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Skiriame
ms¤ mylimam dvasiniam mokytojui, glob¢jui,
vadovui ir draugui Ä Jo Dievi§kajai Kilnybei
A. C. Bhaktivedantai Svamiui Prabhupƒdai
Materialiu po¨iriu, rŒla Prabhupƒda 1977 met¤ lapkri¦io
14 dien pasitrauk¢ i§ §io pasaulio, bet i§ tikr¤j¤ jis
teb¢ra su mumis. Jis ne kart yra nurod¡s, kad egzistuoja
du bendravimo su dvasiniu mokytoju bdai: betarpi§kas
bendravimas (vapu‹) ir bendravimas vykdant dvasinio
mokytojo nurodymus (vƒ†Œ). Kartais mes turime galimyb¡
betarpi§kai bendrauti su dvasiniu mokytoju, o kartais
ne, ta¦iau visad galime bendrauti su dvasiniu mokytoju,
vykdydami jo nurodymus.
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Leid¢j¤ ¨odis
¸mon¢s da¨nai klausia: ÀKas yra ŽrŒla Prabhupƒda?Ð Atsakyti £ §£
klausim visada sunku, nes ŽrŒla Prabhupƒda niekada netilpo £ siaur
s lygi§k¤ £vardijim¤ rłb . ³vairi¤ ¨moni¤ jis buvo vadinamas skirtingai Ä mokslininku, filosofu, kultłros pasiuntiniu, produktyviu ra§ytoju, religiniu lyderiu, dvasiniu mokytoju, socialiniu kritiku ar §ventuoju.
ŽrŒlai Prabhupƒdai tinka visi §ie apibr¢¨imai, ta¦iau jis buvo dar ka¨kas
daugiau. ¸inoma, ŽrŒlos Prabhupƒdos niekas nesupainios su vienu t¤
apsukri¤ guru, kurie vyksta £ Vakarus su patraukliai £pakuotais mokymais, ma¨a k turin¦iais bendra su tikrosiomis Ryt¤ dvasingumo tradicijomis (kad patenkint¤ młs¤ nor bematant pralobti ir pasinaudot¤
młs¤ gerai ¨inomu naivumu dvasios reikaluose). ŽrŒla Prabhupƒda
buvo tikras §ventasis (sƒdhu), pasi¨ym¢j¡s ypatingu proto ir dvasios
jautrumu. Jam skaud¢jo §ird£ d¢l visuomen¢s, kuriai taip trłko tikrojo
dvasingumo.
Trok§damas §viesti ¨monij , ŽrŒla Prabhupƒda i§leido apie a§tuoniasde§imt tom¤ did¨ios ind¤ dvasin¢s klasikos vertim¤ ir ap¨valgini¤ studij¤. Jo darbai pasirod¢ angl¤ ir kitomis kalbomis. Be to, dar
1944 metais ŽrŒla Prabhupƒda savo j¢gomis ¢m¢ leisti ¨urnal ÀBack to
GodheadÐ (ÀAtgal pas Diev Ð), kuris §iandien kas m¢nes£ vien angl¤
kalba i§eina daugiau kaip pus¢s milijono egzempliori¤ tira¨u. Beveik
visi interviu, paskaitos, apybrai¨os ir lai§kai, parinkti ÀSav¡s pa¨inimo
moksluiÐ, pirmiausia buvo paskelbti ¨urnale ÀBack to GodheadÐ.
Knygos puslapiuose ŽrŒla Prabhupƒda skelbia sen¤j¤ Indijos Ved¤
ra§t¤ ¨inias Ä tas pa¦ias ¨inias, kurias prie§ tłkstan¦ius met¤ i§d¢st¢ didis i§min¦ius Vyƒsadeva. Tur¢sime galimyb¡ £sitikinti, kad ŽrŒla
Prabhupƒda labai da¨nai ir laisvai cituoja ÀBhagavad-gŒt Ð, ÀŽrŒmadBhƒgavatamÐ ir kitus klasikinius Ved¤ tekstus. ·iuolaikine angl¤ kalba
jis d¢sto am¨in sias tiesas, kurias didieji save pa¨in¡ mokytojai skelb¢
tłkstan¦ius met¤, tiesas, kurios atveria mums savojo Àa§Ð, gamtos,
visatos ir Auk§¦iausiojo ÀA§Ð, glłdin¦io visur ir anapus visko, paslaptis. ŽrŒlos Prabhupƒdos kalba paprasta, labai ai§ki ir £tikinama. Jis
£rodo, koks svarbus sav¡s pa¨inimo mokslas nłdienos pasauliui ir młs¤
gyvenimui.
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Tarp trisde§imt §e§i¤ straipsni¤, parinkt¤ §iai ne£prastai knygai,
rasime jaudinan¦i ŽrŒlos Prabhupƒdos poem , kurioje pasakojama,
kaip jis atvyko £ Amerik , jo susira§in¢jim su garsiu kardiologu d¢l
Àsielos paie§k¤Ð, interviu Londono radijo kompanijai apie siel¤ persikłnijim , pastabas, pareik§tas Londono dienra§¦iui ÀTimesÐ d¢l tikr¤
ir netikr¤ guru, pokalb£ su vokie¦i¤ vienuoliu benediktinu apie K‚‰†
ir Krist¤, £¨valgias ŽrŒlos Prabhupƒdos mintis apie supers mon¡ bei
karmos d¢sn£, diskusij su ¨ymiu rus¤ mokslininku d¢l dvasinio komunizmo ir atvirus pa§nekesius su savo mokiniais apie §iuolaikinio mokslo
klastotes.
·i knyg galite skaityti i§ eil¢s arba prad¢ti nuo to skyriaus,
kuris pirmiausia patrauks jłs¤ d¢mes£. ¸odyn¢lis knygos gale paai§kins ne¨inomas s vokas ir vardus. ÀSav¡s pa¨inimo mokslasÐ sudomins kiekvien skaitytoj , suteiks peno apm stymams ir praskaidrins
jłs¤ błt£.
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Pratarm¢
Jau i§ pat prad¨i¤ ¨inojau, kad Jo Dievi§koji Kilnyb¢ A. C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupƒda Ä pats £stabiausias i§ vis¤ mano kada nors
sutikt¤ ¨moni¤. Pirm kart j£ pama¦iau Niujorke 1966 met¤ vasar .
Draugas pakviet¢ mane £ Bauerio rajon ¸emutiniame Manhatane
pasiklausyti Àvieno senyvo Indijos svƒmioÐ paskaitos. Smalsaudamas
pamatyti svƒm£, kuris skaito paskaitas ka¨kur lindyn¢se, nuvykau £
t viet ir apgraibom ¢miau kopti laiptais. Aplink buvo tamsu nors
£ ak£ durk. Man belipant, vis garsiau ir ai§kiau skamb¢jo ritmingas,
£ varpelio skambes£ pana§us garsas. Pagaliau £kopiau £ penkt auk§t ,
prav¢riau duris ir pama¦iau j£.
Svƒmis s¢d¢jo ant ma¨os pakylos kitame ilgo tamsaus kambario
gale, ma¨daug u¨ penkiolikos metr¤ nuo tos vietos, kur stov¢jau
a§. Jo veidas ir §afrano spalvos rłbai blausioje §viesoje spind¢jo. Jis
buvo nejaunas, atrod¢ gal §e§iasde§imties met¤, s¢d¢jo sukry¨iav¡s
kojas, tiesus, majestoti§kos povyzos. Nuskusta galva, didinga veido
i§rai§ka ir rausvi, raginiai akiniai teik¢ jam pana§umo £ vienuol£, kuris
did¨i j gyvenimo dal£ skyr¢ studijoms. U¨simerk¡s jis tyliai giedojo paprastut¡ sanskrito mald , pritardamas sau błgneliu. Negausus
susirinkusi¤j¤ błrelis kartkart¢mis £siterpdavo £ giedojim , atkartodamas jo mald . Kai kas grojo ma¨ut¢mis l¢k§tel¢mis, ir a§ supratau, kad tai j¤ garsas primin¢ man varpelius. Su¨av¢tas, tylut¢liai
atsis¢dau kambario gale ir ¢miau laukti, m¢gindamas giedoti drauge
su kitais.
Netrukus svƒmis prad¢jo savo paskait . Kalb¢jo angli§kai, matyt, i§
did¨iulio sanskrito tomo, kuris gul¢jo atskleistas prie§ais j£. Kartkart¢mis jis cituodavo i§ sanskrito knygos, bet da¨niausiai Ä i§ atminties.
Nepa¨£stama kalba skamb¢jo labai gra¨iai, o kiekvien pastraip jis
papildydavo kruop§¦iais ir i§samiais paai§kinimais.
Jis kalb¢jo kaip mokslininkas, jo ¨odyn puo§¢ £mantrłs filosofiniai
terminai ir posakiai. Eleganti§ki rank¤ judesiai ir gyva veido i§rai§ka teik¢ jo kalbai dar didesnio £taigumo. Paskaitos tokia rimta tema
man dar neteko gird¢ti: ÀA§ nesu §is kłnas. A§ nesu indas, jłs nesate
amerikie¦iai . . . Mes visi Ä dvasin¢s sielos . . .Ð
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Po paskaitos ka¨kas man padav¢ Indijoje i§leist bro§iłr . Nuotrauka vaizdavo svƒm£, £teikiant£ tris knygas Indijos ministrui pirmininkui
Lal Bahadur Shastri. Po nuotrauka buvo cituojami pono Shastri
¨od¨iai apie tai, kad §ias knygas tur¢t¤ £sigyti visos Indijos bibliotekos.
ÀJo Dievi§koji Malon¢ A. C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupƒda atlieka
did¨iul£ darb , Ä kalb¢jo ministras pirmininkas, Ä o jo knygos Ä svarus
ind¢lis £ ¨monijos i§vadavim .Ð A§ nusipirkau §ias knygas, kurias, kaip
su¨inojau, svƒmis atsigabeno i§ Indijos. Perskait¡s knyg¤ aplankus, bro§iłr¢l¡ ir kitus leidinius, ¢miau suprasti, jog błsiu sutik¡s vien pa¦i¤
garbiausi¤ Indijos dvasini¤ mokytoj¤.
Ta¦iau a§ niekaip nesupratau, kod¢l toks £¨ymus d¨entelmenas
gyvena ir skaito paskaitas błtent Baueryje. Be joki¤ abejoni¤, tai buvo
labai i§silavin¡s ¨mogus, ir visa jo i§vaizda liudijo, kad jis gim¢ Indijos aristokrat¤ §eimoje. Kod¢l gi jis gyvena tokiame skurde? Pagaliau,
kas atved¢ j£ ¦ionai? Po keli¤ dien¤, vien pavakar£, a§ stabtel¢jau ten,
nor¢damas su juo susitikti ir i§siai§kinti mane kankinusius klausimus.
Didelei mano nuostabai, ŽrŒla Prabhupƒda (taip v¢liau ¢miau j£
vadinti) rado laiko pasikalb¢ti su manimi. Net atrod¢, kad jis pasiruo§¡s kalb¢ti i§tis dien . Jis buvo malonus ir draugi§kas, ir paai§kino man, kad 1959 metais Indijoje dav¢ atsi¨ad¢jimo £¨adus, kad jam
nevalia tur¢ti ar u¨sidirbin¢ti pinig¤ savo asmenin¢ms reikm¢ms. Prie§
daugel£ met¤ jis baig¢ mokslus Kalkutos universitete, ved¢, u¨augino
vaikus, o po to, kaip senosios Ved¤ kultłros reikalaujama, paliko vyresniuosius słnus rłpintis §eima ir verslo reikalais. Dav¡s atsi¨ad¢jimo
£¨adus, artim¤ draug¤ padedamas, jis i§sirłpino nemokam kelion¡ Indijos krovininiu laivu (laivas vadinosi ÀJaladutaÐ ir priklaus¢
ÀScindia Steamship CompanyÐ). 1965 met¤ rugs¢j£ jis i§vyko i§ Bomb¢jaus £ Boston , su savim tepasi¢m¡s septyni¤ doleri¤ vert¢s rupij¤
sum , lagamin knyg¤ ir §iek tiek drabu¨i¤. Jo dvasinis mokytojas Ä
Jo Dievi§koji Malon¢ Bhaktisiddhƒnta SarasvatŒ —hƒkura patik¢jo jam
skleisti Indijos Ved¤ mokym angli§kai kalban¦iose §alyse. ·tai kod¢l,
sulauk¡s §e§iasde§imt devyneri¤ met¤, jis atvyko £ Amerik . Svƒmis
pasak¢ man, kad nori mokyti amerikie¦ius ind¤ muzikos, kulinarijos,
kalb¤ ir £vairiausi¤ kit¤ men¤. Mane tai gerokai nustebino.
Man krito £ akis, kad ŽrŒla Prabhupƒda miega ant nedidelio ¦iu¨inio, o jo rłbai, sukabinti ant virvi¤ kambario gilumoje, d¨iłsta vasaros popie¦io kaitroje. Jis skalb¢si pats, o maist gaminosi £mantriu
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Pratarm¢
prietaisu, kur£ savo rankomis pasidirbo Indijoje. ·iuo keturi¤ auk§t¤
aparatu galima buvo gaminti vienu metu keturis patiekalus. Kitame
kambario gale, sukrautos aplink jo senamadi§k ne§iojam ra§om j
ma§in¢l¡, gul¢jo §łsnys spausdint¤ lap¤. Beveik visas laisvas nuo miego
valandas, Ä kaip v¢liau su¨inojau, ma¨daug dvide§imt valand¤ per
par , Ä jis praleisdavo ra§ydamas mano nusipirktosios tritom¢s knygos
t¡sin£. Tai buvo jo rengiamas spaudai §e§iasde§imties tom¤ rinkinys,
pavadintas ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ, kuris i§ esm¢s tur¢jo tapti dvasinio gyvenimo enciklopedija. A§ palink¢jau jam s¢km¢s leid¨iant savo
knygas, o jis pakviet¢ mane lankyti §e§tadienines sanskrito pamokas
bei vakarines paskaitas pirmadieniais, tre¦iadieniais ir penktadieniais.
Pri¢miau pakvietim , pad¢kojau ir i§¢jau, steb¢damasis ne£tik¢tinu jo
ry¨tu.
Po keleto savai¦i¤, Ä tai buvo 1966 met¤ liep , Ä man teko laim¢
pad¢ti ŽrŒlai Prabhupƒdai persikelti £ bent §iek tiek padoresn£ rajon
Antrojoje Aveniu. Su keliais draugais, sutaup¡ §iek tiek pinig¤, i§nuomavome pirmame auk§te esan¦i parduotuv¡ bei to paties namo tre¦iame auk§te esant£ but , kurio langai ¨velg¢ £ ma¨yt£ vidin£ kiemel£.
ŽrŒla Prabhupƒda ir toliau reng¢ paskaitas bei giedojo, ir po poros
savai¦i¤ parduotuve (jau tapusia §ventykla) ir butu rłpinosi spar¦iai
did¢jantis prijau¦ian¦i¤j¤ błrys. Dabar ŽrŒla Prabhupƒda savo pasek¢jams nurodydavo spausdinti ir platinti lapelius, o £ra§¤ kompanijos
savininkas pakviet¢ j£ £ra§yti ilgai grojan¦i plok§tel¡ su Hare K‚‰†a
giesme. ŽrŒla Prabhupƒda sutiko, ir £ra§as susilauk¢ mil¨ini§ko pasisekimo. Savo naujoje pamokslavimo vietoje jis mok¢ giedojimo, Ved¤
filosofijos, muzikos, japos meditacijos, vaizduojamojo meno ir kulinarijos paslap¦i¤. I§ prad¨i¤ maist gamino pats Ä jis visada mok¢ savo
pavyzd¨iu.
ŽrŒla Prabhupƒda ruo§davo nuostabiausius pa¦ius vegetarinius valgius, kokius tik man teko kada nors ragauti. (Jis net patiekdavo
visk pats!) Da¨niausiai tai błdavo ry¨iai, dar¨ovi¤ patiekalas, capƒtŒ
(rupi¤ kvietini¤ milt¤ paplot¢liai) ir dƒlas (pikanti§kais prieskoniais
pagardinta mang pup¤ arba skaldyt¤ ¨irni¤ sriuba). Prieskoniai, svarbiausias patiekal¤ komponentas ghŒ (lydytas sviestas), didelis d¢mesys
virimo temperatłrai ir kitos smulkmenos Ä visa tai valgiams suteikdavo visai nepa¨£stamus skonius. A§ visi§kai pritariau kit¤ nuomonei
d¢l §io maisto, kuris vadinosi prasƒdam (ÀVie§paties malon¢Ð). Vienas
ÀTaikos korpusoÐ darbuotojas, kuris, beje, labai gerai mok¢jo kin¤
xiii

Sav¡s pa¨inimo mokslas
kalb , mok¢si pas ŽrŒl Prabhupƒd tapyti klasikiniu ind¤ stiliumi.
Mane labai nustebino auk§ta jo pirm¤j¤ drobi¤ kokyb¢.
Filosofiniuose debatuose ir logikoje ŽrŒla Prabhupƒda buvo nenurungiamas ir nepailstantis. Jis liaudavosi vert¡s ir leisdavosi £ diskusijas,
kurios kartais trukdavo iki a§tuoni¤ valand¤. Błdavo, kad ma¨y¦iame,
nepriekai§tingai §variame kambar¢lyje, kuriame jis dirbo, valg¢ ir miegojo ant keli¤ centimetr¤ storio porolono ¦iu¨inio, sausakim§ai sus¢sdavo septyni ar a§tuoni ¨mon¢s. ŽrŒla Prabhupƒda nuolatos pabr¢¨davo
ir savo pavyzd¨iu rod¢ tai, k jis vadino: ÀKuklus gyvenimas ir i§kilnus
m stymas.Ð Jis akcentavo, kad dvasinis gyvenimas Ä ne §iaip sau sentimentai ar aklas tik¢jimas, o mokslas, kur£ galima pagr£sti sveiku protu
ir logika. Ilgainiui jis ¢m¢ leisti m¢nesin£ ¨urnal , o 1966 met¤ ruden£
apie j£ ir jo pasek¢jus ÀThe New York TimesÐ i§spausdino palank¤ ir
i§sam¤ fotoreporta¨ . Netrukus po to pasirod¢ televizijos filmavimo
grup¢ ir nufilmavo siu¨et ¨ini¤ laidai.
ŽrŒla Prabhupƒda buvo labai £domi asmenyb¢. Ne¨inau, kod¢l Ä ar
trok§damas i§ yogos ir mantr¤ giedojimo kokios nors naudos, ar tiesiog
i§ jaunatvi§ko susi¨av¢jimo Ä a§ panorau sekti kiekvienu jo ¨ingsniu. Jo
planai pl¢sti jud¢jim buvo dr słs ir i§ anksto nenusakomi, ir vis d¢lto
jie visada nuostabiai i§sipildydavo. Septyniasde§imtmetis, Amerikoje
svetim§alis, atvyk¡s ¦ia beveik tu§¦iomis, per kelis m¢nesius jis vienui
vienas prad¢jo jud¢jim ! Tai buvo tiesiog ne£tik¢tina!
Vien rugpjł¦io ryt §ventykloje, esan¦ioje parduotuv¢s patalpose
Antrojoje Aveniu, ŽrŒla Prabhupƒda mums pasak¢: À·iandien Vie§paties K‚‰†os apsirei§kimo diena.Ð Mes vis par pasninkavome ir nei§¢jom i§ §ventyklos. T vakar £ §ventykl atsitiktinai u¨klydo keletas
sve¦i¤ i§ Indijos. Vienas j¤, vos ne su a§aromis akyse, i§rei§k¢ begalin£ susi¨av¢jim , atrad¡s §£ autenti§k Indijos kampel£ kitame pasaulio
kra§te. Net savo dr siausiose svajon¢se jis nesitik¢j¡s i§vysti k nors
pana§aus. Apib¢r¡s ŽrŒl Prabhupƒd dosniais pagyrimais ir i§rei§k¡s
jam nuo§ird¨i pad¢k , ¨mogus paaukojo pinig¤ ir nusilenk¢ prie jo
p¢d¤. Tai nepaprastai visus sujaudino. V¢liau ŽrŒla Prabhupƒda §nek¢jo su tuo ponu hindi kalba, ir a§, nors ir nesuprasdamas ¨od¨i¤, pasteb¢jau, kaip kiekvienas Prabhupƒdos ¨odis ir gestas smelk¢si tiesiai
£ ¨mogaus sielos gelmes.
Kiek v¢liau, tais pa¦iais metais apsistoj¡s San Franciske, nusiun¦iau
ŽrŒlai Prabhupƒdai jo pirm j£ l¢ktuvo biliet , ir ŽrŒla Prabhupƒda i§skrido i§ Niujorko. Nema¨as młs¤ błrys pasitiko j£ aerouoste, giedodaxiv

Pratarm¢
mas Hare K‚‰†a mantr . Po to mes nuve¨¢me ŽrŒl Prabhupƒd £ rytin£
Golden Geit parko pakra§t£, £ neseniai i§nuomot but ir buvusios
parduotuv¢s patalpose £rengt §ventykl , Ä visa tai buvo labai pana§u
£ Niujork . Mes jau sukłr¢me savo tradicij . ŽrŒlos Prabhupƒdos
d¨iaugsmui nebuvo rib¤.
Po keli¤ savai¦i¤ i§ Indijos £ San Francisk atkeliavo pirmoji m‚da…ga
(ilgas molinis, mu§amas i§ abiej¤ gal¤ błgnas). Kai a§ pakilau pas ŽrŒl
Prabhupƒd ir prane§iau naujien , jo akys i§sipl¢t¢ ir sujaudintu balsu
jis liep¢ man greitai leistis ¨emyn ir atidaryti d¢¨¡. Kai liftu nusileidau £ pirm j£ auk§t ir buvau beein s prie lauk¤j¤ dur¤, pasirod¢ ŽrŒla
Prabhupƒda. Jis taip nekantravo pamatyti m‚da…g , kad nub¢go ¨emyn
laiptais, aplenk¡s net lift . Papra§¡s młs¤ atidaryti d¢¨¡, jis nupl¢§¢
nuo savo §afraninio drabu¨io med¨iagos skiaut¡ ir apvyniojo ja błgn ,
tepalik¡s atviras abi membranas. Po to pasak¢: ÀNiekada nenuvyniokiteÐ, ir ¢m¢ mums smulkiai ai§kinti, kaip groti instrumentu ir kaip j£
pri¨iłr¢ti.
Ten pat, San Franciske, 1967 metais ŽrŒla Prabhupƒda i§kilmingai
prad¢jo Ratha-yƒtr (Ve¨im¤ festival£), vien i§ §ven¦i¤, kuri Jo d¢ka
¨mon¢s dabar §ven¦ia visame pasaulyje. Indijoje, Jagannƒtha Puryje,
§is festivalis kasmet §ven¦iamas jau du tłkstan¦ius met¤, o 1975 metais
Ve¨im¤ festivalis taip i§populiar¢jo tarp San Francisko gyventoj¤, kad
miesto meras vie§ai paskelb¢ ÀSan Francisko Ratha-yƒtros dien .Ð
1966 met¤ pabaigoje ŽrŒla Prabhupƒda pri¢m¢ pirmuosius mokinius. Pirmiausia jis pabr¢¨davo, kad niekas neturi laikyti jo Dievu, o
tik Dievo tarnu. Jis kritikavo guru apsi§auk¢lius, kurie leisdavo savo
mokiniams garbinti juos kaip Diev . ÀTie dievai labai pigłsÐ, Ä sakydavo jis. Kart ka¨kam paklausus: ÀAr jłs Dievas?Ð, ŽrŒla Prabhupƒda
atsak¢: ÀNe, a§ ne Dievas, a§ Ä Dievo tarnas.Ð Po to, kiek pagalvoj¡s,
pridłr¢: ÀI§ tikr¤j¤ a§ nesu Dievo tarnas. A§ tik stengiuosi juo błti.
Błti Dievo tarnu Ä tai ne taip paprasta.Ð
A§tunto de§imtme¦io viduryje ŽrŒla Prabhupƒda ¢m¢ dar daugiau
versti, pasirodydavo vis daugiau jo knyg¤. Tada pasipyl¢ palankios viso
pasaulio mokslinink¤ recenzijos apie jo knygas, beveik visi Amerikos
universitetai ir koled¨ai £trauk¢ jas £ savo mokymo programas. I§ viso
ŽrŒla Prabhupƒda para§¢ apie a§tuoniasde§imt knyg¤, kurias jo mokiniai i§vert¢ £ dvide§imt penkias kalbas ir i§platino beveik penkiasde§imt
penki¤ milijon¤ egzempliori¤ tira¨u. ³vairiose pasaulio §alyse jis £steig¢
§imt a§tuonias §ventyklas ir £§ventino apie de§imt tłkstan¦i¤ mokini¤,
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o bendras jo pasek¢j¤ skai¦ius siekia milijonus. ŽrŒla Prabhupƒda ra§¢
ir vert¢ iki paskutini¤j¤ savo dien¤ §ioje ¨em¢je (iki a§tuoniasde§imt
vieneri¤ met¤).
ŽrŒla Prabhupƒda nebuvo §iaip sau vienas i§ daugyb¢s orientalist¤,
guru, mistik¤, yogos mokytoj¤ ar meditacijos instruktori¤. Jis £kłnijo i§tis kultłr ir §i kultłr dieg¢ Vakaruose. Man ir daugeliui
kit¤ jis buvo pirmiausia nuo§irdus ir neabejingas ¨mogus, kuris visi§kai paaukojo savo gyvenimo patogumus ¨moni¤ labui. Jis netur¢jo
asmeninio gyvenimo ir gyveno tik d¢l kit¤. Daug ¨moni¤ i§moko i§
jo dvasinio mokslo, filosofijos, sveikos nuovokos, men¤, kalb¤, vedi§kosios gyvensenos dalyk¤ Ä higienos, mitybos, medicinos, etiketo, §eimyninio gyvenimo, ¨em¢s łkio, socialin¢s organizacijos, pedagogikos
ir ekonomikos. Man jis buvo mokytojas, t¢vas ir pats brangiausias
draugas.
Esu be galo skolingas ŽrŒlai Prabhupƒdai ir tos skolos niekada
nesugeb¢siu gr ¨inti. Ta¦iau a§ galiu nors i§ dalies atsid¢koti ŽrŒlai
Prabhupƒdai, kartu su kitais pasek¢jais vykdydamas slap¦iausi jo
tro§kim Ä leisti ir platinti jo knygas.
ÀA§ niekada nemirsiu, Ä kart pasak¢ ŽrŒla Prabhupƒda. Ä A§ visad
gyvensiu savo knygose.Ð 1977 met¤ lapkri¦io 14 dien jis pasitrauk¢ i§
§io pasaulio, ta¦iau i§ ties¤ jis gyvens am¨inai.
Michael Grant
(Mukunda dƒsa)
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Sielos atradimas
Kas tu? . . . Knas? Protas? O gal kas nors daugiau? Ar ¨inai, kas esi, ar
tik tariesi ¨in s? Ir ar turi tas ¨inojimas prasm¡? Klausimus apie tikr j£,
auk§¦iausi j£ Àa§Ð ms¤ materialistin¢ visuomen¢ ir jos neapsi§viet¡
vadovai i§ esm¢s pavert¢ tabu. U¨uot juos k¢l¡, mes §vaistome savo
brang¤ laik , puosel¢dami, puo§dami ir paikindami kn vien d¢l jo
paties. O gal yra ir kitas kelias?
K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas turi nepaprast svarb . Jo tikslas Ä i§gelb¢ti ¨monij nuo dvasin¢s mirties. ·iuo metu ¨monija eina klystkeliais
paskui aklus lyderius, kurie ne¨ino, kad vienintelis ¨mogaus gyvenimo tikslas Ä pa¨inti save ir atkurti prarast ry§£ su Auk§¦iausiuoju
Dievo Asmeniu. ·tai kas i§leid¨iama i§ aki¤. K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas
stengiasi §viesti ¨mones §iuo svarbiu klausimu.
Pagal Ved¤ civilizacijos principus ¨mogaus gyvenimas tobulas tada,
kai jis suvokia savo ry§£ su K‚‰†a, arba Dievu. ÀBhagavad-gŒtƒÐ Ä
knyga, kuri visi transcendentinio mokslo autoritetai pripa¨£sta Ved¤
mokslo pagrindu, pasakoja, kad ne vien ¨mon¢s, bet ir visos gyvosios
esyb¢s yra neatsiejamos Dievo dalel¢s. Dalys pa§auktos tarnauti visumai, kaip kad kojos, rankos, pir§tai ir ausys pa§aukti tarnauti visam
kłnui. Mes, gyvosios esyb¢s, błdami neatsiejamom Dievo dalel¢m,
esame susaistyti pareiga tarnauti Jam.
I§ tikr¤j¤ mes visada kam nors tarnaujame: §eimai, kra§tui arba
visuomenei. Jei neturime kam tarnauti, laikome kat¡ ar §un£ ir tarnaujame jiems. Tai rodo, kad i§ prigimties mes pa§aukti tarnauti,
ta¦iau, kad ir kiek stengiam¢s, pasitenkinimo nepatiriame. Nepatenkintas błna ir tarnyst¢s objektas. Tarnaujant materialiai, nusivylimas
nei§vengiamas. Taip yra tod¢l, kad tarnaujame ne tam, kam reikia.
Pavyzd¨iui, nor¢dami padaryti ger darb med¨iui, laistome jo §aknis.
O jei vanden£ liesime ant lap¤ ir §ak¤, i§ to bus ma¨a naudos. Jei
tarnausime Auk§¦iausiajam Dievo Asmeniui, savaime patenkinsime
ir visas Jo neatsiejamas dalis. Taigi tarnaudami Jam mes atliksime
pareig visuomenei, §eimai bei tautai ir duosime visiems daugiausia
naudos.
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Kiekvieno ¨mogaus pareiga Ä suvokti savo prigimtin£ santyk£ su
Dievu ir pagal j£ veikti. Jeigu mums tai pavyks, gyvenimas bus nugyventas s¢kmingai. Ta¦iau kartais mums norisi mai§tauti, ir mes sakome:
ÀDievo n¢raÐ, ÀA§ esu DievasÐ arba ÀMan Dievas nerłpi.Ð Ta¦iau
mai§tavimas młs¤ nei§gelb¢s. Dievas yra, ir kiekvien akimirk galima
J£ matyti. Jei atsisakome matyti Diev kol esame gyvi, Jis stos prie§
mus kaip negailestinga mirtis. Nenorime matyti J£ vienok£, pamatysime kitok£. Auk§¦iausiasis Dievo Asmuo egzistuoja £vairiausiais pavidalais, nes Jis Ä pirmin¢ viso kosminio pasaulio prie¨astis. Tam tikra
prasme, pab¢gti nuo Jo ne£manoma.
K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas yra ne aklas religinis fanatizmas arba
ne¨inia i§ kur atsiradusio i§si§ok¢lio sukeltas mai§tas, o autoritetingas
mokslinis metodas patenkinti młs¤ am¨inam poreikiui bendrauti su
Absoliu¦iu Dievo Asmeniu, Auk§¦iausiu Besim¢gaujan¦iu Subjektu.
K‚‰†os s mon¢ Ä tai młs¤ am¨inasis ry§ys su Juo ir i§ §io ry§io kylan¦i¤ pareig¤ Dievui vykdymas. K‚‰†os s mon¢ leid¨ia mums pasiekti auk§¦iausi gyvenimo tobulum , kur£ galima pasiekti tik turint
dabartin£ Ä ¨mogaus pavidal .
Mes turime nuolat atminti, kad §i ypating ¨mogaus gyvyb¢s form
dvasin¢ siela £gyja po milijonus met¤ trukusios evoliucijos persikłnijim¤ ciklu. Turint §i gyvyb¢s form , materialin¢s gerov¢s problemas
spr¡sti lengviau negu turint ¨emesni sias Ä gyvłn¤ formas. Kiauli¤,
§un¤, kupranugari¤, asil¤ ir kt. materialiniai poreikiai tiek pat reik§mingi, kaip ir młs¤, ta¦iau jie tenkinami primityviai, tuo tarpu ¨mogui
gamtos d¢sniai suteikia visas galimybes gyventi patogiai.
Kod¢l ¨mogui leista gyventi geriau u¨ kiaul¡ ar kitus gyvulius?
Kod¢l auk§tas pareigas einan¦iam valstyb¢s pareigłnui sudaromos
patogesn¢s gyvenimo s lygos negu eiliniam klerkui? Atsakymas labai
paprastas: auk§tas pareigłnas eina atsakingesnes pareigas u¨ eilin£
klerk . Taigi ir ¨mogus turi auk§tesn£ pa§aukim negu gyvulys, kuriam
labiausiai rłpi prikim§ti alkan pilv . Ta¦iau gamtos d¢sniai l¢m¢, kad
§iuolaikin¢s civilizacijos sugyvul¢jimas tik dar labiau apsunkino pilvo
pasotinimo problem . Kai §ie rafinuoti gyvuliai kvie¦iami gyventi dvasi§kai, jie atsako, kad vienintelis j¤ noras Ä dirbti, kad błt¤ sotus j¤
pilvas, o dom¢tis Dievu n¢ra jokio reikalo. Vis d¢lto, nepaisant j¤ pasiry¨imo i§sijuosus dirbti, jiems nuolat gresia nedarbas ir kyla daugyb¢
kit¤ klił¦i¤, kurias lemia gamtos d¢sniai. Nepaisant to, jie u¨sispyr¡
kartoja, kad gali apsieiti be Dievo.
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¸mogaus gyvyb¢s forma mums duota ne tam, kad sunkiai dirbtume
kaip kiaul¢s ar §unys, bet kad pasiektume did¨iausi gyvenimo tobulum . Jei tobulumo nesiekiame, gamtos d¢sniai privers mus sunkiai
dirbti. Kali-yugai (dabartiniam am¨iui) baigiantis, ¨mogus tarsi asilas
tur¢s i§sijuos¡s dirbti d¢l duonos ¨iauber¢s. Tai vyksta jau dabar, ir
kasmet u¨ vis ma¨esn£ u¨darb£ reiks dirbti vis sunkiau. Betgi ¨mogui
neskirta sunkiai tarsi gyvuliui dirbti. Jei jis nevykdo savo, ¨mogaus,
pa§aukimo, gamtos d¢sniai privers j£ transmigruoti £ ¨emesnes gyvyb¢s rł§is. ÀBhagavad-gŒtojeÐ labai vaizd¨iai apra§yta, kaip gamtos
d¢sni¤ s lygojama dvasin¢ siela gimsta materialiame pasaulyje ir gauna
atitinkam kłn bei jutimo organus, kad gal¢t¤ m¢gautis materija.
ÀBhagavad-gŒtojeÐ taip pat teigiama, kad tiems, kurie labai steng¢si,
bet nepasiek¢ Dievo, kitaip sakant, tiems, kurie nesusilauk¢ visi§kos
s¢km¢s K‚‰†os s mon¢je, suteikiama galimyb¢ gimti dvasios auk§tum¤
pasiekusi¤ ¨moni¤ arba pasiturin¦i¤ prekij¤ §eimose. Ir jeigu net nevykusiems dvasios ie§kotojams suteikiama galimyb¢ laimingai gimti, tai
k kalb¢ti apie patyrusius s¢km¡? Taigi pastangos gr£¨ti pas Diev ,
net ir ne visi§kai s¢kmingos, laiduoja ger gimim kit gyvenim . Ir
dvasi§kai, ir finansi§kai stipriose §eimose sukuriamos palankios s lygos dvasinei pa¨angai, nes jos sudaro puiki galimyb¡ t¡sti prad¢t
tobul¢jimo keli nuo tos vietos, kur jis nutrłko praeit gimim . ¸engiant dvasinio tobul¢jimo keliu, gera §eimynin¢ aplinka skatina siekti
dvasinio pa¨inimo. Laimingiesiems Ä tiems, kurie gim¢ gerose §eimose, Ä ÀBhagavad-gŒtƒÐ primena, kad laim¢ jiems nusi§ypsojo d¢l dievot¤ praeities darb¤. Deja, mƒyos (iliuzijos) suklaidinti toki¤ §eim¤
vaikai nesikreipia £ ÀBhagavad-gŒt .Ð
Gimus pasiturin¦ioje §eimoje, ¨mogui nuo pat prad¨i¤ nereikia
rłpintis, kaip pramisti, o ir v¢liau jam gyventi kur kas lengviau ir
patogiau. Tokia pad¢tis suteikia puiki galimyb¡ dvasi§kai tobul¢ti,
ta¦iau, kaip ty¦ia, neatsispyr¡ dabartinio gele¨ies am¨iaus (u¨tvindyto ma§in¤ ir ¨moni¤-robot¤) poveikiui, turting¤ t¢v¤ at¨alos nuklysta jutim¤ tenkinimo keliais ir pamir§ta tur£ puiki galimyb¡ dvasi§kai
tobul¢ti. Tod¢l gamta pagal savo d¢snius sukelia §iuose ÀauksiniuoseÐ
namuose gaisr . Taip pelenais virto aukso miestas La…kƒ, kur£ vald¢
demonas Rƒva†a. Toks gamtos d¢snis.
ÀBhagavad-gŒtƒÐ Ä tai knyga, kurioje i§d¢styti transcendentinio
K‚‰†os s mon¢s mokslo pagrindai, ir atsakingi valstyb¢s tarnautojai,
kurdami ekonomines bei kitokias programas, turi ja remtis. Mes gim¢m
5

Sav¡s pa¨inimo mokslas
ne tam, kad spr¡stume ekonomines problemas, balansuodami ant netvirto pagrindo; prie§ingai, młs¤ pareiga Ä rasti sprendim svarbiausioms gamtos d¢sni¤ s lygojamoms błties problemoms. Be dvasinio
jud¢jimo sustoja civilizacijos raida. Siela ver¦ia jud¢ti kłn , o gyvas
kłnas Ä pasaul£. Mums svarbiausia kłnas, o juk mes nieko ne¨inome apie dvasi , kuri ver¦ia j£ jud¢ti. Be dvasios kłnas nejuda, kitaip
sakant, yra negyvas.
¸mogaus kłnas Ä puiki priemon¢ pasiekti am¨in j£ gyvenim . Tai
ypatingas ir ne£kainojam vert¡ turintis laivas ne¨inios vandenynui Ä
materialiai egzistencijai Ä perplaukti. ·£ laiv vairuoja patyr¡s kapitonas Ä dvasinis mokytojas. Dievi§kosios malon¢s d¢ka laivas skrod¨ia vandenis, genamas palankaus v¢jo. Kas gi, esant §iems palankiems
veiksniams, nepasinaudos galimybe perplaukti ne¨inojimo vandenyn ?
¸mogus turi ¨inoti, kad praleisdamas §i puiki prog jis pats save
¨udo.
Be abejon¢s, pirmos klas¢s keleivinis vagonas Ä labai patogus, bet
kokia nauda i§ kondicionuojamo kupe, jei traukinys nejuda £ tiksl ?
·iuolaikin¢ civilizacija pernelyg daug d¢mesio skiria materialaus kłno
patogumams. ¸mon¢s nieko ne¨ino apie tikr j£ gyvenimo tiksl Ä gr£¨im atgal pas Diev . Mums nevalia vien s¢d¢ti patogiame kupe, mes
turime pasirłpinti, kad jud¢tume £ tikr j£ kelion¢s tiksl . Gal¤ gale
kokia nauda i§ to, kad młs¤ materialiam kłnui patogu, jei u¨mir§tame pirmutin£ gyvybin£ poreik£ Ä atgauti savo prarast dvasin¡ esm¡.
Taip jau sukurtas ¨mogaus kłno laivas, kad jis turi jud¢ti £ dvasin£ tiksl . Deja, ¨mogaus kłnas prirakintas prie materialios s mon¢s
penkiomis stipriomis grandin¢mis. Tai: 1) prisiri§imas prie materialaus kłno, kur£ lemia dvasini¤ ties¤ ne¨inojimas, 2) kłni§k¤ ry§i¤ s lygojamas prisiri§imas prie giminai¦i¤, 3) prisiri§imas prie gimtin¢s ir
materialios nuosavyb¢s: nam¤, bald¤, vald¤, turto, vertybini¤ popieri¤ ir kt., 4) prisiri§imas prie materialaus mokslo, kuris stokoja dvasin¢s §viesos ir tod¢l nieko nepaai§kina, ir 5) prisiri§imas prie religijos
form¤ bei apeig¤, nepa¨£stant Dievo Asmens ar Jo bhakt¤*, kurie ir
pripildo §ias formas bei apeigas §ventumo. I§vardintieji prisiri§imai,
kaip inkarai laikantys ¨mogaus kłno laiv , i§samiai aptarti penkioliktame ÀBhagavad-gŒtosÐ skyriuje. ¶ia jie lyginami su gilias §aknis £lei-

* Bhaktas (sanskr.) Ä atsidav¡s Vie§paties pasek¢jas. (Vert. past.)
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dusiu banjano med¨iu, kuris augdamas u¨ima vis didesn£ ¨em¢s plot .
I§rauti su §aknimis tok£ tvirt med£ be galo sunku, ta¦iau Vie§pats
pataria: ÀTikrosios §io med¨io formos materialiame pasaulyje suvokti
ne£manoma. Niekas nesupranta, kur jis baigiasi, kur prasideda ir kur jo
pagrindas. Ta¦iau atsi¨ad¢jimo ginklu reikia ry¨tingai nukirsti §£ giliai
£si§aknijus£ med£, po to surasti §al£, £ kuri patekus niekada negr£¨tama, ir ten pasi§v¡sti Auk§¦iausiajam Dievo Asmeniui Ä tam, kuriame
viskas prasideda ir kuriame viskas egzistuoja nuo neatmenam¤ laik¤.Ð
[ÀBhagavad-gŒtƒÐ 15.3Ä4]
Nei mokslininkai, nei spekuliatyvłs filosofai dar nieko ne¨ino apie
kosmoso s rang . Vienintelis j¤ darbo rezultatas Ä daugyb¢ £vairiausi¤ teorij¤, ir tiek. Vieni j¤ teigia, kad materialus pasaulis realus, kiti
sako, jog tai sapnas, o dar kiti Ä kad jis am¨inas. Taigi materialist¤
mokslinink¤ nuomon¢s £vairios, ta¦iau viena ai§ku Ä n¢ vienas mokslininkas ar spekuliatyvus filosofas nenustat¢ nei kosminio pasaulio
prad¨ios, nei jo rib¤. Niekas negali pasakyti, nei kaip jis atsirado, nei
kaip laikosi erdv¢je. Teori§kai jie numano egzistuojant tam tikrus d¢snius, pavyzd¨iui, gravitacijos d¢sn£, bet pritaikyti j¤ prakti§kai nepaj¢gia. Stokodamas tikr¤ ¨ini¤, kiekvienas uoliai gina savo teorij §lov¢s
vardan, ta¦iau tikrov¢ tokia, kad materialus pasaulis kupinas kan¦i¤,
ir j¤ kurdamas teorijas nei§vengsi. Dievo Asmuo, tobulai pa¨£st s vis
Savo kłrinij , mums skelbia, kad młs¤ pa¦i¤ labui mes tur¢tume trok§ti i§sivaduoti i§ §io menko, kupino kan¦i¤ pasaulio. Turime atsiriboti
nuo visko, kas materialu. Did¨iausi naud i§ blogo sand¢rio i§pe§ime
visi§kai sudvasin¡ savo błt£. Gele¨is n¢ra ugnis, ta¦iau ugnies veikiama ji gali £gauti ugnies savybi¤. Taigi ir atsisakyti materialios veiklos
tegalime veikdami dvasi§kai, o ne pasiduodami materialiai inercijai.
Materiali inercija Ä tai negatyvi materialaus veiksmo pus¢, o dvasinis veiksmas ne tik atmeta material¤ veiksm , bet ir ¨adina mus tikrajam gyvenimui. Mes turime siekti am¨ino gyvenimo, arba dvasin¢s
błties Brahmane, Absoliute. Am¨inoji Brahmano vie§patija nusakoma ÀBhagavad-gŒtojeÐ kaip am¨ina §alis, i§ kurios niekas nesugr£¨ta.
Tai Dievo karalyst¢.
Su¨inoti, kaip ir kada prasid¢jo młs¤ materialus s lygotas gyvenimas, kaip mes nupuol¢me £ material¤ pasaul£, ne£manoma, o ir
n¢ra błtina. Pakanka suprasti, kad, §iaip ar taip, materialus gyvenimas t¡siasi nuo neatmenam¤ laik¤ ir kad §iuo metu młs¤ pareiga yra atsiduoti Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui, kuris yra pirmutin¢ vis¤
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prie¨as¦i¤ prie¨astis. Savybi¤ minimum , kurio reikia norint sugr£¨ti
atgal pas Diev , apra§o ÀBhagavad-gŒtƒÐ [15.5]: ÀKas atsisak¢ tu§¦io
garb¢s siekimo, iliuzijos ir netikusios draugijos, kas perprato am¨inyb¡
ir sutramd¢ materialius geismus, kam nedaro £takos laim¢s ir kan¦ios
prie§yb¢s ir kas ¨ino, kaip atsiduoti Auk§¦iausiajam Asmeniui, tas
pasiekia §i am¨in j karalyst¡.Ð
Kas gerai suvok¢ savo dvasin¡ esm¡ ir atsikrat¢ materialios błties
sampratos, kas laisvas nuo iliuzijos ir transcendentalus materialios
gamtos gu†oms, kas nuolat siekia dvasinio ¨inojimo ir yra visi§kai
atsiriboj¡s nuo jutimini¤ malonum¤, tas gali gr£¨ti atgal pas Diev .
Toks ¨mogus yra amˆha, jis skiriasi nuo mˆhos, arba kvailio ir
tamsuolio, nes laim¢s ir kan¦ios prie§yb¢s jo neveikia.
O kokia yra Dievo karalyst¢? ÀBhagavad-gŒtƒÐ [15.6] j apra§o taip:
ÀAuk§¦iausios Mano buvein¢s neap§vie¦ia nei saul¢, nei m¢nuo, nei
elektra. Kas j pasiekia, tas niekada nebegr£¨ta £ material¤ pasaul£.Ð
Nors kiekvienas kłrinijos kampelis yra Dievo karalyst¢s dalis
(kadangi Vie§pats yra auk§¦iausias vis¤ planet¤ §eimininkas), Vie§pats turi ir Savo asmenin¡ buvein¡, kuri visi§kai nepana§i £ t pasaul£,
kuriame mes dabar gyvenam. Asmenin¢ Vie§paties buvein¢ vadinama paramam Ä auk§¦iausia buveine. Net ir §ioje planetoje vien¤ §ali¤
gyvenimo lygis yra auk§tas, kit¤ Ä ¨emas. Be młs¤ ¸em¢s, dar yra
nesuskai¦iuojama daugyb¢ kit¤ planet¤, pla¦iai i§sibars¦iusi¤ po vis
visat . Vienos j¤ laikomos auk§tesn¢mis, kitos Ä ¨emesn¢mis, ta¦iau
kad jos gal¢t¤ egzistuoti, visoms §ioms planetoms (priklausan¦ioms
i§orin¢s energijos Ä materialios gamtos sferai) błtini saul¢s spinduliai arba ugnies §viesa, nes materiali visata Ä tai tamsos sritis. Ta¦iau
u¨ jos rib¤ plyti dvasin¢ karalyst¢, kuri, pasak §ventra§¦i¤, egzistuoja
paklusdama auk§tesniajai Dievo energijai. Upani‰ados taip nusako
§i karalyst¡: ÀJai nereikalingi nei saul¢, nei m¢nulis, nei ¨vaig¨d¢s; jos neap§vie¦ia nei elektra, nei kitokia ugnis. Dvasin¢s §viesos
at§vaito pakanka ap§viesti visoms materialioms visatoms, ir kadangi
auk§tesnioji gamta pati skleid¨ia §vies , tas §vyt¢jimas pasiekia mus
net ir tamsiausi nakt£.Ð ÀHari-va„ŁojeÐ Pats Auk§¦iausiasis Vie§pats
taip nusako dvasin¡ gamt : ÀAkinantis beasmenio Brahmano [beasmenio Absoliuto] §vyt¢jimas ap§vie¦ia visus pasaulius Ä ir materialius, ir dvasinius. Ta¦iau, o Bhƒrata, ¨inok, kad toji Brahmano §viesa
yra Mano kłno spinduliai.Ð ÀBrahma-sa„hitƒÐ §£ teigin£ taip pat patvirtina. Nemanykime, kad ta buvein¢ pasiekiama kokiomis nors mate8
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rialiomis priemon¢mis, pavyzd¨iui, kosminiu laivu, ta¦iau tas, kuris
pasiekia dvasin¡ K‚‰†os buvein¡ Ä galime błti tikri Ä patiria am¨in ,
netrikdom dvasin¡ palaim . Mes esame gyvos esyb¢s, linkusios pulti,
tod¢l młs¤ egzistencija turi dvi puses. Viena jos pus¢ Ä materiali błtis,
kupina kan¦i¤, kurias sukelia gimimas, mirtis, senatv¢ ir ligos, o kita Ä
dvasin¢ błtis, netrikdomas dvasinis gyvenimas Ä am¨inyb¢, ¨inojimas
ir palaima. Kai egzistuojame materialiai, esame materialios fizin¢spsichin¢s sampratos vald¨ioje, o kai egzistuojame dvasi§kai Ä i§gyvename nuolatin£, palaiming transcendentin£ ry§£ su Dievo Asmeniu.
Jeigu egzistuojame dvasi§kai, Vie§pats visad su mumis.
K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas nori dovanoti dvasin£ pasaul£ visai ¨monijai. Błdami dabartin¢s materialios s mon¢s, esame prisiri§¡ prie
jutimin¢s, materialios błties sampratos, ta¦iau atsidavimo tarnyba
K‚‰†ai, arba K‚‰†os s mon¢, t samprat nedelsdama sugriauna. Jei
imsim¢s £gyvendinti atsidavimo tarnybos principus, tapsime transcendentalłs materialiai gyvenimo sampratai ir netgi pa¦iame materiali¤
darb¤ słkuryje młs¤ nepaveiks doryb¢s, aistros ir nei§manymo gu†os.
Tiems, kurie paskend¡ materialiuose reikaluose, did¨iai naudinga skaityti ¨urnal ÀBack to GodheadÐ bei kit K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo
literatłr . Ji pad¢s ¨mon¢ms nukirsti gajaus materialios błties banjanmed¨io §aknis. Ji £kv¢pta Dievo i§mokyti mus atsi¨ad¢ti visko, kas
susij¡ su materialia błties samprata, ir i§ visko semtis dvasinio d¨iaugsmo. ·itai pasiekiama tik per atsidavimo tarnyb . Kito błdo n¢ra.
Atliekant atsidavimo tarnyb , galima dar §£ gyvenim patirti i§sivadavim (mukti). Dauguma dvasini¤ sieki¤ turi materializmo atspalv£, tuo
tarpu gryna atsidavimo tarnyba yra transcendentali materijos ne§varyb¢ms. Tiems, kurie trok§ta gr£¨ti atgal pas Diev , tereikia pritaikyti
savo gyvenime K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo principus ir sutelkti s mon¡
£ Auk§¦iausiojo Vie§paties, Dievo Asmens, K‚‰†os, lotoso p¢das.
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Kas yra K‚‰†os s mon¢?

