀVyras, u¨siaugin¡s ilgus plaukus, laikys save gra¨uoliu.Ð
Js¤ §alyje tai labai gerai ¨inoma. Kas gal¢jo ¨inoti, kad ¨mon¢s
nor¢s augintis ilgus plaukus? O ÀBhƒgavatamÐ juodu ant balto para§yta: kea-dhƒra†am. Kea rei§kia Àilgi plaukaiÐ, o dhƒra†am Ä ÀaugintiÐ. Kitas po¨ymis: dre vƒry-ayana„ tŒrtham. ¸mon¢s bus £sitikin¡,
kad piligrimyst¢s vieta turi bti kur nors labai toli. ·tai Ganga teka
pro Kalkut , ta¦iau niekas neatlieka apsiplovimo Kalkutoje, visi
traukia £ Hardvar . Ir ten, ir ten teka ta pati up¢. I§ Hardavaro Ganga
plukdo savo vandenis £ Bengalijos £lank . Ta¦iau §iandien ¨mon¢s
ver¦iau link¡ leistis £ varginan¦i kelion¡ £ Hardvar ir atlikdami
apsiplovim ten, nes Hardvaras laikomas tŒrtha Ä piligrimyst¢s
vieta. TŒrthas turi visos religin¢s tradicijos. Musulmonams Ä tai
Meka ir Medina, krik§¦ionims Ä Golgota. Indai irgi mano, kad tŒrthos
reikia ie§koti ka¨kur labai toli. Ta¦iau i§ tikr¤j¤ tŒrtha Ä tai vieta,
kur susirenka §venti ¨mon¢s. ·tai kas yra tŒrtha. N¢ra jokio reikalo
keliauti de§imt tkstan¦i¤ kilometr¤ nusiprausti toje pa¦ioje up¢je.
Toliau pamin¢ti tokie po¨ymiai:
udara„-bharatƒ svƒrtha‹
satyatve dhƒr‰‡yam eva hi
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dƒk‰ya„ ku‡umba-bhara†a„
yao 'rthe dharma-sevanam
ÀGyvenimo tikslas ¨mon¢ms bus prisivalgyti iki soties, o £¨lumas
taps tiesos matu. ¸mogus, paj¢giantis i§maitinti §eim , bus gerbiamas kaip daug pasiek¡s, o religingumo matas bus reputacija, kuri
jis peln¢ materialiais laim¢jimais (ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ 12.2.6).Ð
Tas, kuris tur¢s galimyb¡ so¦iai valgyti, manys, kad visi jo poreikiai
£gyvendinti. ¸mon¢s k¡s alk£, jie netur¢s k valgyti: tad tas, kuriam
vien dien nusi§ypsos laim¢ iki soties pavalgyti, laikys save laimingu. Kitas po¨ymis: satyatve dhƒr‰‡yam eva hi Ä gra¨byliavimas
bus laikomas tiesos sakymu. Dar vienas po¨ymis: dƒk‰ya„ ku‡umbabhara†am Ä sugebantis i§maitinti §eim : ¨mon ir vaikus Ä bus labai
gerbiamas ir laikomas daug pasiekusiu ¨mogumi. Kitaip sakant,
aprpinti §eim bus nepaprastai sunku. Jau §iandien j sunku aprpinti. ¸monos ir dviej¤ vaik¤ i§laikymas ms¤ laikais yra sunki
na§ta. Tod¢l niekas ir neskuba tuoktis.
Tolesnis posmas apra§o kas atsitiks, kai visus ¨mones pana§iai
paveiks Kali-yugos nuodai:
eva„ prajƒbhir du‰‡ƒbhir
ƒkŒr†e k‰iti-ma†ˆale
brahma-vi‡-k‰atra-drƒ†ƒ„
yo balŒ bhavitƒ n‚pa‹
Nieko nedomins, ar ¨mogus yra brƒhma†as (i§simokslin¡s ir dvasi§kai apsival¡s intelektualas), ar k‰atriyas (valdovas ar karys), vaiyas
(prekijas ar kininkas), dra (darbininkas) ar ca†ˆƒla (§un¢da) Ä jei
jam pavyks laim¢ti rink¢j¤ balsus, jis pelnys prezidento post ar valdovo sost . Kitados valdovo sostas atitekdavo tiktai k‰atriyui, valdyti negal¢jo nei brƒhma†ai, nei vaiyai, nei dros. Ta¦iau ms¤ laikais,
kali-yugoje, §i¤ luom¤ kaip k‰atriyai ir brƒhma†ai papras¦iausiai n¢ra.
Dabar mes turime demokratij . Vadovo post gali pelnyti bet kas,
jei tik jam pavyks teis¢tu bdu ar apgaule laim¢ti rink¢j¤ balsus.
Jis gali bti did¨iausiais nenaud¢lis, bet auk§¦iausias prezidento
postas jam garantuotas. Tokius vadovus apra§o kitas ÀBhƒgavatamÐ
posmas:
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prajƒ hi lubdhai rƒjanyair
nirgh‚†air dasyu-dharmabhi‹
ƒcchinna-dƒra-dravi†ƒ
yƒsyanti giri-kƒnanam
ÀNegailestingai engiami vald¨i u¨grobusi¤ saujel¢s suk¦i¤ vyrai,
palik¡ savo ¨monas ir turt , spruks £ kalnus ir mi§kus [ÀrŒmad BhƒgavatamÐ 12.2.8].Ð ³ valstybinius postus i§renkami ¨mon¢s paprastai yra gods valdininkai (lubdhai rƒjanyai‹). Nirgh‚†air dasyu:
pagrindinis j¤ u¨si¢mimas Ä pl¢§ti ¨mones. Visi mato, kaip valstyb¢s valdininkai kasmet didina mokes¦i¤ na§t , surinktus mokes¦i¤
pinigus dalijasi tarpusavyje, o paprast¤ ¨moni¤ gyvenimas neger¢ja. Taip elgiasi vis¤ §ali¤ vyriausyb¢s. Ilgainiui ¨mon¢s, negal¢dami i§k¡sti priespaudos palieka savo namus, ¨monas bei turt ir
traukiasi £ mi§kus. Tai mes jau irgi mat¢me.
Kaler do‰a-nidhe rƒjan: ms¤ am¨ius tikras yd¤ vandenynas. Jei
jus i§mest¤ Ramiojo vandenyno vidury, ar jums pavyks i§sigelb¢ti? Js galite bti puikus plaukikas, ta¦iau Ramiojo vandenyno js
vis tiek neperplauksite. Neveltui kali-yug ÀBhƒgavatamÐ vadina
yd¤ vandenynu. Joje tiek daug anomalij¤, kad, regis, ¨mon¢s neturi
jokios i§sigelb¢jimo vilties. Ir vis d¢lto i§eitis egzistuoja: kŒrtanƒd eva
k‚‰†asya mukta-sa†ga‹ para„ vrajet. ÀBhƒgavatamÐ paai§kina, kad
K‚‰†os vard¤ Ä Hare K‚‰†a mantros kartojimas i§gelb¢s jus nuo
kali-yugos negand¤.
D¢koju u¨ d¢mes£.
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1974 m. bir¨elio m¢nes£ Hare K‚‰†a kaimo bendruomen¢je Pary¨iuje
Pranczijoje rŒla Prabhupƒda bendrauja su grupe savo artimiausi¤
mokini¤. Jis pabr¢¨ia, kad §iuolaikini¤ ¨moni¤ aistra valgyti m¢s ir
skerdykl¤ tinklas, i§sibarst¡s po vis pasaul£, kur ¨iauriai, barbari§kai
skerd¨iami milijonai nekalt¤ gyvn¤, sukelia tokius padarinius, kaip
kad pasauliniai karai, kuriuos rŒla Prabhupƒda pavadina À¨moni¤
skerdyklomisÐ.
Pu‰‡a K‚‰†a Swamis: An dien, rŒla Prabhupƒda, js sak¢te, kad

Indijoje dar visai neseniai buvo draud¨iama vartoti jautien , ir
m¢s¢d¨iai maistui skerd¢ tik ¨emesniuosius gyvnus Ä tokius kaip
§unys ir o¨kos.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Ved¤ kultros kanonai valgantiems m¢s
rekomenduoja vartoti §unien . Js galite vartoti §unien kaip Kor¢joje, o jei norite jautienos, laukite natralios karvi¤ mirties. Mes
neraginame visi§kai liautis valgius m¢s . Jei jums labai patinka jautiena, valgykit karvei mirus, juk jos maita vis tiek atiteks kokiems
nors gyvnams. Paprastai karvi¤ maitas sudoroja maitvanagiai.
Ta¦iau kod¢l jos atitenka tik maitvanagiams? Jos gali atitekti ir §iuolaikiniams Àcivilizuotiems ¨mon¢msÐ, kurie niekuo nenusileid¨ia
maitvanagiams! (Juokiasi)
Jie tik vadina save civilizuotais ¨mon¢mis Ä kuo §ie niek§eliai
skiriasi nuo maitvanagi¤? Maitvanagiams irgi patinka ¨udyti ir
misti dv¢selena. À¸udyk ir m¢gaukisÐ Ä ¨mon¢s tapo pana§s £
maitvanagius. Dabartin¢ civilizacija Ä tai maitvanagi¤ civilizacija.
Mintantys gyvn¤ m¢sa pana§s £ §akalus, maitvanagius ir §unis.
207
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M¢sa ¨mogui n¢ra tinkamiausias maistas. Civilizuotiems ¨mon¢ms
Ved¤ kultra silo ¨mogui derant£ maist : pien , vaisius, dar¨oves,
rie§utus, javus. ¸mon¢s turi apie tai su¨inoti. Dabar gi pasaul£ valdo
barbarai, maitvanagiai ir rƒk‰asai (demonai).
·tai kod¢l a§ sakau, kad §iuolaikiniai vadovai priklauso ¨emiausiajai, ketvirtajai klasei, ir btent tod¢l pasaulyje tokia suirut¢.
Mums reikalingi i§silavin¡ vadovai Ä dvasiniai mokytojai, pirmosios
klas¢s ¨mon¢s. Mano mokiniai i§eina atitinkam parengim , kad
tapt¤ pirmos klas¢s ¨mon¢mis. Jei ¨mon¢s £siklausys £ ms¤ patarimus, reikalai pasaulyje susitvarkys. Ar normalu, kad ketvirtosios
klas¢s ¨mon¢s vadovauja visuomenei, kurioje vie§patauja chaosas?
Daugelis supyks ant man¡s u¨ tok£ atvirum . Ta¦iau atvirai kalbant, §iuolaikiniai vadovai i§ esm¢s priklauso ¨emiausiai socialinei
klasei. Pirmosios klas¢s ¨mon¢s Ä tai i§kils Vie§paties tarnai, kurie
patarimais ir pavyzd¨iu gali rodyti keli tiek valstybi¤ vadovams,
tiek ir paprastiems pilie¦iams. Antrosios klas¢s ¨mon¢s Ä valdininkai, kariai Ä rpinasi produktyviu vyriausyb¢s darbu ir pilie¦i¤
saugumu. Tre¦iosios klas¢s ¨mon¢s Ä ¨emdirbiai, augina javus ir
rpinasi karv¢mis. Ta¦iau kas gi §iandien rpinasi karv¢mis, leiskite paklausti? O juk tai tre¦iosios klas¢s ¨moni¤ pareiga. Vadinasi,
§iandien visi ¨mon¢s priklauso ketvirtajai ar dar ¨emesnei klasei.
va-viˆ-varƒho‰‡ra-kharai‹ sa„stuta‹ puru‰a‹ pa‰u‹: ¨mon¢s gyvena
kaip gyvuliai, nesilaikydami joki¤ reglamentuojan¦i¤ taisykli¤ ir
renka valdovais i§ savo tarpo pa¦ius did¨iausius gyvulius [ÀrŒmadBhƒgavatamÐ 2.3.19]. Visi daro k nori, kas jiems §auna £ galv Ä
joki¤ taisykli¤ ir apribojim¤.
Ta¦iau ¨mogus privalo laikytis tam tikr¤ taisykli¤ ir apribojim¤.
A§ reikalauju, kad visi mano mokiniai laikyt¤si reglamentuojan¦i¤
taisykli¤ Ä nevalgyt¤ m¢sos, susilaikyt¤ nuo neleistin¤ lytini¤ santyki¤, nevartot¤ svaigal¤ ir nelo§t¤ azartini¤ lo§im¤, nes tik taip jie
taps tikrais ¨mon¢mis. Reglamentuojan¦i¤ taisykli¤ nesilaikymas
paver¦ia ¨mog¤ gyvuliu. Taip gyvena gyvuliai.
Milijonus met¤ pragyvenusi augal¤ ir gyvn¤ r§ies knuose,
am¨inoji siela pagaliau £gyja ¨mogaus kn ir sykiu galimyb¡ praktikuoti jog , o joga suponuoja grie¨t reglamentuojan¦i¤ taisykli¤
laikym si. Indrya-sa„yama‹ Ä jusli¤ sutramdymas. ·tai kas yra tikroji joga. Ta¦iau §iandien daugelis praktikuoja jog netinkamai.
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Lygiai kaip gyvnai, jei nemoka tramdyti savo jusli¤. Mes, ¨mon¢s,
turime auk§tesn£ intelekt , vadinasi, mes turime i§mokti suvaldyti
jusles. Tada gal¢sime vadintis ¨mon¢mis. Na yat-kar†a-pathopeta‹:
tas, kuris niekada net ausies kra§teliu negird¢jo Auk§¦iausiojo
Dievo Asmens K‚‰†os ¨od¨io, yra papras¦iausias gyvnas. Dauguma ¨moni¤ §iandien n¢ra sistemingai lavinami, jiems neskiepijamos auk§¦iausios dvasin¢s vertyb¢s, tod¢l jie niekuo nepralenkia
gyvn¤. Jie yra §un¤, kiauli¤, kupranugari¤ ir asil¤ lygio.
·iuolaikinis universitetinis i§silavinimas, i§ esm¢s kalbant, tik
parengia ¨mones §uni§kai tarnystei §eimininkui. U¨baig¡ savo
ÀmokslusÐ vadinamieji i§silavin¡ ¨mon¢s tarsi §uneliai slampin¢ja nuo dur¤ prie dur¤ ir pra§osi priimami tarnauti. A§ ma¦iau tai
Indijoje. Ten labai daug i§silavinusi¤ ¨moni¤ neturi darbo, nes juos
mok¢ gyventi taip, kaip gyvena §unys. Jie ie§ko §eimininko, nes
savaranki§kai dirbti neturi dr sos. Lygiai kaip valkataujantys §unys:
jei toks §uo neturi §eimininko, jis be tikslo §laistosi gatv¢mis.
Bhagavƒn dƒsa: ·iais laikais tiek daug ¨moni¤ £gyja daktaro laipsn£, kad visiems darbo neu¨tenka. Tod¢l jie dirba sunkve¨imio
vairuotojais ir taksistais.
Yogevara dƒsa: Juk jie laikomi i§silavinusios klas¢s atstovais Ä
brƒhma†ais.
rŒla Prabhupƒda: Ne, jie ne brƒhma†ai. Kas moko u¨ pinigus, tas
n¢ra brƒhma†as. Juk mes irgi skaitome paskaitas, §vie¦iame ¨mones,
ta¦iau nereikalaujame u¨ tai jokio atlygio. Mes kvie¦iame ¨mones:
ÀPra§om ateiti.Ð Tod¢l mes gaminame maist ir rengiame daug
nemokam¤ §ven¦i¤. ÀMes surengsime jums vai§es. Patogiai pasodinsime. Pra§om ateiti ir pasiklausyti apie sav¡s ir Dievo pa¨inim .Ð
Mes nepra§ome pinig¤, nesakome: ÀPirma sumok¢kite u¨ mokslus,
o tada jau gal¢site ateiti ir studijuoti ÀBhagavad-gŒt Ð. Ta¦iau
pseudo mokytojai pirmiausia paklausia apie atlyg£: ÀKiek js man
u¨mok¢site?Ð Taip m sto ne brƒhma†as, o §uo. Brƒhma†as niekada
nepra§ys atsilyginti. Brƒhma†ui rpi §viesti ¨mones. ÀMokykit¢s
nemokamai, lavinkit¢s, tapkite ¨mon¢mis,Ð Ä §tai kas rpi tikram
brƒhma†ui. Suprantate? A§ atvykau ¦ia ne d¢l pinig¤, a§ atvykau
mokyti.
Bhagavƒn dƒsa: ·iandien kunigai vengia grie¨tesni¤ pasisakym¤ Ä
jie gali bti atleisti ir netekti atlyginimo. Politikai taip pat vengia
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atvirai i§sakyti savo nuomon¡. Jie bijo prarasti rink¢j¤ balsus ir likti
be gyvenimo §altinio.
rŒla Prabhupƒda: Kunigus domina tiktai pinigai. Jie priklauso ne
pirmajai, o pa¦iai ¨emiausiai klasei. D¢l §ios prie¨asties krik§¦ionyb¢ ir i§gyvena nuopuol£. Kunigai negali kalb¢ti atvirai. ·tai vienas i§
£sakym¤ tiesiai §viesiai skelbia: ÀNe¨udykÐ. Ta¦iau ¨mon¢s yra jau
£prat¡ ¨udyti, tod¢l kunigai nedr£sta atvirai skelbti §£ £sakym . ·iandien jie jau laimina dviej¤ vyr¤ santuokas, k ¦ia bepridursi. Kunigai savo pamoksluose skelbia dviej¤ vyr¤ santuokos id¢j . ·tai kaip
mes degradavome! Ar anks¦iau kas nors i§dr£st¤ kelti tokias id¢jas,
bent jau u¨ Amerikos rib¤? Niekam net £ galv neateit¤, kad du
vyrai gal¢t¤ susituokti. Kas tai per kvailyst¢? Ir kunigai j remia.
Js apie tai ¨inote? Apie kokias dorov¢s normas ¦ia galima kalb¢ti?
JyotirmayŒ-devŒ dƒsŒ: Pas mus lank¡sis kunigas teig¢ ragin s visus
savo parapijie¦ius vykdyti Dievo £sakymus. Js jo paklaus¢te, ar jis
ragina vykdyti penkt j£ £sakym , draud¨iant£ ¨udyti, taip pat ir
gyvnus bei karves.
rŒla Prabhupƒda: Taip, mes raginame: ÀNe¨udykite karvi¤! Globokite jas.Ð Js galite mel¨ti karves ir gaminti i§ jos pieno daugyb¡
maisting¤, gard¨i¤ patiekal¤. Na, o jei js taip norite valgyti m¢s ,
tai anks¦iau ar v¢liau visos karv¢s numirs sava mirtimi Ä pakent¢kite truput¢l£, ir js tur¢site daugyb¡ karvi¤ mait¤.Valgykite jas. Kuo
blogas §is pasilymas? Jei sakysite, kad mes draud¨iame jums valgyti m¢s , mes atsakysime: ÀNe, mes nedraud¨iame. Mes tik pra§ome Ä ne¨udykite karvi¤. Js gal¢site jas valgyti, kai jos pa¦ios
numirs.Ð
Yogevara dƒsa: Js sak¢te, kad karv¢ yra tarsi motina.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Ji maitina mus savo pienu.
Yogevara dƒsa: Ta¦iau dabar Vakaruose, kai t¢vai pasensta, jie
paprastai i§ve¨ami £ seneli¤ prieglaud . Jei ¨mon¢s net savo t¢vams
neturi u¨uojautos, kaip mes juos i§mokysime globoti karves?
rŒla Prabhupƒda: Jiems nereikia globoti karvi¤. Mes patys jomis
pasirpinsime. Mes tik pra§ome nepirkti m¢sos i§ skerdykl¤. Mes
atiduosime jums karves, kai jos numirs sava mirtimi. Argi jums tai
nepriimtina?
Satsvarpa dƒsa: ¸mon¢s vartoja tiek daug m¢sos, kad jiems jos
neu¨teks. Juk jie gaus m¢s ne i§ karto.
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rŒla Prabhupƒda: ÀNeu¨teks!?Ð Bet ar ¨udant karves, galima gauti
daugiau m¢sos? Bendras karvi¤ skai¦ius juk nepakis. Tiesiog reikia
palaukti kol jos numirs sava mirtimi. Tai vienintelis apribojimas.
Turime tam tikr skai¦i¤ karvi¤. Ar js lauksite kol jos numirs, ar
¨udysite jas Ä karvi¤ skai¦ius d¢l to nepasikeis. Tod¢l mes pra§ome: ÀNe¨udykite karvi¤. Palaukite j¤ natralios mirties, o jau tada
m¢gaukit¢s j¤ m¢sa.Ð Ar gi tai jums nepriimtina? Mes pra§ome, kol
jos gyvos, vartoti maistui pien , i§ kurio galima gaminti gard¨ius
patiekalus visiems ¨mon¢ms.
Yogevara dƒsa: Jei karv¢s nebt¤ ¨udomos, m¢sos bt¤ dar daugiau, kadangi karv¢s tur¢t¤ daugiau laiko veistis. Jei karv¢s nebus
¨udomos vos gimusios, j¤ skai¦ius did¢s.
rŒla Prabhupƒda: Taip, jis did¢s. Karvi¤ bus daugiau. Mes tik raginame ne¨udyti ir nesteigti skerdykl¤. Tai did¨iul¢ nuod¢m¢. Pagal
karmos d¢sn£ visuomen¢ u¨ tai susilauks baisi¤ padarini¤. Skerdyklas btina u¨daryti. Mes neraginame atsisakyti valgius m¢s . Js
galite valgyti m¢s , ta¦iau nepirkite jos i§ skerdykl¤, kur ¨udomi
gyvnai. Palaukite, ir jums atiteks j¤ maita.
Ar toks jau ilgas karv¢s am¨ius? Na, daugi¤ daugiausia dvide§imt met¤, o daugelis j¤ gyvena a§tuoniolika, §e§iolika ar de§imt
met¤. Palk¢kite kelet met¤ ir jums netrks karvi¤ mait¤, gal¢site
prisivalgyti iki soties. Argi sunku palaukti?
Pirmaisiais metais m¢sos bus kiek ma¨iau nei dabar. Tuo metu
js galite valgyti §unis ir kates. (Juokiasi). Taip. Kor¢jie¦iai juk valgo
§unien . Kuo pranczai blogesni u¨ kor¢jie¦ius? Kol kas galima i§siversti §uniena arba kiauliena. Valgykite kiaules. Mes nedraud¨iame
¨udyti §i¤ menkesn¢s svarbos gyvn¤. Mes nei pritariame tam, nei
draud¨iame. Mes primygtinai raginame globoti karves, nes tai Vie§paties K‚‰†os priesakas. Go-rak‰ya Ä Àglobokite karves.Ð Tai ms¤
pareiga.
Be to, tai ekonomi§kai naudinga. K‚‰†a nurod¢ globoti karves ne
§iaip sau Ä jokiu bdu ne. K‚‰†os priesakas labai prasmingas. Ms¤
Hare K‚‰†a kiuose karv¢s duoda daugiau pieno, nes jau¦ia, kad
j¤ ¦ia nepaskers. Vadinamieji krik§¦ionys tikri nedor¢liai, jie teigia,
kad jos neturi sielos, neturi intelekto. Tai netiesa. Jos turi intelekt . Kituose kiuose jos duoda gerokai ma¨iau pieno. Ms¤ kiuose
jos jau¦iasi puikiai. Kai bhaktai jas pakvie¦ia, jos tuojau atb¢ga pas
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juos. Taip, taip Ä jie bendrauja kaip draugai. Jos neabejoja, kad nebus
paskerstos. Tod¢l jos linksmos ir duoda daug pieno.
Europoje ir Amerikoje karv¢s puikios, ta¦iau puikiai veikia ir
karvi¤ ¨udymo sistema. Tam btina padaryti gal . Stenkit¢s £tikinti
¨mones: ÀJs gal¢site valgyti jautien . Karvei mirus, mes nemokamai atiduosime jums jos mait . Jums nereik¢s tu§tinti savo pinigin¢s Ä js gausite jautienos nemokamai. Kod¢l ¨udote karves?
Skerdyklas reikia u¨daryti.Ð Kuo blogas §is pasilymas?
Mes nesiekiame, kad ¨mon¢s liaut¤si augin¡ javus, dar¨oves ir
vaisius, kad sustot¤ prekyba §iais produktais. Mes tenorime, kad
bt¤ u¨darytos §ios mirties £staigos. Tai labai, labai didel¢ nuod¢m¢. D¢l jos pasaulyje vyksta nesibaigiantys karai. Kas de§imt penkiolika met¤ kyla dideli karai Ä tikros ¨moni¤ skerdyn¢s. Ta¦iau tie
nedor¢liai nesuvokia, kad pagal karmos d¢sn£ kiekvienas veiksmas
sukelia atoveik£.
Js ¨udote nekaltas karves ir kitus gyvnus ir u¨ tai sulauksite
gamtos ker§to. Palk¢kite, ateis laikas ir gamta surengs tiems niek§eliams tikras skerdynes. Ir niekas nei§vengs ¨ties. Susipe§ visi Ä
protestantai ir katalikai, Rusija ir Amerika, vieni prie§ kitus. Tai
nei§vengiama. Kod¢l? O gi tod¢l, kad toks gamtos £statymas. Akis
u¨ ak£. ÀJs ¨ud¢te. Dabar ¨udykite vienas kit .Ð
I§ prad¨i¤ jie siun¦ia gyvnus £ skerdykl , o po to surengia skerdynes vienas kitam (pam¢gd¨ioja artilerijos pabkl¤ ugn£). Bum! Bum!
¸udyk! ¸udyk! Suprantate? Tai vyksta, pavyzd¨iui, Belfaste. Romos
katalikai ¨udo protestantus, o protestantai ¨udo katalikus. Toks
gamtos d¢snis. Net nebtina si¤sti jus £ £prast skerdykl . Js savo
namus paversite skerdykla. Nu¨udysite savo paties kdik£ Ä pasidarysite abort . Toks gamtos £statymas. Kas tie kdikiai, kurie ¨na
darant abortus? Visi jie valg¢ m¢s . Jie d¨iaug¢si gyvenimu milijon¤ gyvn¤ mirties s skaita, o dabar juos ¨udo j¤ pa¦i¤ motinos.
¸mon¢s nesupranta kaip veikia gamtos d¢sniai. Kas ¨udo, tas pats
bus nu¨udytas. Kas nu¨udys karv¡ Ä motin , tas viename savo
bsim¤ gyvenim¤ ¨us nuo savo motinos rankos. Taip. Motina taps
kdikiu, kdikis taps motina.
Mƒ„ sa khƒdatŒti mƒ„sa‹. ·is d¢snis nusakomas sanskrito ¨od¨iu
mƒ„sa. Mƒm rei§kia ÀmaneÐ, sa rei§kia ÀjisÐ. Dabar a§ nu¨udau
gyvn ir j£ suvalgau, o kit gyvenim jis nu¨udys ir suvalgys mane.
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Aukojant gyvn , jam £ aus£ §nab¨dama mantra: ÀTu aukoji savo
gyvyb¡, tod¢l kit gyvenim gimsi ¨mogumi, o a§, tavo ¨udikas, kit
gyvenim gimsiu gyvnu, ir tu nu¨udysi mane.Ð Kas i§dr£s ¨udyti,
su¨inoj¡s §ios mantros prasm¡?
Bhagavƒn dƒsa: ·iandien daug kas kalba apie siel¤ persiknijim ,
ta¦iau nesupranta kuo gr¡sia . . .
rŒla Prabhupƒda: Kaip jie gali suprasti? Juk tai tik po d¨entelmen¤ apdaru besislepiantys niek§ai ir kvailiai. Tƒvac ca obhate mrkho
yƒvat kiŠcin na bhƒ‰ate. Niek§as ir kvailys gerbiamas tol, kol jis neatveria burnos. Jau pirmieji jo ¨od¨iai parodo, kas jis yra i§ tikr¤j¤.
Tod¢l tas kunigas ilgai pas mus ir neu¨truko. Jis nenor¢jo pats sav¡s
demaskuoti.
Bhagavƒn dƒsa: Dideliu protu jis tikrai nepasi¨ym¢jo.
rŒla Prabhupƒda: Taigi, mes turime u¨siimti ¨em¢s kiu: auginti javus ir globoti karves. Jei tur¢sime produkcijos pervir§£, gal¢sime j£ parduoti. Tai nesud¢tinga, ir tuo mes turime u¨siimti. Tegul
ms¤ ¨mon¢s taikiai gyvena kaimo bendruomen¢se, augina javus
ir dar¨oves, globoja karves ir s ¨iningai dirba. Jei gausime produkcijos daugiau nei mums reikia, galime £steigti restoranus. K‚‰† £sis monin¡ ir Jo priesakus vykdantys ¨mon¢s nieko nepralaimi. Jie
gyvens patogiai, nepatirdami materiali¤ nepritekli¤, o atsiskyr¡ nuo
kno keliaus tiesiai £ Dievo buvein¡: tyaktvƒ deha„ punar janma naiti
[ÀBhagavad-gŒtƒÐ 4.90]. ·tai kaip mes tur¢tume gyventi.
Steikite restoranus visame mieste, gaminkite juose kacaurius,
rŒkha†ˆ , purius, halav ir kitus gard¨ius patiekalus Ä ir ¨mon¢s juos
pirks. Jie lankysis js¤ restoranuose. A§ jau ai§kinau, kaip viskas
turi bti organizuojama: ÀPatiekalai paruo§ti, s¢skite ir vai§inkit¢s.
Kaina pas mus viena. Susimok¢jote, galite imti kiek norite: vien
porcij , dvi, tris, keturias Ä kiek §irdis geid¨ia. Imkite tiek, kiek
suvalgysite, kad nereik¢t¤ i§mesti.Ð Vienas ¨mogus suvalgys vien
porcij , kitas Ä keturias. Tai nerei§kia, kad mes imsime daugiau.
Kaina pas mus viena. ÀS¢skite, valgykite kiek norite, iki soties. Visi
turi bti patenkinti. Mes £d¢sime jums tiek, kiek js norite. Tik
neimkite daugiau, nei galite suvalgyti.Ð Tokia ms¤ politika. Pas
mus bus kitaip nei £prastuose restoranuose, kur u¨ kiekvien suvalgyt patiekal skubama pateikti s skait . Ne. ÀS¢skite ir valgykite
kiek §irdis geid¨ia. Kaina d¢l to nepasikeis.Ð
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Bhagavƒn dƒsa: Bijau, kad ¨mon¢s i§eidami i§ restorano prisikim§
pilnas ki§enes visoki¤ skanumyn¤. (Juokiasi)
rŒla Prabhupƒda: Mes to neleisime daryti.
Bhagavƒn dƒsa: Kart js sak¢te, kad bet kuris i§alk¡s ¨mogus
Indijoje gali u¨eiti £ kito ¨mogaus sod ir vai§intis mango vaisiais,
tik negalima j¤ i§sine§ti.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Jei js turite sod , o praeivis pra§o js¤
vaisiaus, js btinai atsakysite: ÀU¨eikite ir valgykite kiek §irdis geid¨ia.Ð Ta¦iau jis negali j¤ i§sine§ti. ³ sod gali u¨sukti visi ir valgyti kiek nori. Valstie¦iai i§ sodo neveja net be¨d¨ioni¤: ÀTegul ir
jos vai§inasi. Juk gal¤ gale visa tai priklauso Dievui.Ð Tokia K‚‰†os
s mon¢s sistema: jei £ js¤ sod atklys gyvnas, pavyzd¨iui, be¨d¨ion¢, nevykite jos §alin. Ji irgi yra neatsiejama K‚‰†os dalelyt¢. Jei
js i§vysite j , kur jai nusiskinti vaisi¤?
T¢vas ka¨kada pasakojo man toki istorij . Vyresnysis t¢vo
brolis tur¢jo audini¤ krautuv¢l¡. Kiekvien vakar prie§ j u¨darydamas d¢d¢ pastatydavo ant grind¤ duben¢l£ su ry¨iais. Kaip ir
kiekviename kaime ten buvo ¨iurki¤. Ta¦iau ¨iurk¢s mito ry¨iais
ir n¢ karto nepaliet¢ audini¤. Audiniai labai brangs. Jei ¨iurk¢s
apgriau¨t¤ bent vien ritin£, jis bt¤ tur¢j¡s nemenk¤ nuostoli¤. U¨
kelis skatikus pirkdamas ry¨ius, jis i§saugojo brangius audinius.
K‚‰†os s mon¢s kultra turi ir praktin¡ pus¡. ÀJie irgi yra neatsiejamos Dievo dalelyt¢s. Leiskite jiems pasisotinti. Tada jie nekels joki¤
rpes¦i¤. Duokite jiems maisto.Ð
Pamaitinti alkstant£, net jei tas alkstantis yra tigras, kiekvieno
pareiga. Kitados d¨iungl¢se gyveno vienas dvasinis mokytojas. Jo
mokiniai ¨inojo, kad £ j¤ ƒram niekada neatklys tigras, nes mokytojas atokiau nuo j¤ trobeli¤ laiko ind su pienu. Tigrai i§laka pien
ir nueina.
ÀEi, tigrai, eikite lakti pienoÐ, Ä taip juos kviesdavo mokytojas.
(Juokiasi). Tigrai ats¢lindavo, i§lakdavo pien ir tyliai pasitraukdavo. Jie niekad nepuol¢ ƒramo gyventoj¤. Mokytojas sakydavo: ÀTai
mano bi¦iuliai, nieko jiems nedarykite.Ð
Atsimenu, kaip pasaulin¢je mug¢je ma¦iau dresuotoj su litais.
Dresuotojas ¨aid¢ su jais kaip su kambariniais §uniukais. Gyvnai
jau¦ia: À·is ¨mogus mane myli. Jis mane maitina, jis mano draugas.Ð
Gyvnai vertina gerum .
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Haridƒsa —hƒkura gyveno oloje kartu su did¨iule gyvate. Jam
kartojant Hare K‚‰†a mantr , gyvat¢ nutar¢ pasi§alinti. ÀJis §ventasis, Ä pagalvojo gyvat¢, Ä jo nevalia trikdyti. Ver¦iau §liau§iu £ kit
viet .Ð ÀBhagavad-gŒtƒÐ skelbia: Œvara‹ sarva-bhtƒnƒ„ h‚d-dee Ä
K‚‰†a gldi kiekvieno §irdyje, Jis visus valdo. Jis gali £kv¢pti taikingumo jausm gyvnams, gyvat¢ms, kiekvienam i§ ms¤. (rŒla
Prabhupƒda susim st¡s nutyla).
Ved¤ kultra silo daugyb¡ labai gard¨i¤ ir £vairi¤ patiekal¤,
kurie daugiausia gaminami i§ pieno produkt¤. Ta¦iau vadinamieji civilizuoti ¨mon¢s nieko apie tai ne¨ino. Jie ¨udo karves, girdo
pienu kiaules ir dar did¨iuojasi savo civilizacija, kuri grind¨iama
§akal¤ ir maitvanagi¤ instinktais. Ta¦iau ms¤ K‚‰†os s mon¢s
jud¢jimas nei§vengiamai transformuos §i barbari§k §iandienini¤
¨moni¤ m stysen ir sukurs tikrai civilizuot pasaul£.