Interviu su nepriklausoma ¨urnaliste Sandy Nixon £vyko 1975 m. liep ,
Filadelfijos K‚‰†os centre, rŒlos Prabhupƒdos rezidencijoje. ·is pokalbis
gali bti puikus £vadas £ K‚‰†os s mon¡. Jame nu§vie¦iamos tokios
svarbios temos, kaip Hare K‚‰†a mantra, ry§ys tarp dvasinio mokytojo
ir Dievo, skirtumas tarp tikrojo guru ir apsi§auk¢lio, moters vaidmuo
K‚‰†os s mon¢je, Indijos kast¤ sistema. Be to, rŒla Prabhupƒda
paai§kina, koks ry§ys tarp Kristaus s mon¢s ir K‚‰†os s mon¢s.
Sandy Nixon: Pirmasis mano klausimas elementarus. Kas yra K‚‰†os
s mon¢?
rŒla Prabhupƒda: K‚‰†a Ä tai Dievas. Visi mes glaud¨iai su Juo susij¡,
nes Jis Ä młs¤ tikrasis t¢vas. Ta¦iau mes apie tai pamir§ome. Kai klausiame sav¡s: ÀKoks mano ry§ys su Dievu? Koks yra gyvenimo tikslas?Ð,
mes vadinam¢s £sis moninusiais K‚‰† .
Sandy Nixon: Kaip K‚‰†os s mon¡ i§siugdo j praktikuojantis ¨mogus?
rŒla Prabhupƒda: K‚‰†os s mon¢ glłdi vis¤ §irdyse, ta¦iau młs¤
materialus s lygotas gyvenimas ver¦ia mus apie tai u¨mir§ti. Hare
K‚‰†a mahƒ-mantros: Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare
Hare / Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare Ä kartojimo procesas atgaivina mumyse jau glłdin¦i K‚‰†os s mon¡. Pavyzd¨iui, prie§ kelis m¢nesius §ie vaikinai ir merginos i§ Amerikos bei
Europos nieko ne¨inojo apie K‚‰† , bet vakar mat¢me, kaip per vis
Ratha-yƒtros [K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo festivalis, kasmet rengiamas
£vairiuose pasaulio miestuose] §vent¡ jie giedojo ÀHare K‚‰†aÐ ir
§oko ekstaz¢je. Jłs manote, kad tai buvo suvaidinta? Ne. Ne£manoma
priversti ¨mog¤ §okti ir giedoti valand¤ valandas. Jie realiai pa¨adino
savyje K‚‰†os s mon¡, nes taik¢ bona fide metod . ·itai paai§kinta
ÀCaitanya-caritƒm‚tojeÐ [ÀMadhyaÐ 22.107]:
nitya-siddha k‚‰†a-prema 'sƒdhya' kabhu naya
rava†ƒdi-uddha-citte karaye udaya
10
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K‚‰†os s mon¢ glłdi kiekvieno ¨mogaus §irdyje, ir kai jis sutinka bhaktas, ji nubunda. K‚‰†os s mon¢ n¢ra kas nors dirbtina. Kaip jaunuoliui
bendraujant su mergina nubunda natłralus jausmas merginai, taip ir
bendraujant su bhaktais bei klausantis apie K‚‰† nubunda mieganti
K‚‰†os s mon¢.
Sandy Nixon: Kuo K‚‰†os s mon¢ skiriasi nuo Kristaus s mon¢s?
rŒla Prabhupƒda: Kristaus s mon¢ Ä tai taip pat K‚‰†os s mon¢, bet
kadangi dabar ¨mon¢s nebesilaiko krik§¦ionyb¢s taisykli¤ ir norm¤ Ä
J¢zaus Kristaus £sakym¤, jie tikrojo Dievo s mon¢s lygio nepasiekia.
Sandy Nixon: Kuo K‚‰†os s mon¢ i§siskiria i§ kit¤ religij¤?
rŒla Prabhupƒda: Vis¤ pirma, religija Ä tai Dievo pa¨inimas ir meil¢
Jam. ·tai kas yra religija. Dabar gi, d¢l nepakankamo §vietimo, niekas
nepa¨£sta Dievo, jau nekalbant apie meil¡ Jam. ¸mon¢s mano, kad,
nu¢j¡ £ ba¨ny¦i ir melsdami Dievo: ÀDieve, duok mums duonos kasdienin¢sÐ, jie atlieka savo pareig . Toki religij ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ
vadina apgaviki§ka religija, nes jos tikslas Ä ne pa¨inti ir myl¢ti Diev , o
gauti asmenin¢s naudos. Kitaip sakant, jei a§ i§pa¨£stu koki nors religij , bet ne¨inau, kas yra Dievas ir kaip J£ myl¢ti, vadinasi, praktikuoju
apgaviki§k religij . Krik§¦ioni¤ religija suteikia pla¦ias galimybes
suvokti Diev , ta¦iau jomis niekas nesinaudoja. Antai Biblijoje Dievas
£sako: ÀNe¨udykÐ, tuo tarpu geriausias skerdyklas pasaulyje pastat¢
krik§¦ionys. Kaip jie pasieks Dievo s mon¡, jei nevykdo Vie§paties
J¢zaus Kristaus £sakym¤? Tai ne vien krik§¦ionyb¢s, bet vis¤ religij¤
b¢da. Pavadinimai ÀinduistasÐ, ÀmusulmonasÐ ar Àkrik§¦ionisÐ Ä tai
tik etiket¢s. N¢ vienas j¤ ne¨ino, kas yra Dievas ir kaip J£ myl¢ti.
Sandy Nixon: Kaip atskirti bona fide dvasin£ mokytoj nuo apsi§auk¢lio?
rŒla Prabhupƒda: Dvasinis mokytojas yra tas, kuris moko, kaip pa¨inti Diev ir J£ pamilti. Kartais niek§ingi apsi§auk¢liai klaidina ¨mones.
ÀA§ esu DievasÐ, Ä skelbiasi jie, ir ¨mon¢s, ne¨inantys, kas yra Dievas,
jais tiki. Norint suprasti, kas yra Dievas ir k rei§kia J£ myl¢ti, reikia
labai rimtai kibti £ §£ moksl . Antraip tik veltui §vaistysite laik . Taigi
skirtumas tarp młs¤ ir vis¤ likusi¤ yra tas, kad esame vienintelis
jud¢jimas, galintis i§ties i§mokyti ¨mones pa¨inti Diev ir J£ pamilti. Mes mokome, kaip, pritaikant savo gyvenime ÀBhagavad-gŒtosÐ ir
ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ mokym , galima pa¨inti K‚‰† , Auk§¦iausi j£
Dievo Asmen£. ·ios knygos moko, kad vienintel¢ młs¤ pareiga Ä myl¢ti
Diev , o ne pra§yti Jo patenkinti młs¤ reikmes. Dievas patenkina vis¤
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błtybi¤ gyvybines reikmes, netgi t¤, kurios apskritai neturi religijos.
·tai kat¢s ir §unys nei§pa¨£sta jokios religijos, ir vis d¢lto K‚‰†a aprłpina juos visu tuo, kas błtina gyventi. Tad kod¢l mes tur¢tume £kyr¢ti
K‚‰†ai, pra§in¢dami kasdienin¢s duonos? Jis ir taip j duoda. Tikroji
religija Ä i§mokti J£ myl¢ti. ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ [1.2.6] sako:
sa vai pu„sƒ„ paro dharmo
yato bhaktir adhok‰aje
ahaituky apratihatƒ
yayƒtmƒ suprasŒdati
Geriausia religija yra ta, kuri moko, kaip myl¢ti Diev be joki¤ motyv¤.
Jei tarnauju Dievui, tik¢damasis kokios nors naudos, Ä tai yra pasipelnymas, o ne meil¢. Tikra meil¢ Dievui yra ahaituky apratihatƒ: jokia
materiali prie¨astis negali błti jai kliłtis. Ji nepriklauso nuo joki¤
i§orini¤ s lyg¤. Tam, kuris nori i§ tikr¤j¤ myl¢ti Diev , niekas negali
sutrukdyti. Diev gali myl¢ti varg§as ir turtuolis, jaunas ir senas,
juodasis ir baltasis.
Sandy Nixon: Ar visi keliai veda £ vien tiksl ?
rŒla Prabhupƒda: Ne. Yra keturios ¨moni¤ kategorijos: karmiai,
jŠƒniai, yogai ir bhaktai Ä ir visi jie pasiekia skirting tiksl . Karmiai
dirba d¢l materialios naudos. Pavyzd¨iui, mieste daugyb¢ ¨moni¤ i§sijuos¡ dirba dien ir nakt£; j¤ tikslas Ä u¨sidirbti pinig¤. Tod¢l jie
vadinami dirban¦iais d¢l naudos, arba karmiais. JŠƒnis Ä tai ¨mogus,
kuris m sto: ÀKod¢l a§ turiu taip pl¢§ytis? Pauk§¦iai, bit¢s, drambliai
ir kiti gyviai neturi profesijos ir vis d¢lto jie praminta. Kod¢l a§ turiu
taip sunkiai ir beprasmi§kai dirbti? Ver¦iau pam¢ginsiu i§spr¡sti gyvenimo problemas: atsikratyti gimimo, mirties, senatv¢s ir lig¤.Ð JŠƒniai
siekia nemirtingumo. Jie mano, kad £siliej¡ £ Dievo błt£ taps laisvi nuo
gimimo, mirties, senatv¢s ir lig¤. O yogai stengiasi £gyti tam tikr¤ mistini¤ gali¤, kad gal¢t¤ rodyti stebuklus. Yogas, pavyzd¨iui, gali tapti be
galo ma¨as: u¨rakinkite j£ kambaryje, ir jis i§l£s pro ma¨iausi ply§el£.
Tokius stebuklus rodant£ yog ¨mon¢s tuoj pat ima laikyti nepaprastu
¨mogumi. ¸inoma, §iuolaikiniai yogai demonstruoja tik gimnastikos
pratimus Ä tikr¤ gali¤ jie neturi. Ta¦iau tikras yogas turi §ioki¤ toki¤
gali¤, tik jos ne dvasin¢s, o materialios. Taigi yogas siekia mistini¤
j¢g¤, jŠƒnis Ä i§sivadavimo i§ gyvenimo kan¦i¤, o karmis Ä materialios naudos. Tuo tarpu bhaktas Ä ¨mogus, atsidav¡s Dievui Ä sau nieko
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netrok§ta. Jis tenori su meile tarnauti Dievui, kaip kad motina tarnauja savo vaikui. Tarnaudama vaikui, motina nesiekia jokios naudos. Ji
rłpinasi vaiku i§ gryniausio prierai§umo ir meil¢s.
Kai pasiekiame tok£ meil¢s Dievui lyg£, tai vadinasi tobulumas. Nei
karmis, nei jŠƒnis, nei yogas negali pa¨inti Dievo Ä §itai padaryti tesugeba bhaktas. K‚‰†a ÀBhagavad-gŒtojeÐ [18.55] sako: bhaktyƒ mƒm
abhijƒnƒti: ÀDiev galima suvokti tik per bhakti.Ð K‚‰†a niekur neparei§k¢, kad J£ galima suvokti kitaip. Tik per bhakti. Norite pa¨inti ir
pamilti Diev Ä stokite £ atsidavimo keli . Joks kitas metodas jums
nepad¢s.
Sandy Nixon: Kokius pasikeitimus patiria ¨mogus . . .
rŒla Prabhupƒda: Joki¤. Tikroji jłs¤ s mon¢ yra K‚‰†os s mon¢.
Dabar jłs¤ s mon¢je labai daug visokio §lam§to. Reikia j£ i§kuopti,
ir tada jłs¤ s mon¢ bus K‚‰†os s mon¢. Młs¤ s mon¢ kaip vanduo.
Vanduo tyras ir skaidrus, ta¦iau kartais jis susidrums¦ia. Perko§tas jis
v¢l atgauna pirmin£ tyrum ir skaidrum .
Sandy Nixon: Ar ¨mogus, £sis monin¡s K‚‰† , yra naudingesnis visuomenei?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Kaip matote, mano mokiniai negirtauja ir
nevalgo m¢sos, fiziologiniu po¨iłriu j¤ organizmas taip pat labai
§varus Ä jo nepuola rimtos ligos. M¢sos atsisakymas Ä tai i§ tikr¤j¤ ne K‚‰†os s mon¢s, o civilizuoto gyvenimo klausimas. Dievas dav¢
¨monijai daugyb¡ maisto produkt¤: puikius vaisius, dar¨oves, grłdus,
taip pat nuostab¤ produkt Ä pien . I§ pieno galima pagaminti §imtus
maisting¤ patiekal¤, ta¦iau niekas nemoka §io meno. U¨uot ruo§¡
tokius valgius, ¨mon¢s stato did¨iules skerdyklas ir valgo m¢s . J¤
netgi negalima pavadinti civilizuotais. Tik necivilizuoti ¨mon¢s ¨udo
varg§us gyvulius ir juos valgo.
Civilizuoti ¨mon¢s moka pasigaminti maisting¤ pieno patiekal¤.
Pavyzd¨iui, młs¤ New V‚ndƒvanos fermoje Vakar¤ Vird¨inijoje i§
pieno mes paruo§iame §imtus nuostabiausi¤ patiekal¤. Sve¦iai stebisi, kad i§ pieno £manoma pagaminti tiek puiki¤ valgi¤. Karv¢s kraujas
labai maistingas, ta¦iau civilizuoti ¨mon¢s vartoja j£ pieno pavidalu.
Pienas yra ne kas kita, kaip pakit¡s karv¢s kraujas. I§ pieno galima
pagaminti daugyb¡ produkt¤: jogurt , var§k¡, ghŒ (lydyt sviest ) ir
t. t., o §iuos produktus derinant su grłdais, vaisiais ir dar¨ov¢mis
galima pasigaminti §imtus patiekal¤. ·tai kas yra civilizuotas gyvenimas. Kai ¨udomi gyvuliai ir valgoma j¤ m¢sa, apie civilizuotum negali
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błti n¢ kalbos. Nekalta karv¢ ¢da tik Dievo skirt ¨ol¡ ir teikia pien ,
kuriuo misdami jłs galite gyventi. Argi manote, kad, perpjaudami
karvei gerkl¡ ir valgydami jos m¢s , elgiat¢s civilizuotai?
Sandy Nixon: Ne. Visi§kai su jumis sutinku . . . ·tai kas mane labai
domina, ar Vedas galima suprasti ne tik pa¨od¨iui, bet ir simboli§kai?
rŒla Prabhupƒda: Ne. Jas reikia priimti tokias, kokios jos yra, o ne
simboli§kai. ·tai tod¢l mes ir para§¢me ÀBhagavad-gŒt , kokia ji yra.Ð
Sandy Nixon: Ar jłs ketinate atgaivinti senovin¡ Indijos kast¤ sistem
Vakaruose? ÀGŒtƒÐ mini kast¤ sistem . . .
rŒla Prabhupƒda: Kur ÀBhagavad-gŒtƒÐ mini kast¤ sistem ? K‚‰†a
sako: cƒtur-var†ya„ mayƒ s‚‰‡a„ gu†a-karma-vibhƒgaa‹ Ä ÀPagal
darb ir savybes A§ sukłriau keturias ¨moni¤ grupes.Ð [ÀBhagavadgŒtƒÐ 4.13] Juk jums ¨inoma, kad visuomen¢je yra in¨inieri¤ ir gydytoj¤. Argi jłs teigsite, kad jie priklauso skirtingoms kastoms: vieni Ä
in¨inieri¤ kastai, o kiti Ä medik¤ kastai? Ne. Jei ¨mogus £gijo i§silavinim Medicinos Akademijoje, jłs laikote j£ gydytoju, o jei ka¨kas kitas
i§¢jo in¨inerijos mokslus, laikote j£ in¨inierium. Taip ir ÀBhagavadgŒtƒÐ i§skiria keturias ¨moni¤ visuomen¢s grupes: intelektual¤ klas¡,
valdytoj¤ klas¡, gamintoj¤ klas¡ ir paprastus darbininkus. ·is skirstymas yra natłralus. Pavyzd¨iui, kai kurie ¨mon¢s labai protingi. Ta¦iau,
kad jie i§ tikr¤j¤ £gyt¤ tobulas savybes, kurias mini ÀBhagavad-gŒtƒÐ,
jiems błtina mokytis kaip ir protingam jaunuoliui, kuris, nor¢damas
tapti kvalifikuotu gydytoju, turi mokytis koled¨e. Taigi K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas protingus ¨mones moko, kaip valdyti prot ir jutimus,
kaip tapti doriems ir §variems tiek vidujai, tiek i§ori§kai. Ai§kina,
kaip tapti i§mintingiems, kaip pritaikyti £gytas ¨inias ir pasiekti Dievo
s mon¡. Visi §ie vaikinai [parodo £ s¢din¦ius mokinius] yra auk§to
intelekto, ir dabar mes mokome juos tinkamai juo pasinaudoti.
Mes nekuriame kast¤ sistemos, pagal kuri kiekvienas niek§as,
gim¡s brƒhma†o §eimoje, savaime tampa brƒhma†u. Ir nors jis elgiasi
kaip ¨emiausias i§ ¨moni¤, vien tod¢l, kad gim¢ brƒhma†o §eimoje, yra laikomas auk§¦iausios klas¢s ¨mogumi. Mes negalime su tuo
sutikti. Auk§¦iausios klas¢s ¨mogumi mes laikome t , kuris buvo
aukl¢tas kaip brƒhma†as. Nesvarbu, ar jis indas, ar europietis, ar
amerikietis. ¸emos ar auk§tos kilm¢s Ä tai neturi reik§m¢s. Kiekvien proting ¨mog¤ galima i§mokyti ger¤ £pro¦i¤. Mes norime
u¨kirsti keli absurdi§kai nuomonei, es mes primetame savo mokiniams Indijos kast¤ sistem . Mes papras¦iausiai i§renkame ¨mones su
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auk§tu intelektu ir mokome juos, kaip tapti visais at¨vilgiais tobulais
¨mon¢mis.
Sandy Nixon: K jłs manote apie moter¤ emancipacij ?
rŒla Prabhupƒda: Vadinamasis moter¤ lygiateisi§kumas rei§kia tai,
kad vyrai jas apgaudin¢ja. ·tai, tarkim, susitinka moteris ir vyras. Jie
pradeda draugauti, lyti§kai suart¢ja, moteris pastoja, o vyras j meta.
Moteris turi rłpintis vaiku ir pra§o vald¨i i§maldos, arba jai tenka
nu¨udyti kłdik£, pasidarius abort . ·tai jums ir moter¤ nepriklausomyb¢. Indijoje, net jei moteris ir neturtinga, ja vis laik rłpinasi
vyras Ä jis atsakingas u¨ j . Pastojus moteriai nereikia ¨udyti kłdikio
arba pra§yti i§maldos, kad gal¢t¤ auginti vaik . Taigi kas i§ tikr¤j¤ yra
nepriklausomyb¢: błti globojamai vyro ar tapti pasitenkinimo £rankiu
kiekvieno sutiktojo rankose?
Sandy Nixon: O kaip d¢l dvasinio gyvenimo? Ar moteris taip pat gali
tobul¢ti K‚‰†os s mon¢je?
rŒla Prabhupƒda: Mes neskirstome ¨moni¤ pagal lyt£. K‚‰†os s mon¢
lygiai skelbiama ir vyrams, ir moterims. Pas mus gali ateiti kiekvienas Ä moteris, vyras, varg§as, turtuolis. ÀBhagavad-gŒtojeÐ [5.18] K‚‰†a
sako:
vidyƒ-vinaya-sampanne
brƒhma†e gavi hastini
uni caiva vapƒke ca
pa†ˆitƒ‹ sama-darina‹
ÀNuolankłs i§min¦iai, kurie pasi¨ymi tikru ¨inojimu, vienodai ¨velgia
£ mokyt rom¤ brƒhma† , karv¡, drambl£, §un£ bei §un¢d£.Ð
Sandy Nixon: Ar nepaai§kintum¢te Hare K‚‰†a mantros reik§m¢s?
rŒla Prabhupƒda: Tai labai paprasta. Hare rei§kia: ÀO Vie§paties
energijaÐ, o K‚‰†a rei§kia: ÀO Vie§patie K‚‰†a.Ð Kaip materialiame
pasaulyje yra vyrai ir moterys, taip ir Dievas yra pirmapradis vyras
(puru‰a), o Jo energija (prak‚ti) Ä pirmaprad¢ moteris. Tod¢l, giedodami ÀHare K‚‰†aÐ, mes sakom: ÀO Vie§patie K‚‰†a, o K‚‰†os energija,
błk toks maloningas ir leisk man tarnauti Tau.Ð
Sandy Nixon: Gal §iek tiek apie savo gyvenim . I§ kur jłs su¨inojote,
kad esate K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo dvasinis mokytojas?
rŒla Prabhupƒda: Mano gyvenimas labai paprastas. Kai mano dvasinis mokytojas liep¢ man vykti £ Vakarus ir ten skleisti K‚‰†os s mon¢s
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kult , a§ buvau §eimos ¨mogus, tur¢jau ¨mon ir vaikus Ä dabar turiu
ir anłk¤. Savo dvasinio mokytojo lieptas, a§ visk palikau ir dabar
stengiuosi vykdyti jo ir K‚‰†os vali .
Sandy Nixon: Kiek jums buvo met¤, kai mokytojas nurod¢ vykti £
Vakarus?
rŒla Prabhupƒda: Skleisti K‚‰†os s mon¡ Vakaruose jis nurod¢ pa¦io
pirmojo młs¤ susitikimo metu. Man tada buvo dvide§imt penkeri
metai, buvau ved¡s ir tur¢jau du vaikus. A§ stengiausi kiek leido
mano j¢gos vykdyti jo nurodymus ir 1944 metais, dar gyvendamas su
§eima, prad¢jau leisti ÀBack to GodheadÐ (ÀAtgal pas Diev Ð) ¨urnal . Knygas prad¢jau ra§yti 1959 metais, pasitrauk¡s i§ §eimos, o 1965
metais atvykau £ Jungtines Valstijas.
Sandy Nixon: Jłs sak¢te, kad nesate Dievas, ir visgi man, kaip pa§aliniam steb¢tojui, atrodo, kad jłs¤ pasek¢jai elgiasi su jumis, tarsi
błtum¢te Dievas.
rŒla Prabhupƒda: Taip, tokia j¤ pareiga. Dvasinis mokytojas vykdo
Dievo £sakym , tod¢l j£ reikia gerbti kaip Pat£ Diev , lygiai kaip vald¨ios pareigłn reikia gerbti kaip pa¦i vald¨i , nes jis vykdo jos £sakymus. Reikia gerbti net eilin£ policinink , nes jis yra vald¨ios ¨mogus.
Ta¦iau tai nerei§kia, kad jis yra vald¨ia. Sƒk‰ƒd-dharitvena samastaƒstrair / uktas tathƒ bhƒvyata eva sadbhi‹: ÀDvasin£ mokytoj reikia
gerbti kaip Pat£ Auk§¦iausi j£ Vie§pat£, nes jis yra artimiausias Vie§paties tarnas. Tai pripa¨£sta visi apreik§tieji ra§tai ir taip elgiasi visi
autoritetai.Ð
Sandy Nixon: Mane stebina ir tai, kaip gausiai mokiniai jums dovanoja puikius materialius daiktus. Antai i§ aerouosto jłs atvykote dailiu,
prabangiu automobiliu. Mane tai stebina tod¢l, kad . . .
rŒla Prabhupƒda: Taip mokiniai £pranta gerbti dvasin£ mokytoj kaip
Diev . Jei gerbiate vald¨ios atstov kaip pa¦i vald¨i , jam nieko
negailite. Ir jei dvasin£ mokytoj gerbiate kaip Pat£ Diev , sudarote jam tokias s lygas, kokias sudarytum¢te Dievui. Dievas keliauja
aukso automobiliu. Dvasin£ mokytoj reikia gerbti kaip Diev , tod¢l
neder¢t¤ jam siłlyti s¢sti £ paprast automobil£. Jeigu Dievas ateit¤ £
jłs¤ namus, jłs sodintum¢te J£ £ paprast automobil£ ar stengtum¢t¢s
parłpinti auksin£?
Sandy Nixon: Vienas sunkiausiai pa§aliniam ¨mogui suvokiam¤ K‚‰†os
s mon¢s aspekt¤ Ä Dievyb¢ §ventykloje. Kaip ji atstovauja K‚‰†ai?
Gal truput£ apie tai?
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rŒla Prabhupƒda: Jłs¤ niekas nei§mok¢ matyti K‚‰†os, tod¢l dabar
Jis maloningai apsirei§kia prie§ jłs¤ akis. Jłs matote med£ bei akmen£,
ta¦iau nematote dvasios. Tarkim, jłs¤ t¢vas ligonin¢je mir§ta. Jłs raudate §alia jo lovos: ÀMano t¢vas paliko mane!Ð Bet kod¢l jłs manote,
kad jis jus paliko? Kas jus paliko?
Sandy Nixon: Na, jo dvasia.
rŒla Prabhupƒda: Ar jłs mat¢te t dvasi ?
Sandy Nixon: Ne.
rŒla Prabhupƒda: Taigi jłs negalite matyti dvasios, o Dievas yra
Auk§¦iausioji Dvasia. I§ esm¢s, Jis yra viskas Ä ir dvasia, ir materija,
bet jłs negalite matyti Jo, kaip dvasin¢s błtyb¢s. Tod¢l, i§ Savo begalin¢s malon¢s, Jis apsirei§kia medin¢s ar akmenin¢s Dievyb¢s forma,
kad gal¢tum¢te J£ matyti.
Sandy Nixon: Nuo§ird¨iai jums d¢koju.
rŒla Prabhupƒda: Hare K‚‰†a!
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Dievo apibr¢¨imas
·iuolaikinis ¨mogus Diev suvokia labai £vairiai. Vaikai link¡ manyti,
kad Dievas Ä tai baltabarzdis senelis, o daugeliui suaugusi¤j¤ Jis
yra nematoma j¢ga, id¢ja, ¨monija, visata ar net pats ¨mogus. ·ioje
paskaitoje rŒla Prabhupƒda nuodugniai apibdina K‚‰†os s mon¢s
koncepcij , netik¢tai, i§ labai arti pa¨velgia £ Diev .
Ponios ir ponai, nuo§ird¨iai d¢koju jums u¨ tai, kad randate j¢g¤ ir
laiko dalyvauti K‚‰†os s mon¢s jud¢jime. Kai 1966 metais Niujorke
§i organizacija buvo £registruota, vienas młs¤ bi¦iulis pasiłl¢ j pavadinti Dievo s mon¢s organizacija. Jam atrod¢, kad vardas ÀK‚‰†aÐ Ä
sektanti§kas. ¸odyne nurodoma, kad K‚‰†a yra induist¤ dievo vardas.
Ta¦iau i§ esm¢s, jei koks nors vardas ir gali błti priskirtas Dievui, tai
tas vardas Ä K‚‰†a.
Ties sakant, Dievas neturi konkretaus vardo. Sakydami, kad Dievas
neturi vardo, turime galvoje tai, kad niekas ne¨ino, kiek Jo vard¤.
Kadangi Dievas beribis, tai ir Jo vard¤ yra be galo daug. Tod¢l mes
negalime pasirinkti kokio vieno vardo. Antai K‚‰†a kartais vadinamas YaŁodƒ-nandana Ä motinos YaŁodos słnumi, o kartais DevakŒnandana Ä DevakŒ słnumi. Kartais Vasudeva-nandana Ä Vasudevos
słnumi, o kartais Nanda-nandana Ä Nandos słnumi. Jis vadinamas
ir Pƒrtha-sƒrathi. Vardas ÀPƒrtha-sƒrathiÐ nurodo, kad K‚‰†a buvo
Arjunos, kur£ kartais vadina Pƒrtha, P‚thos słnumi, ve¨¢jas.
Dievas turi daug atsidavusi¤ pasek¢j¤, ir su kiekvienu j¤ Dievo
santykiai vis kitokie. Atsi¨velgiant £ tuos santykius, Jam ir suteikiami vardai. Kadangi Jo pasek¢j¤ be galo daug ir be galo daug santyki¤, begalinis yra ir Jo vard¤ skai¦ius. Mes negalime i§skirti kurio
nors vieno vardo. Ta¦iau vardas ÀK‚‰†aÐ rei§kia Àvis¤ patraukliausiasÐ. Dievas ¨avi visus; tai ¨od¨io Dievas apibr¢¨imas. Esame mat¡
daug K‚‰†os atvaizd¤ ir ¨inome, kad Jis ¨avi karves, ver§elius, pauk§¦ius, ¨v¢ris, med¨ius, augalus ir netgi V‚ndƒvanos vanden£. Juo ¨avisi
piemen¢liai, gop¢s, Nanda Mahƒrƒja, Pƒ†ˆavos ir visa ¨monija. Tod¢l
jei ir galima pavadinti Diev kokiu nors vienu vardu, tai tas vardas Ä
K‚‰†a.
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ParƒŁara Muni, didis i§min¦ius ir Vyƒsadevos Ä Ved¤ ra§t¤ sudarytojo t¢vas, pateikia tok£ Dievo apibr¢¨im :
aivaryasya samagrasya
vŒryasya yaasa‹ rŒya‹
jŠƒna-vairƒgyayo caiva
‰a††ƒ„ bhaga itŒ…ganƒ
[ÀVi‰†u Purƒ†aÐ 6.5.47]
ParƒŁara Muni apibr¢¨ia Bhagavƒn , Auk§¦iausi j£ Dievo Asmen£,
kaip t , kuriam priklauso visos §e§ios vertenyb¢s: absoliuti j¢ga, §lov¢,
turtai, ¨inojimas, gro¨is ir atsi¨ad¢jimas.
Bhagavƒnas, Auk§¦iausiasis Dievo Asmuo, yra vis¤ turt¤ savininkas.
Pasaulyje daug turtuoli¤, ta¦iau n¢ vienas negali pasigirti, kad jam
priklauso visi turtai. Niekas negali tvirtinti, kad u¨ j£ n¢ra turtingesnio. Tuo tarpu i§ ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ su¨inome, kad błdamas §ioje
¨em¢je K‚‰†a tur¢jo 16 108 ¨monas, kuri¤ kiekviena gyveno brangakmeniais i§puo§tuose marmuro rłmuose. Rłm¤ kambariuose buvo gausyb¢ bald¤ i§ dramblio kaulo ir aukso, viskas tvisk¢jo didele prabanga.
ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ vaizd¨iai tai apra§o. ¸monijos istorijoje nerasime n¢ vienos asmenyb¢s, kuri tur¢t¤ §e§iolika tłkstan¦i¤ ¨mon¤ arba
§e§iolika tłkstan¦i¤ rłm¤. K‚‰†ai nereik¢jo pas ¨monas paeiliui lankytis Ä Jis buvo vienu metu visuose rłmuose. Tai rei§kia, kad Jis pasidaugino £ 16 108 pavidalus. Paprastam ¨mogui tai ne£manoma, ta¦iau
Dievui tai visai paprasta. Jei Dievas neribotas, Jis gali sukurti ir neribotai daug Savo pavidal¤, antraip ¨odis neribotas netur¢t¤ prasm¢s.
Dievas Ä visagalis; Jis be joki¤ sunkum¤ gali i§laikyti ne tik §e§iolika
tłkstan¦i¤, bet ir §e§iolika milijon¤ ¨mon¤, antraip prasm¢s netur¢t¤
ir ¨odis visagalis.
Visos §ios savyb¢s tikrai patrauklios. I§ patirties ¨inome, kad materialiame pasaulyje turtai daro ¨mog¤ patraukl¤. Pavyzd¨iui, Amerikoje
labai patrauklłs Rockefelleris ir Fordas, nes jie turtingi. Jie patrauklłs,
nors jiems priklauso ir ne visi pasaulio turtai. Koks gi tada patrauklus
tur¢t¤ błti Dievas Ä vis¤ turt¤ savininkas?
K‚‰†a pasi¨ymi ir neribota j¢ga. Ta j¢ga glłd¢jo Jame nuo pat gimimo. Kai K‚‰†a tebuvo trij¤ m¢nesi¤, demon¢ Płtanƒ band¢ J£ nu¨udyti, ta¦iau pati ¨uvo nuo K‚‰†os rankos. Toks yra Dievas. Dievas nuo
pat prad¨i¤ yra Dievas. Dievu netampama kokios nors meditacijos ar
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mistin¢s j¢gos d¢ka. K‚‰†a Ä ne toks Dievas. K‚‰†a buvo Dievas nuo
tos akimirkos, kai tik at¢jo £ §£ pasaul£.
Neribota yra ir K‚‰†os §lov¢. ¸inoma, mes esam K‚‰†os bhaktai,
tod¢l natłralu, kad J£ pa¨£stam ir §lovinam, ta¦iau ir be młs¤ milijonams pasaulio ¨moni¤ ¨inoma ÀBhagavad-gŒtosÐ §lov¢. ÀBhagavadgŒt Ð skaito viso pasaulio filosofai, psichologai ir tikintieji. Młs¤
ÀBhagavad-gŒtƒ, kokia ji yraÐ taip pat noriai perkama. O perka j tod¢l,
kad ji Ä grynas auksas. Yra daug ÀBhagavad-gŒtosÐ vertim¤, ta¦iau
jie neperteikia originalo prasm¢s. Młs¤ ÀBhagavad-gŒtaÐ domimasi
labiau, kadangi mes pateikiame j toki , kokia ji yra. ÀBhagavad-gŒtosÐ
§lov¢ Ä tai K‚‰†os §lov¢.
Begalinis K‚‰†os gro¨is taip pat yra did¨iulis Jo turtas. K‚‰†a, kaip ir
visi Jo palydovai, yra nepaprastai gra¨us. Kas pra¢jus£ gyvenim buvo
dorovingas, tam materialiame pasaulyje suteikiama galimyb¢ gimti
geroje §eimoje ir §alyje. Amerikie¦iai labai turtingi ir gra¨łs ¨mon¢s
ir §iuos turtus jie gavo u¨ savo doroving veikl . Savo mokslo laim¢jimais, turtais, gro¨iu ir kt. amerikie¦iai traukia viso pasaulio ¨mones.
Visatos mastu młs¤ planeta visai nereik§minga ir vis d¢lto viena §ios
planetos §alis Ä Amerika Ä tokia patraukli. Mes tegalime £sivaizduoti,
kiek daug ¨aving¤ savybi¤ turi Dievas, kuris yra viso kosminio pasaulio
kłr¢jas. Koks gra¨us tur¢t¤ błti tas, kuris sukłr¢ vis gro¨£!
¸mogus ¨avi ne vien tik savo gro¨iu, bet ir mokytumu. Mokslininkas ar filosofas gali błti patrauklus savo mokytumu, ta¦iau ar yra
mokslas, didingesnis u¨ t , kur£ ÀBhagavad-gŒtojeÐ perteik¢ K‚‰†a?
Niekas pasaulyje neprilygsta §iam mokslui. K‚‰†a pasi¨ymi ir visi§ku atsi¨ad¢jimu (vairƒgya). Materialus pasaulis labai didelis ir viskas
¦ia vyksta K‚‰†os valia, bet Jo Paties ¦ia n¢ra. Didel¢ gamykla veikia
net ir nesant jos savininkui. Taip K‚‰†os pad¢j¢j¤ pusdievi¤ valdomos
veikia ir K‚‰†os galios. K‚‰†a yra nuo§aly materialaus pasaulio. Visa
tai apra§o apreik§tieji ra§tai.
Taigi Dievas turi daugyb¡ vard¤, kurie atitinka Jo darbus. ÀK‚‰†aÐ
Jis vadinamas tod¢l, kad turi daugyb¡ verting¤ savybi¤ ir kad tos savyb¢s ¨avi kiekvien . Ved¤ ra§tai tvirtina, kad Dievas turi daug vard¤,
ta¦iau vardas ÀK‚‰†aÐ yra svarbiausias.
K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo tikslas Ä skelbti Dievo vard , Dievo §lov¡,
Dievo darbus, Dievo gro¨£ ir Dievo meil¡. Materialus pasaulis labai
£vairus, bet visa tai, k mes jame matome, yra K‚‰†oje. Ry§kiausiai
i§siskiriantis materialaus pasaulio bruo¨as Ä seksas. Jis irgi błdingas
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K‚‰†ai. Mes garbiname Rƒdh ir K‚‰† . Rƒdhƒ ir K‚‰†a vienas kitam
jau¦ia potrauk£, ta¦iau materialus ir dvasinis potraukis n¢ra tas pat.
K‚‰†oje seksas yra tikras, o ¦ia, materialiame pasaulyje, jis netikras.
Viskas, su kuo susiduriame materialiame pasaulyje, egzistuoja ir dvasiniame pasaulyje, ta¦iau materialiame pasaulyje tai neturi tikros vert¢s
ir t¢ra atspindys. Parduotuvi¤ vitrinose pristatyta daug maneken¤,
ta¦iau jie niekam nerłpi, nes visi ¨ino, kad jie netikri. Manekenas gali
błti labai gra¨us, ta¦iau jis Ä netikras. Matydami gra¨i moter£, vyrai
ja ¨avisi, nes mano, kad ji tikra. Ta¦iau i§ ties¤ ir ÀgyvaÐ taip pat yra
negyva, nes kłnas v¢lgi tik materijos gniu¨ulas, ir, sielai i§ jo pasitraukus, niekas £ tariamai dail¤ moters kłn net pa¨velgti nebenori.
Tikrasis patrauklumo veiksnys, tikroji jo j¢ga yra dvasin¢ siela.
Materialiame pasaulyje viskas padaryta i§ negyvos materijos, tod¢l
jis t¢ra imitacija. Daikt¤ tikrov¢ egzistuoja dvasiniame pasaulyje. Kas
yra dvasinis pasaulis, galima suvokti perskai¦ius ÀBhagavad-gŒt Ð. Joje
pateikiamas toks apra§ymas:
paras tasmƒt tu bhƒvo 'nyo
'vyakto 'vyaktƒt sanƒtana‹
ya‹ sa sarve‰u bhte‰u
nayatsu na vinayati
ÀBet yra ir kita gamta, am¨ina ir transcendentali §ios i§reik§tos ir nei§reik§tos materijos at¨vilgiu. Ji auk§¦iausia ir niekad nesunaikinama.
Kai §io pasaulio nelieka, toji dalis i§lieka kaip buvus.Ð [ÀBhagavadgŒtƒÐ 8.20]
Mokslininkai nori apskai¦iuoti materialaus pasaulio dyd£, ta¦iau
ne¨ino, nuo ko prad¢ti. Vien nukeliauti £ artimiausi ¨vaig¨d¡ jiems
prireikt¤ tłkstantme¦i¤, o k jau kalb¢ti apie dvasin£ pasaul£? Jei materialaus pasaulio mes negalime pa¨inti, i§ kur mums ¨inoti, kas yra u¨
jo rib¤? Tai rei§kia, jog ¨ini¤ mes tur¢tume semtis i§ autoriteting¤
§altini¤.
Autoritetingiausias §altinis yra K‚‰†a, nes Jis yra vis¤ ¨ini¤ §altinis. Niekas n¢ra i§mintingesnis ir nei§mano daugiau u¨ K‚‰† . K‚‰†a
mums sako, kad anapus §io materialaus pasaulio plyti dvasinis dangus,
kuriame nesuskai¦iuojama daugyb¢ planet¤. Tas dangus nepalyginamai platesnis u¨ material¤j£ kosmos , kuris tesudaro vien ketvirtadal£ visos kłrinijos. Gyvosios materialaus pasaulio esyb¢s Ä irgi tik ma¨a
21

Sav¡s pa¨inimo mokslas
visos kłrinijos gyv¤ esybi¤ dalis. Materialus pasaulis lyginamas su kal¢jimu: kaliniai sudaro tik nedidel¡ gyventoj¤ dal£, o gyvos materialaus
pasaulio esyb¢s t¢ra ma¨a vis¤ gyv¤ esybi¤ dalis.
³ material¤ pasaul£ siun¦iami mai§taujantys prie§ Diev nusikalt¢liai.
Kartais nusikalt¢liai sako, kad £ vald¨i jiems nusispjauti, ta¦iau nepaisant j¤ po¨iłrio jie suimami ir baud¨iami. Taip ir gyvos esyb¢s, kurios
pasiskelbia nebenorin¦ios paklusti Dievui, yra siun¦iamos £ material¤j£
pasaul£.
Visos gyvos esyb¢s savo esme yra neatsiejamos Dievo dalel¢s ir
su Dievu jas sieja t¢vo ir vaik¤ santykiai. Krik§¦ionys Diev taip pat
laiko auk§¦iausiuoju t¢vu. Jie eina £ ba¨ny¦i ir meld¨iasi: ÀT¢ve młs¤,
kurs esi danguje!Ð Dievo T¢vo s voka aptinkama ir ÀBhagavad-gŒtojeÐ
[14.4]:
sarva-yoni‰u kaunteya
mrtaya‹ sambhavanti yƒ‹
tƒsƒ„ brahma mahad yonir
aha„ bŒja-prada‹ pitƒ
ÀReikia suprasti, kad visos gyvyb¢s rł§ys, o KuntŒ słnau, tod¢l ir
egzistuoja, kad gimsta i§ materialios gamtos £s¦i¤, o A§ esu s¢kl
duodantis t¢vas.Ð
Yra 8 400 000 gyvyb¢s rł§i¤, tarp j¤ Ä vandens gyviai, augalai, pauk§¦iai, ¨v¢rys, vabzd¨iai ir ¨mon¢s. Dauguma ¨moni¤ rł§i¤ yra necivilizuotos, o i§ nedaugelio civilizuot¤ rł§i¤ ¨moni¤ tik vienas kitas
gyvena religingai. I§ daugyb¢s vadinam¤j¤ religing¤ ¨moni¤ dauguma
tapatina save su kłnu ir sako: ÀA§ induistasÐ, ÀA§ musulmonasÐ, ÀA§
krik§¦ionisÐ ir t. t. Vieni u¨siima filantropija, kiti §elpia varg§us, treti
atidaro mokyklas ar ligonines. ·is altruizmo kelias vadinasi karmakƒ†ˆa. I§ milijon¤ toki¤ karma-kƒ†ˆ¨i¤ gal ir atsirast¤ koks vienas
jŠƒnis (Àtas, kuris ¨inoÐ). I§ milijon¤ jŠƒni¤ gal koks vienas kitas yra
pasiek¡s i§sivadavim , o i§ milijard¤ i§sivadavusi¤j¤ siel¤ gal tik viena
kita gali pa¨inti K‚‰† . Tokia tad yra K‚‰†os pad¢tis. Pasak Paties
K‚‰†os ÀBhagavad-gŒtojeÐ [7.3]:
manu‰yƒ†ƒ„ sahasre‰u
kacid yatati siddhaye
yatatƒm api siddhƒnƒ„
kacin mƒ„ vetti tattvata‹
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ÀI§ daugelio tłkstan¦i¤ ¨moni¤ galbłt vienas ver¨iasi £ tobulum , o i§
tobulum pasiekusi¤j¤ vargu ar nors vienas i§ ties¤ Mane pa¨ino.Ð
Taigi suvokti K‚‰† labai sunku. Ir nors Dievo suvokimas Ä sud¢tingas dalykas, ÀBhagavad-gŒtojeÐ Dievas Pats pasakoja apie Save.
Jis sako: ÀA§ esu toks ir toks. ·tai materiali gamta, o §tai Ä dvasin¢. Gyvosios esyb¢s tokios, o Auk§¦iausioji Siela tokia.Ð ÀBhagavadgŒtojeÐ viskas i§samiai apra§yta. Nors pa¨inti Diev labai sunku, ta¦iau
§i kliłtis lengvai £veikiama, kai Dievas Pats i§d¢sto mums Savo ¨inias.
I§ tikr¤j¤ tai vienintelis błdas, leid¨iantis pa¨inti Diev . Vien samprotavimais Dievo nesuvoksime, nes Dievas yra beribis, o mes Ä riboti.
Labai ribotos ir młs¤ ¨inios bei patyrimas, tad kaip pa¨insime tai, kas
neribota? Berib£ pa¨insime tik tik¢dami Jo ¨od¨iu. Toks pa¨inimas ir
rei§kia młs¤ tobulum .
Spekuliatyvus Dievo pa¨inimas niekur młs¤ nenuves. Berniukui,
kuris nori su¨inoti, kas jo t¢vas, papras¦iausia Ä pasiklausti motinos.
Ir motina atsakys: À·tai tavo t¢vas.Ð Toks yra tobulas pa¨inimo błdas.
¸inoma, galima m¢ginti atsp¢ti: gal §is vyras mano t¢vas, o gal anas,
arba apklausti vis miest : ÀJłs ne mano t¢vas? O gal jłs mano t¢vas?Ð
Ta¦iau taip £gytos ¨inios niekada nebus tobulos. Taip ¨mogus niekada
neras savo t¢vo. Papras¦iausia Ä su¨inoti tai i§ autoriteto, §iuo atveju, i§
motinos. Tereikia jai pasakyti: À·tai tavo t¢vas, mano berniukÐ, ir mes
su¨inosime ties . Tokiu pat keliu £gyjamos ir transcendentin¢s ¨inios.
Prie§ tai a§ kalb¢jau apie dvasin£ pasaul£. Jis negali błti młs¤ spekuliatyvi¤ samprotavim¤ objektas. Dievas sako: ÀEgzistuoja dvasinis
pasaulis, jis Ä Mano pagrindin¢ buvein¢.Ð Taip mes gauname ¨ini¤ i§
K‚‰†os Ä auk§¦iausiojo autoriteto. Mes galime błti ir netobuli, ta¦iau
młs¤ ¨inios bus tobulos, kadangi gavome jas i§ tobulo §altinio.
K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo tikslas Ä suteikti ¨mogui tobulas ¨inias.
·ios ¨inios leis ¨mogui suprasti, kas yra jis, kas yra Dievas, kas yra
materialus pasaulis, kod¢l ¦ia atsidłr¢me, kod¢l turime patirti tiek
daug varg¤ bei nelaimi¤ ir kod¢l turime mirti. Savaime ai§ku, mirti
niekas nenori, ta¦iau mirtis neaplenks młs¤. Niekas nenori pasenti,
bet senatv¢s vis tiek sulauksime. Niekas nenori patirti ligos kan¦i¤,
bet j¤ nepavyks i§vengti. ·tai tikrosios ¨mogaus gyvenimo problemos,
ir jas dar reik¢s spr¡sti. Civilizacija stengiasi, kad ¨mogus gal¢t¤ kuo
skaniau valgyti, kuo patogiau miegoti, daugintis ir kuo geriau gintis,
ta¦iau ne §ias problemas mes turime spr¡sti. Miega ir ¨mogus, ir §uo.
Jeigu ¨mogus miega puikiame bute, tai dar nerei§kia, kad jis kuo
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nors prana§esnis u¨ §un£. Juk ir vienas, ir kitas daro t pat£ Ä miega.
Stengdamasis labiau apsisaugoti, ¨mogus i§rado atomin£ ginkl , ta¦iau
§uo turi dantis bei nagus ir taip pat gali apsiginti. Ginasi ir vienas,
ir kitas. ¸mogus negali błti tikras, jog, tur¢damas atomin¡ bomb ,
u¨kariaus vis pasaul£ ir visat . Tai ne£manoma. Gal ¨mogus tobuliau
ginasi, gard¨iau valgo, geresniame gulte miega ir poruojasi, ta¦iau tai
joks pa¨angos rodiklis. Tokiai jo pa¨angai geriausiai tinka rafinuoto
gyvuli§kumo vardas, ir tiek.
Tikroji pa¨anga Ä pa¨inti Diev . Jei stokojame ¨ini¤ apie Diev ,
nedaug tepa¨eng¢me £ priek£. Daugyb¢ niek§¤ neigia Dievo buvim ,
nes jei Dievo n¢ra, galima ir toliau ramiausiai daryti nuod¢mes. Gal
jiems ir paranku manyti, kad Dievo n¢ra, bet Dievas vien d¢l to, kad
J£ neigsime, nemirs. Dievas yra, ir yra Jo vald¨ia. Jo valia pateka saul¢
ir m¢nuo, Jo valia teka up¢s, nuolat patvinsta ir atslłgsta vandenynai. Taigi viskas yra Jo valioje. Kai visur vie§patauja tokia tvarka,
kaip galima błti realistu, manant, kad Dievas mir¡s? Jei n¢ra tvarkos,
galime teigti, kad n¢ra ir vald¨ios, bet jei tvarka ideali, kaip galime
tvirtinti, kad n¢ra vald¨ios? ¸mon¢s nepa¨£sta Dievo, tod¢l sako, kad
Dievas mir¡s, kad Jo n¢ra arba kad Dievas neturi pavidalo. Ta¦iau
mes tvirtai £sitikin¡, kad Dievas yra ir kad Dievas Ä K‚‰†a. Tod¢l mes
garbiname J£. Toks yra K‚‰†os s mon¢s kelias. Pasistenkite j£ suvokti.
Nuo§ird¨iai jums d¢koju.
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Siel¤ persiknijimas
ir btis anapus

1976 m. rugpjt£ kelet savai¦i¤ rŒla Prabhupƒda vie§¢jo Bhaktivedanta
Manor dvare, penkiolika myli¤ £ §iaur¡ nuo Londono. Tuo metu Mike
Robinsonas i§ ÀLondon Broadcasting CompanyÐ pa¢m¢ i§ Prabhupƒdos
interviu jo kabinete. Pokalbyje, kuris netrukus buvo transliuojamas per
radij , rŒla Prabhupƒda pa¨ym¢jo, kad K‚‰†os s mon¢ Ä tai Àne kokia
nors ritualin¢ ceremonija Àa§ tikiu, js tikiteÐ, bet gili filosofin¢ sistema,
kuri ai§kiai ir glaustai d¢sto moksl apie siel¤ persiknijim .
Mike Robinsonas: Ar negal¢tum¢te papasakoti, kuo jłs tikite Ä koks
Hare K‚‰†a jud¢jimo filosofinis pagrindas?
rŒla Prabhupƒda: Vis¤ pirma, K‚‰†os s mon¢ Ä tai ne tik¢jimo dalykas, o mokslas. Pirmasis ¨ingsnis Ä suvokti skirtum tarp gyvo ir
negyvo kłno. Kuo jie skiriasi? Ogi tuo, kad mir§tant dvasin¢ siela,
arba gyvyb¢s j¢ga, palieka kłn . Tod¢l kłn ir vadina Ànegyvu.Ð Taigi
yra du dalykai: kłnas ir gyvyb¢s j¢ga §iame kłne. Mes kalbame apie
glłdin¦i kłne gyvyb¢s j¢g . Tuo dvasinis K‚‰†os s mon¢s mokslas ir
skiriasi nuo paprasto materialistinio mokslo. Tod¢l prad¨ioje paprastam ¨mogui labai sunku deramai £vertinti młs¤ jud¢jim . Pirmiausia
reikia suvokti, kad esi siela, kad tu Ä ka¨kas skirtinga nuo kłno.
Mike Robinsonas: Ir kada gi mes tai suvokiame?
rŒla Prabhupƒda: Suprasti tai galima kad ir dabar, tereikia §iek tiek
nuovokos. ·tai auga kłdikis, jis tampa berniuku, berniukas tampa jaunuoliu, jaunuolis Ä suaugusiu ¨mogumi, o §is Ä seniu. Nors vis t
laik Ä nuo vaikyst¢s iki senatv¢s Ä ¨mogaus kłnas be perstojo kinta,
jis jau¦iasi es s tas pats ¨mogus, ta pati asmenyb¢. Taigi kłnas kei¦iasi, o tai, kas gyvena kłne, siela, i§lieka nepakitusi. Per§asi logi§ka
i§vada, kad tada, kai młs¤ dabartinis kłnas mir§ta, mes gauname kit .
Tai vadinasi sielos persikłnijimas.
Mike Robinsonas: ¸od¨iu, kai ¨mogus mir§ta, i§ tikr¤j¤ mir§ta tik jo
fizinis kłnas?
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rŒla Prabhupƒda: Taip. Tai labai i§samiai paai§kinta ÀBhagavadgŒtojeÐ [2.20]: na jƒyate mriyate vƒ kadƒcin . . . na hanyate hanyamƒne
arŒre.
Mike Robinsonas: Ar da¨nai cituojate?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Mes daug cituojame. K‚‰†os s mon¢ Ä rimtas
mokslas, o ne paprasta religija. [Bhaktui] Rask ÀBhagavad-gŒtojeÐ §£
posm .
Mokinys:
na jƒyate mriyate vƒ kadƒcin
nƒya„ bhtvƒ bhavitƒ vƒ na bhya‹
ajo nitya‹ ƒvato 'ya„ purƒ†o
na hanyate hanyamƒne arŒre
ÀSiela niekada negimsta ir nemir§ta. Ji neatsirado praeityje, neatsiranda dabar ir neatsiras ateityje. Ji negimusi, am¨ina, visad esanti,
pirmin¢. Ji ne¨łva, nu¨ud¨ius kłn .Ð
Mike Robinsonas: Labai d¢koju u¨ perskaitytus ¨od¨ius. Gal §iek tiek
pla¦iau apie tai? Jei siela nemir§ta, tai ar visos sielos po mirties eina
pas Diev ?
rŒla Prabhupƒda: Nebłtinai. Jei ¨mogus tam pasireng¡s Ä jei §iame
gyvenime jis pasiruo§ia sugr£¨ti namo, atgal pas Diev , Ä tada jis eina
tenai. Jei jis nepasireng¡s, tada gauna kit material¤ kłn . Egzistuoja
8 400 000 £vairi¤ gyvyb¢s form¤. ¸mogui gamtos d¢sniai suteikia kłn ,
kuris atitinka jo norus ir karm . ·tai ¨mogus u¨sikre¦ia kokia nors
liga, ir neilgai trukus pasirei§kia jos simptomai. Argi tai taip sunku
suprasti?
Mike Robinsonas: Visa tai labai sunku suprasti.
rŒla Prabhupƒda: Tarkim, kas nors u¨sikr¢t¢ raupais. ·ios ligos
simptomai pasirei§kia po septyni¤ dien¤. Kaip §is periodas vadinasi?
Mike Robinsonas: Inkubacinis?
rŒla Prabhupƒda: Inkubacinis. Taigi ligos negalima i§vengti. Jei jau
u¨sikr¢t¢te liga, tai pagal gamtos d¢snius ji pl¢tosis. Lygiai taip §£
gyvenim jłs kontaktuojate su £vairiomis materialios gamtos gu†omis,
ir §ie kontaktai nulemia, kok£ kłn gausite kit gyvenim . Visa tai
valdo grie¨ti gamtos d¢sniai. Gamtos d¢sniai kontroliuoja kiekvien Ä ¨mon¢s yra visi§kai priklausomi, Ä ta¦iau per savo nei§manym
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jie mano, kad yra laisvi. Jie n¢ra laisvi, jie tik £sivaizduoja es laisvi,
nors i§ tikr¤j¤ jie yra visi§koje gamtos d¢sni¤ vald¨ioje. Taigi kit jłs¤
gimim nulems jłs¤ veikla, kuri gali błti nuod¢minga ar dorovinga.
Mike Robinsonas: Jłs¤ Ekscelencija, ar negal¢tum¢te trumpam gr£¨ti
prie to, k tik pasak¢te? Jłs teig¢te, kad niekas n¢ra laisvas. Ar jłs tuo
norite pasakyti, kad, gyvendami dor gyvenim , mes tam tikra prasme
nulemiame sau ger ateit£?
rŒla Prabhupƒda: Taip.
Mike Robinsonas: Vadinasi, mes galime laisvai rinktis tai, kas, młs¤
nuomone, yra svarbiausia. Religija yra svarbi, nes jei tikime Diev ir
dorai gyvename . . .
rŒla Prabhupƒda: Nepainiokite ¦ia tik¢jimo. Tik¢jimas ¦ia niekuo
d¢tas. Tai d¢snis. Imkime vald¨i . Galite tik¢ti, galite netik¢ti, ta¦iau
jei nusi¨engsite £statymui, vald¨ia jus nubaus. Analogi§kai, tikite jłs ar
ne, Dievas yra. Jei netikite Diev ir darote, kas jums patinka, gamtos
d¢sniai jus nubaus.
Mike Robinsonas: Suprantu. Ar svarbu, koki religij i§pa¨£sta
¨mogus? Ar błtinai jis turi tapti K‚‰†os bhaktas?
rŒla Prabhupƒda: Religija ¦ia niekuo d¢ta. Tai mokslo dalykai. Jłs Ä
dvasin¢ błtyb¢, bet kadangi esate materijos s lygotas, jus valdo materialios gamtos d¢sniai. Taigi jłs galite i§pa¨inti krik§¦ionyb¡, o a§ Ä
induizm , ta¦iau tai nerei§kia, kad jłs pasensite, o a§ ne. Mes kalbame
apie moksl , kuris teigia, kad visi sensta. Tai gamtos d¢snis. Nemanykit, kad jłs pasensite, nes esate krik§¦ionis, o a§ nepasensiu, nes esu
induistas. Sensta visi. Lygiai taip gamtos d¢sniai veikia visus, nesvarbu,
kuri religij jie i§pa¨int¤.
Mike Robinsonas: Taigi jłs teigiate, kad t¢ra vienas Dievas, kuris visus
mus valdo?
rŒla Prabhupƒda: Yra vienas Dievas ir vieni gamtos d¢sniai, ir visi
esame §i¤ d¢sni¤ vald¨ioje. Mus valdo Auk§¦iausiasis. Ir jeigu mes
manome, kad esame laisvi ir tod¢l galime daryti, kas tik mums patinka,
taip rodome tiktai savo kvailum .
Mike Robinsonas: Suprantu. Gal paai§kintum¢t, k ypatingo teikia
¨mogui tai, kad jis yra Hare K‚‰†a jud¢jimo narys?
rŒla Prabhupƒda: Hare K‚‰†a jud¢jimas skirtas tiems, kurie rimtai
nusiteik¡ suvokti §£ moksl . Negali błti n¢ kalbos apie tai, kad mes
esame kokia nors sektanti§ka grupuot¢. Ne. Prie młs¤ kiekvienas
gali prisid¢ti. Priimame ir koled¨¤ studentus. Jłs galite błti krik§¦io27
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nis, induistas, musulmonas Ä tai nesvarbu. K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas
atviras kiekvienam, kuris nori suprasti Dievo moksl .
Mike Robinsonas: Kas pasikeis ¨mogaus gyvenime, jei jis mokysis błti
Hare K‚‰†a pasek¢ju?
rŒla Prabhupƒda: Prasid¢s tikrieji jo mokslai. Pirmiausia reikia suprasti, kad a§ Ä dvasin¢ siela. O kadangi esu dvasin¢ siela, mano kłnas
kinta. Tai Ä dvasinio pa¨inimo ab¢c¢l¢. Taigi kai jłs¤ kłnas mir§ta,
¨łsta, pats jłs ne¨łstate. Jłs gaunate kit kłn Ä tarsi persivilktum¢t §vark ir mar§kinius. Jei rytoj pas mane ateisite, vilk¢damas
kitais mar§kiniais ir §varku, ar tai reik§, kad esate kitas asmuo? Ne.
Lygiai taip pat kaskart, kai jłs mir§tate, kei¦iasi jłs¤ kłnas, ta¦iau
js pats Ä dvasin¢ siela, kuri glłdi kłne, Ä i§liekate nepakit¡s. ·itai
błtina suprasti. Tada bus galima ¨engti ir kit ¨ingsn£ K‚‰†os s mon¢s
moksle.
Mike Robinsonas: Kai kas ima ai§k¢ti, ta¦iau man sunkiai suvokiama,
kaip tai susij¡ su błriais jłs¤ pasek¢j¤, dalinan¦i¤ Oksfordo gatv¢je
Hare K‚‰†a literatłr ?
rŒla Prabhupƒda: ·ios literatłros tikslas Ä £tikinti ¨mones dvasinio
gyvenimo reikalingumu.
Mike Robinsonas: Ir jums i§ties nerłpi, prisid¢s ¨mon¢s prie Hare
K‚‰†a jud¢jimo ar ne?
rŒla Prabhupƒda: Tai nesvarbu. Młs¤ misija yra §viesti ¨mones.
¸mon¢s skendi tamsyb¢je; jie gyvena iliuzij¤ pasaulyje, manydami, kad
mirus j¤ kłnui viskam ateina galas. Tai kvailyst¢.
Mike Robinsonas: I§ esm¢s jłs tenorite pasakyti jiems, kad gyvenimas
turi dar ir dvasin¡ pus¡?
rŒla Prabhupƒda: Pirmiausia mums rłpi pasakyti, kad jłs esate ne §is
kłnas, kad kłnas Ä tai tik jłs¤ apvalkalas (jłs¤ §varkas ir mar§kiniai)
ir kad §iame kłne jłs gyvenate.
Mike Robinsonas: Taip, manau, kad dabar jau suprantu jłs¤ mint£.
Nor¢¦iau prat¡sti młs¤ pokalb£ Ä jłs sak¢te, kad nuo to, kaip gyvename dabar, priklauso gyvenimas po mirties ir kad kit młs¤ gyvenim
lemia gamtos d¢sniai. Kaip vyksta siel¤ persikłnijimas?
rŒla Prabhupƒda: Tai labai subtilus procesas. Młs¤ materialioms
akims dvasin¢ siela yra nematoma. Ji Ä atomo dyd¨io. Suirus fiziniam
kłnui, kur£ sudaro jutimai, kraujas, kaulai, riebalai ir t. t., subtilusis proto, intelekto ir ego kłnas egzistuoja toliau. Mir§tant subtilusis kłnas perne§a mikroskopin¡ dvasin¡ siel £ kit fizin£ kłn . ·is
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procesas pana§us £ kvapo sklidim oru. Niekas nemato i§ kur sklinda
ro¨i¤ kvapas, ta¦iau ¨inome, kad jis sklinda oru. Jłs nematote, kaip
tai vyksta, bet tai vyksta. Toks pat subtilus yra ir siel¤ persikłnijimo
procesas. Atsi¨velgiant £ s mon¢s błsen mirties metu, mikroskopin¢
dvasin¢ siela su t¢vo s¢kla patenka £ motinos £s¦ias ir suformuoja tam
tikro tipo kłn , kur£ jai duoda motina. Tai gali błti ¨mogaus, kat¢s,
§uns ar koks kitas kłnas.
Mike Robinsonas: Jłs norite pasakyti, kad prie§ §£ gyvenim mes jau
esame ka¨kuo buv¡?
rŒla Prabhupƒda: Taip.
Mike Robinsonas: Ir kit gyvenim v¢l ka¨kuo błsime?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Kadangi esate am¨inas. Priklausomai nuo
jłs¤ veiklos, tiesiog pasikeis jłs¤ kłnas. Tod¢l jums tur¢t¤ rłp¢ti su¨inoti, kaip sustabdyti transmigracij , kaip i§likti savo pirmaprad¨iu,
dvasiniu kłnu. Tokia K‚‰†os s mon¢s esm¢.
Mike Robinsonas: Ai§ku. Vadinasi, jei i§siugdysiu K‚‰†os s mon¡,
neberizikuosiu atgimti §unimi?
rŒla Prabhupƒda: Taip. [Bhaktui] Surask posm : janma karma ca me
divyam . . .
Mokinys:
janma karma ca me divyam
eva„ yo vetti tattvata‹
tyaktvƒ deha„ punar janma
naiti mƒm eti so 'rjuna
ÀO Arjuna, kas suvokia transcendentin¡ Mano at¢jimo ir ¨ygi¤ esm¡,
tas, palik¡s kłn , daugiau nebegimsta materialiame pasaulyje, bet eina
£ am¨in j Mano buvein¡.Ð [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 4.9]
rŒla Prabhupƒda: Dievas sako: ÀKiekvienas, kuris pa¨£sta Mane, yra
laisvas nuo gimimo ir mirties.Ð Ta¦iau Dievo negalima suvokti materialistiniais samprotavimais. Tai ne£manoma. Pirmiausia reikia pasiekti
dvasin£ lygmen£. Tada atsiras intelektas, kurio reikia Dievui suvokti. O kas suvokia Diev , tam daugiau netenka gyventi materialiuose
kłnuose. Jis sugr£¨ta namo, atgal pas Diev . Jis gyvena am¨inai, kłnas
daugiau nekinta.
Mike Robinsonas: Suprantu. Jłs jau dusyk skait¢te i§ savo §ventra§¦i¤.
Kas tai per §ventra§¦iai? Ar gal¢tum¢t trumpai apie tai?
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rŒla Prabhupƒda: Młs¤ §ventra§¦iai priklauso Ved¤ ra§tams, kurie
egzistuoja nuo tada, kai sukurtas pasaulis. Kai tik sukuriamas koks
nors naujas materialus daiktas, pavyzd¨iui, §is mikrofonas, prie jo
pridedamas ra§tas, ai§kinantis, kaip juo naudotis. Ar ne taip?
Mike Robinsonas: Taip, tikra teisyb¢.
rŒla Prabhupƒda: Ir §is ra§tas pridedamas prie mikrofono.
Mike Robinsonas: Taip, tai tiesa.
rŒla Prabhupƒda: Taip ir bekuriant kosmos drauge atsirado Ved¤
ra§tai, kurie ai§kina mums, kaip tur¢tume gyventi.
Mike Robinsonas: Suprantu. Vadinasi, §ie ra§tai egzistuoja nuo tada,
kai sukurtas pasaulis. Ar negal¢tume dabar pereiti prie klausimo,
kuris, man regis, jums labai svarbus. Koks pagrindinis skirtumas
tarp K‚‰†os s mon¢s ir kit¤ Ryt¤ mokym¤, kurie propaguojami
Vakaruose?
rŒla Prabhupƒda: Skirtumas tas, kad mes vadovaujam¢s originaliais
ra§tais, o jie i§sigalvoja savus ra§tus. ·tai toks skirtumas. Kai kyla koks
nors klausimas d¢l dvasini¤ dalyk¤, reikia kreiptis £ originalius ra§tus,
o ne £ kokio nors apsi§auk¢lio apyvarton paleist ra§liav .
Mike Robinsonas: Gal gal¢tum¢t k nors pasakyti apie giesm¡ ÀHare
K‚‰†a, Hare K‚‰†a . . .Ð?
rŒla Prabhupƒda: Giedoti ÀHare K‚‰†aÐ Ä tai lengviausias błdas
apsivalyti, ypa¦ §iame am¨iuje, kai ¨mon¢s yra tiek atbuk¡, kad dvasinis mokslas jiems sunkiai £kandamas. Giedant ÀHare K‚‰†aÐ, protas
skaist¢ja, ir ¨mogus gali suvokti dvasinius dalykus.
Mike Robinsonas: Ar galite pasakyti, kuo jłs vadovaujat¢s savo
veikloje?
rŒla Prabhupƒda: Mes vadovaujam¢s Ved¤ ra§tais.
Mike Robinsonas: Tais §ventra§¦iais, kuriuos citavote?
rŒla Prabhupƒda: Taip, viskas yra ra§tuose. Mes ai§kiname juos
angli§kai, ta¦iau nieko nei§sigalvojame. Jei klastotume ¨inias, visk
sugadintume. Ved¤ ra§tai yra tarsi ta instrukcija, kuri ai§kina, kaip
surinkti mikrofon . Ji moko: ÀDarykite taip: tuos kelis var¨tus
prisukite §tai ¦ia Ä metalin¢je dalyje.Ð Negalima nieko keisti, nes visk
sugadinsime. Taip ir młs¤ knygos: kadangi mes nieko nei§galvojame,
tereikia pasiskaityti vien j¤ ir gausite tikr¤ dvasini¤ ¨ini¤.
Mike Robinsonas: K K‚‰†os s mon¢s filosofija duoda ¨mogui?
rŒla Prabhupƒda: Ji suma¨ina ¨moni¤ kan¦ias. ¸mon¢s ken¦ia, nes
klaidingai suvokia save kaip kłn . Ar błsite laimingas, jei laikysite save
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§varku ir mar§kiniais, labai rłpestingai juos skalbsite, ta¦iau pamir§ite
pavalgyti?
Mike Robinsonas: Ne, nebłsiu.
rŒla Prabhupƒda: Visi ¨mon¢s dabar skalbia savo À§vark ir mar§kiniusÐ Ä rłpinasi kłnu, bet pamir§ta apie siel . Jie ne¨ino, kas glłdi
po kłno À§varku ir mar§kiniais.Ð Paklauskite bet k : ÀKas tu?Ð Ir jis
atsakys: ÀA§ anglasÐ arba ÀA§ indas.Ð O jei mes sakysime: ÀA§ ¨inau,
kad turite anglo arba indo kłn , ta¦iau kas esate js?Ð, Ä jis negal¢s
atsakyti.
Mike Robinsonas: Suprantu.
rŒla Prabhupƒda: Visa §iuolaikin¢ civilizacija remiasi neteisingu supratimu, kad kłnas yra tikrasis Àa§Ð (dehƒtma-buddhi). Tai ka¦i¤ bei
§un¤ galvosena. Tarkime, a§ noriu £va¨iuoti £ Anglij , o jłs sulaikote mane prie sienos: ÀA§ esu anglas, Ä sakote jłs, Ä o tu indas.
Ko ¦ia atvykai?Ð ·uo irgi loja: ÀAu, au, ko ¦ia atsidanginai?Ð Kuo
skiriasi tokia m stysena? ·uo mano, kad jis §uo, o a§ svetimas, jłs
manote, kad esate anglas, o a§ indas. Tokia m stysena niekuo nesiskiria. Tod¢l jei laikote ¨mones §uns m stysenos patamsiuose ir skelbiate
apie civilizacijos pa¨ang Ä did¨iai klystate.
Mike Robinsonas: Gal dabar pereitume prie kito klausimo. Kiek suprantu, Hare K‚‰†a jud¢jimui rłpi tie pasaulio regionai, kur ¨mon¢s
ken¦ia.
rŒla Prabhupƒda: Taip, tai vienintelis młs¤ rłpestis. Kiti da¨niausiai stengiasi i§vengti svarbiausi¤ problem¤ Ä gimimo, senatv¢s, lig¤ ir
mirties, nes ne¨ino, kaip jas i§spr¡sti. Tau§kia visokius niekus, ir tiek.
¸mon¢s klaidinami. Laikomi tamsoje. Duokime jiems nors truput£
§viesos.
Mike Robinsonas: Taip, bet be dvasinio §vietimo, ar jums rłpi dar ir
materiali ¨moni¤ gerov¢?
rŒla Prabhupƒda: Materiali gerov¢ i§plaukia i§ dvasin¢s gerov¢s.
Mike Robinsonas: O kaip tai vyksta?
rŒla Prabhupƒda: ³sivaizduokim, kad jłs turite automobil£. Visai
natłralu, kad rłpinat¢s ir juo, ir savimi. Ta¦iau sav¡s su juo
netapatinate. Jłs nesakote: ÀA§ automobilis.Ð Tai błt¤ nes mon¢.
Bet ¨mon¢s błtent taip ir elgiasi. Jie pernelyg rłpinasi kłni§kuoju
ÀautomobiliuÐ, manydami, kad §is automobilis Ä tai j¤ tikrasis Àa§.Ð
¸mon¢s pamir§ta, kad jie Ä ne automobilis, o ka¨kas kita, kad jie Ä
dvasin¢s sielos ir turi visi§kai kitus u¨davinius. Kłni§ka veikla neatne§
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¨mogui laim¢s, kaip nenumal§ins tro§kulio benzinas. Sielai reikia tinkamo maisto. Jeigu ¨mogus mano: ÀA§ automobilis ir turiu gerti benzin Ð, j£ palaikys pami§¢liu. Toks pat pami§¢lis yra ir tas, kuris mano,
kad jis kłnas, ir laim¢s ie§ko kłni§kuose malonumuose.
Mike Robinsonas: Nor¢¦iau, kad pakomentuotum¢t vien citat . Prie§
młs¤ susitikim i§ jłs¤ pasek¢j¤ gavau §iuos spaudinius, ir §tai vienas
jłs¤ teiginys: ÀReligija be racionalaus pagrindo t¢ra sentimentai.Ð Ar
sutiktum¢t tai paai§kinti?
rŒla Prabhupƒda: Dauguma tikin¦i¤j¤ sako: ÀMes tikim . . .Ð Bet ko
vertas toks tik¢jimas? Jłs galite tik¢ti ir tuo, kas neteisinga. Pavyzd¨iui,
kai kurie krik§¦ionys teigia: ÀMes tikim, kad gyvuliai neturi sielos.Ð
Tai netiesa. Jie tiki gyvulius neturint sielos, nes nori juos valgyti. Bet
i§ tikr¤j¤ gyvuliai turi siel .
Mike Robinsonas: I§ kur jłs ¨inote, kad gyvuliai turi siel ?
rŒla Prabhupƒda: Jłs patys galite tuo £sitikinti. ·tai jums mokslinis
£rodymas: jłs valgote ir gyvulys ¢da, jłs miegate ir gyvulys miega, jłs
turite lytinius santykius ir gyvulys turi lytinius santykius, jłs ginat¢s ir
gyvulys ginasi. Kuo gi jłs skiriat¢s nuo gyvulio? Argi galima sakyti,
kad jłs turite siel , o gyvulys Ä ne?
Mike Robinsonas: Visa tai a§ suprantu, bet krik§¦ioni¤ §ventra§¦iai
sako . . .
rŒla Prabhupƒda: Nelieskite §ventra§¦i¤. Tai sveikos nuovokos dalykas. Pasistenkite suprasti. Gyvulys maitinasi ir jłs maitinat¢s, gyvulys
miega ir jłs miegate, gyvulys ginasi ir jłs ginat¢s, gyvulys turi lytinius
santykius ir jłs turite lytinius santykius, gyvuliai turi palikuonis ir jłs
turite palikuonis, jie turi savo błst ir jłs turite błst . Su¨eidus gyvulio kłn tek¢s kraujas, su¨eidus jłs¤ kłn taip pat tek¢s kraujas. ·tai
kiek daug pana§um¤. Kokia gi prasm¢ neigti vienintel£ likus£j£ pana§um Ä sielos buvim ? Tai nelogi§ka. Jłs studijavote logik ? Logikoje
yra analogijos s voka. Surasti analogij Ä rei§kia padaryti i§vad suradus daug pana§um¤. Jeigu tarp ¨moni¤ ir gyvuli¤ tiek daug pana§um¤,
kod¢l tur¢tume neigti t vienintel£? Tai nelogi§ka ir nemoksli§ka.
Mike Robinsonas: Bet jei §iuo argumentu naudosim¢s kitaip . . .
rŒla Prabhupƒda: Kitaip nei§eina. Jei gin¦ijat¢s nesiremdamas logika,
tai rei§kia, kad jłs m stote neracionaliai.
Mike Robinsonas: Na gerai, bet i§kelkim kit hipotez¡. Tarkim
¨mogus neturi sielos . . .
rŒla Prabhupƒda: Tada turite paai§kinti, kuo gyvas kłnas skiriasi nuo
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negyvo. Tai dar prad¨ioje paai§kinau. Kai tik gyvyb¢s j¢ga, siela, palieka kłn , net ir gra¨iausias kłnas tampa bevertis. Jis niekam daugiau
neberłpi, jis i§metamas. Ta¦iau dabar, jeigu kib¦iau jums £ plaukus,
prasid¢t¤ pe§tyn¢s. Tuo skiriasi gyvas ir negyvas kłnas. Gyvame kłne yra siela, o negyvame sielos n¢ra. Kai tik siela palieka kłn , kłnas
praranda bet koki vert¡. Jis nebereikalingas. Tai nesunku suprasti, ta¦iau net ir did¨iausi ÀmokslininkaiÐ bei ÀfilosofaiÐ yra pernelyg dideli
¨iopliai, kad tai suprast¤. ·iuolaikin¢s visuomen¢s błkl¢ labai prasta.
N¢ra n¢ vieno ¨mogaus, kuris tur¢t¤ galv ant pe¦i¤.
Mike Robinsonas: Turite galvoje tuos mokslininkus, kurie ne£stengia
suvokti dvasin¢s gyvenimo pus¢s?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Tikrasis mokslas Ä tai i§samios ¨inios apie
visk Ä ir apie materij , ir apie dvasi .
Mike Robinsonas: Ta¦iau pasaulietiniame gyvenime jłs buvote
vaistininkas, ar ne tiesa?
rŒla Prabhupƒda: Taip, anks¦iau a§ buvau vaistininkas. Ta¦iau błti
vaistininku didelio proto nereikia. Juo gali tapti bet kuris sveikos
nuovokos ¨mogus.
Mike Robinsonas: Bet jłs turbłt neneigsite ir materialaus mokslo
svarbos, netgi jei §i¤ laik¤ mokslininkai ir neturi galvos ant pe¦i¤.
rŒla Prabhupƒda: Materialus mokslas tik i§ dalies svarbus. Jis n¢ra
vis¤ svarbiausias.
Mike Robinsonas: Suprantu. Nor¢¦iau gr£¨ti prie ankstesnio savo klausimo. Prie§ kelias minutes, kai młs¤ nuomon¢s nesutapo, jłs pasak¢te:
ÀNelieskite §ventra§¦i¤, vadovaukit¢s sveika nuovoka.Ð Ta¦iau £domu,
koks §ventra§¦i¤ vaidmuo jłs¤ religijoje? Kokia svarba jiems teikiama?
rŒla Prabhupƒda: Młs¤ religija yra mokslas. Kai mes sakome, kad
vaikas i§auga ir tampa paaugliu Ä tai mokslas, o ne religija. Kiekvienas vaikas tampa paaugliu. Kuo ¦ia d¢ta religija? Kiekvienas ¨mogus
mir§ta. Kuo ¦ia d¢ta religija? O kai ¨mogus mir§ta, jo kłnas tampa
bevertis. Kuo ¦ia d¢ta religija? Tai Ä mokslas. Kad ir kas jłs błtum¢t Ä krik§¦ionis, induistas ar musulmonas Ä jums mirus, jłs¤ kłnas
taps nebereikalingas. Tai mokslas. Kai mir§ta jłs¤ giminaitis, nesakysite: ÀMes esame krik§¦ionys ir netikime, kad jis mir¢.Ð Ne, jis mir¢.
Krik§¦ionis jłs, induistas ar musulmonas Ä vis tiek jis mir¢. Taigi mes
remiam¢s tuo, kad kłnas svarbus tik tol, kol jame glłdi siela. Kai kłne
sielos n¢ra, jis nebereikalingas. ·is mokslo faktas taikytinas visiems.
Juo remdamiesi mes ir stengiam¢s §viesti ¨mones.
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Mike Robinsonas: Ta¦iau, jei teisingai jus suprantu, ¨mones §vie¦iate
grynai moksli§kai. Kuo ¦ia apskritai d¢ta religija?
rŒla Prabhupƒda: Religija taip pat yra mokslas. ¸mon¢s klaidingai supranta religij kaip tik¢jim : ÀA§ tikiu.Ð [Bhaktui] Surask ¨odyne ¨od£
ÀreligijaÐ.
Mokinys: ÀReligij Ð ¨odynas apibr¢¨ia taip: ÀAnt¨mogi§kos vald¨ios,
galios, ir ypa¦ asmeninio Dievo, kuriam błtina paklusti, pripa¨inimas.
Toks pripa¨inimas pasirei§kia atitinkama psichologine nuostata.Ð
rŒla Prabhupƒda: Taip. Religija moko paklusti auk§¦iausiajam valdovui. Taigi jłs galite błti krik§¦ionis, o a§ Ä induistas, tai nesvarbu. Mes abu turim pripa¨inti, kad egzistuoja auk§¦iausiasis valdovas.
Visi turi tai pripa¨inti; tai ir bus tikroji religija, o ne kartojimas: ÀMes
tikime, kad gyvuliai neturi sielos.Ð Tai ne religija. Tai visi§kai nemoksli§kas po¨iłris. Religija yra mokslinis auk§¦iausiojo valdovo pa¨inimas:
pa¨inti auk§¦iausi j£ valdov ir Jam paklusti Ä §tai ir viskas. Geras
§alies pilietis yra tas, kuris supranta vald¨ios paskirt£ ir paklłsta jos
£statymams, o blogas tas, kuriam vald¨ia n¢ motais. Taigi, jeigu ignoruojate Dievo visavaldyst¡ ir esate blogas pilietis Ä jłs nereligingas, o
jeigu esate geras pilietis, tada jłs religingas.
Mike Robinsonas: Suprantu. Sakykite, kokia, jłs¤ manymu, gyvenimo
prasm¢? Ir, pirmiausia, kod¢l gyvename?
rŒla Prabhupƒda: Gyvenimas skirtas d¨iaugtis. Ta¦iau dabar jłs gyvenate neteisingai ir, u¨uot d¨iaug¡sis, ken¦iate. Kova u¨ błv£ vyksta
visur. Visi kovoja, ta¦iau koks pagaliau d¨iaugsmas i§ to? Tik kan¦ia ir
mirtis. Tod¢l, nors gyvenimas skirtas d¨iaugtis, dabar gyvenimas jums
neteikia jokio d¨iaugsmo. Ta¦iau jei jłs savo gyvenim tvarkytum¢t
tikrai dvasi§kai, jłs gal¢tum¢t d¨iaugtis.
Mike Robinsonas: Galbłt pokalbio pabaigoje gal¢tum¢te i§vardinti dvasinio gyvenimo pakopas? Kokias dvasines pakopas turi praeiti
pradedantis K‚‰†os bhaktas?
rŒla Prabhupƒda: Pirmoji pakopa Ä ¨ini¤ tro§kimas. ÀAha, Ä tarsite jłs, Ä kas yra K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas? Reik¢t¤ apie j£ su¨inoti daugiau.Ð Tai vadinasi raddhƒ, arba tik¢jimas, Ä prad¨ia. Toliau,
jei błsite rimtai nusiteik¡s, prad¢site bendrauti su tais, kurie §£ keli
jau pasirinko. Stengsit¢s suprasti, kaip jie m sto. Po to jums £ galv
ateis mintis: ÀKod¢l netapus vienu i§ j¤?Ð O kada vienu i§ j¤ tapsite,
visos jłs¤ abejon¢s netrukus i§nyks. Jłs¤ tik¢jimas sutvirt¢s, ir tada
pajusite tikr j£ K‚‰†os s mon¢s skon£. Kod¢l §ie vaikinai nevaik§to £
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kin ? Kod¢l jie nevalgo m¢sos ir nelanko naktini¤ klub¤? Tod¢l, kad
pakito j¤ skonis. Dabar jie viso to nepaken¦ia. Taip jłs darote pa¨ang . Pirmiausia tik¢jimas, po to Ä bendravimas su bhaktais, toliau Ä vis¤
abejoni¤ i§nykimas, po to Ä tvirtas tik¢jimas, toliau Ä skonio pajutimas,
dar toliau Ä Dievo patyrimas, ir galiausiai Ä tobulyb¢, meil¢ Dievui.
Tai tobula religija, o ne kokia nors ritualin¢ ceremonija: ÀA§ tikiu, jłs
tikite.Ð Tai ne religija. Tai apgavyst¢. Tikroji religija Ä i§siugdyti meil¡
Dievui. ·tai religijos tobulumas.
Mike Robinsonas: Labai a¦ił jums u¨ pokalb£. Buvo malonu su jumis
pabendrauti.
rŒla Prabhupƒda: Hare K‚‰†a.
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Tiesa ir gro¨is
Pirm kart rŒla Prabhupƒda paskelb¢ §£ es¢ Indijoje seno laikra§tinio
varianto ÀBack to GodheadÐ (1958 m. lapkri¦io 20 d.) ¨urnale,
kuris buvo leid¨iamas dukart per m¢nes£. rŒla Prabhupƒda pasakoja
£simintin istorij apie Àskyst j£ gro¨£Ð, kuri vaizd¨iai atskleid¨ia
¨mogaus seksualumo esm¡. ·i pamokanti istorija, nu§vie¦ianti tiesos
ir gro¨io paslapt£, niekada nepasens ir visada bus aktuali tiems, kurie
ie§ko savojo Àvidinio a§Ð.
Kartais gin¦ijamasi, ar suderinamos ÀtiesosÐ ir Àgro¨ioÐ s vokos.
¸mogus mielai sakyt¤ ties , Ä teigs kitas, Ä ta¦iau tiesa ne visada
gra¨i (i§ties, da¨nai ji yra §iurpi ir nemaloni), tad kaipgi pasakyti ties ,
nenusi¨engus gro¨iui?
Visiems, kam £domu, galime atsakyti, kad ÀtiesaÐ ir Àgro¨isÐ Ä
suderinamos s vokos. Mes galime dr siai tvirtinti, kad tikroji tiesa, t.
y. absoliuti tiesa, visada gra¨i. Tiesa yra tokia gra¨i, kad ¨avi visus,
netgi pa¦i save. Tiesa tokia gra¨i, kad d¢l jos daugyb¢ i§min¦i¤, §vent¤j¤ ir bhakt¤ visko atsisak¢. Młs¤ dien¤ dievaitis Mahatma Gandhi
eksperimentams su tiesa paskyr¢ vis savo gyvenim ir visa jo veikla
buvo skirta vien tik tiesos paie§koms.
Bet ar tik Mahatma Gandhi? Kiekvienas młs¤ jau¦ia poreik£ ie§koti tiesos, nes tiesa yra ne tik gra¨i, bet ir vis¤ galingiausia, vis¤ turtingiausia, vis¤ §lovingiausia, kupina visi§ko atsi¨ad¢jimo ir absoliu¦ios
i§minties.
Deja, apie tikr j ties mes ne¨inome nieko. 99,9 procento visuomen¢s visose gyvenimo srityse siekia netiesos, besidangstan¦ios tiesos
vardu. I§ tikr¤j¤ mus ¨avi tiesos gro¨is, bet nuo neatmenam¤ laik¤
£pratome myl¢ti neties , apvilkt tiesos rłbu. Tod¢l paprastam ¨mogui
ÀtiesaÐ ir Àgro¨isÐ Ä nesugretinamos s vokos. Materiali tiesos ir gro¨io
esm¡ gerai atskleid¨ia istorija, kuri mes rengiam¢s dabar papasakoti.
Kart labai £takingas, tvirto sud¢jimo, bet labai abejotino błdo
¨mogus pamilo daili mergin . Mergina buvo ne tik daili, bet ir skaisti,
tod¢l vyri§kio d¢mesys jai nepatiko. Vyras, skatinamas aistros, neatly¨o, ir tada mergina, papra§iusi palłk¢ti savait¡, paskyr¢ dien bei
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valand , kada jiedu gal¢si susitikti. Vyras sutiko ir, kupinas d¨iugi¤
vil¦i¤, ¢m¢ laukti paskirtosios dienos.
O skais¦ioji mergina suman¢ atskleisti tikr j£ absoliu¦ios tiesos
gro¨£. Ir tam ji pasirinko labai pamokant£ błd . Ji ¢m¢ gerti daug
vidurius laisvinan¦i¤ ir vimdan¦i¤ vaist¤. Septynias dienas be paliovos ji viduriavo, o k suvalgydavo, i§vemdavo. Ma¨a to, visas skystas
i§matas ir v¢malus ji pyl¢ £ tam skirtus puodus. Nuo laisvinan¦i¤ vaist¤
gra¨uol¢ taip sublogo ir sud¨iłvo, kad tapo pana§i £ giltin¡. Jos veidas
pajuodo, o nuostabios akys giliai £krito. Ir §tai sutart j valand j£
nekantriai lauk¢ atkakliojo vyri§kio.
³ pasimatym jis at¢jo pasipuo§¡s ir mandagiai pasiteiravo duryse
stovin¦ios baidykl¢s, kur toji gra¨uol¢, su kuria buvo sutar¡s susitikti.
¸velgdamas £ mergin , vyri§kis savo i§svajotosios gra¨uol¢s nepa¨ino.
Ji taip siaubingai atrod¢, kad £simyl¢j¢lis negal¢jo jos pa¨inti net tada,
kai mergina kelis kartus j£ patikino, kad ji toji pati gra¨uol¢.
Pagaliau mergina §iam £takingam vyrui pasak¢, kad ji atskyr¢ savo
gro¨£ ir laiko j£ puoduose. Mergina pridłr¢, kad jis gal£s pasigro¨¢ti
to gro¨io syvais. Kai młs¤ pasaulietis romantikas panoro tuos gro¨io
syvus pamatyti, ji atved¢ j£ prie puod¤ su skystomis i§matomis ir v¢malais, kurie skleid¢ nepaken¦iam dvok . Taip jam buvo atskleista skystojo gro¨io paslaptis. ·ventosios merginos malone, §is nedoras vyras
paj¢g¢ atskirti §e§¢l£ nuo realyb¢s ir atgavo prot .
To ¨mogaus błsena buvo tokia pati, kaip ir kiekvieno i§ młs¤, besi¨avin¦io netikru, materialiu gro¨iu. Mergina tur¢jo gra¨¤ material¤
kłn , atitinkant£ norus, kuriuos pagimd¢ jos protas, ta¦iau i§ tikr¤j¤ ji nuo laikino materialaus kłno bei proto skyr¢si. Ji buvo dvasin¢
kibirk§tis Ä kaip ir tas £simyl¢j¢lis, susi¨av¢j¡s tuo, kas netikra Ä jos
apvalkalu.
Deja, pasaulie¦ius intelektualus ir estetus i§orinis santykin¢s tiesos
gro¨is ir ¨avesys klaidina. Jie nieko nenutuokia apie dvasin¡ kibirk§t£,
kuri yra kartu ir tiesa, ir gro¨is. Dvasin¢ kibirk§tis tokia gra¨i, kad jai
palikus tariamai gra¨¤ kłn , kuris sklidinas i§mat¤ ir v¢mal¤, niekas
nenori prie jo prisiliesti, net jeigu jis ir i§puo§tas brangiais rłbais.
Visi mes vaikom¢s netikros santykin¢s tiesos, kuri nesuderinama su
tikruoju gro¨iu. Ta¦iau tikroji tiesa yra am¨inai gra¨i ir b¢gant metams
nesunyksta. Ta dvasin¢ kibirk§tis nesunaikinama. I§orinis gro¨is gali
błti sunaikintas per kelias valandas Ä tam pakanka stiprios laisvinan¦i¤ vaist¤ doz¢s, o tiesos gro¨is nesunaikinamas, jis visada toks pat.
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Deja, pasaulie¦iai menininkai ir intelektualai nieko ne¨ino apie dvasin¢s kibirk§ties gro¨£. Jie nieko nei§mano ir apie ugn£, i§ kurios dvasin¢s kibirk§tys i§l¢k¢, bei transcendentiniais ¨aidimais besirei§kian¦ius
kibirk§ties ir ugnies santykius. Kai Visagalio malone §iame pasaulyje
aprei§kiami Jo ¨aidimai, kvailiai, kurie nepaj¢gia pakilti auk§¦iau jutiminio patyrimo, §iuos tiesos ir gro¨io ¨aidimus painioja su min¢tom
skystom i§matom bei v¢malais ir nusivyl¡ klausia, kaip suderinti ties
ir gro¨£.
Materialistai ne¨ino, kad visa apimanti dvasia Ä tai gra¨i ir visa
¨avinti asmenyb¢. Jie nesuvokia, kad Ji Ä pirmin¢ substancija, pirminis
§altinis ir viso, kas egzistuoja, prad¨i¤ prad¨ia. Be galo ma¨os kibirk§tys Ä neatsiejamos §ios dvasin¢s visumos dalel¢s Ä kokybi§kai prilygsta
Jai savo gro¨iu ir am¨inumu. Jos tesiskiria tuo, kad visuma am¨inai
yra visuma, o dalel¢s Ä am¨inai dalel¢s. Ta¦iau ir visuma, ir dalel¢ yra
did¨iausia tiesa, tobuliausias gro¨is, tobuliausias ¨inojimas, tobuliausia
energija, tvir¦iausias atsi¨ad¢jimas ir did¨iausias turtas.
Bet kuris literatłros kłrinys, nepasakojantis apie tobuliausi ties
ir gro¨£, Ä net jeigu §£ veikal sukłr¢ ¨ymiausias pasaulietis poetas ar
intelektualas, Ä t¢ra santykin¢s tiesos skyst¤ i§mat¤ ir v¢mal¤ duob¢.
Tikroji literatłra yra ta, kuri atspindi tobuliausi Absoliuto ties ir
gro¨£.
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Menas mirti
Masin¢s informacijos priemon¢s labai daug d¢mesio skiria smurtui
ir mir¦iai, vis d¢lto mes tik labai pavir§utini§kai suvokiame, kas yra
toji mirtis ir kaip mir§tama. rŒla Prabhupƒda vien kart parei§k¢:
ÀKol ¨mogus kupinas j¢g¤, jis u¨mir§ta t nenumaldom ties , kad
susitikimas su mirtimi nei§vengiamas.Ð Kaip s¢kmingai kovoti su savo
mirtimi? ·iame es¢ (pirm kart jis buvo skelbtas seno laikra§tinio
varianto ÀBack to GodheadÐ ¨urnale, 1960 m. baland¨io 20 d.) rŒla
Prabhupƒda pasakoja, kaip £ §£ klausim atsako senov¢s mokymas Ä
ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ.
Ma¨as vaikas, vaik§¦iodamas su t¢vu, nesiliauja klausin¢j¡s. Jis klausin¢ja pa¦i¤ keis¦iausi¤ dalyk¤, o t¢vas turi patenkinti jo smalsum
i§samiais atsakymais. Kai gyvenau su §eima, mane, jaun t¢v , jaunesnysis słnus Ä nuolatinis mano palydovas u¨pildavo §imtais klausim¤. Kart pro młs¤ tramvajaus lang prava¨iavo jaunikis su palyda,
ir keturmetis berniukas, kaip £prasta, paklaus¢, kas tai per procesija. ³
savo tłkstant£ ir vien klausim apie vestuvininkus jis gavo visus £manomus atsakymus ir pagaliau pasiteiravo, ar ved¡s jo paties t¢vas! ·is
klausimas suk¢l¢ gars¤ vis¤ suaugusi¤j¤ juok , nors berniukas suglum¡s ¨iłr¢jo, ko mes juokiam¢s. ·iaip ar taip, su¨inoj¡s, kad jo t¢vas
ved¡s, jis buvo patenkintas.
·is atsitikimas rodo, kad ¨mogus, kaip protaujantis gyvłnas, yra
gim¡s klausti. Kuo daugiau klausiama, tuo daugiau su¨inoma, tuo spartesn¢ mokslo pa¨anga. Visa materiali civilizacija remiasi gausiais klausimais, kuriuos nuo seno jauni ¨mon¢s u¨duoda vyresniesiems. Kai
vyresnieji teisingai atsako £ jaunimo klausimus, civilizacija ¨ingsnis po
¨ingsnio eina £ priek£. Ta¦iau patys protingiausi klausia, kas nutinka
po mirties. Menkesn¢s nuovokos ¨moni¤ ir klausimai ribotesni, bet
m stantis ¨mogus savo klausimais skverbiasi vis giliau ir giliau.
Vienas pa¦i¤ protingiausi¤ ¨moni¤ buvo didysis pasaulio valdovas Mahƒrƒja ParŒk‰itas. Atsitiktinai vieno brƒhma†o prakeiktas, jis
tur¢jo mirti po septyni¤ dien¤, £g¢lus gyvatei. J£ prakeik¡s brƒhma†as
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buvo dar visai vaikas, bet jis tur¢jo didel¡ gali . Berniukas nesuvok¢, kokia reik§minga asmenyb¢ didis karalius ir neapgalvotai prakeik¢
j£ po septyni¤ dien¤ mirti. Berniuko t¢vas, kur£ karalius buvo £¨eid¡s, v¢liau d¢l to labai krimtosi. Kai karaliui prane§¢ apie nelemt
prakeiksm , jis nedelsdamas paliko savo didingus rłmus ir patrauk¢
prie Gangos, kuri tek¢jo netoli sostin¢s, ruo§tis art¢jan¦iai mir¦iai. Tai
buvo labai garsus karalius, tod¢l £ t viet , kur prie§ palikdamas mirting kłn jis pasninkavo, susirinko beveik visi didieji i§min¦iai ir mokyti
ra§t¤ ¨inovai. Pagaliau ant Gangos kranto pasirod¢ ir jauniausias an¤
laik¤ §ventasis Žukadeva GosvƒmŒ. Visi vieningai i§rinko j£ vadovauti
susirinkimui, nors susirinkime dalyvavo ir jo garsusis t¢vas. Nuolankiai pasiłl¡s Žukadevai GosvƒmŒ garbingiausi viet , karalius pateik¢
jam svarbius klausimus apie savo i§¢jim i§ mirting¤j¤ pasaulio, kuris
tur¢jo £vykti po septyni¤ dien¤. ·lovingasis valdovas, garbingas Pƒ†ˆav¤, did¨i¤ bhakt¤, palikuonis, did¨iojo i§min¦iaus Žukadevos paklaus¢: ÀO mano valdove, esi did¨iausias i§ did¨iausi¤ transcendentalist¤,
tod¢l nuolankiai pra§au tav¡s pasakyti, kokia dabar mano pareiga? A§
stoviu ant mirties slenks¦io. K tur¢¦iau daryti §i lemting valand ?
Pasakyk, o mano vie§patie, apie k dabar man klausytis, k garbinti,
k atminti? Didis i§min¦ius, toks, kaip tu, §eimos ¨mogaus namuose
ilgiau neu¨sibłna, tod¢l man labai pasisek¢, kad tu buvai toks maloningas ir i§mu§us mano mirties valandai at¢jai ¦ia. Taigi pra§au tav¡s
pamokyti mane §i lemting akimirk .Ð
Maloniai karaliaus papra§ytas, didysis i§min¦ius autoritetingai atsak¢ £ jo klausimus, nes buvo didis mokslininkas transcendentalistas ir
pasi¨ym¢jo visomis dievi§komis savyb¢mis, kaip ir dera garbingam
Bƒdarƒya†os, arba Vyƒsadevos, pirmojo Ved¤ ra§t¤ sudarytojo, słnui.
Žukadeva GosvƒmŒ tar¢: ÀBrangus karaliau, tavo klausimai i§tarti
pa¦iu laiku, be to, jie bus naudingi vis¤ am¨i¤ ¨mon¢ms. O svarbłs §ie
geriausieji i§ klausim¤ tod¢l, kad juos i§skiria vedƒnta-daranos mokymas, sukaup¡s savyje visas Ved¤ mokslo i§vadas. ·ie klausimai yra
ƒtmavit-sammata‹; kitaip sakant, i§sivadavusios sielos, visi§kai suvokusios savo dvasin£ Àa§Ð, kelia tokius esminius klausimus tam, kad
daugiau su¨inot¤ apie Transcendencij .Ð
Garsi sias ÀVedƒntosÐ (arba ÀŽƒrŒrakosÐ) stras sudar¢ ŽrŒla Vyƒsadeva, o ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ Ä tai to paties autoriaus ÀVedƒntasłtr¤Ð komentaras. ÀVedƒnta-słtrosÐ vainikuoja Ved¤ ra§tus. Jos yra
fundamentali¤j¤ klausim¤ apie transcendentinius dvasinio mokslo
40

Mokslas apie sav j£ Àa§Ð
dalykus branduolys. ŽrŒla Vyƒsadeva, sukłr¡s gars¤j£ traktat , §irdy
juo nebuvo patenkintas. V¢liau jis netik¢tai sutiko ŽrŒ Nƒrad Ä savo
dvasin£ mokytoj , kuris patar¢ jam apra§yti Dievo Asmen£. Gav¡s
§£ patarim , Vyƒsadeva nuolat galvojo apie bhakti-yogos esm¡, ir §i
meditacija jam ai§kiai atskleid¢, kas yra Absoliutas ir kas Ä reliatyvi tiesa, arba mƒyƒ. Tobulai suvok¡s §ias tiesas, jis sud¢jo did£j£
pasakojim Ä ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ, arba nuostab¤j£ ÀBhƒgavatamÐ,
kuris prasideda tikr¤ istorini¤ fakt¤ i§ Mahƒrƒjos ParŒk‰ito gyvenimo
apra§ymu.
ÀVedƒnta-słtraÐ prasideda klausimu, kuris atveria keli £ Transcendencij Ä athƒto brahma-jijŠƒsƒ: ÀDabar at¢jo laikas klausti apie
Brahman , arba Transcendencij .Ð
Kol ¨mogus kupinas j¢g¤, jis u¨mir§ta t nenumaldom ties , kad
susitikimas su mirtimi nei§vengiamas. Tod¢l kvailys nesidomi svarbiausiais dalykais Ä neklausia, kokios tikrosios gyvenimo problemos. Kiekvienas mano, kad jis niekada nemirs, nors kas ¨ingsnis mato mirties
buvimo po¨ymius. Tuo skiriasi ¨mogaus ir gyvulio egzistencija. Gyvulys, tarkim o¨ys, nejau¦ia art¢jant savo mirties. Jo brol£ pjauna, tuo
tarpu jis, susigund¡s pasiłlyta §vie¨ia ¨ole, ramiausiai stovi ir laukia
savo eil¢s. Antra vertus, kai ¨mogus mato, kad jo artim j£ ¨udo prie§as,
jis arba gina savo brol£, arba, jei tai £manoma, b¢ga ir gelbstisi. Tuo ir
skiriasi ¨mogus nuo o¨io.
Protingas ¨mogus ¨ino, kad mirtis lydi nuo tos akimirkos, kai jis
i§vydo pasaul£. Jis ¨ino, kad mir§ta kas akimirksnis, ir kai tik baigsis skirtas laikas, jo gyvenimui ateis galas. Tod¢l jis ruo§iasi kitam
gyvenimui, stengiasi i§gyti nuo besikartojan¦i¤ gimim¤ ir mir¦i¤ ligos.
Tuo tarpu kvailys nenutuokia, kad dabartin£ ¨mogaus gyvyb¢s pavidal jis gavo po daugyb¢s gimim¤ ir mir¦i¤, kurias praeityje jam
primet¢ gamtos d¢sniai. Jis ne¨ino, kad gyvoji esyb¢ am¨ina, kad ji
negimsta ir nemir§ta. Gimimas, mirtis, senatv¢ ir ligos gyvai esybei
yra svetimos ir primestos Ä tai jos s ly¦io su materialia gamta ir savo
am¨inos, dievi§kosios esm¢s bei kokybin¢s vienov¢s su Absoliu¦i ja
Visuma u¨mar§ties pasekm¢.
Gimimas ¨mogaus pavidalu leid¨ia suvokti §£ am¨in fakt , arba
ties . Tod¢l ÀVedƒnta-słtraÐ prasideda patarimu: ÀDabar, kai turime
ne£kainojam ¨mogaus pavidal , młs¤ pareiga yra klausti: ÀKas yra
Brahmanas, Absoliu¦ioji Tiesa?Ð
Menkesnio proto ¨mogus apie transcendentin£ gyvenim nesiteirau41
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ja; j£ labiau domina daugyb¢ nereik§ming¤ dalyk¤, kurie neturi nieko
bendra su am¨in ja jo błtimi. Nuo pat savo gyvenimo prad¨ios jis klausin¢ja motinos, t¢vo, mokytoj¤, d¢stytoj¤, ie§ko atsakym¤ knygose ir
daugyb¢je kit¤ §altini¤, bet patikim¤ ¨ini¤ apie savo tikr j błt£ taip
ir negauna.
Kaip jau min¢ta, ParŒk‰itas Mahƒrƒja, £sp¢tas, kad po septyni¤ dien¤
j£ i§tiks mirtis, nedelsdamas paliko savo rłmus, kad pasiruo§t¤ jai.
Karalius tur¢jo savo ¨inioje bent septynias dienas, tuo tarpu mes savo
tikslaus mirties laiko ne¨inome. Viena ai§ku Ä mirties nei§vengsime.
Kas ¨ino, gal teks mirti kit akimirk . Netgi toks didis ¨mogus, kaip
Mahatma Gandhi, negal¢jo numatyti, kad po penki¤ minu¦i¤ mirs. Jo
art¢jan¦ios mirties negal¢jo nusp¢ti ir garsieji jo §alininkai. Ir vis d¢lto
§ie ponai d¢josi did¨iais liaudies vadais.
Gyvulys nuo ¨mogaus tesiskiria tuo, kad jis nieko nei§mano apie
mirt£ ir gyvenim . ¸mogus Ä tikr ja §io ¨od¨io prasme Ä turi klausti sav¡s, kas jis yra. I§ kur £ §£ gyvenim at¢jo ir kur eis po mirties?
Kod¢l prie§ jo vali j£ persekioja trij¤ rł§i¤ kan¦ios? Nuo pat vaikyst¢s ¨mogus teiraujasi daugyb¢s dalyk¤, ta¦iau niekuomet nepaklausia,
kokia gyvenimo esm¢. Tai Ä gyvuli§ka egzistencija. Jei kalb¢sime apie
keturis gyvuli§kos egzistencijos principus, tai ¨mogus niekuo nesiskiria
nuo gyvulio, nes maitinasi, miega, ginasi ir dauginasi kiekviena gyva
błtyb¢. Ta¦iau tik ¨mogaus gyvenimas skirtas kelti esminius klausimus apie am¨in j£ gyvenim ir Transcendencij . Taigi ¨mogui gyvenimas duotas tam, kad jis ie§kot¤ am¨ino gyvenimo, ir ÀVedƒnta-słtraÐ
pataria §i¤ ie§kojim¤ joki¤ błdu neatid¢lioti. Jei apie §iuos svarbiausius gyvenimo dalykus ¨mogus nesusim stys dabar, gamtos d¢sniams
veikiant jis błtinai sugr£§ £ gyvuli¤ karalyst¡. Tod¢l net, atrodyt¤, labai
gerai i§man s materialistin£ moksl (t. y. kaip maitintis, miegoti, gintis,
poruotis ir pan.) kvailys nei§trłks i§ ¨iaurios mirties nag¤, nes tai
gamtos d¢snis. Gamtos d¢sni¤ veikl s lygoja trys gu†os: doryb¢, aistra
ir nei§manymas. Tie, kurie gyvena dorai, pasiekia auk§tesn£ Ä dvasin£ błties lygmen£, tie, kurie pasiduoda aistroms, pasilieka materialiame pasaulyje Ä toje pad¢tyje, kurioje yra dabar, o tie, kurie gyvena
tamsyb¢je, be abejon¢s, degraduos £ ¨emesni sias gyvyb¢s rł§is.
·iuolaikin¢ ¨moni¤ civilizacijos santvarka slepia savyje did¨iul£
pavoj¤, kadangi ¨mogus negauna atsakym¤ £ svarbiausius klausimus.
¸mon¢s tarsi gyvuliai ne¨ino, kad gamtos d¢sniai ruo§ia jiems pra¨łt£.
Jie d¨iaugiasi §vie¨ios ¨ol¢s kuok§teliu Ä tariamai linksmu gyvenimu ir
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it o¨iai laukia savo eil¢s skerdykloje. Matydami błkl¡, kurioje atsidłr¢
¨mon¢s, mes kukliai stengiam¢s i§gelb¢ti juos, skelbdami ÀBack to
GodheadÐ ¨ini . ·is błdas n¢ra ka¨kokia fikcija. Jeigu lemta i§au§ti
blaivaus po¨iłrio £ tikrov¡ erai, ÀBack to GodheadÐ ¨inia ¨enklina tos
eros prad¨i .
G‚hamedhis Ä tai ¨mogus, kuris tarsi pasmerktas pjauti o¨ys yra
supan¦iotas pareigos §eimai, visuomenei, bendruomenei, tautai ir visai
¨monijai. Jis priverstas spr¡sti gyvuli§ko gyvenimo problemas ir tenkinti gyvuli§kus poreikius Ä maitintis, miegoti, gintis bei poruotis, ir
nieko ne¨ino apie Transcendencij . Jis niekuo ne geresnis u¨ gyvul£.
Tai, pasak ŽrŒ Žukadevos GosvƒmŒ, nenugin¦ijama tiesa. Galimas daiktas, jis gilinosi £ fizikos, politikos, ekonomikos, kultłros, §vietimo ar
kitus laikinus materialius klausimus, bet jeigu jis nesisteng¢ i§siai§kinti transcendentinio gyvenimo ties¤, j£ tenka laikyti neregiu, kur£ veda
ne¨aboti jutimai ir kuris netrukus £puls £ duob¡. Taip galima apibłdinti
g‚hamedh£.
G‚ha-medhio prie§ingyb¢ yra g‚ha-stha. G‚hastha ƒrama, arba dvasinis gyvenimas §eimoje, ne blogesnis u¨ sannyƒsio (¨mogaus, kuris
atsi¨ad¢jo pasaulio) gyvenim . Nesvarbu, ar ¨mogus gyvena §eimoje,
ar yra atsi¨ad¢j¡s §io pasaulio, svarbiausia, kad jis kelt¤ esminius klausimus. Jei sannyƒsis to nedaro, jis netikras sannyƒsis, o jei g‚hasthai,
§eimos ¨mogui, §ie klausimai opłs, jis yra tikras g‚hastha. Deja,
g‚hamedh£ tedomina gyvuli§k¤ poreiki¤ tenkinimas. Gamtos d¢sniai
lemia, kad g‚hamedhio gyvenimas błt¤ kupinas negand¤, tuo tarpu
g‚hastha gyvena labai laimingai. Ta¦iau §i¤ laik¤ civilizacijos błkl¢
tokia, kad g‚hamedhiai stengiasi d¢tis g‚hasthomis. Tad mums svarbu
¨inoti, kas yra kas. Visas g‚hamedhio gyvenimas Ä vien ydos, nes jis
ne¨ino, kaip gyventi §eimoje. Jis ne¨ino, kad egzistuoja jam nepavaldi
j¢ga, kuri stebi ir kontroliuoja jo veiksmus, ir net ne£sivaizduoja, kas
jo laukia ateityje. G‚hamedhis nemato savo ateities ir teirautis apie
rimtus dalykus visi§kai nelink¡s. Jis tegali pasigirti tuo, kad prisiri§imo
grandin¢mis yra prirakintas prie netikr¤ dalyk¤, su kuriais susiduria
savo laikiname gyvenime.
Naktimis g‚hamedhiai §vaisto savo brang¤ laik miegui arba tenkina
£vairiausius seksualinius poreikius lankydami kino teatrus, klubus bei
lo§im¤ namus, kur nestinga moter¤ ir vyno. Dienomis jie §vaisto savo
brang¤ gyvenim kaupdami pinigus, o jei j¤ turi pakankamai Ä stengiasi savo §eimos nariams suteikti kuo daugiau patogum¤. Prabanga,
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kurioje jie gyvena, ir j¤ asmeniniai poreikiai did¢ja kartu su pajamomis. Tad i§laidos nuolat auga, o jie niekada nepasisotina. Tai sukelia
ne¨abot konkurencij ekonomikoje, ir d¢l to n¢ra vietos pasaulyje,
kur vie§pataut¤ taika.
Visiems terłpi viena Ä kaip u¨sidirbti pinig¤ ir kaip juos i§leisti, ta¦iau atmintina tai, kad gal¤ gale ¨mogus priklauso nuo motinos
gamtos malon¢s. Nederliaus metais, kai lemtis ne§a negandas, varg§as
politikas planuotojas keikia gamt u¨ jos ¨iaurum , bet stropiai vengia
svarstyti, kas ir kaip valdo jos d¢snius. ÀBhagavad-gŒtojeÐ ai§kinama,
kad gamtos d¢snius valdo Absoliutus Dievo Asmuo. Dievas Ä vienintelis gamtos ir jos d¢sni¤ valdovas. Garb¢tro§kos materialistai kartais
tyrin¢ja kur£ nors gamtos d¢sni¤ aspekt , ta¦iau jiems ma¨iausiai rłpi,
kas tuos d¢snius sukłr¢. Dauguma j¤ netiki, kad egzistuoja absoliuti
asmenyb¢, Dievas, gamtos d¢sni¤ vie§pats. Jie labiau domisi d¢sniais,
kurie lemia £vairi¤ element¤ s veik , ir i§leid¨ia i§ aki¤ auk§¦iausi j
vali , d¢l kurios ta s veika pasirei§kia. Nei jiems kyla rimti klausimai
apie tai, nei jie ¨ino atsakymus £ §iuos klausimus. Ta¦iau antroji i§
ÀVedƒnta-słtr¤Ð atsako £ esmin£ klausim apie Brahman . Ji tvirtina,
kad Auk§¦iausiasis Brahmanas, Auk§¦iausioji Transcendencija, ir yra
Tas, i§ kurio viskas kyla. Pagaliau Jis Ä Auk§¦iausiasis Asmuo.
Neprotingasis g‚hamedhis ne tik ne£sis monina, kad kłnas, kuriame
jis gyvena, yra laikinas, bet ir teisingai nesuvokia viso to, kas kasdien
aplink j£ dedasi. Jis mato mir§tant savo t¢v , motin , giminait£ ar kaimyn ir vis d¢lto neklausia sav¡s Ä ar mirs kiti, gyvieji jo §eimos nariai.
Kartais jis apie tai pagalvoja ir supranta, kad jei ne §iandien, tai rytoj
visiems jiems teks mirti, ir kad mirs ir jis pats. Jis, galimas daiktas,
supranta, kad visas §is §eimos vaidinimas Ä o jeigu taip, tai ir bendruomen¢s, visuomen¢s bei tautos vaidinimas Ä tai tik laikinas muilo
burbulas, i§ kurio nieko neliks. Deja, g‚hamedhis kraustosi i§ proto d¢l
§i¤ laikin¤j¤ dalyk¤ ir gird¢t nenori apie jokias rimtesnes problemas.
Jis nesuvokia, kur atsidurs po mirties. Jis dirba i§sijuos¡s d¢l laikinos
savo §eimos, visuomen¢s ar tautos gerov¢s, ta¦iau nieko nedaro, kad
laiduot¤ §viesesn¡ ateit£ sau ir kitiems, kurie netrukus taip pat paliks
§£ pasaul£.
Vie§ajame transporte (tarkim, keleiviniame traukinyje) mes susitinkame su nepa¨£stamais bendrakeleiviais ir s¢dime greta j¤. Trumpam
tampame vieno vagono keleiviais, bet ateina laikas, ir mes i§siskiriame,
kad niekada daugiau nesusitiktume. Taip ir ilgoje kelion¢je per gyve44
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nim mums laikinai tenka vieta vadinamojoje §eimoje, §alyje ar visuomen¢je, ta¦iau ateina laikas, ir nepaisant młs¤ valios mes i§siskiriame,
kad daugiau niekada nesusitiktume. G‚hamedhiui kyla daugyb¢ klausim¤ apie laikin j£ gyvenim ir laikinus gyvenimo bendrakeleivius, ta¦iau
apie am¨inus dalykus jis niekada nesusim sto. Mes visi kuriam ilgalaikius planus, kuri¤ u¨moj£ lemia młs¤ pad¢tis visuomen¢je, tuo tarpu
am¨inosios, tikrosios dalyk¤ esm¢s ne¨inom. ŽrŒpƒda Ža…karƒcƒrya,
kuris labai steng¢si, kad toks tamsuoli§kumas visuomen¢je i§nykt¤, ir
skelb¢ dvasin£ moksl apie visa apr¢piant£ beasmen£ Brahman , kart
nevilties pagautas parei§k¢: ÀVaikai ¨aid¨ia, jaunimas pasin¢r¡s £ vadinamuosius meil¢s reikalus, o seniai susikaup¡ svarsto, kaip sutvarkyti savo ¨lugus£, kov¤ pa¨enklint gyvenim . Ir, deja, niekas nesiruo§ia
rimtai gilintis £ moksl apie Brahman , Absoliu¦i j Ties .Ð
ŽrŒ Žukadeva GosvƒmŒ, £ kur£ Mahƒrƒja ParŒk‰itas kreip¢si pra§ydamas pamokyti, atsak¢ £ svarbius jo klausimus, taip patardamas:
tasmƒd bhƒrata sarvƒtmƒ
bhagavƒn Œvaro hari‹
rotavya‹ kŒrtitavya ca
smartavya cecchatƒbhayam
ÀO Bharatos aini, mirting¤j¤ priederm¢ Ä klausti apie Dievo Asmen£,
klausytis pasakojim¤ apie J£, §lovinti J£ ir m styti apie J£ Ä kupin nei§senkam¤ vertybi¤ ir tod¢l pat£ patraukliausi . J£ vadina Hari, nes tik
Jis gali nutraukti s lygot gyvos esyb¢s błt£. Jei norime i§sigelb¢ti i§
s lygotos błties, turime kelti esminius klausimus apie J£ (Absoliu¦i
Ties ), kad patenkintas mumis Jis dovanot¤ visi§k gyvenimo laisv¡.Ð
[ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ 2.1.5]
Kalb¢damas apie Absoliut¤ Dievo Asmen£, ŽrŒ Žukadeva GosvƒmŒ
i§tar¢ keturis ¨od¨ius, £ kuriuos reikia atkreipti d¢mes£. Tie ¨od¨iai
i§skiria Absoliut¤j£ Asmen£, Parabrahman , i§ kit¤ asmenybi¤, kurios
kokybi§kai Jam tapa¦ios. ³ Absoliut¤ Dievo Asmen£ kreipiamasi kaip
£ sarvƒtm Ä visa persmelkiant£, nes viskas glłdi Jame, nors ne visi
tai ir suvokia. Dievo Asmuo visi§kai £sikłnij¡s gyvena kiekvieno §irdyje greta individualios sielos kaip Paramƒtmƒ, arba Supersiela. Tad
visos individualios sielos yra artimai su Juo susijusios. Individuali siela
apie §£ am¨in artim ry§£ u¨mir§ta, tod¢l nuo neatmenam¤ laik¤
gyvena s lygot gyvenim . Ta¦iau kaip Bhagavƒnas, arba auk§¦iausioji
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asmenyb¢, Jis gali nedelsiant atsiliepti £ bhakto §auksm . Ma¨a to,
kadangi Jis Ä tobula asmenyb¢, Jo gro¨is, turtai, §lov¢, j¢ga, ¨inojimas ir atsi¨ad¢jimas yra nei§semiamos transcendentin¢s palaimos §altinis individualiai sielai. Individuali siela §iomis vertyb¢mis susi¨avi
net ir tada, kai jos labai menkai atsiskleid¨ia kitose s lygotose sielose. Ta¦iau tokios netobulos aprai§kos nesuteikia visi§ko pasitenkinimo,
tod¢l individuali siela nuolat ie§ko to, kas tobula. Dievo Asmens gro¨is
su niekuo nepalyginamas, kaip ir Jo ¨inios ar atsi¨ad¢jimas. Ta¦iau vis¤
pirma Jis yra Œvara, arba auk§¦iausias valdovas. ·iuo metu mes esame
Jo policijos prie¨iłroje. Policijos prie¨iłra mums taikoma tod¢l, kad
nesilaikome £statymo. Ta¦iau Vie§pats yra Hari, ir Jis gali nutraukti
młs¤ s lygot gyvenim , suteikdamas visi§k laisv¡ dvasiniame pasaulyje. ·tai kod¢l kiekvieno ¨mogaus pareiga Ä kelti esminius klausimus
apie Auk§¦iausi j£ Vie§pat£ ir taip sugr£¨ti atgal pas Diev .
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1972 m. Vindzore (Ontario provincija) susirinko komisija, kuri sudar¢
garss specialistai. Ji aptar¢ Àproblemas bandant nustatyti tiksl¤ mirties
moment .Ð Komisijos nariai buvo pasaulinio garso kardiochirurgas Dr.
Wilfredas G. Bigelow, Ontario auk§¦iausiojo teismo teis¢jas Edsonas L.
Haines ir Vindzoro universiteto rektorius J. Francis Leddy. Daktaras
Bigelow £rodin¢jo, kad egzistuoja siela, ir kviet¢ prad¢ti sistemingus
tyrimus sielai ir jos atsiradimo §altiniams nustatyti. Dr. Bigelow ir
kit¤ komisijos nari¤ pasisakymus v¢liau paskelb¢ ÀMontreal Gazette.Ð
rŒla Prabhupƒda pasteb¢jo §£ straipsn£ ir para§¢ daktarui Bigelow
lai§k , pateikdamas solid¨i¤ Ved¤ ¨ini¤ i§ mokslo apie siel srities ir
silydamas praktin£ bd , kaip tas ¨inias moksli§kai suprasti. ¸emiau
pateikiami ÀGazetteÐ straipsnis ir rŒlos Prabhupƒdos atsakymas.

ÀGazetteÐ antra§t¢:
Kardiochirurgas nori su¨inoti, kas yra siela
VINDZORAS. Pasaulinio garso kanadietis kardiochirurgas parei§k¢
tik£s, kad kłne yra siela, kuri mirties metu j£ palieka, ir kad teologai
tur¢t¤ pasistengti daugiau apie tai su¨inoti.
Dr. Wilfredas G. Bigelow, Toronto centrin¢s ligonin¢s §irdies kraujagysli¤ chirurgijos skyriaus ved¢jas, pasak¢, kad jis Ä À¨mogus, kuris
tiki sielos buvimuÐ, mano, jog Àat¢jo metas atskleisti §io rei§kinio
paslapt£ ir su¨inoti, kas yra siela.Ð
Bigelow kartu su kitais specialios komisijos nariais pasisak¢ Esekso
grafyst¢s Juridin¢s medicinos draugijos surengtoje diskusijoje apie
problemas bandant nustatyti tiksl¤ mirties moment .
·irdies ir kit¤ organ¤ transplantacijos am¨iuje §is klausimas yra
gyvybi§kai svarbus tais atvejais, kai donorui gresia nei§vengiama mirtis.
Kanados gydytoj¤ asociacija pasiłl¢ v¢liau daugumos priimt apibr¢¨im , kad mirtis Ä tai momentas, kai pacientas nerei§kia s mon¢s po¨ymi¤, nereaguoja £ jokius dirgiklius, o prietaisai, fiksuojantys
smegen¤ bangas, br¢¨ia lygi linij .
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Komisijos nariai buvo ir Ontario auk§¦iausiojo teismo teis¢jas
Edsonas L. Haines bei Vindzoro universiteto rektorius J. Francis
Leddy.
Komentuodamas mintis, kurias i§k¢l¢ diskusijoje, Bigelow v¢liau
interviu parei§k¢, kad trisde§imt dviej¤ met¤ chirurgo patirtis jam
neleid¨ia abejoti sielos buvimu.
ÀKartais man tekdavo błti greta ¨moni¤ tuo momentu, kai jie
per¨engia gyvyb¢s ir mirties slenkst£. ·tai tada ir £vyksta tam tikri
paslaptingi poky¦iai.
Vienas labiausiai krintan¦i¤ £ akis poky¦i¤: staigus gyvyb¢s, ar spindesio i§nykimas ¨mogaus akyse. Jos apsiblausia ir tampa negyvos
tikr ja §io ¨od¨io prasme.
Sunku dokumenti§kai u¨fiksuoti tai, k matai. Ties sakant, a§
nemanau, kad tai błt¤ £manoma padaryti.Ð
Bigelow, peln¡s pasaulin£ gars kaip Àgilaus £§aldymoÐ chirurgin¢s
metodikos (hipotermijos) pradininkas ir §irdies vo¨tuv¤ chirurgas,
teig¢, kad Àsielos tyrimaisÐ tur¢t¤ u¨siimti teologija ir jai giminingos
universiteto disciplinos.
Diskusijos metu Leddy kalb¢jo: ÀJei siela ir yra, jłs jos nepamatysite.
Jłs jos niekur neaptiksite.Ð
ÀJei egzistuoja tam tikras vitalinis, ar gyvyb¢s principas Ä kas tai?Ð
Problema ta, kad Àsiela neegzistuoja kurioje nors konkre¦ioje kłno
vietoje. Kłne ji yra sykiu visur ir niekur.Ð
ÀBłt¤ gra¨u prad¢ti eksperimentus, ta¦iau ne£sivaizduoju, kaip tai
padarytiÐ, Ä pasak¢ Leddy. Jo ¨od¨iais, Àdiskusija primin¢ Soviet¤
kosmonaut , kuris, gr£¨¡s i§ kosmoso, raportavo, kad Dievo n¢ra, nes
kosmose jis Jo nemat¡s.Ð
ÀGalbłt ir taip, Ä kalb¢jo Bigelow, Ä ta¦iau kai dabartin¢ medicina
susiduria su tuo, kas nepaai§kinama, ji vadovaujasi §łkiu: ÀSuraskime
atsakym arba laboratorijoje, arba ten, kur galima rasti ties .Ð
ÀSvarbiausias klausimas, Ä t¡s¢ Bigelow, Ä yra toks: ÀKur glłdi siela
ir koks jos atsiradimo §altinis?Ð
rŒla Prabhupƒda pateikia Ved¤ liudijimus
Gerbiamas Dr. Bigelow,
Neseniai ÀGazetteÐ labai susidom¢j¡s perskai¦iau Rae Corelli
straipsn£, pavadint ÀKardiochirurgas nori su¨inoti, kas yra siela.Ð Jłs¤
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pastabos liudija apie Jłs¤ £¨valgum , tad nutariau para§yti Jums §iuo
klausimu. Galbłt Jums teko gird¢ti, kad esu Tarptautin¢s Kri§nos
s mon¢s organizacijos ³kłr¢jas-ƒcƒrya. Turiu kelet §ventykl¤ Kanadoje Ä Monrealyje, Toronte, Vankuveryje ir Hamiltone. Młs¤ K‚‰†os
s mon¢s jud¢jimo tikslas ir yra pasakyti kiekvienai sielai apie jos
pirmin¡ Ä dvasin¡ esm¡.
N¢ra jokios abejon¢s, kad siela glłdi gyvos esyb¢s §irdyje ir kad ji Ä
energijos, palaikan¦ios kłn , §altinis. Sielos energija pasklinda po vis
kłn ir tada ji vadinasi s mon¢. Kadangi s mon¢ paskleid¨ia sielos
energij po vis kłn , mes jau¦iame skausm ar malonum visose
kłno dalyse. Siela Ä individuali, ir ji keliauja i§ kłno £ kłn , lygiai
kaip ¨mogus keliauja i§ kłdikyst¢s £ vaikyst¡, i§ vaikyst¢s £ paauglyst¡, i§ paauglyst¢s £ jaunyst¡, kol pagaliau pasiekia senatv¡. Tada £vyksta pokytis, vadinamas mirtimi, kai sen kłn tarsi rłb pakei¦iame £
nauj . Tai vadinasi siel¤ persikłnijimas.
Kai siela nori m¢gautis §iuo materialiu pasauliu, u¨mir§usi savo tikruosius namus dvasiniame pasaulyje, prasideda jos gyvenimas, kupinas nuo¨mios kovos u¨ błv£. Tokia egzistencija, ver¦ianti nuolat gimti, mirti, sirgti ir sensti, svetima młs¤ prigim¦iai ir jai galima padaryti
gal , ta¦iau ¦ia reikia suderinti sielos s mon¡ su auk§¦iausi ja Dievo
s mone. ·is principas yra młs¤ K‚‰†os jud¢jimo pagrindas.
Kalbant apie §irdies persodinim , reikia pasakyti, kad jei §irdyje nebus sielos, apie operacijos s¢km¡ negali błti n¢ kalbos. Tad
sielos buvim tur¢tume pripa¨inti. Jeigu nebłt¤ sielos, po lytinio akto
nebłt¤ nei pastojimo, nei n¢§tumo. Apsisaugojimas nuo n¢§tumo dirbtin¢mis priemon¢mis sukuria gimdoje s lygas, nebetinkamas sielai
gyventi. Tai nusi¨engimas Dievo valiai. Dievo valia siela siun¦iama
£ konkre¦i gimd , ta¦iau kontraceptin¢s priemon¢s jai neleid¨ia ten
patekti ir j tenka nukreipti kitur. Tai nepaklusimas Auk§¦iausiajam.
Imkim, pavyzd¨iui, ¨mog¤, kuris kraustosi £ nauj but . Jei situacija
bute tiek nenormali, kad jis negali net £ j£ patekti, jis atsiduria labai
nepavyd¢tinoje błkl¢je. Tai neteis¢tas ki§imasis, u¨ kur£ reikia bausti.
ÀSielos tyrin¢jim¤Ð prad¨ia, be abejo, reik§t¤ mokslo pa¨ang .
Ta¦iau mokslo pa¨anga nepad¢s aptikti sielos. Sielos buvim galima
pripa¨inti remiantis §alutiniais £rodymais. Ved¤ ra§tuose pasakyta, kad
siela de§imt tłkstan¦i¤ kart¤ ma¨esn¢ u¨ ta§k . Mokslininkas materialistas negali i§matuoti ta§ko dyd¨io. Tod¢l jis neaptinka ir sielos.
Pripa¨inti sielos buvim t¢ra vienas kelias Ä pasikliauti autoritetais.
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Tai, k did¨iausi mokslininkai atranda dabar, mes jau sen¤ seniausiai
paai§kinome.
Kai tik ¨mogus suvoks, kad egzistuoja siela, jis tuoj pat supras, kad
yra Dievas. Skirtumas tarp Dievo ir sielos tas, kad Dievas Ä labai
didel¢ siela, o gyva esyb¢ Ä labai ma¨a siela, ta¦iau kokybi§kai jos
tapa¦ios. Tod¢l Dievas yra visur esantis, o gyva esyb¢ Ä lokalizuota.
Bet j¤ prigimtis ir kokyb¢ ta pati.
Jłs sakote, kad svarbiausias klausimas §is: ÀKur glłdi siela ir koks
jos atsiradimo §altinis?Ð Tai nesunku suprasti. Mes jau kalb¢jome, kad
siela yra gyvos esyb¢s §irdyje, o po mirties ji prisiglaud¨ia kitame kłne.
Siela atsiranda i§ Dievo. Lygiai kaip kibirk§tis i§lekia i§ lau¨o ir, nukritusi ¨em¢n, atrodo u¨gesusi, taip ir sielos kibirk§tis i§ dvasinio pasaulio
patenka £ material¤j£. Materialiame pasaulyje ji gali patekti £ trejopas
s lygas, kurios vadinasi gamtos gu†os. Kai kibirk§tis i§ lau¨o nukrinta
ant sausos ¨ol¢s, ji i§laiko savyb¡ £siliepsnoti; kai kibirk§tis nukrinta
¨em¢n, savyb¢ £siliepsnoti (jei ¨em¢je tam n¢ra palanki¤ s lyg¤) nepasirei§kia; o kai kibirk§tis nukrinta £ vanden£, ji u¨g¡sta. Taigi gyvenimo s lygos błna trejopos. Viena gyva esyb¢ yra visi§kai u¨mir§usi savo
dvasin¡ prigimt£, kita Ä beveik u¨mir§usi, ta¦iau dar i§laikiusi dvasin¢s
prigimties instinkt , o tre¦ioji Ä pasin¢rusi £ dvasinio tobulumo ie§kojimus. Egzistuoja bona fide błdas kibirk§¦iai, sielai, pasiekti dvasin£
tobulum , ir jei ji turi ger vadov , ji gal¢s labai lengvai gr£¨ti namo,
atgal pas Diev , i§ kur prad¨ioje nupuol¢.
Jeigu §i autoriteting Ved¤ ra§t¤ informacij pateiktume §iuolaikiniam pasauliui remdamiesi naujausiais mokslo laim¢jimais, tai błt¤
did¨iul¢ paslauga ¨monijai. Tiesa jau ¨inoma. Tereikia j pateikti taip,
kad ji błt¤ suprantama §iuolaikiniam ¨mogui.
Nuo§ird¨iai Js¤ Ä
A. C. Bhaktivedanta Svamis

50

II
Kaip pasirinkti
dvasin£ mokytoj

Kas yra guru?

I§girdus ¨od£ ÀguruÐ, prie§ ms¤ akis i§kyla §ypsen keliantis vaizdas:
ekscentri§kos i§vaizdos senis ilga barzda, palaidais drabu¨iais m sto
apie ezoterines tiesas. Arba £sivaizduojame pasaulinio masto suk¦i¤,
kuris pelnosi apgaudin¢damas jaunus ir patiklius dvasini¤ ties¤ ie§kotojus. Ta¦iau kas i§ tikr¤j¤ yra guru? K jis i§mano apie tai, ko
ne¨inome mes? Ko jis gali mus pamokyti? Paskaitoje, kuri rŒla
Prabhupƒda perskait¢ 1973 metais Anglijoje, atsakoma £ kai kuriuos i§
§i¤ klausim¤.