Taikos formul¢

·£ straipsn£ rŒla Prabhupƒda pirm kart paskelb¢ 1956 m. Delyje ÀBack
to GodheadÐ (ÀAtgal pas Diev Ð) ¨urnale, kur£ prad¢jo leisti 1944 metais.
Jis ragina savo skaitytojus Indijoje: ÀVisas savo j¢gas turime skirti
transcendentinei Vie§paties tarnysteiÐ ir daro i§vad , kad Àtik tai gali
atne§ti taip trok§tam taik Ð.
Apreik§tuosiuose §ventra§¦iuose Auk§¦iausiasis Vie§pats apibdinamas kaip sac-cid-ƒnanda-vigraha. Sat rei§kia Àam¨inasÐ, cit Ä Àvisa
¨inantisÐ, ƒnanada Ä ÀpalaimingasÐ, o vigraha Ä Àindividualus
asmuoÐ. Vadinasi, Vie§pats arba Auk§¦iausiasis Dievas, vienintelis
ir nepakartojamas Ä tai am¨ina, palaim spinduliuojanti ir visi§kai
savo tapatyb¡ suvokianti asmenyb¢. Tai glaustas Auk§¦iausiojo
Vie§paties apibdinimas. N¢ra Jam lygaus ar auk§tesnio u¨ J£.
Gyvosios btyb¢s (jŒvos) Ä tai mikroskopin¢s Auk§¦iausiojo
Vie§paties kopijos, tod¢l joms bdingas pa¦iomis £vairiausiomis formomis pasirei§kiantis am¨inojo gyvenimo, pa¨inimo ir palaimos
siekimas. ·ios trys gyv¤j¤ btybi¤ savyb¢s pasirei§kia net ¨moni¤
visuomen¢je, o tarp btybi¤, gyvenan¦i¤ auk§tesniosiose planetose Ä Bhrlokoje, Svarlokoje, Janalokoje, Tapolokoje, Maharlokoje,
Brahmalokoje ir t.t., Ä jos pasirei§kia §imtus kart¤ stipriau ir leid¨ia
joms patirti kur kas didesn£ gyvenimo d¨iaugsm .
D¨iaugsmas, patiriamas auk§¦iausioje materialaus pasaulio planetoje, tkstan¦ius kart¤ stipresnis nei ¸em¢je, ta¦iau pasakyta, kad
net ir jis, palyginti su dvasine palaima, kuri gyvosios btyb¢s patiria bendraudamos su Auk§¦iausiuoju Vie§pa¦iu, yra menkas ir
nereik§mingas. Palaima i§ meil¢s tarnyst¢s, siejan¦ios gyv j btyb¡
su Vie§pa¦iu £vairiomis rasomis (santykiais), palyginti su palaima,
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patiriama susiliejus su beasmeniu dvasiniu §vyt¢jimu, yra tarsi
la§as vandens prie§ bekra§t£ vandenyn .
Visos gyvosios btyb¢s materialiame pasaulyje trok§ta bti laimingos, ta¦iau patiria vien skausm . Laim¢s n¢ra net auk§¦iausiose
planetose, nors j¤ gyventojai gyvena labai ilgai ir jiems prieinamos
tokios g¢ryb¢s, apie kurias mes net nesvajojome.
Toks jau materialiosios bties d¢snis. Galima gyventi ilgiau ir
kur kas patogiau, bet pagal gamtos d¢sn£ bti nelaimingam. Dalykas tas, kad laim¢, kuri bdinga ms¤ prigim¦iai, skiriasi nuo tos
laim¢s, kuri teikia materiali veikla. Gyvoji btyb¢ yra mikroskopin¢ sac-cid-ƒnanda-vigraha dalelyt¢ ir, suprantama, siekia dvasin¢s
laim¢s, ta¦iau visi jos m¢ginimai patirti dvasin¡ laim¡ svetimoje
materialioje aplinkoje yra nevaisingi.
I§ vandens i§traukta ¨uvis negali bti laiminga; net jei krante
sukuriamos visos laim¢s prielaidos, ji turi gyventi vandenyje. Lygiai
taip ir gyvoji btyb¢, mikroskopin¢ sac-cid-ƒnanda dalelyt¢, negali
patirti tikros laim¢s §iame pasaulyje, kad ir kokius materialius
planus kurt¤ jos iliuzijos aptemdytas protas. Gyvajai btybei reikalinga visai kitokia, transcendentin¢ laim¢, kuri vadina dvasine
palaima. Mes turime siekti dvasin¢s palaimos, o ne materialios
laim¢s.
Dvasin¢s palaimos siekis pats savaime yra g¢ris, ta¦iau tiesiog
atsisak¡ materialios laim¢s, dvasin¢s palaimos nepatirsime. Teorinis materialios laim¢s atsisakymo metodas, kur£ propagavo rŒpƒda
a†karƒcƒrya, aktualus saujelei ¨moni¤, ta¦iau platiesiems ¨moni¤
sluoksniams pats geriausiais ir patikimiausias bdas pelnyti dvasin¡ palaim yra dvasin¢ tarnyst¢, kuri ragino praktikuoti rŒ Caitanya Mahƒprabhu. Dvasin¢ tarnyst¢ i§ esm¢s kei¦ia pat£ material¤
pasaul£.
Materialios laim¢s tro§kimas vadinamas aistra, o aistra grind¨iama veikla nei§vengiamai sukelia nusivylim . Nuodingos gyvat¢s
knas skleid¨ia maloni v¢s . Ta¦iau jei kas sugalvot¤ atsiv¢sinti
u¨sid¢j¡s gyvat¡ sau ant kaklo, jis grei¦iausiai ¨t¤ nuo gyvat¢s
£kandimo. Materialios jusl¢s Ä nuodingos gyvat¢s ir materialios
laim¢s vaikymasis yra pragai§tingas dvasiniam susivokimui. Tod¢l
i§mintingas ¨mogus tur¢t¤ siekti atrasti tikr j£ laim¢s §altin£.
Kitados gyveno kvailys, kuris nebuvo ragav¡s cukra§vendri¤
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sul¦i¤ ir ne¨inojo, koks j¤ skonis. Ir §tai kart draugas jam pasak¢,
kad cukra§vendr¢s sald¨ios. Kvailys ¢m¢ klausin¢ti, kaip cukra§vendr¢s atrodo ir i§ draugo pasakojimo nutar¢, kad tai bambukai.
Nusipjov¡s bambuk jis band¢ i§ jo i§spausti sald¨i¤ sul¦i¤, ta¦iau,
suprantama, jam nepavyko.
Tokioje situacijoje yra ir iliuzijos apgauta gyvoji btyb¢: ji ie§ko
am¨inos laim¢s laikiname materialiame pasaulyje, kur kiekviename ¨ingsnyje jos laukia nusivylimai ir negandos. ÀBhagavad-gŒtojeÐ
ra§oma, kad materialiame pasaulyje vie§patauja kan¦ia. ¸inoma,
natralu, kad gyvoji btyb¢ siekia laim¢s, ta¦iau pasiekti j manipuliuojant negyva materija, vadinamaisiais moksliniais metodais,
yra papras¦iausia iliuzija. Suklaidinti ¨mon¢s to nesupranta. ÀGŒtƒÐ
[16.13] apra§o materialios laim¢s trok§tan¦io ¨mogaus mintis: ÀA§
jau dabar turtingas, bet kai £gyvendinsiu savo sumanymus, bsiu
dar turtingesnis. Kiek mano sukaupta! Bet ateityje dar labiau
pralobsiu.Ð
Ateistin¢ bedievi¤ civilizacija Ä tai mil¨ini§ka jusliniais malonumais pagr£sta industrija, tod¢l visi siekia pralobti, kad gal¢t¤ dalyvauti §ioje tu§tyb¢s mug¢je. ¸mon¢s pakvai§¡ d¢l pinig¤, nes pinigai yra main¤ priemon¢, leid¨ianti £sigyti juslini¤ malonum¤ objektus. Viltis i§saugoti taik ir ramyb¡ §iame pragare, kuriame ¨mones
kre¦ia aukso kar§tlig¢, yra gryniausia utopija. Tol, kol ¨mogus nors
menkiausiu laipsniu pasiduoda juslini¤ malonum¤ aistrai, taika
bus tolima ir nepasiekiama svajon¢. Dalykas tas, kad pagal prigimt£
mes esame am¨ini Auk§¦iausiojo Vie§paties tarnai, tod¢l mums neskirta m¢gautis atskirai nuo Jo. Visas savo j¢gas turime skirti transcendentinei Vie§paties tarnystei. Tik tai gali atne§ti taip trok§tam
taik . Kno dalis negali viena pati jaustis laiminga, ji bus laiminga
tik tarnaudama knui kaip visumai. Ta¦iau dabar visi rpinasi tik
savo asmeniniais interesais, ir niekas nenori tarnauti Vie§pa¦iui. Tai
pagrindin¢ ms¤ materialios egzistencijos prie¨astis.
Nuo auk§¦iausio vadovaujan¦io darbuotojo iki kiemsargio Ä visi
dirba su viena mintimi galvoje: kaip apeiti £statym ir u¨sidirbti kuo
daugiau pinig¤. Ta¦iau asmenin¢s naudos siekimas yra nusikalstamas ir pra¨tingas. Nusikalstamas ir pra¨tingas yra net vien tik
egoistini¤ motyv¤ skatinamas dvasinis susivokimas.
D¢l neteis¢tais bdais susikraut¤ turt¤, pinig¤ stygiaus pasauly-
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je nejau¦iama, ta¦iau jame labai stinga taikos ir ramyb¢s. Visa ¨monijos energija nukreipiama £ turt¢jim , tad nenuostabu, kad ¨mon¢s
i§moko Àkalti pinigusÐ. Ta¦iau ne¨abotas nes ¨iningai u¨dirbt¤
pinig¤ kiekio did¢jimas sukelia infliacij ir smaugia ekonomik ,
taip pat skatina gaminti mirtinus ir brangius ginklus, kurie grasina
sunaikinti nes ¨iningo kaupimo vaisius.
U¨uot d¨iaug¡si taikos teikiamais privalumais, stambiausi¤ ir
turtingiausi¤ valstybi¤ vadovai kuria planus, kaip apsiginti nuo
§iuolaikini¤ visk naikinan¦i¤ ginkl¤ ir tuo pat metu §vaisto mil¨ini§kas pinig¤ sumas eksperimentams su tokiais pat mirtinais ginklais. ·ie eksperimentai ne tik kainuoja did¨iulius pinigus, bet ir
sukelia daugyb¢s nekalt¤ gyv¤ btybi¤ mirt£, o §ios §alys vis giliau
grimzta £ karmos lin . Taip pasirei§kia iliuzin¢ §io pasaulio esm¢.
Skatinami ne¨aboto juslini¤ malonum¤ tro§kimo, ¨mon¢s §vaisto
energij pinig¤ kaupimui, o po to juos i§leid¨ia ¨moni¤ gimin¢s naikinimui. Gamtos d¢sniai ver¦ia ¨mones tu§¦iai §vaistyti savo energij tod¢l, kad ji n¢ra skiriama tarnauti Vie§pa¦iui, kuris yra tikrasis
vis¤ energijos r§i¤ savininkas.
Turtus ¨mon¢ms dovanoja s¢km¢s deiv¢ Ä motina Lak‰mŒ. Ved¤
§ventra§¦iuose paai§kinta, kad s¢km¢s deiv¢ pa§aukta tarnauti Vie§pa¦iui Nƒrƒya†ai Ä vis¤ nar¤, gyv¤j¤ btybi¤ proseniui, o naros,
savo ruo¨tu, taip pat pa§auktos tarnauti Nƒrƒya†ai, Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui, vadovaujant s¢km¢s deivei. Gyvoji btyb¢ negali
m¢gautis s¢km¢s deiv¢s teikiamomis malon¢mis, jei ji netarnauja
Nƒrƒya†ai arba K‚‰†ai, tod¢l tas, kuris k¢sinasi pasiglem¨ti s¢km¡
neteis¢tais bdais, pagal karmos d¢sn£ bus btinai nubaustas, o
sukaupti turtai, u¨uot dovanoj¡ taik ir ramyb¡, j£ pra¨udys.
Neteis¢tais bdais sukauptus pinigus i§ §yk§¦i¤ pilie¦i¤ atima
valstyb¢, u¨d¢jusi jiems £vairius mokes¦ius, ir atiduoda kari§kiams,
kurie paleid¨ia juos v¢jais Ä £vairiems vidiniams ir tarptautiniams
konfliktams apmok¢ti. Paprastas pilietis §iandien jau nesitenkina
tuo, kad gali tinkamai aprpinti §eim ir gyventi dvasin£ gyvenim ,
kitaip sakant, patenkinti savo gyvybinius poreikius. Jis nori milijon¤, kad gal¢t¤ patenkinti savo nevaldom juslini¤ malonum¤ tro§kim ir kuo labiau j£ u¨valdo nusikalstami tro§kimai, tuo daugiau
pinig¤ i§ jo atima tokie iliuzinio pasaulio atstovai kaip gydytojai,
advokatai, mokes¦i¤ inspektoriai, £vairios draugijos, institutai, pas-
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toriai aferistai, taip pat badas, ¨em¢s dreb¢jimai ir £vairios kitos
negandos.
Vienas §yk§tuolis, kuris paklusdamas iliuzin¢s energijos diktatui, pagail¢jo pinig¤ ÀBack to GodheadÐ egzemplioriui, per savait¡ i§leido du su puse tkstan¦io doleri¤ vaistams ir vis tiek mir¢.
Pana§iai nutiko kitam ¨mogui, kuris pagail¢jo keli¤ gra§i¤ Vie§paties tarnystei: jis i§leido tris su puse tkstan¦io doleri¤ bylin¢jimuisi su savo artimaisiais. Toks gamtos d¢snis. Jei pinigai neskiriami
Vie§paties tarnystei, pagal gamtos d¢sn£ jie bus beprasmi§kai i§leisti teisini¤ problem¤ sprendimui, gydymuisi ir t.t. Akli ¨mon¢s
nenori apie tai nieko gird¢ti, tod¢l Auk§¦iausiojo Vie§paties d¢sniai
palieka juos kvaili¤ vietoje.
Pagal gamtos d¢snius ¨mogui nevalia tur¢ti daugiau pinig¤
negu j¤ reikia btiniausiems poreikiams patenkinti. Gamta pasirpino, kad gyvos btyb¢s tur¢t¤ maisto ir bst , ta¦iau nepasotinamas ¨mogaus godumas sugriov¢ visagalio vis¤ gyvyb¢s r§i¤ t¢vo
nustatyt tvark .
Auk§¦iausiojo Vie§paties valia mes turime sraus vandens vandenyn , nes gyvosioms btyb¢ms reikalinga druska. Dievas dav¢
mums £ valias oro ir §viesos, be kuri¤ taip pat negal¢tum¢me gyventi. Parduotuv¢je galima nusipirkti kiek nori druskos, ta¦iau naudoti jos reikia tiek, kiek btina. Persdyto maisto ne£manoma valgyti,
o nepasdytas jis beskonis. Ta¦iau pasdytas saikingai maistas yra
skanus, ir j£ valgydamas ¨mogus nesirgs. Lygiai taip pra¨tingas
yra ir besaikis turt¤ tro§kimas, siekimas tur¢ti daugiau nei reikia.
Toks gamtos d¢snis.

7
Apie moksl
ir filosofij

Platonas: g¢ris ir valstyb¢

1972Ä1973 m. kelioni¤ po pasaul£ metu rŒla Prabhupƒda diskutavo apie
filosofij su savo asmeniniu sekretoriumi yƒmasundara. ·ie pokalbiai
buvo u¨ra§yti ir paskelbti siekiant pristatyti Vakar¤ filosofijos, psichologijos ir mokslo samprat i§ nesenstan¦io Indijos Ved¤ mokymo perspektyvos. ·iame pokalbyje ry§k¢ja stulbinantis Platono idealios valstyb¢s
sampratos ir ÀBhagavad-gŒtosÐid¢j¤ pana§umas, kuris noromis nenoromis
ver¦ia mus klausti: ÀAr gal¢jo Platonas pasisemti savo id¢j¤ i§ senov¢s
Indijos Ved¤?Ð
yƒmasundara: Platonas sak¢, kad klest¢jim