o„ ajŠƒna-timirƒndhasya
jŠƒnƒŠjana-alƒkayƒ
cak‰ur unmŒlita„ yena
tasmai rŒ-gurave nama‹
ÀA§ gimiau tamsiausiu nei§man¢liu, bet mano dvasinis mokytojas, pa§viet¡s ¨inojimo ¨iburiu, atv¢r¢ man akis. Su did¨iausia pagarba jam
lenkiuosi.Ð
¸odis ajŠƒna rei§kia Ànei§manym Ð, arba Àtams .Ð Jei §iame kambaryje staiga u¨gest¤ §viesa, negal¢tume pasakyti, kur kas s¢di. Kilt¤
visi§ka sumai§tis. Pana§iai ir visi mes skendime §io materialaus Ä tamo
pasaulio tamsyb¢je. Tamas arba timira rei§kia Àtams .Ð Materialus
pasaulis skendi tamsoje, tod¢l jam ap§viesti błtina saul¢ arba m¢nulis.
Ta¦iau yra ir kitas, dvasinis pasaulis, kuris egzistuoja anapus tamsos.
ÀBhagavad-gŒtojeÐ [15.6] ŽrŒ K‚‰†a j£ apra§o taip:
na tad bhƒsayate sryo
na aƒ…ko na pƒvaka‹
yad gatvƒ na nivartante
tad dhƒma parama„ mama
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ÀAuk§¦iausios Mano buvein¢s neap§vie¦ia nei saul¢, nei m¢nuo, nei
ugnis, nei elektra. Kas j pasiekia, tas niekada nebegr£§ £ material¤j£
pasaul£.Ð
Guru pareiga Ä i§traukti savo mokinius i§ tamsos £ §vies . Dabar visi
ken¦ia d¢l savo nei§manymo Ä tarsi tie, kurie per savo nei§manym
u¨sikr¢t¢ kokia nors liga. Ne¨inodami elementari¤ higienos reikalavim¤, ne¨inosime nuo ko ir kaip galima u¨sikr¢sti. Taip per nei§manym
mes u¨sikre¦iame ir kankinam¢s ligos patale. Nusikalt¢lis gali pasakyti: ÀA§ ne¨inojau £statymoÐ, ta¦iau jei jis nusikalto, jam nebus atleista.
Ne¨inojimas Ä ne pasiteisinimas. Vaikas irgi lie¦ia ugn£, ne¨inodamas,
kad gali nudegti. Ugnis juk nesamprotaus: ÀJis vaikas ir dar ne¨ino,
kad galiu j£ nudeginti.Ð Ne, pasiteisinimo n¢ra. Yra valstyb¢s £statymai, yra ir grie¨ti gamtos d¢sniai, ir jie veikia neatsi¨velgdami £ tai, ar
mes juos suvokiame, ar ne. Jeigu suklydome per savo nei§manym , vis
tiek tur¢sime kent¢ti Ä toks d¢snis. Nesvarbu, ar tai błt¤ valstyb¢s, ar
gamtos d¢snis Ä jei j£ pa¨eid¨iame, rizikuojame nukent¢ti.
Guru pareiga Ä rłpintis, kad joks ¨mogus materialiame pasaulyje nekent¢t¤. Niekas negali tvirtinti, kad jis nesikankina. Kan¦ia
nei§vengiama. Materialiame pasaulyje egzistuoja trij¤ rł§i¤ kan¦ios:
adhyƒtmika, adhibhautika ir adhidaivika. Tai kan¦ios, kurias sukelia materialus kłnas bei protas, kitos gyvos błtyb¢s ir gamtos j¢gos.
¸mogus patiria dvasios kan¦ias, ken¦ia nuo kit¤ gyv¤ błtybi¤ Ä
skruzd¢li¤, uod¤ ar musi¤, arba vargsta d¢l auk§tesni¤j¤ j¢g¤ £takos.
Gali u¨klupti sausros arba potvyniai, nepakeliami kar§¦iai arba §al¦iai. Gamta priver¦ia mus visaip kent¢ti. Taigi materialiame pasaulyje egzistuoja trejopos kan¦ios, ir visi jas patiria Ä vien , dvi arba visas
tris kan¦ias i§kart. Niekas negali pasakyti, kad yra visi§kai laisvas nuo
kan¦i¤.
Gali kilti klausimas, kod¢l gyvoji esyb¢ ken¦ia. Atsakymas: d¢l savo
nei§manymo. Ji nepagalvoja: ÀA§ darau klaidas ir gyvenu nuod¢m¢je, tad ir ken¦iu.Ð Tod¢l pirmoji guru pareiga Ä i§traukti savo mokin£
i§ §io nei§manymo. Nor¢dami apsaugoti nuo kan¦ios savo vaikus, mes
siun¦iame juos £ mokykl . Mes nuog staujame, jog, negav¡ i§silavinimo, ateityje młs¤ vaikai tur¢s kent¢ti. Guru mato, kad kan¦ia kyla
d¢l nei§manymo, kuris lyginamas su tamsa. Kas gali i§vaduoti skendint£j£ tamsoje? ·viesa. Guru ima ¨inojimo ¨ibint ir ap§vie¦ia juo
gyv j esyb¡, apsupt tamsos. ¸inojimas i§vaduoja gyv j esyb¡ i§
nei§manymo tamsos kan¦i¤.
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Galime paklausti, ar błtina tur¢ti guru. Vedos atsako £ §£ klausim
teigiamai:
tad-vijŠƒnƒrtha„ sa gurum evƒbhigacchet
samit-pƒ†i‹ rotriya„ brahma-ni‰‡ham
[ÀMu†ˆaka Upani‰adÐ 1.2.12]
Vedos mums liepia ie§koti guru; tiksliau, jos liepia mums ie§koti tam
tikro, o ne §iaip kokio nors guru. Guru nesiskiria vienas nuo kito,
nes kiekvienas i§ j¤ priklauso mokini¤ sekai. ·iandien mes mokome
to paties, ko prie§ penkis tłkstan¦ius met¤ mok¢ Vyƒsadeva ir K‚‰†a.
Skirtumo tarp ankstesnio ir dabartinio mokym¤ n¢ra. Nors ateidavo
ir i§eidavo §imtai tłkstan¦i¤ ƒcƒry¤, j¤ skelbiama tiesa nekito. Dviej¤
tikr¤ guru błti negali, nes tai, k kalba tikrasis guru, nesiskiria nuo to,
k kalb¢jo jo pirmtakai. Kai kurie dvasiniai mokytojai sako: ÀMano
nuomone, tu turi daryti taip.Ð Ta¦iau jie ne guru. Tokie tariamieji guru
yra papras¦iausi suk¦iai. Tikr¤j¤ guru nuomon¢ viena, ir ji atitinka
K‚‰†os, Vyƒsadevos, Nƒrados, Arjunos, ŽrŒ Caitanyos Mahƒprabhu bei
Gosvƒmi¤ nuomon¡. Prie§ penkis tłkstan¦ius met¤ Vie§pats ŽrŒ K‚‰†a
papasakojo ÀBhagavad-gŒt Ð, ir Vyƒsadeva j u¨ra§¢. ŽrŒla Vyƒsadeva nesak¢: ÀTokia mano nuomon¢.Ð Anaiptol, jis ra§¢: rŒ-bhagavƒn
uvƒca Ä ÀAuk§¦iausiasis Dievo Asmuo pasak¢.Ð Viskas, k Vyƒsadeva u¨ra§¢, yra pasakyta Auk§¦iausiojo Dievo Asmens. ŽrŒla Vyƒsadeva
nerei§k¢ savo asmenin¢s nuomon¢s.
Tod¢l ŽrŒla Vyƒsadeva yra guru. Jis nei§kraipo K‚‰†os ¨od¨i¤, o tiksliai perteikia tai, kas buvo pasakyta. Kai siun¦iame telegram , lai§kane§ys neturi teis¢s jos taisyti, redaguoti ar k nors prira§in¢ti. Jis tik
£teikia telegram . Toks yra ir guru u¨davinys. Guru gali błti £vairłs
¨mon¢s, ta¦iau tiesa yra viena ir ta pati. Taigi sakoma, jog guru yra
vienas.
Mes matome, kad mokini¤ seka atkartoja tuos pa¦ius dalykus.
ÀBhagavad-gŒtojeÐ [9.34] ŽrŒ K‚‰†a sako:
man-manƒ bhava mad-bhakto
mad-yƒjŒ mƒ„ namaskuru
mƒm evai‰yasi yuktvaivam
ƒtmƒna„ mat-parƒya†a‹
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ÀVisada m styk apie Mane, tapk Mano bhaktu, lenkis Man ir garbink Mane. Visi§kai pasin¢r¡s £ Mane, tu tikrai ateisi pas Mane.Ð
Tuos pa¦ius pamokymus kartojo visi ƒcƒryos: Rƒmƒnujƒcƒrya, Madhvƒcƒrya, Caitanya Mahƒprabhu bei kiti. Taip skelb¢ ir §e§i Gosvƒmiai,
o mes tik einame j¤ p¢domis. Skirtumo n¢ra. Mes neinterpretuojame K‚‰†os ¨od¨i¤, sakydami: ÀMano galva, Kuruk‰etros mł§io
laukas simbolizuoja ¨mogaus kłn .Ð Tokias interpretacijas kuria suk¦iai. Pasaulyje yra daug apgavik¤ guru, d¢stan¦i¤ asmenin¡ nuomon¡, ta¦iau mes galime i§kelti aik§t¢n bet kur£ suk¦i¤. Apgavikas
guru gali pasakyti: ÀA§ esu DievasÐ, arba ÀVisi mes esame Dievas.Ð
Tegu, ta¦iau pirmiausia pa¨velkime, kaip ¨od£ ÀDievasÐ ai§kina ¨odynas. ¸odyne atrasime, kad ¨odis ÀDievasÐ nurodo ÀAuk§¦iausi j
Błtyb¡.Ð Taigi galime paklausti tok£ guru: ÀAr tu Ä Auk§¦iausioji
Błtyb¢?Ð Jei ir tada jis nesuprast¤, mes tur¢tume jam paai§kinti
¨od¨io Àauk§¦iausiasisÐ prasm¡. Bet kuriame ¨odyne nurodoma, kad
Àauk§¦iausiasisÐ rei§kia Àauk§¦iausi j vald¨i .Ð Tada paklauskime:
ÀAr tu £kłniji auk§¦iausi j vald¨i ?Ð Nors tas apgavikas guru ir skelbt¤si Dievu, atsakyti £ §£ klausim jis negal¢s. Dievas yra Auk§¦iausioji
Błtyb¢ ir auk§¦iausioji vald¨ia. Niekas Jam neprilygsta ir Jo nepranoksta. Ir vis d¢lto guru-diev¤ nestinga, nema¨ai suk¦i¤ skelbiasi
Auk§¦iausiaisiais. Tokie suk¦iai nepad¢s mums i§siver¨ti i§ materialios egzistencijos tamsos. Jie negali i§sklaidyti mus supan¦ios tamsos
dvasinio ¨inojimo ¨ibintu.
Bona fide guru papras¦iausiai perteikia tai, k bona fide §ventra§¦iuose sako auk§¦iausiasis guru, Dievas. Guru nevalia pakeisti tiesos,
kuri ateina mokini¤ seka.
Błtina suprasti, kad młs¤ pa¦i¤ tyrin¢jimai niekada neatskleis
Absoliu¦iosios Tiesos. Pats Caitanya Mahƒprabhu sak¢: ÀMano Guru
Mahƒrƒja, Mano dvasinis mokytojas, laik¢ Mane did¨iausiu kvailiu.Ð Kas savo dvasinio mokytojo akivaizdoje jau¦iasi es s did¨iausias kvailys, tas ir yra guru. O tas, kuris mano: ÀA§ toks tobulas, kad
galiu kalb¢ti i§mintingiau u¨ savo guruÐ, yra papras¦iausias niek§as.
ÀBhagavad-gŒtojeÐ [4.2] ŽrŒ K‚‰†a sako:
eva„ paramparƒ-prƒptam
ima„ rƒjar‰ayo vidu‹
sa kƒleneha mahatƒ
yogo na‰‡a‹ parantapa
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À·is auk§¦iausias mokslas buvo perduodamas mokini¤ seka, ir taip j£
patyr¢ visi §ventieji karaliai. Ta¦iau ilgainiui seka nutrłko, tad tikroji
mokslo prasm¢ dabar, atrodo, yra prarasta.Ð
Pasirinkti guru Ä ne mados dalykas. Kas labai stengiasi suprasti,
koks yra dvasinis gyvenimas, tam guru błtinas. Pasirinkti guru błtina,
nes tiktai labai rimtas ¨mogus gali suprasti, kas yra dvasinis gyvenimas, Dievas, teisingi veiksmai, kaip suprasti savo santykius su Dievu.
Jei mums i§ties rłpi suprasti §iuos dalykus, guru mums błtinas. Nereik¢t¤ kreiptis £ guru tik tod¢l, kad tur¢ti guru kartais madinga. Reikia
paklusti jam, nes nepaklus¡ nieko nei§moksime. Jei pas guru einame
gin¦ytis, nieko nepe§ime. Mes turime priimti guru taip, kaip Arjuna
pri¢m¢ sav j£ guru Ä Pat£ ŽrŒ K‚‰† :
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
ÀPer apgail¢tin silpnum visai prarad¡s savitvard , a§ nebesuvokiu savo pareigos. Tad ai§kiai sakyk, kas man daryti? Nuo §iol
a§ Ä Tavo mokinys, Tau atsidavusi siela. Malon¢k pamokyti mane.Ð
[ÀBhagavad-gŒtƒÐ 2.7]
·tai taip reikia pasirinkti guru. Jis yra K‚‰†os, ankstesni¤j¤ ƒcƒry¤
atstovas. K‚‰†a sako, kad visi ƒcƒryos yra Jo atstovai, tod¢l guru
reikia reik§ti toki pat pagarb , kaip ir Dievui. Savo maldose dvasiniam mokytojui ViŁvanƒtha CakravartŒ —hƒkura sako: yasya prasƒdƒd
bhagavat-prasƒda‹ Ä ÀDvasinio mokytojo malone gauname K‚‰†os
palaiminim .Ð Taigi, paklusdami bona fide guru, mes paklłstame
Dievui. Dievas priima młs¤ atsidavim guru.
ÀBhagavad-gŒtojeÐ [18.66] K‚‰†a moko:
sarva-dharmƒn parityajya
mƒm eka„ ara†a„ vraja
aha„ tvƒ„ sarva-pƒpebhyo
mok‰ayi‰yƒmi mƒ uca‹
ÀAtmesk vis¤ atmain¤ religijas ir tiesiog atsiduok Man. A§ i§gelb¢siu tave nuo atoveikio u¨ visas nuod¢mes. Nesibaimink.Ð Kai kas
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gali paprie§tarauti: ÀKurgi tas K‚‰†a? A§ atsiduosiu Jam.Ð Ne, młs¤
metodas ragina pirmiausia atsiduoti K‚‰†os atstovui, tik taip mes
atsiduosime K‚‰†ai. Tad sakoma: sƒk‰ƒd-dharitvena samasta-ƒstrai‹ Ä
guru yra tarsi Pats Dievas. Reik§dami pagarb guru, mes pagerbiame
Diev . Kadangi mes stengiam¢s i§siugdyti Dievo s mon¡, mums błtina
i§mokti gerbti Diev Jo atstovo asmenyje. Visose ƒstrose ra§oma, kad
guru yra tarsi Pats Dievas. Ta¦iau pats guru niekados nepasakys: ÀA§
Dievas.Ð Mokinio pareiga Ä gerbti guru kaip Pat£ Diev , ta¦iau guru
niekada nepagalvos: ÀMano mokiniai gerbia mane kaip Diev , tad
a§ tapau Dievu.Ð U¨tenka jam taip pagalvoti ir jis tuojau pat virsta
§unim.* Tod¢l ViŁvanƒtha CakravartŒ sako: kintu prabhor ya‹ priya
eva tasya. Kadangi guru yra pats artimiausias Dievo tarnas, j£ turime
gerbti kaip Pat£ Diev . Dievas Ä visad Dievas, o guru Ä visad guru. Toks
jau etiketas, kad Dievas Ä tai tas Dievas, kur£ garbiname, o guru Ä tai
Dievas-garbintojas (sevaka-bhagavƒn). Tod¢l £ guru kreipiamasi vardu
prabhupƒda. ¸odis prabhu rei§kia ÀVie§patsÐ, o pƒda Ä Àpad¢tis.Ð Taigi
prabhupƒda rei§kia Àtas, kuris u¨ima Vie§paties pad¢t£Ð. Tai tas pat,
kas ir sƒk‰ƒd-dharitvena samasta-ƒstrai‹.
Guru błtinas tik tuo atveju, jei mes i§ties labai rimtai pasiry¨¡ pa¨inti Dievo moksl . Nereik¢t¤ rinktis guru d¢l mados. Kas pasirinko guru,
tas kalba i§mintingai, jis niekada netau§kia niek¤. Tai po¨ymis, jog
¨mogus pasirinko bona fide guru. ¸inoma, mes turime visokeriopai
gerbti dvasin£ mokytoj , ta¦iau reikia neu¨mir§ti vykdyti ir jo nurodymus. ÀBhagavad-gŒtojeÐ [4.34] Pats ŽrŒ K‚‰†a mus moko, kaip ie§koti
guru ir kreiptis £ j£:
tad viddhi pra†ipƒtena
paripranena sevayƒ
upadek‰yanti te jŠƒna„
jŠƒninas tattva-darina‹
ÀPasistenk su¨inoti ties i§ dvasinio mokytojo. Nuolankiai jo teiraukis
ir jam tarnauk. Save suvokusios sielos gali suteikti tau ¨ini¤, nes jos regi
ties .Ð Vis¤ pirma reikia paklusti. Mes turime surasti kilni asmenyb¡
ir savo valia jai atsiduoti. ƒstros nurodo, kad prie§ pasirenkant guru
reikia gerai j£ pa¨inti ir i§siai§kinti, ar gal¢sime jam atsiduoti. Neva* ¸od¨i¤ ¨aismas: God (angl.) Ä ÀDievasÐ, dog Ä À§uoÐ. (Vert. past.)
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lia rinktis guru paskubomis, i§ fanatizmo. Tai labai pavojinga. Guru
taip pat turi pa¨inti kandidat £ mokinius ir £sitikinti, ar jis tinkamas.
Taip u¨simezga ry§ys tarp guru ir mokinio. Kad toks ry§ys u¨simegzt¤,
yra visos s lygos, ta¦iau mes turime labai rimtai £ §£ dalyk pa¨iłr¢ti.
Tada mus galima bus i§mokyti, kaip tapti tikrais mokiniais. Pirmiausia
turime surasti bona fide guru, u¨megzti su juo santykius ir vykdyti jo
nurodymus. Tada młs¤ gyvenim apvainikuos s¢km¢, nes guru gali
ap§viesti tamsoje skendint£ mokin£, jei §is yra nuo§irdus.
Visi gimstame nenaud¢liais ir kvailiais. Jei mes gimtume i§silavin¡, ar bereik¢t¤ lankyti mokykl ? Jei nesieksime moksl¤, błsime ne
k geresni u¨ gyvulius. Gyvulys pasakyt¤, jog knygos jam nereikalingos, kad jis pats yra guru, ta¦iau ar galima gauti ¨ini¤, nestudijuojant
autoriteting¤ mokslo ir filosofijos knyg¤? Nenaud¢liai guru stengiasi
be to i§siversti. Mes turime suprasti, kad visi gim¢me nenaud¢liais bei
kvailiais ir kad mums reikia mokytis. Nor¢dami tobulai nugyventi savo
gyvenim , turime £gyti ¨ini¤. Jei mes nesiekiame tobulumo Ä patiriame
pralaim¢jim . K rei§kia pralaim¢ti? Pralaim¢ti Ä tai kovoti u¨ błv£.
Mes stengiam¢s gyventi geriau, kuo auk§¦iau i§kilti ir u¨ tai £nirtingai
grumiam¢s. Ta¦iau k i§ tikro rei§kia i§kilti, mes ne¨inome.
Kad ir kokia błt¤ młs¤ pad¢tis materialiame pasaulyje, joje ilgai
nei§silaikysime. Gera ar bloga młs¤ pad¢tis Ä bet kuriuo atveju mes
negalime ¦ia pasilikti visam laikui. U¨dirb¡s milijonus doleri¤, kas
nors pagalvos: ÀDabar mano pad¢tis puikiÐ, ta¦iau tereikia jam susirgti dezinterija ar cholera, ir viskas ¨lunga. Jei bankas bankrutuoja, mes
irgi visk prarandame. Taigi i§ tikr¤j¤ materialiame pasaulyje n¢ra
Àgeros pad¢ties.Ð Tai farsas. Ie§kodami, kaip geriau £sitvirtinti materialiame pasaulyje, gal¤ gale patiriame pralaim¢jim , nes ¦ia negalima
geriau £sitvirtinti. ÀBhagavad-gŒtojeÐ [14.26] ai§kinama, kokia pad¢tis
i§ties yra geresn¢:
mƒ„ ca yo 'vyabhicƒre†a
bhakti-yogena sevate
sa gu†ƒn samatŒtyaitƒn
brahma-bhyƒya kalpate
ÀKas atsideda dvasinei veiklai, tyrai atsidavimo tarnybai, tas i§syk
i§kyla auk§¦iau materialios gamtos gu†¤ ir pasiekia Brahmano
lygmen£.Ð
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Ar yra toks mokslas, kuris pamokyt¤ mus, kaip tapti nemirtingiems?
Taip, mes galime błti nemirtingi, ta¦iau ne materialia prasme. Apie tai
nesu¨inosime vadinamuosiuose universitetuose. ¸inios, kurios padeda
pasiekti nemirtingum , sud¢tos Ved¤ §ventra§¦iuose. Nemirtingumas Ä
tai geriausia młs¤ pad¢tis: mes negimstame, nemir§tame, nesenstame,
nesergame. Taigi guru atsakomyb¢ labai didel¢. Jis turi rodyti keli
savo mokiniui ir pad¢ti jam tapti tinkamu kandidatu u¨imti tobul
pad¢t£ Ä pasiekti nemirtingum . Guru turi błti paj¢gus atvesti savo
mokin£ namo, atgal pas Diev .
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Kasdien tkstan¦iai ¨moni¤ susidomi yogos praktika ir meditacija.
Deja, ¨mogus, ie§kantis tinkamo vadovo, da¨niausiai susiduria su daugybe mag¤, netikr¤ guru ir apsi§auk¢li¤ diev¤, kurie klaidina ¨mones.
Interviu Londono dienra§¦iui ÀTimesÐ rŒla Prabhupƒda ai§kina, kaip
nuo§ird¨iam tiesos ie§kotojui atskirti tikr mokytoj nuo apgaviko.
Korespondentas: Jłs¤ Ekscelencija, man regis, kad §iandien ¨mon¢s
kaip niekada vienokia ar kitokia forma siekia dvasinio gyvenimo. Ar
negal¢tum¢te pasakyti, kod¢l taip yra.
rŒla Prabhupƒda: Siekti dvasinio gyvenimo Ä visi§kai natłralu. Mes
esame dvasin¢s sielos, tad materialioje aplinkoje negalime błti laimingi. I§traukta i§ vandens £ sausum , ¨uvis nebus laiminga. Taip ir mes
niekada nebłsime laimingi, netur¢dami dvasin¢s s mon¢s. Dabar tiek
daug ¨moni¤ dirba d¢l mokslo ir ekonomikos pa¨angos, ta¦iau laim¢s
jie neranda, nes tai n¢ra tikrasis gyvenimo tikslas. Daugelis jaunimo
tai suvokia, jie atsisako materialistinio gyvenimo, bando ie§koti dvasinio ir i§ties teisingai daro. Tikrasis gyvenimo tikslas Ä K‚‰†os s mon¢.
Be K‚‰†os s mon¢s nebłsime laimingi. Tai faktas. Tod¢l mes visus
kvie¦iame susipa¨inti ir suprasti §£ did£ jud¢jim .
Korespondentas: Atvirai kalbant, mane neramina §tai kas: nuo to
laiko, kai £ Anglij atvyko vienas ind¤ yogas Ä daugumai ¨moni¤ tai
buvo pirmoji pa¨intis su guru, Ä staiga ne¨inia i§ kur pridygo daugyb¢ visokiausi¤ guru. Kartais man atrodo, kad ne visi jie yra tokie
tikri guru, kokie dedasi. Ar nereik¢t¤ persp¢ti ¨moni¤, besirengian¦i¤
prad¢ti dvasin£ gyvenim , kad jie £sitikint¤, jog juos mokantis guru yra
tikras?
rŒla Prabhupƒda: Taip. ¸inoma, ie§koti guru Ä tai gerai, ta¦iau jei jłs
norite pigaus guru, jei norite kad jus apgaut¤ Ä surasite daug guru apgavik¤. Ta¦iau jei jłs esate nuo§irdus Ä surasite nuo§ird¤ guru. ¸mones
apgaudin¢ja, kadangi jie nori visk gauti labai pigiai. Mes pra§ome savo
mokini¤ susilaikyti nuo draud¨iamo sekso, m¢sos valgymo, azartini¤
lo§im¤ ir svaigal¤. ¸mon¢s mano, kad be to gyventi labai sunku Ä
vienas vargas. Ta¦iau u¨tenka kam nors pasakyti: ÀGalite daryti visk ,
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kas tik §auna £ galv , tiktai kartokite mantr , kuri jums daviauÐ, ir
¨mon¢ms tai patinka. Jie nori błti apgauti, tod¢l ir apgavik¤ atsiranda.
Niekas nenori susilaikyti. ¸mogaus gyvenimas skirtas susilaikymui,
ta¦iau tam niekas nepasireng¡s. Tad ateina apgavikai ir sako: ÀNereikia jokio susilaikymo. Darykit k norit, tik u¨mok¢kit man. A§ jums
duosiu toki mantr , kad po pusme¦io jłs tapsite Dievu.Ð ·tai taip ir
atsitinka. Jei jłs norite błti taip apgautas, apgavik¤ atsiras.
Korespondentas: O kas, jei ¨mogus i§ tikr¤j¤ nori gyventi dvasi§kai,
ta¦iau susiduria su netikru guru?
rŒla Prabhupƒda: Kiek reikia laiko, fizini¤ ir protini¤ j¢g¤, kad gautum¢t paprast i§silavinim . Ir ¦ia lygiai tas pat: jeigu jłs rengiat¢s
gyventi dvasi§kai, turite surimt¢ti. Kaip tekartojant kokias nors stebuklingas mantras per pusmet£ galima tapti Dievu? Kod¢l ¨mon¢s §ito
trok§ta? Tai rei§kia, kad jie nori błti apgauti.
Korespondentas: Kaip su¨inoti, ar jłs¤ guru tikras, ar ne?
rŒla Prabhupƒda: Galbłt kas nors i§ mano mokini¤ gali atsakyti £ §£
klausim ?
Mokinys: Atsimenu, kaip kart Johnas Lenonas paklaus¢ jłs¤: ÀI§
kur man ¨inoti, kuris guru tikras?Ð O jłs atsak¢te: ÀIe§kok to, kuris
labiausiai prisiri§¡s prie K‚‰†os. Jis ir bus tikras.Ð
rŒla Prabhupƒda: Taip. Tikras guru yra Dievo atstovas, jis kalba
tik apie Diev ir daugiau apie niek . Tikras guru yra tas, kurio
materialistinis gyvenimas nedomina. Jam rłpi Dievas ir tiktai Dievas.
Vienas i§ kriterij¤, kad guru tikras, Ä brahma-ni‰‡ham. Jis visas pasin¢r¡s £ Absoliu¦i Ties . ÀMu†ˆaka Upani‰adojeÐ pasakyta: rotriya„
brahma-ni‰‡ham Ä ÀTikras guru gerai i§mano §ventra§¦ius ir Vedas
ir visi§kai pasikliauja Brahmanu.Ð Jis turi ¨inoti, kas yra Brahmanas
[dvasia] ir kaip £sitvirtinti Brahmane. ·iuos po¨ymius vardija Ved¤
ra§tai. Kaip min¢jau, tikras guru atstovauja Vie§pa¦iui, kaip karaliui atstovauja jo vietininkas. Tikras guru nieko nei§galvoja. Visa, k
jis sako, atitinka §ventra§¦ius ir ankstesni¤j¤ ƒcƒry¤ pamokymus. Jis
neduos jums mantros, tikindamas, kad per pusmet£ tapsite Dievu. Guru
tuo neu¨siima. Guru tenori £tikinti ¨mog¤ atsiduoti Dievui. Toks yra
tikrasis guru pa§aukimas. Ties sakant, jis neturi kit¤ darb¤. Kiekvienam sutiktajam jis sako: ÀAtminkite Diev .Ð Tikras guru vienokia
ar kitokia forma pamokslauja Dievo vardu ir stengiasi, kad visi tapt¤
Dievo bhaktais.
Korespondentas: O krik§¦ioni¤ kunigai?
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rŒla Prabhupƒda: Krik§¦ionis, musulmonas, induistas Ä tai nesvarbu.
Jeigu tik jis kalba Dievo vardu, jis Ä guru. Antai Vie§pats J¢zus Kristus
atvertin¢jo ¨mones £ tik¢jim , sakydamas: ÀStenkit¢s pamilti Diev .Ð Ir
induistas, ir musulmonas, ir krik§¦ionis yra guru, jeigu kvie¦ia ¨mones
myl¢ti Diev . Taip galima atpa¨inti tikr j£ guru. Guru niekada nepasakys: ÀA§ DievasÐ arba ÀA§ padarysiu i§ tav¡s Diev .Ð Tikras guru
sako: ÀA§ esu Dievo tarnas ir tave taip pat i§mokysiu tarnauti Dievui.Ð
Nesvarbu, kaip guru rengiasi. Caitanya Mahƒprabhu sak¢: ÀDvasinis
mokytojas yra tas, kuris gali pateikti ¨ini¤ apie K‚‰† .Ð Tikras dvasinis
mokytojas stengiasi, kad ¨mon¢s tapt¤ K‚‰†os, arba Dievo, bhaktais,
§tai ir viskas. Jis neturi joki¤ kit¤ darb¤.
Korespondentas: Ta¦iau blogi guru . . .
rŒla Prabhupƒda: K tai rei§kia ÀblogasÐ guru?
Korespondentas: Blogas guru tenori pinig¤ ir §lov¢s.
rŒla Prabhupƒda: Bet jei jis blogas, kaip jis gali błti guru? [Juokiasi.]
Kaip gele¨is gali virsti auksu? Guru negali błti blogas, nes kas blogas,
tas n¢ra guru. Negalima pasakyti Àblogas guruÐ, tai prie§taravimas.
Vienintelis dalykas, k reikia padaryti, Ä tai suprasti, kas yra tikras
guru. Tikras guru kalba apie Diev ir daugiau apie niek Ä taip gal¢tume apibłdinti tikr j£ guru. Jeigu jis tau§kia visokius niekus, jis ne
guru. Guru negali błti blogas. N¢ra blogo guru, kaip n¢ra raudono
arba balto guru. Guru rei§kia Àtikras guru.Ð Pakanka ¨inoti, kad tikras
guru kalba tik apie Diev ir stengiasi £tikinti ¨mones atsiduoti Dievui.
Jei jis taip elgiasi, vadinasi, jis tikras.
Korespondentas: K tur¢¦iau daryti, panor¢j¡s błti £§ventintas £ jłs¤
organizacij ?
rŒla Prabhupƒda: Vis¤ pirma jums reik¢t¤ atsisakyti draud¨iamo
lytinio gyvenimo.
Korespondentas: K tai rei§kia draud¨iamas lytinis gyvenimas? Ar
turima galvoje lytinis gyvenimas apskritai?
rŒla Prabhupƒda: Draud¨iamas lytinis gyvenimas Ä tai nesantuokiniai
lytiniai santykiai. Gyvuliai lytinius poreikius tenkina be joki¤ apribojim¤, ta¦iau ¨moni¤ visuomen¢je apribojim¤ yra. Kiekvienoje §alyje
ir kiekvienoje religijoje veikia vienokia ar kitokia sistema, ribojanti
lytin£ gyvenim . Jums reik¢t¤ atsi¨ad¢ti ir vis¤ svaiginan¦i¤ priemoni¤,
£skaitant arbat , cigaretes, alkohol£, marihuan , Ä viso to, kas svaigina.
Korespondentas: Ko dar?
rŒla Prabhupƒda: Jums tekt¤ atsisakyti m¢sos, kiau§ini¤ bei ¨uvies.
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Tur¢tum¢te atsisakyti ir azartini¤ lo§im¤. Kol neatsisakysite §ios
keturi¤ rł§i¤ nuod¢mingos veiklos, jłs¤ £§ventinti nebus galima.
Korespondentas: Kiek pasek¢j¤ turite pasaulyje?
rŒla Prabhupƒda: Tiesa tepatraukia vien kit , o nes mon¢mis susi¨avi daug kas. Ir vis d¢lto mes turime apie penkis tłkstan¦ius £§ventint¤
mokini¤.
Korespondentas: Ar K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas nuolat ple¦iasi?
rŒla Prabhupƒda: Taip, jis ple¦iasi, ta¦iau l¢tai. Taip yra tod¢l, kad
mes turime daug apribojim¤. ¸mon¢ms nepatinka apribojimai.
Korespondentas: Kur jłs¤ pasek¢j¤ daugiausia?
rŒla Prabhupƒda: Jungtin¢se Valstijose, Europoje, Piet¤ Amerikoje
ir Australijoje. Ir, ¨inoma, Indijoje, kur K‚‰†os s mon¡ praktikuoja
milijonai.
Korespondentas: Ar negal¢tum¢te pasakyti, koks jłs¤ jud¢jimo
tikslas?
rŒla Prabhupƒda: Młs¤ K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo tikslas Ä pa¨adinti pirmaprad¡ ¨mogaus s mon¡. ·iuo metu młs¤ s mon¢ yra tam tikr¤
£vardijim¤ vald¨ioje. Vieni mano: ÀA§ anglasÐ, kiti: ÀA§ amerikietis.Ð
I§ tikro mes nieko bendra n¢ su vienu §i¤ £vardijim¤ neturime. Visi
mes esame neatsiejamos Dievo dalel¢s, tokia yra tikroji młs¤ Àa§Ð esm¢. Jei kiekvienas tai suvoks, visos pasaulio problemos bus i§spr¡stos.
Tada visi mes ¨inosime, kad esame vienodi Ä vienodi kokyb¢s prasme,
kaip dvasin¢s sielos. Młs¤ sielos kokyb¢s prasme vienodos, nors jos ir
£vilktos £ skirting rłb . Tok£ paai§kinim pateikia ÀBhagavad-gŒtƒÐ.
Juk i§ esm¢s K‚‰†os s mon¢ yra apsivalymo procesas (sarvopƒdhivinirmuktam). Jos tikslas Ä i§laisvinti ¨mones i§ vis¤ £vardijim¤ (tatparatvena nirmalam). Kai s mon¢ nuo j¤ apsivalo, apvalytais jutimais
atliekama veikla veda mus £ tobulum . Gal¤ gale mes pasiekiame
visi§k ¨mogaus gyvenimo tobulum . Be to, K‚‰†os s mon¢ yra labai
paprastas metodas. Nebłtina tapti did¨iu filosofu, mokslininku ir pan.
Tereikia giedoti §vent Vie§paties vard , suprantant, kad Jo asmenyb¢,
vardas ir savyb¢s Ä viskas yra absoliutu.
K‚‰†os s mon¢ yra didis mokslas. Deja, universitetuose n¢ra §io
mokslo fakultet¤. Tod¢l visus rimtus ¨mones, kuriems rłpi ¨monijos gerov¢, mes kvie¦iame gerai susipa¨inti su §iuo did¨iu jud¢jimu
ir, jei tai £manoma, dalyvauti jame ir bendradarbiauti su mumis. Tada
pasaulyje neliks problem¤. Tai teigia ir ÀBhagavad-gŒtƒÐ, svarbiausia ir
autoritetingiausia dvasinio pa¨inimo knyga. Daugelis jłs¤ gird¢jo apie
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ÀBhagavad-gŒt Ð. Ja remiasi młs¤ jud¢jimas. Młs¤ jud¢jimui pritar¢
visi didieji Indijos ƒcƒryos: Rƒmƒnujƒcƒrya, Madhvƒcƒrya, Vie§pats
Caitanya ir daugelis kit¤. Jłs atstovaujate laikra§¦iams, tod¢l pra§au
jłs¤ visos ¨monijos labui pasistengti kuo geriau suprasti §£ jud¢jim .
Korespondentas: Jłs manote, kad jłs¤ jud¢jimas yra vienintelis kelias
pa¨inti Diev ?
rŒla Prabhupƒda: Taip.
Korespondentas: Kod¢l jłs taip £sitikin¡s?
rŒla Prabhupƒda: Młs¤ £sitikinimas pagr£stas autoritet¤ ir Dievo,
K‚‰†os, ¨od¨iais. K‚‰†a sako:
sarva-dharmƒn parityajya
mƒm eka„ ara†a„ vraja
aha„ tvƒ„ sarva-pƒpebhyo
mok‰ayi‰yƒmi mƒ uca‹
ÀAtmesk vis¤ atmain¤ religijas ir atsiduok Man. A§ i§gelb¢siu tave nuo
atoveikio u¨ visas nuod¢mes. Nesibaimink.Ð [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 18.66]
Korespondentas: Ar ÀatsiduotiÐ rei§kia, jog reikia palikti savo §eim ?
rŒla Prabhupƒda: Ne.
Korespondentas: Ta¦iau tarkim, a§ noriu błti inicijuotas. Ar man
reik¢t¤ apsigyventi §ventykloje?
rŒla Prabhupƒda: Nebłtinai.
Korespondentas: Gal¢¦iau likti namie?
rŒla Prabhupƒda: O, taip.
Korespondentas: O darbas? Ar reik¢t¤ mesti savo darb ?
rŒla Prabhupƒda: Ne, jums tereik¢t¤ atsisakyti blog¤ £pro¦i¤ ir §iais
maldos karoliais kartoti Hare K‚‰†a mantr Ä §tai ir viskas.
Korespondentas: Ar tur¢¦iau finansi§kai jus remti?
rŒla Prabhupƒda: Ne, tai jłs¤ valia. Paremsite Ä puiku, ne Ä tai
ne. Mes negyvename vien i§ kieno nors finansin¢s paramos. Mes
pasikliaujame K‚‰†a.
Korespondentas: Man visai nereik¢t¤ duoti pinig¤?
rŒla Prabhupƒda: Ne.
Korespondentas: Ar tai n¢ra vienas svarbiausi¤ po¨ymi¤, kuris skiria
tikr j£ guru nuo apsimet¢lio?
rŒla Prabhupƒda: Taip, tikras guru Ä ne verslininkas. Jis Ä Dievo
atstovas. Guru kartoja tai, k sako Dievas. Apie kitk jis nekalba.
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Korespondentas: Ta¦iau ar tik¢tina, jog guru bus tikras, jei, tarkim, jis
keliauja ÀRolls Royce'uÐ ir gyvena pra§matniuose geriausio vie§bu¦io
apartamentuose?
rŒla Prabhupƒda: Kartais ¨mon¢s mums parłpina numer£ pirmos
klas¢s vie§butyje, ta¦iau da¨niausiai mes apsistojame savo §ventyklose. Visame pasaulyje mes turime apie §imt §ventykl¤, tod¢l mums
nereikia joki¤ vie§bu¦i¤.
Korespondentas: A§ visi§kai nenor¢jau jłs¤ kuo nors kaltinti. Papras¦iausiai stengiausi vaizd¨iai parodyti, kad jłs¤ £sp¢jimas, mano
galva, tikrai vertingas. Daug ¨moni¤ siekia dvasinio gyvenimo, ta¦iau
nema¨ai toki¤, kurie trok§ta pasipelnyti i§ Àguru biznio.Ð
rŒla Prabhupƒda: Jums atrodo, kad dvasinis gyvenimas rei§kia savanori§k skurd ?
Korespondentas: Na, tiesiog ne¨inau.
rŒla Prabhupƒda: Skurd¨ius gali błti materialistas, o turtuolis Ä labai
dvasingas. Dvasiniam gyvenimui nei skurdas, nei turtas n¢ra lemiamas dalykas. Dvasinis gyvenimas transcendentalus. ·tai Arjuna. Jis
priklaus¢ karali§kai giminei ir vis d¢lto buvo tyras Dievo bhaktas.
O ÀBhagavad-gŒtojeÐ [4.2] ŽrŒ K‚‰†a sako: eva„ paramparƒ-prƒpta„
ima„ rƒjar‰ayo vidu‹ Ä À·is auk§¦iausiasis mokslas buvo perteikiamas mokini¤ seka, ir taip j£ patirdavo §ventieji karaliai.Ð Praeityje visi
§ventieji karaliai i§man¢ dvasin£ moksl . Tod¢l dvasinis gyvenimas nepriklauso nuo materiali¤ s lyg¤. Kad ir kokios błt¤ ¨mogaus materialios s lygos Ä ar jis błt¤ karalius, ar elgeta, Ä jis vis tiek gali suprasti,
kas yra dvasinis gyvenimas. Da¨niausiai ¨mon¢s ne¨ino, kas yra dvasinis gyvenimas, ir tod¢l be jokio reikalo kritikuoja mus. Jei a§ jłs¤
paklaus¦iau, kas yra dvasinis gyvenimas, kaip jłs atsakytum¢te?
Korespondentas: Ties sakant, nelabai ¨inau.
rŒla Prabhupƒda: Jłs ne¨inote, kas yra dvasinis gyvenimas, ir vis tiek
sakote Àyra taip arba anaip.Ð Vis¤ pirma jłs tur¢tum¢t i§siai§kinti, kas
yra dvasinis gyvenimas. Dvasinis gyvenimas prasideda tada, kai jłs
suvokiate, kad esate ne kłnas. Tai tikro dvasinio gyvenimo prad¨ia.
Matydami skirtum tarp savojo Àa§Ð ir kłno, jłs pradedate suprasti,
kad esate dvasin¢ siela (aha„ brahmƒsmi).
Korespondentas: Jłs¤ nuomone, §ios tiesos tur¢t¤ błti sud¢tin¢ kiekvieno ¨mogaus i§silavinimo dalis?
rŒla Prabhupƒda: Taip. ¸mon¢ms vis¤ pirma reik¢t¤ paai§kinti, kas
jie yra. Kas jie Ä kłnas ar kas kita? Tuo prasideda i§silavinimas. Dabar
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visiems diegiama mintis, kad jie yra kłnas. Kas nors tik tod¢l, kad
atsitiktinai gavo amerikie¦io kłn , mano: ÀA§ amerikietis.Ð Tai tolygu
manyti: ÀA§ esu raudoni mar§kiniaiÐ, nes vilkite raudonus mar§kinius.
Jłs Ä ne raudoni mar§kiniai, jłs Ä ¨mogus. Taigi kłnas yra tarsi mar§kiniai ar §varkas, gaubiantis tikr j asmenyb¡ Ä dvasin¡ siel . Jei save
teatpa¨£stame pagal savo kłno Àmar§kiniusÐ ar À§vark Ð, vadinasi,
dvasinio i§silavinimo neturime.
Korespondentas: Jłs manote, kad dvasin£ §vietim reik¢t¤ £vesti visose
mokyklose?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Mokyklose, koled¨uose, universitetuose. ·iais
klausimais yra labai daug literatłros Ä did¨iulis ¨ini¤ kraitis. Bet
labiausiai reikia, kad młs¤ jud¢jim pasistengt¤ suprasti visuomen¢s
lyderiai.
Korespondentas: Ar pas jus ateidavo ¨moni¤, kurie prie§ tai tur¢jo
reikal¤ su apsimet¢liais guru?
rŒla Prabhupƒda: Taip, toki¤ daug.
Korespondentas: Ar §ie apsimet¢liai guru kaip nors pakenk¢ j¤ dvasiniam gyvenimui?
rŒla Prabhupƒda: Ne. ·ie ¨mon¢s nuo§ird¨iai ie§kojo dvasingumo ir
to pakako. Dievas yra vis¤ §irdyse, ir kai ¨mogus nuo§ird¨iai Jo ie§ko,
Dievas padeda jam surasti tikr guru.
Korespondentas: Ar tikrieji guru, tokie, kaip jłs, kada nors band¢
prie§intis netikriems guru Ä jiems pakenkti ar su¨lugdyti j¤ bizn£, jeigu
taip galima pasakyti?
rŒla Prabhupƒda: Ne, tai ne mano tikslas. Savo jud¢jim a§ prad¢jau
papras¦iausiai ÀHare K‚‰†aÐ giedojimu. A§ giedojau Niujorke, parke,
kuris vadinasi Tompkins Square, ir netrukus pas mane ¢m¢ eiti
¨mon¢s. Taip K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas palengva augo. Vieniems jis
pasirod¢ priimtinas, kitiems Ä ne. Laimingieji pri¢m¢.
Korespondentas: Ar jums neatrodo, kad ¨mon¢s £tarłs, nes tur¢jo
reikal¤ su apsimet¢liais guru? Jei gyd¢t¢s pas §arlatan dantist ir jis
sugadino jums dantis, jłs dvejosit, ar verta eiti pas kit .
rŒla Prabhupƒda: Taip. Savaime ai§ku, jei jus apgavo, pasidarysite £tarus. Ta¦iau tai nerei§kia, kad jeigu kart apgavo, apgaudin¢s
visada. Jums reikia surasti tikr mokytoj . Ta¦iau norint ateiti £ K‚‰†os
s mon¡ reikia, kad labai pasisekt¤ arba błtum¢t gerai susipa¨in¡s su
§iuo mokslu. I§ ÀBhagavad-gŒtosÐ mes su¨inome, kad nuo§ird¨i¤ ie§kotoj¤ t¢ra vos keletas: manu‰yƒ†ƒ„ sahasre‰u kacid yatati siddhaye.
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I§ daugelio milijon¤ ¨moni¤ galbłt atsiras vienas, kuris domisi dvasiniu gyvenimu. Da¨niausiai ¨mon¢ms terłpi valgyti, miegoti, poruotis
ir apsisaugoti. I§ kur ¦ia tik¢tis daug pasek¢j¤? Nesunku pasteb¢ti, kad
¨mon¢s prarado susidom¢jim dvasiniais dalykais. O beveik visus tuos,
kuriuos tai domina, ved¨ioja u¨ nosies tariamieji spiritualistai. Negalima spr¡sti apie jud¢jim vien i§ pasek¢j¤ skai¦iaus. Jei yra bent vienas
nuo§irdus ¨mogus, jud¢jimas jau, galima sakyti, s¢kmingas. Svarbiausia
ne kiekyb¢, o kokyb¢.
Korespondentas: ³domu, kiek, jłs¤ nuomone, ¨moni¤ gal¢jo u¨kibti
ant pseudoguru jauko?
rŒla Prabhupƒda: U¨kimba, galima sakyti, kiekvienas. [Juokiasi.]
Neverta n¢ skai¦iuoti. Kiekvienas.
Korespondentas: Tai yra tłkstan¦iai ¨moni¤, ar ne tiesa?
rŒla Prabhupƒda: Milijonai. Apgaut¤j¤ Ä milijonai, nes jie nori błti
apgauti. Dievas yra visa ¨inantis. Jis ¨ino, ko jłs trok§tate. Jis glłdi jłs¤
§irdyje, ir jei norite, kad jus apgaut¤, Dievas siun¦ia jums apgavik .
Korespondentas: Ar kiekvienas gali pasiekti tobulum , apie kur£
anks¦iau kalb¢jote?
rŒla Prabhupƒda: Akimirksniu. Kiekvienas gali pasiekti tobulum
akimirksniu Ä su s lyga, jei jis to nori. B¢da ta, kad niekas nenori.
ÀBhagavad-gŒtojeÐ [18.66] K‚‰†a sako: sarva-dharmƒn parityajya mƒm
eka„ ara†a„ vraja Ä ÀAtsiduok Man.Ð Ta¦iau kas ry§is atsiduoti
Dievui? Kiekvienas sako: ÀKod¢l gi tur¢¦iau atsiduoti Dievui? A§
błsiu nepriklausomas.Ð Jei atsiduosite, tobulumui pasiekti tereiks
vieno akimirksnio. Ta¦iau niekas to nenori, §tai kur b¢da.
Korespondentas: Sakydami, kad daugelis nori błti apgauti, jłs turite
galvoje tai, kad jie ir toliau trok§ta vien pasaulieti§k¤ malonum¤ ir tuo
pa¦iu metu, kartodami mantr ar laikydami rankoje g¢l¡*, nori pasiekti
dvasin£ gyvenim ? Ar tai jłs tur¢jote galvoje, sakydamas, jog ¨mon¢s
nori błti apgauti?
rŒla Prabhupƒda: Taip, visa tai pana§u £ ligonio samprotavim : ÀA§
sergu ir tuo pat metu sveikstu.Ð Tai prie§taravimas. Vis¤ pirma reikia
gauti dvasin£ i§silavinim . Dvasinis gyvenimas n¢ra ta tema, kuri gal¢tume suprasti, pakalb¢j¡ kelias minutes. I§leista daug filosofijos ir teologijos knyg¤, ta¦iau ¨mon¢s nesidomi jomis. ·tai kur b¢da. Antai

* Aliuzija £ hipi¤ filosofij . (Vert. past.)
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ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ Ä did¨iul¢s apimties veikalas, ir jei jłs u¨simosite perskaityti §i knyg , galbłt ne vienos dienos prireiks, kol suprasite
bent vien jos eilut¡. ÀBhƒgavatamÐ apra§o Diev , Absoliu¦i j Ties ,
ta¦iau ¨mon¢ms tai ne£domu. O jei kas atsitiktinai parodo §iok£ tok£
susidom¢jim dvasiniu gyvenimu, jis nori visko tuoj pat ir labai pigiai.
Tod¢l j£ apgauna. I§ tikr¤j¤ ¨mogaus gyvenimas skirtas susilaikyti.
Toks Ved¤ civilizacijos kelias. Ved¤ laikais berniukai buvo aukl¢jami
brahmacƒriais; iki dvide§imt penkeri¤ met¤ lytinis gyvenimas apskritai
nebuvo leid¨iamas. Kas dabar taip aukl¢ja? Brahmacƒris Ä tai mokinys,
besilaikantis visi§ko celibato, gyvenantis gurukuloje [dvasinio mokytojo mokykloje] ir paklłstantis savo guru nurodymams. Dabar mokyklose ir koled¨uose nuo pat vaikyst¢s moko sekso, ir seksu u¨siima
dvylikame¦iai trylikame¦iai berniukai ir mergait¢s. Ar gali jie gyventi dvasi§kai? Dvasinis gyvenimas rei§kia savanori§k askez¡, susilaikym Dievo pa¨inimo vardan. ·tai kod¢l i§ savo inicijuot¤ mokini¤ mes
reikalaujame atsisakyti draud¨iam¤ lytini¤ santyki¤, m¢sos, azartini¤
lo§im¤ ir bet koki¤ svaigal¤. Be §i¤ apribojim¤ jokia Àyogos meditacijaÐ ar Àdvasios mokslaiÐ nebus tikri. Tai bus tik sand¢ris tarp apgavik¤
ir apgaut¤j¤.
Korespondentas: Labai jums a¦ił.
rŒla Prabhupƒda: Hare K‚‰†a.
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tur¢ti dvasin£ mokytoj
1936 m. vasar£ Bomb¢juje (Indija) garbingos religin¢s organizacijos
ÀGauˆŒya Ma‡hosÐ narius nustebino ry§ki ir £taigi vieno jauno organizacijos nario kalba, pasakyta jo dvasinio mokytojo rŒlos Bhaktisiddhƒntos SarasvatŒ GosvƒmŒ garbei. Prab¢gus trims de§imtme¦iams,
jaunajam oratoriui buvo lemta tapti §iuo metu ¨inomo visame pasaulyje
K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo £kr¢ju ir dvasiniu mokytoju. ³simintina
rŒlos Prabhupƒdos kalba parodo guru reik§m¡ dvasiniame gyvenime.

sƒk‰ƒd-dharitvena samasta-ƒstrair
uktas tathƒ bhƒvyata eva sadbhi‹
kintu prabhor ya‹ priya eva tasya
vande guro‹ rŒ-cara†ƒravindam
ÀApreik§tieji ra§tai skelbia, kad dvasin£ mokytoj reikia garbinti
kaip Auk§¦iausi j£ Dievo Asmen£, ir tyri Vie§paties bhaktai paklłsta §iam nurodymui. Dvasinis mokytojas Ä pats patikimiausias Vie§paties tarnas. Tod¢l su pagarba nusilenkime prie savo dvasinio mokytojo
lotoso p¢d¤.Ð
Ponai, ÀGauˆŒya Ma‡hosÐ Bomb¢jaus skyriaus nari¤ vardu leiskite man pasveikinti jus, §£ vakar maloniai prisid¢jusius prie młs¤,
pagerbiant viso pasaulio mokytojo, “cƒryadevos, §ios ÀGauˆŒyos
MisijosÐ £kłr¢jo ir ÀŽrŒ ŽrŒ ViŁva-vai‰†ava Rƒja-sabhosÐ pirmininkoƒcƒryos lotoso p¢das. A§ kalbu apie savo am¨in dievi§k mokytoj
Paramaha„s Parivrƒjakƒcƒry ŽrŒ ŽrŒmad Bhaktisiddhƒnt SarasvatŒ
GosvƒmŒ Mahƒrƒj .
·i laiming dien , prie§ §e§iasde§imt dvejus metus, —hƒkuros
Bhaktivinodos kvietimu “cƒryadeva apsirei§k¢ ŽrŒ-k‰etra Jagannƒthadhƒmoje, Puryje.
Ponai, “cƒryadevos pagerbimo ceremonija, surengta §£ vakar , n¢ra
sektanti§kas renginys, nes, kalb¢dami apie tok£ kertin£ princip , kaip
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gurudeva arba ƒcƒryadeva, mes turime galvoje tai, kas universaliai
pritaikoma. Jokiu błdu nenoriu i§kelti mano guru auk§¦iau jłs¤ ar dar
kieno kito guru. Guru yra vienas, ir jis pasirei§kia daugybe pavidal¤
mokyti jus, mane ir visus kitus.
Guru, arba ƒcƒryadeva, kaip teigia bona fide §ventra§¦iai, ne§a ¨ini
i§ absoliutaus pasaulio, transcendentin¢s Absoliu¦iosios Asmenyb¢s
buvein¢s, kur absoliu¦iai viskas tarnauja Absoliu¦iai Tiesai. Kiek kart¤
mums teko gird¢ti: mahƒjano yena gata‹ sa panthƒ‹ (À¸enk keliu,
kuriuo nu¢jo ankstesnysis ƒcƒryaÐ), ta¦iau vargu ar band¢me suprasti
tikr j §ios lokos prasm¡. Kruop§¦iai i§analizav¡ §£ teigin£, suprasime,
kad mahƒjana yra vienas, ir vienas yra tiesus kelias £ transcendentin£
pasaul£. ÀMu†ˆaka Upani‰adÐ [1.2.12] teigia:
tad-vijŠƒnƒrtha„ sa gurum evƒbhigacchet
samit-pƒ†i‹ rotriya„ brahma-ni‰‡ham
ÀNorint suprasti transcendentin£ moksl , reikia kreiptis £ bona fide
dvasin£ mokytoj , kuris priklauso mokini¤ sekai ir yra ai§kiai suvok¡s
Absoliu¦i j Ties .Ð
Taigi §is posmas nurodo, kad, ie§kant transcendentini¤ ¨ini¤, błtina
kreiptis £ guru. Jei Absoliu¦ioji Tiesa yra viena Ä d¢l to, manau,
visi sutars Ä tai negali błti ir dviej¤ guru. “cƒryadeva, kur£ §£vakar susirinkome nuolankiai pagerbti, n¢ra sektantin¢s organizacijos
guru ar vienas i§ daugelio tarpusavyje nesutarian¦i¤ tiesos ai§kintoj¤.
Prie§ingai, jis yra Jagad-guru, vis¤ młs¤ guru; vienintelis skirtumas
tas, kad vieni paklłsta jam visa §irdimi, o kiti tiesiogiai to nedaro.
ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ [11.17.27] sako:
ƒcƒrya„ mƒ„ vijƒnŒyƒn
nƒvamanyeta karhicit
na martya-buddhyƒsyeta
sarva-devamayo guru‹
ÀReik¢t¤ suprasti, kad dvasinis mokytojas niekuo ne prastesnis u¨
Mane, Ä tar¢ Palaimingasis Vie§pats. Ä Nevalia pavyd¢ti dvasiniam
mokytojui ar laikyti j£ paprastu ¨mogum, nes dvasinis mokytojas Ä tai
visi pusdieviai drauge pa¢mus.Ð Kitais ¨od¨iais, ƒcƒrya tapatinamas
su Pa¦iu Dievu. Su §io materialaus pasaulio reikalais jis neturi nieko
bendra. Jis ateina ¦ia ne tam, kad velt¤si £ laikinos błties reikalus,
71

Sav¡s pa¨inimo mokslas
o tam, kad i§vaduot¤ puolusias s lygotas sielas Ä sielas, arba esybes,
kurios at¢jo £ §£ material¤ pasaul£, trok§damos patirti malonum¤ protu
ir penkiais jutimo organais. Jis ateina pas mus skleisti Ved¤ §viesos ir
dovanoti mums visi§k laisv¡, kurios tur¢tume siekti kiekviename savo
gyvenimo kelion¢s ¨ingsnyje.
Transcendentines Ved¤ ¨inias pirmiausia Dievas paskelb¢ Brahmai,
§ios Visatos kłr¢jui. I§ Brahmos §ias ¨inias per¢m¢ Nƒrada, i§ Nƒrados Ä Vyƒsadeva, i§ Vyƒsadevos Ä Madhva, ir taip, mokini¤ seka,
mokinys mokiniui perteikdavo transcendentin£ ¨inojim , kol pagaliau jis pasiek¢ Vie§pat£ Gaurƒ…g , ŽrŒ K‚‰† Caitany , kuris atliko
ŽrŒ œŁvaros PurŒ mokinio ir darb¤ t¡s¢jo vaidmen£. Dabartinis “cƒryadeva yra de§imtasis mokini¤ sekos atstovas, skai¦iuojant nuo ŽrŒ
Rłpos GosvƒmŒ, pirmojo Vie§paties Caitanyos atstovo, savo pamokslavimu atskleidusio vis §ios transcendentin¢s tradicijos pilnatv¡. ¸inios,
kurias mes gauname i§ młs¤ Gurudevos, nesiskiria nuo t¤, kurias
aprei§k¢ Dievas ir prasidedanti nuo Brahmos ƒcƒry¤ seka. Mes pa¨ymime §i laiming dien kaip ŽrŒ Vyƒsa-płjƒ-tithi, nes “cƒrya Ä tai Vyƒsadevos, dievi§kojo Ved¤, Purƒ†¤, ÀBhagavad-gŒtosÐ, ÀMahƒbhƒratosÐ
ir ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ sudarytojo, gyvas atstovas.
Tas, kuris interpretuoja dievi§k j£ gars (abda-brahm ) remdamasis savo netobulu jutiminiu patyrimu, negali błti tikras dvasinis guru,
nes, tinkamai nei§aukl¢tas bona fide ƒcƒryos, jis nei§vengiamai nukryps nuo Vyƒsadevos mokymo, kaip nuo jo nukrypsta mƒyƒvƒd¨iai.
ŽrŒla Vyƒsadeva yra did¨iausias vedi§kojo aprei§kimo autoritetas, tad
kokio nors netikusio interpretuotojo, kad ir kiek jis błt¤ sukaup¡s
materialaus mokslo ¨ini¤, negalima laikyti guru, arba ƒcƒrya. ÀPadma
Purƒ†aÐ teigia:
sampradƒya-vihŒnƒ ye
mantrƒs te ni‰phalƒ matƒ‹
ÀKol tav¡s £ mokinius ne£§ventino bona fide dvasinis mokytojas,
priklausantis mokini¤ sekai, mantra, kuri gavai, netur¢s jokios galios.Ð
Kita vertus, kas transcendentines ¨inias gavo klausydamasis bona
fide mokytojo, priklausan¦io mokini¤ sekai, ir kas nuo§ird¨iai gerbia
tikr j£ ƒcƒry , tam Dievo apreik§toji Ved¤ i§mintis tikrai bus atverta.
Ta¦iau ji visi§kai nepasiekiama empiri§kai. ÀŽvetƒŁvatara Upani‰adÐ
[6.23] teigia:
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yasya deve parƒ bhaktir
yathƒ deve tathƒ gurau
tasyaite kathitƒ hy arthƒ‹
prakƒante mahƒtmana‹
ÀTik toms did¨ioms sieloms, kurios §ventai tiki Vie§pat£ ir dvasin£ mokytoj , savaime atsiskleid¨ia Ved¤ ¨inojimo esm¢.Ð
Ponai, młs¤ ¨inios tokios skurd¨ios, jutimai tokie netobuli, o galimyb¢s tokios ribotos, kad, neatsidav¡ ŽrŒ Vyƒsadevos ar jo bona fide
atstovo lotoso p¢doms, apie absoliu¦ias sferas negalime tur¢ti n¢
ma¨iausio supratimo. Kiekviename ¨ingsnyje mus klaidina tiesioginiu
patyrimu £gyjamas ¨inojimas. Visa tai t¢ra nuolat mus apgaudin¢jan¦io, besimainan¦io ir besibla§kan¦io proto prasimanymas. Remdamiesi
ribotu, i§kreiptu steb¢jim¤ ir eksperiment¤ metodu, apie transcendentin¡ sfer nieko nesu¨inosime. Ta¦iau visi turime polink£ ir galime klausytis transcendentinio garso, kuris atsklinda i§ anos sferos per visi§kai
skaidri terp¡ Ä ŽrŒ Gurudev ar ŽrŒ Vyƒsadev . Tod¢l, ponai, §iandien
mes turime atsiduoti ŽrŒ Vyƒsadevos atstovo p¢doms, kad pa§alintume
visus nesutarimus, kuriuos pagimd¢ młs¤ nenuolankumas. Taip teigia
ir ÀŽrŒ GŒtƒÐ [4.34]:
tad viddhi pra†ipƒtena
paripranena sevayƒ
upadek‰yanti te jŠƒna„
jŠƒninas tattva-darina‹
ÀKreipkis £ i§minting bona fide dvasin£ mokytoj . Pirma atsiduok jam
ir pasistenk suprasti j£, klausin¢damas ir tarnaudamas. I§mintingas dvasinis mokytojas dovanos tau transcendentin£ ¨inojim , nes jau pa¨ino
Absoliu¦i Ties .Ð
Tam, kad £gytume transcendentin£ ¨inojim , turime visi§kai atsiduoti
tikrajam ƒcƒryai, nusiteik¡ uoliai jo klausin¢ti ir jam tarnauti. Tikras
tarnavimas Absoliutui, kai vadovauja ƒcƒrya, Ä vienintelis błdas transcendentiniam ¨inojimui £gyti. ·iandien mes susirinkome pagarbiai
nusilenkti “cƒryadevai ir i§reik§ti nor tarnauti jo p¢doms. Taip mes
pelnysim sugeb¢jim suvokti transcendentin£ ¨inojim , kur£ jis taip
maloningai dovanoja visiems, nedarydamas joki¤ i§im¦i¤.
Ponai, visi mes daugiau ar ma¨iau did¨iuojam¢s savo sen ja Indijos civilizacija, ta¦iau tikrosios jos prasm¢s gerai nesuvokiame. Mums
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n¢ra ko did¨iuotis materialia praeities civilizacija Ä dabar ji tłkstan¦ius
kart¤ prana§esn¢ negu buvo anuomet. Sakoma, kad dabar gyvename
tamsos am¨i¤, Kali-yug . Kokia toji tamsa? Tamsa kyla visai ne d¢l
młs¤ atsilikimo stokojant materiali¤ ¨ini¤, nes dabar j¤ turime daugiau negu anks¦iau. Jei ne mes, tai młs¤ kaimynai pakankamai j¤ turi.
Taigi per§asi i§vada, jog młs¤ am¨iaus tamsumo prie¨astis Ä ne menka
materiali pa¨anga, o i§klydimas i§ dvasinio tobul¢jimo kelio, kuris yra
svarbiausia ¨mogaus gyvenimo błtinyb¢ ir ¨moni¤ civilizacijos tobulumo kriterijus. Bomb¤ m¢tym i§ l¢ktuv¤ sunku pavadinti progresu,
lyginant su primityvia, necivilizuota praktika m¢tyti did¨iulius akmenis
nuo kalno vir§łn¢s prie§ams ant galv¤. I§mok¡ ¨udyti savo kaimynus automatais ir nuodingomis dujomis, tikrai niekuo nepranokome
primityvi¤ barbar¤, kurie did¨iavosi mok ¨udyti str¢l¢mis ir lankais.
O ir młs¤ i§lepinta savimeil¢ byloja ne apie k kita, kaip apie intelektualin£ sugyvul¢jim . Tikra ¨monijos civilizacija su tuo neturi nieko
bendra. ·tai ÀKa‡ha Upani‰adÐ [1.3.14] mus atkakliai kvie¦ia:
utti‰‡hata jƒgrata
prƒpya varƒn nibodhata
k‰urasya dhƒrƒ niitƒ duratyayƒ
durga„ pathas tat kavayo vadanti
ÀPabusk ir pasistenk suprasti, kiek tau prana§um¤ teikia ¨mogaus
gyvyb¢s forma. Dvasinio pa¨inimo kelias labai sunkus, jis siauras kaip
skustuvo a§menys. Tokia vis¤ mokyt¤ transcendentalist¤ nuomon¢.Ð
Taigi, kitiems dar tebetłnant istorin¢s u¨mar§ties £s¦iose, Indijos
i§min¦iai sukłr¢ kitoki civilizacij , leidusi jiems pa¨inti save. Jie suprato, kad mes esame ne materialios esyb¢s, o dvasiniai, am¨ini ir nesunaikinami Absoliuto tarnai. Ta¦iau, prie§taraudami sveikai nuovokai,
mes panorome tapatinti save su materialia błtimi ir tod¢l młs¤ kan¦ios, veikiant nenumaldomam gimimo ir mirties d¢sniui bei j£ lydin¦ioms pasekm¢ms, ligoms ir vargams, dar labiau padid¢jo. ·i¤ kan¦i¤
negali suma¨inti jokia materiali laim¢, nes materija ir dvasia Ä visi§kai
skirtingi pradai. Tai tas pats, kas i§traukti vandens gyv£ £ sausum ir
suteikti jam visus sausumoje £manomus d¨iaugsmus. Tokie d¨iaugsmai
nepalengvins prie§mirtin¢s gyvłno agonijos, kuri galima nutraukti
tik gr ¨inus j£ £ gimt j aplink . Dvasia ir materija Ä visi§kai prie§ingi
vienas kitam. Visi mes dvasin¢s esyb¢s. Mes negalime patirti visi§kos
74

Kaip pasirinkti dvasin£ mokytoj
laim¢s, kuri skirta mums prigimties, kad ir kaip giliai pasinertume
£ ¨emi§kus dalykus. Visi§k laim¡ tepasieksime, sugr£¨¡ £ savo normali dvasin¢s egzistencijos błkl¡. Tokia unikali młs¤ senosios ind¤
civilizacijos, ÀGŒtosÐ, Ved¤ ir Purƒ†¤ i§mintis, toks vis¤ tikr¤j¤ ƒcƒry¤
bei młs¤ dabartinio “cƒryadevos, priklausan¦io Vie§paties Caitanyos
linijai, mokymas.
Ponai, nors ir nepaj¢g¢me visi§kai suprasti dievi§kosios ¨inios, kuri
savo malone atv¢r¢ “cƒryadeva, O„ Vi‰†upƒda Paramaha„sa Parivrƒjakƒcƒrya ŽrŒ ŽrŒmad Bhaktisiddhƒnta SarasvatŒ GosvƒmŒ Mahƒrƒja,
tur¢tume pripa¨inti ai§kiai suvok¡ bent tai, kad §ioji ¨inia, sklindanti
i§ jo §vent¤ lłp¤, yra i§ganymas ken¦ian¦iai ¨monijai. Mes visi turime
kantriai klausytis jo. Jei klausysim¢s transcendentini¤ gars¤ nesiprie§indami ir veltui negai§dami laiko, i§ties pelnysime jo malon¡. “cƒryos u¨davinys Ä sugr ¨inti mus £ tikruosius namus, atgal pas Diev .
Tad leiskite man pabr¢¨ti, kad turime kantriai jo klausytis, sekti juo,
kiek leid¨ia mums tik¢jimas, ir nusilenkti jo lotoso p¢doms, kad gal¢tume atsikratyti niekuo nepagr£sto młs¤ nenoro tarnauti Absoliutui
ir visoms sieloms.
ÀGŒtƒÐ mus moko, kad ƒtmƒ, arba siela, ne¨łva netgi ¨uvus kłnui,
kad ji visada ta pati, niekada nesenstanti ir jauna. Ji nesudega ugny
ir nei§tirpsta vandeny; jos nei§d¨iovina oras ir neperkerta kardas. Ji
nemirtinga ir am¨ina, ir tai liudija ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ [10.84.13]:
yasyƒtma-buddhi‹ ku†ape tri-dhƒtuke
sva-dhŒ‹ kalatrƒdi‰u bhauma ijya-dhŒ‹
yat-tŒrtha-buddhi‹ salile na karhicij
jane‰v abhijŠe‰u sa eva go-khara‹
ÀKas kłn Ä mai§ su trimis pradmenimis (tul¨im, gleiv¢m ir oru)
laiko savuoju Àa§Ð, k var¨o artimi saitai su ¨mona ir vaikais, kas mano,
kad jo §alis verta garbinimo, kas maudosi §ventuose vandenyse, ta¦iau
nepasinaudoja proga kreiptis £ tuos, kurie £gijo tikr j£ ¨inojim , Ä tas
ne geresnis u¨ karv¡ ar asil .Ð
Deja, §iais laikais visi mes praradome prot , nes pamyn¢me savo tikr j laim¡ ir material¤ narv sutapatinome su savuoju Àa§.Ð Vis savo
energij sutelk¢me vien beprasmi§kam materialaus narvo puosel¢jimui
ir visi§kai u¨mir§ome jame sukaustyt siel . Narvas Ä tai pauk§¦io
pra¨łtis; pauk§tis sukurtas ne narveliui puo§ti. Susim stykime apie tai.
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Dabar visa młs¤ veikla apsiriboja narvelio prie¨iłra, o jei ir darome
k daugiau, tai nebent duodame §iek tiek peno protui per men ir
literatłr . Mes nesuvokiame, kad protas taip pat materialus, tik yra
subtilesn¢s formos. Taip teigia ÀGŒtƒÐ [7.4]:
bhmir ƒpo 'nalo vƒyu‹
kha„ mano buddhir eva ca
aha…kƒra itŒya„ me
bhinnƒ prak‚tir a‰‡adhƒ
À¸em¢, ugnis, vanduo, oras, dangus, intelektas, protas bei ego Ä visa
tai yra Mano atsietosios energijos.Ð
Vargu, ar kada band¢me duoti peno sielai, kuri skiriasi nuo kłno
ir proto, tod¢l visi mes Ä savi¨ud¨iai tikr ja §io ¨od¨io prasme. “cƒryadevos mokymas persp¢ja mus, kad liautum¢s taip klyd¡. Tod¢l
nusilenkime jo lotoso p¢doms u¨ suteikt tyr malon¡ ir gerum .
Ponai, nepamanykite, kad mano Gurudeva nori visi§kai sustabdyti
§iuolaikin¢s civilizacijos raid Ä atlikti ne£manom ¨yg£. A§ tesiłlau
pasimokyti i§ jo meno, kaip i§pe§ti kuo daugiau naudos i§ blogo sand¢rio, ir suprasti, koks svarbus ¨mogaus gyvenimas, kuris skirtas kilniausiam tikslui Ä tikrajam s moningumui ugdyti. Netur¢tume atsisakyti
galimyb¢s kuo geriau panaudoti labai ret ¨mogaus gyvenimo dovan .
Kaip sako ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ [11.9.29]:
labdhvƒ sudurlabham ida„ bahu-sambhavƒnte
mƒnu‰yam arthadam anityam apŒha dhŒra‹
tr†a„ yateta na pated anu m‚tyu yƒvan
ni‹reyasƒya vi‰aya‹ khalu sarvata‹ syƒt
À¸mogaus gyvyb¢s forma £gyjama po aib¢s gimim¤ ir, nors yra neam¨ina, gali suteikti auk§¦iausi g¢r£. Tod¢l sveikos nuovokos ¨mogus tur¢t¤ stengtis nedelsdamas £vykdyti savo paskirt£ ir kuo geriau panaudoti gyvenim , kol v¢l neats¢lino mirtis. Bet kuriomis aplinkyb¢mis jam
der¢t¤ vengti jutimini¤ malonum¤.Ð
Ne§vaistykime ¨mogaus gyvenimo, berg¨d¨iai vaikydamiesi materiali¤ malonum¤, negyvenkim tik tam, kad valgytume, miegotume, dreb¢tume i§ baim¢s ir tenkintume geismus. “cƒryadevos ¨ini perteikia
ŽrŒ Rłpos GosvƒmŒ ¨od¨iai [ÀBhakti-rasƒm‚ta-sindhuÐ 1.2.255Ä256]:
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anƒsaktasya vi‰ayƒn
yathƒrham upayuŠjata‹
nirbandha‹ k‚‰†a-sambandhe
yukta„ vairƒgyam ucyate
prƒpaŠcikatayƒ buddhyƒ
hari-sambandhi-vastuna‹
mumuk‰ubhi‹ parityƒgo
vairƒgya„ phalgu kathyate
ÀSakoma, ¨mogus yra visko atsi¨ad¢j¡s tada, kai gyvena vadovaudamasis K‚‰†os s mon¢s principais. Jis turi błti neprisiri§¡s prie malonum¤,
kuriuos teikia jutimai, ir pasitenkinti tuo, kas błtina gyvybei palaikyti.
Antra vertus, tas, kuris atsi¨ada daikt¤, kuriuos gal¢t¤ panaudoti tarnaudamas K‚‰†ai, ir teisina savo poelg£ tuo, kad §ie daiktai materialłs,
n¢ra visi§kai atsi¨ad¢j¡s.Ð
Perprasti §i¤ lok¤ prasm¡ £manoma tik atskleidus racionali j , o
ne gyvuli§k j młs¤ gyvenimo pus¡. Taigi s¢d¢dami prie “cƒryadevos lotoso p¢d¤ ir semdamiesi i§ §io transcendentinio §altinio ¨ini¤,
pasistenkime suvokti, kas mes tokie, kas yra visata, Dievas ir kas mus
sieja su Juo. Vie§paties Caitanyos ¨inia skirta gyvoms esyb¢ms, tai
gyvojo pasaulio i§mintis. Vie§pats Caitanya nesisteng¢ prikelti §io mirties pasaulio, kuris pelnytai vadinamas Martyaloka Ä pasauliu, kuriame
viskam lemta ¨łti. Prie§ keturis §imtus penkiasde§imt met¤ Vie§pats
Caitanya apsirei§k¢, kad papasakot¤ apie transcendentin¡ visat , kur
viskas am¨ina ir pa§aukta tarnauti Absoliutui. Ta¦iau pastaruoju metu
nes ¨iningi ¨mon¢s klaidingai pateik¢ Vie§paties Caitanyos mokym
ir tobuliausia Vie§paties filosofija buvo ai§kinama neteisingai, kaip
atsilikusios visuomen¢s kultas. ·£vakar mums d¨iugu prane§ti, kad
młs¤ “cƒryadeva su jam £prastu gerumu i§gelb¢jo mus nuo §io siaubingo nuopuolio, tod¢l mes kuo nuo§ird¨iausiai lenkiam¢s jo lotoso
p¢doms.
Ponai, tendencija priskirti Dievo Asmeniui tik beasmenes savybes,
paversti J£ pajuokos objektu skelbiant, kad Jis neturi jutim¤ ir pavidalo, kad Jis begalvis ir bekojis, kad Jis neveiklus ir nepatiria joki¤
malonum¤, virto savoti§ka kultłringos (veikiau nekultłringos) młs¤
dien¤ visuomen¢s manija. Did¨iausi malonum tai teikia ir §i¤ laik¤
mokslininkams, kuriems ai§kiai trłksta gero vadovo ir tikro dvasinio
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£¨valgumo. Visi §ie empirikai m sto vienodai: visa, kas teikia malonum , tetur¢t¤ priklausyti ¨mon¢ms ar kuriai nors j¤ grupei, o beasmenis Dievas telikt¤ j¤ u¨gaid¤ tenkintojas. Mes d¨iaugiam¢s, kad
Jo Dievi§koji Malon¢ Paramaha„sa Parivrƒjakƒcƒrya Bhaktisiddhƒnta SarasvatŒ GosvƒmŒ Mahƒrƒja gailestingai i§gyd¢ mus nuo §ios baisios ligos. Jis atv¢r¢ mums akis, jis Ä am¨inas młs¤ t¢vas, mokytojas
ir vadovas. Tod¢l §i laiming dien lenkiam¢s jo lotoso p¢doms.
Ponai, nors Transcendencijos moksle mes tarsi nei§man¢liai vaikai,
vis d¢lto Jo Dievi§koji Malon¢, mano Gurudeva, £¨ieb¢ mumyse ma¨
liepsnel¡, kad i§sklaidyt¤ neper¨velgiamas empirinio mokslo tamsybes. Dabar mes tiek apsaugoti nuo j¤, kad jokie empirin¢s minties
mokykl¤ filosofiniai argumentai n¢ per plauk nesuma¨ins am¨ino
młs¤ pasitik¢jimo Jo Dievi§kosios Malon¢s lotoso p¢domis. Ma¨a to,
mes pasiruo§¡ mesti i§§łk£ ir £rodyti did¨iausiems mƒyƒvƒdos mokyklos eruditams, kad tik ¨inios apie Dievo Asmen£ ir Jo transcendentines
pramogas Golokoje yra auk§¦iausia Ved¤ i§mintis. Nedviprasmi§kas
nuorodas £ tai rasime ÀChƒndogya Upani‰adojeÐ [8.13.1]:
yƒmƒc chavala„ prapadye
avalƒc chyƒma„ prapadye
ÀTrok§damas £gyti K‚‰†os malon¡, a§ atsiduodu Jo energijai (Rƒdhai),
o stengdamasis pelnyti Jo energijos malon¡, atsiduodu K‚‰†ai.Ð À’g
VedojeÐ [1.22.20] taip pat sakoma:
tad vi‰†o‹ parama„ pada„
sadƒ payanti sraya‹
divŒva cak‰ur ƒtatam
vi‰†or yat parama„ padam
ÀAuk§¦iausias vis¤ pusdievi¤ tikslas Ä Vie§paties Vi‰†u lotoso p¢dos.
Jos spinduliuoja tarsi saul¢ danguje.Ð
³takingiausi empirini¤ mokykl¤ atstovai nesuvokia §ios papras¦iausios tiesos, kuri ai§kiai pateikta ÀGŒtojeÐ, svarbiausiame Ved¤ vadov¢lyje, ir net ne£taria apie jos buvim . Tai ir yra ŽrŒ Vyƒsa-płjos paslaptis.
Medituodami £ transcendentinius Absoliutaus Dievo ¨aidimus, mes
did¨iuojam¢s, kad esame am¨ini Jo tarnai, d¨iłgaujame ir linksmai
§okame. ·lov¢ mano dievi§kajam mokytojui, nes tai jis nei§senkamu
78

Kaip pasirinkti dvasin£ mokytoj
savo malon¢s srautu atgaivino mumyse §£ am¨inos błties jud¢jim .
Nusilenkime jo lotoso p¢doms.
Ponai, jei jis nebłt¤ at¢j¡s i§vaduoti młs¤ i§ §io did¨iojo ¨emi§kojo
paklydimo vergov¢s, mes dar ne vien gyvenim ir am¨i¤ liktume bej¢giai tamsos belaisviai. Jei jis nebłt¤ at¢j¡s, mes nebłtume suprat¡ am¨inosios auk§¦iausiojo Vie§paties Caitanyos mokymo
tiesos. Jei jis nebłt¤ at¢j¡s, mums nebłt¤ lemta su¨inoti ir pirmosios
ÀBrahma-sa„hitosÐ lokos reik§m¢s:
Œvara‹ parama‹ k‚‰†a‹
sac-cid-ƒnanda-vigraha‹
anƒdir ƒdir govinda‹
sarva-kƒra†a-kƒra†am
ÀK‚‰†a, kur£ vadina Govinda, yra Auk§¦iausiasis Dievas. Jo kłnas
am¨inas, palaimingas ir dvasinis. Jis yra visa ko prad¨ia, bet Pats
prad¨ios neturi, Jis Ä pirmin¢ vis¤ prie¨as¦i¤ prie¨astis.Ð
Pats a§ nesiviliu, kad per błsimus milijonus gimim¤ §iame laikiname
pasaulyje gal¢siu tiesiogiai tarnauti Dievui, ta¦iau esu £sitikin¡s, kad
vien gra¨i dien a§ błsiu i§gelb¢tas i§ §io paklydim¤ liłno, kuriame dabar taip giliai grimzd¨iu. Tod¢l i§ visos §irdies meld¨iuosi prie
savo dievi§kojo mokytojo lotoso p¢d¤, kad jis leist¤ man atkent¢ti
u¨ savo praeities klaidas, ta¦iau niekad neleist¤ u¨mir§ti, kad esu tik
menkas tarnas Visagalio Absoliutaus Dievo, kur£ suvokiau savo dievi§kojo mokytojo malone. Tad lenkiuosi jo lotoso p¢doms nuolankiausiai,
kaip tik galiu.
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Nemirtingasis
ÀBhagavad-gŒtosÐ nektaras
Daugel£ am¨i¤ didieji Indijos filosofai bei spiritualistai §lovino
ÀBhagavad-gŒt Ð, kaip krin£, tobuliausiai i§rei§kiant£ am¨in j Ved¤
i§mint£. ¶ia pateikiamose eiliuotose ÀBhagavad-gŒtos MeditacijoseÐ
garsusis devintojo §imtme¦io filosofas a…kara §lovina ÀGŒt Ð ir jos
dievi§k j£ autori¤, rŒ K‚‰† . Nors pasaulyje a…kara garsus kaip
impersonalistas, §ios eil¢s atskleid¨ia jo atsidavim pirminiam Dievo
Asmens pavidalui Ä Vie§pa¦iui rŒ K‚‰†ai. rŒla Prabhupƒda ai§kina
a…karos posmus.
-1O ÀBhagavad-gŒtaÐ,
A§tuoniolika Tavo skyri¤ Ä
Absoliuto i§minties
Nemirtingasis nektaras.
O palaimingoji ÀGŒtaÐ,
Tave pasakodamas, Pats Vie§pats K‚‰†a
Mok¢ Arjun .
V¢liau senov¢s i§min¦ius Vyƒsa
Tave £ ÀMahƒbhƒratosÐ eiles £d¢jo.
O mylinti motina,
Gelbstinti ¨mog¤ nuo naujo gimimo
Mirting¤j¤ pasaulio tamsyb¢j,
Tave a§ medituoju.
-2·lov¢ tau, o Vyƒsa,
Tavo protas galingas,
O akys did¨iul¢s Ä
Tarsi i§siskleidusio
Lotoso ¨iedlapiai.
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Tai Tu
Dar ry§kiau £¨iebei
·£ i§minties ¨ibint ,
Pripyl¡s £ j£ ÀMahƒbhƒratosÐ aliejaus.
Komentaras
Materialist¤ akimis, ŽrŒpƒda Ža…karƒcƒrya buvo impersonalistas.
Ta¦iau jis niekad neneig¢ dvasinio pavidalo, vadinamo sac-cid-ƒnandavigraha Ä am¨inojo palaimos ir i§minties pavidalo, kuris egzistavo dar
prie§ sukuriant material¤ pasaul£. Auk§¦iausi j£ Brahman vadindamas
beasmeniu, jis nor¢jo pasakyti, kad Vie§paties sac-cid-ƒnanda pavidalo nedera painioti su materialia asmenyb¢s id¢ja. Jau savo ÀGŒtosÐ
komentar¤ prad¨ioje jis pabr¢¨ia, kad Nƒrƒya†a, Auk§¦iausiasis Vie§pats, yra transcendentalus materialiai kłrinijai. Vie§pats, kaip transcendentinis asmuo, egzistavo dar prie§ kłrim , ir Jo asmenyje n¢ra
nieko materialaus. Vie§pats K‚‰†a Ä tas pats Auk§¦iausiasis Asmuo,
ir nieko bendra su materialiu kłnu neturi. Jis nu¨engia Savo dvasiniu, am¨inuoju pavidalu, ta¦iau paikuoliai klaidingai mano, kad Jo
kłnas Ä toks pat kaip młs¤. Ža…kara skelb¢ impersonalizm , tenor¢damas pamokyti tuos nei§man¢lius, kurie K‚‰† laiko paprastu, sudarytu
i§ materijos ¨mogumi.
Niekam neateit¤ £ galv skaityti ÀGŒtosÐ, jei j błt¤ papasakoj¡s
paprastas ¨mogus, o Vyƒsadeva tikrai nesivargint¤ ir ned¢t¤ jos £
ÀMahƒbhƒrat Ð. Pasak min¢t¤j¤ posm¤, ÀMahƒbhƒrataÐ yra senov¢s
pasaulio metra§tis, o Vyƒsadeva Ä §io did¨io epo autorius. ÀBhagavadgŒtƒÐ tapati K‚‰†ai, o kadangi K‚‰†a yra Absoliutus Auk§¦iausiasis
Dievo Asmuo, Jis ir Jo ¨odis nesiskiria. Tod¢l ÀBhagavad-gŒtƒÐ garbinama kaip ir Patsai Vie§pats K‚‰†a, nes jie abu yra absoliutłs.
Tas, kuris klausosi ÀBhagavad-gŒtosÐ, kokia ji yra, neabejotinai girdi
¨od¨ius, sklindan¦ius i§ Paties Vie§paties lotoso lłp¤. Ta¦iau pasigail¢jimo verti ¨mon¢s sako, kad ÀGŒtƒÐ paseno ir nebetinka §iuolaikiniam
¨mogui, kuris nori pa¨inti Diev apm stymais arba meditacija.
-3·lov¢ Tau, o K‚‰†a,
O prieglobsti
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Vandenyne u¨gimusios Lak‰mŒ,
Ir to, kurs prigludo
Prie Tavo lotoso p¢d¤.
I§ties esi
Tro§kimus tenkinantis medis
Savajam bhaktui.
Vienoj Tavo rankoj lazda
Karv¢ms ginti,
Kitos i§keltas nyk§tys,
Lie¦iantis smiliaus galiuk ,
Byloja apie dievi§k i§mint£.
·lov¢ Tau, o Auk§¦iausiasis Vie§patie,
O tasai, kurs mel¨i ÀGŒtosÐ ambrozij .

Komentaras
ŽrŒpƒda Ža…karƒcƒrya ai§kiai sako: ÀJłs, kvailiai, garbinkit Govind
ir ÀBhagavad-gŒt Ð, kuri papasakojo Patsai Nƒrƒya†aÐ, ta¦iau paiki
¨mon¢s vis suka galvas ir bando atrasti Nƒrƒya† . Jie tu§¦iai §vaisto
laik ir yra verti pasigail¢jimo. Nƒrƒya†a niekada nebłna nei apgail¢tinas, nei daridra; prie§ingai, J£ garbina s¢km¢s deiv¢ Lak‰mŒ ir visos
gyvos esyb¢s. Ža…kara skelb¢si es s ÀBrahmanasÐ, ta¦iau Nƒrƒya† ,
arba K‚‰† , jis laiko Auk§¦iausiuoju Asmeniu, ne §ios materialios kłrinijos błtybe. Jis rei§kia savo pagarb K‚‰†ai kaip Auk§¦iausiam Brahmanui, arba Parabrahmanui, nes J£ (K‚‰† ) garbina visi. Tik kvailiai
ir K‚‰†os prie§ai, kurie nesupranta ÀBhagavad-gŒtosÐ (nors ir komentuoja j ), sako: ÀMes turime visi§kai atsiduoti ne K‚‰†ai, kaip asmeniui,
o negimusiam, beprad¨iui Am¨inajam, kuris kalba K‚‰†os lpomis.Ð
Sakoma, neleisk kiaul¢s £ dar¨ . Ža…kara, did¨iausias i§ impersonalist¤, rei§kia K‚‰†ai ir Jo knygai Ä ÀBhagavad-gŒtaiÐ deram pagarb ,
o kvailiai sako, kad Àn¢ra reikalo atsiduoti K‚‰†ai, kaip asmeniui.Ð
Tokie nei§man¢liai ne¨ino, kad K‚‰†a Ä absoliutus, ir n¢ra skirtumo
tarp Jo vidaus ir i§or¢s. Vidus ir i§or¢ tesiskiria materialiame dualizmo pasaulyje. Absoliu¦iame pasaulyje skirtumo tarp j¤ n¢ra, nes
absoliute viskas dvasi§ka (sac-cid-ƒnanda), o Nƒrƒya†a, arba K‚‰†a,
priklauso absoliu¦iam pasauliui. Absoliu¦iame pasaulyje asmenyb¢
reali Ä skirtumo tarp kłno ir sielos ten n¢ra.
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-4Upani‰ados Ä
Kaip karvi¤ banda,
Vie§pats K‚‰†a, piemens słnus,
Jas mel¨ia,
Arjuna Ä ver§elis,
Sald¨iausias ÀGŒtosÐ nektaras Ä
Tai pienas,
O kas j£ geria Ä
I§min¦ius skaidria mintimi.
Komentaras
Transcendentini¤ Vie§paties ¨aidim¤ ne£manoma suprasti nesuvokus,
jog egzistuoja dvasin¢ £vairov¢. ÀBrahma-sa„hitojeÐ teigiama, kad
K‚‰†os vardas, pavidalas, savyb¢s, ¨aidimai, aplinka ir atributai Ä
visa tai yra ƒnanda-cinmaya-rasa; ¨od¨iu, visa, kas transcendenti§kai susij¡ su Juo, irgi sudaryta i§ dvasin¢s palaimos, ¨inojimo ir
am¨inyb¢s. Prie§ingai materialiam pasauliui, kuriame viskas turi pabaig , Jo vardas, pavidalas, etc. Ä begaliniai. Kaip teigia ÀBhagavad-gŒtƒÐ,
tik kvailiai i§juokia J£, tuo tarpu pats Ža…kara, did¨iausias impersonalistas, §lovina J£, Jo karves ir Jo Ä Vasudevos słnaus ir DevakŒ
d¨iaugsmo Ä ¨aidimus.

-5O słnau Vasudevos,
Demon¤ Ka„sos ir Cƒ†łros pra¨łtie,
Motinos DevakŒ did¨iausiasis d¨iaugsme,
Visatos guru,
Pasauli¤ mokytojau,
O K‚‰†a, błki pa§lovintas!
Komentaras
Ža…kara, ra§ydamas apie K‚‰† , vadina J£ Vasudevos ir DevakŒ słnumi.
Ar tai rei§kia, kad Ža…kara garbina paprast material¤ ¨mog¤? Jis gar86
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bina K‚‰† , nes ¨ino, kad K‚‰†os gimimas ir darbai yra antgamti§ki.
Kaip teigia ÀBhagavad-gŒtƒÐ [4.9], K‚‰†os gimimas ir darbai Ä m£slingi
ir transcendentalłs, tad teisingai juos suprasti tegali K‚‰†os bhaktos.
Ža…kara nebuvo toks nemok§a, kad laikyt¤ K‚‰† paprastu ¨mogumi ir lenkt¤si Jam Ä ka¨kokiam DevakŒ ir Vasudevos słnui. Pasak
ÀBhagavad-gŒtosÐ, i§sivaduoti £gijus tok£, kaip K‚‰†os, dvasin£ pavidal ,
tegalima suvokus K‚‰†os transcendentinius gimim ir darbus. Galimas
penki¤ rł§i¤ i§sivadavimas. Kas £silieja £ dvasin£ K‚‰†os §vyt¢jim , vadinam beasmenio Brahmano spindesiu, to dvasinis kłnas susiformuoja
ne visi§kai. Ta¦iau tas, kuris visi§kai atskleid¨ia savo dvasin¡ prigimt£,
tampa Nƒrƒya†os ar K‚‰†os palydovu £vairiose dvasin¢se buvein¢se.
Tas, kuris £¨engia £ Nƒrƒya†os buvein¡, £gyja tok£, kaip ir Nƒrƒya†os,
dvasin£ pavidal (keturrank£), o tas, kuris £¨engia £ auk§¦iausi dvasin¡
K‚‰†os buvein¡, vadinam Goloka V‚ndƒvana, £gyja dvirank£, pana§¤
£ K‚‰†os dvasin£ pavidal . Ža…kara, kuris yra Vie§paties Živos £sikłnijimas, ¨inojo visas §ias dvasines realijas, ta¦iau neatskleid¢ j¤ savo
tuometiniams pasek¢jams Ä budistams, nes §ie nebłt¤ sugeb¢j¡ suvokti dvasinio pasaulio. Vie§pats Buddha mok¢, kad galutinis tobul¢jimo
tikslas Ä tu§tuma. Tad argi jo pasek¢jai błt¤ gal¢j¡ suprasti dvasin¡ £vairov¡? Tod¢l Ža…kara ir sak¢: brahma satya„ jagan mithyƒ, t.
y. materiali £vairov¢ yra netikra, o dvasin¢ Ä tikra. ÀPadma Purƒ†ojeÐ
Vie§pats ŽŒva prisipa¨£sta, kad Kali-yugoje jis tur¢si s skelbti mƒyos,
arba iliuzijos, filosofij , kuri yra kita Buddhos Àtu§tumosÐ filosofijos
atmaina. Taip jis prival¢jo pasielgti d¢l tam tikr¤ prie¨as¦i¤, vykdydamas Vie§paties vali . Ta¦iau tikrieji jo ketinimai atsiskleid¢ tada,
kai jis patar¢ ¨mon¢ms garbinti K‚‰† , nes vien tik spekuliatyvłs,
¨odine ekvilibristika ir gramatikos gudryb¢mis paremti samprotavimai
j¤ nei§gelb¢s. Toliau Ža…kara moko:
bhaja govinda„ bhaja govinda„
bhaja govinda„ mˆha-mate
samprƒpte sannihite kƒle
na hi na hi rak‰ati ˆuk‚Š-kara†e
ÀJłs, gudragalviai kvailiai, garbinkit Govind , garbinkit Govind , garbinkit Govind . Gramatikos mok¢jimas ir ¨odin¢ ekvilibristika nei§gelb¢s jłs¤ mirties akimirk .Ð
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-6Siaubingoji
Kuruk‰etros mł§io up¢,
Pergalingai £veikta Pƒ†ˆav¤,
Tur¢jo auk§tus krantus Ä
BhŒ‰m ir Dro† .
Jayadratha buvo jos vanduo,
Gƒndhƒros karalius Ä ¨ydra vandens lelija,
Žalya Ä ryklys, K‚pa Ä srov¢,
Kar†a Ä galingosios bangos,
AŁvatthƒmƒ ir Vikar†a Ä baisieji krokodilai,
Duryodhana Ä słkurys,
O Tu, K‚‰†a, buvai keltininkas!

-7ÀMahƒbhƒratosÐ lotosas tyras
¸ydi Vyƒsos ¨od¨i¤ vandenyse,
Jo neapsakomai gardus kvapas Ä
Tai ÀBhagavad-gŒtƒÐ,
O pasakojimai apie didvyrius Ä
¸iedlapiai, i§siskleid¡
Nuo Vie§paties Hari,
Kali-yugos nuod¢mi¤ naikintojo,
¸od¨i¤.
³ jo dienos §vies
Nektaro trok§tan¦ios sielos
Kaip bi¦i¤ pulkas
Spie¦iasi d¨iaugsmingai.
Te §is ÀMahƒbhƒratosÐ lotosas
Auk§¦iausi j£ g¢r£ mums dovanoja.

-8·lov¢ Tau, Vie§patie K‚‰†a,
Kurs £kłniji auk§¦iausi j palaim ,
Tavo malon¡ ir u¨uojaut patyr¡s
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Eil¢mis prabyla nebylys,
Luo§ys pereina kalnus, Ä
·lov¢ Tau!

Komentaras
Kvaili nevykusi¤ m stytoj¤ pasek¢jai nesupranta, kod¢l reikia §lovinti Vie§pat£ K‚‰† , kuris £kłnija palaim . Pats Ža…kara §lovino
Vie§pat£ K‚‰† , idant keli protingi jo pasek¢jai suvokt¤ tikr j ties ,
matydami did¨iojo mokytojo Ža…karos Ä Vie§paties Živos £sikłnijimo Ä pavyzd£. Ta¦iau daug u¨sispyrusi¤ Ža…karos pasek¢j¤ atsisako
§lovinti Vie§pat£ K‚‰† ir, u¨uot tai dar¡, klaidina naivuolius, suteikdami ÀBhagavad-gŒtaiÐ materializmo atspalv£ ir savo ai§kinimais keldami nekalt¤ skaitytoj¤ protuose visi§k painiav . Taip i§ skaitytoj¤
atimama galimyb¢ gauti palaiminim , kur£ teikia Vie§paties K‚‰†os,
vis¤ prie¨as¦i¤ prie¨asties, §lovinimas. Neleisti suprasti mokslo apie
K‚‰† , arba K‚‰†os s mon¢s, i§kreipiant ÀGŒtosÐ prasm¡, Ä tai pati
blogiausia paslauga ¨monijai.

-9·lov¢ auk§¦iausiajam ir spindulingajam,
Kur£ himnais §lovina kłr¢jas Brahmƒ,
Varu†a, Indra, Rudra ir Marutas,
Ir visos dievi§kosios błtyb¢s,
Kurio §lov¡ apdainuoja Ved¤ posmai,
Apie kur£ ÀSƒmosÐ dainiai gieda,
Kurio §lov¡ vienu balsu
Upani‰ados skelbia,
Kur£ regi yogai,
Panardin¡ mint£
³ tobuliausi meditacij ,
Ir kurio rib¤ ne¨ino
Nei diev¤, nei demon¤ pulkai.
Jam, Auk§¦iausiajam Dievui K‚‰†ai, §lovi¤ §lov¢ Ä
·lov¢ Jam! ·lov¢ Jam! ·lov¢ Jam!
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Komentaras
Deklamuodamas devint j£ savo meditacij¤ posm Ä paimt i§ ÀŽrŒmadBhagavatamÐ, Ža…kara nurodo, kad K‚‰† garbina visi, ir jis n¢ra i§imtis. Materialistams, impersonalistams, spekuliatyviems m stytojams,
Àtu§tumosÐ filosofams ir visiems tiems, kurie pasmerkti k¡sti materialias kan¦ias, jis leid¨ia suprasti, kad reikia §lovinti Vie§pat£ K‚‰† ,
kur£ garbina Brahmƒ, Živa, Varu†a, Indra ir visi kiti pusdieviai. Ta¦iau
Vi‰†u vardo jis nemini, nes Vi‰†u tapatus K‚‰†ai. Vedos ir Upani‰ados
skirtos tam, kad ¨mogus su¨inot¤, kaip atsiduoti K‚‰†ai. Medituodami yogai stengiasi i§vysti J£ (K‚‰† ) §irdyje. Kitaip sakant, Ža…karos
¨od¨iai skirti visiems tiems pusdieviams ir demonams, kurie nesuvokia
auk§¦iausiojo tikslo. Ir savo pavyzd¨iu jis vis¤ pirma moko demonus
ir kvailius §lovinti K‚‰† ir Jo ¨od¨ius Ä ÀBhagavad-gŒt Ð. Tik tai gali
dovanoti demonams g¢r£. Naivi¤ pasek¢j¤ klaidinimas vadinamaisiais
spekuliatyviais samprotavimais ir parodomoji meditacija jiems nieko
gero ne¨ada. Ža…kara pats §lovina K‚‰† , tarsi nor¢damas parodyti
§viesos ie§kantiems nei§man¢liams, jog §tai §viesa, ji skaisti tarsi saul¢.
Ta¦iau puol¡ demonai lyg pel¢dos neatmerkia aki¤, bijodami saul¢s
§viesos. ·ios pel¢dos niekada neatsimerks ir nepa¨velgs £ tauri K‚‰†os
ir Jo ¨od¨i¤ Ä ÀBhagavad-gŒtosÐ §vies . Neatmerkdami savo pel¢di§k¤
¨libi¤, jie ir toliau komentuos ÀGŒt Ð, klaidindami savo varg§us skaitytojus bei pasek¢jus. Ža…kara atskleid¨ia §vies savo menkos nuovokos
pasek¢jams ir parodo, kad ÀBhagavad-gŒtƒÐ ir K‚‰†a t¢ra vieninteliai
§viesuliai. Visa tai jis dar¢ tod¢l, kad i§mokyt¤ nuo§ird¨ius tiesos ie§kotojus §lovinti Vie§pat£ K‚‰† ir nedvejojant atsiduoti Jam. Toks yra
tikrasis gyvenimo tobulumas ir tobuliausioji Ža…karos skelbtosios filosofijos esm¢. ·io did¨iai i§silavinusio mokslo vyro mokymas i§stłm¢ i§
Indijos, kuri yra i§minties ¨em¢, Buddhos Àtu§tumosÐ filosofij . O„
tat sat.
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Kaip K‚‰†os s mon¡
pagrind¨ia §ventra§¦iai
1970 m. sausio 11 d. ÀLos Angeles TimesÐ prane§¢, kad Kalifornijos
Berklio universiteto profesori¤ ir d¢stytoj¤ grup¢, tarp kuri¤ buvo ir
Dr. J. F. Staalas, filosofijos ir Piet¤ Azijos kalb¤ profesorius, atmet¢
pra§ym £vesti eksperimentinio K‚‰†os s mon¢s kurso, kur£ reng¢si
skaityti Hansas Kary, Hare K‚‰†a jud¢jimo Berklio centro prezidentas,
£skait . Dr. Staalo nuomone, Àbhaktai pernelyg daug laiko sugai§ta,
giedodami mantras, kad tur¢t¤ k pasakyti apie filosofij .Ð Kai §is
straipsnis pateko £ rŒlos Prabhupƒdos, Hare K‚‰†a jud¢jimo £kr¢jo
ir dvasinio mokytojo, rankas, tarp rŒlos Prabhupƒdos ir garsaus
profesoriaus prasid¢jo ne£prastas susira§in¢jimas.

I§trauka i§ straipsnio ÀLos Angeles TimesÐ
Dr. J. F. Staalas, Kalifornijos Berklio universiteto filosofijos ir
Artim¤j¤ Ryt¤ [sic!] kalb¤ profesorius bei Indijos filosofijos specialistas, mano, kad K‚‰†os sekta priskirtina autenti§kai ind¤ religijai,
o jos pasek¢jai Ä ne §arlatanai. Spart¤ organizacijos nari¤ gaus¢jim
jis ai§kina nłdienos jaunosios kartos tendencija atsisakyti reguliaraus
ba¨ny¦ios lankymo ir siekimu ie§koti tik¢jimo prasm¢s misticizme.
Ta¦iau jis pa¨ymi, kad ¨mon¢s, kurie i§si¨ada krik§¦ionyb¢s, islamo
ir judaizmo, da¨niausiai yra prarad¡ tik¢jim t¤ religij¤ personalistiniu dievu ir ie§ko mistin¢s religijos, neturin¦ios absoliu¦i¤ asmenybi¤
kulto.
ÀK‚‰†os jud¢jimo ¨mon¢s atsivert¢ £ induizm , ta¦iau £domu tai, kad
induizmas yra labiausiai personalistinis, Ä pasak¢ Staalas. Ä Jie, kaip
ir krik§¦ionys, pripa¨£sta diev asmen£, K‚‰† . Manau, kad £ induizmo sekt jie bus perk¢l¡ kai kuriuos ir savo krik§¦ioni§kosios aplinkos
elementus.Ð
Be to, Staalas mano, jog jie pernelyg daug laiko sugai§ta, giedodami mantras, kad tur¢t¤ k pasakyti apie filosofij . Remdamiesi §iais argumentais, jis ir kiti fakulteto d¢stytojai atmet¢ pra§ym
91

Sav¡s pa¨inimo mokslas
£skaityti pa¨ymius u¨ eksperimentin£ K‚‰†os s mon¢s kurs , kur£
¨iemos semestr d¢stys sektos narys, Berklio §ventyklos prezidentas
Hansas Kary.
rŒlos Prabhupƒdos lai§kas ÀLos Angeles TimesÐ
1970 m. sausio 14 d.
ÀLos Angeles TimesÐ Redaktoriui
Gerbiamas pone,
D¢l Jłs¤ straipsnio sekmadienio (1970 m. sausio 11 d.) ÀLos
Angeles TimesÐ numeryje, pavadinto ÀGiesm¢s K‚‰†aiÐ, dr£stu pa¨ym¢ti, kad induizmo religija grind¨iama vien tik asmeninio Dievo,
Vi‰†u, id¢ja. Beasmenio Dievo samprata t¢ra dalin¢ Ä tai vienas i§ trij¤
Dievo aspekt¤. Galutin¢ Absoliu¦ioji Tiesa yra Auk§¦iausiasis Dievo
Asmuo. Paramƒtmos koncepcija Ä tai visur esan¦io Dievo lokalizuotas
aspektas, o beasmen¢ koncepcija Ä Jo didyb¢s ir am¨inatv¢s aspektas.
Ta¦iau visi §ie aspektai kartu sudaro Tobul Visum .
Dr. J. F. Staalo teiginys, kad K‚‰†os kultas t¢ra tam tikra i§galvota krik§¦ionyb¢s ir induizmo religijos samplaika, Ä neteisingas. Jeigu
krik§¦ionyb¢, islamas ir budizmas yra i§ties personalistin¢s religijos Ä
mes tai sveikintume. Ta¦iau K‚‰†os religija yra personalistin¢ nuo
neatmenam¤ laik¤, nuo tada, kai dar nebuvo nei krik§¦ionyb¢s, nei
islamo, nei budizmo. Pasak Ved¤, religij sukłr¢ asmeninis Dievas;
religija Ä tai Jo £statymas. Religijos nesukuria nei ¨mogus, nei jokia kita
błtyb¢, i§skyrus Pat£ Diev , kuris yra prana§esnis u¨ ¨mog¤. Religija Ä
Dievo ir tik Dievo £statymas.
Deja, visi svƒmiai, kurie buvo atvyk¡ £ Jungtines Amerikos Valstijas
prie§ mane, netur¢jo pakankamai ¨ini¤ apie asmenin£ Dievo aspekt
ir akcentavo beasmen£ Jo aspekt . ÀBhagavad-gŒtojeÐ pasakyta: tik
menkos nuovokos ¨mon¢s mano, jog pirminis Dievas yra beasmenis ir
pavidal te£gauna tada, kai nu¨engia £ ¸em¡. Tuo tarpu K‚‰†os filosofija, kuri remiasi Ved¤ autoritetu, teigia, kad pirmin¢ Absoliuti Tiesa
yra Auk§¦iausiasis Dievo Asmuo. Jo pilnutin¢ ekspansija lokalizuotu aspektu glłdi vis¤ §irdyse, o beasmenio Brahmano spindesys Ä tai
visur pasklidusi transcendentin¢ §viesa ir §iluma.
ÀBhagavad-gŒtojeÐ ai§kiai nurodoma, kad Ved¤ metodo Absoliu¦iajai Tiesai surasti tikslas Ä pasiekti asmenin£ Diev . Pasitenkinantys
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kitais Absoliu¦iosios Tiesos aspektais Ä Paramƒtma ar Brahmanu, laikomi nei§mintingais. Neseniai mes i§leidome ÀŽrŒ œŁopani‰ad Ð, vien
i§ Ved¤ ra§t¤, ir toje bro§iłroje §is klausimas yra smulkiai aptartas.
Kalbant apie induizmo religij pa¨ym¢tina, jog Indijoje i§kil¡ milijonai K‚‰†os §ventykl¤, ir tenai nerasi induisto, kuris negarbint¤
K‚‰†os. Tod¢l negalima sakyti, kad młs¤ K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas
yra koks nors prasimanymas. Mes kvie¦iame visus mokslininkus, filosofus, tikin¦iuosius ir vis pla¦i j visuomen¡ suprasti §£ jud¢jim , kriti§kai j£ i§analizavus. Ir tas, kuris rimtai j£ nagrin¢s, supras, koks jis
i§kilnus.
Mantr¤ giedojimo metodas taip pat autoritetingas. Profesoriaus
Staalo nepasitenkinimas nuolatiniu §vento K‚‰†os vardo kartojimu
ai§kiai rodo, kad jis stokoja ¨ini¤ apie autoriteting K‚‰†os s mon¢s jud¢jim . U¨uot atmetus pra§ym £skaityti Kary'io kurso pa¨ymius, jam ir kitiems mokytiems Kalifornijos Berklio universiteto
profesoriams vert¢t¤ kantriai i§klausyti ties apie §£ autoriteting jud¢jim , taip reikaling nłdienos bedievi§kai visuomenei.* Tai vienintelis jud¢jimas, galintis i§gelb¢ti paklydusi jaun j kart . A§ pra§au
visus atsakingus §alies vadovus suprasti §£ transcendentin£ jud¢jim ir
suteikti mums visas s lygas skleisti j£ ¨moni¤ labui.
A. C. Bhaktivedanta Svamis,
Hare K‚‰†a jud¢jimo
dvasinis mokytojas
rŒlos Prabhupƒdos ir Dr. Staalo susira§in¢jimas
1970 m. sausio 23 d.
Svamiui A. C. Bhaktivedantai
Gerbiamas Svamid¨i,
Labai d¢koju u¨ Jłs¤ lai§ko £ ÀLos Angeles TimesÐ, kur£ dabar i§spausdino ir ÀDaily CalifornianÐ, kopij . Manau, sutiksite su manimi,
kad i§skyrus reklam ma¨a naudos aptarin¢ti religijos ir filosofijos
problemas interviu ir per spaud . Ta¦iau leiskite man pareik§ti dvi
trumpas pastabas.
* Kurso £skaita v¢liau buvo £vesta.
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Pirmiausia, a§ ¨inau, kad atsidavimas K‚‰†ai yra sena tradicija (nors
ir ne tokia sena, kaip pa¦ios Vedos) ir kad krik§¦ionyb¢, islamas ar
judaizmas (§iame kontekste niekad nemin¢jau budizmo) niekada jo
neveik¢. Skirtumas tarp asmeni§ko ir beasmenio aspekt¤ yra gan¢tinai neapibr¢¨tas, ta¦iau, kad błt¤ ai§kiau, pripa¨indamas §£ skirtum i§rei§kiau nuostab , kad ¨mon¢s, kurie i§augo vakarieti§koje
kultłroje, akcentuojan¦ioje Dievo asmeni§kum , kreipiasi £ Indijos
kult , kuris daro t pat£. Mane ma¨iau stebina, kai ¨mon¢s, nusivyl¡
Vakar¤ monoteizmu, kreipiasi £ ind¤ filosofij , i§kelian¦i absoliuto
beasmeni§kum .
Antra, a§ niekad nerei§kiau ir nejutau nepasitenkinimo K‚‰†os vardo
giedojimu. Jis man¡s ne tik neerzina (kaip kai kuriuos kitus), bet
netgi patinka. Ta¦iau nenugin¦ijamas faktas, kad ÀBhagavad-gŒtƒÐ (jau
nekalbant apie Vedas) nereikalauja nuolat j£ giedoti. ÀGŒtƒÐ aptaria visi§kai kitokio pobłd¨io klausimus, kuriuos a§ gana nuodugniai
gvildenu savo kursuose apie Indijos filosofinius mokymus.
D¢koju.
Nuo§ird¨iai Js¤ Ä J. F. Staalas,
Filosofijos ir Piet¤ Azijos
kalb¤ profesorius.

*

*

*

1970 m. sausio 30 d.
J. F. Staalui
Filosofijos ir Piet¤ Azijos kalb¤ profesoriui
Kalifornijos universitetas, Berklis, Kalifornija
Gerbiamas profesoriau Staalai,
Labai d¢koju u¨ Jłs¤ malon¤ 1970 m. sausio 23 d. lai§k . Paskutin¢je savo lai§ko pastraipoje min¢jote, kad Hare K‚‰†a mantros giedojimas Jłs¤ neerzina (kaip kai kuri¤ kit¤), prie§ingai, jis Jums netgi
patinka. Man labai d¨iugu tai gird¢ti, ir tod¢l drauge su lai§ku siun¦iu
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Jums ¨urnalo ÀBack to GodheadÐ 28- numer£, kuriame pasakojama,
kaip Hare K‚‰†a mantros giedojimas patiko studentams [programos
Ohajo valstijos universitete metu], nors giedojimo kultas visiems jiems
buvo visi§kai naujas dalykas. Klausytis ÀHare K‚‰†aÐ giesm¢s i§ ties¤
labai malonu, ir tai Ä geriausia priemon¢ dvasinei, ar K‚‰†os s monei
prasiskverbti £ vis¤ ¨moni¤ §irdis.
Tai lengviausias dvasinio realizavimosi błdas, ir j£ rekomenduoja Vedos. ÀB‚han-nƒradŒya Purƒ†ojeÐ ai§kiai sakoma, kad tik §vento
Hari [K‚‰†os] vardo giedojimas i§gelb¢s ¨mones nuo materialios błties
problem¤, ir §iame Kali am¨iuje n¢ra kito kelio, n¢ra kito kelio, n¢ra
kito kelio.
Vakar¤ kultłra Ä monoteistin¢, ta¦iau impersonalistin¢s Indijos teorijos klaidina vakarie¦ius. Vakar¤ jaunimas nusivyl¡s, nes monoteizmo j¤ niekas kruop§¦iai nemok¢. J¤ nepatenkina nei toks mokymas,
nei toks pa¨inimo kelias. K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas jiems tikras i§sigelb¢jimas, nes moko juos i§ tikr¤j¤ suprasti Vakar¤ monoteizm
remiantis autoritetinga Ved¤ sistema. Mes ne tik diskutuojame teorijos
klausimais, bet ir mokom¢s, laikydamiesi Ved¤ nurodym¤.
Mane labai nustebino paskutin¢s Jłs¤ lai§ko pastraipos ¨od¨iai:
ÀNenugin¦ijamas faktas, kad ÀBhagavad-gŒtƒÐ (jau nekalbant apie
Vedas) nereikalauja nuolat j£ giedoti.Ð Manau, kad Jłs praleidote
nepasteb¢j¡ §£, vien i§ daugelio analogi§k¤ ÀBhagavad-gŒtosÐ posm¤:
satata„ kŒrtayanto mƒ„
yatanta ca d‚ˆha-vratƒ‹
namasyanta ca mƒ„ bhaktyƒ
nitya-yuktƒ upƒsate
[ÀBhagavad-gŒtƒÐ 9.14]
·iame posme apra§oma, k veikia did¨iosios sielos, i§sivadavusios i§
iliuzijos ir tobulai pa¨inusios Diev : satata„ kŒrtayanto mƒ„ Ä jos
nuolatos (satata„) giesm¢mis apdainuoja (kŒrtayanta‹) Mano §lov¡ ir
nitya-yuktƒ upƒsate Ä visada garbina Mane (K‚‰† ).
Tod¢l nesuprantu, kaip galite sakyti Ànenugin¦ijama.Ð Jei pageidaujate nuorod¤ i§ Ved¤, galiu pateikti j¤ daugyb¡. Svarbiausias transcendentinis garsas Vedose Ä o„kƒra taip pat rei§kia K‚‰† . Pra†ava
o„kƒra Ä tai dievi§ka Ved¤ esm¢. Sekti Ved¤ mokymu Ä tai giedoti Ved¤ mantras, o be o„kƒros jokia Ved¤ mantra n¢ra u¨baigta.
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ÀMƒ†ˆłkya Upani‰adojeÐ teigiama, kad o„kƒra yra vis¤ palankiausias garsinis Auk§¦iausiojo Vie§paties £sikłnijimas. T pat£ liudija ir
ÀAtharva VedaÐ. O„kƒra Ä tai garsinis Auk§¦iausiojo Vie§paties £sikłnijimas ir tod¢l svarbiausias Ved¤ ¨odis. Apie tai Auk§¦iausiasis
Vie§pats, K‚‰†a, sako: pra†ava‹ sarva-vede‰u Ä ÀA§ esu skiemuo o„
visose Ved¤ mantrose.Ð [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 7.8]
Be to, penkiolikto ÀBhagavad-gŒtosÐ skyriaus 15-ame posme K‚‰†a
sako: ÀA§ esu vis¤ §irdyse, Ved¤ tikslas Ä pa¨inti Mane. A§ sudariau ÀVedƒnt Ð ir ¨inau tikr j Ved¤ prasm¡.Ð Auk§¦iausi j£ Vie§pat£, kuris glłdi kiekvieno §irdyje, apra§o ÀMu†ˆakaÐ ir ÀŽvetƒŁvataraÐ
Upani‰ados: dvƒ supar†ƒ sayujƒ sakhƒyƒ . . . Auk§¦iausiasis Vie§pats
ir individuali siela glłdi kłne, jie tarsi du medyje tupintys draugi§ki
pauk§¦iai. Vienas pauk§tis lesa med¨io vaisius, arba materialios veiklos
pasekmes, o kitas pauk§tis, Supersiela, stebi j£.
Taigi ÀVedƒntosÐ studij¤ tikslas Ä pa¨inti Auk§¦iausi j£ Vie§pat£, K‚‰† . Tai akcentuojama ÀBhagavad-gŒtojeÐ, 13-ame a§tunto skyriaus posme, kuris sako, kad, praktikuojant mistin¡ yog , kitaip
sakant, tariant §vent j£ skiemen£ o„, pasiekiama Jo auk§¦iausioji dvasin¢ planeta. ÀVedƒnta-słtr¤Ð, kurias Jłs, ¨inoma, skait¢te, ketvirto
skyriaus 4-os adhikara†os 22-oji stra kategori§kai teigia: anƒv‚tti‹
abdƒt Ä ÀGarsas i§vaduoja.Ð Suvokus Auk§¦iausi j£ Dievo Asmen£ ir
vykdant atsidavimo tarnyb Jam, galima patekti £ Jo buvein¡ ir niekada daugiau nebegr£¨ti £ §£ material¤ błv£. Kaip tai £manoma? Nuolat
giedant Jo vard Ä toks atsakymas £ §£ klausim .
Tai pripa¨£sta ir pavyzdingasis mokinys Arjuna, tvirtai suprat¡s dvasinio mokslo esm¡, kurios j£ mok¢ yogevara, mistini¤ moksl¤ meistras
K‚‰†a. Pripa¨indamas K‚‰† Auk§¦iausiuoju Brahmanu, Arjuna kreipiasi £ J£: sthƒne h‚‰Œkea . . . Ä ÀPasaulis d¨iłgauja, gird¢damas Tavo
vard . Per j£ Tu su¨avi visus.Ð [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 11.36] ·iame posme
§ventojo vardo giedojimas pripa¨£stamas autoritetinga priemone tiesioginiams ry§iams su Auk§¦iausi ja Absoliu¦ia Tiesa, Dievo Asmeniu,
u¨megzti. Pakanka giedoti §vent j£ K‚‰†os vard , kad siela susi¨av¢t¤ Auk§¦iausiuoju Asmeniu, K‚‰†a, ir panor¢t¤ gr£¨ti namo, atgal pas
Diev .
ÀNƒrada-paŠcarƒtrojeÐ teigiama, kad §iuose a§tuoniuose ¨od¨iuose:
ÀHare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare HareÐ sukoncentruoti visi Ved¤ ritualai, mantros ir ¨inios. Analogi§kas ÀKali-santara†a
Upani‰adosÐ teiginys: À·ie §e§iolika ¨od¨i¤: ÀHare K‚‰†a, Hare K‚‰†a,
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K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare / Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma,
Hare HareÐ Ä specialiai skirti demoralizuojan¦iam bei ter§ian¦iam
materialistinio Kali am¨iaus poveikiui £veikti.Ð
Visi §ie klausimai kuo nuodugniausiai gvildenami mano knygoje
ÀVie§paties Caitanyos mokymas.Ð
Taigi §ventojo vardo giedojimas Ä tai ne tik kilnus praktinis
błdas tikram gyvenimo tobulumui pasiekti, bet ir autoritetingas Ved¤
principas, kur£ £ved¢ did¨iausias Ved¤ ¨inovas ir bhaktas Ä Vie§pats
Caitanya (J£ mes laikome K‚‰†os inkarnacija). Mes tiesiog sekame Jo
autoritetingu pavyzd¨iu.
K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas universalus. Pirminio dvasinio, am¨ino,
kupino palaimos ir ¨inojimo błvio atkłrimas n¢ra sausas abstraktus
teorizavimas. Niekur Vedose neteigiama, kad dvasinis gyvenimas yra
vien tik teorinis, sausas ir beasmenis. Ved¤ tikslas Ä £kv¢pti tyr
meil¡ Dievui, o K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas, arba Hare K‚‰†a mantros
giedojimas, prakti§kai realizuoja §i harmoning Ved¤ i§vad .
Dvasinis pa¨inimas turi vienintel£ tiksl Ä pamilti Diev , tod¢l Vedos
i§kyla prie§ mus kaip vientisa visa apr¢pianti transcendentinio pa¨inimo visuma. ÀBhagavad-gŒtosÐ neri§lumo £spłd£ sudaro netobulos
£vairi¤ grupi¤, nepriklausan¦i¤ bona fide Ved¤ mokymo tradicijoms,
pa¨iłros. Veiksnys, kuris sutaiko visus tariamai prie§taringus Ved¤
teiginius, yra pati Vedos esm¢ Ä K‚‰†os s mon¢ (meil¢ Dievui).
Dar kart d¢koju Jums.
Nuo§ird¨iai Js¤ Ä
A. C. Bhaktivedanta Svamis

*

*

*

1970 m. vasario 8 d.
Svamiui A. C. Bhaktivedantai
Gerbiamas Svamid¨i,
Labai d¢koju Jums u¨ tok£ ilg ir £dom¤ sausio 30 d. lai§k ir u¨
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paskutin£j£ ÀBack to GodheadÐ numer£. Man jau kelet kart¤ yra tek¡
diskutuoti su Jłs¤ organizacijos nariais ¦ia, Berklyje, bet, mano nuomone, tos diskusijos nebuvo patenkinamos. Ta¦iau dabar mano rankose kur kas autoritetingesnis Jłs¤ lai§kas, pakeli s młs¤ diskusij £
auk§tesn£ lyg£.
Ir vis d¢lto, bijau, Jłs ne£tikinot man¡s, kad visi Jłs¤ cituotieji
§ventra§¦iai skatina giedoti tik K‚‰†os vard . Leiskite man pasiremti
tik svarbiausiaisiais i§ j¤.
ÀBhagavad-gŒtojeÐ [9.14] pavartotas ¨odis kŒrtayanta‹ nebłtinai rei§kia Àgiedoti K‚‰†os vard .Ð Jis gali reik§ti ir §lovinim , giedojim ,
deklamavim bei aptarim , nurodyti dainas, himnus, apra§ymus ar
pokalbius. Taip j£ supranta komentatoriai. Ža…kara savo komentaruose §£ ¨od£ tiktai pakartoja, tuo tarpu “nandagiri savo vyƒkhyoje jau
ai§kina ¨od£ kŒrtana kaip vedƒnta-rava†a„ pra†ava-japa ca: Àklausytis ÀVedƒntosÐ ir tarti o„Ð (apie tai, kad Ved¤ o„ yra K‚‰†a, kalbama ÀBhagavad-gŒtojeÐ, kurioje K‚‰†a tapatinamas ir su daugybe kit¤
dalyk¤ ir kuri yra sm‚ti, ta¦iau ne Vedose, kurios yra ruti). Kitas
komentatorius, Hanumƒnas, ÀPaiŁƒca-bhƒ‰yojeÐ sako, kad kŒrtayanta‹
rei§kia tiesiog bhƒ‰amƒna‹ Ä Àkalb¢ti [apie].Ð
Ta¦iau svarbiau negu tiksli §io ¨od¨io prasm¢, mano nuomone,
yra tai, kad patsai posmas nereikalauja, jog visi be perstojo atlikt¤
kŒrtan , Ä jis tik teigia, kad taip daro kai kurios did¨iosios sielos.
Tai akivaizdu i§ kito posmo, kuris skelbia, kad anye (ÀkitiÐ) jŠƒnayajŠena . . . yajanto mƒm Ä Àgarbina mane . . . ¨iniomis.Ð ÀBhagavadgŒtƒÐ Ä tai knyga, pasi¨yminti pa¨iłr¤ platumu ir pakantumu £vairi¤
religij¤ po¨iłriams, nors ir ji i§skiria vien aspekt i§ kit¤ (t. y.
sarva-phala-tyƒga*).
Pagaliau paskutin¢je ÀVedƒnta-słtrosÐ stroje (anƒv‚tti‹ abdƒt . . .)
¨odis abda, kas visi§kai ai§ku i§ konteksto ir komentatori¤ nuomon¢s, nurodo §ventra§¦ius arba Ved¤ aprei§kim . Kad tai patvirtint¤,
t. y. kad patvirtint¤ teigin£ Àpasak §ventra§¦i¤, kelio atgal n¢raÐ, Ža…kara cituoja nema¨a tekst¤ (jie baigiasi ¨od¨iais ity ƒdi-abdebhya‹,
Àpasak §i¤ abd¤Ð). ¸od£ abda §ioje stroje jis taip pat ai§kina, sakydamas: mantrƒrtha-vƒdƒdi . . . Ä Àmantros, apra§ymai, etc.Ð Patvirtina §i mint£ ir Vƒcaspati MiŁra savo veikale ÀBhƒmatiÐ, o kad błt¤

* Sarva-phala-tyƒga rei§kia Àvis¤ darbo vaisi¤ atsi¨ad¢jim .Ð
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ai§kiau, dar priduria, kad prie§ingas po¨iłris yra ruti-sm‚ti-virodha‹ Ä
Àprie§tarauja sm‚ti ir ruti.Ð
Dar kart Jums d¢koju u¨ parodyt d¢mes£.
Nuo§ird¨iai Js¤ Ä
J. F. Staalas
*

*

*

1970 m. vasario 15 d.
J. F. Staalui,
Filosofijos ir Piet¤ Azijos kalb¤ profesoriui
Gerbiamas Dr. Staalai,
Man buvo labai d¨iugu gauti Jłs¤ 1970 m. vasario 8 d., sekmadienio,
lai§k . Su did¨iausiu malonumu j£ perskai¦iau.
Kad £tikin¦iau Jus, jog visi §ventra§¦iai siłlo giedoti K‚‰†os vard ,
man belieka tik pasiremti Vie§paties Caitanyos autoritetu. Vie§pats
Caitanya rekomendavo: kŒrtanŒya‹ sadƒ hari‹ [ÀReikia nuolatos §lovinti Hari, K‚‰† Ð (ÀŽik‰ƒ‰‡akaÐ 3)]. Analogi§kus ¨od¨ius pateikia
Madhvƒcƒrya: vede rƒmƒya†e caiva hari‹ sarvatra gŒyate [ÀHari apdainuoja visos Vedos ir ÀRƒmƒya†aÐ]. ÀBhagavad-gŒtojeÐ [15.15] Vie§pats
irgi sako: vedai ca sarvair aham eva vedya‹ [ÀVed¤ tikslas Ä pa¨inti
ManeÐ].
Taigi matome, kad vis¤ §ventra§¦i¤ tikslas Ä Auk§¦iausioji Asmenyb¢. À’g VedosÐ [1.22.20] mantra teigia: o„ tad vi‰†o‹ parama„
pada„ sadƒ payanti sraya‹ [ÀPusdievi¤ ¨vilgsniai visada krypsta
£ auk§¦iausi Vi‰†u buvein¡Ð]. Taigi Ved¤ metodo esm¢ Ä pa¨inti Vie§pat£ Vi‰†u. Auk§¦iausiojo Vie§paties Vi‰†u §lov¡ tiesiogiai ar
netiesiogiai apdainuoja visi §ventra§¦iai.
O d¢l ÀBhagavad-gŒtosÐ 9.14 posmo, tai kŒrtayanta‹, kaip Jłs teisingai pa¨ym¢jote, rei§kia À§lovintiÐ, ÀgiedotiÐ, ÀdeklamuotiÐ bei ÀaptartiÐ. Ta¦iau apie k giedoti ir deklamuoti? ¸inoma, apie K‚‰† . ·iame
kontekste pavartotas ¨odis mƒm [ÀManeÐ]. Tod¢l mes neprie§taraujam, jei ¨mogus §lovina K‚‰† , kaip tai dar¢ Žukadeva, apie kur£ ra§o
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ÀŽrŒmad-Bhƒgavatam.Ð Tai taip pat kŒrtana. ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ Ä
Ved¤ ra§t¤ vir§łn¢ Ä Auk§¦iausiojo Vie§paties, K‚‰†os, §lovinimui
skiria deram viet . Tai akivaizdu i§ §io posmo:
nigama-kalpataror galita„ phala„
uka-mukhƒd am‚ta-drava-sa„yutam
pibata bhƒgavata„ rasam ƒlaya„
muhur aho rasikƒ bhuvi bhƒvukƒ‹
ÀO i§mintingieji ir patyr¡ ¨mon¢s, paragaukite nunokusio Ved¤ ra§t¤
tro§kim¤ med¨io vaisiaus Ä ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ. Jis i§¢jo i§ ŽrŒ Žukadevos GosvƒmŒ lłp¤ ir tod¢l tapo dar saldesnis, nors jo nektari§ki syvai
ir anks¦iau teik¢ malonum visiems Ä net i§sivadavusioms sieloms.Ð
[ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ 1.1.3]
Sakoma, kad Mahƒrƒja ParŒk‰itas i§sivadavo papras¦iausiai klausydamasis, o Žukadeva GosvƒmŒ to paties pasiek¢ giedodamas. Młs¤
atsidavimo tarnyboje yra devyni błdai vienam tikslui Ä meilei Dievui
pasiekti, ir pirmasis j¤ Ä klausymasis. Jis vadinasi ruti. Antrasis
błdas Ä giedojimas. Giedojimas vadinamas sm‚ti. Mes pripa¨£stame
ir ruti, ir sm‚ti. ruti mes laikome motina, o sm‚ti Ä seserim, nes
pirmiausia vaikas visk i§girsta i§ motinos, o paskui t pat£ su¨ino i§
sesers.
ruti ir sm‚ti Ä tai dvi lygia greta einan¦ios linijos. Tod¢l ŽrŒla Rłpa
GosvƒmŒ sako:
ruti-sm‚ti-purƒ†ƒdipaŠcarƒtra-vidhi„ vinƒ
aikƒntikŒ harer bhaktir
utpƒtƒyaiva kalpate
[ÀBhakti-rasƒm‚ta-sindhuÐ 1.2.101]
Taigi, nesiremiant ruti, sm‚ti, Purƒ†omis ir PaŠcarƒtromis, pasiekti tyros atsidavimo tarnybos ne£manoma. Tod¢l tas, kuris vaizduoja
atsidavimo ekstaz¡, ta¦iau nesiremia ƒstromis [Ved¤ §ventra§¦iais], tik
drums¦ia ramyb¡. Antra vertus, jei mes £sikibsime tik £ ruti, pavirsime
veda-vƒda-ratƒ‹*, kuriuos ÀBhagavad-gŒtƒÐ ne itin vertina.
* ÀTie, kurie kartoja §ventra§¦i¤ ¨od¨ius, bet j¤ nesupranta ir nepritaiko gyvenime.Ð
[ÀBhagavad-gŒtƒÐ 2.42]
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Tod¢l net ir błdama sm‚ti, ÀBhagavad-gŒtƒÐ yra vis¤ Ved¤ §ventra§¦i¤ esm¢, sarvopani‰ado gƒva‹.* Ji tarsi karv¢, duodanti pien Ä vis¤
Ved¤ ir Upani‰ad¤ ekstrakt . Tai pripa¨£sta visi ƒcƒryos, taip pat ir
Ža…karƒcƒrya. Taigi Jłs negalite nuneigti ÀBhagavad-gŒtosÐ autoriteto
vien tod¢l, kad ji yra sm‚ti; toks po¨iłris, kaip Jłs teisingai pa¨ym¢jote,
błt¤ ruti-sm‚ti-virodha‹ Ä Àprie§taraut¤ ir sm‚ti, ir ruti.Ð
D¢l nuorodos £ “nandagiri, kurioje teigiama, jog ¨odis kŒrtana rei§kia vedƒnta-rava†a„ pra†ava-japa ca [Àklausytis ÀVedƒntosÐ ir tarti
o„Ð], pasakytina, jog ÀVedƒntosÐ ¨inovas yra K‚‰†a, Jis yra ir jos
sudarytojas. Jis Ä veda-vit ir vedƒnta-k‚t. Taigi, ar £manoma geresn¢
galimyb¢ vedƒnta-rava†ai, kaip klausytis ÀVedƒntosÐ i§ K‚‰†os?
Kitame posme, kuriame sakoma: jŠƒna-yajŠena . . . yajantomƒm,
sprend¨iant i§ ¨od¨io mƒm [ÀManeÐ], garbinimo objektas yra K‚‰†a.
·is metodas apra§omas vienuoliktoje ÀœŁopani‰adosÐ mantroje:
vidyƒ„ cƒvidyƒ„ ca yas
tad vedobhaya„ saha
avidyayƒ m‚tyu„ tŒrtvƒ
vidyayƒm‚tam anute
ÀNugal¢ti nuolatos besikartojan¦ius gimim bei mirt£ ir patirti visi§k
nemirtingumo palaim tegali tas, kuris suvokia ir kaip £ nei§manym
grimztama, ir kaip vyksta transcendentinis pa¨inimas.Ð
Puosel¢ti vidy , arba transcendentin£ ¨inojim , yra błtina, nes
avidyƒ surakina ¨mog¤ ir ver¦ia egzistuoti s lygotu materialiu lygmeniu. Egzistuoti materialiai Ä tai vaikytis jutimini¤ malonum¤. Tokios
rł§ies ¨inojimas (avidyƒ) ai§kina, kaip tenkinti jutimus, ir stumia ne
£ k kita, kaip £ besikartojan¦ius gimim ir mirt£. Skendintys avidyoje
¨mon¢s nepasimoko netgi gamtos d¢sni¤ nubausti ir, paker¢ti iliuzini¤ daikt¤ gro¨io, nuolat daro t pat£. O vidyƒ, arba tikrasis ¨inojimas,
rei§kia gerai pa¨inti nemok§i§k veikl , pl¢toti transcendentin£ moksl
ir nenukrypstamai eiti i§sivadavimo keliu.
I§sivaduoti Ä rei§kia patirti visi§k nemirtingumo palaim . Nemirtingumas patiriamas am¨inoje Dievo karalyst¢je (sambhty-am‚tam
anute) Ä Auk§¦iausiojo Dievo Asmens valdose, kurios pasiekiamos
garbinant Auk§¦iausi Vie§pat£, vis¤ prie¨as¦i¤ prie¨ast£, sambhavƒt.
* ¸r. ketvirt Ža…karƒcƒryos meditacij¤ posm 88 pusl.
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Tod¢l tikrasis ¨inojimas, vidyƒ, rei§kia Auk§¦iausio Dievo Asmens,
K‚‰†os, garbinim ; tai yra jŠƒna-yajŠena, garbinimas ¨iniomis.
Kaip tvirtina ÀBhagavad-gŒtƒÐ [7.19], §is jŠƒna-yajŠena . . . yajanto
mƒm yra ¨inojimo tobulumas:
bahnƒ„ janmanƒm ante
jŠƒnavƒn mƒ„ prapadyate
vƒsudeva‹ sarvam iti
sa mahƒtmƒ sudurlabha‹
ÀPo daugyb¢s gimim¤ ir mir¦i¤ tas, kuris i§ tikr¤j¤ ¨ino, atsiduoda Man
[K‚‰†ai], matydamas Manyje pa¦i błt£ ir vis¤ prie¨as¦i¤ prie¨ast£.
Ta¦iau toki¤ did¨i¤ siel¤ labai reta.Ð
Kas dar nepadar¢ §ios i§mintingos i§vados ir skendi berg¨d¨iuose
samprotavimuose, kuriuose n¢ra K‚‰†os, to £temptas protinis darbas
pana§us £ i§kult¤ grłd¤ kłlim . Nekulti ry¨iai ir j¤ luk§tai labai pana§łs. Kas ¨ino, kaip i§ nekult¤ ry¨i¤ i§kulti grłdus, yra i§mintingas, bet
tas, kuris kulia luk§tus, tik¢damasis grłd¤, veltui stengiasi. Taip ir tie,
kurie studijuoja Vedas, ta¦iau neie§ko j¤ tikslo Ä K‚‰†os, tik tu§¦iai
§vaisto brang¤ laik .
Taigi po daugelio gimim¤ ir mir¦i¤, kai ¨mogus tampa i§ tikr¤j¤ i§mintingas, jis pasiekia ¨ini¤ tobulinimo tiksl Ä pradeda garbinti
K‚‰† . ³gav¡s i§minties, jis atsiduoda K‚‰†ai ir galiausiai pripa¨£sta J£
błties ir vis¤ prie¨as¦i¤ prie¨astimi. Toki¤ did¨i¤ siel¤ labai reta. Kas
atsidav¢ K‚‰†ai visa savo siela, yra sudurlabha mahƒtmos. Toki¤ labai
reta. Tai ne paprasti mahƒtmos.
Vie§paties Caitanyos malone galimyb¢ pasiekti auk§¦iausi j£ gyvenimo tobulum atsiveria visiems. Labai d¨iuginantis ir rezultatas;
prie§ingu atveju, kaipgi §ie vaikinai ir merginos, i§aug¡ aplinkoje, kuri
tolima Ved¤ kultłrai, gal¢t¤ taip greitai pasiekti ret¤ siel¤ Ä mahƒtm¤
lyg£ vien tik tardami transcendentin£ ÀHare K‚‰†aÐ gars ? Dauguma
j¤ (tie, kurie yra labai nuo§irdłs) nuosekliai vykdo atsidavimo tarnyb ir nesugr£¨ta prie keturi¤ materialaus, nuod¢mingo gyvenimo
princip¤: 1) m¢sos valgymo, 2) draud¨iam¤ lytini¤ santyki¤, 3) svaigal¤, £skaitant kav , arbat ir tabak , vartojimo ir 4) azartini¤ ¨aidim¤.
Ir tai £manoma tik tod¢l, kad jie gieda §vent Vie§paties vard . Apie
tai kalbama paskutin¢je ÀVedƒnta-słtrosÐ stroje, t. y. anƒv‚tti‹ abdƒt
[ÀGarsas i§vaduojaÐ].
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Reikia spr¡sti i§ rezultat¤ (phalena paricŒyate). Młs¤ mokiniams
liepta taip elgtis, ir jie nepatiria nuopuolio. Tai, kad jie i§silaiko tyro
dvasinio gyvenimo lygmenyje ir nesiver¨ia prie min¢tosios avidyos,
arba jutim¤ tenkinimo princip¤, liudija, kad jie teisingai suprato Vedas.
Jie nebenusileid¨ia iki materialaus lygmens, nes skanauja nektari§k
meil¢s Dievui vaisi¤.
Sarva-phala-tyƒg [Àvis¤ savo darbo vaisi¤ atsi¨ad¢jim Ð] Pats Vie§pats ÀBhagavad-gŒtojeÐ ai§kina §iais ¨od¨iais: sarva-dharmƒn parityajya
mƒm eka„ ara†a„ vraja Ä ÀAtmesk visk ir atsiduok Man [K‚‰†ai].Ð
Hare K‚‰†a mantra rei§kia: ÀO Auk§¦iausioji K‚‰†os energija, o
Vie§patie K‚‰†a, leisk man am¨inai tarnauti Tau.Ð Taigi mes visko
atsisakome ir tarnaujame Vie§pa¦iui. Vienintelis młs¤ u¨si¢mimas Ä
daryti tai, k liepia K‚‰†a. Mes atsisak¢me karmos, jŠƒnos ir yogos
veiklos, teikian¦ios vaisius, ir tai yra tyros atsidavimo tarnybos, bhaktir
uttamƒ, lygmuo.
Nuo§ird¨iai Js¤ Ä
A. C. Bhaktivedanta Svamis
*