ir santarv¡ galima
pasiekti tik suskirs¦ius visuomen¡ £ luomus ar klases (valdininkus,
karius ar amatininkus) pagal £gimtas ¨moni¤ savybes. Jis man¢, kad
¨mogus turi atrasti savo £gimtus sugeb¢jimus ir juos atskleisti. Vis¤
svarbiausia, kad valstyb¢s valdovas nebt¤ vidutinyb¢. Valstyb¡
tur¢t¤ valdyti i§mintingas ir kilnus ¨mogus Ä Àvaldovas filosofasÐ
arba grup¢ i§minting¤ ir kilni¤ ¨moni¤.
rŒla Prabhupƒda: Atrodo, kad §i id¢ja pasiskolinta i§ ÀBhagavadgŒtosÐ, kurioje K‚‰†a sako, kad ideali visuomen¢ turi keturias
klases: brƒhma†us (§viesuolius), k‰atriyus (karius ir valdovus),
vaiyus (prekijus ir valstie¦ius) ir dras (darbininkus). Susiskirstym £ klases lemia bties gu†os. Materialios bties gu†os (sattvagu†a, rajo-gu†a ir tamo-gu†a arba doryb¢, aistra ir nei§manymas)
veikia visas gyv sias btybes Ä ir ¨mones, ir gyvnus. Mokslin¢
visuomen¢s klasifikacija pagal §ias savybes leid¨ia jai pasiekti
ideal¤ bv£. Jei nei§manymo gu†os veikiamas ¨mogus atsidurs filosofo vietoje, o filosofas dirbs fizin£ darb , visuomen¢s laukia
suirut¢.
223
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ÀBhagavad-gŒtojeÐ K‚‰†a Pats sako, kad brƒhma†ai Ä i§mintingi,
transcendentiniu pa¨inimu ir filosofija besidomintys ¨mon¢s, turi
bti skiriami £ auk§¦iausius postus, jie turi vadovauti k‰atriyams
(kariams). Valdininkai u¨tikrina teis¢tvark , rpinasi, kad visi vykdyt¤ savo pareigas. Kitas visuomen¢s segmentas Ä gamintoj¤ klas¢
(vaiyai) dirba ¨em¢s kyje ir globoja karves. Ir pagaliau Ä dros,
paprasti darbininkai padeda kitoms klas¢ms. Toks Ved¤ civilizacijos idealas Ä ¨mon¢s gyvena paprastai, ver¦iasi ¨em¢s kiu ir globoja karves. Jei pakanka pieno, grd¤, vaisi¤ ir dar¨ovi¤, galima kuo
puikiausiai gyventi.
Keturis socialinius sluoksnius ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ lygina su
kno dalimis Ä galva, rankomis, pilvu ir kojomis. Tam kad knas
bt¤ stiprus, sutartinai turi veikti visos kno dalys, taip pat ir
idealioje valstyb¢je, vadovaujami brƒhma†¤, tarpusavyje tur¢t¤
bendradarbiauti visi socialiniai sluoksniai. Galima sakyti, kad pati
svarbiausia kno dalis yra galva, nes ji duoda nurodymus kitoms
kno dalims. Lygiai taip ir ideali valstyb¢ gyvena paklusdama
brƒhma†¤, kurie patys nesivelia £ politik ir valdym , nes turi auk§tesn£ pa§aukim . Ms¤ K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas ugdo brƒhma†us.
Jei valdovai £siklausys £ ms¤ patarimus ir prad¢s valdyti valstybes
pagal K‚‰†os s mon¢s principus, visame pasaulyje £sigal¢s ideali
socialin¢ sistema.
yƒmasundara: Kuo §iuolaikin¢ visuomen¢ skiriasi nuo Ved¤
ideal atitinkan¦ios visuomen¢s?
rŒla Prabhupƒda: Dabar vyksta labai intensyvi industrializacija, o
industrializacija suponuoja ¨moni¤ eksploatavim . Ved¤ civilizacijos klest¢jimo laikais pramon¢ nebuvo taip suklest¢jusi, ta¦iau to
ir nereik¢jo. Be to, §iuolaikin¢ visuomen¢ ¨udo gyvnus maistui, o
taip elgtis gali tik barbarai, bet ne ¨mon¢s.
Pagal Ved¤ principus organizuotoje visuomen¢je valdyti netinkamas asmuo prarasdavo sost . Tokio netinkamo valdovo pavyzdys Ä karalius Vena, kuriam rp¢jo tik med¨iokl¢. ¸inia, k‰atriyams
leid¨iama med¨ioti, ta¦iau jie tur¢jo laikytis tam tikr¤ apribojim¤. Nebuvo leid¨iama be jokio reikalo §imtais ¨udyti pauk§¦ius
ir ¨v¢ris, kaip tai dar¢ karalius Vena ir §iandien daro §iuolaikiniai ¨mon¢s. I§mintingi brƒhma†ai tam pasiprie§ino ir prakeiksmu
pasmerk¢ karali¤ mir¦iai. ¸iloje senov¢je brƒhma†ai tur¢jo tiek daug
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gali¤, kad prakeik¡ ¨mog¤ gal¢jo j£ nu¨udyti, taigi ginklai tuomet
nebuvo reikalingi.
Ta¦iau ms¤ dienomis socialinis organizmas yra mir¡s, nes jam
nukirsta galva. Galva yra itin svarbi kno dalis. Ms¤ K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas siekia parengti pakankamai brƒhma†¤, kurie ir suformuot¤ socialinio organizmo galv . Kai tai £vyks, valdininkai gal¢s
kuo puikiausiai vykdyti valdymo funkcijas vadovaujami filosof¤ ir
teolog¤, kitaip sakant, vadovaujami Diev £sis moninusi¤ ¨moni¤.
Diev £sis monin¡s brƒhma†as niekada nerekomenduos steigti skerdyklas. Ta¦iau §iandien atsiranda nema¨ai valstybi¤ vadov¤, kurie
toleruoja gyvn¤ ¨udym . Kart keliaudamas Mahƒrƒja ParŒk‰itas
pamat¢ degradavusi ¨mogyst , m¢ginant£ nu¨udyti karv¡. Jis
i§syk i§sitrauk¢ kard ir su§uko: ÀKas tu per vienas? Kod¢l nori
nu¨udyti karv¡?Ð Ä tikras karalius! Ms¤ dienomis prezidentais
tampa nekvalifikuoti ¨mon¢s. Da¨nai jie dedasi religingais ¨mon¢mis, ta¦iau i§ tikr¤j¤ yra papras¦iausi nedor¢liai. Kod¢l? Ogi tod¢l,
kad jiems panos¢je ¨udoma tkstan¦iai karvi¤, o jie gauna neblog u¨darb£. Jei vadovas laiko save pamald¨iu ¨mogumi, jis tur¢t¤
atsistatydinti protestuodamas prie§ tai, kad jo valdomoje §alyje
¨udomos karv¢s.
¸mon¢s ken¦ia, nes ne¨ino, kad j¤ valdovai yra nenaud¢liai.
Bet jie patys yra nenaud¢liai, nes patys i§sirenka tokius vadovus.
Platonas kalba apie ideali valstyb¡; idealios valstyb¢s galva tur¢t¤
bti pamaldus filosofas; j tur¢t¤ valdyti politikai, £siklausantys
£ valdovo patarimus; globojama politik¤ gamintoj¤ klas¢ tur¢t¤
aprpinti visuomen¡ viskuo, kas btina gyvenimui, o darbininkai Ä
prisid¢ti prie visuomen¢s gerov¢s krimo. Tai visuomen¢s suskirstymas klas¢mis u¨ kur£ K‚‰†a pasisako ÀBhagavad-gŒtojeÐ [4.13]:
cƒtur-var†ya„ mayƒ s‚‰‡a„ gu†a-karma-vibhƒgaa‹. ÀPagal trejas
materialios bties gu†as ir su jomis susijus£ darb A§ sukriau
keturis visuomen¢s luomus.Ð
yƒmasundara: Platonas taip pat i§skyr¢ socialines klases, ta¦iau
tik tris. Pirmoji Ä i§min¦iai, visuomen¢s saugotojai ir valdovai;
antroji Ä kariai, pasi¨ymintis dr sa ir ginantys likusius visuomen¢s
narius; tre¦ioji Ä amatininkai, s ¨iningai atliekantys savo pareigas
bet dirbantys tik tam, kad patenkint¤ savo apetitus.
rŒla Prabhupƒda: Taip, visuomen¡ galima suskirstyti ir £ tris
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sluoksnius. Pirmasis ¨moni¤ sluoksnis yra veikiamas doryb¢s,
antrasis Ä aistros, o tre¦iasis Ä nei§manymo.
yƒmasundara: Platonas visuomenin¢s santvarkos id¢j grind¢
pasteb¢jimu, kad ¨mogus turi tris savybes Ä intelekt , dr s ir
apetit . Jo teigimu sielai bdingos §ios trys savyb¢s.
rŒla Prabhupƒda: Jis klydo. Siela neturi joki¤ materiali¤ savybi¤.
Siela tyra, ta¦iau su¢jusi £ s lyt£ su materialiosios bties savyb¢mis,
ji kaip drabu¨£ ÀapsivelkaÐ £vairius knus. Ms¤ K‚‰†os s mon¢s
jud¢jimas siekia atskleisti §io materialaus apdaro esm¡. Pirmas
dalykas, kur£ mes sakome ¨mon¢ms, tai: ÀJs Ä ne knas.Ð Sprend¨iant i§ Platono ¨od¨i¤, siel jis tapatina su materialiu apdaru, o
tai ne itin didelio £¨valgumo po¨ymis.
yƒmasundara: Platono supratimu ¨mogaus bkl¢ yra ribin¢ Ä tarp
materijos ir dvasios. Tod¢l jis akcentavo ir fizinio kno puosel¢jimo
svarb . Jis man¢, kad visus vaikus reikia prad¢ti mokyti labai ankstyvame am¨iuje, ir viena i§ disciplin¤ btinai turi bti gimnastika,
kad vaikai bt¤ fizi§kai tvirti.
rŒla Prabhupƒda: Tai rodo, kad Platonas i§ esm¢s labai tvirtai siejo
ms¤ Àa§Ð su fiziniu knu. Kaip Platonas suprato lavinim ?
yƒmasundara: Lavinimo u¨davinys, jo supratimu, yra pasiekti,
kad mokinys atskleist¤ savo prigimt£, savo £gimtus geb¢jimus ir
talentus.
rŒla Prabhupƒda: Kokia toji prigimtis?
yƒmasundara: Svarbiausia ¨mogaus prigim¦iai bdinga savyb¢
yra moralinis g¢ris. Kitaip sakant, Platono manymu, btina u¨tikrinti visuotin£ darbin£ mokym , mokyti ¨mog¤ tokiu bdu, kad kuo
geriau atsiskleist¤ jo £gimtas moralinio g¢rio jausmas.
rŒla Prabhupƒda: Bet vien to nepakanka, nes dorov¢ n¢ra pakankama dvasinio pasitenkinimo s lyga. Btina i§kilti vir§ dorov¢s Ä
i§siugdyti K‚‰†os s mon¡. ¸inoma, §iame materialiame pasaulyje
dorov¢ laikoma auk§¦iausiuoju principu, ta¦iau egzistuoja ir kitas
lygmuo, transcendentinis (vasudevos) lygmuo. Auk§¦iausias tobulumas Ä pasiekti transcendentin£ lygmen£. ·i mint£ patvirtina ir
ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ. Deja, Vakar¤ filosofai neturi informacijos
apie vasudevos lygmen£, tod¢l materiali dorov¡ laiko auk§¦iausiu
tobulumu ir galutine dorov¢s i§rai§ka. Ta¦iau §iame pasaulyje net
moralinis g¢ris turi ¨emesni¤j¤ gu†¤ Ä nei§manymo ir aistros
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priemai§¤. Materialiame pasaulyje grynosios doryb¢s (uddhasattvos) papras¦iausiai n¢ra, ji egzistuoja tik transcendencijos lygmeniu. Norint pasiekti grynosios doryb¢s ideal btina atlikti
asketi§kus ¨ygius (tapasƒ brahmacarye†a amena ca damena ca) Ä laikytis celibato, valdyti prot ir jusles. Jei ¨mogus turi pinig¤, jis
tur¢t¤ u¨siimti labdara. Be to, btina laikytis higienos reikalavim¤.
Tai tik prielaidos, kurios leid¨ia pasiekti grynosios doryb¢s lygmen£. Ta¦iau yra ir kitas bdas pasiekti grynosios doryb¢s lygmen£ Ä
K‚‰†os s mon¢. ³sis moninus K‚‰† visos doryb¢s atsiskleid¨ia
pa¦ios savaime. ¸mogus laikosi celibato, valdo savo mintis ir jausmus, aukoja kitiems. Ms¤ laikais, kali epochoje, ¨moni¤ nepavyksta i§aukl¢ti taip, kad jie gyvent¤ asketi§kai. Seniau brahmacƒris
(skaistyb¢s £¨ad¤ besilaikantis mokinys) buvo mokomas asketizmo.
Brahmacƒris, net jei jis buvo kil¡s i§ valdov¤ ar labai i§silavinusios
§eimos, tur¢jo bti kuklus ir patarnauti dvasiniam mokytojui. Jis
vykd¢ visus dvasinio mokytojo paliepimus. Brahmacƒris eidavo nuo
dur¤ prie dur¤ rinkdamas aukas ir visk iki paskutinio skatiko
atiduodavo mokytojui. Vis savo u¨darb£ mokinys atiduodavo dvasiniam mokytojui tod¢l, kad ne§vaistydavo pinig¤ jusliniams malonumams Ä jis panaudodavo juos K‚‰†os s monei. ·tai k rei§kia
asketizmas. Be to, brahmacƒris laikydavosi celibato, vykd¢ dvasinio
mokytojo nurodymus, tod¢l be vargo suvaldydavo savo mintis ir
jausmus.
Ta¦iau §iandien laikytis tokios askez¢s yra nepaprastai sunku,
tod¢l rŒ Caitanya Mahƒprabhu suteik¢ mums galimyb¡ praktikuoti K‚‰†os s mon¡ tiesiogiai. Mums tereikia kartoti Hare K‚‰†a, Hare
K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare/Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma,
Hare Hare ir laikytis dvasinio mokytojo nurodyt¤ keturi¤ reglamentuojan¦i¤ taisykli¤. Visa tai leid¨ia i§syk pakilti £ grynosios doryb¢s
lygmen£.
yƒmasundara: Platonas man¢, kad valstyb¢ privalo mokyti pilie¦ius dorov¢s. Jis sil¢ toki §vietimo sistem : pirmuosius trejus
metus vaikas ¨aid¨ia ir stiprina kn ; nuo trej¤ iki §e§eri¤ met¤ jis
mokosi religini¤ pasakojim¤; nuo septyneri¤ iki de§imties mokosi
gimnastikos, nuo de§imties iki trylikos Ä skaitymo ir ra§ymo; nuo
keturiolikos iki §e§iolikos Ä poezijos ir muzikos; nuo §e§iolikos iki
a§tuoniolikos Ä matematikos, o nuo a§tuoniolikos iki dvide§imties Ä
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karybos. Nuo dvide§imties iki trisde§imt penkeri¤ linkusieji £
moksl ir filosofij toliau lanko mokykl ir t¡sia mokslus, o kariai
tobulina savo karinius £gd¨ius.
rŒla Prabhupƒda: Ar §i mokymo programa skirta visiems ¨mon¢ms, ar kitoki¤ gabum¤ ¨mon¢ms egzistuoja kitos mokymo
programos?
yƒmasundara: Ji skirta visiems.
rŒla Prabhupƒda: Tuomet ji n¢ra itin vykusi. Jei berniukas protingas ir yra link¡s £ filosofij , kam j£ versti i§eiti karin£ rengim ?
yƒmasundara: Platono ¨od¨iais visi tur¢t¤ i§eiti dvejus metus
trunkant£ karin£ rengim .
rŒla Prabhupƒda: Bet kam ¨mogui prarasti dvejus metus? ¸mogus
netur¢t¤ veltui prarasti n¢ dviej¤ dien¤. Tai kvailyst¢ Ä jo id¢jos
netobulos.
yƒmasundara: Platono manymu, tokia §vietimo sistema padeda
atskleisti, kokiai klasei ¨mogus priklauso. Jis visai pagr£stai man¢,
kad ¨mogus priskirtinas vienai ar kitai klasei pagal jo turimas
savybes.
rŒla Prabhupƒda: Taip, mes sakome t pat£, ta¦iau nepritariame
min¦iai, kad visi ¨mon¢s turi gauti vienod i§silavinim . Dvasinis
mokytojas tur¢t¤ nuspr¡sti, kokie mokinio polinkiai ir bdas vos
jam prad¢jus mokytis. Jis turi sugeb¢ti £¨velgti, ar berniukas labiau
tinkamas bti kariu, valdininku ar filosofu ir, atsi¨velg¡s £ jo polinkius, atitinkamai j£ parengti. Jei mokinys i§ prigimties link¡s £ filosofij , kam jam gai§ti laik kariuomen¢je? Ir atvirk§¦iai, jei jis labiau
link¡s £ karin£ rengim , kam jam gai§t£ laik mokantis kit¤ dalyk¤?
Arjuna buvo kil¡s i§ k‰atriy¤ (kari¤) §eimos. Arjuna ir jo broliai
negavo filosofinio i§silavinimo. J¤ mokytojas Dro†ƒcƒrya buvo
brƒhma†as, ta¦iau mok¢ juos dhanur- vedos (karybos), o ne brahmavidyos. Brahma-vidyƒ Ä tai teistinis filosofinis mokymas. Mokiniai
netur¢t¤ mokytis visko i§kart Ä tai laiko gai§imas. Jei mokinys link¡s
£ gamybin¡ veikl , versl , kininkavim , jis tur¢t¤ gauti tos srities,
£ kuri yra link¡s, i§silavinim . Jei mokinys link¡s £ filosofij , jis
tur¢t¤ gauti filosofin£ i§silavinim . Jei mokinys link¡s £ karyb , jis
ir tur¢t¤ mokytis karybos. O jei mokinys nei§siskiria ypatingais
gabumais, jis tur¢t¤ tapti dra, darbininku. Taip ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ sako Nƒrada Munis: yasya yal-lak‰a†a„ proktam. Keturi¤
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socialini¤ klasi¤ atstovai atpa¨£stami pagal j¤ savybes ir geb¢jimus.
Nƒrada Munis taip pat sako, kad mokomuosius dalykus btina
parinkti pagal mokinio savybes. Jei ¨mogus yra kil¡s i§ brƒhma†¤,
bet jam bdingos dros savyb¢s, jis laikytinas dra. Ir atvirk§¦iai,
jei ¨mogus kil¡s i§ dr¤, bet turi brƒhma†o savybi¤, jis laikytinas
brƒhma†u. Dvasinis mokytojas privalo bti pakankamai kompetentingas ir £¨velgti mokinio sugeb¢jimus bei atitinkamai j£ rengti. ·tai
kur tobula §vietimo sistema.
yƒmasundara: Platonas man¢, kad mokinio savyb¢s gali i§ry§k¢ti
tik tuo atveju, jei jis i§bandys visk .
rŒla Prabhupƒda: Ne, jis neteisus. Sielos btis niekada nenutrksta, tod¢l polinkiai atsine§ami i§ ankstesnio gyvenimo. A§ manau,
Platonas nesuvok¢ i§ vieno kno £ kit persikraustan¦ios sielos
bties t¡stinumo. Pagal Ved¤ kultros normas berniukui vos gimus
astrologas tur¢t¤ sudaryti horoskop ir nustatyti, kokiai klasei jis
priklauso. Astrologija gali bti naudinga, jei astrologas gerai
i§mano savo amat . Geras astrologas gali pasakyti, kokiai socialinei
klasei berniukas priklauso ir kokio i§silavinimo jam reikia. Platono
§vietimo metodas netobulas, nes yra pagr£stas sp¢lion¢mis.
yƒmasundara: Platonas £¨velg¢, kad kiekvien ¨mog¤ veikia tam
tikru specifiniu bdu susijungusios materialiosios bties gu†os.
rŒla Prabhupƒda: Tai kod¢l jis teig¢, kad visus reikia mokyti
vienodai?
yƒmasundara: Tod¢l, kad, jo manymu, ¨mogaus £gimtos savyb¢s
atsiskleis tik tada, kai jam bus sudaryta galimyb¢ i§bandyti visk .
Jis pasteb¢jo, kad kai kurie ¨mon¢s pirmiausia vadovaujasi intelektu; jis sak¢, kad jie vadovaujasi savo galva. Taip pat jis pasteb¢jo, kad
kai kurie ¨mon¢s yra nusiteik¡ agresyviai; jis sak¢, kad tai narss
¨mon¢s ir jie vadovaujasi §irdimi, kitaip sakant, juos valdo aistra.
Jis pasteb¢jo, kad kai kurie ¨emesn¢s paderm¢s ¨mon¢s yra link¡
pataikauti savo apetitams. Jo ¨od¨iais, tai gyvn¤ lygio ¨mon¢s,
gyvenantys, kad pataikaut¤ savo kepenims.
rŒla Prabhupƒda: Jo pateiktas apra§ymas netobulas. Visi turime
kepenis, §ird£ ir kitus organus. Kokia gu†a valdo ¨mog¤ (doryb¢,
aistra ar nei§manymas), lemia jo aukl¢jimas ir savyb¢s, £gytos praeit gyvenim . Remiantis Ved¤ praktika, vos gim¡s ¨mogus jau gali
bti priskirtas vienai ar kitai klasei. Atsi¨velgiama £ psichologines
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bei fizines savybes ir paprastai jau nuo gimimo yra ai§ku, £ k kdikis link¡s. Ta¦iau pasikeitus aplinkyb¢ms gali kisti ir bdas, o jei
¨mogus neatlieka sau skirto vaidmens, jis gali pereiti ir £ kit klas¡.
¸mogus gali bti i§¢j¡s brƒhma†o mokslus ankstesn£ gyvenim , o
§£ gyvenim tur¢ti brƒhma†o savybi¤, ta¦iau neder¢t¤ jo laikyti
brƒhma†u tik tod¢l, kad jis gim¢ brƒhma†¤ §eimoje. ¸mogus gali bti
kil¡s i§ brƒhma†¤, ta¦iau i§ esm¢s bti dra. Tai ne kilm¢s, o turim¤
savybi¤ klausimas.
yƒmasundara: Platonas taip pat laik¢si tos nuomon¢s, kad £ pareigas turi bti skiriama atsi¨velgiant £ savybes. Jo apra§yta valdymo
sistema buvo labai demokrati§ka. Jis man¢, kad kiekvienam ¨mogui
btina sudaryti s lygas i§bandyti skirtingas pareigybes.
rŒla Prabhupƒda: I§ tikr¤j¤ tai mes labai demokrati§ki, nes kiekvienam suteikiame galimyb¡ tapti auk§¦iausios klas¢s brƒhma†u.
Ms¤ K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas net pa¦iam ¨emiausiam visuomen¢s nariui suteikia galimyb¡ £sis moninus K‚‰† tapti brƒhma†u.
Ca†ˆƒlo'pi dvija-re‰‡o hari-bhakti-parƒya†a‹. Jei ¨mogus £sis monina
Diev K‚‰† , jis gali pasiekti auk§¦iausi tiksl , net jei yra kil¡s i§
ca†ˆƒl¤ (§un¢d¤) §eimos. K‚‰†a sako, kad kiekvienas gali sugr£¨ti namo, atgal pas Diev . Samo'ha„ sarva-bhte‰u Ä ÀA§ vienodas
visiems. Kiekvienas gali sugr£¨ti pas Mane. Norin¦iam n¢ra joki¤
kli¦i¤.Ð
yƒmasundara: Koks yra socialini¤ klasi¤ ir valstybin¢s vald¨ios
tikslas?
rŒla Prabhupƒda: Svarbiausias tikslas Ä kad visi ¨mon¢s pa¨int¤
K‚‰† . Tai bties tobulumas, ir visa socialin¢ s ranga tur¢t¤ bti
nukreipta £ §£ tiksl . ¸inoma, ne kiekvienas gali iki galo £sis moninti K‚‰† per vien gyvenim , lygiai kaip ne kiekvienas studentas
gali gauti moksl¤ daktaro laipsn£ pirmuoju bandymu. Ta¦iau studento £sivaizdavimo tobulumas Ä daktaro laipsnis. Tam ir reikalinga
doktorantra. Lygiai taip btina u¨tikrinti, kad egzistuot¤ K‚‰†os
s mon¢s institutas, kuriame gal¢t¤ mokytis ir siekti galutinio tikslo
visi, o dalis j£ ir pasiekt¤.
yƒmasundara: Vadinasi, valstybin¢s vald¨ios u¨davinys Ä pad¢ti
¨mon¢ms £sis moninti K‚‰† ?
rŒla Prabhupƒda: Taip, K‚‰†os s mon¢ Ä tai auk§¦iausias tikslas.
Tod¢l mes raginame visus prisid¢ti prie ms¤ jud¢jimo, raginame
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pasinaudoti jo teikiamomis galimyb¢mis. Nepaisant savo pareig¤,
kiekvienas gali u¨sukti £ §ventykl , pasiklausyti paskaitos ir pasivai§inti prasƒdam. Tai paprasta. Prie K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo gali
prisid¢ti visi. Brƒhma†ai gali prisid¢ti savo i§mintimi, k‰atriyai Ä labdaringais darbais, vaiyai Ä aukodami grdus, pien , vaisius ir g¢les,
o dros Ä fiziniu darbu. Bendromis pastangomis visi pasieksime
vien tiksl Ä K‚‰†os s mon¡, bties tobulum .

Marksizmo trkumai

·iame pokalbyje rŒla Prabhupƒda sutelkia d¢mes£ £ berg¨d¨ias Markso
pastangas paneigti ¨mogaus prigim¦iai ir visiems visuomen¢s nariams
bding bruo¨ Ä godum . ÀBeklas¢ visuomen¢ £manoma tik tada, kai
visas gyvenimas sukasi apie K‚‰† ,Ð sako rŒla Prabhupƒda. Tik tada k
nors pakeisime, kai pakeisime s mon¡: ÀMan ¦ia niekas nepriklauso,
viskas yra Dievo.Ð Taigi, auk§¦iausioji revoliucijos forma yra K‚‰†os
s mon¢.
yƒmasundara: Karlas Marksas teig¢, kad filosofai tik kalba apie

pasaul£, o i§ tikr¤j¤ reikia j£ keisti. Jo filosofija da¨nai vadinama dialektiniu materializmu, nes remiasi Georgo Hegelio dialektika (tez¢antitez¢-sintez¢). Perkelta £ visuomen¢s gyvenim §i filosofija tapo
¨inoma komunizmo vardu. Anot Markso, bur¨uazija (kapitalistai)
ir proletariatas (darbinink¤ klas¢) ilgus am¨ius buvo nesutaikomi
prie§ai, ta¦iau komunistin¢je visuomen¢je j¤ konfliktas bus i§spr¡stas. Kitaip sakant, darbininkai nuvers kapitalist¤ klas¡ ir £gyvendins vadinam j proletariato diktatr , galiausiai visuomen¡
paversian¦ia beklase.
rŒla Prabhupƒda: Bet ar £manoma sukurti beklas¡ visuomen¡?
¸mon¢s i§ prigimties yra skirting¤ klasi¤. Js¤ prigimtis skiriasi
nuo manosios Ä ms¤ negalima dirbtinu bdu suvienodinti.
yƒmasundara: Jis k¢l¢ mint£, kad ¨mogaus prigimt£ ar s mon¡
formuoja gamybos priemon¢s. Tod¢l kiekvien , es , galima taip
i§aukl¢ti, kad jis gal¢t¤ gyventi beklas¢je visuomen¢je.
rŒla Prabhupƒda: Vadinasi, reikalingas ¨moni¤ §vietimas?
yƒmasundara: Taip.
rŒla Prabhupƒda: Ir kokia jo esm¢? Pagrindinis principas?
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yƒmasundara: Pagrindinis principas Ä Ài§ kiekvieno pagal suge-

b¢jimus, kiekvienam pagal poreikiusÐ. ·ios filosofijos esm¢ ta, kad
kiekvienas ka¨k turi duoti visuomenei, ir kiekvienas gaus i§
visuomen¢s ko jam reikia.
rŒla Prabhupƒda: Bet ms¤ ind¢liai labai skirtingi. Mokslininko
ind¢lis vienoks, filosofo Ä kitoks. ·tai karv¢ maitina mus pienu, §uo
atlieka sargo funkcij . Med¨iai, pauk§¦iai, ¨v¢rys Ä ir tie, ka¨k
duoda pasauliui. ·iame pasaulyje tarp skirting¤ klasi¤ jau savaime egzistuoja savitarpio pagalba. Nesuprantu, kaip gali egzistuoti
beklas¢ visuomen¢.
yƒmasundara: Na, anot Markso, gamybos priemon¢s ateityje bus
bendros. Vis¤ pad¢tis bus vienoda, taigi nebus joki¤ prielaid¤
i§naudojimui atsirasti. Markso manymu, visa esm¢ yra pelno
pasidalijime.
rŒla Prabhupƒda: Pirmiausiai i§siai§kinkime, kas yra pelnas. ·tai
hipiai Amerikoje tur¢jo riebi pelno dal£. Jie tur¢jo puikiausius
namus, j¤ t¢vai buvo turtingi ¨mon¢s Ä jie tur¢jo visk , bet tai nesuteik¢ jiems vidinio pasitenkinimo. Hipiai i§si¨ad¢jo savo dalies. Ne,
§i mintis apie beklas¡ visuomen¡, kurios pagrindas Ä pelno pasidalijimas lygiomis dalimis, yra niekam tikus. Be to, komunistai taip
ir nesukr¢ beklas¢s visuomen¢s. Mes mat¢me Maskvoje, kaip
suvargusi moteri§k¢ plauna gatves, o jos vir§ininkas i§sidr¢b¡s
s¢di patogiame kr¢sle. Tai apie koki beklas¡ visuomen¡ mes
kalbame? Kol egzistuoja visuomen¢, nei§vengiamai bus auk§tesn¢s ir ¨emesn¢s klas¢s. Ta¦iau jei visuomen¢je visus vienija bendras tikslas, koks skirtumas, koki pad¢t£ u¨imi? ·tai kad ir ms¤
knas: jis turi galv , kojas, rankas Ä bet visos kno dalys dirba
vardan pilvo.
yƒmasundara: Berods, rusai vadovavosi ta pa¦ia id¢ja: jie deklaravo, kad paprastas darbininkas yra n¢ kiek ne menkesnis u¨
garsiausi mokslinink ar vadybinink .
rŒla Prabhupƒda: Bet akivaizdu, kad Maskvoje ¨mon¢s nesid¨iaugia gyvenimu. Vienas vaikinas, su kuriuo §nek¢jom¢s, nusiskund¢,
kad vakarais Rusijos jaunimui neleid¨iama i§eiti pasi¨mon¢ti.
yƒmasundara: Rusijos vald¨ia apie tai pasakyt¤, kad jis tiesiog
neteisingai supranta marksizmo filosofij .
rŒla Prabhupƒda: ÀNeteisingas supratimasÐ nei§vengiamas. Jiems
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niekada nepavyks sukurti tos beklas¢s visuomen¢s, nes, kaip jau
sakiau, skiriasi ¨moni¤ m stysena.
yƒmasundara: Anot Markso, jei ¨mon¢s gamybos procese dalyvaus pagal sugeb¢jimus ir dirbs vadovaudamiesi bendru interesu,
j¤ m stysena bus vienoda.
rŒla Prabhupƒda: ·tai tod¢l turime i§siai§kinti, kas yra tas Àbendras interesasÐ. Ms¤ Tarptautin¢s K‚‰†os s mon¢s bendrijoje visus
vienija bendras interesas Ä K‚‰†a. Vienas ¨mogus kalba, kitas Ä
spausdina, tre¦ias ie§ko leid¢j¤ ar plauna indus, ir visi dirba be
pyk¦io nes ¨ino, kad tarnauja K‚‰†ai.
yƒmasundara: Anot Markso, tas visus vienijantis interesas Ä tai
valstyb¢.
rŒla Prabhupƒda: Bet valstyb¢ negali bti ideali. Jei rus¤ valstyb¢
ideali, kam reik¢jo nu§alinti Chru§¦iov ? Jis buvo i§rinktas ministru
pirmininku. Kod¢l i§ jo buvo atimtos vadovo pareigos?
yƒmasundara: Tiesiog jis nepatenkino liaudies lkes¦i¤.
rŒla Prabhupƒda: O kokios garantijos, kad kitas vyriausyb¢s vadovas juos patenkins? N¢ra joki¤ garantij¤. Ministrai pirmininkai
visada bus kei¦iami, nes patirtis parod¢, kad centrin¢ figra Ä
Chru§¦iovas, buvo netobulas, ir ¨mon¢s dirbo nenoromis. Pana§i
situacija ir nekomunistin¢se §alyse. Vyriausyb¢ pasikeit¢, ministras
pirmininkas atleistas, prezidentui prad¢ta apkalta. Tai kuo skiriasi
rusi§kasis komunizmas nuo kit¤ §ali¤ politikos? Rusijoje vyksta tas
pats, kas ir kitose §alyse, tik rusai kitaip tai pavadino. Kalb¢damiesi
su Maskvos universiteto profesoriumi Kotovskiu sak¢me jam, kad
jis turi kam nors tarnauti: arba K‚‰†ai, arba Leninui Ä kitos i§eities
n¢ra. Jis ne¨inojo k atsakyti.
yƒmasundara: Marksas analizavo istorij ir pri¢jo prie i§vados,
kad kultr , socialin¡ struktr ir netgi m stysen lemia btent
gamybos priemon¢s.
rŒla Prabhupƒda: O kaip jis tada ai§kina socialini¤ nesklandum¤
prie¨astis tokiose §alyse kaip Amerika, kurios pasiek¢ dideli¤
laim¢jim¤ pramon¢s srityje?
yƒmasundara: Jis sako, kad kapitalizmas yra atgyvenusi santvarka, smukdanti ekonomikos augim , nes ji paremta darbinink¤
klas¢s i§naudojimu.
rŒla Prabhupƒda: Bet komunistin¢se §alyse taip pat klesti i§nau-
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dojimas. Chru§¦iovas buvo nu§alintas nuo vald¨ios d¢l to, kad piktnaud¨iavo savo pad¢timi. Jis paskyr¢ £ svarbius vyriausybinius
postus savo sn¤ ir ¨ent .
yƒmasundara: Jis nukrypo nuo valstyb¢s doktrinos.
rŒla Prabhupƒda: Bet jei vyriausyb¢s vadovas nukrypsta nuo valstyb¢s doktrinos, kaip §alis pasieks tobulum ? Pirmiausia reikia i§sirinkti vadov , kuris netur¢t¤ trkum¤. Tik trkum¤ neturintis
vadovas gal¢s gerai valdyti §al£, o jei valstyb¢s vadovai klysta ir
nusi¨engia, kokia prasm¢ vien nepatikim asmen£ keisti kitu?
Korupcija ir toliau klest¢s.
yƒmasundara: Ko gero, tobulas vadovas gali bti tik tas, kuris
praktikuoja Markso filosofij be nukrypim¤.
rŒla Prabhupƒda: Bet ir Markso filosofija n¢ra tobula. Jo id¢ja apie
beklas¡ visuomen¡ tiesiog ne£gyvendinama. Kiekvienoje visuomen¢je reikalingi ¨mon¢s, kurie spr¡st¤ valstyb¢s klausimus, arba,
kitaip sakant, Ä valdan¦i¤j¤ klas¢ ir §lav¢j¤ klas¢. Beklas¢ visuomen¢ papras¦iausiai ne£manoma. ¸inoma, §lav¢jui nepatinka, kad
ka¨kas kitas u¨ima vadovo post . ÀJis reikalauja, kad §luo¦iau
gatves, o pats supasi mink§tame kr¢sle,Ð Ä mano jis. Ms¤ Tarptautin¢je K‚‰†os s mon¢s bendrijoje a§ taip pat einu auk§¦iausias
pareigas. A§ s¢d¨iu k¢d¢je, mokiniai man ant kaklo kabina girliandas ir silo geriausi maist . Kod¢l? O tod¢l, kad js matote tobul
¨mog¤, kuriuo galite sekti. Taip der¢t¤ m styti. Kiekvienas ¨mogus
visuomen¢je tur¢t¤ suprasti: ÀTaip, jis tobulas. Tegu jis s¢di k¢d¢je,
o mes ver¦iau nusilenkime jam ir dirbkime paprastus darbus.Ð
Parodykite man t tobul ¨mog¤ komunistin¢je §alyje!
yƒmasundara: Rusai sako, kad Leninas buvo tobulas ¨mogus.
rŒla Prabhupƒda: Leninas? Bet niekas Leninu neseka. Vienintelis
jo tikras laim¢jimas, kad jis nuvert¢ caro vyriausyb¡. Kokie kiti jo
tobuli darbai ir savyb¢s? Skaitydami jo knygas ¨mon¢s netampa laimingi. A§ steb¢jau ¨mones Maskvoje. Jie n¢ra laimingi. Vyriausyb¢
negali priversti j¤ tapti laimingais. Kol valstyb¢je neatsiras tobulas,
idealus ¨mogus, klasi¤ i§nykimas ne£manomas.
yƒmasundara: Matyt, kaip ir mes, £ darbininkus ir §alies vadovus
jie ¨velgia kaip £ auk§¦iausios id¢jos laidininkus. Jei visi visuomen¢s nariai tarnauja valstybei, koks skirtumas, ar tu esi §lav¢jas ar
valdininkas.
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rŒla Prabhupƒda: Bet jei valstyb¢ nepatenkina savo pilie¦i¤ lkes¦i¤, tarp auk§tesni¤j¤ ir ¨emesni¤j¤ klasi¤ visada egzistuos skirtumas. Rus¤ valstyb¢je kaip tik ir stinga tos tobulos centrin¢s figros.
yƒmasundara: J¤ tikslas Ä materiali¤ g¢rybi¤ krimas ¨monijos
gerovei.
rŒla Prabhupƒda: Tai berg¨d¨ias reikalas. Amerikoje pagaminama
daugiausiai pasaulyje, bet amerikie¦iai vis tiek nelaimingi. Jauni
¨mon¢s nemato gyvenimo prasm¢s. Kvaila manyti, kad vien tik
gamyba gali padaryti ¨mones laimingais. ¸mon¢s netaps laimingi. ¸mogus gyvas ne vien duona Ä jis turi protini¤, intelektualini¤
bei dvasini¤ poreiki¤. Indijoje nema¨a ¨moni¤ pasitraukia £ d¨iungles ir atsideda jogos praktikai. Jiems nieko nereikia. Kokia jiems
nauda i§ gamybos? Jei kas jiems pasakyt¤: ÀMesk t jogos praktik ,
ir a§ tau duosiu du §imtus mai§¤ ry¨i¤,Ð jis tik nusijuokt¤ silan¦iajam £ akis. Tik zoologin¢s m stysenos ¨mogui gali kilti mintis, kad
gamyba suteiks ¨mogui laim¡. Tikr j laim¡ lemia ne tokie veiksniai, kaip ekonomikos klest¢jimas ar nuosmukis, o dvasin¢ ramyb¢.
Jei mama ne¨ino, kod¢l kdikis verkia ir bando nuraminti j£ girdydama pienu, jis nesiliaus verk¡s. Da¨nai taip ir atsitinka: mama
nesupranta, ko kdikis verkia ir glaud¨ia prie krties, bet jis nenurimsta. Taip pat ir visuomen¢je ¨mon¢s nepatenkinti ne tik d¢l to,
kad §alies gamybos lygis menkas. Tai nes mon¢. Nepasitenkinimas
turi daug prie¨as¦i¤. Amerika Ä puikiausias pavyzdys. ·ioje §alyje
visko pagaminama pakankamai, ta¦iau jaunuoliai tampa hipiais. Jie
nepatenkinti, ne¨ino ko griebtis gyvenime. Ne, gamybos didinimas
laim¢s ¨monijai tikrai nesuteiks. Markso teorija gana ribota. Galbt
Marks aps¢do §i mintis d¢l to, kad jis gim¢ §alyje, kurioje ¨mon¢s
badavo.
yƒmasundara: Taip, juk akivaizdu, kad vien materiali¤ g¢rybi¤
krimas nepadarys ¨moni¤ laimingais.
rŒla Prabhupƒda: Nes jie ne¨ino, kad tikr j laim¡ suteikia dvasinis pa¨inimas. Dvasin¢s ¨inios sura§ytos ÀBhagavad-gŒtojeÐ: Dievas
yra auk§¦iausias d¨iaugsmo subjektas, viskas priklauso Jam. Mes
nesame d¨iaugsmo subjektai Ä mes esame darbininkai. ·ie du veiksniai Ä d¨iaugsmo subjektas ir darbininkas Ä neatsiejamai susij¡.
Pavyzd¨iui, skrandis ms¤ kne yra d¨iaugsmo subjektas, o kitos
kno dalys Ä darbinink¢s. Tai yra natrali sistema: visada yra

Marksizmo trkumai

237

d¨iaugsmo subjektas ir darbininkas. Tokia sistema pagr£stas ir kapitalizmas. Rusijoje visada ruseno konfliktas tarp vadov¤ ir darbinink¤. Darbininkas sako: ÀJei ms¤ visuomen¢ beklas¢, kod¢l tas
ponas s¢di atsilo§¡s kr¢sle ir liepia mums dirbti?Ð Rusai nei§veng¢ §ios dilemos Ä jos ir negalima i§vengti. Visada egzistuoja klas¢
¨moni¤, kurie vadovauja, yra, taip sakant, d¨iaugsmo subjektai, ir
klas¢ ¨moni¤, kurie dirba. Tod¢l vienintelis bdas i§vengti klasi¤
konflikto Ä rasti metod , kuris tiek valdininkams, tiek darbininkams leist¤ patirti tok£ pat laim¢s jausm . Jei, pavyzd¨iui, skrandis
tu§¦ias, pama¦iusios maist akys tuojau siun¦ia signal smegenims,
kurios duoda nurodym kojoms: ÀEikite tenaiÐ, ir rankoms: ÀPaimkite taiÐ ir Ào dabar d¢kite £ burn Ð. Maistas tu¦tuojau keliauja £
skrand£, o kai skrandis pasisotina, energijos gauna ir akys, ir kojos,
ir rankos.
yƒmasundara: Bet ir Marksas gal¢t¤ puikiausiai pasinaudoti §ia
analogija komunizmo id¢jai pagr£sti.
rŒla Prabhupƒda: Bet jis praleido pro pir§tus vien dalyk Ä
nei§siai§kino, kas yra skrandis.
yƒmasundara: Jo skrandis yra materialus.
rŒla Prabhupƒda: Bet materialus skrandis visada i§alksta; jis nepasotinamas. K‚‰†os s mon¢s jud¢jime mes duodame peno smegenims, protams ir sieloms. Yasya prasƒdƒd bhagavad-prasƒda‹. Jei
laimingas dvasinis mokytojas, laimingas ir K‚‰†a, o jei K‚‰†a laimingas, laimingi visi. Tod¢l js visi ir stengiat¢s, kad dvasinis
mokytojas bt¤ laimingas. Jei komunistin¢s §alys surast¤ tok£ diktatori¤, kuris pats bdamas laimingas i§ karto padaryt¤ laimingus
visus §alies pilie¦ius, mes sutiktum¢me, kad toje §alyje yra beklas¢
visuomen¢. Bet tai ne£manoma. Beklas¢ visuomen¢ galima tik tada,
kai visas gyvenimas sukasi apie K‚‰† . Tada visi Ä mokslininkai,
valdininkai, prekybininkai, darbininkai Ä dirba savo darb vardan
K‚‰†os, ir tokia visuomen¢ yra beklas¢.
yƒmasundara: Kuo tokia visuomen¢ skiriasi nuo komunistin¢s
visuomen¢s, kurioje skirtingi ¨mon¢s visas pastangas nukreipia £
vien tiksl Ä valstyb¡?
rŒla Prabhupƒda: Skirtumas tas, kad, jei valstyb¢ n¢ra tobula,
niekas savo noru d¢l jos nieko nedarys. ¸mones galima priversti
dirbti, bet savanori§kai jie nedirbs, jei j¤ bendras siekis nebus tobula
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valstyb¢. Rankos, kojos ir smegenys sutartinai dirba siekdamos
pasotinti skrand£. Kod¢l? Ogi tod¢l, kad ¨ino Ä jei bus ramus skrandis, patenkinti ir aprpinti energija bus ir jie patys. Kol ¨mon¢s
netur¢s tokio tik¢jimo savo §alies vadovu, beklas¢ visuomen¢ bus
ne£manoma.
yƒmasundara: Komunistai sako, kad aukodami visk pasiekti
svarbiausiam tikslui, darbininkai jaus vidin£ pasitenkinim .
rŒla Prabhupƒda: Gerai, bet jei darbininkas mato, kad tas tikslas
yra toli gra¨u netobulas, jis netik¢s, kad darbas, siekiant j£ £gyvendinti, suteiks jam pasitenkinimo ir netur¢s noro dirbti. Valstyb¢
niekada netaps tobula, ir darbininkai visada bus nepatenkinti.
yƒmasundara: Propagandistai ir eksploatuoja §£ liaudies
nepasitenkinim ir d¢l vis¤ b¢d¤ kaltina Vakarus.
rŒla Prabhupƒda: Bet jei ¨mon¢s bt¤ i§ ties¤ patenkinti, jokie at¢jnai jiems nepadaryt¤ jokios £takos. Jei js patenkintas, jei ¨inote, kad turite tobul dvasin£ mokytoj , kad jis tobulai vadovauja
jums dvasiniame kelyje, Ä ar ka¨kokie pa§aliniai ¨mon¢s gali jus
paveikti?
yƒmasundara: Ne.
rŒla Prabhupƒda: Komunistin¢ valstyb¢ niekada netaps tobula,
tod¢l beklas¢ visuomen¢ joje negalima.
yƒmasundara: Analizuodamas istorij Marksas pastebi, kad ir
Graikijos, ir Romos klest¢jimo laikais, ir Viduram¨iais materialini¤
g¢rybi¤ gamybai buvo reikalingi vergai.
rŒla Prabhupƒda: Rusai taip pat sukr¢ verg¤ klas¡ Ä tai darbininkai. Josifas Stalinas i§liko vald¨ioje tik tod¢l, kad ¨ud¢ savo prie§us.
Jis nu¨ud¢ tiek daug ¨moni¤, kad pasaulis j£ laiko did¨iausiu vis¤
laiku nusikalt¢liu. Jis, be abejoni¤, buvo netobulas, ta¦iau sugeb¢jo
tapti diktatoriumi, ir ¨mon¢s buvo priversti jam paklusti.
yƒmasundara: Jo sek¢jai v¢liau j£ pasmerk¢.
rŒla Prabhupƒda: Taip, tai gerai, bet ir jie verti to paties. Esm¢ ta,
kad kiekvienoje visuomen¢je visada bus vadovas, direktoriai ir darbininkai, bet jie turi jausti tok£ pasitenkinim , kad u¨mir§t¤ apie
socialin¢s pad¢ties skirtumus.
yƒmasundara: Kad nebt¤ pavydo.
rŒla Prabhupƒda: Na taip, Ä pavydas. Bet materialiame pasaulyje
tai ne£manoma. Tod¢l Markso teorijos yra beprasm¢s.
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yƒmasundara: Bet, kita vertus, juk kapitalistai taip pat paver¦ia

darbininkus vergais.
rŒla Prabhupƒda: Bet kokia materialistin¢ veikla yra netobula. Bet

jei gyvenimo centre atsidurs K‚‰†a, visos problemos i§sispr¡s.
yƒmasundara: Js norite pasakyti, kad bet kokia gamybos priemoni¤ paskirstymo sistema nei§vengiamai yra i§naudotoji§ka?
rŒla Prabhupƒda: Taip, btent! Materialistinis mentalitetas implikuoja i§naudojim .
yƒmasundara: Tai kokia i§eitis?
rŒla Prabhupƒda: K‚‰†os s mon¢.
yƒmasundara: Argi?
rŒla Prabhupƒda: Tiesiog gyvenimo centre tur¢t¤ atsidurti K‚‰†a,
ir visk reikia daryti d¢l Jo. Tada visi bus patenkinti. ÀrŒmadBhƒgavatamÐ [4.31.14] pasakyta:
yathƒ taror mla-ni‰ecanena
t‚pyanti tat-skandha-bhujopaƒkhƒ‹
prƒ†opahƒrƒc ca yathendriyƒ†ƒ„
tathaiva sarvƒrha†am acyutejyƒ
Paliej¡ med¨io §aknis, pamaitinsite jo §akas, §akeles, lapus, ir
¨iedus. Lygiai taip u¨si¢m¡ acyutejyƒ js padarysite laiming vis
pasaul£. Acjuta Ä tai K‚‰†a, o ijyƒ Ä garbinimas. ·tai jums beklas¢s
visuomen¢s formul¢: tegul K‚‰†a (Dievas) bus gyvenimo centras,
visus savo darbus skirkite Jam. Tarptautiniame K‚‰†os s mon¢s
jud¢jime n¢ra klasi¤. Dabar js ra§ote filosofinius straipsnius, bet
jei a§ liepsiu plauti indus, js eisite plauti ind¤, nes, kad ir k darytum¢te, visk darote d¢l K‚‰†os ir savo dvasinio mokytojo. Materialiame pasaulyje skirtingi darbai vertinami skirtingai, ta¦iau
K‚‰†os s mon¢je viskas £gyja absoliu¦i vert¡. Nesvarbu, ar js
plaunate indus, ar ra§ote knygas, ar garbinate Dievybes, viskas turi
t pa¦i vert¡, nes js tarnaujate K‚‰†ai. Tai ir rei§kia beklas¡ visuomen¡. Ties sakant, tobulos beklas¢s visuomen¢s pavyzdys yra
Vrindavana. Vrindavanoje gyvena piemenukai, karv¢s, med¨iai,
t¢vai, mamos, bet centrin¡ viet j¤ §irdyse u¨ima K‚‰†a, ir visi jie
yra laimingi vien tod¢l, kad myli K‚‰† . Kai visi ¨mon¢s £sis monins K‚‰† , visuomen¢je i§nyks klas¢s. Kitaip tai ne£manoma.
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yƒmasundara: ·tai kaip Marksas apibr¢¨ia komunizm : ÀBendra

ar visuomenin¢ gamybos priemoni¤ nuosavyb¢ ir privatin¢s nuosavyb¢s atsisakymas.Ð Ar Tarptautiniame K‚‰†os s mon¢s jud¢jime
mes nesivadovaujame ta pa¦ia id¢ja? Mes taip pat sakome: ÀMan
niekas nepriklauso.Ð Mes taip pat atsisak¢me priva¦ios nuosavyb¢s.
rŒla Prabhupƒda: Sakydamas Àman niekas nepriklausoÐ komunistas mano, kad viskas priklauso valstybei. O valstyb¢ Ä tai i§pl¢stin¢
ÀmanoÐ samprata. ·eimos galva sako: ÀMan pa¦iam nieko nereikia. Man reikia daugyb¢s dalyk¤ mano vaikams.Ð Mahatma Gandis,
vis gyvenim paaukoj¡s pasiprie§inimui anglams, man¢: ÀA§ labai
geras ¨mogus. A§ tarnauju tautai.Ð ·is vadinamasis nacionalizmas
ar komunizmas t¢ra i§pl¢stinis egoizmas. Kokyb¢s po¨iriu niekas
nesikei¦ia. Pokytis £vyksta tada, kai imame manyti: ÀMan niekas
nepriklauso. Viskas yra Dievo K‚‰†os, ir a§ turiu visk panaudoti
tarnaudamas Jam.Ð ·tai kaip yra i§ tikr¤j¤.
yƒmasundara: Marksas sako, kad kapitalistai Ä tai parazitai,
gyvenantys darbinink¤ s skaita.
rŒla Prabhupƒda: Ta¦iau ir komunistai gyvena darbinink¤ s skaita. Valdininkai pasiskyr¡ dideles algas, o paprasti darbininkai nepatenkinti. Ir i§ties j¤ bedievi§koje visuomen¢je kyla vis daugiau ir
daugiau problem¤. Kol ¨mon¢s nesuvoks, kad d¨iaugsmo subjektas
yra Dievas, o jie patys Ä Dievo tarnai, konflikto ne£manoma i§vengti.
Pla¦iau pa¨ir¢jus, kapitalistai ir komunistai niekuo nesiskiria, nes
nei vieni, nei kiti nepripa¨£sta Dievo vir§enyb¢s, nepripa¨£sta, kad
Dievas yra auk§¦iausias d¨iaugsmo subjektas ir visa ko savininkas.
I§ tikr¤j¤ nei kapitalistams, nei komunistams niekas nepriklauso.
Viskas yra Dievo nuosavyb¢.
yƒmasundara: Marksas smerkia kapitalistus, nes jie pelnosi kit¤
s skaita. Anot Markso, visas j¤ pelnas gr£stas i§naudojimu, ir
kapitalistai visi§kai nereikalingi prekin¢je gamyboje.
rŒla Prabhupƒda: Pelnytis i§ kit¤, ¨inoma, n¢ra gerai, ta¦iau i§naudotoji§kas polinkis £si§aknij¡s visuomen¢je, nesvarbu, ar tai kapitalistin¢, ar komunistin¢ sistema. Bengalijoje sakoma, kad at¢jus
¨iemai §altis neleid¨ia vabzd¨iams i§l£sti i§ savo sl¢ptuvi¤, ir netur¢dami galimyb¢s prisisiurbti kraujo, jie sud¨iva. Ta¦iau at¢jus
vasarai jie i§lenda lauk ir tuojau puola visus gelti ir siurbia kraujo
kiek tik paj¢gia. Tokia ir ms¤ m stysena materialiame pasaulyje:
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i§naudoti kitus ir krautis turtus. Ir nesvarbu, ar js esate komunistas ¨iemos sezonu, ar kapitalistas vasaros sezonu, jumyse gyvena
polinkis i§naudoti kitus, ir jis ras galimyb¡ pasireik§ti, nebent £vyks
pokytis m stysenoje.
Pa¨inojau vien varg§ malninink , kuriam pavyko prakusti.
Galiausiai jis per¢m¢ t maln savo nuosavyb¢n ir pats tapo
kapitalistu. Kitas pavyzdys Ä Henris Fordas. Jis buvo paprastas
pasiuntinukas, bet pasitaikius progai, neatsisak¢ galimyb¢s tapti
kapitalistu. Toki¤ pavyzd¨i¤ yra begal¢. ¸mogaus prigim¦iai yra
bdingas polinkis i§naudoti kitus ir siekis pralobti, skiriasi tik laipsnis. Kol nepakeisime pa¦ios s mon¢s, kokia prasm¢ keisti kapitalistin¡ visuomen¡ £ komunistin¡? Materialaus gyvenimo esm¢ ir yra
naudos, pripa¨inimo bei pad¢ties siekimas. Draudimais ir grasinimais valstyb¢ gali priversti savo pilie¦ius u¨gniau¨ti §£ polink£, bet
ar ilgam? Ar galima j¢ga priversti pakeisti m stysen ? Ne, tai
ne£manoma. Tod¢l Markso id¢ja yra absurdi§ka.
yƒmasundara: Marksas mano, kad ¨moni¤ m stysen galima
priverstinai pakeisti sukrus atitinkamas s lygas.
rŒla Prabhupƒda: Tai ne£manoma. Prievarta js netgi vaiko nepriversite pakeisti m stymo, k jau kalb¢ti apie brand¤, i§silavinus£
¨mog¤. ·tai mes turime m stymo keitimo metod Ä Hare K‚‰†a
mantros kartojimas. Ceto-darpa†a-mƒrjanam: §is procesas apvalo
§ird£ nuo materiali¤ tro§kim¤. Maskvoje ¨mon¢s n¢ra laimingi Ä
patys tai mat¢me. Jie tiesiog laukia kitos revoliucijos. Mes kalb¢jom¢s su vienu jaunu darbininku, kuris buvo labai nepatenkintas
gyvenimu. Pakanka i§ puodo su ry¨iais paimti ir pir§tais suspausti vien grdel£, kad £sitikintum, ar ry¨iai jau i§vir¡. Taip ir pakalb¢j¡ su tuo vaikinu mes galime spr¡sti apie situacij visoje Rusijoje.
I§ pokalbio su Maskvos universiteto indologijos fakulteto profesoriumi Kotovskiu galime daryti dar daugiau i§vad¤. Didesn¢s kvailyst¢s nebuvau gird¢j¡s! Jis pasak¢, kad po mirties nieko nelieka.
Jei toks yra rus¤ profesoriaus supratimas, ir jei laikysime, kad tas
jaunas rus¤ darbininkas i§rei§kia vis¤ Rusijos pilie¦i¤ nuomon¡,
susidaro labai nirus Rusijos vaizdas. Jie gali teori§kai samprotauti apie daugyb¡ dalyk¤, ta¦iau Maskvoje mes negal¢jome nusipirkti
pakankamai produkt¤. Ten labai skurdus dar¨ovi¤, vaisi¤ ar ry¨i¤
pasirinkimas, ir pienas labai prastos kokyb¢s. Jei ne tas vaikinas i§
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Madraso, atne§¡s mums dahlo ir ry¨i¤, mums bt¤ tek¡ badauti.
Susidaro £spdis, kad rusai valgo vien m¢s ir u¨sigeria alkoholiu.
yƒmasundara: Komunistai eksploatuoja universal¤ naudos siekim . Darbininkas, kuris pagamina did¨iausi skai¦i¤ gamini¤, yra
liaupsinamas visoje §alyje ir gauna ma¨yt¡ premij .
rŒla Prabhupƒda: O kam jam premija?
yƒmasundara: Kad dar labiau stengt¤si dirbti.
rŒla Prabhupƒda: Suprasdami jo polink£ i§siskirti bei pasipelnyti, vir§ininkai tiesiog j£ paperka. Rus¤ id¢ja apie komunizm labai
gra¨i, bet tik tuo atveju, jei §alies pilie¦iai yra abejingi pelno siekimui. Ta¦iau tai ne£manoma, nes kiekvienas trok§ta tur¢ti. Ir nei
£statymais, nei jokiais kitais draudimais valstyb¢ negali panaikinti
¨mogaus nor¤.
yƒmasundara: Komunistai siekia visk centralizuoti Ä ir pinigus,
ir komunikacijas, ir transport Ä sutelkti vis nuosavyb¡ valstyb¢s
rankose.
rŒla Prabhupƒda: Bet kokia i§ to nauda? Kai tik visas turtas bus
centralizuotas, centrin¢s vyriausyb¢s nariai tuojau j£ pasisavins,
kaip kad tai padar¢ Chru§¦iovas. Kol netransformuosime polinkio
i§naudoti kitus, visos tos id¢jos yra berg¨d¨ios. Rusai pertvark¢
savo §al£, vadovaudamiesi Markso teorijomis, ta¦iau j¤ vadovai
pasirod¢ bes apgavikai. O kur ta programa reformuoti polink£
apgaudin¢ti?
yƒmasundara: Programa i§ prad¨i¤ numato keisti tik socialines
s lygas, o korumpuota m stysena, j¤ manymu, pasikeis savaime.
rŒla Prabhupƒda: Tai ne£manoma. Tokios represijos nei§vengiamai sukels reakcij Ä antr revoliucij .
yƒmasundara: Js norite pasakyti, kad pirmiausia reikia pakeisti
¨moni¤ m stysen , o jau tada socialin¢ struktra pasikeis savaime?
rŒla Prabhupƒda: Taip. ·alies vadovams niekada nepavyks i§mokyti ¨moni¤ galvoti, kad viskas priklauso valstybei. ·i id¢ja yra
tiesiog absurdi§ka utopija.
yƒmasundara: Kitas Markso §kis: À¸mogaus prigimtis Ä mitas.Ð
¸mogaus prigimt£ kei¦ia ir formuoja materialios s lygos.
rŒla Prabhupƒda: Jis ne¨ino, kokia yra tikroji ¨mogaus prigimtis.
Taip, tai tiesa, kad §ioje krinijoje (jagat), viskas kinta. Js¤ knas
kinta kasdien. Viskas kei¦iasi kaip bangos vandenyne. Tai n¢ra ka¨-
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kokia labai pa¨angi filosofija. Markso teorija taip pat kei¦iasi: ji
negali ilgai gyvuoti. Ta¦iau ¨mogaus tikroji dvasin¢ prigimtis
nekinta. Mes mokome ¨mones prad¢ti gyventi kaip liepia j¤ dvasin¢ prigimtis, kuri niekada nepasikeis. Veikti dvasi§kai Ä tai tarnauti
K‚‰†ai. Jei imsime tarnauti K‚‰†ai dabar, tarnausime Jam ir nukeliav¡ £ Vaiku†‡h , dvasin£ pasaul£. Tod¢l meil¢s tarnyst¢ Vie§pa¦iui
K‚‰†ai vadinama nitya (am¨ina). K‚‰†a sako ÀBhagavad-gŒtojeÐ:
nitya-yukta upasate Ä ÀMano tyri bhaktai nuolat su atsidavimu
garbina Mane.Ð
Komunistai i§si¨ad¢jo K‚‰†os ir i§keit¢ J£ £ valstyb¡. Taigi jie
tikisi, kad ¨mon¢s galvos Ànieko d¢l sav¡s; viskas vardan valstyb¢sÐ. Bet ¨mon¢s niekada taip nem stys. Tai ne£manoma; tegu tie
niek§ai patys pabando! Dirbti jie gali priversti, kaip Stalinas privert¢. Kas tik jam nepritardavo, tam jis tuojau pat perpjaudavo gerkl¡.
Valstyb¢ ir §iandien tebeserga ta pa¦ia liga, tod¢l j¤ programa negali
susilaukti s¢km¢s.
yƒmasundara: Jie vadovaujasi mintimi, kad prigimtis pati savaime neegzistuoja. Ji yra materialios aplinkos produktas. Taigi liep¡
¨mogui dirbti gamykloje ir versdami susitapatinti su valstybe ar
d¨iaugtis kokiu nors moksliniu laim¢jimu, jie tikisi paversti j£
nesavanaud¨iu ¨mogumi.
rŒla Prabhupƒda: Bet tas ¨mogus juk tebeserga pavydu, jis ir
toliau liks savanaudis. Kai jis £sitikins, kad sunkus darbas neduoda jam jokios naudos, jo entuziazmas greitai i§garuos. Viena
bengal¤ patarl¢ sako: ÀSavininko rankose sm¢lis virsta auksu, o
samdinio rankose auksas virsta sm¢liu.Ð Tokioje pad¢tyje dabar
rusai. Jie ne tokie turtingi kaip europie¦iai ar amerikie¦iai ir tod¢l
yra nelaimingi.
yƒmasundara: Vienas rus¤ vald¨ios naudojam¤ metod¤ Ä g sdinti ¨mones karu, neva jis gal£s kilti kiekvien akimirk . ·i mintis
ver¦ia juos manyti: ÀTurime aukotis, kad apsaugotume savo §al£.Ð
rŒla Prabhupƒda: Ta¦iau jei ¨mon¢s dirba ir negauna jokio pelno,
valstyb¢ jiems greitai ims neberp¢ti. Paprasti ¨mon¢s ims galvoti:
ÀKoks skirtumas, ar a§ dirbu, ar ne Ä mano §eima vis tiek alkana
ir apskurusi.Ð Gal¤ gale jis praras bet koki motyvacij dirbti. J
praras net ir mokslininkas, nes, nepaisant jo pad¢ties, jo ¨mona ir
vaikai apsireng¡ kaip paprasti darbininkai.
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yƒmasundara: Marksas sako, kad darbas pramon¢je ar mokslinis