*

*

1970 m. vasario 25 d.
Svamiui A. C. Bhaktivedantai
Tarptautin¢s Kri§nos s mon¢s organizacijos
³kr¢jui-ƒcƒryai
Gerbiamas Svamid¨i,
Labai d¢koju Jums u¨ nepaprastai £dom¤ 1970 m. vasario 15 d. lai§k
su priedu.
Man labai gaila, bet kai Jłs pateikiate koki nors i§trauk ir komentuojate j , nor¢damas parodyti, kad tereikia kartoti K‚‰†os vard , a§
galiu pateikti kit citat , kuri §iuo teiginiu neapsiriboja, ir pridurti:
yadi loko 'pi pramƒ†am, ayam api loka‹ pramƒ†a„ bhavitum
arhati Ä ÀJei patys tekstai savaime yra autoritetingi, tai §is tekstas irgi
tur¢t¤ błti laikomas autoritetingu.Ð Taigi młs¤ polemikai gali nebłti
103

Sav¡s pa¨inimo mokslas
pabaigos, nes kaip sako PataŠjali: mahƒn hi abdasya prayoga-vi‰aya‹ Ä
ÀNeapr¢piama yra ¨od¨i¤ vartojimo sritis.Ð
Nuo§ird¨iai Js¤ Ä
J. F. Staalas
*

*

*

3764 Watseka Aveniu
Los Angeles, California 90034
1970 m. baland¨io 24 d.
Gerbiamas Dr. Staalai,
Nor¢¦iau pad¢koti Jums u¨ malon¤ lai§k , datuot 1970 m. vasario
25 d., ir atsipra§yti, kad negal¢jau atsakyti £ j£ anks¦iau. Man sutrukd¢ ¨em¢s pirkimo reikalai. Kartu su ¨eme mes £sigijome ir ba¨nytin£ pastat , kurio adres jau nurod¨iau. Pirkinys puikus: ¦ia bus
atskiros patalpos §ventyklai, paskait¤ auditorijos, mano ir bhakt¤ gyvenamieji kambariai, Ä visa tai puikiame rajone su visais §iuolaikiniais
patogumais.
Leiskite Jus pakviesti patogiu Jums laiku apsilankyti pas mus, ir jei
Jłs błsite toks malonus ir prie§ dien apie tai prane§ite, mano mokiniai
apsid¨iaugs, gal¢dami deramai Jus priimti.
D¢l młs¤ susira§in¢jimo, tai citavimas ir kontracitavimas i§ties
nei§spr¡s problemos. Teisme du prityr¡ advokatai cituoja kodeks ,
ta¦iau bylos baigm¡ lemia ne tai. Nuosprend£ padaro pirmininkaujantis
teis¢jas. Taigi gin¦u mes nepasieksime galutini¤ i§vad¤.
·ventra§¦i¤ citatos kartais błna prie§taringos, taip pat skiriasi filosof¤ nuomon¢s, nes, nekeldamas nauj¤ tezi¤, ¨ymiu filosofu netapsi.
Tod¢l ir sunku prieiti prie teisingos i§vados. Tad belieka pripa¨inti
autoriteto nuomon¡, kaip anks¦iau min¢ta. Młs¤ autoritetas Ä Vie§pats Caitanya Mahƒprabhu, kuris nesiskiria nuo K‚‰†os, o Jo nuomone, kuri, beje, atitinka §ventra§¦ius, §vento vardo giedojimas §iame
am¨iuje yra vienintelis vis¤ gyvenimo problem¤ sprendimas. Apie tai
liudija ir praktin¢ patirtis.
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Neseniai Vie§paties Caitanyos apsirei§kimo dien Berklyje młs¤
mokiniai sureng¢ did¨iules eitynes, ir visuomen¢ taip atsiliep¢ apie
£vyk£: ÀTai ne minia, kuri susiburia dau¨yti langus ir kelti s my§£.Ð T
pat£ paliudijo ir policija: ÀK‚‰†os s mon¢s jud¢jimo nariai glaud¨iai
bendradarbiavo su policija, ir j¤ pastangos palaikyti tvark bei rimt£
eityni¤ metu buvo tokios s¢kmingos, kad policijai beveik nebuvo kas
veikia.Ð
Tai pasikartojo ir Detroite, kur vyko did¨iulis taikos ¨ygis ir minia
młs¤ ¨mones pramin¢ Àangelais.Ð Taigi K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas
§iuo metu yra błtinas kaip panac¢ja visoms ¨moni¤ visuomen¢s
problemoms spr¡sti.
Kitos citatos dabar nepadarys didesnio poveikio. Vaistin¢je gali błti
daugyb¢ vaist¤, ir visi jie Ä geri, ta¦iau błtina, kad vaistus konkre¦iam ligoniui i§ra§yt¤ patyr¡s gydytojas. ·iuo atveju negalima sakyti:
À·itie vaistai geri ir tie vaistai geri.Ð Ne. Konkre¦iam pacientui geri
tie vaistai, kurie padeda jam: phalena paricŒyate.
Nuo§ird¨iai Js¤ Ä
A. C. Bhaktivedanta Svamis.
Keletas baigiam¤j¤ rŒlos Prabhupƒdos pastab¤
Teisme, nor¢dami rasti sprendim , du advokatai, remdamiesi autoritetingomis teis¢s knygomis, pateikia savo svarius argumentus, ta¦iau
bylos sprendimas vieno besibylin¢jan¦i¤ naudai priklauso nuo teis¢jo. Abiej¤ pusi¤ advokat¤ argumentai yra teis¢ti ir teisingi, ta¦iau
sprendim nulemia tas argumentas, kuris błna pritaikomas konkre¦iu
atveju.
Vie§pats Caitanya skelbia Savo i§vad remdamasis ƒstromis, kurios
teigia, kad Vie§paties vard¤ giedojimas yra vienintel¢ priemon¢ pakilti £ transcendentin£ lyg£. Ir mes £sitikinome, kad §i priemon¢ veiksminga. Galima patikrinti visus be i§imties młs¤ mokinius, kurie rimtai
praktikuoja §£ metod , ir kiekvienas ne§ali§kas teis¢jas lengvai pasteb¢s, kad transcendentinio realizavimosi kelyje jie gerokai pralenkia
filosofus, tikin¦iuosius, yogus, karmius, etc.
Mes turime priimti visk , kas tinka młs¤ s lygomis. Jei konkre¦iomis s lygomis kai kurie metodai atmetami, tai nerei§kia, kad
jie klaidingi. Atsi¨velgdami £ am¨i¤, laik ir tiksl , kartais kuriam
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laikui galime atmesti ir bona fide metodus. Visk reikia tikrinti pagal praktin£ rezultat . Vadovaujantis §iuo kriterijumi, nuolatinis
Hare K‚‰†a mahƒ-mantros kartojimas młs¤ am¨iuje yra neabejotinai
efektyvus.
A. C. Bhaktivedanta Svamis
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kultas ar dievi§koji kultra?
Stengdamiesi surasti K‚‰†os s mon¢s jud¢jimui tinkam viet istoriniame-kultriniame kontekste, dauguma ¨moni¤ §£ jud¢jim tapatina
su induizmu. Ta¦iau tai klaida. rŒla Prabhupƒda neigia §io jud¢jimo
ry§£ su panteizmu, politeizmu ir kastine s mone, kurie persmelkia §iuolaikin£ induizm . K‚‰†os s mon¢s ir §iuolaikinio induizmo istorin¢s
§aknys yra bendros, ta¦iau senoji Indijos Ved¤ kultra, induizmas,
kaip ir kitos Àdid¨iosios religijosÐ, tapo sektantine institucija, tuo
tarpu K‚‰†os s mon¢ yra universali ir netelpa £ santykini¤ sektantini¤
£vardijim¤ rb .
Klaidingai manoma, kad K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas atstovauja induizmo religijai. I§ tikr¤j¤ K‚‰†os s mon¢ jokiu błdu n¢ra tik¢jimas ar religija, siekianti nurungti kitus tik¢jimus ar religijas. Prie§ingai, K‚‰†os
s mon¢ Ä tai svarbus visai ¨moni¤ bendrijai kultłrinis jud¢jimas, kuris
neturi nieko bendra su kuria nors konkre¦ia sektanti§ka tikyba. Tai
kultłrinis jud¢jimas, ir svarbiausias jo tikslas Ä mokyti ¨mones, kaip
pamilti Diev .
Kartais patys indai Ä tiek pa¦ioje Indijoje, tiek u¨ jos rib¤ Ä mano,
kad mes skleid¨iame induizmo religij , ta¦iau i§ tikro taip n¢ra.
ÀBhagavad-gŒtojeÐ nerasite ¨od¨io ÀhinduÐ*. Ma¨a to, §io ¨od¨io Ved¤
ra§tuose apskritai nerasime. ¸od£ ÀhinduÐ ¢m¢ vartoti musulmonai i§
kaimynini¤ Indijos sri¦i¤: Afganistano, Belud¨istano ir Persijos. ·i¤
sri¦i¤ bei §iaur¢s vakar¤ Indijos pasieniu teka Sindhu up¢. Musulmonai, teisingai nei§tardami ¨od¨io ÀSindhuÐ, up¡ ¢m¢ vadinti ÀHinduÐ,
o §i¤ ¨emi¤ gyventojus pramin¢ ÀhinduÐ. Pavyzd¨iui, Indijos Vedose
europie¦iai vadinami mlecchomis arba yavanomis. Taigi ir ÀindasÐ,
ÀinduizmasÐ Ä tai musulmon¤ duoti vardai.
Tikroji Indijos kultłra apra§yta ÀBhagavad-gŒtojeÐ. Joje teigiama,

* Hindu (angl.) Ä Àindas, induistasÐ. (Vert. past.)
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kad priklausomai nuo skirting¤ gamtos savybi¤, ar gu†¤, yra £vairłs ¨moni¤ tipai, paprastai skirstomi £ keturis socialinius bei keturis
dvasinius skyrius. ·i socialinio ir dvasinio skirstymo sistema vadinama var†ƒrama-dharma. Keturios var†os, arba socialiniai skyriai Ä
tai brƒhma†ai, k‰atriyai, vaiyai ir dros. Keturios ƒramos, arba
dvasiniai skyriai, yra brahmacarya, g‚hastha, vƒnaprastha ir sannyƒsa.
Var†ƒramos sistem apra§o Ved¤ §ventra§¦iai, vadinami Purƒ†omis.
·ios Ved¤ kultłros institucijos tikslas Ä kiekvienam ¨mogui suteikti
i§silavinim , kuris pad¢t¤ kuo geriau pa¨inti K‚‰† , arba Diev . Toks
vienintelis Ved¤ kultłros tikslas.
Kalb¢damas su did¨iu bhaktas Rƒmƒnanda Rƒya, Vie§pats Caitanya
jo paklaus¢: ÀKoks svarbiausias ¨mogaus gyvenimo principas?Ð Rƒmƒnanda Rƒya atsak¢, kad ¨moni¤ civilizacija prasideda tada, kai ¨mon¢s
priima var†ƒrama-dharm . Nepasiekus var†ƒrama-dharmos lygio,
apie ¨moni¤ civilizacij negali błti ir kalbos. Tod¢l K‚‰†os s mon¢s
jud¢jimas stengiasi £vesti teising ¨moni¤ civilizacijos sistem , kuri
vadinasi K‚‰†os s mon¢, arba daiva-var†ƒrama Ä dievi§ka kultłra.
·i¤ laik¤ Indijoje var†ƒramos sistema £gavo i§kreiptas formas, tod¢l
¨mogus, gim¡s brƒhma†o (auk§¦iausias socialinis skyrius) §eimoje,
pretenduoja £ tai, kad j£ laikyt¤ brƒhma†u. Ta¦iau ƒstros (§ventra§¦iai)
nepalaiko §i¤ pretenzij¤. Gal kieno prot¢vis pagal gotr (giminyst¡) ir
buvo brƒhma†as, ta¦iau tikroji var†ƒrama-dharma remiasi konkre¦iomis ¨mogaus i§siugdytomis savyb¢mis, neatsi¨velgdama nei £ jo gimim ,
nei £ prot¢vius. Tod¢l mes nepropaguojame §iuolaikin¢s induizmo sistemos, ypa¦ tos, kuriai £takos tur¢jo Ža…karƒcƒrya, nes Ža…karƒcƒrya mok¢, kad Absoliuti Tiesa yra beasmen¢. Taip sakydamas, jis
netiesiogiai neig¢ Dievo egzistencij .
Ža…karƒcƒryos misija buvo ypatinga; jis apsirei§k¢ tam, kad gr ¨int¤ Ved¤ autoritet po kur£ laik nevar¨omai vie§patavusio budizmo laikotarpio. Budizm globojo imperatorius AŁoka, tod¢l prie§ du
tłkstan¦ius §e§is §imtus met¤ budizmo religija buvo paplitusi, galima
sakyti, visoje Indijoje. Pasak Ved¤ ra§t¤, Buddha buvo K‚‰†os inkarnacija, tur¢jusi ypating gali ir nu¨engusi ypatingu tikslu. Jo minties,
arba tik¢jimo, sistema susilauk¢ plataus pripa¨inimo. Ta¦iau Buddha
atmet¢ Ved¤ autoritet . Kol plito budizmas, Indijoje ir kituose kra§tuose Ved¤ kultłra nesivyst¢. Tod¢l Ža…karƒcƒrya, kurio vienintelis
tikslas buvo i§stumti Buddhos filosofijos sistem , £ved¢ sav j , kuri
vadinosi mƒyƒvƒda.
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I§ esm¢s, mƒyƒvƒdos filosofija yra ateizmas, nes tai metodas, reikalaujantis tik £sivaizduoti, kad Dievas yra. Mƒyƒvƒdos filosofijos sistema gyvuoja nuo neatmenam¤ laik¤. Nłdienos Indijos religijos ir
kultłros sistema grind¨iama Ža…karƒcƒryos, ar mƒyƒvƒdos filosofija,
kuri yra kompromisas su budizmo filosofija. Pasak mƒyƒvƒdos filosofijos, Dievo i§ esm¢s n¢ra, arba jei Jis ir egzistuoja, tai yra beasmenis ir visa persmelkiantis, tod¢l J£ galima £sivaizduoti bet kuriuo
pavidalu. ·i i§vada prie§tarauja Ved¤ ra§tams. Ved¤ ra§tai vardina daugyb¡ pusdievi¤, kurie garbinami £vairiausiais tikslais, ta¦iau kiekvienu atveju Auk§¦iausiasis Vie§pats, Dievo Asmuo Vi‰†u pripa¨£stamas
auk§¦iausiuoju valdovu. Tokia tikroji Ved¤ kultłra.
K‚‰†os s mon¢s filosofija neneigia Dievo ir pusdievi¤ egzistavimo,
o mƒyƒvƒdos filosofija neigia ir viena, ir kita. Ji tvirtina, kad neegzistuoja nei pusdieviai, nei Dievas. Mƒyƒvƒd¨iams viskas gal¤ gale yra
niekas. Jie sako, kad galima £sivaizduoti bet kok£ vie§pat£ Ä ar tai
błt¤ Vi‰†u, Durgƒ, Vie§pats Živa, ar saul¢s dievas Ä nes ¨mon¢s da¨niausiai błtent §iuos pusdievius ir garbina. Ta¦iau i§ tikr¤j¤ n¢ vieno
j¤ egzistavimo mƒyƒvƒdos filosofija nepripa¨£sta. Kadangi £ beasmen£
Brahman sutelkti mintis ne£manoma, galima vaizduotis vien §i¤ pavidal¤, Ä taip teigia mƒyƒvƒd¨iai. Tai nauja sistema, kuri imta vadinti paŠcopƒsanƒ. J £ved¢ Ža…karƒcƒrya, ta¦iau ÀBhagavad-gŒtƒÐ nei
vienos i§ §i¤ doktrin¤ neskelbia, tad jos n¢ra autoritetingos.
ÀBhagavad-gŒtƒÐ pripa¨£sta pusdievi¤ egzistavim . Vedos apra§o
pusdievius ir neigti j¤ buvimo ne£manoma, ta¦iau nereikia j¤ £sivaizduoti ar garbinti taip, kaip siłl¢ Ža…karƒcƒrya. ÀBhagavad-gŒtƒÐ atmeta
pusdievi¤ garbinim . ÀGŒtƒÐ [7.20] £tikinamai teigia:
kƒmais tais tair h‚ta-jŠƒnƒ‹
prapadyante 'nya-devatƒ‹
ta„ ta„ niyamam ƒsthƒya
prak‚tyƒ niyatƒ‹ svayƒ
ÀTie, kuri¤ s mon¡ i§kreip¢ materialłs tro§kimai, atsiduoda pusdieviams ir laikosi garbinimo taisykli¤, atitinkan¦i¤ j¤ pa¦i¤ prigimt£.Ð Be
to, ÀBhagavad-gŒtojeÐ [2.44] Vie§pats K‚‰†a sako:
bhogaivarya-prasaktƒnƒ„
tayƒpah‚ta-cetasƒm
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vyavasƒyƒtmikƒ buddhi‹
samƒdhau na vidhŒyate
ÀKas pernelyg geid¨ia jutimini¤ d¨iaugsm¤ bei materiali¤ g¢rybi¤ ir
d¢l to visi§kai pameta galv , tam negimsta tvirtas pasiry¨imas atsidavus tarnauti Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui.Ð Tie, kurie garbina £vairiausius
pusdievius, apibłdinami kaip h‚ta-jŠƒnƒ‹, Àpraradusieji sveik prot Ð.
Apie tai ÀBhagavad-gŒtojeÐ [7.23] toliau pasakyta:
antavat tu phala„ te‰ƒ„
tad bhavaty alpa-medhasƒm
devƒn deva-yajo yƒnti
mad-bhaktƒ yƒnti mƒm api
ÀMenkos nuovokos ¨mon¢s garbina pusdievius ir gauna ribotus bei
laikinus vaisius. Tie, kurie garbina pusdievius, keliauja £ pusdievi¤
planetas, ta¦iau Mano bhaktai pasiekia auk§¦iausi Mano buvein¡.Ð
Pusdievi¤ dovanos laikinos, nes bet kokie materialłs patogumai yra
susij¡ su laikinu kłnu. Kad ir kokie błt¤ §iuolaikinio mokslo metodais ar pusdievi¤ palaiminimu £gyti materialłs patogumai, jiems ateina
galas kartu su kłnu. Tuo tarpu dvasinis tobul¢jimas neturi pabaigos.
¸mon¢s netur¢t¤ manyti, kad mes skelbiame koki nors sektanti§k religij . Ne. Mes papras¦iausiai mokome, kaip myl¢ti Diev . Apie
Diev , Jo egzistavim sukurta daug teorij¤. Antai ateistai niekada
nepatik¢s, kad Dievas yra. Tokie ateistai, kaip Nobelio premijos laureatas profesorius Jacques Monod, skelbia, kad viskas yra atsitiktinumas
(tai teorija, kuri sen¤ seniausiai k¢l¢ Indijos filosofai ateistai, pavyzd¨iui, Cƒrvƒka). Kit¤ filosof¤ Ä karma-mŒmƒ„sos pasek¢j¤ nuomone,
jei ¨mogus gerai ir dorai dirba savo darb , rezultatai ateis savaime, ir
n¢ra jokio reikalo kreiptis £ Diev . ·i¤ teorij¤ §alininkai, paremdami
savo mint£, pateikia tok£ argument : jei ¨mogus u¨sikr¢t¢ kokia liga
ir gydosi tinkamais vaistais, jis pasveiks. Ta¦iau mes galime paprie§tarauti, kad, gydant ¨mog¤ netgi pa¦iais geriausiais vaistais, jis vis tiek
gali mirti. Pasekm¢s ne visada nusp¢jamos. Taigi egzistuoja auk§tesn¢
valia, daiva-netre†a, auk§¦iausias valdovas. Juk błna, kad ir turtingo
bei dorovingo ¨mogaus słnus tampa gatvi¤ bastłnu Ä hipiu. Arba kitas
pavyzdys: ¨mogus sunkiai dirba ir praturt¢ja, o jam gydytojas sako:
ÀDabar jums nieko negalima valgyti, i§skyrus mie¨i¤ nuovir .Ð
Karma-mŒmƒ„sos teorija skelbia, kad viskas pasaulyje vyksta be
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auk§¦iausios valios £siterpimo. Tokios filosofijos teigia, kad visa ko
prie¨astis yra aistra (kƒma-haitukam). Aistra nuveda vyr pas moter£,
atsitiktinai jie suart¢ja, ir moteris pastoja. Vyras i§ties neplanuoja, kad
moteris tapt¤ n¢§¦ia, ta¦iau pagal natłrali £vyki¤ eig , vyro suart¢jimas su moterimi duoda savo vaisi¤. Ateistin¢ teorija, kuri §e§ioliktas
ÀBhagavad-gŒtosÐ skyrius vadina asuri§ka, arba demoni§ka, skelbia,
kad viskas vyksta atsitiktinai, d¢l natłralaus potraukio. ·i demoni§ka teorija pritaria min¦iai, kad, norint i§vengti vaik¤, galima naudoti
kontraceptines priemones.
Ta¦iau i§ ties¤ viskas vyksta pagal did£j£ plan Ä Ved¤ plan . Ved¤
ra§tai nurodo, kaip vyras ir moteris turi suart¢ti, kaip jie turi prad¢ti
vaik ir koks yra lytinio gyvenimo tikslas. ÀBhagavad-gŒtojeÐ K‚‰†a
sako, kad Ved¤ taisykli¤ sankcionuotas ir reguliuojamas lytinis gyvenimas yra bona fide ir kad Jis pripa¨£sta j£. Ta¦iau atsitiktinis lytinis
gyvenimas nepriimtinas. Kai ¨mogus pasiduoda atsitiktiniam lytiniam
potraukiui ir gimsta vaikai, jie vadinami var†a-sa…kara, nepageidautinais palikuonimis. Taip elgiasi ¨emesniosios błtyb¢s Ä gyvuliai, ¨mon¢ms tai nepriimtina. ¸mogui nurodyta, kaip veikti. Mes negalime
pripa¨inti teorijos, kad ¨mogui nenurodyta, kaip elgtis, ir kad visk
gimdo atsitiktinumas bei materialus poreikis.
Ža…karƒcƒryos teorija, teigianti, kad Dievo n¢ra ir kad reikia vykdyti savo pareig vien d¢l taikos ir ramyb¢s visuomen¢je, £sivaizduojant
Diev kuriuo nors pavidalu, taip pat daugiau ar ma¨iau grind¨iama
atsitiktinumo ir poreikio teorija. Ta¦iau młs¤ metodas, kuris visi§kai
nepana§us £ min¢t j£, remiasi autoritetu. K‚‰†a rekomenduoja dievi§k
var†ƒrama-dharm , o ne kast¤ sistem , kaip ji nłdien suprantama.
·iuolaikin¢ kast¤ sistema dabar smerkiama ir pa¦ioje Indijoje, ir tai
teisinga, nes ¨moni¤ skirstymas £ klases pagal gimim Ä tai ne vedi§ka,
ne dievi§ka kast¤ sistema.
Visuomen¢je yra £vairi¤ ¨moni¤: tai in¨inieriai ir medikai, chemikai
ir komersantai, £monininkai ir pan. Ta¦iau priklausym vienai ar kitai
kategorijai turi lemti ne gimimas, o savyb¢s. Ved¤ ra§tai nieko pana§aus £ kast¤ sistem , kuri błt¤ pagr£sta gimimo teise, nesankcionuoja. Jos nepripa¨£stame ir mes. Su tokia kast¤ sistema, kurios, beje, jau
atsisako ir Indijos visuomen¢, mes neturime nieko bendra. Prie§ingai,
mes kiekvienam suteikiame galimyb¡ tapti brƒhma†u ir taip pasiekti
auk§¦iausi j gyvenimo pad¢t£.
·iuolaikinei visuomenei trłksta brƒhma†¤ Ä dvasini¤ vadov¤, ir
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k‰atriy¤ Ä valdytoj¤. Vis pasaul£ valdo dros Ä kategorija ¨moni¤,
kurie tur¢t¤ u¨siimti fiziniu darbu. Tod¢l visuomen¢je vie§patauja
nesantaika. Nor¢dami t nesantaik su§velninti, mes ir prad¢jome
K‚‰†os s mon¢s jud¢jim . Jei i§ties pavyks atkurti brƒhma†¤ klas¡,
savaime suklest¢s ir kiti visuomen¢s sluoksniai: kai gerai veikia
smegenys, gerai veikia ir kitos kłno dalys Ä rankos, pilvas bei kojos.
Galutinis K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo tikslas Ä i§mokyti ¨mones pamilti Diev . Caitanya Mahƒprabhu pritaria i§vadai, kad gyvenimo tobulumo vir§łn¢ Ä i§mokti myl¢ti Diev . K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas neturi
nieko bendra nei su induizmo religija, nei su jokia kita religine sistema. Joks tikras krik§¦ionis nenor¢s savo tik¢jimo keisti £ induizm .
Lygiai taip pat ir joks doras induizmo kultłros atstovas nesutiks pereiti
£ krik§¦ioni¤ tik¢jim . Tokie atsivertin¢jimai błdingi ¨mon¢ms be tvirtos pad¢ties visuomen¢je. Ta¦iau kiekvienas panor¢s suprasti filosofij ir moksl apie Diev , kiekvienas pa¨iłr¢s £ tai rimtai. Reikia gerai
suvokti, kad K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas nepropaguoja vadinamosios
induizmo religijos. Mes skleid¨iame dvasin¡ kultłr , kuri gali visi§kai
i§spr¡sti gyvenimo problemas, ir tod¢l ji susilaukia pripa¨inimo visame
pasaulyje.
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K‚‰†a ir Kristus

K‚‰†a, Christos, Kristus
1974-ieji metai. Netoli ISKCON'o centro Frankfurte prie Maino (Vokietija) rŒla Prabhupƒda ir keletas jo mokini¤ i§¢jo £ rytin£ pasivaik§¦iojim su t¢vu Emmanueliu Jungclaussenu, vienuoliu benediktinu i§
Niederalteicho vienuolyno. Pasteb¢j¡s rŒlos Prabhupƒdos meditacijos
karolius, pana§ius £ ro¨an¦i¤, t¢vas Emmanuelis pasak¢, kad jis taip pat
be paliovos kartoja mald : ÀVie§patie J¢zau Kristau, pasigail¢k ms¤.Ð
V¢liau tarp j¤ u¨simezg¢ pokalbis.
rŒla Prabhupƒda: K rei§kia ¨odis ÀKristusÐ?
T¢vas Emmanuelis: ÀKristusÐ yra kil¡s i§ graiki§ko ¨od¨io ÀChristosÐ,
kuris rei§kia ÀpateptasisÐ.
rŒla Prabhupƒda: ÀChristosÐ Ä tai tik ¨od¨io ÀK‚‰†aÐ graiki§kasis
variantas.
T¢vas Emmanuelis: Labai £domu.
rŒla Prabhupƒda: Kreipdamiesi £ K‚‰† , indai da¨nai sako ÀK‚‰‡aÐ.
K‚‰‡a Ä tai sanskrito ¨odis, kuris rei§kia À¨avesysÐ. Taigi kreipdamiesi £ Diev ÀKristauÐ, ÀK‚‰‡aÐ ar ÀK‚‰†aÐ, mes kreipiam¢s £ vien ir t
pat£ vis¤ ¨aviausi Auk§¦iausi j£ Dievo Asmen£. Kai J¢zus sak¢: ÀT¢ve
młs¤, kurs esi danguje, tebłnie §ventas Tavo vardasÐ, Dievo vardas,
kur£ Jis tur¢jo galvoje, buvo ÀK‚‰‡aÐ arba ÀK‚‰†aÐ. Jłs sutinkate?
T¢vas Emmanuelis: A§ manau, kad J¢zus, kaip Dievo słnus, atskleid¢
mums tikr j£ Dievo vard Ä Kristus. Mes galime Diev vadinti T¢vu,
bet jei norime kreiptis £ J£ tikruoju vardu, turime sakyti ÀKristusÐ.
rŒla Prabhupƒda: Taip. ÀKristusÐ Ä tai tiesiog kitaip i§tartas vardas
ÀK‚‰‡aÐ, o ÀK‚‰‡aÐ Ä Dievo vardo ÀK‚‰†aÐ forma. J¢zus sak¢, kad reikia §lovinti Dievo vard , bet vakar a§ gird¢jau vien teolog teigiant,
kad Dievas neturi vardo, kad J£ galima vadinti tik ÀT¢vuÐ. Słnus gali
savo t¢v vadinti Àt¢vuÐ, ta¦iau t¢vas turi ir vard . Dievas Ä tai apibendrintas Auk§¦iausiojo Dievo Asmens vardas, ta¦iau Jis Pats vadinasi K‚‰†a. Tad kad ir kaip vadintum¢t Diev Ä ÀKristusÐ, ÀK‚‰‡aÐ ar
ÀK‚‰†aÐ, gal¤ gale jłs kreipiat¢s £ vien ir t pat£ Auk§¦iausi j£ Dievo
Asmen£.
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T¢vas Emmanuelis: Taip, jeigu kalbame apie tikr j£ Dievo vard ,
turime sakyti ÀChristosÐ. Młs¤ religija i§pa¨£sta ·vent j Trejyb¡ Ä
T¢v , Słn¤ ir ·vent j Dvasi . Mes manome, kad Dievo vard tegalima su¨inoti per Jo Słnaus aprei§kim . J¢zus Kristus atskleid¢ mums
T¢vo vard , tod¢l Kristaus vard mes laikome apreik§tuoju Dievo
vardu.
rŒla Prabhupƒda: Pagaliau nesvarbu Ä ÀK‚‰†aÐ ar ÀKristusÐ Ä vardas
juk tas pats. Svarbiausia laikytis Ved¤ nurodym¤, kurie §io am¨iaus
¨mon¢ms rekomenduoja giedoti Dievo vard . Lengviausias błdas yra
giedoti mahƒ-mantr : Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare
Hare / Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare. ÀRƒmaÐ
ir ÀK‚‰†aÐ Ä Dievo vardai, o ÀHareÐ Ä Jo energija. Taigi, kartodami mahƒ-mantr , mes kreipiam¢s ir £ Diev , ir £ Jo energij . Dievo
energija yra dviej¤ rł§i¤: dvasin¢ ir materiali. Dabar mes esame materialios energijos naguose, tod¢l meld¨iame K‚‰† , kad Jis Savo malone
i§vaduot¤ mus i§ tarnyst¢s materialiai energijai ir leist¤ tarnauti dvasinei energijai. Tai visa młs¤ filosofijos esm¢. ÀHare K‚‰†aÐ rei§kia:
ÀO Dievo energija, o Dieve [K‚‰†a], leisk man tarnauti Tau.Ð Tarnyst¢
yra młs¤ prigimtis. Taip jau atsitiko, kad prad¢jome tarnauti materialiems dalykams, ta¦iau kai §i tarnyst¢ transformuojasi £ tarnyst¡ dvasinei energijai, młs¤ gyvenimas tampa tobulas. Praktikuoti bhakti-yog
[meil¢s tarnyst¡ Dievui] Ä rei§kia i§sivaduoti nuo toki¤ £vardijim¤, kaip
ÀinduistasÐ, ÀmusulmonasÐ, Àkrik§¦ionisÐ ir pan., ir tiesiog tarnauti
Dievui. Krik§¦ionyb¡, induizm , islam sukłr¢me mes patys. Ta¦iau
kai kreipiam¢s £ religij be £vardijim¤ ir nelaikome sav¡s nei krik§¦ionimis, nei induistais ar musulmonais, tada galime kalb¢ti apie gryn j
religij , arba bhakti.
T¢vas Emmanuelis: Mukti?
rŒla Prabhupƒda: Ne, bhakti. Bhakti s voka apima ir mukti (i§sivadavim i§ materiali¤ negand¤). Be bhakti nebus mukti, ta¦iau jei
veikiame bhakti lygmeniu, mes jau pasiek¢me mukti. To mus moko
ÀBhagavad-gŒtƒÐ [14.26]:

mƒ„ ca yo 'vyabhicƒre†a
bhakti-yogena sevate
sa gu†ƒn samatŒtyaitƒn
brahma-bhyƒya kalpate
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ÀTas, kuris visi§kai pasi§ven¦ia atsidavimo tarnybai ir jokiomis aplinkyb¢mis nepatiria nuopuolio, i§syk i§sivaduoja i§ materialios gamtos
gu†¤ ir pasiekia Brahmano lyg£.Ð
T¢vas Emmanuelis: Ar Brahmanas Ä tai K‚‰†a?
rŒla Prabhupƒda: K‚‰†a yra Parabrahmanas. Brahmanas suvokiamas
trimis aspektais: kaip beasmenis Brahmanas, kaip lokalizuota Paramƒtmƒ ir kaip personalusis Brahmanas. K‚‰†a yra Asmuo. Jis yra Auk§¦iausiasis Brahmanas, nes Dievas gal¤ gale juk Asmuo. Tai patvirtina
ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ [1.2.11]:
vadanti tat tattva-vidas
tattvam yaj jŠƒnam advayam
brahmeti paramƒtmeti
bhagavƒn iti abdyate
ÀMokyti transcendentalistai, pa¨in¡ Absoliu¦i Ties , §i nedvejybi§k esm¡ vadina Brahmanu, Paramƒtma ar Bhagavƒnu.Ð Dievo, kaip
Auk§¦iausiojo Asmens, suvokimas yra Jo pa¨inimo vir§łn¢. Jis turi
visas §e§ias verting sias ypatybes: yra vis¤ stipriausias, turtingiausias,
gra¨iausias, §lovingiausias, i§mintingiausias ir labiausiai atsi¨ad¢j¡s.
T¢vas Emmanuelis: Taip, sutinku.
rŒla Prabhupƒda: Dievas yra absoliutus, tod¢l Jo vardas, pavidalas,
savyb¢s taip pat yra absoliutłs ir nesiskiria nuo Jo Paties. Taigi giedoti §vent Dievo vard Ä rei§kia tiesiogiai bendrauti su Juo. Bendraudamas su Dievu, ¨mogus £gyja dievi§k¤ savybi¤, ir kai jis visi§kai
apsivalo, tampa artimu Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui asmeniu.
T¢vas Emmanuelis: Bet juk Dievo vard mes suvokiame ribotai.
rŒla Prabhupƒda: Taip, mes esame riboti, bet Dievas Ä beribis. Ir kadangi Dievas beribis, arba absoliutus, Jis turi ir begalin¡ daugyb¡ vard¤, kuri¤ kiekvienas yra Dievas. Jo vardus mes galime suvokti tiek,
kiek yra i§lav¢j¡s młs¤ dvasinis intelektas.
T¢vas Emmanuelis: Ar galiu jłs¤ §tai ko paklausti? Mes, krik§¦ionys,
irgi skelbiame Dievo meil¡, patys jos trok§tame ir visa §irdimi bei siela
stengiam¢s tarnauti Dievui. Kuo jłs¤ jud¢jimas skiriasi nuo młsi§kio?
Kod¢l jłs savo mokinius siun¦iate skelbti Dievo meil¢s £ Vakar¤ §alis,
jei ten t pat£ skelbia J¢zaus Kristaus evangelija?
rŒla Prabhupƒda: Problema ta, kad krik§¦ionys nesilaiko Dievo
£sakym¤. Jłs sutinkate?
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T¢vas Emmanuelis: Taip, jłs¤ ¨od¨iuose daug tiesos.
rŒla Prabhupƒda: Tada ko verta krik§¦ioni¤ meil¢ Dievui? Kur jłs¤
meil¢, jei jłs nesilaikote Dievo £sakym¤? Tod¢l mes ir atvykome ¦ia,
kad mokytume ¨mones, k rei§kia myl¢ti Diev . Jei mylite Diev , jłs
negalite nepaklusti Jo £sakymams. O jei nepaklłstate, vadinasi, jłs¤
meil¢ netikra.
Visame pasaulyje ¨mon¢s myli visai ne Diev , o savo §unis. Tod¢l
K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas yra błtinas, kad i§mokyt¤ ¨mones atgaivinti
u¨mir§t meil¡ Dievui. Kalti ne tik krik§¦ionys, bet ir induistai, musulmonai bei visi kiti. Jie u¨sikor¢ etiketes Àkrik§¦ionisÐ, ÀinduistasÐ,
ÀmusulmonasÐ, bet Dievui nepaklłsta. ·tai kur problema.
Sve¦ias: Gal gal¢tum¢te pasakyti, kuo pasirei§kia krik§¦ioni¤ nepaklusimas Dievui?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Vis¤ pirma, palaikydami skerdyklas, jie jau
pa¨eid¨ia Dievo £sakym ÀNe¨udykÐ. Ar sutinkate, kad §is £sakymas
pa¨eid¨iamas?
T¢vas Emmanuelis: Asmeni§kai a§ sutinku.
rŒla Prabhupƒda: Gerai. Taigi, jei krik§¦ionys nori myl¢ti Diev , jie
turi liautis ¨ud¡ gyvulius.
T¢vas Emmanuelis: Bet argi ne svarbiausia . . .
rŒla Prabhupƒda: Jei praleisite bent vien d¢men£, jłs¤ skai¦iavimuose jau bus klaida. Nesvarbu, k jłs po to prid¢site ar atimsite Ä
klaida jau £sibrov¢ £ skai¦iavim ir visi tolimesni veiksmai taip pat
bus klaidingi. Mes negalime tik¢tis geid¨iam¤ rezultat¤, kai priimame
§ventra§¦i¤ dalis, kurios mums patinka, ir atmetame mums nepatinkan¦ias. Antai vi§ta kiau§inius deda pasturgaliu, o lesa snapu. ‘kininkas gali pamanyti: ÀVi§tos priekis man labai brangiai kainuoja: j£
reikia maitinti. Ar ne geriau błt¤ j£ nupjovus?Ð Ta¦iau vi§ta be galvos
nebed¢s kiau§ini¤, nes bus negyva. Taigi, jei atmesime t §ventra§¦i¤
dal£, kurios reikalavim¤ mums sunku laikytis, ir tesilaikysime tos, kuri
mums patinka, tai tokia interpretacija negelb¢s. Mes turime laikytis
vis¤ §ventra§¦i¤ nurodym¤, o ne tik t¤, kurie mums patogłs. Jei nesilaikote svarbiausiojo £sakymo: ÀNe¨udykÐ, kaipgi galime kalb¢ti apie
meil¡ Dievui?
Sve¦ias: Krik§¦ioni¤ £sitikinimu, §is £sakymas taikytinas ¨mon¢ms, o ne
gyvuliams.
rŒla Prabhupƒda: Tai reik§t¤, jog Kristui neu¨teko nuovokos pasakyti tiksliau: ÀNepadaryk ¨mog¨udyst¢s.Ð Yra ¨odis À¨udymasÐ, ir yra
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¨odis À¨mog¨udyst¢Ð. ¸od£ À¨mog¨udyst¢Ð vartojame, kalb¢dami apie
¨mones. Jłs manote, kad J¢zui neu¨teko nuovokos rasti tikslesn£ ¨od£
À¨mog¨udyst¢Ð, u¨uot vartojus À¨udymasÐ? ¸odis À¨udymasÐ rei§kia
visok£ ¨udym , ir ypa¦ gyvuli¤ ¨udym . Jei J¢zus błt¤ tur¢j¡s galvoje
tik ¨moni¤ ¨udym , jis błt¤ pavartoj¡s ¨od£ À¨mog¨udyst¢Ð*.
T¢vas Emmanuelis: Ta¦iau Senajame Testamente £sakymas ÀNe¨udykÐ nurodo btent ¨mogaus ¨udym . Kai J¢zus pasak¢: ÀNe¨udykÐ,
jis suteik¢ §iam £sakymui platesn¡ prasm¡. ¸mogus turi ne tik ne¨udyti
kito ¨mogaus, bet ir j£ myl¢ti. J¢zus kalb¢jo tik apie ¨moni¤ savitarpio
santykius, o ne apie santykius su kitomis gyvomis esyb¢mis. Sakydamas: ÀNe¨udykÐ, jis tur¢jo galvoje emocin¡, moralin¡ dalyko pus¡, t.
y. negalima nieko £¨eidin¢ti, skaudinti, elgtis blogai ir pan.
rŒla Prabhupƒda: Mes nekalbame nei apie Sen j£, nei apie Nauj j£
Testamentus. Mes kalbame apie ¨od¨ius, kurie vartojami £sakymuose. Jei jłs norite interpretuoti §iuos ¨od¨ius savaip Ä tada kita kalba.
Mes juos suprantame tiesiogiai. ÀNe¨udykÐ rei§kia Àkrik§¦ionys neturi
¨udytiÐ. Jłs galite pateikti ir daugiau interpretacij¤, taip pateisindami
savo elges£, bet mums visi§kai ai§ku, kad interpretacijos ¦ia nereikalingos. Interpretacij¤ reikia, kai prasm¢ neai§ki. O ¦ia prasm¢ akivaizdi.
ÀNe¨udykÐ Ä nurodymas nedviprasmi§kas, kam gi j£ interpretuoti?
T¢vas Emmanuelis: O valgyti augalus Ä argi n¢ra ¨udymas?
rŒla Prabhupƒda: Vai‰†av¤ filosofija moko, kad be reikalo nedera
¨udyti netgi augal¤. ÀBhagavad-gŒtojeÐ [9.26] 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¤ ar truput£ vandens, A§ priimsiu auk .Ð K‚‰†ai mes siłlome tik tok£ maist ,
kokio Jis pra§o, o jo liku¦ius po to suvalgome. Jei vegetari§k maist
siłlyti K‚‰†ai błt¤ nuod¢m¢, tai błt¤ ne młs¤, o K‚‰†os nuod¢m¢.
Ta¦iau Dievas yra apƒpa-viddha: nuod¢mi¤ pasekm¢s ant Jo nekrenta. Jis Ä kaip galingoji saul¢, kuri gali i§valyti net §lapim ; mes to
* Senojo Testamento £sakyme ÀNe¨udykÐ vartojamas ¨odis tirtzach, kuris nurodo
visok£ ¨udym , o ne vien tik ¨mog¨udyst¡. (Vert. past.)

119

Sav¡s pa¨inimo mokslas
padaryti nepaj¢głs. K‚‰†a yra tarsi valdovas, kuris gali liepti pakarti
¨udik , ta¦iau pats liks nebaud¨iamas, nes yra labai galingas. Valgydami Vie§pa¦iui paaukot maist , mes elgiam¢s kaip tas kareivis, kuris
¨udo karo metu. Kai kare vadas liepia eiti atakon, paklusnus kareivis,
nu¨ud¡s prie§ , apdovanojamas medaliu. Ta¦iau jei tas pats kareivis
nu¨udys k nors savo valia, jis bus nubaustas. Taip ir mes Ä valgydami tik prasƒd [K‚‰†ai siłlyto maisto liku¦ius], niekuo nenusidedame.
·i mint£ patvirtina ÀBhagavad-gŒtƒÐ [3.13]:
yajŠa-i‰‡ƒina‹ santo
mucyante sarva-kilbi‰ai‹
bhuŠjate te tv agha„ pƒpƒ
ye pacanty ƒtma-kƒra†ƒt
ÀVie§paties bhaktams atleid¨iamos visos nuod¢m¢s, nes jie valgo
maist , kuris vis¤ pirma paaukojamas. Kas maist ruo§ia tik tam, kad
patenkint¤ savo pojł¦ius, i§ tikr¤j¤ minta vien nuod¢me.Ð
T¢vas Emmanuelis: O ar K‚‰†a gali leisti valgyti gyvulius?
rŒla Prabhupƒda: Gali Ä gyvuli¤ karalyst¢je. Ta¦iau civilizuotam, religingam ¨mogui ¨udyti ir valgyti gyvulius nedera. Jei jłs liausit¢s ¨ud¡
gyvulius ir kartosite §vent Kristaus vard Ä pasieksite tobulum . A§
at¢jau ne mokyti jłs¤, o tik nuolankiai pra§yti, kad kartotum¢te Dievo
vard . Juk ir Biblija i§ jłs¤ to reikalauja. Tad bendradarbiaukime ir
giedokime Dievo vard . Jei jłs nusiteik¡ prie§ K‚‰†os vard Ä kartokite ÀChristosÐ ar ÀK‚‰‡aÐ, skirtumo n¢ra. ŽrŒ Caitanya sak¢: nƒmnƒm
akƒri bahudhƒ nija-sarva-akti‹. ÀDievo vard¤ Ä milijon¤ milijonai, ir
kiekvieno j¤ galia kaip ir Paties Dievo, nes skirtumo tarp Dievo ir
Jo vard¤ n¢ra.Ð Tod¢l net jeigu jłs teikiate reik§m¢s tokiems £vardijimams, kaip induistas, krik§¦ionis ar musulmonas, ta¦iau giedate Dievo
vard , kur£ mini jłs¤ §ventra§¦iai, Ä jłs pasieksite dvasin£ lygmen£.
¸mogaus gyvenimo tikslas Ä pa¨inti save, o tai rei§kia i§mokti myl¢ti
Diev . Błtent tuo ¨mogus ir yra didis. Nesvarbu, ar §i savo priederm¡
jłs atliekate kaip induistas, kaip krik§¦ionis, ar kaip musulmonas Ä
ta¦iau atlikite j !
T¢vas Emmanuelis: Sutinku.
rŒla Prabhupƒda: [Rodydamas £ meditacijos karoli¤ v¢rin£ i§ 108
karoliuk¤.] Mes visada ne§iojam¢s §iuos karolius, kaip ir jłs ro¨an¦i¤. Jłs kartojate Dievo vard , bet kod¢l jo nekartoja kiti krik§¦ionys?
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Kod¢l jie nepasinaudoja galimybe, kuri teikia ¨mogaus gyvenimas?
Kat¢s ir §unys negali giedoti, ta¦iau mes galime, nes turime ¨mogaus
lie¨uv£. Giedodami Dievo vardus, mes nieko neprarasime Ä prie§ingai,
daug laim¢sime. Mano mokiniai nuolatos gieda ÀHare K‚‰†aÐ. Jie taip
pat gal¢t¤ eiti £ kin ir daryti daugyb¡ kit¤ pana§i¤ dalyk¤, bet jie viso
to atsisak¢. Jie nevalgo nei ¨uvies, nei m¢sos, nei kiau§ini¤, nevartoja
svaigal¤, negeria, nerłko, nelo§ia azartini¤ ¨aidim¤, neu¨siima finansin¢mis machinacijomis, nepalaiko draud¨iam¤ lytini¤ ry§i¤. Jie kartoja §vent Dievo vard . Jei norite su mumis bendradarbiauti, eikite
£ ba¨ny¦ias ir giedokite ÀKristausÐ, ÀK‚‰‡osÐ ar ÀK‚‰†osÐ vard . Argi
galima nesutikti su tokiu pasiłlymu?
T¢vas Emmanuelis: Negalima. A§ pats mielai prie jłs¤ prisid¢¦iau.
rŒla Prabhupƒda: Ne, mes su jumis kalbame kaip su krik§¦ioni¤ ba¨ny¦ios atstovu. U¨uot laikius neveikian¦ias ba¨ny¦ias, kod¢l j¤ neatidavus mums? Ten Dievo vard mes kartotume i§tis par . Daug kur
mes nusipirkome ba¨ny¦ias, kurios, galima sakyti, neveik¢, nes niekas
j¤ nelank¢. Londone a§ ma¦iau §imtus u¨daryt¤ arba pasaulieti§kiems
reikalams naudojam¤ ba¨ny¦i¤. Vien toki ba¨ny¦i mes nusipirkome Los And¨ele. J pardav¢ tod¢l, kad niekas £ j n¢jo, o apsilank¡s
toje ba¨ny¦ioje §iandien, jłs pamatytum¢t joje tłkstan¦ius ¨moni¤. Bet
kuris m stantis ¨mogus per penkias minutes supras, kas yra Dievas.
Tam nereikia penki¤ valand¤.
T¢vas Emmanuelis: Suprantu.
rŒla Prabhupƒda: Ta¦iau ¨mon¢s nesupranta. B¢da, kad jie nenori to
suprasti.
Sve¦ias: A§ manau, suprasti Diev reikia ne intelekto, o nuolankumo.
rŒla Prabhupƒda: Nuolankumas ir yra intelektas. Nuolanki¤j¤ bei
paklusni¤j¤ yra Dievo karalyst¢. Taip pasakyta Biblijoje, ar ne tiesa?
Ta¦iau niek§¤ filosofija teigia, kad kiekvienas yra Dievas. Dabar §i
id¢ja labai populiari. Tod¢l nuolanki¤ bei klusni¤ ir neb¢ra. Kiekvienas
laiko save Dievu Ä kaip jis bus nuolankus ir klusnus? Tod¢l a§ ir mokau
savo mokinius, kaip tapti nuolankiems ir klusniems. Jie visada pagarbiai lenkiasi §ventykloje, taip pat savo dvasiniam mokytojui. Taip jie
tobul¢ja. Nuolankumas ir klusnumas labai spartina dvasin£ sav¡s pa¨inim . Ved¤ §ventra§¦iuose pasakyta: ÀTiems, kurie §ventai tiki Diev
ir Jo atstov , dvasin£ mokytoj , atsiveria Ved¤ §ventra§¦i¤ prasm¢.Ð
T¢vas Emmanuelis: Bet ar tai nerei§kia, kad ¨mogus tur¢t¤ błti
nuolankus visiems?
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rŒla Prabhupƒda: Taip, ta¦iau pagarba yra dviej¤ rł§i¤: ypatinga ir
paprasta. ŽrŒ K‚‰†a Caitanya mok¢, kad patiems mums nedera laukti
pagarbos, ta¦iau visada privalome gerbti kitus, net jei jie młs¤ ir
negerbia. O Dievui ir Jo tyram bhaktui reikia reik§ti ypating pagarb .
T¢vas Emmanuelis: Taip, a§ sutinku.
rŒla Prabhupƒda: A§ manau, krik§¦ioni¤ dvasininkija tur¢t¤ bendradarbiauti su K‚‰†os s mon¢s jud¢jimu. Ji turi kartoti ÀKristausÐ ar
ÀChristosÐ vard ir liautis ¨iłr¢jusi pro pir§tus £ gyvuli¤ ¨udym . Tai
visi§kai neprie§tarauja Biblijos mokymui Ä tai ne mano sugalvota filosofija. A§ pra§au jłs¤ gyventi, laikantis §i¤ princip¤, ir pamatysite, kaip
pasaulis pasikeis.
T¢vas Emmanuelis: Labai jums d¢koju.
rŒla Prabhupƒda: Hare K‚‰†a.
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J¢zus Kristus buvo guru
·iame es¢ dvasinis Hare K‚‰†a jud¢jimo lyderis pripa¨£sta Vie§pat£ J¢z¤
Krist¤ ÀDievo snumi, Jo atstovu ir ms¤ guru, dvasiniu mokytojuÐ. Ir
vis d¢lto pasako kar¦i¤ ¨od¨i¤ tiems, kurie §iandien skelbiasi Kristaus
pasek¢jais . . .
ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ teigia, kad kiekvienas tikras Dievo s mon¢s
pamokslininkas privalo pasi¨ym¢ti titik‰os (pakantumo) ir karu†os
(gailestingumo) bruo¨ais. Vie§pa¦iui J¢zui Kristui abu jie buvo błdingi. Jis buvo tiek pakantus, kad nesmerk¢ nieko net kalamas prie kry¨iaus, ir tiek gailestingas, jog meld¢ Diev atleisti tiems, kurie ketino j£
nu¨udyti. (Kaip ¨inia, jie negal¢jo nu¨udyti Kristaus. Ta¦iau jie man¢
gal£ tai padaryti, tod¢l j¤ nuod¢m¢ labai sunki.) Kalamas prie kry¨iaus,
Kristus meld¢: ÀT¢ve, atleisk jiems. Jie ne¨ino, k daro.Ð
Dievo s mon¢s pamokslininkas yra vis¤ gyv¤ błtybi¤ draugas. Vie§pats J¢zus Kristus patvirtino tai savo pavyzd¨iu, £sakydamas: ÀNe¨udyk.Ð Bet krik§¦ionys labiau link¡ §£ £sakym ai§kinti neteisingai. Jie
mano, jog gyvuliai neturi sielos, tod¢l skerdyklose jiems galima nevar¨omai ¨udyti milijardus nekalt¤ gyvuli¤. Taigi nors krik§¦ionyb¡ i§pa¨£sta daugyb¢ ¨moni¤, tarp j¤ sunku błt¤ surasti nors vien , kuris
grie¨tai laikyt¤si Vie§paties J¢zaus Kristaus £sakym¤.
Matydamas kit¤ kan¦ias, vai‰†avas ken¦ia, jau¦iasi nelaimingas.
Tod¢l Vie§pats J¢zus Kristus sutiko błti nukry¨iuotas Ä kad tik i§vaduot¤ i§ kan¦i¤ kitus. Ta¦iau, pasirodo, jo pasek¢jai tokie nei§tikimi
jam, kad nusprend¢: ÀTegul Kristus ken¦ia u¨ mus, o mes ir toliau darysime nuod¢mes.Ð Jie taip smarkiai myli Krist¤, kad m sto: ÀBrangus
Kristau, mes tokie silpni. Mes neturime j¢g¤ atsisakyti nuod¢mingos
veiklos. Pra§ome pakent¢ti u¨ mus.Ð
J¢zus Kristus mok¢: ÀNe¨udyk.Ð Ta¦iau dabartiniai jo pasek¢jai
nusprend¢: ÀVisgi mes ¨udysimeÐ, ir atidarin¢ja did¨iules, modernias,
pagal paskutin£ technikos ¨od£ £rengtas skerdyklas. ÀJei mes ir nusidedame, Kristus u¨ mus atkent¢s.Ð N¢ra nieko bjauriau negu taip
manyti.
Kristus gali kent¢ti u¨ ankstesnes savo pasek¢j¤ nuod¢mes. Ta¦iau
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vis¤ pirma jie tur¢t¤ atsitok¢ti: ÀKod¢l gi J¢zus Kristus turi kent¢ti u¨
mano nuod¢mes? A§ privalau nebenusid¢ti.Ð
³sivaizduokite t¢v , kurio mylimas słnus £vykdo ¨mog¨udyst¡ ir
mano: ÀJei man gresia bausm¢, tegul u¨ mane atkent¢s mano t¢vas.Ð
Argi £statymas su tuo taikstysis? Argi policininkai paklus kvailiems
suimto ¨mog¨ud¨io reikalavimams: ÀNe, ne, paleiskite mane! Suimkite
mano t¢v Ä a§ pats brangiausias jo słnus!Ð ¸mog¤ nu¨ud¢ jis, ta¦iau
mano, kad bausm¡ atkent¢ti turi jo t¢vas. Argi tai ne kvailyst¢? ÀNe.
Tu nu¨udei, tu ir privalai błti pakartas.Ð Jeigu nusidedi, u¨ nuod¢mes
pats ir kent¢k Ä o ne J¢zus Kristus. Toks yra Dievo £statymas.
J¢zus Kristus buvo didi asmenyb¢ Ä Dievo słnus ir Jo atstovas.
Jis netur¢jo yd¤ ir vis d¢lto buvo nukry¨iuotas. J¢zus Kristus nor¢jo
suteikti ¨mon¢ms Dievo s mon¡, bet atsid¢kodami u¨ tai ¨mon¢s j£
nukry¨iavo. Koks ned¢kingumas! Jie nesugeb¢jo £vertinti jo mokymo.
Ta¦iau mes vertiname Krist¤ ir did¨iai gerbiame j£ kaip Dievo atstov .
¸inoma, Kristus skelb¢ mokym , kuris atitiko tuos laikus, t §al£ ir
buvo skirtas tam tikrai grupei ¨moni¤. Ta¦iau Vie§pats J¢zus Kristus,
be abejon¢s, yra Dievo atstovas, tod¢l mes pripa¨£stame jo didyb¡ ir
lenkiame prie§ j£ savo galvas.
Syk£ Melburne mane aplank¢ grup¢ krik§¦ioni¤ dvasinink¤. Jie paklaus¢ man¡s: ÀK jłs manote apie J¢z¤ Krist¤?Ð Ir a§ jiems atsakiau:
ÀJis yra młs¤ guru. Jis skelbia Dievo s mon¡, tod¢l jis Ä młs¤ dvasinis
mokytojas.Ð Dvasininkams tai labai patiko.
Ties sakant, visus, kurie skelbia Dievo §lov¡, reikia laikyti guru.
J¢zus Kristus Ä viena i§ toki¤ did¨i¤ asmenybi¤. Jo negalima laikyti
paprastu ¨mogumi. ·ventra§¦iai teigia, kad tas, kuris dvasin£ mokytoj laiko paprastu ¨mogumi, yra apimtas nelab¤ min¦i¤. Jei J¢zus Kristus błt¤ buv¡s paprastas ¨mogus, jis nebłt¤ dav¡s ¨mon¢ms Dievo
s mon¢s.
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ÀNe¨udykÐ ar
ÀNepadaryk ¨mog¨udyst¢sÐ?

1973 m. liep , vienuoli¤ prieglaudoje netoli Pary¨iaus rŒla Prabhupƒda
kalb¢josi su kardinolu Jean Danielou: ÀBiblija nesako: ÀNepadaryk
¨mog¨udyst¢sÐ, ji kalba pla¦iau Ä ÀNe¨udykÐ . . . Kod¢l js ai§kinate tai,
kaip jums patogiau?Ð
rŒla Prabhupƒda: J¢zus Kristus sak¢: ÀNe¨udyk.Ð Kod¢l gi krik§¦ionys ¨udo gyvulius?
Kardinolas Danielou: ¸inoma, krik§¦ionyb¢ draud¨ia ¨udyti. Ta¦iau
młs¤ nuomone, ¨mogaus gyvyb¢ nelygiavert¢ gyvulio gyvybei. ¸mogaus gyvyb¢ §venta, nes ¨mogus sukurtas pagal Dievo pavidal . Tod¢l
¨udyti ¨mog¤ draud¨iama.
rŒla Prabhupƒda: Ta¦iau Biblija nesako: ÀNepadaryk ¨mog¨udyst¢sÐ,
ji kalba pla¦iau Ä ÀNe¨udyk.Ð
Kardinolas Danielou: Mes manome, kad tik ¨mogaus gyvyb¢ yra
§venta.
rŒla Prabhupƒda: Tai jłs¤ interpretacija. ³sakymas skelbia: ÀNe¨udyk.Ð
Kardinolas Danielou: ¸mogus ¨udo gyvulius, kad tur¢t¤ k valgyti.
rŒla Prabhupƒda: Netiesa. ¸mogus gali maitintis grłdais, dar¨ov¢mis,
vaisiais ir pienu.
Kardinolas Danielou: Be m¢sos?
rŒla Prabhupƒda: Be. ¸mogus turi valgyti vegetari§k maist . Tigras
ne¢da młs¤ vaisi¤. Jo maistas Ä gyvuli¤ m¢sa. O ¨mogaus maistas Ä
dar¨ov¢s, vaisiai, grłdai ir pieno produktai. Kaip jłs galite tvirtinti,
kad ¨udyti gyvulius Ä ne nuod¢m¢?
Kardinolas Danielou: Młs¤ nuomone, visk lemia tai, d¢l ko mes
taip darome. Jei gyvulys ¨udomas alkanam pamaitinti, ¨udymas
pateisinamas.
rŒla Prabhupƒda: Bet §tai karv¢. Mes geriame jos pien , taigi ji yra
młs¤ motina. Sutinkate?
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Kardinolas Danielou: Taip. ¸inoma.
rŒla Prabhupƒda: Taigi, jei karv¢ Ä młs¤ motina, kuo pateisinti jos
¨udym ? Jłs geriate karv¢s pien , o kai ji pasensta ir pieno nebeduoda Ä perpjaunate jai gerkl¡. Argi tai ¨moni§ka? Indijoje m¢s¢d¨iams
patariama ¨udyti bent jau ¨emesnius gyvulius Ä o¨kas, kiaules, dar buivolus. Ta¦iau nu¨udyti karv¡ Ä did¨iausia nuod¢m¢. Skelbdami K‚‰†os
s mon¡, mes pra§ome ¨moni¤ nevalgyti jokios m¢sos, ir mano mokiniai grie¨tai laikosi §ios nuostatos. Jei kam nors d¢l tam tikr¤ aplinkybi¤ tenka valgyti m¢s , jis turi valgyti ¨emesnius gyvulius. Ne¨udykite
karvi¤. Tai did¨iausia nuod¢m¢. O kol ¨mogus skendi nuod¢m¢je, jis
nesupras Dievo. Svarbiausia ¨mogaus priederm¢ Ä pa¨inti Diev ir J£
myl¢ti. Ta¦iau jei jłs nuolat nusidedate, jłs niekada nepa¨insite Dievo,
o k jau kalb¢ti apie meil¡ Jam.
Kardinolas Danielou: Nemany¦iau, kad tai taip jau svarbu. Svarbiausia Ä myl¢ti Diev . O kiekvienos religijos £sakymai gali skirtis.
rŒla Prabhupƒda: Ta¦iau Biblijos £sakymas skelbia: ÀNe¨udyk.Ð Tod¢l
¨udyti karves jums nuod¢m¢.
Kardinolas Danielou: Indams Dievas sako, kad ¨udyti blogai, o
¨ydams, kad . . .
rŒla Prabhupƒda: Ne, ne. J¢zus Kristus mok¢: ÀNe¨udyk.Ð Kod¢l jłs
ai§kinate tai, kaip jums patogiau?
Kardinolas Danielou: Bet juk J¢zus leido aukoti Velyk¤ Avin¢l£.
rŒla Prabhupƒda: Ta¦iau jis niekada nelaik¢ skerdyklos.
Kardinolas Danielou: [Juokiasi.] Taip, bet m¢s jis valg¢.
rŒla Prabhupƒda: Kai n¢ra k valgyti, kad nemirtume badu, galima
valgyti ir m¢s . Tai jau kitas dalykas. Ta¦iau nuolat laikyti skerdyklas savo gomuriui patenkinti Ä did¨iausia nuod¢m¢. Ties sakant, kol
gyvuos §is ¨iaurumas, kol veiks skerdyklos, ¨mogi§kumo visuomen¢je
nebus. Ir nors kartais, kad nemirtum badu, gyvuli¤ ¨udymas gali błti
nei§vengiamas, jokiu błdu negalima ¨udyti gyvulio, kuris yra młs¤
motina, Ä karv¢s. To reikalauja tiesiog ¨mogi§kas padorumas. K‚‰†os
s mon¢s jud¢jimas neleid¨ia ¨udyti joki¤ gyvuli¤. K‚‰†a sako: patra„
pu‰pa„ phala„ toya„ yo me bhaktyƒ prayacchati. ÀSu atsidavimu
siłlykite Man dar¨oves, vaisius, pien ir grłdus.Ð [ÀBhagavad-gŒtƒÐ
9.26] Mes valgome tik K‚‰†os maisto liku¦ius (prasƒdam). Mes ra§kome nuo med¨i¤ £vairiausius vaisius, bet pa¦i¤ med¨i¤ niekas ne¨udo.
¸inoma, viena gyva esyb¢ yra kitos gyvos esyb¢s maistas, ta¦iau tai
dar nerei§kia, kad u¨simanius pavalgyti galima u¨mu§ti savo motin .
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Karv¢s nekaltos, jos duoda mums pien . Jłs geriate j¤ pien , o po to
skerdyklose jas pribaigiate. Tai nuod¢m¢.
Mokinys: ŽrŒla Prabhupƒda, valgyti m¢s krik§¦ionyb¢ leid¨ia vadovaudamasi prielaida, jog ¨emesn¢s gyvyb¢s rł§ys Ä prie§ingai, negu
¨mon¢s Ä neturi sielos.
rŒla Prabhupƒda: Tai kvailyst¢. Pirmiausia turime i§siai§kinti, kas
£rodo, kad siela yra kłne. Tada ir suprasime, ar i§ties ¨mogus turi
siel , o karv¢ Ä ne. Kuo karv¢ skiriasi nuo ¨mogaus? Rad¡ skirtum ,
gal¢tume teigti, jog gyvulys neturi sielos. Ta¦iau kaip galime tvirtinti,
kad gyvulys neturi sielos, kai visiems akivaizdu, kad jam błdingi tokie
pat po¨ymiai, kaip ir ¨mogui? Gyvulys maitinasi Ä jłs irgi maitinat¢s,
gyvulys miega Ä jłs irgi miegate, gyvulys poruojasi Ä jłs poruojat¢s,
gyvulys ginasi Ä ir jłs ginat¢s. ·ie po¨ymiai mums bendri, kuo gi mes
skiriam¢s?
Kardinolas Danielou: Mes pripa¨£stame, kad, galimas daiktas, gyvuli¤
biologin¢ egzistencija pana§i £ ¨mogaus, ta¦iau sielos jie neturi. Mes
manome, kad siel turi tik ¨mogus.
rŒla Prabhupƒda: Młs¤ ÀBhagavad-gŒtƒÐ teigia: sarva-yoni‰u Ä Àsiela
glłdi visose gyvyb¢s rł§yse.Ð Kłnas yra tarsi rłbas. Jłs vilkite juodais rłbais, a§ Ä oran¨iniais. Ta¦iau po drabu¨iais ir jłs, ir a§ esame
¨mon¢s. Taip ir £vairi¤ gyvyb¢s rł§i¤ kłnai yra tarytum skirtingi rłbai.
Egzistuoja 8 400 000 gyvyb¢s rł§i¤, kitaip sakant, rłb¤, bet kiekviename j¤ glłdi siela, neatsiejama Dievo dalel¢. Tarkim, ¨mogus turi du
nevienod¤ privalum¤ słnus. Vienas j¤, tarkim, auk§¦iausiojo teismo
teis¢jas, o kitas Ä paprastas darbininkas, ta¦iau t¢vui abu jie słnłs.
Jam abu lygłs Ä teis¢jas n¢ kiek ne svarbesnis u¨ darbinink . Jei słnus
teis¢jas pasakyt¤: ÀT¢tu§i, i§ tavo antrojo słnaus ma¨a naudos. Leisk,
a§ j£ papjausiu ir suvalgysiuÐ, ar t¢vas leist¤ tai padaryti?
Kardinolas Danielou: ¸inoma ne, ta¦iau mums sunku sutikti su teiginiu, kad visa gyvyb¢ yra Dievo gyvyb¢s dalis. Tarp ¨mogaus gyvyb¢s
ir gyvulio gyvyb¢s mil¨ini§kas skirtumas.
rŒla Prabhupƒda: ·£ skirtum lemia s mon¢s i§sivystymo lygis. ¸mogaus kłnas turi i§vystyt s mon¡. Siel turi netgi medis, ta¦iau med¨io
s mon¢ n¢ra labai tobula. Kai jłs kertate med£, jis nesiprie§ina. I§ tikr¤j¤ jis kertamas prie§inasi, ta¦iau labai silpnai. Vienas mokslininkas Ä
Jagadish Chandra Bose, sukłr¢ prietais , kuris rodo, kad pjaunami
augalai ir med¨iai taip pat jau¦ia skausm . Ir mes puikiai matome,
kaip prie§inasi skerd¨iamas gyvulys: jis verkia ir klykia §ird£ draskan127
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¦iu balsu. Taigi tai priklauso nuo s mon¢s i§sivystymo lygio. Ta¦iau
siel turi visos gyvos błtyb¢s.
Kardinolas Danielou: Ta¦iau metafiziniu po¨iłriu, ¨mogaus gyvyb¢ Ä
§venta. ¸mon¢s m sto tobuliau negu gyvuliai.
rŒla Prabhupƒda: Kuo pasirei§kia tas tobulumas? Gyvulys ¢da tam,
kad palaikyt¤ gyvyb¡. D¢l to paties valgote ir jłs. Karv¢ skabo ¨ol¡
pievoje, o ¨mogus valgo m¢s , kuri tiekia did¨iul¢s skerdyklos, aprłpintos modernia technika. Ta¦iau tai, kad jłs turite galingus mechanizmus ir liejate krauj , o gyvulys te¢da ¨ol¡, dar nerei§kia, kad esate
tobulesnis ir jłs¤ kłne siela yra, o gyvulio Ä ne. Tai nelogi§ka. Mes
matome, kad esminiai gyvulio ir ¨mogaus bruo¨ai sutampa.
Kardinolas Danielou: Ta¦iau metafizin¢s gyvenimo prasm¢s ie§ko tik
¨mon¢s.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Tad metafizi§kai ir i§siai§kinkite, kod¢l jłs
tikite, kad gyvulys neturi sielos Ä tai ir yra metafizika. Jei jłs m stote metafizi§kai Ä labai gerai. Bet jei m stote kaip gyvulys, tai ko
verti visi jłs¤ metafiziniai ie§kojimai? Metafizinis rei§kia Àvir§ fizinioÐ,
kitaip sakant, ÀdvasinisÐ. ÀBhagavad-gŒtojeÐ K‚‰†a sako: sarva-yoni‰u
kaunteya Ä ÀKiekviena gyva błtyb¢ turi dvasin¡ siel .Ð Tai ir yra metafizinis supratimas. Tad kur tikroji metafizika Ä K‚‰†os mokymas ar
tre¦iarł§¢s kvaili¤ nuomon¢s. K jłs renkat¢s?
Kardinolas Danielou: Bet kod¢l Dievas sukłr¢ gyvulius, kurie ¢da
vienas kit ? Vadinasi, pasaulio s rangoje gal¢jo £sivelti klaida?
rŒla Prabhupƒda: Tai ne klaida. Dievas labai maloningas. Jei norite
valgyti gyvulius, Jis suteiks jums §i galimyb¡. Kit gyvenim Dievas
duos jums tigro kłn , ir m¢s gal¢site valgyti kiek jums patinka. ÀKam
jums steigti skerdyklas? A§ duosiu jums iltis ir nagus. Valgykite £ sveikat .Ð Tokia bausm¢ laukia m¢s¢d¨i¤. Tie, kurie valgo gyvuli¤ m¢s ,
kit gyvenim , kad jiems błt¤ patogiau, gims tigrais, vilkais, kat¢mis
ir §unimis.
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V
Yoga ms¤ am¨iuje

Supers mon¢
Tikslai, kuri¤ siekia §iuolaikiniai yogos entuziastai Vakaruose, blanksta
prie§ senov¢s Indijos yog¤ sugeb¢jimus. Istoriniai §altiniai byloja, kad
seniau Indijos yogai gal¢j¡ tapti ma¨esni u¨ atom , lengvesni u¨ or , taip
pat be joki¤ pagalbini¤ priemoni¤ keliaudav¡ per visat . Vis d¢lto, net ir
§ie nuostabs sugeb¢jimai, Ä sako rŒla Prabhupƒda, Ä t¢ra À¨ingsnelis
£ priek£.Ð Kaip ms¤ laikais pasiekti tikr ¨mogaus s moningumo
vir§n¡ Ä supers mon¡, rŒla Prabhupƒda pasakoja 1967 m. paskaitoje.
K‚‰†os s mon¢ Ä tai tobuliausia yoga, kuri praktikuoja kvalifikuoti
bhakti-yogai. Yogos sistema, kurios klasikin¡ formuluot¡ ÀBhagavadgŒtojeÐ pateik¢ Vie§pats K‚‰†a ir kuri siłlo PataŠjalio yogos mokymas, skiriasi nuo §iandien praktikuojamos suvakarietintos ha‡ha-yogos
varianto.
Praktikuoti tikr j yog Ä tai valdyti savo jutimus, o juos suvald¨ius,
sutelkti mintis £ Auk§¦iausiojo Dievo Asmens Ä ŽrŒ K‚‰†os, Nƒrƒya†os, Ä pavidal . Vie§pats K‚‰†a yra pirmin¢ Absoliuti Asmenyb¢,
Dievas, o visi keturrankiai Vi‰†u pavidalai, laikantys kriaukl¡, lotos ,
v¢zd ir disk , Ä tai pilnutin¢s K‚‰†os ekspansijos.
ÀBhagavad-gŒtƒÐ mums siłlo medituoti Vie§paties pavidal . Norint
atlikti meditacijos pratybas, reikia atsis¢sti nuo§alioje vietoje, kuri
spindi §ventumu. Yogas turi laikytis brahmacaryos taisykli¤ Ä grie¨tai save riboti ir laikytis celibato. Yogos ne£manoma praktikuoti tankiai apgyvendintame mieste, ne¨inant saiko gyvenime, atsiduodant
netramdomiems lytiniams malonumams ir pataikaujant nepasotinamam lie¨uviui.
Jau kalb¢jome, kad yogos praktika Ä tai jutim¤ suvaldymas, kuris
prasideda nuo lie¨uvio. Negalima leisti lie¨uviui smaguriauti visokiu
draud¨iamu maistu bei g¢rimais ir kartu praktikuoti yog . Labai gaila,
kad daugelis paklydusi¤, neautoriteting¤ yog¤ dabar vyksta £ Vakarus ir naudojasi ¨moni¤ dom¢jimusi yoga. Tokie neautoritetingi yogai
dr£sta vie§ai kalb¢ti, jog galima vartoti svaigalus ir kartu medituoti.
Prie§ penkis tłkstan¦ius met¤, dialoge, kuris vadinasi ÀBhagavadgŒtƒÐ, Vie§pats K‚‰†a patar¢ Savo mokiniui Arjunai praktikuoti
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yog , ta¦iau Arjuna atvirai prisipa¨ino nesugeb¢si s laikytis grie¨t¤
yogos taisykli¤ ir reikalavim¤. Kiekvienoje veiklos srityje reikia błti
prakti§kam. Negalima savo brangaus laiko §vaistyti gimnastikos triukams ir vadinti tai yoga. Tikroji yoga Ä tai keturrank¢s Supersielos
ie§kojimas savo §irdyje ir nuolatinis Jos meditavimas. Tokia nepaliaujama meditacija vadinasi samƒdhi. Ta¦iau jei ¨mogus nori medituoti
neapibr¢¨t tu§tum ar impersonal¤ objekt , jam teks ilgai praktikuoti
yog , kol jis k nors pasieks. Ne£manoma sukaupti min¦i¤ £ tu§tum ar
impersonal¤ objekt . Tikroji yogos praktika Ä tai min¦i¤ sutelkimas £
keturrank£ Nƒrƒya†os asmen£, kuris gyvena kiekvienoje §irdyje.
Kartais sakoma, kad meditacija padeda suprasti, jog Dievas visada
glłdi §irdyje net jei mes to ne¨inome. Dievas yra kiekvienoje §irdyje Ä
ne tik ¨mogaus, bet ir ka¦i¤ bei §un¤ §irdyse. Tai liudija ÀBhagavadgŒtƒÐ, kurioje tvirtinama, kad œŁvara, auk§¦iausias pasaulio valdovas,
glłdi kiekvienoje §irdyje Ä ne tik §irdyje, bet ir kiekviename atome.
Tu§tumos apskritai n¢ra. N¢ra vietos, kur nebłt¤ Vie§paties.
Visur esantis Vie§pats vadinamas Paramƒtma. “tmƒ rei§kia individuali siel , o Paramƒtmƒ Ä individuali Supersiel . Ir ƒtmƒ, ir
Paramƒtmƒ yra individualios asmenyb¢s. Ta¦iau jos skiriasi tuo, kad
ƒtmƒ (siela) yra viename konkre¦iame ta§ke, o Paramƒtmƒ yra visur.
¶ia labai tikt¤ saul¢s pavyzdys. Antai viena individuali asmenyb¢
tegali błti viename konkre¦iame ta§ke, o saul¢, nors ji ir viena, yra
visur Ä §vie¦ia vir§ kiekvieno ¨mogaus galvos. ÀBhagavad-gŒtƒÐ tai
puikiai paai§kina. Taigi nors visos esyb¢s, tarp j¤ ir Vie§pats, pasi¨ymi
vienodom savyb¢m, Supersiela nuo individualios sielos skiriasi Savo
i§plitimo dyd¨iu. Vie§pats, arba Supersiela, i§plinta milijonais £vairi¤
pavidal¤, tuo tarpu individuali siela to padaryti negali.
Błdama vis¤ §irdyse, Supersiela yra vis¤ młs¤ praeities, dabarties
ir ateities poelgi¤ liudinink¢. Upani‰ados tvirtina, kad Supersiela lydi
individuali siel kaip jos draug¢ ir liudinink¢. Kaip draugei, Jai nuolatos rłpi sugr ¨inti individuali siel namo, atgal pas Diev . O błdama
liudinink¢, Ji teikia sielai visas tas g¢rybes, kuri¤ ji nusipelno savo darbais. Supersiela sudaro individualiai sielai galimyb¡ gauti visa tai, ko
ji geid¨ia. Ta¦iau Ji moko Savo draug¡, kad §i, atsisakiusi bet kokios
kitos veiklos, gal¤ gale atsiduot¤ Dievui ir taip pelnyt¤ begalin¡ palaim bei am¨in , kupin ¨inojimo, gyvenim . ·is pamokymas vainikuoja ÀBhagavad-gŒt Ð Ä pa¦i autoritetingiausi ir daugiausiai skaitom
knyg apie visas yogos rł§is.
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Baigiamasis ÀBhagavad-gŒtosÐ ¨odis, kaip jau sakyta, yra auk§¦iausias pamokymas apie tai, kaip pasiekti tobulumo yogos sistemoje.
Be to, ÀBhagavad-gŒtƒÐ tvirtina, kad auk§¦iausias yogas yra tas, kuris
visad panir¡s £ K‚‰†os s mon¡. Kas gi yra K‚‰†os s mon¢?
Lygiai kaip individualios sielos s mon¢ i§plitusi po vis kłn , taip
ir Supersielos, arba Paramƒtmos, supers mon¢ apr¢pia vis kłrinij .
Individuali siela, kurios s mon¢ ribota, imituoti supers mon¢s negali.
T.y. a§ ¨inau, kas vyksta ribotame mano paties kłne, bet negaliu patirti, kas dedasi kituose kłnuose. Mano s mon¢ apr¢pia mano kłn ,
ta¦iau kitame kłne błti ji negali. O Supersiela, arba Paramƒtmƒ,
glłdi kiekvienoje esyb¢je, tod¢l apr¢pia visk , pa¨£sta vis błt£. Teorija, kuri teigia, kad siela ir Supersiela nesiskiria, yra nepriimtina, nes
individualios sielos s mon¢ negali veikti supers mon¢s lygiu. Supers mon¡ pasiekti tegalima tada, kai individuali s mon¢ derinama su
supers mone. ·£ suderinimo proces vadina atsidavimu, arba K‚‰†os
s mone.
ÀBhagavad-gŒtojeÐ ai§kiai pasakyta, kad i§ prad¨i¤ Arjuna nenor¢jo kautis su savo giminai¦iais, ta¦iau kai jis suprato ÀBhagavad-gŒt Ð
ir savo s mon¡ suderino su K‚‰†os supers mone, jo s mon¢ virto
K‚‰†os s mone. ¸mogus, kuris turi visi§k K‚‰†os s mon¡, veikia
vadovaujamas K‚‰†os. Tod¢l Arjuna ir sutiko kautis Kuruk‰etros
mł§yje.
Prasid¢jus K‚‰†os s mon¢s procesui, Vie§pats Savo nurodymus perduoda per skaidri terp¡ Ä dvasin£ mokytoj . Kai ¨mogus, bona fide
dvasinio mokytojo vadovaujamas, £gyja pakankam pasiruo§im ir veikia i§tikimyb¢s ir meil¢s K‚‰†ai dvasia, ry§ys tarp jo s mon¢s ir supers mon¢s tampa vis tvirtesnis ir patikimesnis. Tuomet K‚‰†a jam vadovauja i§ vidaus. Dvasinis mokytojas, bona fide K‚‰†os atstovas, bhaktui
teikia pagalb i§ i§or¢s, o Vie§pats, esantis kiekvieno §irdyje, padeda
bhaktui i§ vidaus kaip caitya-guru.
Suprasti, kad Dievas glłdi kiekvieno §irdyje, dar n¢ra tobulyb¢. Diev reikia pajusti vidujai, pa¨inti J£ i§ori§kai ir taip veikti
K‚‰†os s mon¢je. Tai ¨mogaus gyvyb¢s formos ir vis¤ yogos sistem¤
auk§¦iausia tobulumo pakopa.
Tobulas yogas gali pasiekti a§tuonis nepaprastus sugeb¢jimus: 1)
tapti ma¨esnis u¨ atom , 2) tapti didesnis u¨ kaln , 3) tapti lengvesnis u¨ or , 4) tapti sunkesnis u¨ bet kur£ metal , 5) pasiekti bet kok£
material¤ tiksl (pavyzd¨iui, sukurti planet ), 6) valdyti kitus, kaip
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tai daro Vie§pats, 7) netrukdomas keliauti per visat (ar u¨ jos rib¤),
8) pasirinkti mirties laik bei viet ir atgimti ten, kur panori.
Ta¦iau kada ¨mogus pasiekia toki tobulumo pakop , kai jam tiesiogiai vadovauja Vie§pats, jis pranoksta min¢t¤j¤ materiali¤ sugeb¢jim¤
lyg£.
Yogos kv¢pavimo pratimai, kuriuos £prasta praktikuoti, t¢ra yogos
sistemos prad¨ia. Meditacija £ Supersiel Ä ¨ingsnis £ priek£. Stulbinanti materiali s¢km¢ Ä v¢lgi tik ¨ingsnelis £ priek£. Auk§¦iausia tobulumo pakopa yra u¨megzti tiesiogin£ ry§£ su Supersiela ir gauti Jos
nurodymus.
·iame am¨iuje atlikti kv¢pavimo ir meditavimo yogos pratimus
sunku. Sunku tai buvo daryti ir prie§ penkis tłkstan¦ius met¤, antraip
Arjuna nebłt¤ atsisak¡s K‚‰†os pasiłlymo. Młs¤ Kali am¨ius vadinamas nuopuolio am¨iumi. Pastaruoju metu did¨iuma ¨moni¤ gyvena
neilgai, yra vangłs sav¡s pa¨inimo dalykuose Ä dvasiniame gyvenime.
Daugelis j¤ nevyk¢liai, ir tarsi ty¦ia, jei kas nors parodo bent menkiausi nor pa¨inti save, tuoj pat patenka ant me§ker¢s kuriam nors
suk¦iui, kuri¤ nors ve¨imus ve¨k. Vienintelis ir tikras kelias £ yogos
tobulum Ä laikytis ÀBhagavad-gŒtosÐ reikalavim¤, kaip j¤ laik¢si Vie§pats Caitanya Mahƒprabhu. ·i yogos praktikos rł§is ir lengviausiai
£gyvendinama, ir tobuliausia.
Vie§pats Caitanya Savo pavyzd¨iu parod¢, kaip atliekama K‚‰†os
s mon¢s yoga. Jis giedojo §ventus K‚‰†os vardus, kuriuos mini ÀVedƒntaÐ, ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ ir daugelis garsi¤ Purƒ†¤. Dauguma ind¤
praktikuoja §i yog . Palengva ji plinta ir Jungtini¤ Valstij¤ bei kit¤
§ali¤ miestuose. K‚‰†os s mon¢s yoga yra labai paprasta ir lengvai
£gyvendinama §iais laikais Ä ypa¦ tiems, kurie nori susilaukti tikros
s¢km¢s yogoje. Joks kitas kelias §iais laikais neatveda £ s¢km¡.
Reali meditacijos praktika buvo £manoma Aukso am¨iuje, Satyayugoje, nes tuomet ¨mon¢s gyveno vidutini§kai §imt tłkstan¦i¤
met¤.
Ta¦iau jei jłs norite susilaukti s¢km¢s §iais laikais, giedokite:
ÀHare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare / Hare Rƒma,
Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare HareÐ, ir patys pasteb¢site, kaip
darote pa¨ang . Kiekvienas pats turi matyti, kiek jis progresuoja,
praktikuodamas yog .
K‚‰†os s mon¢s praktika ÀBhagavad-gŒtojeÐ vadinama rƒja-vidya Ä
moksl¤ karaliene, rƒja-guhyam Ä slaptingiausia dvasinio pa¨inimo
134

Yoga ms¤ am¨iuje
sistema, pavitram Ä tyriausia i§ viso to, kas tyra, susukham Ä
d¨iaugsmingai atliekama, ir avyayam Ä nei§semiama.
Tie, kurie praktikuoja §i tobuliausi yogos sistem Ä bhakti-yog ,
transcendentin¢s meil¢s ir atsidavimo tarnyb K‚‰†ai, Ä paliudys,
kaip lengva j praktikuoti ir kiek d¨iaugsmo tai teikia. Yoga rei§kia Àjutim¤ suvaldymasÐ, o bhakti-yoga Ä Àjutim¤ apvalymas.Ð Apvalyti jutimai Ä tai ir suvaldyti jutimai. Dirbtinai ne£manoma sustabdyti
jutim¤ veiklos, ta¦iau apvalyti jie ne tik ne£sivels £ ne§vari veikl , bet
ir transcendenti§kai tarnaus Vie§pa¦iui.
Mes nei§galvojome K‚‰†os s mon¢s. J rekomenduoja ÀBhagavadgŒtƒÐ, kur pasakyta, kad jeigu mes m stome apie K‚‰† , giedame apie
K‚‰† , valgome K‚‰†ai aukot maist , kalbame apie K‚‰† , savo viltis
siejame su K‚‰†a ir gyvename, pasikliaudami K‚‰†a, Ä tai, be jokios
abejon¢s, sugr£§ime pas K‚‰† . Tai ir yra K‚‰†os s mon¢s esm¢.
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Vie§paties Caitanyos
apsirei§kimas

Prab¢go vos penki §imtai met¤, kai didis §ventasis ir mistikas Vie§pats
Caitanya Mahƒprabhu i§prana§avo, kad Hare K‚‰†a mantra skamb¢s
visuose pasaulio miestuose ir kaimuose. Tuo metu, kai Vakar¤ pasaulio
¨mogus savo ¨ini¤ tro§kim kreip¢ £ fizin¢s visatos tyrimus, leidosi £
jros keliones aplink pasaul£, Indijoje rŒ Caitanya prad¢jo revoliucij ,
kuri buvo nukreipta £ ¨mogaus vid¤. Jo prad¢tasis jud¢jimas paplito
po vis subkontinent , susilauk¢ milijon¤ pasek¢j¤ ir stipriai paveik¢
ateities religin¢s bei filosofin¢s minties raid Ä ir Indijoje, ir Vakaruose.
Kalboje, pasakytoje 1969 met¤ lapkrit£ Londone, Conway Halle, rŒla
Prabhupƒda pasakoja apie dievi§k rŒ Caitanyos apsirei§kim .
Ma¨daug prie§ penkis §imtus met¤ Indijoje apsirei§k¢ aukso avatƒra Ä
ŽrŒ Caitanya Mahƒprabhu. Indijoje laikomasi papro¦io gimus vaikui
kviestis astrolog . Kai prie§ penkis tłkstan¦ius met¤ £ młs¤ ¸em¡
at¢jo Vie§pats K‚‰†a, Auk§¦iausiasis Dievo Asmuo, Jo t¢vas ta proga
pasikviet¢ Gargamun£, ir §is pasak¢: ÀVaikas jau triskart buvo nu¨eng¡s £ ¸em¡. Jo kłnas buvo raudonas ir auksinis, o dabar Jis Ä juosvas.Ð ·ventra§¦iai pasakoja, kad K‚‰†a yra tamsaus debesies spalvos.
O Vie§pats Caitanya laikomas K‚‰†a, kuris at¢jo aukso spalvos kłnu.
Ved¤ ra§tai pateikia daug £rodym¤, kad Caitanya Mahƒprabhu yra
K‚‰†os inkarnacija. ·itai liudija mokslo ¨mon¢s ir bhaktai. ÀŽrŒmadBhƒgavatamÐ tvirtina, kad K‚‰†os, arba Dievo, inkarnacija §iame Kaliyugos am¨iuje nuolatos kalb¢s apie K‚‰† . ·i inkarnacija bus Patsai
K‚‰†a, ta¦iau, kaip K‚‰†os bhaktas, Jis pasakos tik apie Save. Be to,
§iame am¨iuje Jis nebus juodbruvas. Taigi Jis gali błti baltas, raudonas arba geltonas, kadangi £vairiais am¨iais inkarnacijos błna keturi¤
spalv¤ Ä baltos, raudonos, geltonos ir juodos. Kadangi raudonoji, baltoji ir juodoji inkarnacijos jau apsirei§k¢, Caitanya Mahƒprabhu at¢jo
aukso spalvos. Nors Jo kłnas ne juosvas, ta¦iau Jis Ä Patsai K‚‰†a.
Kitas §io avatƒros po¨ymis yra tas, kad Jis visad palydov¤ błry.
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Caitanyos Mahƒprabhu atvaizduose matyti, kad Jam i§ paskos eina
daugyb¢ giedan¦i¤ bhakt¤. Kaip teigia ÀBhagavad-gŒtƒÐ, kad ir kada
Vie§pats ateit¤, Jis siekia £gyvendinti du tikslus. ÀBhagavad-gŒtojeÐ
K‚‰†a sako: ÀKad ir kada A§ atei¦iau £ §£ pasaul£, Mano tikslas Ä i§gelb¢ti dorovingus bhaktus ir sunaikinti demonus.Ð Kai K‚‰†a apsirei§k¢
materialiame pasaulyje, Jam teko u¨mu§ti daugyb¡ demon¤. Pa¨velg¡ £ Vi‰†u atvaizd , pamatysime, kad Jis laiko kriaukl¡, lotoso ¨ied ,
v¢zd ir disk . Pastarieji du atributai skirti demonams ¨udyti. ·iame
pasaulyje egzistuoja dvi kategorijos ¨moni¤: demonai ir bhaktai. Bhaktai vadinami pusdieviais; jie beveik prilygsta Dievui, nes pasi¨ymi dievi§komis savyb¢mis. Bhaktus vadina §ventom, dievotom asmenyb¢m, o
abhaktas, ateistus Ä demonais. Taigi K‚‰†a, arba Dievas, ateina siekdamas dviej¤ tiksl¤: apginti bhaktus ir sunaikinti demonus. Caitanyos
Mahƒprabhu misija §iame am¨iuje nepakito Ä Jis stengiasi i§vaduoti bhaktus ir sunaikinti abhaktus, demonus. Ta¦iau młs¤ am¨iuje Jis
naudoja kit ginkl Ä ne v¢zd , disk ar kok£ kit mirtin £rank£.
Jo ginklas Ä sa…kŒrtanos jud¢jimas. Jo prad¢tas sa…kŒrtanos jud¢jimas sunaikina demoni§k ¨moni¤ m stysen . Tuo ypatingas Vie§pats
Caitanya. ·iais laikais ¨mon¢s patys save ¨udo. Jie sukłr¢ branduolinius ginklus Ä sav¡s sunaikinimo £rank£, tod¢l Dievui n¢ra błtinyb¢s juos ¨udyti. Jis at¢jo sunaikinti demoni§k ¨moni¤ m stysen . Tai
galima padaryti K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo j¢gomis.
Tod¢l ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ pasakyta, kad Vie§pats Caitanya yra
młs¤ am¨iaus Dievo inkarnacija. Kas J£ garbina? Vie§paties Caitanyos
garbinimo błdas labai nesud¢tingas. Tereikia tur¢ti Jo Paties ir Jo palydov¤ atvaizd . Vie§pat£ Caitany , kuris yra viduryje, supa Jo svarbiausieji palydovai Ä Nityƒnanda, Advaita, Gadƒdhara ir ŽrŒvƒsa. U¨tenka
§io atvaizdo. Laikyti j£ galima visur. Nor¢dami i§vysti §£ atvaizd , nebłtinai turite ateiti pas mus. Kiekvienas gali tur¢ti ŽrŒ Caitanyos ir Jo
palydov¤ atvaizd namuose, giedoti Hare K‚‰†a mantr ir taip garbinti
Vie§pat£ Caitany . Tai paprastas błdas, ta¦iau kas gi juo pasinaudos?
Tik protingas ¨mogus. Kas namuose turi ŽrŒ Caitanyos Mahƒprabhu
atvaizd ir gieda ÀHare K‚‰†aÐ, tas be didelio vargo patirs Diev .
·is nesud¢tingas błdas prieinamas kiekvienam. Jis nereikalauja joki¤
i§laid¤, joki¤ mokes¦i¤, nebłtina statyti mil¨ini§kos ba¨ny¦ios ar §ventyklos. Kiekvienas, kad ir kur jis gyvent¤, gali atsis¢sti prie kelio ar
po med¨iu, giedoti Hare K‚‰† mantr ir garbinti Diev . Taigi mes
turime laiming galimyb¡. Kartais komercin¢je veikloje ar politinia137
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me gyvenime pasitaiko palanki proga, ir protingi politikai nedelsdami ja pasinaudoja ir susilaukia s¢km¢s. Taip lygiai ir młs¤ laikais tie,
kuriems pakanka nuovokos, dedasi prie sa…kŒrtanos jud¢jimo ir labai
greitai tobul¢ja.
Vie§pats Caitanya vadinamas Àaukso avatƒraÐ. ¸odis avatƒra rei§kia Ànu¨engiantis, nusileid¨iantisÐ. Kaip mes nusileid¨iame i§ penkto
ar §imtojo pastato auk§to, taip avatƒra nusileid¨ia i§ dvasinio dangaus
planet¤. Dangus, kur£ mes matome plika akimi ar teleskopu, yra materialus. Ta¦iau anapus jo egzistuoja kitas dangus, kurio nemato nei
młs¤ akys, nei prietaisai. ¸ini¤ apie j£ pateikiama ÀBhagavad-gŒtojeÐ,
tai n¢ra vaizduot¢s padarinys. K‚‰†a sako, kad u¨ materialaus dangaus
egzistuoja kitas, dvasinis dangus.
K‚‰†os ¨od¨ius mes turime priimti kaip ties . Pavyzd¨iui, ma¨iems
vaikams mes ai§kiname, kad u¨ Anglijos rib¤ yra kitos §alys: Vokietija, Indija ir pan.; apie §ias §alis jie su¨ino i§ mokytojo pasakojim¤, nes
vaikai negali pamatyti t¤ §ali¤ patys. Pana§iai ir u¨ materialaus dangaus egzistuoja kitas dangus. Plika akimi jo matyti mes negalime, lygiai
kaip ma¨as vaikas negali matyti Vokietijos ar Indijos. Tai ne£manoma.
Nor¢dami £gyti ¨ini¤, turime remtis autoritetu. Jei norime su¨inoti, kas
slypi u¨ materialaus pasaulio rib¤, turime pripa¨inti Ved¤ autoritet Ä
kitos galimyb¢s su¨inoti ties n¢ra. Tai u¨ materialaus pa¨inimo rib¤.
¸mogus negali pasiekti netgi tolimesni¤ §ios visatos planet¤, o k jau
kalb¢ti apie kelion¡ u¨ visatos rib¤. Paskai¦iuota, kad, norint §iuolaikin¢s technikos priemon¢mis nuvykti £ auk§¦iausi młs¤ visatos planet ,
tekt¤ keliauti keturiasde§imt tłkstan¦i¤ §viesme¦i¤. Taigi mes negalime laisvai keliauti net po material¤ dang¤. Młs¤ gyvenimo trukm¢ ir
galimyb¢s tokios ribotos, kad mes net §io materialaus pasaulio gerai
nepa¨£stame.
ÀBhagavad-gŒtojeÐ Arjuna pra§o K‚‰†os: ÀBłk maloningas, atskleisk
Savo energij¤ veikimo dyd£.Ð Auk§¦iausias Vie§pats pateik¢ jam daugyb¡ pavyzd¨i¤ ir gal¤ gale pasak¢: ÀBrangus Arjuna, k A§ galiu tau
papasakoti apie Savo energijas? Ties sakant, tu nepaj¢gsi j¤ suvokti. Bet tu gali £sivaizduoti, kaip i§plitusios Mano energijos: materialus
pasaulis, kur£ sudaro milijonai visat¤, t¢ra ketvirtadalis Mano kłrinijos.Ð Sunku mintimis apr¢pti vien visat , o j¤ yra milijonai. Be to,
u¨ j¤ plyti dvasinis dangus, kuriame yra milijonai dvasini¤ planet¤.
Apie tai pasakoja Ved¤ ra§tai. Kas juos pripa¨£sta, tas gali naudotis
§iomis ¨iniomis. Nepripa¨indami Ved¤, i§ niekur apie tai nesu¨inosi138
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me. Tokia alternatyva. Tod¢l Ved¤ civilizacijoje £sigal¢jusi tvarka, jog
ƒcƒrya kalb¢damas visada remiasi Ved¤ ra§tais. Tada jam pritariama:
ÀTaip, tikra tiesa.Ð Teisme advokatas remiasi ankstesniaisiais teismo
sprendimais, ir jei jo argumentai pagr£sti, teis¢jas juos pripa¨£sta. Jeigu
¨mogus sugeba pateikti £rodymus i§ Ved¤, laikoma, kad jo pozicija taip
pat yra teisinga.
Młs¤ am¨iaus avatƒr Ä Vie§pat£ Caitany apra§o Ved¤ ra§tai.
Avatƒra negalima vadinti ¨mogaus, kuris neturi §ventra§¦iuose nurodyt¤ po¨ymi¤. Vie§pat£ Caitany avatƒra pripa¨£stame ne d¢l to, kad
mums tai patinka ar tokia daugumos nuomon¢. ·iandien jau nieko
nestebina, kad bet kas gali apsi§aukti Dievu ar Dievo inkarnacija, ir
visada atsiras kvaili¤ bei niek§¤, kurie sakys: ÀO, jis Ä Dievas.Ð Mes
nepripa¨£stame toki¤ avatƒr¤. Mes remiam¢s Ved¤ liudijimais. Avatƒra
turi atitikti Ved¤ apra§ymus. Tik tada mes j£ pripa¨£stame, kitaip jis
ne avatƒra. Vedose apra§ytas kiekvienas avatƒra: Jis apsireik§ ten ir
ten, tokiu ir tokiu pavidalu, darys t ir t . Toks yra Ved¤ liudijim¤
pobłdis.
ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ pateikia avatƒr¤ s ra§ , kuriame minimas
ir Vie§paties Buddhos vardas. ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ para§yta prie§
penkis tłkstan¦ius met¤, ir ji mini £vairius błsim¤ avatƒr¤ vardus. Ji
teigia, kad ateityje Vie§pats apsireik§ ¸em¢je kaip Vie§pats Buddha,
Jo motinos vardas bus AŠjanƒ ir gims Jis Gayoje. Buddha at¢jo
prie§ dvide§imt §e§is §imtme¦ius, vadinasi, ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ, kuri
buvo u¨ra§yta prie§ penkis tłkstan¦ius met¤, tai i§prana§avo. Minimas
ÀBhƒgavatamÐ knygoje ir Vie§pats Caitanya bei paskutinioji Kaliyugos avatƒra. Sakoma, kad paskutinioji §io am¨iaus inkarnacija
bus Kalki. Jis apsireik§ brƒhma†o Vi‰†u-yaŁos słnumi Žambhaloje.
Indijoje yra tokia vietov¢, tad galimas daiktas, ten Vie§pats ir nu¨engs.
Taigi avatƒra turi atitikti Upani‰ad¤, ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ,
ÀMahƒbhƒratosÐ ir kit¤ Ved¤ ra§t¤ apra§ymus. Tad, remdamiesi Ved¤
ra§t¤ autoritetu bei did¨i¤, nepalenkiam¤ gosvƒmi¤, toki¤, kaip JŒva
GosvƒmŒ (did¨iausias pasaulio mokslininkas ir filosofas), komentarais,
Vie§pat£ Caitany galime pripa¨inti K‚‰†os inkarnacija.
Kod¢l Vie§pats Caitanya apsirei§k¢? ÀBhagavad-gŒtojeÐ Vie§pats
K‚‰†a sako: ÀMesk visus kitus u¨si¢mimus ir tarnauk Man. A§ apsaugosiu tave nuo vis¤ nuod¢mi¤ pasekmi¤.Ð Materialiame pasaulyje, kuriame gyvename s lygot gyvenim , mes kuriame nuod¢mi¤
pasekmes, ir tiek. D¢l nuod¢mingos veiklos pasekmi¤ mes gavome
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dabartin£ kłn . Jei j¤ nebłt¤, mums tekt¤ ne materialus, o dvasinis
kłnas.
Kas yra dvasinis kłnas? Tai kłnas, kuris nemir§ta, negimsta, neserga ir nesensta. Dvasinis kłnas am¨inas, kupinas ¨inojimo ir palaimos.
³vairius kłnus sukuria £vairłs tro§kimai. Kol mes trok§tame koki¤ nors
malonum¤, tol gauname £vairi¤ rł§i¤ materialius kłnus. K‚‰†a, Dievas,
yra tiek maloningas, jog dovanoja mums tai, ko norime. Jei norime
kłno, kuris tur¢t¤ tigro j¢g ir dantis gyvłnui pagriebti ir gerti §ilt jo
krauj , K‚‰†a suteiks mums §i galimyb¡. O jei trok§tame gauti §vento
¨mogaus, bhakto, kuris tarnauja Vie§pa¦iui, kłn , K‚‰†a duos j£. Taip
teigia ÀBhagavad-gŒtƒÐ.
Jei ¨mogui, kuris praktikuoja yog ir stengiasi pa¨inti save, d¢l
vienos ar kitos prie¨asties nepavyksta pasiekti tikslo, jam suteikiama dar viena proga Ä jis gimsta tyro brƒhma†o ar turtingo ¨mogaus
§eimoje. ¸mogus, kuriam nusi§ypso laim¢ gimti tokioje §eimoje, turi
puikiausias galimybes £sis moninti sav¡s pa¨inimo svarb . Młs¤ K‚‰†
£sis monin¡ vaikai jau nuo pat gyvenimo prad¨ios gali mokytis giedoti ir §okti. U¨aug¡ jie nepasikeis ir savaime dvasi§kai tobul¢s. Jiems
labai pasisek¢. Kad ir kur vaikas gimt¤ Ä Amerikoje ar Europoje Ä
jei jo t¢vas ir motina yra bhaktai, jis dvasi§kai tobul¢s. Jam suteikiama tokia galimyb¢. Jei vaikas gimsta bhakt¤ §eimoje, tai rei§kia, jog
pra¢jus£ gyvenim jis jau praktikavo yog , bet d¢l vienoki¤ ar kitoki¤
prie¨as¦i¤ nepasiek¢ tikslo. Tod¢l vaikui suteikiama dar viena proga
toliau tobul¢ti ir eiti £ priek£, globojamam ger¤ t¢v¤. Ir kai ¨mogus
galutinai i§siugdo Dievo s mon¡, jam nebereikia gimti materialiame
pasaulyje Ä jis gr£¨ta £ dvasin£ pasaul£.
ÀBhagavad-gŒtojeÐ K‚‰†a sako: ÀBrangus Arjuna, jei ¨mogus suvokia, kaip A§ apsirei§kiu ir i§einu i§ §io pasaulio, ir jei supranta Mano
darbus, to pakanka, kad palik¡s kłn jis gaut¤ galimyb¡ gimti dvasiniame pasaulyje.Ð Visiems teks palikti §£ kłn Ä §iandien, rytoj ar
poryt. Tai nei§vengiama. Ta¦iau tam, kuris suvok¢ K‚‰† , nebereik¢s
gauti kito materialaus kłno. Jis eis tiesiai £ dvasin£ pasaul£ ir gims vienoje dvasini¤ planet¤. Tod¢l K‚‰†a sako, kad jei ¨mogus gauna kłn ,
nesvarbu kur Ä Indijoje, M¢nulyje, Saul¢je, Brahmalokoje ar kurioje
kitoje materialaus pasaulio vietoje Ä jis turi ¨inoti, kad gavo j£ u¨ nuod¢mingus darbus. Nuod¢mingi darbai błna £vairłs, tad ir material¤
kłn gauname pagal nuod¢mi¤ sunkum . Taigi mums svarbiausia ne
valgyti, miegoti, poruotis ar gintis, bet gauti dvasin£, o ne material¤
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kłn . Tai galutinai i§spr¡st¤ visas problemas. K‚‰†a garantuoja, kad
jei ¨mogus atsiduoda Jam su visi§ka K‚‰†os s mone, tok£ ¨mog¤ Jis
apsaugo nuo vis¤ nuod¢mingo gyvenimo pasekmi¤.
Tai K‚‰†a pa¨ad¢jo ÀBhagavad-gŒtojeÐ, ta¦iau daug nei§man¢li¤
nepaj¢g¢ suprasti K‚‰†os. ÀBhagavad-gŒtƒÐ juos vadina mˆhomis.
Mˆha rei§kia Àniek§asÐ, o ÀGŒtojeÐ K‚‰†a sako: ÀJie ne¨ino, kas
A§ esu i§ tikro.Ð Daugelis neteisingai supranta K‚‰† . Nors K‚‰†a
papasakojo mums ÀBhagavad-gŒt Ð, kad gal¢tume J£ pa¨inti, daugelis
¨moni¤ praleido §i prog . Tod¢l, i§ u¨uojautos jiems, K‚‰†a gr£¨o £
¨em¡ kaip bhaktas, kad parodyt¤, kaip atsiduoti K‚‰†ai. K‚‰†a Pats
at¢jo mokyti mus atsidavimo. Jis baigia pasakoti ÀBhagavad-gŒt Ð,
sakydamas: ÀAtsiduok.Ð Ta¦iau ¨mon¢s Ä mˆhos, niek§ai, Ä atsako:
ÀKod¢l a§ tur¢¦iau atsiduoti?Ð Tad nors Caitanya Mahƒprabhu yra
Patsai K‚‰†a, nu¨eng¡s §£ kart Jis Savo pavyzd¨iu mus moko, kaip
£vykdyti ÀBhagavad-gŒtosÐ misij . ·tai ir viskas. Caitanya Mahƒprabhu moko ne ka¨ko nepaprasto, o tik to, kaip atsiduoti Auk§¦iausiajam
Dievo Asmeniui, Ä to paties, ko moko ir ÀBhagavad-gŒtƒÐ. Mokymas
yra vienas, tik jis pateikiamas skirtingai, kad vienas £ kit nepana§łs
¨mon¢s gal¢t¤ j£ priimti ir pasinaudoti proga priart¢ti prie Dievo.
Caitanya Mahƒprabhu rodo mums tiesiogin£ keli , kaip pasiekti
Diev . Rłpa GosvƒmŒ, artimiausias Vie§paties Caitanyos mokinys,
pirm kart Caitany Mahƒprabhu sutiko dar błdamas Bengalijos vyriausyb¢s ministru ir tuoj pat panoro prisid¢ti prie Caitanyos
Mahƒprabhu jud¢jimo. Rłpa GosvƒmŒ paliko ministro post , tapo
jud¢jimo dalyviu ir, atsidav¡s Vie§pa¦iui Caitanyai, kreip¢si £ J£
nuostabia malda:
namo mahƒ-vadƒnyƒya
k‚‰†a-prema-pradƒya te
k‚‰†ƒya k‚‰†a-caitanyanƒmne gaura-tvi‰e nama‹
ÀBrangus Mano Vie§patie, Tu esi vis¤ dosniausia inkarnacija.Ð Kod¢l?
K‚‰†a-prema-pradƒya te: ÀTu tiesiogiai dovanoji meil¡ Dievui ir neturi
kit¤ tiksl¤. Tavo metodas toks puikus, kad juo pasinaudojus galima
tuoj pat pamilti Diev . Tod¢l Tu esi pats dosniausias i§ vis¤ inkarnacij¤. Niekas kitas, i§skyrus Pat£ K‚‰† , negali dovanoti §io palaiminimo,
tod¢l a§ sakau, kad Tu esi Patsai K‚‰†a.Ð K‚‰†ƒya k‚‰†a-caitanya141

Sav¡s pa¨inimo mokslas
nƒmne: ÀTu esi K‚‰†a, bet pasirinkai K‚‰†os Caitanyos vard . Tau A§
atsiduodu.Ð
Toks yra metodas. Caitanya Mahƒprabhu Ä tai Pats K‚‰†a. Jis moko,
kad i§siugdyti meil¡ Dievui labai paprasta Ä tereikia giedoti ÀHare
K‚‰†aÐ:
harer nƒma harer nƒma
harer nƒmaiva kevalam
kalau nƒsty eva nƒsty eva
nƒsty eva gatir anyathƒ
À·iame am¨iuje reikia be paliovos kartoti Hare K‚‰†a mantr . Kito
kelio n¢ra.Ð Sav¡s pa¨inimo metod¤ gausumas trikdo ¨mones. Jie
negali pasinaudoti tikrais ritualiniais metodais Ä meditacija ir yoga,
tai ne£manoma. Tod¢l Vie§pats Caitanya sako, kad taikant mantros
kartojimo metod i§syk pasiekiamas sav¡s pa¨inimo lygis.
Vie§paties Caitanyos pasiłlytas mantros kartojimo metodas Dievo
meilei pasiekti vadinamas sa…kŒrtana. Sa…kŒrtana Ä sanskrito ¨odis.
Sam rei§kia samyak, Àvisi§kasÐ, o kŒrtana Ä À§lovinimasÐ, ÀapibłdinimasÐ. Taigi Àvisi§kas apibłdinimasÐ rei§kia Auk§¦iausiojo, arba
Auk§¦iausiosios Tobulos Visumos, visapusi§k §lovinim . Neteisinga sakyti, kad apibłdinti ar §lovinti galima bet k , ir tai jau bus
kŒrtana. Gramatikos po¨iłriu gal tai ir kŒrtana, ta¦iau Ved¤ sistemos po¨iłriu kŒrtana yra auk§¦iausiojo autoriteto, Absoliu¦ios Tiesos,
Auk§¦iausiojo Dievo Asmens apibłdinimas. ·tai kas yra kŒrtana.
Atsidavimo tarnyba prasideda nuo rava†os. rava†a rei§kia Àklausym siÐ, o kŒrtana Ä Àpasakojim Ð. Vienas pasakoja, o kitas klausosi. Galima ir pasakoti, ir kartu klausytis Ä pagalba i§ §alies nebłtina.
Giedodami ÀHare K‚‰†aÐ, mes kartu ir giedame, ir klausom¢s. Tai
visapusi§kas, pilnavertis błdas. Kas gi vis d¢lto turima galvoje, sakant
ÀgiedojimasÐ ir ÀklausymasisÐ? Giedoti ir klausytis reikia ne apie k
kit , o apie Vi‰†u, K‚‰† . rava†a„ kŒrtana„ vi‰†o‹: ÀVi‰†u, visa
apr¢pian¦i Absoliu¦i Ties , Auk§¦iausi j£ Dievo Asmen£, pa¨inti
galima klausantis.Ð
Mes turime klausytis; jei ¨mogus tiesiog klausosi Ä tai jau prad¨ia.
Tam nereikia jokio i§silavinimo, nebłtinos materialios ¨inios. ·tai kad
ir vaikas: tereikia jam i§girsti kokius nors garsus, jis tuoj pat sureaguoja ir ima §okti. Taigi Dievas per gamt dav¢ mums puikius instru142
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mentus Ä ausis, kad gal¢tume klausytis. Ta¦iau klausytis reikia to, kas
sklinda i§ teisingo §altinio. Taip teigia ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ. Klausytis reikia t¤, kurie yra atsidav¡ Auk§¦iausiajam Dievo Asmeniui. Juos
vadina satƒm. Jei ¨mogus klausosi to, kas sklinda i§ teisingo §altinio,
klausosi, k sako save pa¨inusios sielos, toks klausymasis bus veiksmingas. Dievo, arba K‚‰†os, ¨od¨iai labai malonłs ausiai. Jei ¨mogus
pakankamai nuovokus, jis klausysis, k kalba save pa¨inusi siela, ir
labai greitai bus i§vaduotas i§ materijos pinkli¤.
Gyvenimas duotas ¨mogui, kad jis siekt¤ i§sivadavimo. Tai vadinama apavarga (i§sivadavimas i§ pinkli¤). Mes visi pinkl¢se. Jau vien tai,
kad gavome material¤ kłn , rei§kia, jog esame pinkl¢se. Ta¦iau mes
netur¢tume dar labiau £ jas l£sti. Lindimas £ pinkles vadinasi karma.
Kol s mon¢ skend¢s karmoje, tol mes nei§vengiamai tur¢sime gauti
materialius kłnus. Mirties akimirk protas nerimaus: ÀAk, a§ nesp¢jau u¨baigti prad¢to darbo. Ak, a§ mir§tu. Dar reikia padaryti t ,
an .Ð Tai rei§kia, kad K‚‰†a suteiks dar vien prog pabaigti tai, kas
nepabaigta, ir mes błtinai gausime kit kłn . K‚‰†a suteiks galimyb¡: ÀGerai. Nesusp¢jai padaryti Ä daryk dabar. ·tai tau naujas kłnas.Ð
Tod¢l ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ sakoma: ÀTie nenaud¢liai iki pami§imo
apkvaito ir daro tai, ko neder¢t¤ daryti.Ð K gi jie daro? Labai geras
pavyzdys Ä Mahƒrƒja Dh‚tarƒ‰‡ra. D¢l savo słn¤ jis ketino klasta
nu¨udyti Pƒ†ˆavas. Su¨inoj¡s tai, K‚‰†a pasiunt¢ Savo d¢d¡ Akrłr ,
kad jis patart¤ Dh‚tarƒ‰‡rai to nedaryti. Dh‚tarƒ‰‡ra suprato Akrłros
pamokymus, bet taip jam atsak¢: ÀBrangus Akrłra, tu kalbi gryniausi ties , ta¦iau ji nepasiekia mano §irdies gelmi¤ ir tod¢l a§ negaliu
atsisakyti savo ketinim¤. A§ turiu taip pasielgti Ä kas bus, tas bus.Ð
Taigi ¨mon¢s, £sigeid¡ tenkinti jutimus, netenka proto ir, pami§imo
apimti, gali padaryti bet k . Pavyzd¨iui, materialiame gyvenime da¨ni
atvejai, kai ko nors beproti§kai £sigeid¡s ¨mogus £vykdo netgi tok£ bais¤
nusikaltim , kaip ¨mog¨udyst¢. Jis nepaj¢gia sav¡s sutramdyti. Mes
irgi priprat¡ pataikauti savo jutimams. Mes netekome proto, ir tod¢l
młs¤ mintys nuolat panirusios £ karm . Labai liłdna, nes młs¤ kłnas,
nors jis ir laikinas, yra vis¤ nelaimi¤ ir kan¦i¤ §altinis. Per j£ mums
vienos b¢dos. Visa tai reikia gerai apsvarstyti. Mes neturime pamesti proto. Gyvenimas ¨mogui duotas ne tam. ·iuolaikin¢s civilizacijos
b¢da ta, kad ¨mon¢s kaip pami§¡ vaikosi jutimini¤ malonum¤. Tik tai
juos ir tedomina. Jie ne¨ino tikrosios gyvenimo vert¢s ir tod¢l teisingai
nepasinaudoja brangiausia dovana Ä ¨mogaus gyvybe.
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Niekas ne¨ino, kok£ kłn gausime, kai neteksime dabartinio. Tarkime, kit gyvenim a§ atsitiktinai gausiu med¨io kłn . Tłkstan¦ius
met¤ błsiu priverstas stov¢ti vietoje. Ta¦iau ¨mon¢s ¨iłri £ tai labai
nerimtai. Jie netgi sako: ÀNa ir kas? Jeigu net ir med¨iu reik¢s stov¢ti, a§ nieko neatsiminsiu.Ð U¨mar§umas błdingas ¨emesn¢ms gyvyb¢s
rł§ims. Jei medis neu¨simir§t¤, gyvenimas jam tapt¤ nepakeliamas.
Tarkim, kas nors mums liept¤: ÀStov¢k ¦ia tris dienas.Ð Mes i§prot¢tume, nes negal¢tume u¨simir§ti. Taigi gamtos d¢snio lemta, kad visos
¨emesn¢s gyvyb¢s rł§ys, pavyzd¨iui, med¨iai, skendi u¨simir§ime. J¤
s mon¢ nei§vystyta. Medis gyvas, ta¦iau jis nesiprie§ina kertamas, nes
jo s mon¢ nei§vystyta. Tad mes tur¢tume pasistengti teisingai panaudoti ¨mogaus gyvenim . K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas skirtas gyvenimo
tobulumui pasiekti. Tai jokia apgaul¢ ar ¨mogaus eksploatavimas; deja,
¨mon¢s priprato błti apgaudin¢jami. Vienas ind¤ poetas ra§¢: ÀJei kalb¢si apie nuostabius dalykus, ¨mon¢s ims kabin¢tis: ÀKokius niekus ¦ia
tau§kiÐ, o jei apgaudin¢si juos, ved¨iosi u¨ nosies, jie bus baisiausiai
patenkinti.Ð Tod¢l, kai apgavikas sako: ÀDaryk taip, tik u¨mok¢k man,
ir per pus¡ met¤ tu tapsi DievuÐ, ¨mon¢s sutinka: ÀGerai, §tai mokestis, o a§ po pusme¦io błsiu Dievas.Ð Ne. Tokios apgavyst¢s nei§spr¡s
młs¤ problem¤. Nor¢dami rimtai spr¡sti gyvenimo problemas, §iais
laikais tur¢tume taikyti kŒrtanos metod . J£ rekomenduoja Vedos:
harer nƒma harer nƒma
harer nƒmaiva kevalam
kalau nƒsty eva nƒsty eva
nƒsty eva gatir anyathƒ
·iais laikais, Kali-yugoje, ne£manomas joks kitas sav¡s pa¨inimo
arba tobul¢jimo błdas, kaip tik kŒrtana. ·iais laikais kŒrtanai tenka
nepaprastai svarbus vaidmuo.
Visi Ved¤ ra§tai liudija, kad medituoti reikia ne §iaip k nors, o
Auk§¦iausi j Absoliu¦i Ties , Vi‰†u. Ta¦iau skirtingiems am¨iams
rekomenduojami skirtingi ir meditacijos błdai. Praktikuoti mistin¡
yog buvo £manoma Satya-yugoje, kai ¨mon¢s gyveno daugel£ tłkstan¦i¤ met¤. Dabar niekas tuo nepatik¢s, ta¦iau viename ankstesni¤
am¨i¤ ¨mon¢s gyveno po §imt tłkstan¦i¤ met¤. Tasai am¨ius vadinosi Satya-yuga, ir tada buvo £manoma mistin¢ yogos meditacija.
Satya-yugoje didis yogas VƒlmŒki Muni meditavo §e§iasde§imt tłks144
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tan¦i¤ met¤. Taigi meditacija Ä daug laiko atimantis metodas, kurio
ne£manoma s¢kmingai praktikuoti §iais laikais. Jei norime suvaidinti fars Ä tada kita kalba. Ta¦iau norint rimtai praktikuoti §i
meditacij , tobulumui pasiekti prireikt¤ be galo daug laiko. Kitame
am¨iuje, Tretƒ-yugoje, sav¡s pa¨inimo buvo siekiama atliekant £vairias
Ved¤ rekomenduotas ritualines aukas. Dar kitame am¨iuje, Dvƒparayugoje, sav¡s pa¨inimo błdu laikytas Dievybi¤ garbinimas §ventyklose. Dabartiniame am¨iuje t pat£ rezultat pasiekti galima atliekant
hari-kŒrtan Ä §lovinant Hari, K‚‰† , Auk§¦iausi j£ Dievo Asmen£.
Jokia kita kŒrtana, i§skyrus hari-kŒrtan , nerekomenduojama. HarikŒrtan prie§ penkis §imtus met¤ Bengalijoje prad¢jo Vie§pats
Caitanya. Bengalijoje tarpusavyje var¨osi vai‰†avai ir ƒktai. ƒktai
prad¢jo praktikuoti tam tikros rł§ies kŒrtan , kuri vadinasi kƒlŒkŒrtana. Ta¦iau Ved¤ ra§tai kƒlŒ-kŒrtanos niekur nerekomenduoja.
KŒrtana Ä tai hari-kŒrtana. Negalima pasakyti: ÀTu esi vai‰†avas, tod¢l
gali atlikti hari-kŒrtan , o a§ atliksiu iva-kŒrtan , devŒ-kŒrtan arba
ga†ea-kŒrtan .Ð Ne, Ved¤ ra§tai ne£teisina jokios kitos kŒrtanos, kaip
tik hari-kŒrtan . KŒrtana Ä tai hari-kŒrtana, K‚‰†os §lovinimas.
Hari-kŒrtanos metodas labai paprastas: Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a,
K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare / Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare
Hare. I§ esm¢s giedami tik trys ¨od¨iai: ÀHareÐ, ÀK‚‰†aÐ ir ÀRƒma.Ð
Ta¦iau jie sukomponuoti £ puiki giesm¡, ir tod¢l kiekvienas gali
i§mokti §i mantr ir giedoti ÀHare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a,
Hare HareÐ. Nuo tada, kai §£ jud¢jim mes prad¢jome Vakar¤ §alyse,
mantr gieda visi: europie¦iai, amerikie¦iai, afrikie¦iai, egiptie¦iai,
japonai. Tai visai nesunku. Jie gieda su malonumu ir pasiekia ger¤
rezultat¤. Kokie gali błti sunkumai? Mes skleid¨iame mantros giedojim nemokamai; jis labai paprastas. Vien tik giedant, galima pa¨inti
save ir Diev , o Dievo pa¨inimas apima ir gamtos pa¨inim . Pavyzd¨iui, kas i§moko skaitmenis: nulis, vienas, du, trys, keturi, penki, §e§i,
septyni, a§tuoni, devyni, Ä tas i§moko aritmetik , nes aritmetika Ä tai
papras¦iausias de§imties skaitmen¤ kaitymas vietomis. Analogi§kai,
kai pa¨£stame K‚‰† , su¨inome visk . O K‚‰† pa¨inti nesunku Ä
reikia tiesiog giedoti Hare K‚‰†a mantr . Tad kod¢l nepasinaudojus
§ia galimybe?
Pasinaudokite galimybe, kuri siłloma ¨moni¤ bendrijai. Metodas labai senas ir moksli§kas. Nereikia manyti, kad tai koks nors
prasimanymas, kuris gyvuos vos tris ar keturis metus. Ne. Pats K‚‰†a
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sako ÀBhagavad-gŒtojeÐ: À·i filosofija yra nei§senkama ir nesunaikinama. Ji nei§nykstanti ir nesugriaunama.Ð Kur£ laik ji gali błti u¨sl¢pta, ta¦iau negali błti sunaikinta. Tod¢l ji vadinama avyayam. Vyaya
rei§kia Ài§sekimasÐ. Sakykim, turite §imt doleri¤, ir jei juos vien po
kito leisite, kit dien i§ j¤ teliks prisiminimas. Tai yra vyaya Ä i§sekimas. Ta¦iau K‚‰†os s mon¢ visai kas kita. Kuo daugiau jłs atsid¢site
K‚‰†os s monei, tuo auk§tesnis taps jłs¤ s mon¢s lygis. Tai patvirtino
Vie§pats Caitanya Mahƒprabhu. “nandƒmbudhi-vardhanam. “nanda
rei§kia Àmalonum Ð, Àtranscendentin¡ palaim Ð, o ambudhi Ä Àvandenyn Ð. Materialiame pasaulyje mes matome, kad vandenynai nesiple¦ia. Ta¦iau praktikuojant K‚‰†os s mon¡, transcendentin¢ palaima
auga. “nandƒmbudhi-vardhanam. Ir a§ nuolat kiekvienam priminsiu,
kad §is błdas yra labai paprastas. Kiekvienas, kad ir kur jis błt¤, gali
giedoti §vent vard nieko u¨ tai nemok¢damas, nepatirdamas joki¤
nuostoli¤, o nauda i§ to bus did¨iul¢.
KŒrtanos jud¢jim ŽrŒ Caitanya Mahƒprabhu paai§kino Savo ÀŽik‰ƒ‰‡akojeÐ. ik‰ƒ rei§kia ÀpamokymasÐ, o a‰‡aka Ä Àa§tuoniÐ. Vie§pats
Caitanya paliko mums a§tuonis posmus, padedan¦ius suprasti K‚‰†os
s mon¢s jud¢jim . A§ paai§kinsiu pirm j£ §i¤ pamokym¤. Vie§pats
sako: ceto-darpa†a-mƒrjanam Ä reikia apvalyti §ird£. ·ia tema a§ kalb¢jau jau kelet kart¤, ta¦iau d¢l to ji nepabodo. Kalb¢ti apie tai nenusibosta, kaip nenusibosta kartoti ÀHare K‚‰†aÐ. Młs¤ mokiniai gieda
Hare K‚‰†a mantr i§tis par ir nepavargsta. Jie ir toliau §oka ir dainuoja. Kiekvienas gali i§bandyti; kadangi §is metodas ne materialus,
giedoti ÀHare K‚‰†aÐ niekada nenusibosta. Materialiame pasaulyje,
pakartojus kur£ nors miel jums vard tris, keturis ar de§imt kart¤, jis
ima £gristi. Tai faktas. Ta¦iau ÀHare K‚‰†aÐ n¢ra materialus garsas, tad
kartoti Hare K‚‰†a mantr niekada nepabosta. Kuo daugiau ji kartojama, tuo labiau nuo materialaus purvo apsivalo §irdis ir tuo daugiau
materialaus pasaulio problem¤ i§sisprend¨ia.
Kokias gyvenimo problemas mums reik¢t¤ spr¡sti? To mes ne¨inome. ·iuolaikinis §vietimas vengia tikr¤j¤ gyvenimo problem¤. Tai
nurodo ÀBhagavad-gŒtƒÐ. I§silavinusiems ir siekiantiems ¨ini¤ der¢t¤
¨inoti, kokios §ios problemos. ÀBhagavad-gŒtojeÐ pasakyta: reikia £sis moninti, jog gimimas, mirtis, senatv¢ ir ligos yra daugyb¢s nepatogum¤
prie¨astis. Deja, niekas £ §ias problemas nekreipia d¢mesio. Susirg¡s
¨mogus mano: ÀK gi, reikia eiti pas gydytoj . Jis paskirs man vaist¤
ir a§ pasveiksiu.Ð Rim¦iau £ §i problem jis nesigilina. ÀA§ nenor¢jau
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susirgti. Kod¢l susirgau? Ar £manoma i§vengti lig¤?Ð ¸mogus apie tai,
deja, nepagalvoja. Tai tod¢l, kad jis yra labai menko intelekto, gyvulio
lygio. Gyvulys ken¦ia, bet jis nem sto. Atvarytas £ skerdykl , jis mato,
kaip jo akivaizdoje skerd¨iamas kitas gyvulys, bet pats ramiausiai stovi
ir su malonumu ¢da ¨ol¡. Toks yra gyvulio gyvenimas. Jis ne¨ino, kad
netrukus ateis jo eil¢ mirti. Man teko pa¦iam tai reg¢ti. Vienoje KƒlŒ
§ventykloje stov¢jo o¨ys, laukdamas, kol j£ paaukos, o greta kitas o¨ys
patenkintas ¢d¢ ¨ol¡.
Yamarƒja paklaus¢ Mahƒrƒjos Yudhi‰‡hiros: ÀKas pasaulyje nuostabiausia? Ar gali pasakyti?Ð Mahƒrƒja Yudhi‰‡hira atsak¢: ÀTaip. Nuostabiausia pasaulyje tai, kad ¨mogus kas akimirk mato, kad mir§ta
jo draugai, t¢vai ir gimin¢s, ta¦iau mano: ÀO, a§ gyvensiu am¨inai.Ð
¸mogus nesusim sto, kad jam teks mirti, lygiai kaip gyvulys niekada
nepagalvoja, kad netrukus jis bus paskerstas. Gyvuliui pakanka to, kad
gali ¢sti ¨ol¡. Jis m¢gaujasi jutiminiais malonumais. Jis nenutuokia,
kad irgi mirs.
Mir¢ mano t¢vas, mir¢ motina, mir¢ tas, mir¢ anas. Vadinasi, ir man
reik¢s mirti. O kas po mirties? Ne¨inau. ·tai kur problema. ¸mon¢s £ j
rimtai ne¨iłri, ta¦iau ÀBhagavad-gŒtƒÐ pa¨ymi, kad §ios problemos supratimas rodo tikr j£ i§silavinim . Tikr j£ i§silavinim mes £gyjame, kai
pradedame, dom¢tis, kod¢l ateina mirtis, kurios visai nenorime. ·tai
kur klausimai! Mes nenorime senti. Kod¢l ateina senatv¢? Mes turime
daug problem¤, ta¦iau błtent tos, apie kurias kalb¢jome, sudaro vis¤
j¤ esm¡.
Jei norime i§spr¡sti §ias problemas, turime giedoti ÀHare K‚‰†aÐ,
kaip rekomenduoja Vie§pats Caitanya Mahƒprabhu. Materiali
egzistencija knib¨d¢te knib¨da problem¤, bet kai tik Hare K‚‰†a
mantra i§valo młs¤ §ird£, materialios egzistencijos liepsnos u¨g¡sta.
Kaip tai £vyksta? I§val¡ savo §ird£, mes suvokiame, jog nepriklausome materialiam pasauliui. ¸mon¢s tapatina save su materialiu pasauliu, tod¢l jie mano: ÀA§ esu indas, anglas, a§ tas, a§ anas.Ð Ta¦iau
kai ¨mogus gieda Hare K‚‰†a mantr , jis suvokia, kad n¢ra materialus kłnas. ÀA§ neturiu nieko bendra su §iuo materialiu kłnu, a§
nesu §io materialaus pasaulio gyventojas. A§ Ä dvasin¢ siela, neatsiejama Auk§¦iausiojo dalel¢. Mane su Juo sieja am¨ini ry§iai. A§ nieko
bendra neturiu su materialiu pasauliu.Ð Tai yra i§sivadavimas, ¨inojimas. Jei neturiu nieko bendra su §iuo materialiu pasauliu, vadinasi, a§
i§sivadavau. Toks ¨inojimas vadinasi brahma-bhta.
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Visa tai suvok¡s ¨mogus daugiau neturi pareig¤. Dabar młs¤ pe¦ius
slegia daugyb¢ pareig¤, nes młs¤ egzistavimas susij¡s su materialiu
pasauliu. ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ sakoma: kol nepa¨intas savasis Àa§Ð,
tol mes turime daugyb¡ pareig¤ ir skol¤. Mes skolingi pusdieviams.
Pusdieviai ne §iaip sau prasimanyti. Tai realios asmenyb¢s. Jos valdo
Saul¡, M¢nul£ ir or . Kaip valstyb¢s tarnybos turi vadovus, taip lygiai
Saul¢s dievas vadovauja §ilumos tiekimo tarnybai, Varu†a vadovauja vandens tiekimo tarnybai, o kiti pusdieviai tvarko kitas tarnybas.
Vedos vadina juos valdan¦iomis dievyb¢mis, tod¢l j¤ ignoruoti negalima. Skolingi mes ir didiesiems i§min¦iams bei filosofams, kurie suteik¢
mums ¨inias. Taigi vos u¨gim¡, mes jau esame skolingi daugeliui gyv¤
esybi¤, ir i§bristi i§ vis¤ §i¤ skol¤ ne£manoma. ·tai kod¢l Ved¤ ra§tai
pataria ie§koti priegobs¦io prie K‚‰†os lotoso p¢d¤. K‚‰†a sako: ÀKas
suranda prieglobst£ Manyje, tam ie§koti kit¤ globos nebereikia.Ð
Taigi £sis monin¡ K‚‰† bhaktai randa Jame prieglobst£, o viskas
prasideda nuo klausymosi ir giedojimo. rava†a„ kŒrtana„ vi‰†o‹.
Tod¢l mes kar§tai ir nuolankiai pra§ome vis¤ kartoti ÀHare K‚‰†aÐ.
K‚‰†os s mon¢s jud¢jim prie§ penkis §imtus met¤ Bengalijoje prad¢jo
Vie§pats Caitanya, o §iandien visoje Indijoje, ir ypa¦ Bengalijoje,
gyvena milijonai Caitanyos Mahƒprabhu pasek¢j¤. Dabar jud¢jimas
pradeda plisti ir Vakar¤ §alyse, tod¢l pasistenkite rimtai j£ suprasti.
Nemanykite, jog mes norime kritikuoti kuri nors religij . Mums visi§kai nereikia kritikuoti kitas religijas. K‚‰†os s mon¢ dovanoja ¨mon¢ms tauriausi i§ religij¤ Ä meil¡ Dievui. ·tai ir viskas. Mes mokome
myl¢ti Diev . Jau dabar visi mes k nors mylime, ta¦iau meil¢s objektas
parinktas netinkamai. Mes mylime vaikin , mergin , §al£, visuomen¡ ar
net kates ir §unis, ta¦iau tai mums neteikia pasitenkinimo. Tod¢l savo
meil¡ turime nukreipti £ Diev . Kas pamils Diev , tas bus laimingas.
Nemanykit, kad K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas Ä tai kokia nors naujo
tipo religija. Ar yra religija, kuri nepripa¨int¤ Dievo? Diev galima
vadinti ÀAlachuÐ, ÀK‚‰†aÐ arba kaip nors kitaip, ta¦iau ar yra religija, kurioje nepripa¨£stamas Dievas? Mes mokome, kad ¨mogui tereikia pasistengti myl¢ti Diev . Mes turime daug pagund¤, ta¦iau jei
savo meil¡ nukreipsime £ Diev , błsime laimingi. N¢ra reikalo mokytis
myl¢ti dar k nors. Kas myli Diev Ä myli visus. Pamilkite Diev . Nesistenkite myl¢ti vien med¨ius, augalus ar vabzd¨ius. Tai niekada neteik¢ laim¢s. I§mokite myl¢ti Diev . Tokia yra Caitanyos Mahƒprabhu
misija, to siekiame ir mes.
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Nors ¨od¨iai ÀHare K‚‰†aÐ tapo gyvosios kalbos dalimi, beveik niekas
ne¨ino, k jie rei§kia. Kas tai Ä burta¨od¨iai, kurie u¨hipnotizuoja juos
kartojan¦ius ¨mones? B¢gimas nuo realyb¢s? O gal tikroji meditacija,
kuri gali i§pl¢sti ir pagilinti ms¤ pasaulio matym ? ·iame trumpame
es¢, kuris buvo u¨ra§ytas £ pirm j rŒlos Prabhupƒdos ilgai grojan¦i
plok§tel¡, i§leist 1966 met¤ pabaigoje, rŒla Prabhupƒda paai§kina
tikr j Hare K‚‰†a mantros prasm¡.
Transcendentiniai virpesiai, kurie kyla giedant ÀHare K‚‰†a, Hare
K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare / Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma
Rƒma, Hare HareÐ Ä tai tauri priemon¢ atgaivinti mumyse K‚‰†os
s mon¡. Kaip gyvos dvasin¢s sielos, mes i§ prigimties esame £sis moninusios K‚‰† esyb¢s, ta¦iau dabar młs¤ s mon¢ yra u¨ter§ta materialios aplinkos, nes nuo neatmenam¤ laik¤ mes susiduriame su materija.
Materiali aplinka, kurioje §iuo metu gyvename, vadinasi mƒyƒ, arba
iliuzija. Mƒyƒ rei§kia Àtai, ko n¢raÐ. Kas gi yra toji iliuzija? Iliuzija yra
tai, kad mes visi stengiam¢s vie§patauti materialioje gamtoje, nors i§
tikr¤j¤ patys esame grie¨t¤ jos d¢sni¤ gniau¨tuose. Sakoma, kad kai
tarnas bando m¢gd¨ioti visagal£ savo §eiminink , j£ yra ap¢musi iliuzija. Mes m¢giname eksploatuoti materialios gamtos resursus, ta¦iau i§
tikr¤j¤ vis labiau klimpstame £ jos pinkles. Ir nors mes £nirtingai kovojame su gamta, stengdamiesi j nugal¢ti, patys tampame vis labiau nuo
jos priklausomi. Atgaivinus savyje am¨in j K‚‰†os s mon¡, §i iliuzin¢
kova su materialia gamta tuoj pat baigt¤si.
Transcendentinis błdas atgaivinti §i £gimt , gryn j s mon¡ yra
ÀHare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare HareÐ giedojimas.
Tariant §iuos transcendentinius garsus, młs¤ §irdyse nelieka joki¤
baimi¤. Vis¤ t¤ baimi¤ pagrindas yra klaidingas suvokimas: ÀVisa, k
a§ matau aplink, priklauso man.Ð
K‚‰†os s mon¢ n¢ra kas nors dirbtinai primesta protui. Tai pirmin¢,
£gimta gyvos esyb¢s energija. Klausantis transcendentini¤ ÀHare
K‚‰†aÐ gars¤, K‚‰†os s mon¢ atgyja. Tai papras¦iausias meditacijos
błdas, kuris rekomenduojamas §iam am¨iui. Praktin¢ patirtis rodo,
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kad giedant mahƒ-mantr , arba Did¨i j I§sivadavimo Giesm¡, nedelsiant patiriama transcendentin¢ ekstaz¢, kuri ateina i§ dvasin¢s srities.
Materiali gyvenimo samprata ver¦ia mus matyti tik jutiminius malonumus, tod¢l mes egzistuojame ¨emesniu, galima sakyti, gyvulio lygiu.
Pakil¡s pakopa auk§¦iau negu jutiminiai malonumai, ¨mogus pasineria
£ abstrak¦ius samprotavimus ir stengiasi i§sivaduoti i§ materijos gniau¨t¤. Pakil¡s vir§ abstrak¦i¤ samprotavim¤ lygio ir tur¢damas pakankamai nuovokos, jis ie§ko auk§¦iausios vis¤ prie¨as¦i¤ prie¨asties viduje
ir i§or¢je. O kai pasiekia tikro dvasinio pa¨inimo lyg£ ir i§kyla vir§um
jutim¤, proto bei intelekto Ä tada jis egzistuoja transcendenti§kai.
Hare K‚‰†a mantros kartojimas vyksta dvasiniu lygiu ir tod¢l jos
garsai pranoksta ¨emesniuosius s mon¢s sluoksnius: jutim¤, proto ir
intelekto. Taigi norint kartoti mantr , nebłtina suprasti jos ¨od¨i¤,
leistis £ abstrak¦ius apm stymus ar intelektualiai prie jos derintis. Ji
veikia pati savaime ir ateina i§ dvasin¢s sferos, tod¢l kiekvienas mahƒmantr gali giedoti be i§ankstinio pasirengimo. Suprantama, tam, kuris
padar¢ ry§kesn¡ pa¨ang ir turi dvasin£ i§manym , jau netikt¤ daryti
nusi¨engimus mahƒ-mantrai.
Prad¨ioje ¨mogus gali transcendentin¢s ekstaz¢s ir nepajausti. Ji yra
a§tuoni¤ rł§i¤: 1) sustingimas be ¨ado, 2) prakaitavimas, 3) plauk¤
§iau§imasis ant kłno, 4) balso trłk¦iojimas, 5) drebulys, 6) kłno i§balimas, 7) ekstatinis verksmas ir 8) transas. Ta¦iau netenka abejoti, jog
net ir neilgai kartojantis mantr pasiekia dvasin£ lyg£, ir jam pasirei§kia
pirmieji ekstaz¢s po¨ymiai Ä poreikis §okti giedant mantr . Tur¢jome
progos tuo £sitikinti. Net vaikas gali kartu su visais giedoti mantr ir
§okti. ¸inoma, giliai £ material¤ gyvenim £klimpusiam ¨mogui prireiks
daugiau laiko, kad jis pasiekt¤ dvasin£ lyg£, ta¦iau net ir labai u¨kiet¢j¡s
materialistas netrunka j£ pasiekti. O kai mantr su meile gieda tyras
Vie§paties bhaktas, klausytoj ji ypa¦ veikia. Tod¢l, norint pasiekti
greit¤ rezultat¤, reikia klausytis, kaip mantr kartoja tyras Vie§paties
bhaktas. Reik¢t¤ kiek £manoma vengti klausytis, kaip ÀHare K‚‰†aÐ
kartoja abhaktas. Pienas, kur£ palyt¢jo gyvat¢s lłpos, virsta nuodais.
¸odis Harƒ Ä tai kreipimasis £ Vie§paties energij , o ¨od¨iai K‚‰†a ir
Rƒma Ä kreipimosi £ Pat£ Vie§pat£ formos. Ir K‚‰†os, ir Rƒmos vardai
rei§kia Àauk§¦iausi malonum Ð, o Harƒ yra Vie§paties auk§¦iausioji
malonumo energija. ·auksmininko linksnyje Harƒ virsta Hare. Taigi
Vie§paties auk§¦iausioji malonumo energija padeda mums pasiekti
Pat£ Vie§pat£.
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Materiali energija, kuri vadina mƒya, yra viena i§ daugelio Vie§paties energij¤. Mes, gyvosios esyb¢s, irgi esame energija Ä Vie§paties
ribin¢ energija. Sakoma, kad gyvos esyb¢s yra auk§tesn¢s u¨ materiali energij . Kai auk§tesnioji energija susiduria su ¨emesni ja, kyla
nesuderinama situacija, ta¦iau auk§tesniajai ribinei energijai susidłrus su auk§tesni ja energija Hara, ribin¢ energija patiria d¨iaugsm ir
pasiekia normali błkl¡.
·ie trys ¨od¨iai: Hare, K‚‰†a ir Rƒma Ä tai mahƒ-mantros transcendentin¢s s¢klos. Giedodama j , s lygota siela dvasi§kai §aukiasi Vie§paties ir Jo energijos globos. ·i giesm¢ Ä tai tarsi nuo§irdus
vaiko §auksmas motinai. Motina Harƒ padeda bhaktui pelnyti T¢vo Ä
Vie§paties malon¡, ir Vie§pats apsirei§kia nuo§ird¨iai giedan¦iam
bhaktui.
Joks kitas dvasinio pa¨inimo błdas §iame vaid¤ ir veidmainyst¢s
am¨iuje n¢ra toks veiksmingas, kaip mahƒ-mantra: ÀHare K‚‰†a, Hare
K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare / Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma
Rƒma, Hare HareÐ.
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K‚‰†os s mon¢ Ä
ms¤ am¨iaus yoga