darbas yra auk§¦iausio lygio veikla.
rŒla Prabhupƒda: Bet jei mokslininkai ar pramonininkai negauna

i§ veiklos pelno, jie greitai praras bet kok£ nor dirbti.
yƒmasundara: Rus¤ tikslas Ä kurti materialias g¢rybes, siekiant
pakelti ¨monijos gerov¢s lyg£.
rŒla Prabhupƒda: À¸monijos gerov¢Ð i§ ties¤ rei§kia Àjei nepritari
man, perpjausiu tau gerkl¡Ð. ·tai j¤ Àgerov¢Ð. Stalinas tur¢jo savo
supratim apie ¨monijos gerov¡, ir tas, kuris jam nepritar¢, arba
mirdavo, arba atsidurdavo u¨ grot¤. Jie sako, kad vardan visuotin¢s gerov¢s dal£ reikia paaukoti, ta¦iau mes buvome Maskvoje ir
savo akimis mat¢me, kad ten n¢ra nei laim¢s, nei visuotin¢s gerov¢s.
Maskvoje n¢ra nauj¤ pastat¤. Visi didieji pastatai seni ir nuniokoti
arba labai jau prastai renovuoti. Parduotuv¢se mil¨ini§kos eil¢s Ä jei
nori k nors nusipirkti, turi valand¤ valandas stov¢ti. Tai rodikliai,
kad ekonomin¢s s lygos yra labai prastos.
yƒmasundara: Marksas religij laik¢ vien iliuzija, kuri reikia
i§gyvendinti.
rŒla Prabhupƒda: Religijos suskirstym £ £vairius religinius tik¢jimus galima pavadinti iliuzija, bet ir Markso filosofija yra iliuzija.
yƒmasundara: Norite pasakyti, kad ja nesekama?
rŒla Prabhupƒda: Per §e§iasde§imt met¤ nuo tada, kai £vyko Rusijos revoliucija, jo filosofija buvo i§kreipta. Kita vertus, Vie§pats
Brahma paskelb¢ religij prie§ nesuskai¦iuojam daugyb¡ met¤, ir
nors u¨sienie¦iai du tkstantme¦ius m¢gino j sunaikinti, ji i§liko.
Ved¤ religija n¢ra iliuzija, bent jau Indijoje tai tikrai.
yƒmasundara: ·tai garsusis Markso teiginys apie religij . Jis sako:
ÀReligija Ä tai engiamojo atodsis, be§ird¨io pasaulio §irdis ir
bedvas¢s santvarkos dvasia. Religija yra opiumas liaud¨iai.Ð
rŒla Prabhupƒda: Jis nesuvokia, kas yra religija, ir jo apibr¢¨imas
neteisingas. Vedos teigia, kad religija yra Dievo nurodytas veikimo
bdas. Dievas yra realyb¢, ir Jo £statymas yra realyb¢. Tai ne iliuzija. ÀBhagavad-gŒtojeÐ [18.66] K‚‰†a taip apibr¢¨ia religij : sarvadharmƒn parityajya mƒm eka„ ara†a„ vraja. Religija yra tarnyst¢
Dievui.
yƒmasundara: Marksas mano, kad visk lemia vien ekonominiai
veiksniai ir kad religija Ä tai bur¨uazijos, kapitalist¤, klas¢s i§rastas
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bdas sulaikyti mases nuo revoliucijos ¨adant geresn£ gyvenim po
mirties.
rŒla Prabhupƒda: Jis pats sukr¢ filosofij , kuri perkeliama £ gyvenim pasitelkus prievart ir ¨udym .
yƒmasundara: Be to jis ¨ad¢jo gra¨i ateit£. Taigi jis dar¢ btent
tai, kuo kaltino religij .
rŒla Prabhupƒda: Kaip jau ne syk£ sak¢me, religija yra am¨ina
ms¤ prigimties dalis, kurios mes negalime atmesti. Religijos ne£manoma i§si¨ad¢ti. Kas i§ tikr¤j¤ yra religija? Religija Ä tai tarnyst¢. Marksas nori tarnauti ¨monijai remdamasis savo filosofin¢mis
id¢jomis. Tokia jo religija. Kiekvienas ka¨kam tarnauja. T¢vas tarnauja savo §eimai, valstyb¢s veik¢jas tarnauja §aliai, filantropas
tarnauja visai ¨monijai. Nesvarbu, kas js esate Ä Karlas Marksas,
Stalinas, Mahatma Gandis, induistas, musulmonas ar krik§¦ionis Ä
js priverstas tarnauti. ·iandien ms¤ tarnyst¢s objektas Ä daugyb¢
¨moni¤ ir daikt¤, ir mes jau nesuprantame, kad tarnaujame jiems.
Tod¢l K‚‰†a pataria mums liautis tarnavus kitiems ir atsigr¡¨ti £ J£:
sarva-dharmƒn parityajya
mƒm eka„ ara†a„ vraja
aha„ tvƒ„ sarva-pƒpebhyo
mok‰ayi‰yƒmi mƒ uca‹
ÀAtmesk visas tarnyst¢s formas ir tiesiog nusilenk Man. A§ i§gelb¢siu tave nuo atoveikio u¨ visas nuod¢mes. Tau n¢ra ko bijoti
[ÀBhagavad-gŒtƒÐ 18.66].Ð
yƒmasundara: Komunistai, o ir kapitalistai mano, kad tarnyst¢,
kurios tikslas Ä materialini¤ g¢rybi¤ krimas, yra vienintel¢ tikroji.
Tod¢l jie smerkia mus, nes mes nesukuriame nieko ap¦iuopiamo.
rŒla Prabhupƒda: U¨ k mus smerkti? Mes tarnaujame ¨monijai
skelbdami jai auk§¦iausias tiesas. Auk§¦iausiojo teismo teis¢jas nei§augina laukuose nei vieno kvie¦io. Jis s¢di k¢d¢je ir u¨ tai gauna
25 ar 30 tkstan¦i¤ doleri¤. Ar jis niekam netarnauja? ¸inoma, tarnauja. J¤ teorija, neva jei nedirbi fizinio darbo gamykloje ar laukuose, vadinasi, netarnauji, apima tik valstie¦ius ir darbininkus. Tai
valstie¦i¤ filosofija.
Papasakosiu jums istorija apie karali¤ ir jo patar¢j . Syk£ fizin£
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darb dirbantys samdiniai jam pasiskund¢ karaliui: ÀMes dirbame
i§sijuos¡, o patar¢jas n¢ pir§to nepajudina, bet Js jam mokate
did¨iausi atlyginim . Kod¢l?Ð Tada karalius £sak¢ pakviesti patar¢j ir atvesti drambl£. ÀPasverkite j£,Ð Ä paliep¢ karalius darbininkams. Darbininkai ap¢jo su drambliu visas turgaus aik§tes, bet
nerado toki¤ svarstykli¤, kuriomis bt¤ galima j£ pasverti. Kai jie
nieko nepe§¡ sugr£¨o, karalius paklaus¢: ÀNa, kaip?Ð Vienas i§ darbinink¤ prad¢jo ai§kintis: ÀValdove, mes niekur neradome reikiamo
dyd¨io svarstykli¤.Ð Tada karalius pasisuko £ savo patar¢j : ÀAr gali
pasverti drambl£?Ð ÀTaip, valdoveÐ, Ä atsak¢ ministras ir i§¢jo vedinas drambliu. Netrukus jis gr£¨o ir pasak¢: ÀJis sveria 5 825 kilogramus.Ð Darbininkai i§ nuostabos i§si¨iojo. ÀKaip tau pavyko taip
greitai tai padaryti?Ð Ä paklaus¢ vienas darbininkas, Ä Àtu radai tinkamas svarstykles?Ð Ministras atsak¢: ÀNe. Dramblio svarstykl¢mis
nepasversi. A§ nusived¨iau j£ £ paup£, £sodinau £ valt£ ir pa¨ym¢jau ant valties vandens lyg£. Paskui i§laipinau drambl£ ir pakroviau
j£ 50 kilogram¤ mai§ais, kol valtis nugrimzdo iki pa¨ym¢tos vietos.
Suskai¦iav¡s mai§us su¨inojau jo svor£.Ð Tada karalius kreip¢si £
darbininkus: ÀNa, ar dabar ai§ku?Ð Stipresnis yra tas, kuris i§mintingesnis. Marksas ir jo pasek¢jai yra kvailiai ir nenaud¢liai. Mes
nesivadovaujame j¤ patarimais, mes klausome K‚‰†os ir Jo atstov¤
patarim¤.
yƒmasundara: Vadinasi, religija n¢ra politin¢ priemon¢ laikyti
¨mones iliuzijoje?
rŒla Prabhupƒda: Ne. Religija rei§kia tarnyst¡ dvasiai. ·tai kas yra
religija. Visi tarnauja, tik ne¨ino, kam geriausia tarnauti. Tod¢l
K‚‰†a sako: ÀTarnauk Man, ir tu tarnausi dvasinei bendruomenei.Ð
·tai tikroji religija. Marksistai svajoja sukurti vadinam j tobul
visuomen¡ be religijos, ta¦iau iki §i¤ dien¤ viso pasaulio ¨mon¢s
¨avisi Indija, nes jos pamatas yra religija.
yƒmasundara: Marksas sako, kad ne Dievas sukr¢ ¨mog¤, o
¨mogus Ä Diev .
rŒla Prabhupƒda: Tai dar didesn¢ nes mon¢. Sprend¨iant i§ jo
¨od¨i¤, jis buvo tikras nedor¢lis ir kvailys. Kol ¨mogus neprasi¨ioja,
nesuprasi, ar jis protingas ar kvailas. Kvailys gali vilk¢ti gerus drabu¨ius ir i§mokti d¨entelmeno manier¤, bet kai jis ima kalb¢ti, tada
ir su¨inai, ar tai protingas ¨mogus, ar kvailys.
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yƒmasundara: Vladimiras Leninas buvo Markso sek¢jas. Jis pasi-

skolino Markso id¢jas ir jas papild¢. Jis teig¢, kad revoliucija yra
istorijos lokomotyvas, kad istorija vystosi §uoliais ir kad did¨iausias jos §uolis Ä tai komunizmas. Jis nor¢jo Rusijoje £vesti proletariato diktatr , kuri pavadino galutiniu etapu ¨monijos vystymosi
istorijoje.
rŒla Prabhupƒda: Ne. Mes labai atsakingai galime patikinti Ä ir
tegu jie £sideda £ galv , Ä kad po bol§evik¤ revoliucijos £vyks dar
nema¨a revoliucij¤, nes, kol ¨mon¢s gyvena materialaus m stymo
lygmeniu, revoliucijos nuolat kartosis. Mes silome mesti §alin
visus tuos prasimanymus ir pereiti £ dvasin£ lygmen£. Jei pakilsime
£ dvasin£ lygmen£, nebebus daugiau revoliucij¤. Dhruva Mahƒrƒdja
sak¢: nƒta‹ para„ parama vedmi na yatra vƒda‹: ÀDabar, kai i§vydau
Diev , visi§kai nurimau. Nuo §iol man nerpi jokios teorijos.Ð Taigi
Dievo s mon¢ yra auk§¦iausia ir galutin¢ revoliucija. Revoliucijos
kils tol, kol ¨monija ne£sis monins K‚‰†os.
yƒmasundara: Kol ne£vyks Hare K‚‰†a revoliucija.
rŒla Prabhupƒda: Vedose sakoma, kad ¨mogus visada siekia ¨ini¤,
ir, kai jis £gyja ¨inias apie Absoliu¦i Ties , jam atsiveria visos
paslaptys. Yasmin vijŠƒte sarvam eva„ vijŠƒta„ bhavati. ¸mon¢s
visada siekia kokio nors tikslo, bet jie ne¨ino, kad galutinis tikslas
yra K‚‰†a. Jie nori pagerinti situacij keldami materialias revoliucijas. Jie ne¨ino, kad jie yra dvasin¢s btyb¢s ir, kol jie nesugr£§ £ dvasin£ pasaul£ ir neprad¢s bendrauti su Auk§¦iausi ja Siela Ä Dievu,
apie laim¡ negali bti ir kalbos. Mes tarsi ¨uvys, i§mestos £ krant .
Kaip ¨uvys be vandens, taip ir mes, atskirti nuo dvasinio pasaulio, negalime jaustis laimingi. Mes esame neatskiriamos Auk§¦iausiosios Dvasios dalel¢s, ta¦iau panorusios tapti besim¢gaujan¦iais
subjektais atsiskyr¢me nuo Jos ir puol¢me i§ dvasinio £ material¤j£
pasaul£. Kol mes nesuprasime, kad ms¤ namai dvasiniame pasaulyje ir kol £ j£ negr£§ime, nepatirsime laim¢s. Mes galime kurti teorijas daugyb¡ gyvenim¤, ta¦iau tokiame pasaulyje viena po kitos
kils revoliucijos. Sen j tvark pakeis nauja, kitaip tariant, istorija
nuolat kartosis.
yƒmasundara: Marksas ra§o, kad materialiame pasaulyje egzistuoja dvi nesutaikomos prie§yb¢s; j¤ pulsavimas ir yra istorijos
§uoli¤ Ä vis nauj¤ revoliucij¤ Ä prie¨astis. Jis teigia, kad komunis-
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tin¢ revoliucija Ä galutin¢, nes ji iki galo i§sprend¨ia socialinius ir
politinius prie§taravimus.
rŒla Prabhupƒda: Perk¢lus komunist¤ id¢j £ dvasin¡ plotm¡, ji
tapt¤ tobula. Kol ji yra materialistin¢, komunistin¢ revoliucija nebus
galutin¢. Jie mano, kad viskas priklauso valstybei. Bet valstyb¢ n¢ra
tikroji savinink¢. Tikrasis visa ko savininkas yra Dievas. Kai jie
prieis prie §ios i§vados, komunistin¡ id¢j galima bus laikyti tobula.
Ms¤ filosofijai taip pat bdinga komunistin¢ filosofija. Jie sako,
kad viskas turi bti daroma vardan valstyb¢s, taigi ms¤ Tarptautiniame K‚‰†os s mon¢s jud¢jime mes praktikuojame tikr j£ komunizm , nes visk darome d¢l K‚‰†os. Mes ¨inome, kad bet kokios
veiklos rezultatai priklauso K‚‰†ai, kad Jis yra auk§¦iausias d¨iaugsmo subjektas (bhoktƒra„ yajŠa-tapasƒm). Komunistin¢ filosofija,
kuria dabar vadovaujamasi, yra muilo burbulas, bet jei komunistai
£siklausyt¤ £ ÀBhagavad-gŒtosÐ doktrin , skelbian¦i , kad K‚‰†a yra
auk§¦iausias savininkas, d¨iaugsmo subjektas ir geriausias kiekvienos btyb¢s draugas, ji bt¤ i§ties tobula. Tada ¨mon¢s tapt¤ laimingi. Rusai nepasitiki valstybe, bet jei jie suprast¤, kad K‚‰†a Ä j¤
draugas, jie visi§kai Juo pasitik¢t¤, taip, kaip Juo pasitik¢jo Arjuna
Kuruk‰etros m§io lauke. Did¨ioji Arjunos ir jo draug¤ pergal¢
Kuruk‰etros m§yje £rod¢, kad jis ne be reikalo pasitik¢jo K‚‰†a:
yatra yogevara‹ k‚‰†o
yatra pƒrtho dhanur-dhara‹
tatra rŒr vijayo bhtir
dhruvƒ nŒtir matir mama
ÀKur pasirodo vis¤ mistik¤ valdovas K‚‰†a ir neprilygstamas lankininkas Arjuna, ten be abejon¢s bus turtai, pergal¢, nepaprasta galia
ir dorov¢. Tokia mano nuomon¢ [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 18.78].Ð Taigi, jei
visuomen¢s centre atsidurs K‚‰†a, ¨mon¢s bus visi§kai saugs ir
visuomen¢ suklest¢s. Komunistin¢ id¢ja yra sveikintina su viena
i§lyga Ä jei visuomen¢ yra pasirengusi valstyb¡ i§keisti £ K‚‰† . ·tai
kas i§ tikr¤j¤ yra religija.
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1971 met¤ spalio 5 dien Kalkutoje £ra§ytame pokalbyje su savo mokiniu
yƒmasundara, rŒla Prabhupƒda pa¨velgia £ psichologij i§ Ved¤ perspektyvos. rŒla Prabhupƒda sako: ÀBandymai i§siai§kinti, ar vaikyst¢je
nebuvo patirta kokia nors psichin¢ trauma, nepad¢s atskleisti ligos
prie¨asties . . . Jis (Freudas) ne¨inojo esminio dvasinio susivokimo principo, kad mes Ä ne knas . . . Mes i§ esm¢s skiriam¢s nuo savo kno Ä
mes kraustom¢s i§ vieno kno £ kit .Ð
yƒmasundara: Sigmundas Freudas k¢l¢ id¢j kad ms¤ psicholo-

gini¤ problem¤ prie¨astis Ä traumin¢ patirtis vaikyst¢je ar kdikyst¢je. Jis sukr¢ gydymo metod , kurio esm¢ Ä priversti pacient
prisiminti tuos skausmingus £vykius ir juos analizuoti.
rŒla Prabhupƒda: Bet jis ne¨inojo, kad ¨mogus v¢l taps kdikiu.
Pasibaigus §iam gyvenimui mes pateksime £ kitas £s¦ias ir v¢l patirsime psichologines traumas. Tod¢l dvasinio mokytojo ir t¢v¤ pareiga Ä i§gelb¢ti vaik nuo kito gimimo. ¸mogaus gyvyb¢s forma
mums duoda galimyb¡ suprasti, kokias kan¦ias sukelia gimimas,
mirtis, senatv¢ bei ligos, ir elgtis taip, kad daugiau nebereik¢t¤
atsidurti £s¦iose ir i§ naujo patirti gimimo kan¦ias.
yƒmasundara: Freudas i§gyd¢ nuo neuroz¢s nema¨ai ¨moni¤.
·tai, vyras yra lytinis impotentas. Sugr£¨¡s mintimis £ vaikyst¡, jis
gali prisimininti tuos neigiamai jo psichik paveikusius santyki¤ su
t¢vu ar motina momentus, kurie ir yra jo atgrasumo moterims prie¨astis. Tokiu bdu jis gali i§spr¡sti savo psichologin¡ problem ir
imti gyventi normal¤ lytin£ gyvenim .
rŒla Prabhupƒda: Netgi bnant vadinamosios normalios psicho249
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login¢s bsenos lytiniai malonumai sukelia frustracij ir yra visai
nereik§mingi. O Materialisti§kai gyvenantiems ir prie §eimyninio
gyvenimo prisiri§usiems ¨mon¢ms lytiniai santykiai yra did¨iausias malonumas. Bet ƒstrose ( Ved¤ §ventra§¦iuose) sakoma yan
maithunƒdi-g‚hamedhi-sukha„ hi tuccham: lytini¤ santyki¤ teikiamas
malonumas geriausiu atveju yra de§imtoje vietoje. Kadangi materialistai neturi n¢ menkiausio supratimo apie K‚‰†os s mon¢s teikiam malonum , did¨iausiu malonumu jie laiko lytinius santykius.
O kaip lytinis malonumas patiriamas? Taip pat, kaip kasantis nie¨tin¦i viet . Ta¦iau lytinis malonumas turi savo pasekmes. Mamos
laukia gimdymo kan¦ios, o t¢vo pe¦ius u¨gula vaiko auginimo ir
lavinimo atsakomyb¢. ¸inoma, jei ¨mon¢s nejau¦ia atsakomyb¢s ir
gyvena kaip §unys ir kat¢s, tai jau kitas dalykas. Bet a§ kalbu apie
i§aukl¢tus ir dorus ¨mones Ä argi auginti vaikus ne galvos skausmas? ¸inoma, kad taip. Tod¢l dabar visi saugosi vaik¤ ir naudojasi kontracepcijos priemon¢mis. Bet geriau sekti ƒstromis: stenkit¢s
toleruoti nie¨¢jim ir taip i§vengsite skausmo. ·tai tokia tikroji
psichologija. Nie¨ul£ galim toleruoti, jei praktikuojama K‚‰†os
s mon¢. Praktikuojantysis K‚‰†os s mon¡, n¢ra toks priklausomas
nuo lytini¤ impuls¤.
yƒmasundara: Pasak Freudo, lytini¤ malonum¤ tro§kimas gali
sukelti ¨mogui neurozes ar tapti asmenyb¢s sutrikim¤, tai yra,
pas mon¢s konflikt¤ ir nerimo Ä prie¨astimi.
rŒla Prabhupƒda: Su tuo mes sutinkame. Natralu, kad £knyta
gyvoji btyb¢ i§alksta ir jau¦ia lytinius tro§kimus. ·ie norai bdingi
netgi gyvnams.
yƒmasundara: Freudas buvo £sitikin¡s, kad ¨mogaus ego bando
pa¨aboti §iuos impulsus ir §is konfliktas gimdo nerim .
rŒla Prabhupƒda: Mes paai§kinsime taip: materialistinis gyvenimas, be abejon¢s, sukelia daug kan¦i¤. Kai tik gyvoji btyb¢ gauna
material¤ kn , ji pasmerkiama trij¤ r§i¤ materialioms kan¦ioms:
kan¦ioms, kurias sukelia kitos gyvosios btyb¢s, materialios gamtos
sukeliamoms kan¦ioms ir kan¦ioms, kurias sukelia jos pa¦ios knas
bei protas. Taigi svarbiausias dalykas Ä nutraukti §ias materialias
kan¦ias ir tapti am¨inai laimingu. Kol gyvoji btyb¢ laikosi £sikibusi materialistin¢s gyvensenos, kurios nuolatin¢s palydov¢s yra trij¤
r§i¤ kan¦ios, apie laim¡ negali bti ir kalbos. Visos Ved¤ civili-
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zacijos pagrindas yra pastangos pagyti nuo materializmo ligos. Jei
pagysime nuo §ios ligos, savaime i§nyks ir jos simptomai. Freudas
papras¦iausiai m¢gino gydyti §ios pamatin¢s ligos simptomus. Kartais susirgus skauda galv , kartais kojas, o kartais pilv . Ta¦iau
i§gyd¨ius lig , i§nyksta ir jos simptomai. ·tai toks ms¤ metodas.
yƒmasundara: Savo psichoanaliz¢s teorijoje Freudas sako, kad
prisimin¡ ir i§ naujo £vertin¡ vaikyst¢je patirt psichin¡ traum mes
i§sivaduojame i§ mus persekiojan¦ios £tampos.
rŒla Prabhupƒda: Bet kokia garantija, kad js v¢l nepatirsite psichin¢s traumos? Net jei gydytojas i§gydys nuo vieno sukr¢timo
pasekmi¤, n¢ra jokios garantijos, kad pacientas nepatirs kito sukr¢timo. Tod¢l Freudo gydymas beprasmis. Ms¤ programos tikslas Ä
absoliutus pagijimas, per¢jimas £ toki bsen , kai nebelieka galimyb¢s patirti psichini¤ traum¤. Kai gyvoji btyb¢ pasiekia tikros
K‚‰†os s mon¢s lyg£, net ir baisiausiomis aplinkyb¢mis ji i§lieka
visi§kai nesutrikdoma. K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas silo ¨mon¢ms
galimyb¡ £gyti §£ geb¢jim . Freudas m¢gino i§gydyti nuo vienos
r§ies sukr¢timo pasekmi¤, bet materialiame pasaulyje jie persekioja gyv j btyb¡ vis gyvenim . Kol esame materialios bties
nelaisv¢je, nei§vengsime sukr¢tim¤. Ta¦iau £gij¡ K‚‰†os s mon¡
i§sivaduosime nuo bet koki¤ nelaimi¤.
yƒmasundara: Freudas man¢, kad ¨mogus yra valdomas lytinio
potraukio Ä libido, ir jei vaikyst¢je lytinio potraukio realizavimas
yra slopinamas, gali sutrikti jo psichika.
rŒla Prabhupƒda: Kiekvienai gyvai btybei bdingas lytinis apetitas Ä jis £gimtas. Ta¦iau Ved¤ brahmacƒryos sistema nuo ankstyvo
am¨iaus riboja vaiko lytin£ gyvenim vis jo d¢mes£ nukreipdama
£ K‚‰†os s mon¡, tod¢l tikimyb¢, kad jis tur¢s psichini¤ sutrikim¤
d¢l lytinio tro§kimo suvar¨ymo, labai nedidel¢. Ved¤ laikais visuomen¢s vadovai puikiai ¨inojo, kad ne¨abotai tenkindamas lytinius
tro§kimus ¨mogus prailgina materiali bt£ Ä kaskart po mirties jis
v¢l tur¢s gimti materialiame kne. Tod¢l, pasak ƒstr¤, lytiniai santykiai leid¨iami tik santuokoje. Nesantuokiniai lytiniai santykiai
draud¨iami. K‚‰†os s mon¢s jud¢jime mes draud¨iame neleistinus
lytinius santykius, o ne lytinius santykius apskritai. ÀBhagavadgŒtojeÐ [7.11] K‚‰†a taip sako: dharmƒviruddho bhte‰u kamo 'smi
bharatar‰abha Ä ÀA§ Ä lytinis gyvenimas, neprie§taraujantis religi-
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jos £statymams.Ð Tai rei§kia, kad lytin£ gyvenim btina reguliuoti.
Mes visi instinktyviai link¡ tenkinti savo lytin£ potrauk£ neribotai Ä
Vakar¤ pasaulyje taip visi ir elgiasi, Ä ta¦iau, pasak Ved¤, lytini¤
santyki¤ apribojimai btini. Ma¨a to, apribojimai taikytini m¢sos
valgymui, azartiniams lo§imams ir alkoholio vartojimui. K‚‰†os
s mon¢s jud¢jime mes atsisak¢me §i¤ dalyk¤, ir ms¤ jud¢jimo
nariai i§ Vakar¤ tampa tyrais K‚‰†os bhaktais. Visi ¨mon¢s, pasak
Ved¤ ƒstr¤, tur¢t¤ bent jau apriboti §i nuod¢ming veikl .
Ved¤ var†ƒrama-dharmos sistema (keturi socialiniai ir dvasiniai
luomai) yra pagr£sta grynai moksliniais principais, tod¢l ji veikia
kaip gerai suderintas mechanizmas. Gyvenimas teka ramia vaga,
ir visi ¨mon¢s turi galimyb¡ tobulinti K‚‰†os s mon¡. Jei ¨monija
perimt¤ Ved¤ sistem , niekas nekent¢t¤ nuo psichini¤ sutrikim¤.
yƒmasundara: Freudas sako, kad lytin¢ energija i§liejama ne tik
lytini¤ santyki¤ metu; ji susijusi ir su daugybe £vairi¤ kni§k¤ poj¦i¤, pavyzd¨iui, lie¨uvio malonumais (valgymu, ¦iulpimu).
rŒla Prabhupƒda: Tai patvirtina ƒstros: yan maithunƒdi-g‚hamedhisukham. Vienintelis materialaus pasaulio malonumas yra seksas.
¸odis ƒdi nurodo, kad svarbiausias principas yra maithuna, lytiniai
santykiai. Lytinis malonumas yra materialaus pasaulio variklis. Bet
§is malonumas yra tarsi la§as vandens dykumoje. Dykumoje reikalingos marios vandens. Jei rasite ten la§ vandens, ¨inoma, galite
sakyti À¦ia yra §iek tiek vandensÐ, bet ko jis vertas? Taip ir lytiniai santykiai. Jie, be abejon¢s, teikia malonum , ta¦iau palyginus
su beribiu malonumu, kur£ teikia K‚‰†os s mon¢, jie yra tarsi la§as
vandens dykumoje. Visi trok§ta patirti malonum , kuris niekada
nesibaigt¤, bet niekas tokio neranda. ¸mon¢s i§bando £vairiausius
bdus, nor¢dami patirti i§ lytini¤ santyki¤ kuo didesn£ malonum ,
merginos gatv¢se vaik§to pusnuog¢s. Kaip visuomen¢ degradavo!
Dabar moterys sudaro did¨i j dal£ visuomen¢s, ir kiekviena moteris bei mergina stengiasi patraukti vyr , o vyrai tuo naudojasi.
Viena bengal¤ patarl¢ sako: ÀKai turguje lengvai gali nusipirkti
pieno, kokia prasm¢ laikyti karv¡?Ð Tod¢l vyrai nenori vesti, nes jie
gali lengvai patenkinti lytin£ poreik£ ir neved¡. Jie palieka §eimas.
Kuo labiau vyrai ima ¨av¢tis moterimis, tuo daugiau pasaulyje
gimsta mergai¦i¤.
yƒmasundara: Kuo ¦ia d¢tas moter¤ skai¦iaus did¢jimas?
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rŒla Prabhupƒda: D¢l da¨n¤ lytini¤ santyki¤ vyrai netenka galios

perduoti kdikiui vyri§k lyt£. Kai lyti§kai stipresn¢ yra moteris,
gimsta mergait¢, kai lyti§kai stipresnis vyras, gimsta berniukas.
Taip sakoma Ajurvedoje. ·tai pavyzd¨iui, Indijoje, Pand¨abo valstijoje, moter¤ yra ma¨iau negu vyr¤, nes vyrai ten stambs ir stiprs.
Taigi, kai moterys yra lengvai prieinamos, vyrai tampa silpni ir pradeda moteri§kos lyties kdikius. Neretai jie tampa ir impotentais.
Jei lytinis gyvenimas n¢ra ribojamas, jis sukelia daug b¢d¤. Patys
matote: impotencija, vyrai naudojasi moterimis ir j¤ neveda, did¢jantis moter¤ skai¦ius. Ta¦iau niekas ne¨ino, kod¢l taip atsitinka ir
kaip reguliuoti ¨mogaus psichologij , kad to bt¤ i§vengta. Norint
i§spr¡sti §ias problemas reikia atsigr¡¨ti £ Ved¤ civilizacijos sistem .
yƒmasundara: Freudas teig¢, kad augdamas vaikas ima suprasti,
kad atsisak¡s grei¦iausiu bdu patiriamo jutiminio pasitenkinimo
v¢liau jis tur¢s didesn¡ naud .
rŒla Prabhupƒda: Bet net §i vadinamoji Àdidesn¢ naudaÐ yra iliuzin¢, nes ji pagr£sta materialaus malonumo principu. Vienintelis
bdas visi§kai atsisakyti ¨emesni¤j¤ malonum¤ Ä K‚‰†os s mon¢.
ÀBhagavad-gŒtojeÐ [2.59] K‚‰†a sako: para„ d‚‰‡vƒ nivartate Ä Àpatyrusi auk§tesn£ skon£, ji susilaiko nuo ¨emesni¤j¤ malonum¤.Ð
Yƒmunƒcƒrya sako: ÀNuo tada, kai atsid¢jau transcendentinei
meil¢s tarnystei K‚‰†ai, kuri kaskart leid¨ia patirti dar nepatirt
d¨iaugsm , vien mintis apie kni§kus malonumus man yra atgrasi, ir perkreiptu veidu a§ nuveju j lauk.Ð Tokia yra K‚‰†os s mon¢.
Ms¤ siloma i§eitis Ä nuo ankstyvos vaikyst¢s aukl¢ti vaikus
brahmacƒryos (susilaikymo) princip¤, o kai jiems jau vir§ dvide§imties, jie gali vesti. Prad¨ioje jie turi i§mokti valdyti jusles. Jei berniuko aukl¢jimas remiasi religiniais ir doroviniais principais, jo sperma
pakyla £ smegenis, ir jis sugeba suprasti dvasines vertybes. Spermos eikvojimas silpnina intelekto gali . Taigi, jei berniukas nuo
vaikyst¢s aukl¢jamas brahmacaryos dvasia ir nepraranda spermos be
reikalo, jis taps protingu, stipriu ir brand¨iu vyru.
D¢l tokio aukl¢jimo nebuvimo sul¢t¢jo smegen¤ ir fiziologinis
vystymasis. Jei berniukas, u¨aug¡s kaip brahmacƒris, tebenori patirti
lytinius malonumus, jis gali vesti. Jo knas ir smegenys n¢ra prarad¡ galios, tod¢l jis i§karto prad¢s vyri§kos lyties kdik£. O kadangi
jis nuo vaikyst¢s buvo mokomas atsi¨ad¢ti materiali¤ d¨iaugsm¤,
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sulauk¡s penkiasde§imties jis atsi¨ad¢s §eimos gyvenimo. Tuo metu
jo pirmagimis jau bus ma¨daug dvide§imt penkeri¤ met¤ am¨iaus
ir gal¢s pasirpinti nam¤ kiu. ·eimyninis gyvenimas yra teis¢ £
lytin£ gyvenim Ä tik tiek. Lytiniai santykiai vyrui n¢ra btini, bet,
jei jis negali susilaikyti, jis gali vesti ir i§bandyti lytin£ gyvenim .
Tokia sistema i§gelb¢t¤ visuomen¡. Bandymai i§siai§kinti, ar vaikyst¢je nebuvo patirta kokia nors psichin¢ trauma, nepad¢s atskleisti ligos prie¨asties. Lytinis potraukis, taip pat potraukis svaigintis ir
valgyti m¢s bdingas gyvai btybei nuo pat gimimo. Tod¢l j£ reikia
valdyti, nes nevaldomas lytinis potraukis supan¦ios gyv j btyb¡.
yƒmasundara: Vakarieti§ka vaik¤ aukl¢jimo sistema atrodo dirbtina, nes t¢vai arba pernelyg tramdo savo vaikus, arba visi§kai j¤
nedrausmina.
rŒla Prabhupƒda: Tai negerai. Ved¤ sistemoje vaikas aukl¢jamas
taip, kad £sis monint¤ K‚‰† . Be prievartos, ¨inoma, neapsieisi, bet
K‚‰†os s mon¢je prievarta kitokia. Mes sakome, kad vaikas turi
keltis anksti ryte, garbinti Dievyb¡ §ventykloje ir giedoti Hare
K‚‰†a. I§ prad¨i¤ prievarta reikalinga, nes vaikas taip ir nei§siugdys
£pro¦i¤. Bet viskas daroma tam, kad jis bt¤ nukreipiamas K‚‰†os
s mon¢s link. V¢liau, kai vaikas supras, kad jis n¢ra knas, jis nebetur¢s sunkum¤. Taigi K‚‰†os s mon¢ yra svarbiausias vaistas Ä
panac¢ja nuo vis¤ lig¤.
yƒmasundara: Pasak Freudo, asmenyb¡ sudaro trys dariniai: ego,
superego ir id. Id yra nes moningas instinktas patirti malonum .
Ego Ä tai fizin¢ savimon¢ ir savisaugos instinktas. Superego Ä tai
dorovin¢s vertyb¢s, kurias vaikui perduoda t¢vai bei kiti autoritetai.
rŒla Prabhupƒda: Taip, tikra tiesa, kad gyva btyb¢ turi klaiding savimon¡ Ä aha†kƒr . Pavyzd¨iui, Freudas man¢, kad jis yra austras. Tai klaidinga savimon¢, susitapatinimas su gimimo vieta. Mes
visiems stengiam¢s suteikti informacijos apie tai, kad tapatinimasis su knu yra did¨iausias nei§manymas. Tik d¢l nei§manymo
¨mon¢s laiko save indais, amerikie¦iais, induistais ar musulmonais.
Tai ¨emesn¢s kokyb¢s savimon¢. Auk§tesn¢s savimon¢s ¨mon¢s
mano, kad jie yra Brahmanas, am¨ini K‚‰†os tarnai. Nuo pat vaikyst¢s formuojant vaikui toki savimon¡, u¨aug¡s jis neturi klaidingos
savimon¢s.
yƒmasundara: Freudas sako, kad ego stengiasi apsaugoti asmeny-
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b¡, kontroliuodama nes moningus id reikalavimus. Kitaip tariant,
pamat¡s maist , id i§kart jo reikalauja, o ego stengiasi kontroliuoti §£
jo reikalavim , kad apsaugot¤ asmenyb¡. Superego padeda vykdyti §i kontrol¡. Taigi d¢l §i¤ asmenyb¢s struktrini¤ darini¤ ir kyla
asmenyb¢s konfliktas.
rŒla Prabhupƒda: Ta¦iau §is principas i§ esm¢s yra klaidingas, nes
Freudas neturi jokio supratimo apie kne esan¦ios sielos egzistavim . Jis kalba vien apie kn . Tod¢l jis visi§kas kvailys. Pagal
bhƒgavatos filosofij , ¨mogus, kuris vadovaujasi kni§ka gyvenimo
samprata ir manosi es s knas Ä gleivi¤, tul¨ies ir pran¤ mai§as, Ä
niekuo negeresnis u¨ asil .
yƒmasundara: Tai §i s veika tarp id, ego ir superego vyksta
materialiu lygmeniu?
rŒla Prabhupƒda: Taip, tai subtiliojo kno vidin¢s s veikos. Protas
yra svarbiausias subtilaus kno elementas. Protas valdo ne tokius
subtilius elementus Ä jusles, o j£ pat£ valdo intelektas. Intelekt valdo
ego. Taigi, jei ego yra klaidingas, viskas juda klaidinga linkme. Jeigu
klaidingas ego ver¦ia mane tapatintis su knu, viskas, kas remiasi §ia id¢ja, yra klaidinga. Tai Ä mƒyƒ, iliuzija. Ved¤ mokymo
tikslas ir yra pakilti i§ §io klaidingo lygmens £ dvasin£ lygmen£
brahma-jŠƒn . Kai tik ¨mogus ima suprasti es s am¨inoji siela, jis
tampa laimingas. Visos jo b¢dos kyla i§ klaidingo ego, o kai tik jis
suvokia savo tikr j£ ego, materialios bties liepsnos tuojau u¨g¡sta. Filosofai teapra§o materialios bties liepsnas, o mes norime
pad¢ti gyvajai btybei i§trkti i§ degan¦io materialios bties kal¢jimo. Jie stengiasi pad¢ti gyvajai btybei surasti laim¡ degan¦iame
kal¢jime, bet jiems niekada tai nepavyks. Gyv j btyb¡ reikia i§gelb¢ti i§ ugnies, tik tada ji gali tapti laiminga. ·i ¨ini skelbia Caitanya Mahƒprabhu ir t pat£ sako Vie§pats K‚‰†a ÀBhagavad-gŒtojeÐ.
Freudas sutapatina kn su siela. Jis nesuvokia pamatin¢s dvasin¢s
tiesos Ä kad mes nesame knai. Mes skiriam¢s nuo kn¤, mes juose
tik apsigyvename ir nuolat keliaujame i§ vieno £ kit . Be §i¤ ¨ini¤
visos jo teorijos remiasi klaidingomis prielaidomis.
Ne tik Freudas, Ä visi §io materialaus pasaulio gyventojai yra
paveikti iliuzijos. Syk£ Bengalijoje vienas psichiatras buvo pakviestas dalyvauti byloje, kurioje ¨mog¨udyste kaltinamas asmuo teisinosi padar¡s nusikaltim d¢l psichini¤ sutrikim¤. Psichiatras ¢m¢si
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tyrin¢ti, ar jis i§ ties¤ serga psichine liga, ar tiesiog paveiktas stipraus streso. Teismo sal¢je jis pasak¢: ÀA§ tyriau nema¨ai ¨moni¤
ir galiu pasakyti, kad visi ka¨kuria prasme yra bepro¦iai. ·ioje
byloje, jei kaltinamasis teigia es s beprotis, galima j£ i§teisinti, nes
visi mes §iek tiek bepro¦iai.Ð Tokia ir ms¤ i§vada. Tas, kuris tapatina save su knu, yra beprotis, nes visas jo gyvenimas remiasi
klaidinga id¢ja.
yƒmasundara: Freudas taip pat tyrin¢jo nerimo problem . Pasak
jo nerimas kyla, kai id k¢sinasi u¨valdyti racional¤j£ ego ir dorovines vertybes £knijant£ superego.
rŒla Prabhupƒda: Kol ¨mogus gyvena materialiu lygmeniu, jis
neatsikratys nerimo. Nerimas yra neatskiriama s lygoto gyvenimo
dalis.
yƒmasundara: Ar taip yra tod¢l, kad ms¤ tro§kimai niekada
nei§sipildo?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Js¤ tro§kimai niekada nei§sipildys, nes
js trok§tate laikin¤ dalyk¤. Tarkim, a§ trok§tu gyventi am¨inai, bet
turiu material¤ kn , tod¢l tai yra ne£manoma. ·tai kod¢l mane persekioja mintis apie mirties nei§vengiamyb¡. A§ bijau mirties, bijau,
kad neteksiu kno. ·tai ¦ia ir yra nerimo prie¨astis Ä tai, kas laikina,
mes laikome am¨inu dalyku.
yƒmasundara: Freudas sako, kad nerimas atsiranda, kai superego,
nor¢damas apsaugoti ego, slopina primityvius id tro§kimus. Ar
pagrindini¤ instinkt¤ slopinimas ne¨aloja ms¤ pa¦i¤?
rŒla Prabhupƒda: Na, mes slopinim suprantame kaip susilaikym nuo tam tikr¤ veiksm¤, kurie ilgainiui atsisuka prie§ mus
pa¦ius. ·tai tarkim, js sergate diabetu, ir gydytojas jums u¨draud¨ia valgyti saldumynus. Jei js norite saldumyn¤, jums tenka
nuslopinti tro§kim . Brahmacƒriui nevalia vienam bti su jauna
moterimi, jam nevalia £ j ¨ir¢ti. Net jei jam ir norisi pa¨velgti £
moter£, jis turi nuslopinti §£ tro§kim . Tai yra tapasya, savanori§kas
susilaikymas.
yƒmasundara: Bet argi §i¤ tro§kim¤ negalima patenkinti kokiu
nors kitu bdu? Pavyzd¨iui, u¨uot ¨av¢jusis gra¨ia moterimi,
galima ¨av¢tis tobulomis K‚‰†os formomis.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Btent toks ms¤ metodas: para„ d‚‰‡vƒ
nivartate. Jei randate geresn£ u¨si¢mim , savaime atsisakote pras-
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tesnio. Jei jus su¨avi K‚‰†os gro¨is, natralu, kad jums nebesinori
dairytis £ moteris.
yƒmasundara: O kaip vaikyst¢s i§gyvenimai paveikia tolesn£
asmenyb¢s formavim si?
rŒla Prabhupƒda: Vaikai visada stengiasi pam¢gd¨ioti tuos, su
kuriais bendrauja. Turbt visi mat¢te film ÀTarzanasÐ. Jis i§augo
su be¨d¨ion¢mis ir per¢m¢ be¨d¨ioni¤ £pro¦ius. Jei vaikas augs tinkamoje aplinkoje, j¤ psichika vystysis kuo puikiausiai Ä savo doryb¢mis jie taps pana§s £ pusdievius. Bet jei vaikai augs netinkamoje
aplinkoje, jie taps tikrais demonais. Vaikai yra kaip molis Ä gali
nulipdyti i§ j¤ k tik nori, ir jiems patinka mokytis.
yƒmasundara: Vadinasi, vaiko asmenyb¢ formuojasi ne pagal tam
tikr §ablon ?
rŒla Prabhupƒda: Ne. I§ vaik¤ galima padaryti k tik norite, kaip
bandeles i§ te§los. Ta¦iau juos reikia d¢ti £ formeles, o paskui jie i§
j¤ i§augs Ä kaip bhara¦iai, capƒ¦iai ar kacauriai (indi§ki te§lainiai).
Taigi, jei pasirpinsite, kad vaikai augt¤ tinkamoje aplinkoje, jie bus
puiks ¨mon¢s, bet jei bendraus su netinkamais asmenimis, jie
patys taps nedor¢liais. Vaikai neturi savaranki§kos psichologijos.
yƒmasundara: Ties sakant, Freudas labai pesimisti§kai galvojo
apie ¨mones. Jis man¢, kad mes visi aps¢sti nes moning¤ ir
chaoti§k¤ instinkt¤, kurie neatskiriami nuo ms¤ prigimties.
rŒla Prabhupƒda: Tai ne tik pesimistinis po¨iris, bet dar ir ¨ini¤
stoka. Jis neturi tobul¤ ¨ini¤, ir jam nepavyko sutikti tobulo
mokytojo. Tod¢l visos jo teorijos yra gryniausia nes mon¢.
yƒmasundara: Jis prieina prie i§vados, kad §iame materialiame
pasaulyje ne£manoma bti laimingu, ta¦iau psichoanaliz¢ vis d¢lto
gali pad¢ti palengvinti kai kuriuos vidinius konfliktus. Jis man¢,
kad reikia stengtis nutiesti kuo lygesn£ keli , net jei klitys ir
nei§vengiamos.
rŒla Prabhupƒda: Taip, d¢l to, kad materialiame pasaulyje n¢ra
laim¢s, jis teisus. Bet jei ¨mogus pakils £ dvasin£ lygmen£, jei jo
s mon¢ transformuosis £ K‚‰†os s mon¡, jis taps laimingas.

Evoliucija: tikrov¢ ar fantazija?

Los And¨elas, 1972 m. bir¨elis. rŒla Prabhupƒda teigia, kad Darvino
evoliucijos teorija yra ne£tikinama ir nelogi§ka. Ta¦iau ne vien Darvinas
k¢l¢ evoliucijos id¢j . Vedose taip pat ra§oma apie evoliucij , tik ne apie
gyvyb¢s r§i¤, o apie sielos evoliucij . ÀMes pripa¨£stame evoliucij ,- sako
rŒla Prabhupƒda, Ä tik ne gyvyb¢s r§i¤, o sielos evoliucij . Knai jau
egzistuoja, o siela evoliucionuoja, migruodama i§ vieno kno £ kit . . .
Evoliucijos teorijos §alininkai turi vien trkum Ä jie nieko nei§mano
apie siel .Ð
Bhaktas: Darvinas £rodin¢jo, kad gyvyb¢s r§ys gal¢jo atsirasti
mechani§kai, be jokio planingo gamtos j¢g¤ veikimo. Vadinamosios
Ànatraliosios atrankosÐ bdu i§ primityvi¤ u¨uomazgini¤ gyvyb¢s r§i¤ palaipsniui i§sivyst¢ auk§tesn¢s ir sud¢tingesn¢s gyvyb¢s formos. Ir tarp §iandien gyvenan¦i¤ gyvyb¢s r§i¤ kai kuriems
gyvnams bdingos savyb¢s, pad¢sian¦ios jiems prisitaikyti prie
aplinkos; §ios labiau prisitaikan¦ios gyvosios btyb¢s ir i§gyvens,
kad perduot¤ savo ger sias savybes palikuonims, o silpnos gyvos
btyb¢s natraliai i§mirs. Taigi §altas klimatas bus palankus toms
r§ims, kurios turi ilg kail£ ar riebal¤ sluoksn£, ir §ios gyvyb¢s
r§ys evoliucionuos ta linkme.
rŒla Prabhupƒda: Na gerai, tada a§ paklausiu, ar knas vystosi
pagal ka¨kok£ sumanym , kad gal¢t¤ i§gyventi tam tikromis gamtin¢mis s lygomis Ä tarkim, kaip js sakote, apauga kailiu ar
riebal¤ sluoksniu? Kas visk organizavo? ·tai kur klausimas.
Bhaktas: Niekas. ·iuolaikiniai evoliucijos §alininkai savo teorijas
grind¨ia prielaida apie atsitiktinius genetinius pakitimus.
rŒla Prabhupƒda: Tai nes mon¢. ÀAtsitiktinumasÐ, kaipo toks,
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apskritai neegzistuoja. Visk ai§kinti ka¨kokiu ÀatsitiktinumuÐ Ä
papras¦iausia kvailyst¢. A§ pakartosiu savo klausim : kas sukr¢
skirtingas s lygas skirtingiems gyvnams?
Bhaktas: Na, pavyzd¨iui, varl¢s patel¢ deda tkstan¦ius kiau§in¢li¤, bet i§ j¤ i§siritusi¤ varliuk¤ i§gyvena nedaug. I§gyvena stipriausieji. Jei gamtoje neegzistuot¤ stipriausi¤j¤ atrankos d¢snis, labai
daug varli¤ . . .
rŒla Prabhupƒda: Taip, varl¢s ir daugyb¢ kit¤ gyvn¤ deda §imtus
kiau§in¢li¤. Gyvat¢s vienu kartu atsiveda daugyb¡ jaunikli¤, ir jei
visi jie i§gyvent¤, kilt¤ didelis pavojus kitoms r§ims, tod¢l didel¢s gyvat¢s minta ma¨omis. Toks gamtos d¢snis, ta¦iau gamtos d¢snius valdo protas. Mes laikom¢s tokios teorijos. Gamtos d¢sniai n¢ra
akli, juos kuria protas, Dievo protas. Taip moko ÀBhagavad-gŒtƒÐ
[9.10]: mayƒdhyak‰e†a prak‚ti‹ syate sa-carƒcaram. Viskas materialiame pasaulyje vyksta Auk§¦iausiojo Vie§paties valia. Visur vie§patauja Jo nustatyta tvarka.Taigi gyvat¢s padeda §imtus kiau§in¢li¤, ir
jei i§gyvent¤ visi i§sirit¡ gyva¦iukai, pasaulis virst¤ gyva¦i¤ ir§tva.
Tigrai patinai taip pat ¢da savo jauniklius. Pasak Tomo Maltuso ekonomikos teorijos, kai pasaulyje atsiranda per didelis ¨moni¤ skai¦ius, nei§vengiamai kyla karas, epidemija, badas ar pana§i nelaim¢,
kuri v¢l j£ normalizuoja. Ir tai vyksta ne atsitiktinai, o pagal plan .
Tie, kurie sako, kad tai vyksta atsitiktinai, neturi pakankamai ¨ini¤.
Bhaktas: Bet Darvinas pateik¢ daugyb¡ £rodym¤ . . .
rŒla Prabhupƒda: ³rodym¤. Na, gerai. Mes irgi j¤ turime. ³rodymai
btini. Bet tie, kurie turi £rodym¤, apie atsitiktinum nekalba.
Bhaktas: Pavyzd¨iui, i§ daugyb¢s milijon¤ varli¤, viena gali bti
labiau prisitaikiusi gyventi vandenyje.
rŒla Prabhupƒda: Bet tai vyksta neatsitiktinai. Viskas vyksta pagal
plan . Jis to ne¨ino. Jei ¨mogus sako ÀatsitiktinaiÐ, jis stokoja ¨ini¤.
¸mon¢s sako Àtai atsitiktinumasÐ, nes ne¨ino, kaip paai§kinti rei§kinius. Tai i§sisukin¢jimas. Taigi per§asi i§vada, kad jo ¨inios netobulos, ir jis negali suteikti tobul¤ ¨ini¤ kitiems. Jis apgaudin¢ja, §tai
ir viskas.
Bhaktas: Na, ka¨kuria prasme Darvinas £¨velgia Àsumanym Ð arba
Àprojekt Ð . . .
rŒla Prabhupƒda: Jei jis £¨velgia Àsumanym Ð arba Àprojekt Ð,
kyla klausimas kieno tai sumanymas? Jei js pripa¨£state, kad yra
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projektas, vadinasi, turite pripa¨inti, kad egzistuoja ir projektuotojas. Jei yra sumanymas, vadinasi, yra ir sumanytojas. O to jis ne¨ino.
Bhaktas: Bet tas ÀsumanymasÐ yra nes moningas gamtos vyksmas.
rŒla Prabhupƒda: Nes mon¢. Sumanymas yra. Saul¢ kasryt kyla
rytuose pagal tiksliausius apskai¦iavimus. Ne pagal ms¤ apskai¦iavimus. Prie§ingai, mes visk skai¦iuojame pagal Saul¡. Mes
¨inome, kad tam tikru met¤ laiku saul¢ pakyla t ir t valand , ir
ji pakyla minu¦i¤ ir sekund¨i¤ tikslumu. Ji pakyla ne pagal savo
u¨gaidas ir neatsitiktinai, o pagal labai tiksl¤ sumanym .
Bhaktas: Bet gal tai vyksta tiesiog mechani§kai?
rŒla Prabhupƒda: Tokiu atveju kas valdo mechanizm ? Jei viskas
vyksta mechani§kai, turi egzistuoti koks nors mechanikas, mechanizm sukr¡s protas. ·tai mechanizmas (rŒla Prabhupƒda baksteli pir§tu £ telekso ma§in ): kas j£ sukr¢? Jis neatsirado pats savaime.
Jis pagamintas i§ metalo, o metalas savaime netampa ma§ina. Tam
reikalingas protas. Taigi visur gamtoje yra planas, ir t plan kuria
protas, labai didelis protas.
Bhaktas: Darvinas steng¢si paai§kinti nauj¤ gyvyb¢s r§i¤ atsiradim ir i§nykim kaip visi§kai natral¤ ir nevaling proces , ir Dievui
§iame procese tiesiog nelieka vietos. Evoliucijos teorija kelia mint£,
kad gyvyb¢ atsirado s veikaujant materijos elementams, o v¢liau
natraliu bdu r§ys evoliucionavo.
rŒla Prabhupƒda: Tai kvaila. Ta s veika ir yra Dievas. Dievas visk
sujungia. Niekas be prie¨asties nesusijungia. ·tai tarkim, a§ gaminu
valg£; ant virtuv¢s stalo sud¢ta daugyb¢ paruo§t¤ produkt¤. Bet jie
patys nesusijungia. Tai a§, vir¢jas, sumai§au juos drauge Ä ghi, prieskonius, ry¨ius, dƒl ir t.t. Taip atsiranda gards patiekalai. Lygiai
taip, kad susijungt¤ gamtos elementai, reikalingas Dievas. Antraip,
kaip £vyks tas susijungimo momentas? Ar sune§¡ produktus £ virtuv¡ ir po valandos ¦ia v¢l sugr£¨¡ galite tik¢tis, kad valgis savaime
pasigamins? Nes mon¢. Kas pagamins valg£? Js badausite. Reikia
gyvos btyb¢s pastang¤, tai ji pagamina valg£ i§ produkt¤. Tai mes
matome realyb¢je. Jei sakote, kad elementai susijungia, pasakykite,
kas juos sujungia. Jei jie ne¨ino, kaip elementai susijungia, jie yra
nei§man¢liai.
Bhaktas: Mokslininkai teigia, kad gyvyb¢ atsiranda i§ keturi¤
pradini¤ element¤: anglies, vandenilio, azoto ir deguonies.

Evoliucija: tikrov¢ ar fantazija?

261

rŒla Prabhupƒda: Jei viskas radosi i§ pradini¤ element¤, reik¢t¤
paklausti, kas juos sukr¢, kas yra §i¤ element¤ §altinis.
Bhaktas: Gal vien gra¨i dien mokslas ras atsakym £ §£ klausim .
rŒla Prabhupƒda: Beprasmi§ka kalb¢ti apie ka¨kok£ atradim .
Atsakymas jau yra, tik gal js jo ne¨inote. Vedƒnta sako: janmƒdy
asya yata‹ Ä Brahmanas (K‚‰†a) yra visa ko §altinis. K‚‰†a ÀBhagavad-gŒtojeÐ [10.8] sako: aha„ sarvasya prabhavo matta‹ sarva„
pravartate Ä viskas kyla i§ Man¡s. Taigi mes ¨inome, kad egzistuoja didelis visk tvarkantis protas. Mes ¨inome. Mokslininkai gal ir
ne¨ino, ir tai j¤ b¢da.
Bhaktas: T pat£ jie gali pasakyti apie mus.
rŒla Prabhupƒda: Ne, jie to paties pasakyti negali. Mes pripa¨£stame K‚‰† , bet ne aklai. Jau ms¤ pirmtakai, didieji praeities ƒcƒryos
ir i§min¦iai sak¢, kad K‚‰†a yra visa ko §altinis, taigi mes sekame
jais ne aklai. Mes teigiame, kad K‚‰†a yra §altinis, o k teigia mokslininkai? Jei visk ai§kina atsitiktinumu, vadinasi, jie nieko ne¨ino.
Mes nesakome, kad svarbiausia prie¨astis yra atsitiktinumas. Mes
nurodom pirmin¡ prie¨ast£, o jie sako ÀatsitiktinumasÐ, nes nieko
ne¨ino.
Bhaktas: Jie bando i§siai§kinti pirmin¡ prie¨ast£ atlikdami kasin¢jimus. Ir jiems pavyko su¨inoti, kad palaipsniui, per daugyb¡ met¤,
gyvn¤ r§ys evoliucionavo £ sud¢tingesnes ir labiau prisitaikiusias
r§is, i§ bestuburi¤ Ä £ ¨uvis, paskui amfibijas, roplius, v¢liau vabzd¨ius, ¨induolius, pauk§¦ius ir galiausiai Ä £ ¨mones. ·iame evoliucijos procese daugelis r§i¤, pavyzd¨iui, dinozaurai, atsirado, kur£
laik vie§patavo, o paskui i§nyko visiems laikams. Gal¤ gale atsirado primityvios be¨d¨ioni¤ r§ys, kurios v¢liau evoliucionavo £
¨mones.
rŒla Prabhupƒda: Ar tai yra teorija, kad ¨mon¢s atsirado i§
be¨d¨ioni¤?
Bhaktas: ¸mon¢s ir be¨d¨ion¢s yra labai glaud¨iai susij¡. Jie kilo i§
t¤ pa¦i¤ . . .
rŒla Prabhupƒda: Susij¡? Viskas yra susij¡. Tai visai kitas klausimas. Jei be¨d¨ioni¤ r§is evoliucionavo £ ¨mon¢s, sakykit, kod¢l
nei§nyko pa¦ios be¨d¨ion¢s.
Bhaktas: ¸mon¢s ir be¨d¨ion¢s Ä tai vieno med¨io §akos.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Ir abi egzistuoja iki §iol. Mes sakome, kad
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nuo tada, kai, pasak evoliucijos §alinink¤, atsirado gyvyb¢, atsirado
ir ¨mon¢s.
Bhaktas: Mokslininkai sako, kad n¢ra joki¤ £rodym¤.
rŒla Prabhupƒda: Kod¢l n¢ra £rodym¤?
Bhaktas: ¸em¢je. Kasin¢dami jie nerado joki¤ £rodym¤.
rŒla Prabhupƒda: Ar radiniai ¨em¢je yra vienintelis £rodymas? Ar
negali bti kit¤ £rodym¤?
Bhaktas: Vieninteliais £rodymais jie laiko jusl¢mis ap¦iuopiamus
£rodymus.
rŒla Prabhupƒda: Bet jie vis tiek negali £rodyti, kad tuo metu, kai,
pasak j¤, atsirado gyvyb¢, ¨mon¢s neegzistavo. Jie negali to £rodyti.
Bhaktas: Pasirodo, tam tikruose ¨em¢s sluoksniuose buvo rasta
¨mogbe¨d¨ioni¤ palaik¤ . . .
rŒla Prabhupƒda: ¸mogbe¨d¨ion¢s, ar be¨d¨ion¨mogiai, ir §iandien egzistuoja drauge su ¨mon¢mis. Jei viena r§is bt¤ i§sivys¦iusi i§ kitos r§ies, pirmoji r§is nebeegzistuot¤. Kai prie¨astis
tampa padariniu, prie¨astis liaujasi egzistavusi. Bet §iuo atveju
mes matome, kad prie¨astis tebeegzistuoja Ä be¨d¨ion¢s, kaip ir
¨mogbe¨d¨ion¢s egzistuoja ir §iandien.
Bhaktas: Bet ne be¨d¨ion¢s yra ¨mogaus prot¢viai. Ir ¨mon¢s, ir
be¨d¨ion¢s kilo i§ t¤ pa¦i¤ prot¢vi¤. Taip teigia mokslininkai.
rŒla Prabhupƒda: Mes teigiame, kad vis¤ ms¤ atsiradimo §altinis yra Dievas, tas pats prot¢vis, tas pats t¢vas. Pirminis vis¤ ms¤
t¢vas yra K‚‰†a. ÀBhagavad-gŒtojeÐ [14.5] K‚‰†a sako: sarva-yoni‰u
kaunteya (vis¤ egzistuojan¦i¤ gyvyb¢s r§i¤) . . . aha„ bŒja-prada‹
pitƒ (A§ esu s¢kl s¢jantis t¢vas). K atsakysite?
Bhaktas: Mokslininkai tyrin¢jo pa¦ius giliausius ¨em¢s sluoksnius
ir nerado joki¤ £rodym¤ . . .
rŒla Prabhupƒda: Js matote tik ¨em¢s sluoksnius, daugiau nieko.
Tai ir yra js¤ ribotumas, bet tai n¢ra tikrasis i§manymas. Yra ir
daugyb¢ kit¤ £rodym¤.
Bhaktas: Ta¦iau jei ¨mon¢s bt¤ gyven¡ prie§ milijonus met¤, jie,
be abejon¢s, bt¤ palik¡ £rodym¤, daiktini¤ £rodym¤, liudijan¦i¤
apie j¤ egzistavim . Rastume j¤ palaik¤.
rŒla Prabhupƒda: A§ sakau, kad ¨mon¢s po mirties knus sudegina, kremuoja palaikus. Kaip tokiu atveju js¤ kasin¢tojai ras
palaikus?
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Bhaktas: Na, gali bti ir taip, bet . . .
rŒla Prabhupƒda: Pagal Ved¤ sistem po mirties ¨moni¤ palaikai

sudeginami, virsta pelenais. Kaip js, nenaud¢liai, rasite j¤ kaulus?
Gyvnai nedeginami; j¤ kaulai lieka ¨em¢je. Bet ¨mon¢s savuosius
kremuoja, tod¢l mokslininkai j¤ kaul¤ ir neranda.
Bhaktas: A§ tik noriu pasakyti, kad sprend¨iant i§ skirtinguose
sluoksniuose rast¤ £rodym¤ per§asi i§vada, kad biologin¢s r§ys
evoliucionavo i§ primityvi¤ £ sud¢tingesnes, geriau prisitaikan¦ias,
kol gal¤ gale atsirado ¨mogus.
rŒla Prabhupƒda: Bet ir §iuo metu egzistuoja paprastos ir sud¢tingos r§ys. Vienos r§ys netapo kitomis. Mano vaiki§kas knas
tapo suaugusio ¨mogaus knu, ir vaiko kno neliko. Jeigu auk§tesniosios, sud¢tingesn¢s r§ys evoliucionavo i§ ¨emesni¤j¤, primityvesni¤j¤, dabar pastar¤j¤ netur¢t¤ bti. Bet §iandien egzistuoja ir
vienos, ir kitos r§ys.
·iandien egzistuoja 8 400 000 gyvyb¢s r§i¤, kaip galite sakyti,
kad vienos evoliucionavo i§ kit¤. ³vairios r§ys egzistuoja dabar ir
egzistavo anks¦iau. Gal js j¤ ir nemat¢te ir neturite patikimo ¨ini¤
§altinio. Jums tiesiog nepavyko j¤ aptikti. Bet tai kitas klausimas.
Bhaktas: Bet daiktiniai £rodymai kalba k kita. Prie§ penkis §imtus
milijon¤ met¤ ¨em¢je nebuvo sausumos gyvn¤ Ä egzistavo tik
vandens gyviai.
rŒla Prabhupƒda: Tai nes mon¢. Vykdant kasin¢jimus ne£manoma atkurti penki¤ §imt¤ milijon¤ met¤ senumo istorijos! Kaip js
galite kalb¢ti apie tai, kas vyko prie§ penkis §imtus milijon¤ met¤.
Tai tik vaizduot¢s ¨aismas. Js kalbate apie Àistorinius £rodymusÐ,
bet kur tie £rodymai. Js negalite pasakyti netgi kas vyko prie§ tris
tkstan¦ius met¤, o kalbate apie laikotarp£ prie§ penkis §imtus
milijon¤ met¤. Visa tai nes mon¢.
Bhaktas: Vykdydami kasin¢jimus, sluoksnis po sluoksnio . . .
rŒla Prabhupƒda: Kapstydami ¨em¡ js skai¦iuojate metus? Gal
tai buvo prie§ de§imt met¤? Js negalite papasakoti kokia ¨moni¤
visuomen¢ gyveno prie§ tris tkstantme¦ius, tai kaip js galite kalb¢ti apie ¨monij prie§ keturis ar penkis §imtus milijon¤ met¤? Kur
js tuo metu buvote? Ar js ten buvote, kad gal¢tum¢te pasakyti, jog gyvyb¢s r§ys tada neegzistavo? Tai tik vaizduot¢s krinys.
Kiekvienas gali £sivaizduoti ir kalb¢ti bala ¨ino k .
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Mes neneigiame pa¦ios evoliucijos, ta¦iau nesutinkame su tuo
faktu, kad vienos r§ys tampa kitomis. R§ys yra tokios, kokios yra,
o §tai siela evoliucionuoja ir migruoja i§ vieno kno £ kit . I§ vaiko
kno a§ persikraus¦iau £ suaugusiojo kn , ir vaiko kno neliko. Bet
yra kit¤ vaik¤. Taip ir gyvyb¢s r§ys egzistuoja tuo pa¦iu metu, ir
jos visos egzistavo anks¦iau.
Pavyzd¨iui, jei norite keliauti traukiniu, galite pasirinkti pirm j , antr j , tre¦i j klas¡ Ä jos visos egzistuoja kartu. Sumok¢j¡ daugiau ir £lip¡ £ pirmos klas¢s vagon juk nesakysite: À·tai atsirado
ir pirma klas¢.Ð Ji visada buvo. Evoliucijos §alinink¤ b¢da ta, kad
jie nieko ne¨ino apie siel . Siela evoliucionuoja, kraustosi i§ vieno
vagono £ kit , kei¦ia viet . ÀPaˆma purƒ†ojeÐ sakoma, kad pasaulyje egzistuoja 8 400 000 gyvyb¢s r§i¤, ir siela keliauja i§ vienos
r§ies kno £ kitos. Mes taip suprantame evoliucij . I§ vandens
gyvn¤ form¤ siela pakyla iki augal¤, vabzd¨i¤, pauk§¦i¤ ir galiausiai iki ¨moni¤. Bet pa¦ios r§ys egzistuoja. Jos nekinta. Netiesa,
kad vienos i§nyksta, o kitos, i§sivys¦iusios i§ j¤, i§lieka. Jos visos
egzistuoja drauge.
Bhaktas: Ta¦iau juk matome, kad daugelis r§i¤, pavyzd¨iui, dinozaurai, i§nyko. Taip sako Darvinas.
rŒla Prabhupƒda: Ar jis tai mat¢? Jis negal¢jo visko ir visur pamatyti. Jo regos laukas ribotas Ä jis negali visi§kai pasikliauti rega ir
daryti i§vadas, kad viena ar kita r§is i§mir¢. Tai ne£manoma.
Tokius argumentus atmes bet kuris mokslininkas. Pagaliau visos
pa¨inimo jusl¢s yra ribotos, tai kaip js galite teigti, kad ka¨ko
neb¢ra, ka¨kas i§nyko. Js negalite to pamatyti. Negalite to i§siai§kinti. ¸em¢s perimetras yra dvide§imt penki tkstan¦iai myli¤ Ä ar
js i§tyrin¢jote visas uolienas ir dirvo¨emio sluoksnius §iame plote?
I§kasin¢jote j£ vis ?
Bhaktas: Ne.
rŒla Prabhupƒda: Tod¢l ms¤ pirmasis kaltinimas Darvinui §tai
koks: jis teigia, kad prie§ milijonus met¤ ¸em¢je nebuvo ¨moni¤.
I§ kur jis tai i§pe§¢? Dabar ¨mon¢s egzistuoja drauge su kitomis
gyvyb¢s r§imis ir logi§ka bt¤ daryti i§vad , kad taip buvo visada.
¸mon¢s visada egzistavo. Darvino teiginys nepagr£stas.
Bhaktas: Bet dabar mes nematome dinozaur¤.
rŒla Prabhupƒda: Js nematote, nes neturite sugeb¢jimo matyti.
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Js¤ jusl¢s ribotos, ir nei tai, k js matote, nei tai, ko nematote,
negali bti £rodymas. Daug ¨moni¤ Ä dauguma ¨moni¤ Ä sako: ÀA§
nematau Dievo.Ð Ar d¢l to turime manyti, kad Dievas neegzistuoja?
Ar mes bepro¦iai d¢l to, kad esame Dievo bhaktai?
Bhaktas: Ne, bet dinozaurai . . .
rŒla Prabhupƒda: Bet remdamasis vien tuo faktu, kad dabar n¢ra
dinozaur¤, js nieko ne£rodote. O kitos r§ys?
Bhaktas: Daugyb¢ kit¤ r§i¤ taip pat i§nyko.
rŒla Prabhupƒda: Tarkim, a§ sutinku, kad daugyb¢ r§i¤ i§nyko.
Evoliucijos procesas juk rei§kia, kad pirmiau egzistavusios r§ys
palaipsniui evoliucionavo £ kitas gyvyb¢s r§is, o ankstesn¢s i§nyko.
Bet mes matome, kad be¨d¨ion¢s egzistuoja ir §iandien. ¸mogus
evoliucionavo i§ be¨d¨ioni¤, bet be¨d¨ion¢s nei§nyko. Be¨d¨ion¢s
egzistuoja, ir ¨mon¢s egzistuoja.
Bhaktas: Js vis tiek man¡s ne£tikinote. Geologiniai tyrin¢jimai
visame pasaulyje, ne keliose vietose, o daugyb¢je skirting¤ pasaulio
viet¤ rodo t pat£ . . .
rŒla Prabhupƒda: O a§ sakau, kad js nei§tyrin¢jote viso pasaulio
¨em¢s sluoksni¤. Ar Darvinas i§tyrin¢jo visus kontinentus? Ar jis
buvo nusileid¡s £ jr¤ dugn , ar j£ kasin¢jo, ar i§tyr¢ geologinius
sluoksnius jros dugne? Ne. Taigi jo ¨inios netobulos. ·is pasaulis
reliatyvus, ir vis¤ ¨moni¤ d¢stomos teorijos reliatyvios. Tod¢l mes
tur¢tume £siklausyti £ asmen£, kuriam §is reliatyvus pasaulis nedaro
poveikio.
Bhaktas: Ties sakant, mintis apie r§i¤ evoliucij §ov¢ Darvinui
£ galv , kai 1835 metais jis laivu nuplauk¢ £ Galapag¤ salas netoli
Piet¤ Amerikos krant¤. Ten jis rado niekur kitur neegzistuojan¦i¤
gyvyb¢s r§i¤.
rŒla Prabhupƒda: Tai terei§kia, kad jis nemat¢ vis¤ r§i¤. Jis neapkeliavo visos visatos. Jis pamat¢ vien sal , bet neturi supratimo
apie vis krinij . Tai kaip jis gali spr¡sti apie tai, kokios r§ys
egzistuoja, o kokios Ä ne. Jis pasikapst¢ vienoje vietoje, bet visatoje egzistuoja milijonai planet¤. Jis j¤ vis¤ nemat¢, jis nei§tyrin¢jo
vis¤ planet¤ ¨em¢s sluoksni¤. Tai kaip jis gali daryti i§vad : Àgamta
tokiaÐ? Jis visko nei§tyrin¢jo, o tai ¨mogui ir ne£manoma.
Bhaktas: Gal ver¦iau apsiribokime §ia planeta.
rŒla Prabhupƒda: Kod¢l? S voka gamta apima ir kitas planetas.
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Bhaktas: Tod¢l, kad js sak¢te, jog prie§ milijonus met¤ §ioje
planetoje egzistavo sud¢tingos gyv¤j¤ btybi¤ r§ys.
rŒla Prabhupƒda: Mes kalbame ne tik apie §i planet , bet apie
vis krinij . Js remiat¢s gamtos steb¢jimais. Gamta neapsiriboja vien ms¤ planeta Ä js negalite to paneigti. Gamta, materiali
gamta Ä tai milijonai visat¤, ir kiekvienoje j¤ Ä milijonai planet¤. Jei
js i§tyr¢te vien planet , js¤ ¨inios dar labai menkos.
Bhaktas: Bet js juk esate sak¡s, kad prie§ milijonus met¤ §ioje
planetoje gyveno arkliai, drambliai, ¨moni¤ civilizacijos . . .
rŒla Prabhupƒda: Taip, be jokios abejon¢s.
Bhaktas: Bet §imtai §altini¤ nepateikia joki¤ £rodym¤ apie j¤
egzistavim .
rŒla Prabhupƒda: Dabar egzistuoja ir ¨mon¢s, ir arkliai, ir gyvat¢s,
ir vabzd¨iai, ir med¨iai. Kod¢l jie neegzistavo prie§ milijonus met¤?
Bhaktas: Nes n¢ra joki¤ daiktini¤ £rodym¤.
rŒla Prabhupƒda: Bet tai nerei§kia..! Js apsiribojate §ia planeta, ir
js¤ ¨inios t¢ra dalin¢s.
Bhaktas: Tiesiog §iuo metu man rpi su¨inoti . . .
rŒla Prabhupƒda: ·iuo metu? Jei js¤ ¨inios netobulos, kod¢l
tur¢¦iau patik¢ti js¤ teorija? Tai mano pozicija.
Bhaktas: Gerai, jei js teigiate, kad prie§ milijonus met¤ ¸em¢je
egzistavo sud¢tingos gyvyb¢s r§ys . . .
rŒla Prabhupƒda: Svarbu ne tai, kas egzistavo §ioje ar kitoje planetoje. Svarbiausia, kad visos r§ys egzistuoja, nes taip sutvarkyta
gamta. Ved¤ tekstuose sakoma, kad egzistuoja 8 400 000 gyvyb¢s
r§i¤. Gal jos egzistuoja js¤ rajone, gal manajame, svarbiausia Ä
£vairi¤ r§i¤ egzistavimo faktas ir r§i¤ skai¦ius. Bet jeigu js tyrin¢jate tik savo rajon , js¤ ¨inios netobulos. Mes pripa¨£stame
evoliucijos fakt . Vedos teigia, kad materialiame pasaulyje egzistuoja 8 400 000 gyvyb¢s r§i¤, bet visuose juose gyvena tos pa¦ios prigimties siela, nesvarbu, kad knai skirtingi. Siela nekintama, tod¢l
ÀBhagavad-gŒtƒÐ [5.18] teigia, kad i§mintingas ¨mogus, pa†ˆitas,
nekreipia d¢mesio £ r§£ ar klas¡ Ä jam visi lygs. Pa†ˆitƒ‹ samadarina‹. Tas, kuris ¨velgia £ esm¡, mato siel , tod¢l jis nedaro
skirtumo tarp gyvyb¢s r§i¤.
Bhaktas: Tod¢l Darvinas ir kiti mokslininkai, kurie neturi jokios
informacijos apie siel . . .
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rŒla Prabhupƒda: Praleido pro pir§tus esmin£ dalyk .
Bhaktas: Jie sako, kad gyvosios btyb¢s vystosi nuo ¨emiausio

evoliucijos laiptelio iki auk§¦iausiojo. ¸em¢s istorijoje . . .
rŒla Prabhupƒda: Su tuo galima sutikti. Pavyzd¨iui, vie§butyje yra
£vairs kambariai Ä pirmos klas¢s, antros klas¢s, tre¦ios klas¢s.
Pagal js¤ norus ir galimybes, pagal tai, kiek galite sumok¢ti, jums
ir silomas kambarys. Kambariai neevoliucionuoja. Evoliucionuoja
j¤ gyventojai Ä eina i§ vieno kambario £ kit ir renkasi juos pagal
savo tro§kimus.
Bhaktas: Pagal savo tro§kimus.
rŒla Prabhupƒda: Priklausomai nuo to, kokios buvome s mon¢s
mirties metu, gauname nauj Àkambar£Ð Ä nauj kn . Bet pats
kambarys jau egzistuoja, mes j¤ nekuriame.
Egzistuoja 8 400 000 Àkambari¤Ð klasi¤. Vie§bu¦io §eimininkas
i§ patirties ¨ino, kad klient¤ poreikiai skirtingi Ä vieni nori pirmos
klas¢s, kiti Ä tre¦ios klas¢s kambario. Taigi jis paruo§ia £vairi¤ kambari¤ j¤ paslaugoms. Tokiu principu veikia ir Dievo krinija. Jis
¨ino, ko gali nor¢ti gyvosios btyb¢s, ir pagal j¤ tro§kimus sukr¢
£vairias gyvyb¢s r§is. Dievui pakanka pamanyti: ÀNa gerai, eik ten
ar tenÐ, ir gamta visk sutvarko. Prak‚ite‹ kriyamƒ†ƒni gu†ai‹
karmƒ†i [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 3.27]. Gamta sukuria galimybes. Dievas,
K‚‰†a, gldi kiekvieno i§ ms¤ §irdyje Paramƒtmos pavidalu ir
¨ino, ko mes norime. Jis £sako gamtai: ÀDuok jam §tai §it kambar£,Ð
ir gamta teikia paslaugas: À§tai jums kambarys, pra§om.Ð ·tai taip
viskas vyksta.
Bhaktas: Suprantu, k sakote, ir sutinku su jumis, bet man vis tiek
nesuprantama, kod¢l nerandama joki¤ geologini¤ £rodym¤, kad
anks¦iau ¸em¢je egzistavo sud¢tingesn¢s gyvyb¢s r§ys.
rŒla Prabhupƒda: Kod¢l jums atrodo, kad geologiniai £rodymai yra
svarbiausi? Ar jie svarbiausi? Mokslas progresuoja. Negalite sakyti,
kad geologiniai £rodymai yra svarbiausi ir galutiniai.
Bhaktas: Bet a§ pats dalyvavau kasin¢jimuose £vairiuose pasaulio
kampeliuose, ir vis laik . . .
rŒla Prabhupƒda: Ne, js nei§kasin¢jote viso pasaulio.
Bhaktas: Na, septyniuose kontinentuose kasin¢jimai buvo atlikti.
rŒla Prabhupƒda: Septyni kontinentai Ä dar ne visas pasaulis. Js
teigiate, kad i§kasin¢jote vis pasaul£, o mes su tuo nesutinkame. Js
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pasikrap§t¢te tik ma¨y¦iame jos lopin¢lyje. Tod¢l js¤ i§manymas
ribotas. Dr. Varlinas i§tyrin¢jo savo trij¤ p¢d¤ plo¦io bal ir parei§k¢, kad pa¨ino vandenyn .
Eksperimentinis mokslas yra netobulas, nes js pasikliaujate
netobulomis savo jusl¢mis. Taigi mokslinis pa¨inimas i§ esm¢s
negali bti tobulas. Mes remiam¢s visai kitokiu pa¨inimo §altiniu.
Mes nepasikliaujame eksperimentiniu mokslu.
·iandien js nematote dinozaur¤, ir a§ savo akimis nema¦iau 8
400 000 gyvyb¢s r§i¤. Bet mano pa¨inimo §altinis kitoks. Js eksperimentuojate £ pagalb pasitelk¡ netobulas jusles, o a§ semiuosi
¨ini¤ i§ tobulo asmens, kuris visk mat¢ ir visk ¨ino. Tod¢l mano
¨inios yra tobulos.
Tarkim, mama man pasak¢: À·tai ¦ia tavo t¢tis,Ð Ä ir a§ ja tikiu.
O js bandote rasti t¢v patys, savo j¢gomis. Js vis jo ie§kote, ie§kote, bet mama nepasikliaujate. Tod¢l, kad ir kiek ie§kosite, js¤ ¨inios
taip ir liks netobulos.
Bhaktas: O pasak js¤ ¨ini¤ §altini¤, prie§ milijonus met¤ ¸em¢je
egzistavo sud¢tingesn¢s gyvyb¢s r§ys.
rŒla Prabhupƒda: O taip. Vedose sakoma, kad pirmoji sukurta
gyvoji btyb¢ Ä visatos konstruktorius Vie§pats Brahmƒ Ä yra pati
i§mintingiausia ir protingiausia btyb¢ visatoje. Nejau js tikit¢s,
kad mes priimsime js¤ teorij , kad intelektas tobul¢ja vykstant
evoliucijos procesui. Mes gavome Ved¤ ¨inias i§ Brahmos Ä tobulos
btyb¢s.
Dr. Varlinas i§tyrin¢jo trij¤ p¢d¤ balut¡. Atlanto vandenynas
taip pat vandens talpykla, ta¦iau tarp balos ir vandenyno yra
did¨iulis skirtumas. Dr. Varlinas mums negali nieko papasakoti
apie Atlanto vandenyn . Bet mes su¨inojome apie j£ i§ to, kas j£
sukr¢, tod¢l ms¤ ¨inios yra tobulos.
Bhaktas: Bet ar ¸em¢je netur¢t¤ likti koki¤ nors £rodym¤, koki¤
nors liekan¤?
rŒla Prabhupƒda: Ms¤ £rodymas yra ne akmenys ar kaulai, o
intelektas. Intelektas. Ved¤ ¨inios mokini¤ seka pasiek¢ mus i§
pa¦ios protingiausios btyb¢s. Jos buvo perduodamos i§ lp¤ £
lpas (ruti). Nƒrada i§girdo jas i§ Brahmos prie§ milijonus met¤,
o paskui persak¢ Vyƒsadevai. Nors nuo to laiko pra¢jo milijonai
met¤, dar nesibaig¢ n¢ viena Brahmos diena. Tod¢l ms¤ nestebi-
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na tokie skai¦iai, kaip milijonai ar net milijardai met¤ Ä tai tesudaro ma¨iau nei vien Brahmos dien . Ta¦iau Brahmƒ gim¢ i§ K‚‰†os,
taigi visatoje egzistuoja i§mintinga filosofija nuo jo gimimo dienos.
Brahm mok¢ patsai Dievas, ir Jo skelbiamos tiesos pasiek¢ mus
Ved¤ §ventra§¦i¤ forma. Taigi ms¤ ¨ini¤ §altinis yra Vedos.
Ta¦iau vadinamieji mokslininkai ir filosofai, nesivadovaujantys
nuoseklaus ¨ini¤ perdavimo sistema, nepripa¨£stantys tokiu bdu
i§ auk§tesni¤ autoritet¤ gaut¤ ¨ini¤, niekada nepa¨ins tiesos iki
galo, kad ir kiek mokslo tiriam¤j¤ darb¤ jie atlikt¤, siekdami pa¨inti pasaul£ savo ribotomis jusl¢mis. Taigi viskas, k jie sako, yra
netobula.
Ms¤ pa¨inimo metodas i§ esm¢s skiriasi nuo j¤ metodo. Jie
ie§ko sudl¢jusi¤ kaul¤, o mes ie§kome gyvojo proto. Btent tai a§
ir noriu pabr¢¨ti. Jie rausiasi po kaulus, o mes ie§kome kontakto su
gyvu protu. Kas i§mintingiau?

Priedai

Apie autori¤

Jo Dievi§koji Kilnyb¢ A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupƒda £ §£
pasaul£ at¢jo 1896 metais Indijoje, Kalkutos mieste. Su savo dvasiniu mokytoju, rŒla Bhaktisiddhƒnta Sarasva¦iu Gosvƒmiu, pirm
kart susitiko Kalkutoje 1922 metais. Bhaktisiddhƒntai Sarasva¦iui,
garsiam teologui ir §e§iasde§imt keturi¤ GauˆŒyos Ma‡h¤ (Ved¤ institut¤) £steig¢jui, patiko i§silavin¡s jaunuolis, ir jis £tikino pastar j£ skirti savo gyvenim Ved¤ ¨inojimui skleisti. rŒla Prabhupƒda
tampa Bhaktisiddhƒntos Sarasva¦io pasek¢ju, o po vienuolikos
met¤ (1933 m. Alahabade) Ä oficialiai inicijuotu mokiniu.
Pirmojo susitikimo metu rŒla Bhaktisiddhƒnta Sarasvatis —hƒkura papra§¢ rŒlos Prabhupƒdos skelbti Ved¤ ¨inias angl¤ kalba.
V¢lesniais metais rŒla Prabhupƒda para§o komentarus ÀBhagavadgŒtaiÐ, prisideda prie GauˆŒyos Ma‡h¤ veiklos, o 1944 metais pradeda leisti dvisavaitin£ ¨urnal angl¤ kalba Ä ÀBack to GodheadÐ
(ÀAtgal pas Diev Ð), kur£ iki pat §i¤ dien¤ Vakaruose toliau leid¨ia
Jo mokiniai.
1950 metais, bdamas penkiasde§imt ketveri¤ met¤ am¨iaus,
rŒla Prabhupƒda atsisako §eimyninio gyvenimo ir tampa
vƒnaprastha Ä duoda atsiskyr¢lio £¨adus, daugiau laiko paskirdamas
studijoms ir knyg¤ ra§ymui. Jis i§vyksta £ §vent V‚ndƒvanos miest
ir apsigyvena istorin¢je viduram¨i¤ Rƒdhƒ-Dƒmodaros §ventykloje.
¶ia, kuklioje aplinkoje, jis kelet met¤ atsid¢j¡s studijuoja ir ra§o.
1959 metais rŒla Prabhupƒda duoda sannyƒsos £¨adus. RƒdhƒDƒmodaros §ventykloje rŒla Prabhupƒda pradeda kurti savo gyvenimo §edevr Ä daugiatom£ 18 000 posm¤ ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ
(ÀBhƒgavata Purƒ†osÐ) vertim su komentarais. Para§o ir ÀEasy
Journey to Other PlanetsÐ (lietuvi§kai ÀAnapus laiko ir erdv¢sÐ).
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Apie autori¤

I§leid¡s tris ÀBhƒgavatamÐ tomus, rŒla Prabhupƒda atvyksta £
Jungtines Valstijas £gyvendinti misijos, kuri jam paved¢ dvasinis
mokytojas. V¢liau jis i§leid¨ia daugiau kaip §e§iasde§imt tom¤ autoriteting¤ vertim¤ su komentarais bei studij¤, kuriose ap¨velgia
Indijos religijos ir filosofijos klasikinius krinius.
Atvyk¡s £ Niujork , rŒla Prabhupƒda beveik netur¢jo joki¤ l¢§¤.
Tik kitais metais, 1966 liep , patyr¡s didelius sunkumus, jis £kuria
Tarptautin¡ Kri§nos s mon¢s organizacij . Kai 1977 metais rŒla
Prabhupƒda paliko §£ pasaul£ (lapkri¦io 14 d.), jo vadovaujama organizacija jau buvo i§augusi £ pasaulinio masto konfederacij , kuri
sudar¢ daugiau kaip §imtas ƒram¤, mokykl¤, §ventykl¤, institut¤
bei ¨em¢s kio bendruomeni¤.
1972 metais rŒla Prabhupƒda Vakar¤ §alyse £ved¢ Ved¤ §vietimo sistem pradiniam ir viduriniam i§silavinimui £gyti £kurdamas
Dalase, Teksaso valstijoje, JAV, gurukul . Nuo to laiko jo mokiniai
£kr¢ daug toki¤ mokykl¤ JAV ir visame pasaulyje.
rŒla Prabhupƒda Ä taip pat ir keleto stambi¤ tarptautini¤ kultros centr¤ Indijoje £krimo iniciatorius. Numatyta, kad aplink
rŒdhƒma Mƒyƒpuros centr Vakar¤ Bengalijoje i§kils dvasinis
miestas. ·iam grandioziniam u¨mojui £gyvendinti prireiks daugiau
nei de§imties met¤. V‚ndƒvanoje (Indija) pastatyta didinga K‚‰†aBalarƒmos §ventykla ir vie§butis sve¦iams i§ viso pasaulio. Stambus
kultros bei §vietimo centras yra ir Bomb¢juje. Daugelyje svarbi¤
Indijos viet¤ taip pat bus £kurti centrai.
Vis d¢lto vertingiausias rŒlos Prabhupƒdos ind¢lis Ä tai jo
knygos. Mokslinink¤ nepaprastai vertinamos u¨ autoritetingum ,
minties gilum ir ai§kum , jos naudojamos kaip akademiniai vadov¢liai daugelyje koled¨¤. rŒlos Prabhupƒdos ra§tai i§versti daugiau
kaip £ 50 kalb¤. Leidykla ÀThe Bhaktivedanta Book TrustÐ, £steigta 1972 metais rŒlos Prabhupƒdos knygoms publikuoti, §iuo metu
yra stambiausia Indijos religijos bei filosofijos literatros leid¢ja
pasaulyje.
Jau bdamas garbingo am¨iaus, per dvylika met¤ rŒla Prabhupƒda su paskaitomis keturiolika kart¤ apkeliavo planet , pabuvojo §e§iuose kontinentuose. Nepaisant to, kad buvo labai u¨imtas,
rŒla Prabhupƒda vis laik daug ra§¢. Jo ra§tai sudaro i§tis Ved¤
filosofijos, religijos, literatros bei kultros bibliotek .

Vard¤ ir
termin¤ ¨odynas

Absoliuti Tiesa: pirminis vis¤ energij¤ §altinis.
“cƒrya: dvasinis mokytojas, mokantis savo pavyzd¨iu.
Adhibhautika: kan¦ios, kurias sukelia kitos gyvos btyb¢s.
Adhidaivika: gamtos sukeliamos kan¦ios.
Adhok‰aja: vienas i§ K‚‰†os vard¤, rei§kiantis Àtas, kurio

ne£manoma pa¨inti materialiomis jusl¢misÐ.
Adhyƒtmika: kan¦ios, kurias sukelia protas ir knas.
“di-puru‰a: K‚‰†a, pirminis asmuo.
AhaitukŒ: nuo§ird¨i¤ motyv¤ skatinamas.
Aha„ brahmƒsmi: Vedinis aforizmas Ä Àa§ esu sielaÐ.
Aha„ mƒmeti: klaidinga id¢ja, kad Àa§ esu visatos centras ir

viskas priklauso manÐ.
Ahankƒra: netikras ego, d¢l kurio siela klaidingai tapatina save su

materialiu knu.
Am‚ta: tai, kas am¨ina arba nemirtinga.
“nanda: dvasin¢, transcendentin¢ palaima.
Arjuna: artimas K‚‰†os draugas, Pƒ†ˆu ir Kunt¢s snus.

Kuruk‰etros m§yje K‚‰†a jam papasakojo ÀBhagavad- gŒt Ð.
Artha: ekonomikos pl¢tra.
“ryas: Vedin¢s kultros pasek¢jas, kurio gyvenimo tikslas yra

dvasinis tobul¢jimas.
“rama: dvasinio mokytojo namai, vieta, kur praktikuojamas

dvasinis gyvenimas.
A‰‡ƒ…ga-yoga: a§tuoni¤ pakop¤ mistin¢s jogos sistema, kuri

pateik¢ Pata†jƒlis. ·i jogos sistema skirta medituoti £ Vie§pat£,
gldint£ §irdyje ir J£ suvokti.
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“tma-jŠƒna: mokslas apie siel .
“tma-tattva: dvasin¢ tiesa.
Balarƒma: vyresnysis K‚‰†os brolis.
ÀBhagavad-gŒtaÐ: septyni¤ §imt¤ posm¤ dialogas tarp Vie§paties

K‚‰†os ir Arjunos, Mahƒbhƒratos dalis.
Bhagavƒnas: Auk§¦iausiasis Dievo Asmuo Ä gro¨io, galios, §lov¢s,

turt¤, ¨inojimo ir atsi¨ad¢jimo §altinis.
Bhaktas: tas, kas su atsidavimu tarnauja Auk§¦iausiajam

Vie§pa¦iui (atlieka bhakti).
Bhakti: dvasin¢ tarnyst¢ Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui.
Bhaktivinoda —hƒkura: (1838Ä1915) didis §i¤ dien¤ K‚‰†os

s mon¢s jud¢jimo autoritetas, Jo Dievi§kosios Kilnyb¢s
A. C. Bhaktivedantos Svƒmio Prabhupƒdos dvasinio
mokytojo mokytojas.
Bhakti-yoga: jungtis su Auk§¦iausiuoju per bhakti.
Brahmƒ: pirma sukurta gyvoji btyb¢ ir antrinis materialios
visatos kr¢jas.
Brahma-bhta: dvasin¢ palaima, kuri kyla tarnaujant K‚‰†ai.
Brahma-jijŠƒsƒ: klausimai apie Absoliu¦i Ties arba dvasin¡
tapatyb¡.
Brahma-jŠƒna: ¨inios apie Diev .
Brahma-sa„hitƒ: sanskrito §ventra§tis, kuriame u¨ra§ytos
Vie§paties Brahmos maldos Vie§pa¦iui K‚‰†ai.
BrahmacƒrŒ: skaistyb¢s £¨ado besilaikantis mokinys,
vadovaujamas dvasinio mokytojo;
Brahmacƒrya: skaistyb¢s £¨ado besilaikan¦io mokinio gyvenimas;
£¨adai susilaikyti nuo sekso.
Brahmanas (Brahman): beasmenis, visa persmelkiantis
Auk§¦iausiojo aspektas.
Brƒhma†as: intelektual¤ ir §ventik¤ klas¢s atstovas gerai
i§manantis Brahman .
Caitanya-Mahƒprabhu: (1486Ä1534) Vie§pats K‚‰†a apsirei§k¡s

kaip bhaktas. Jis apsirei§k¢ NavadvŒpoje, vakar¤ Bengalijoje ir
£ved¢ kolektyvin£ §vent¤ vard¤ kartojim (sa†kŒrtan ) Ä
svarbiausi priemon¡ siekiant pa¨inti Diev .
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Dƒsa: tarnas.
Dharma: religija, priederm¢; paprastai ¨ymi svarbiausi gyv¤

btybi¤ prigimtin£ bruo¨ Ä am¨in j tarnyst¡ Vie§pa¦iui.
Dievas: pirminis vis¤ energij¤ §altinis.
Dvƒpara-yuga: tre¦ias i§ keturi¤ visatos cikl¤.
Goloka V‚ndƒvana: auk§¦iausioji dvasin¢ planeta, Vie§paties

K‚‰†os buvein¢.
Gop¢s: K‚‰†os draug¢s piemenait¢s, labiausiai atsidavusios ir

artimiausios Vie§paties pasek¢jos.
Gosvƒmis: tas, kas suvald¢ jausmus ir prot ; pasaulio

atsi¨ad¢jusio ¨mogaus (sannyƒsio) titulas.
G‚hastha: gyvenimas §eimoje vadovaujantis Ved¤ nurodymais.
Guru: dvasinis mokytojas.
Hari: K‚‰†os vardas, kuris rei§kia Àtas, kuris pa§alina klitis

dvasin¢s tarnyst¢s kelyjeÐ.
Haridƒsa —hƒkura: brangus Vie§paties Caitanyos draugas,

ypatingai atsid¢j¡s §vent¤ vard¤ kartojimui, tod¢l tapo
¨inomas kaip §vento vardo ƒcƒrya.
JŠƒna: ¨inojimas.
JŠƒna-yoga: dvasin¢s realizacijos kelias, kai tiesos ie§koma

spekuliatyviosios filosofijos pagalba.
Kali-yuga: dabartinis vaid¤ ir nesantaikos am¨ius, ketvirtas i§

keturi¤ visatos cikl¤.
Kƒma: geismas arba materials tro§kimai.
Karma: materiali karmin¢ veikla, sukurianti pasekmes.
Karma-yoga: dvasin¢s tarnyst¢s veikla; Dievo pa¨inimo kelias,

paskiriant Jam savo darbo vaisius.
K‚‰†a: pirmin¢ Auk§¦iausiojo Vie§paties forma, vis¤ ekspansij¤

§altinis.
K‰atriya: karys arba valdovas; antroji Ved¤ socialin¢s sistemos

klas¢.
Kuruk‰etra: §venta vieta, kur K‚‰†a Arjunai papasakojo

ÀBhagavad-gŒt Ð apra§yta ÀMahƒbhƒratojeÐ.
Kuruk‰etros m§is: m§is tarp Pƒ†ˆav¤ ir Kuru, vyk¡s prie§
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5 000 met¤. Prie§ pat m§£ K‚‰†a papasakojo Arjunai
ÀBhagavad-gŒt Ð.
Mahƒ-mantra: did¨ioji i§sivadavimo giesm¢:

Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare /
Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare.
Mahƒrƒjas: titulas, kuriuo kreipiamasi £ karalius, valdovus,
sannyƒsius.
Mahƒtmƒ: didi siela, i§kilnus Vie§paties K‚‰†os bhaktas.
Mƒyƒvƒda: impersonali filosofija, kuri pirmas paskleid¢
a†karƒcƒrya, kuris pateik¢ gyv¤ esybi¤ ir Dievo vienov¢s
id¢j ; filosofija, kad viskas yra viena ir kad Absoliuti
Tiesa n¢ra asmenyb¢.
Mƒyƒvƒdis: tas, kuris pripa¨£sta Mƒyƒvƒdos filosofij .
Mƒyƒ: iliuzija, ¨emesnioji Auk§¦iausiojo Vie§paties energija,
valdanti materiali krinij ; savo am¨inojo ry§io su K‚‰†a
u¨mir§imas.
Mˆha: kvailas lyg asilas ¨mogus.
Munis: i§min¦ius.
Nƒrada Munis: Brahmos snus, tyras K‚‰†os bhaktas, kuris

keliauja po vis visat ir moko bhakti-yogos.
Nƒrƒya†a: keturrankis Vie§paties K‚‰†os pavidalas.
Narottama dƒsa —hƒkura: §lovingas Vai‰†av¤ dvasinis

mokytojas rŒ Caitanyos Mahƒprabhu mokini¤ sekoje,
pagars¢j¡s kaip giesmi¤ kr¢jas.
O„-kƒra: om, Vedinio ¨inojimo §aknis, transcendentinis skiemuo

rei§kiantis K‚‰† .
Pa†ˆita: mokslininkas.
Paramƒtmƒ: Supersiela, K‚‰†os aspektas, slypintis kiekvienos

gyvos esyb¢s §irdyje ir persmelkiantis vis materiali gamt .
Paramparƒ: mokini¤ seka, per kuri dvasinis mokytojas perduoda

dvasin£ ¨inojim .
ParŒk‰itas Mahƒrƒjas: karalius, kuriam buvo papasakota ÀrŒmad-

BhƒgavatamÐ.
Prasƒdam: ÀVie§paties malon¢Ð; pa§ventintas ir su pasiaukojimu

Vie§pa¦iui K‚‰†ai pasilytas maistas.
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Purƒ†os: a§tuoniolika istorini¤ Vedini¤ veikal¤, kuriuos prie§

5 000 met¤ sudar¢ rŒla Vyƒsadeva.
Puru‰a: besim¢gaujantysis; asmuo. ·is terminas nurodo kaip jŒv ,

taip ir Auk§¦iausi j£ Dievo Asmen£.
Pusdievis: auk§tesni¤ rojini¤ planet¤ valdytojas ir gyventojas.
Rƒjo-gu†a: materiali aistros gu†a.
Rƒma: Vie§paties K‚‰†os vardas, rei§kiantis nei§semiam

malonum¤ §altin£ transcendentalistams.
Rasa: savitarpio santykiai tarp Vie§paties ir gyv¤j¤ esybi¤.
Sac-cid-ƒnanda-vigraha: K‚‰†os pavidalas, £knijantis am¨inyb¡,

¨inojim ir palaim .
Samƒdhi: transas, visi§kas panirimas £ Dievo s mon¡.
Sa„sƒra: materialaus pasaulio gimimo ir mirties ratas.
Sanƒtana-dharma: Àam¨inoji sielos veiklaÐ; am¨inoji religija,

pasiaukojimo tarnyba, §iame am¨iuje atliekama kartojant mahƒmantr .
Sanƒtana: am¨inas, be prad¨ios ir pabaigos.
Sannyƒsa: gyvenimas atsi¨ad¢jus pasaulio.
Sannyƒsis: atsi¨ad¢j¡s pasaulio.
Sattva-gu†a: materiali doryb¢s gu†a.
Satya-yuga: pirmasis ir geriausias am¨ius i§ keturi¤ visatos eig
sudaran¦i¤ cikl¤.
Sta Gosvƒmis: didis i§min¦ius, kuris perpasakojo pokalb£ tarp
ukadevos Gosvƒmio ir Mahƒrƒjo ParŒk‰ito, ÀrŒmadBhƒgavatamÐ pagrindus.
a†karƒcƒrya: Vie§paties ivos inkarnacija, apsirei§kusi prie§

1400 met¤ piet¤ Indijoje ir paskleidusi Mƒyƒvƒdos filosofij .
·e§i Gosvƒmiai: Rpa Gosvƒmis, Sanƒtana Gosvƒmis, JŒva

Gosvƒmis, Gopƒla Bha‡‡a, Raghunƒtha Dƒsa Gosvƒmis,
Raghunƒtha Bha‡‡a Gosvƒmis Ä artimi Caitanyos
Mahƒprabhu mokiniai gyven¡ V‚ndƒvanoje.
ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ: pagrindin¢ i§ a§tuoniolikos Purƒ†¤,
pilnas mokslas apie Diev ir Auk§¦iausiojo pozicijos suvokim .
uddha-sattva: transcendentin¢ grynosios doryb¢s gu†a.
dra: darbinink¤ klas¢s atstovas Vedin¢je visuomen¢je.
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ukadeve Gosvƒmis: i§auk§tintas bhaktas, kuris Mahƒrƒjui

ParŒk‰itui per paskutinias septynias jo gyvenimo dienas
papasakojo vis ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ.
Tamo-gu†a: nei§manymo ir tamsos gu†a.
Tapasya: askez¢, savanori§kas apsiribojimas auk§¦iausiajam

gyvenimo tikslui pasiekti.
Tretƒ-yuga: antras i§ keturi¤ visatos eigos cikl¤.
Upani‰ados: 108 sanskritu u¨ra§yti filosofiniai traktatai, £einantys

£ Vedas.
Vaiku†‡ha: dvasinis pasaulis, Vie§paties Nƒrƒya†os buvein¢.
Vaiyas: kinink¤ ir prekij¤ atstovas; tre¦ioji Ved¤ socialin¢s

sistemos klas¢.
Var†ƒrama-dharma: keturi¤ visuomen¢s klasi¤ ir keturi¤

dvasinio tobul¢jimo etap¤ sistema nustatyta Ved¤ §ventra§¦i¤
apie kuri K‚‰†a kalba ÀBhagavad-gŒtojeÐ.
Vedƒnta-stra: rŒlos Vyƒsadevos glausta Vedini¤ ¨ini¤ santrauka.
Vedin¢ literatra: ra§tai, kuriuos sudaro keturios pirmin¢s
sa„hitos (’g, Sƒma, Atharava ir Yajur), 108 Upani‰ados,
Mahƒbhƒrata, Rƒmƒya†a, Vedƒnta-stra ir kiti tekstai.
Vi‰†u: keturrank¢ Vie§paties K‚‰†os ekspansija Vaiku†‡hos
planetose.
V‚ndƒvana: K‚‰†os am¨inoji buvein¢, kurioje iki galo atsiskleid¨ia
Jo patraukls bruo¨ai; kaimelis Indijoje, kuriame prie§ 5 000
met¤ vyko Vie§paties vaikyst¢s ¨aidimai; pirmin¢
Auk§¦iausiojo Vie§paties buvein¢.
Vyƒsa(deva): literatrin¢ Vie§paties inkarnacija; sudar¢ pirminius
Ved¤ §ventra§¦ius.
YajŠa: aukojimas, auka.
Yoga: dvasin¢ disciplina, ry§ys su Dievu.
Yoga-mƒyƒ: vidin¢, dvasin¢ Vie§paties energija.
Yogas: transcendentalistas, praktikuojantis vien i§ autenti§k¤

yogos form¤ ar dvasinio apsivalymo proces¤.
Yuga: vienas i§ keturi¤ visatos cikl¤, besikei¦ian¦i¤ kaip met¤

laikai.

Kaip tarti sanskrit

Visi sanskrito terminai ir vardai pateikiami pagal lotyni§k j sanskrito transliteracijos sistem , kuri tiksliai perteikia sanskrito
ra§yb . Kiekvien sanskrito ab¢c¢l¢s (devanƒgarŒ) ¨enkl ¨ymi atitinkama lotyni§ka raid¢ (su diakritiniu ¨enklu arba be jo) arba §i¤
raid¨i¤ junginys. Tai pasaulio mokslinink¤ pripa¨intas ir pla¦iai
vartojamas metodas sanskrito ¨od¨iams ra§yti. ¸emiau pateikiamas
smulkus tarimo paai§kinimas.
Trumpasis balsis a tariamas kaip a ¨odyje ÀkadÐ, ilgasis ƒ Ä kaip
a ¨odyje Àla§asÐ. Trumpasis i tariamas kaip i ¨odyje ÀtikÐ, ilgasis
Œ Ä kaip y ¨odyje ÀlyjaÐ, trumpasis u Ä kaip ¨odyje ÀkurÐ ir ilgasis
 Ä kaip ¨odyje ÀdmaiÐ. Balsis ‚ tariamas kaip ri ¨odyje ÀrimasÐ.
Balsiai e ir ai tariami kaip ei ¨odyje ÀkeistasÐ ir o bei au tariami
kaip o angl¤ kalbos ¨odyje ÀgoÐ [gou] (ÀeitiÐ). Anusvƒra („) yra
grynas nosinis garsas ir tariamas kaip n prancz¤ kalbos ¨odyje
Àbo…Ð (ÀgerasÐ). Visarga (‹) Ä stiprus aspiratas (artikuliacijai
bdingas stiprus i§kv¢pimas, kylantis d¢l staigaus oro srov¢s
nutraukimo). Dvieilio gale a‹ tariamas kaip aha, o i‹ Ä kaip ihi.
Guturaliniai (gomuriniai) priebalsiai Ä k, kh, g, gh ir …; juos
tariant, lie¨uvio u¨pakalin¢ dalis pakyla ir priart¢ja prie mink§tojo gomurio. K tariamas kaip ¨odyje ÀkalnasÐ, kh Ä kaip junginys
ÀkchÐ, g Ä kaip ¨odyje ÀgilusÐ, gh Ä kaip junginys gh ir … Ä kaip
¨odyje ÀdingtiÐ.
Palataliniai (lie¨uvio vidurinieji) priebalsiai Ä c, ch, j, jh ir Š; juos
tariant lie¨uvio vidurin¢ dalis pakyla ir priart¢ja prie kietojo gomurio. C tariamas kaip ¨odyje À¦iaÐ, ch Ä kaip junginys ¦ch, j Ä kaip
¨odyje Àd¨iaugsmasÐ, jh Ä kaip junginys d¨h ir Š Ä kaip angl¤
kalbos ¨odyje ÀcanyonÐ (ÀkanjonasÐ).
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Cerebraliniai priebalsiai Ä ‡, ‡h, ˆ, ˆh ir † Ä tariami pana§iai kaip
dantiniai, ta¦iau lie¨uvio prie§akin¢ dalis nelie¦ia dant¤, bet u¨sirie¦ia £ vir§¤ ir apatine puse lie¦ia prie§akin¡ kietojo gomurio dal£.
Dantiniai priebalsiai Ä t, th, d, dh ir n; juos tariant lie¨uvio prie§akin¢ dalis lie¦ia dantis. T tariamas kaip ¨odyje ÀtikslasÐ, th Ä kaip
junginys tch, d Ä kaip ¨odyje ÀdienaÐ, dh Ä kaip junginys dh ir n Ä
kaip ¨odyje ÀneÐ.
Labialiniai (lpiniai) priebalsiai Ä p, ph, b, bh ir m; juos tariant
dalyvauja lpos. P tariamas kaip ¨odyje Àpintin¢Ð, ph Ä kaip junginys pch, b Ä kaip ¨odyje ÀbangaÐ, bh Ä kaip junginys bh ir m Ä kaip
¨odyje ÀmiegasÐ.
Pusbalsiai y, r, l ir v tariami atitinkamai kaip ¨od¨iuose ÀjautrusÐ, ÀratasÐ, ÀlaikasÐ ir ÀvaikasÐ. Sibiliantai (§vilpiamieji ir §nyp§¦iamieji) Ä ‰,  ir s tariami atitinkamai kaip ¨od¨iuose À§altisÐ,
À§ienasÐ ir Àsaul¢Ð. Raide h ¨ymimas garsas tariamas kaip ¨odyje
ÀhimnasÐ.
Pastaba: junginys jŠ tariamas kaip gj (pvz.: yajŠa Ä kaip ÀjagjaÐ).