Ms¤ dienomis yogos mokoma £vairiuose kursuose. Gausiais tira¨ais
leid¨iamose knygose ji reklamuojama kaip priemon¢ pagerinti sveikat ,
numesti svor£, £gyti proto prana§um prie§ kitus, s¢kmingai kaupti turtus
ar padidinti lytin¡ potencij . Ta¦iau tikroji yoga su visu tuo neturi nieko
bendra. ·ioje apybrai¨oje rŒla Prabhupƒda atskleid¨ia mums kai kurias
sen sias tikrosios yogos paslaptis.

ceto-darpa†a-mƒrjana„ bhava-mahƒdƒvƒgni-nirvƒpa†a„
reya‹-kairava-candrikƒ-vitara†a„ vidyƒ-vadh-jŒvanam
ƒnandƒmbudhi-vardhana„ pratipada„ pr†ƒm‚tƒsvƒdana„
sarvƒtma-snapana„ para„ vijayate rŒ-k‚‰†a-sa…kŒrtanam
Tebłnie pa§lovintas sa…kŒrtanos jud¢jimas. Para„ vijayate rŒ-k‚‰†asa…kŒrtanam. Prie§ 500 met¤ Indijoje, NavadvŒpos mieste, Vie§pats
Caitanya Mahƒprabhu Ä tada dar tik §e§iolikmetis jaunuolis Ä prad¢jo
sa…kŒrtanos jud¢jim . Tai nerei§kia, kad Jis Pats sukłr¢ visi§kai nauj
religijos sistem , kaip nłnai da¨nai atsitinka. I§ tikr¤j¤ religijos negalima sukurti. Dharma„ tu sƒk‰ƒd bhagavat-pra†Œtam. Religija Ä tai
Dievo nurodytos elgesio normos, Dievo £statymai, ir nieko daugiau.
Neabejotina, kad gyventi nesilaikant valstyb¢s £statym¤ ne£manoma,
taip kaip ne£manoma gyventi ir nesilaikant Dievo £statym¤. ÀBhagavadgŒtojeÐ [4.7] Vie§pats teigia: kaskart, kai atsiranda nukrypim¤ atliekant
religines pareigas (yadƒ yadƒ hi dharmasya glƒnir bhavati bhƒrata) ir
padaug¢ja nedor¤ darb¤ (abhyutthƒnam adharmasya), apsirei§kiu A§
(K‚‰†a) (tadƒtmƒna„ s‚jƒmy aham). Mes matome galiojant t pa¦i
taisykl¡ ir materialiame pasaulyje: pa¨eidus valstyb¢s £statymus, nedelsiant Àtvarkai palaikytiÐ prisistato vald¨ios £galiotas pareigłnas arba
policininkas.
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Vie§pat£ Caitany Mahƒprabhu garbina Gosvƒmiai: Rłpa GosvƒmŒ, Sanƒtana GosvƒmŒ, Raghunƒtha Bha‡‡a GosvƒmŒ, JŒva GosvƒmŒ,
Gopƒla Bha‡‡a GosvƒmŒ bei ŽrŒ Raghunƒtha dƒsa GosvƒmŒ. ¸odis go
turi tris reik§mes: À¨em¢Ð, Àkarv¢Ð ir ÀjutimaiÐ, o svƒmŒ rei§kia À§eimininkasÐ. Taigi titulas ÀGosvƒmŒÐ rodo, jog Gosvƒmiai buvo jutim¤
§eimininkai. Tapus jutim¤ §eimininku, arba gosvƒmiu, galima dvasi§kai tobul¢ti. Tokia tikroji ¨od¨io svƒmŒ reik§m¢. Svƒmis Ä tai jutim¤
§eimininkas, o ne vergas.
Vienas §e§i¤ Gosvƒmi¤, j¤ vadovas Ä Rłpa GosvƒmŒ sud¢jo puik¤
posm Vie§paties Caitanyos Mahƒprabhu garbei. Jame sakoma:
anarpita-carŒ„ cirƒt karu†ayƒvatŒr†a‹ kalau
samarpayitum unnatojjvala-rasƒ„ sva-bhakti-riyam
hari‹ pura‡a-sundara-dyuti-kadamba-sandŒpita‹
sadƒ h‚daya-kandare sphuratu va‹ acŒ-nandana‹
[ÀCaitanya-caritƒm‚taÐ, À“diÐ 1.4]
Kalau nurodo dabartin£ Kali am¨i¤ Ä Gele¨ies am¨i¤, kupin ne§varos, vaid¤ bei nesutarim¤. Rłpa GosvƒmŒ parei§k¢, kad Kali am¨iuje,
kai aplinkui vie§patauja nesantaika bei vaidai, ÀTu nu¨engei dovanoti ¨mon¢ms tobuliausi meil¡ Dievui.Ð Samarpayitum unnatojjvalarasƒm: ne tik tobuliausi , bet ir pa¦i nuostabiausi ras , tai yra
transcendentin¡ nuotaik . Pura‡a-sundara-dyuti: ÀTavo kłnas tarytum auksas, tarytum aukso spindesys. Tu esi be galo maloningas,
tod¢l a§ laiminu visus [Gosvƒmiams suteikta teis¢ laiminti, nes jie yra
savo jutim¤ §eimininkai], kad j¤ §irdyse nuolat §okt¤ Vie§pats tokiu
pavidalu Ä Vie§pats Caitanya Mahƒprabhu.Ð
Kai Rłpa GosvƒmŒ pirm kart susitiko Vie§pat£ Caitany Mahƒprabhu Prayƒgos gatv¢se, Vie§pats §oko ir giedojo: ÀHare K‚‰†a, Hare
K‚‰†aÐ. T kart Rłpa GosvƒmŒ kreip¢si £ J£ tokia malda: namo mahƒvadƒnyƒya k‚‰†a-prema-pradƒya te. ÀTu esi vis¤ dosniausia inkarnacija,
nes skleidi meil¡ Dievui.Ð K‚‰†a-prema-pradƒya te / k‚‰†ƒya k‚‰†acaitanya-nƒmne gaura-tvi‰e nama‹: ÀTu esi Pats K‚‰†a, nes jeigu
Juo nebłtumei, negal¢tumei dalinti k‚‰†a-premos Ä meil¢s Dievui,
kadangi patirti meil¡ K‚‰†ai nelengva. O Tu dalini j kiekvienam,
nereikalaudamas jokio atlygio.Ð
·itaip Bengalijoje (Indija), NavadvŒpos mieste, gim¢ sa…kŒrtanos
jud¢jimas. ·ia prasme, bengalams nereg¢tai pasisek¢: j¤ kra§te, o ne
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kur nors kitur, Vie§pats Caitanya prad¢jo sa…kŒrtanos jud¢jim . Jis
prana§avo:
p‚thivŒte ache yata nagarƒdi grƒma
sarvatra pracƒra haibe mora nƒma
ÐVisuose kaimuose ir miestuose, visame pasaulyje bus skelbiamas
sa…kŒrtanos jud¢jimas.Ð Tokia buvo Jo prana§yst¢.
Vie§paties Caitanyos malone, su §iuo jud¢jimu, pradedant Niujorku, jau susipa¨ino Vakar¤ pasaulis. Młs¤ sa…kŒrtanos jud¢jimas
prasid¢jo Niujorke 1966 metais. Tada a§ atvykau ir ¢miau giedoti Hare K‚‰†a mantr parke, kuris vadinosi Tompkins Square. Giedojau tris valandas, pritardamas sau nedidele m‚da…ga (błgneliu).
²m¢ rinktis amerikie¦iai jaunuoliai, ilgainiui jie £sitrauk¢ £ jud¢jim ,
ir taip jis prad¢jo pl¢stis. Pirmiausia £sikłr¢me Niujorko Antrosios
Aveniu 26 numeriu pa¨ym¢tame name, buvusios parduotuv¢s patalpose, v¢liau £steig¢me savo filialus San Franciske, Monrealyje, Bostone, Los And¨ele, Bafale, Kolumbuse. ·iuo metu [1970 metais] mes
turime 24 filialus, tarp j¤ vien Londone ir vien Hamburge. Londone pamokslauja jaunimas Ä amerikie¦iai vaikinai ir merginos. Jie labai
rimtai ¨iłri £ §£ jud¢jim , nors n¢ra nei sannyƒsiai, nei vedantistai, nei
induistai, nei indai. Net Londono dienra§tyje ÀTimesÐ buvo paskelbtas
straipsnis, pavadintas ÀK‚‰†os giesm¢ apstulbino London Ð. Taigi pastaruoju metu młs¤ jud¢jimas telkia nema¨ai nari¤. Visi mano mokiniai, bent jau §ioje §alyje Ä amerikie¦iai ir europie¦iai. Jie gieda, §oka
ir platina ¨urnal ÀBack to GodheadÐ. Mes jau i§leidome nema¨ai
knyg¤: ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ, ÀBhagavad-gŒt , kokia ji yraÐ, ÀVie§paties Caitanyos mokym Ð, ÀœŁopani‰adÐ. Netiesa, kad młs¤ jud¢jimas pagr£stas vien religiniais jausmais. Nemanykite, kad §ie vaikinai
§oka skatinami koki¤ nors religini¤ sentiment¤ ar i§ fanatizmo. Młs¤
jud¢jimas turi tvirtas filosofines bei teosofines §aknis.
·tai kad ir Caitanya Mahƒprabhu. Pamokslaudamas Jis atkeliavo
£ Benares Ä mƒyƒvƒd¨i¤ sannyƒsi¤ sostin¡. Ža…karƒcƒryos pasek¢j¤ ypa¦ daug sutiksi Benareso mieste. Lankydamasis §iame mieste,
Caitanya Mahƒprabhu §oko ir giedojo. Daugeliui tai labai patiko, ir
netrukus Vie§pats i§gars¢jo. ¸ym¤ sannyƒs£, PrakƒŁƒnand SarasvatŒ,
daugelio tłkstan¦i¤ mƒyƒvƒd¨i¤ sannyƒsi¤ vadov , pasiek¢ ¨inia: ÀI§
Bengalijos atkeliavo jaunas sannyƒsis. Ak, kaip nuostabiai jis gieda ir
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§oka.Ð PrakƒŁƒnandai SarasvatŒ, did¨iam ÀVedƒntosÐ ¨inovui, tai buvo
ne prie §irdies. Jis tar¢: ÀTai netikras sannyƒsis. Jis §oka ir gieda, o tai
ne sannyƒsio darbas. Vis savo laik sannyƒsis turi skirti filosofijos ir
ÀVedƒntosÐ studijoms.Ð
Tokios PrakƒŁƒnandos SarasvatŒ pastabos nepatiko vienam bhaktui, kuris sugr£¨¡s prane§¢ Vie§pa¦iui Caitanyai, jog J£ kritikuoja. Tas
pats bhaktas v¢liau sukviet¢ visus sannyƒsius, ir £vyko PrakƒŁƒnandos
SarasvatŒ bei Vie§paties Caitanyos Mahƒprabhu filosofin¢ diskusija
apie ÀVedƒnt Ð. Pasakojimas apie §£ susitikim bei filosofini¤ diskusij¤ turinys pateiktas młs¤ knygoje ÀVie§paties Caitanyos mokymas.Ð
Verta pa¨ym¢ti, kad pats PrakƒŁƒnanda ir visi jo mokiniai v¢liau virto
vai‰†avais.
Prie§ tai £vyko dar viena garsi Caitanyos Mahƒprabhu diskusija su
Sƒrvabhauma Bha‡‡ƒcƒrya, ¨ymiausiu to meto logiku, kuris irgi buvo
mƒyƒvƒdis, impersonalistas, ir taip pat atsivert¢ £ vai§navizm . Taigi
Caitanyos Mahƒprabhu jud¢jimas Ä ne sentimentai. Norintis suvokti sa…kŒrtanos jud¢jim filosofi§kai bei logi§kai gali £sitikinti, kad jis
turi solid¤ filosofin£ pagrind . Tam yra visos galimyb¢s, nes jud¢jimas pagr£stas moksli§kai ir remiasi Ved¤ autoritetu. Ta¦iau jud¢jimo
id¢jos pateikiamos taip, kad jis błt¤ suprantamas visiems Ä ir tuo jis
didis. Jame be joki¤ klił¦i¤ gali dalyvauti kiekvienas Ä ¨ymus mokslininkas, filosofas, vaikas. Kitos sav¡s pa¨inimo sistemos Ä jŠƒnos ir
yogos keliai Ä taip pat autoritetingos, bet j¤ praktikuoti §iame am¨iuje
ne£manoma. ·tai kas apie tai sakoma Vedose:
k‚te yad dhyƒyato vi‰†u„
tretƒyƒ„ yajato makhai‹
dvƒpare paricaryƒyƒ„
kalau tad dhari-kŒrtanƒt
[ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ 12.3.52]
Meditacija tiko Satya-yugoje (Aukso am¨iuje). Antai VƒlmŒki Muni,
kad pasiekt¤ tobulyb¡, meditavo §e§iasde§imt tłkstan¦i¤ met¤. O kiek
met¤ sulauk¡ pasenstame mes? Be to, meditavimui, kaip nurodoma
ÀBhagavad-gŒtojeÐ, reikia i§sirinkti nuo§ali viet , medituoti galima
visi§kai vienam, s¢dint ir nejudant, grie¨tai laikantis celibato ir t. t.
Visa tai reguliuoja daugyb¢ £vairi¤ taisykli¤, tod¢l medituoti, kaip reikalauja a‰‡ƒ…ga-yoga, ne£manoma. ¸inoma, jeigu pasitenkinama medi155
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tacijos imitavimu Ä kita kalba, ta¦iau norint pasiekti tobulum , reikia
nuosekliai kilti per visas a§tuonias a‰‡ƒ…ga-yogos pakopas. Jeigu to
padaryti ne£manoma Ä meditavimas t¢ra tu§¦ias laiko §vaistymas.
Koks galutinis yogos arba meditavimo tikslas? Vis¤ yogos błd¤ tikslas ir objektas Ä ry§ys su Auk§¦iausiuoju, Supersiela, Auk§¦iausiu Vie§pa¦iu. Tas pats ir filosofini¤ ie§kojim¤ (jŠƒnos kelio) tikslas Ä suvokti
Auk§¦iausi j£ Brahman . Tai, be joki¤ abejoni¤, visuotinai pripa¨inti
keliai, bet ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ tvirtina, kad Gele¨ies am¨iuje Ä Kali
yugoje jie neparankłs. ·tai kod¢l reikia rinktis hari-kŒrtanos keli .
Kiekvienas gali praktikuoti §£ błd be jokio i§ankstinio pasiruo§imo.
Nebłtina studijuoti filosofij ar ÀVedƒnt Ð. Tuo £tikina ir Vie§paties
Caitanyos bei PrakƒŁƒnandos SarasvatŒ susitikime pareik§tos mintys.
Po to, kai Vie§pats Caitanya su PrakƒŁƒnanda SarasvatŒ i§samiai aptar¢ ÀVedƒntosÐ filosofij , PrakƒŁƒnanda SarasvatŒ vis¤ pirma
paklaus¢: ÀA§ ¨inau, kad dar jaunyst¢je Tu buvai labai didis mokslo
vyras. [Vie§pats Caitanya i§ tikro buvo didis mokslininkas. J£ vadino
Nimƒi Pa†ˆita, ir, tur¢damas vos §e§iolika met¤, vienoje diskusijoje
Jis £veik¢ gars¤j£ Ka§myro erudit Ä KeŁav KƒŁmŒrŒ.] ¸inau ir tai, jog
esi garsus sanskrito ¨inovas ir labai gerai i§manai logik . Ma¨a to, Tu
gimei brƒhma†¤ §eimoje, o dabar esi sannyƒsis. Tad kod¢l, u¨uot skait¡s ÀVedƒnt Ð, Tu giedi ir §oki?Ð Tai buvo pirmasis PrakƒŁƒnandos
SarasvatŒ klausimas, ir Vie§pats Caitanya jam atsak¢: ÀA§ giedu ir §oku
tod¢l, kad £§ventindamas Mane dvasinis mokytojas pasak¢, jog esu
paskutinis kvailys. ÀNediskutuok apie ÀVedƒnt Ð, Ä kalb¢jo jis. Ä Tu
tik sugai§i laik . Giedok ÀHare K‚‰†aÐ ir Tu susilauksi s¢km¢s.Ð Toks
buvo Jo atsakymas. Caitanya Mahƒprabhu, ¨inoma, nebuvo kvailys, ir,
savaime ai§ku, ÀVedƒntaÐ skirta ne kvailiams. Norint suvokti ÀVedƒnt Ð, reikia błti pakankamai i§silavinusiam bei pasiekusiam tam tikr
mokslin£ lyg£. Kiekvienas ÀVedƒntosÐ ¨odis turi tłkstan¦ius prasmi¤.
Daug jos komentar¤ Ä storiausius sanskrito tomus Ä para§¢ Ža…karƒcƒrya ir Rƒmƒnujƒcƒrya. Ta¦iau ar mes paj¢głs suprasti ÀVedƒnt Ð?
Mums tai ne£manoma. Galbt j suvoks vienas kitas, bet did¨iajai daugumai tai ne£kandama. Ne£manoma praktikuoti ir yogos. Tod¢l tiems,
kurie taiko Caitanyos Mahƒprabhu metod Ä gieda ÀHare K‚‰†aÐ,
pirmasis atpildas u¨ triłs bus: ceto-darpa†a-mƒrjanam Ä Hare K‚‰†a
mantros giedojimas i§plaus i§ §irdies vis ne§var . Giedokite mantr Ä
joki¤ i§laid¤, joki¤ nuostoli¤. Pakanka kartoti mantr savait¡, ir jłs
pajusite, kiek sutvirt¢jo jłs¤ dvasin¢s ¨inios.
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Jau vien Hare K‚‰†a mantros giedojimas patraukia £ młs¤ jud¢jim daugyb¡ mokini¤. Jie suvokia vis filosofij ir apsivalo. Młs¤
organizacijos £kurtas jud¢jimas prasid¢jo vos prie§ ketverius metus,
1966-ais metais, ir jau turi daugyb¡ skyri¤. Amerikos vaikinai ir merginos £ §£ jud¢jim ¨iłri labai rimtai, ir jie laimingi. Paklauskite bet kur£
i§ j¤. Ceto darpa†a-mƒrjanam. Jie gieda: ÀHare K‚‰†a, Hare K‚‰†a,
K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare / Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma,
Hare HareÐ, Ä ir i§ §irdies i§plauna vis ne§var .
Dar vienas momentas: bhava-mahƒdƒvƒgni-nirvƒpa†am Ä kai tik
§irdis apsivalo nuo ne§varos, tuoj pat i§sisprend¨ia visos materialios
błties problemos. ·£ pasaul£ galima palyginti su dƒvƒgni Ä liepsnojan¦iu mi§ku. Materialiame pasaulyje niekas nenori nelaimi¤, ta¦iau jos
i§tinka prie§ młs¤ vali Ä toks yra materialios gamtos d¢snis. Niekas
nenori gaisr¤, bet, i§¢j¡ £ miest , visada pamatysime besidarbuojan¦i gaisrinink¤ brigad . Gaisrai niekada nesiliauja. Yra daug dalyk¤,
kuri¤ niekas netrok§ta. Mir§tama, nors niekas nenori mirti. Sergama,
nors niekas nenori sirgti. Senstama, nors niekas nenori senti. Visa tai
egzistuoja prie§ młs¤ vali , prie§ młs¤ norus.
Taigi mes tur¢tume panagrin¢ti, kas gi yra ta materiali błtis.
¸mogus savo gyvenime tur¢t¤ siekti pa¨inimo, o ne §vaistyti brang¤
laik , kaip tai daro gyvuliai, kurie tik valgo, ¢da, poruojasi ir ginasi.
Tai n¢ra civilizacijos pa¨angos rodiklis. ÀBhƒgavatamÐ teigia, kad młs¤
kłnas neskirtas sunkiai dirbti d¢l jutimini¤ malonum¤.
nƒya„ deho deha-bhƒjƒ„ n‚-loke
ka‰‡ƒn kƒmƒn arhate viˆ-bhujƒ„ ye
[ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ 5.5.1]
Sunkiai dirbti ir sk¡sti jutiminiuose malonumuose dera kiaul¢ms, o ne
¨mon¢ms. ¸mogus turi mokytis tapasyos. Tiek daug did¨i¤ i§min¦i¤,
garsi¤ karali¤ ir brahmacƒri¤ bei sannyƒsi¤, Ä ypa¦ tai pasakytina apie
Indij , Ä paskyr¢ savo gyvenim did¨ioms tapasyoms, kad pabust¤ i§
miego. Vie§pats Buddha buvo princas, ta¦iau Jis visko atsi¨ad¢jo ir
atsid¢jo tapasyai. Taip reikia gyventi. Dvide§imt ketveri¤ met¤ karalius Bharata, kurio garbei Indija buvo pavadinta Bhƒrata-var‰a, paliko
savo karalyst¡, jaun ¨mon su ma¨ais vaikais ir i§¢jo atlikti tapasy .
Vie§pats Caitanya Mahƒprabhu, sulauk¡s vos dvide§imt ketveri¤ met¤,
paliko Savo jaunut¡ ¨mon , motin Ä visk . Toki¤ pavyzd¨i¤ yra be
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galo daug. Indija Ä tapasyos kra§tas, bet mes tai pamir§tame. Dabar
mes norime paversti j pramon¢s kra§tu. Steb¢tina tai, kad Indija jau
nebemoko atlikti tapasyos, juk ji yra dharmos kra§tas: dharma-k‰etre
kuru-k‰etre.
Degraduoti prad¢jo ne vien Indija; Gele¨ies am¨iuje degraduoja viskas: prƒye†ƒlpƒyu‰a‹ sabhya kalƒv asmin yuge janƒ‹ [ÀŽrŒmƒdBhƒgavatamÐ 1.1.10] Ä dabartiniame Kali am¨iuje trump¢ja gyvenimo
trukm¢, ¨mon¢s nesistengia pa¨inti sav¡s, o jei ir stengiasi, tai nei§vengiamai patenka ant me§ker¢s £vairaus plauko apgavikams. Kali-yuga Ä
visi§ko pagedimo am¨ius. Taigi Caitanyos Mahƒprabhu metodas Ä
giedoti ÀHare K‚‰†aÐ Ä vis¤ geriausias ir papras¦iausias:
harer nƒma harer nƒma
harer nƒmaiva kevalam
kalau nƒsty eva nƒsty eva
nƒsty eva gatir anyathƒ
ÀMłs¤ Kali am¨iuje vienintel¢ religija Ä §lovinti Vie§pat£, kartojant Jo
§vent vard . Taip moko visi apreik§tieji ra§tai. N¢ra kito kelio, n¢ra
kito kelio, n¢ra kito kelio.Ð Tai ÀB‚han-nƒradŒya Purƒ†osÐ posmas.
Harer nƒma harer nƒma harer nƒmaiva kevalam. Giedokite ÀHare
K‚‰†aÐ. Pasirinkimo n¢ra. Kalau nƒsty eva nƒsty eva nƒsty eva gatir
anyathƒ. ·iame Kali am¨iuje kito kelio pa¨inti save n¢ra. Ir su tuo mes
turime sutikti.
Pana§us posmas yra ir ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ. Dvyliktos Giesm¢s
tre¦iajame skyriuje pasakojama, k ParŒk‰itas Mahƒrƒja su¨inojo i§
Žukadevos GosvƒmŒ apie §io am¨iaus ydas. Visi §ie Kali am¨iaus simptomai dabar akivaizdłs. Ta¦iau baigiantis j¤ pokalbiui Žukadeva GosvƒmŒ pa¨ymi: kaler do‰a-nidhe rƒjann asti hy eko mahƒn gu†a‹ Ä
ÀBrangus karaliau, Kali am¨ius turi daugyb¡ yd¤, bet drauge jis dovanoja ir vien puiki galimyb¡.Ð Koki ? KŒrtanƒd eva k‚‰†asya muktasa…ga‹ para„ vrajet Ä ÀPapras¦iausiai giedodamas Hare K‚‰†a mantr ,
¨mogus i§sivaduoja ir sugr£¨ta pas Diev .Ð
·is błdas lengvai £gyvendinamas bei autoritetingas, ir kiekvienas gali
tuo £sitikinti tiesiog kartodamas mantr ir matydamas, kaip tobul¢ja.
K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas n¢ra kokia nors naujov¢, młs¤ £vesta ar
i§galvota. Jis atitinka Ved¤ principus, j£ pripa¨£sta tokie autoritetingi
ƒcƒryos, kaip Caitanya Mahƒprabhu ir kiti. Pats metodas visi§kai nesu158
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d¢tingas; j£ praktikuojant nieko neprarandama. Mes nereikalaujame
mokes¦io, nedaliname ¨mon¢ms u¨ pinigus slapt¤ mantr¤, ne¨adame, kad po pusme¦io jie taps Dievu. Ne. Tai, k siłlome, prieinama
visiems Ä vaikams, moterims, merginoms, vaikinams, vyresnio am¨iaus
¨mon¢ms; kiekvienas gali giedoti ir £sitikinti, kokie bus rezultatai.
Tur¢dami tok£ tiksl , Amerikoje mes £kłr¢me New V‚ndƒvan Ä
¨em¢s łkio bendruomen¡ Vakar¤ Vird¨inijoje, pradedame kurti ir
kitas dvasines bendruomenes Ä New NavadvŒp bei New Jagannƒth
Pur£. San Franciske mes prad¢jome kurti New Jagannƒth Pur£, ten
vyksta Ratha-yƒtros §vent¢s. ·iais metais Londone irgi £vyks mil¨ini§ka Ratha-yƒtros §vent¢. Joje dalyvaus trys ve¨imai Ä Jagannƒthos, Subhadros ir Balarƒmos, ir jie bus traukiami prie Temz¢s. Amerikie¦iai
pasiskolino Naujosios Anglijos ir Niujorko pavadinimus, tad kod¢l
negal¢t¤ błti ir New V‚ndƒvanos? Pirmiausia mes tur¢tum¢m stengtis £kurti New V‚ndƒvan , nes Vie§pats Caitanya pa¨ym¢jo: ƒrƒdhyo
bhagavƒn vrajea-tanayas tad-dhƒma v‚ndƒvanam Ä ÀK‚‰†a, Nandos
Mahƒrƒjos słnus, gyvenantis Vrajabhłmio V‚ndƒvana-dhƒmoje, yra
auk§¦iausia garbinama Dievyb¢. Garbinimo verta ir Jo gimtoji ¨em¢,
V‚ndƒvana.Ð Vakaruose vaikinai ir merginos priima K‚‰†os s mon¡, ir
jiems reik¢t¤ tur¢ti savo V‚ndƒvan . Svamis KŒrtanƒnanda, su kuriuo
mes prie§ por met¤ lank¢m¢s V‚ndƒvanoje, ¨ino, kaip ji atrodo.
Tod¢l a§ £pareigojau j£ pastatyti bent septynias §ventyklas. V‚ndƒvanoje yra per penkis tłkstan¦ius Rƒdhƒ-K‚‰†os §ventykl¤, bet svarbiausios Ä septynios. Jas pastat¢ Gosvƒmiai. Młs¤ programa Ä gyventi
New V‚ndƒvanoje, verstis ¨em¢s łkiu, auginti karves ir taip spr¡sti
ekonomines problemas, be to, taikiai praktikuoti K‚‰†os s mon¡, giedoti ÀHare K‚‰†aÐ. Tokia V‚ndƒvanos programos esm¢. Yuktƒhƒravihƒrasya . . . yogo bhavati du‹kha-hƒ. [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 6.17] ¸mogaus
gyvyb¢s forma skirta ne dirbtiniams poreikiams skatinti. Mes turime
pasitenkinti tik tuo, ko reikia gyvybei palaikyti, o likus£ laik ugdyti
savyje K‚‰†os s mon¡, kad palikus dabartin£ kłn netekt¤ dar kart
gauti materialaus kłno ir kad gal¢tume sugr£¨ti namo, atgal pas Diev .
Toks tur¢t¤ błti ¨mogaus motto.
Materialus gyvenimas Ä tai valgymas, miegas, poravimasis ir savigyna, ta¦iau dvasinis gyvenimas tuo neapsiriboja. Tuo ir skiriasi ¨mogus
nuo gyvulio. Valgyti, miegoti, poruotis ir gintis Ä tai gyvuli§ko gyvenimo norma. ·uo ¢da Ä ¨mogus valgo. ¸mogus miega Ä §uo taip
pat miega. ¸mogus gyvena lytin£ gyvenim , §uo irgi. ·uo ginasi kaip
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gali, ¨mogus irgi ginasi kaip gali (pavyzd¨iui, atomin¢mis bombomis).
·ie keturi poreikiai błdingi ir ¨mogui, ir gyvuliui. Pataikavimas jiems
yra ne civilizuoto ¨mogaus, o gyvulio po¨ymis. Civilizuotumas Ä tai
athƒto brahma-jijŠƒsƒ. Pirmasis ÀVedƒnta-słtrosÐ aforizmas skelbia:
athƒto brahma-jijŠƒsƒ Ä ÀAt¢jo laikas teirautis apie Brahman .Ð ·tai
kas yra ¨mogaus gyvenimas. Kol ¨mogus nesidomi dvasiniais dalykais Ä
jijŠƒsu‹ reya uttamam, tol jis yra gyvulys, nes gyvena tesivadovaudamas jau min¢taisiais keturiais principais. J£ tur¢t¤ dominti, kod¢l jam
reikia k¡sti gimim , mirt£, senatv¡ bei ligas. Ar yra nuo j¤ koks vaistas? ·tai tie klausimai, kuriuos mes tur¢tume kelti. Toks tur¢t¤ błti
¨mogaus gyvenimas, dvasinis gyvenimas.
Dvasinis gyvenimas Ä tai ¨mogaus gyvenimas, o materialus gyvenimas skirtas gyvuliams. Nei daugiau, nei ma¨iau. Savo gyvenim
mes privalome tvarkyti taip, kaip siłlo ÀBhagavad-gŒtƒÐ. Yuktƒhƒravihƒrasya. Pavyzd¨iui, tai, kad a§ ruo§iuosi gyventi dvasi§kai, jokiu
błdu nerei§kia, jog liausiuosi valg¡s. Anaiptol, tiesiog mityb reikia
reguliuoti. ÀBhagavad-gŒtƒÐ mums nurodo, koks maistas priklauso
auk§¦iausiai rł§iai Ä dorybei, koks maistas Ä aistros gu†ai ir koks
maistas yra ¨emiausios rł§ies Ä błdingas nei§manymo gu†ai. Mes
privalome pakilti £ satvi§kos (doros) ¨moni¤ civilizacijos lyg£ ir
atgaivinti savyje transcendentin¡, t. y. K‚‰†os s mon¡. Viskas apra§yta
ƒstrose. Deja, mes neklausiame j¤ patarimo.
eva„ prasanna-manaso
bhagavad-bhakti-yogata‹
bhagavat-tattva-vijŠƒna„
mukta-sa…gasya jƒyate
[ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ 1.2.20]
Nei§sivadavus i§ trij¤ materialios gamtos gu†¤ nelaisv¢s, suprasti Diev
ne£manoma. Prasanna-manasa‹. Mes tur¢tume błti Brahman suvokusios sielos. Brahma-bhta‹ prasannƒtmƒ na ocati na kƒ…k‰ati.
[ÀBhagavad-gŒtƒÐ 18.54] To moko ƒstros, tod¢l mes turime £siklausyti £ j¤ pamokymus ir pamokslauti. Tai i§mintingo ¨mogaus pareiga.
Daugelis ¨moni¤ ¨ino, kad Dievas yra didis, ta¦iau jie ne¨ino tikrosios
Jo didyb¢s. ¸ini¤ apie Dievo didyb¡ galima pasisemti Ved¤ ra§tuose.
Tokia yra młs¤ pareiga §iame Gele¨ies am¨iuje: hari-kŒrtana, para„
vijayate rŒ-k‚‰†a-sa…kŒrtanam Ä Auk§¦iausiojo §lovinimas.
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Ar gali meditacija i§spr¡sti ms¤ kasdienines problemas? Ar egzistuoja
pomirtinis gyvenimas? Ar narkotikai gali pad¢ti pa¨inti save? rŒla
Prabhupƒda atsak¢ £ visus §iuos klausimus Durbano ÀNatal MercuryÐ
laikra§¦io korespondentui Billui Faillui 1976 metais, savo vizito £ Piet¤
Afrik metu.
rŒla Prabhupƒda: K‚‰†a Ä tai Dievo vardas, kuris rei§kia Àvis¤ ¨aviausiasÐ. Kas n¢ra vis¤ ¨aviausias, tas negali błti Dievas. Tad K‚‰†os
s mon¢ yra Dievo £sis moninimas. Visi mes esame ma¨ut¢s Dievo
dalel¢s, kokybi§kai tapa¦ios Dievui. Mes, gyvosios esyb¢s, Ä tarsi aukso
kruopelyt¢s, o Dievas Ä kaip did¨iulis aukso grynuolis .
Mr. Faillas: Kitaip sakant, mes pana§łs £ kibirk§tis liepsnoje?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Ir pati liepsna, ir kibirk§tis yra ugnis, ta¦iau
liepsna didel¢, o kibirk§tis labai ma¨a. Vienintelis skirtumas tas, kad
ry§ys tarp liepsnos ir kibirk§ties laikinas, o młs¤ ry§ys su Dievu
am¨inas, nors §i akimirk , d¢l s ly¦io su materialia energija, mes
apie j£ ir u¨mir§ome. U¨mar§umas Ä vienintel¢ vis¤ młs¤ problem¤
prie¨astis. Jeigu mes sugeb¢sime atgaivinti savyje pirmaprad¡ Dievo
s mon¡, tada błsime laimingi. Tokia ir yra visos K‚‰†os s mon¢s esm¢.
K‚‰†os s mon¢ Ä geriausias błdas młs¤ pirmapradei Dievo s monei
atgaivinti. Sav¡s pa¨inimo błd¤ yra £vairi¤, ta¦iau dabartiniame Kali
am¨iuje ¨mon¢s labai puol¡ ir jiems reikia paprasto metodo Ä K‚‰†os
s mon¢s. Dabar ¨mon¢s mano, kad j¤ problemas i§spr¡s tariamasis
materialus progresas, ta¦iau tai netiesa. Tikrasis sprendimas Ä £sis moninti K‚‰† ir taip i§sivaduoti i§ materialios egzistencijos. Mes esame
am¨ini, nes am¨inas yra Dievas, ta¦iau materialios aplinkyb¢s ver¦ia
mus manyti: ÀA§ esu kłnas.Ð ·tai kod¢l kaskart tenka vien kłn
keisti kitu. Tai nei§manymo rezultatas. I§ tikro mes esame ne kłnai,
o dvasin¢s kibirk§tys, neatsiejamos Dievo dalel¢s.
Mr. Faillas: Vadinasi, kłnas Ä savoti§kas sielos ne§¢jas?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Jis tarsi automobilis. Automobilis padeda
mums keliauti i§ vienos vietos £ kit . Taip lygiai materialiame gyveni161
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me £vairios proto kuriamos id¢jos ver¦ia mus beie§kant laim¢s nuolat
keisti błv£. Ta¦iau mes nebłsime laimingi tol, kol nesurasime savo tikrosios vietos, kol nesuprasime, kad visi mes esame neatsiejamos Dievo
dalel¢s, o tikroji młs¤ priederm¢ Ä bendrauti su Dievu ir bendradarbiaujant su Juo pad¢ti visoms gyvoms esyb¢ms. Civilizuoto ¨mogaus
pavidalas te£gyjamas po ilgos evoliucijos, per¢jus per 8 400 000 gyvyb¢s
rł§i¤. Taigi jei nepasinaudosime civilizuota ¨mogaus forma ir nesuprasime, kas yra Dievas, kas esame mes ir kokie młs¤ santykiai su Juo, o
tik tu§¦iai leisime §£ gyvenim , bastydamiesi kaip kat¢s ir §unys ir ie§kodami vien jutimini¤ malonum¤, Ä praleisime re¦iausi prog . K‚‰†os
s mon¢s jud¢jimas pa§auktas mokyti ¨mones, kaip tinkamai panaudoti
¨mogaus gyvyb¢s form , stengiantis suprasti Diev bei młs¤ santykius
su Juo.
Mr. Faillas: Jei tinkamai nepanaudosime §io gyvenimo, ar gausime dar
vien §ans kit gyvenim ?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Kokie bus jłs¤ norai mirties akimirk , tok£
kłn ir gausite. Ta¦iau n¢ra joki¤ garantij¤, kad tai bus ¨mogaus
kłnas. Kaip jau ai§kinau, gyvyb¢s form¤ yra 8 400 000. Koki jłs gausite Ä lems psichin¢ błsena mir§tant. Młs¤ mintys mirties akimirk
priklauso nuo to, kaip mes nugyvenome savo gyvenim . Kol młs¤
s mon¢ materiali, tol młs¤ veiksmus kontroliuoja materiali gamta, o
j valdo trys gu†os: doryb¢, aistra ir nei§manymas. ·ios gu†os Ä tarytum trys pagrindin¢s spalvos: geltona, raudona ir m¢lyna. Mai§ant raudon , gelton ir m¢lyn spalvas, galima gauti milijonus spalv¤, lygiai
taip susimai§o ir gamtos gu†os, sukurdamos £vairiausias gyvyb¢s rł§is.
Nor¢dami sustabdyti gimimo ir mirties pasikartojim £vairiose gyvyb¢s
formose, mes turime pakilti vir§ materialios gamtos skraist¢s ir pasiekti
grynosios s mon¢s lyg£. Ta¦iau jei mes nesuvoksime transcendentinio
K‚‰†os s mon¢s mokslo, mirties metu błsime priversti pereiti £ kit
kłn Ä geresn£ ar blogesn£ u¨ t , kur£ turime dabar. Jei mes ugdysime doryb¢s gu†os savybes, pakilsime £ auk§tesn¡ planet¤ sistem , kur
tobulesnis ir gyvenimas. Jei puosel¢sime aistros gu†os savybes, młs¤
dabartin¢ błkl¢ nepakis. Ta¦iau jei per nei§manym padarysime nuod¢ming¤ darb¤ ir pa¨eisime gamtos d¢snius, degraduosime iki gyvuli¤
ar augal¤ gyvyb¢s form¤. Po to v¢l reik¢s tobul¢ti iki gausime ¨mogaus pavidal , o tai gali u¨trukti milijonus met¤. Tod¢l ¨mogui błtinas
atsakomyb¢s jausmas. Jam reikia pasinaudoti ta reta galimybe, kuri
teikia ¨mogaus gyvenimas Ä suprasti savo ry§£ su Dievu ir atitinkamai
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veikti. Tada jis gal¢s i§trłkti i§ gimimo ir mirties rato Ä nutraukti
kelion¡ per £vairias gyvyb¢s formas ir sugr£¨ti namo, atgal pas Diev .
Mr. Faillas: Ar jłs manote, kad transcendentin¢ meditacija padeda
¨mon¢ms?
rŒla Prabhupƒda: ¸mon¢s ne¨ino, kas yra tikroji meditacija. J¤ meditacija yra papras¦iausias farsas Ä eilin¢ tariam¤j¤ svƒmi¤ ir yog¤ apgavyst¢. Jłs man¡s klausiate, ar meditacija padeda ¨mon¢ms, bet ar
¨inote, kas yra meditacija?
Mr. Faillas: Proto nuraminimas, pastangos sukaupti d¢mes£ ir niekur
jo neatitraukti.
rŒla Prabhupƒda: Ir koks gi susikaupimo objektas?
Mr. Faillas: Ne¨inau.
rŒla Prabhupƒda: Taigi visi tik ir §neka apie meditacij , ta¦iau niekas
ne¨ino, kas tai yra. Tie apgavikai vartoja ¨od£ ÀmeditacijaÐ, o koks
tikrasis meditacijos objektas Ä ne¨ino. Jie papras¦iausiai pu¦ia migl
£ akis.
Mr. Faillas: Galbłt meditacija jau tuo ir vertinga, kad ji i§moko
¨mones teisingai m styti?
rŒla Prabhupƒda: Ne. Tikroji meditacija rei§kia pasiekti toki błkl¡,
kai protas ÀprisotinamasÐ Dievo s mon¢s. Ta¦iau kaip galima medituoti, ne¨inant, kas yra Dievas? Be to, §iame am¨iuje ¨mogaus protas
toks neramus, kad jis negali susikoncentruoti. Man teko steb¢ti t vadinam j£ meditacijos seans : ¨mon¢s papras¦iausiai miegojo ir knark¢.
Deja, dangstydamiesi Dievo s mone ar Àsav¡s pa¨inimuÐ, labai daug
apgavik¤ reklamuoja nekanoninius meditacijos metodus, nesiremdami autoritetingomis Ved¤ i§minties knygomis. Tai tik dar viena
eksploatavimo forma.
Mr. Faillas: O kaip d¢l kit¤ mokytoj¤, pavyzd¨iui, Uspenskio ir
Gurd¨ijevo? Praeityje £ Vakarus jie atne§¢ ¨ini , pana§i £ jłs¤.
rŒla Prabhupƒda: Norint su¨inoti, ar jie nenukrypo nuo Ved¤ norm¤,
reik¢t¤ smulkiai i§nagrin¢ti j¤ mokymus. Dievo s mon¢, lygiai kaip
medicina ar kitas dalykas, yra mokslas. Jis negali skirtis d¢l to, kad j£
d¢sto skirtingi ¨mon¢s. Du plius du visada keturi, o ne penki ar trys.
Tai mokslas.
Mr. Faillas: Ar jłs nemanote, kad ir kiti gal¢jo mokyti tikrojo Dievo
s mon¢s metodo?
rŒla Prabhupƒda: Smulkiai nei§nagrin¢jus j¤ mokym¤, labai sunku
błt¤ k nors pasakyti. Juk tiek daug yra apgavik¤.
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Mr. Faillas: Kurie visk daro d¢l pinig¤.
rŒla Prabhupƒda: Tiktai. Jie neturi kanoninio metodo. Tod¢l mes
ÀBhagavad-gŒt Ð pateikiame toki , kokia ji yra, be joki¤ asmenini¤
interpretacij¤. Tokia yra norma.
Mr. Faillas: Taip, jei pradedama ties gra¨inti, ji nei§vengiamai
i§kraipoma.
rŒla Prabhupƒda: K‚‰†os s mon¢ Ä ne naujas metodas. Jis be galo
senas ir kanoninis. Jo negalima keisti. Vos tik jłs pam¢ginsite tai
padaryti, jis neteks galios. T jo gali gal¢tume palyginti su elektros
energija. Norint pagaminti elektros energij , błtina laikytis tam tikr¤
taisykli¤, teisingai i§d¢styti teigiamus ir neigiamus polius. Negalima
surinkti generatoriaus kaip §aus £ galv ir tik¢tis pagaminti elektros
energij . Analogi§kai egzistuoja ir kanoninis metodas, leid¨iantis suprasti K‚‰†os s mon¢s filosofij , kuri perteikia tikrieji autoritetai. Jei
laikysim¢s j¤ nurodym¤, §is metodas bus veiksmingas. Deja, §iuolaikinis ¨mogus serga viena pavojingiausi¤ lig¤: jis vadovaujasi vien savo
u¨gaidomis. Niekas nenori laikytis kanoninio metodo reikalavim¤. ·tai
kod¢l visus persekioja nes¢km¢s ir dvasin¢je, ir materialioje sferoje.
Mr. Faillas: Ar K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas ple¦iasi?
rŒla Prabhupƒda: O taip, labai. Jłs turbłt nustebsite su¨inoj¡s, kad
knygas mes pardavin¢jame de§imtimis tłkstan¦i¤ egzempliori¤. Mes
esame i§leid¡ apie penkiasde§imt knyg¤, ir daugelis bibliotekinink¤
bei koled¨¤ d¢stytoj¤ labai jas vertina, nes, iki joms pasirodant, pana§i
literatłra neegzistavo. Tai naujas ind¢lis £ pasaulio kultłrin£ gyvenim .
Mr. Faillas: Berods, K‚‰†os s mon¢ reikalauja nusiskusti galv
ir d¢v¢ti §afrano [oran¨inius] drabu¨ius. Kaip paprastas ¨mogus,
paskend¡s §eimyniniuose rłpes¦iuose, gali j praktikuoti?
rŒla Prabhupƒda: ·afrano drabu¨iai ir galvos skutimas Ä ne esminiai
dalykai, nors jie sukuria palank¤ proto nusiteikim . ·tai kareivis:
kai u¨sivelka uniform , jis £gauna j¢g¤ Ä jau¦iasi es s tikras kareivis.
Ta¦iau ar tai rei§kia, kad be uniformos jis negali kautis? Ne. Taip ir
Dievo s monei negali błti klił¦i¤ Ä j galima atgaivinti bet kuriomis
aplinkyb¢mis. Ta¦iau tam tikros aplinkyb¢s skatina §£ proces . Tod¢l
mes ir rekomenduojame, kaip gyventi, kaip rengtis, k valgyti ir taip
toliau. Visa tai padeda praktikuojant K‚‰†os s mon¡, bet n¢ra esminis
dalykas.
Mr. Faillas: Vadinasi, galima błti K‚‰†os s mon¢s pasek¢ju ir gyventi
normal¤ kasdienin£ gyvenim ?
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rŒla Prabhupƒda: Taip.
Mr. Faillas: O kaip d¢l narkotik¤? Ar jie padeda patirti Diev ?
rŒla Prabhupƒda: Jei narkotikai pad¢t¤ patirti Diev , jie błt¤ stipresni u¨ Diev . Argi galima su tuo sutikti? Narkotikai Ä tai chemin¢s
med¨iagos, jie materialłs. Kaip materiali med¨iaga gali pad¢ti patirti Diev , kuris yra absoliu¦iai dvasi§kas? Tai ne£manoma. Tai, kas
patiriama vartojant narkotikus, t¢ra savoti§ka apsvaigimo forma arba
haliucinacija; tai n¢ra Dievo suvokimas.
Mr. Faillas: Ar jłs manote, kad didieji mistikai, gyven¡ senov¢je, i§
tikr¤j¤ mat¢ dvasin¡ kibirk§t£, apie kuri jłs kalb¢jote?
rŒla Prabhupƒda: K jus turite galvoje, sakydamas ÀmistikaiÐ?
Mr. Faillas: Taip vadina ¨mones, patyrusius kitus realyb¢s matavimus.
rŒla Prabhupƒda: Mes nevartojame ¨od¨io ÀmistikasÐ. Młs¤ realyb¢ Ä Dievo patyrimas. Jis patiriamas pasiekus dvasin£ lygmen£. Kol
gyvenim suprantame kłni§kai, mes i§manome tik tai, kas susij¡ su
jutiminiais malonumais, nes kłn sudaro jutimai. Kai pakylame vir§
kłni§ko lygio ir pajuntame, jog jutim¤ veiklos centras yra protas, mes
imame protin£ lygmen£ laikyti galutiniu sav¡s pa¨inimo etapu. Tai proto
lygmuo. I§ proto lygmens galima pakilti iki intelekto lygmens, o i§ jo Ä
£ transcendentin£ lygmen£. Gal¤ gale mes galime pakilti net auk§¦iau
transcendentinio lygmens ir pasiekti brand¤, dvasin£ lygmen£. Tokie
yra Dievo patyrimo etapai. Ta¦iau §iame am¨iuje ¨mon¢s yra ¨emai
puol¡, tod¢l ƒstros [§ventra§¦iai] duoda jiems ypating patarim : kartojant §ventus Dievo vardus ÀHare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a,
Hare Hare / Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare HareÐ, tuoj
pat pasiekti dvasin£ lygmen£. Jei tai darysime dvasiniu lygmeniu, savo
dvasin¡ esm¡ pa¨insime akimirksniu. Tada Dievo patyrimo proces
labai greitai apvainikuos s¢km¢.
Mr. Faillas: ·iandien daug kas kalba, jog tiesos turime ie§koti veikiau
savyje nei i§or¢je Ä jutiminiame pasaulyje.
rŒla Prabhupƒda: ¸velgti £ save Ä tai ¨inoti, jog esi dvasin¢ siela.
Nesuprantant, kad esi ne kłnas, o siela, negali błti ir kalbos apie
¨velgim £ save.
Pirmiausia mes tur¢tume analizuoti: ÀAr a§ kłnas, ar ka¨kas, kas
glłdi tame kłneÐ? Deja, §i disciplina ned¢stoma jokioje mokykloje,
koled¨e ar universitete. Visi mano: ÀA§ esu kłnas.Ð Pavyzd¨iui, Piet¤
Afrikoje visi ¨mon¢s mano: ÀA§ esu Piet¤ Afrikos gyventojas, tie indai,
o anie graikaiÐ ir t. t. I§ ties¤ visame pasaulyje vie§patauja kłni§ka
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błties samprata. K‚‰†os s mon¢ prasideda, kai pakylama vir§um §ios
sampratos.
Mr. Faillas: Vadinasi, pirmiausia reikia pripa¨inti dvasin¢s kibirk§ties
egzistavim ?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Pirmas ¨ingsnis Ä tai pripa¨inti, kad kłne
egzistuoja dvasin¢ siela. Nesupratus §io paprasto dalyko, negali błti ir
kalbos apie dvasin£ tobul¢jim .
Mr. Faillas: Jłs kalbate apie grynai intelektualin£ supratim ?
rŒla Prabhupƒda: I§ prad¨i¤ taip. Pa¨inimas błna dvejopas: teorinis
ir praktinis. Pirmiausia dvasin£ moksl reikia ai§kintis teori§kai; po to,
veikiant dvasiniu lygmeniu, art¢jama prie praktinio pa¨inimo.
Deja, §iandien beveik visi skendi kłni§kos błties sampratos patamsiuose. Tod¢l młs¤ jud¢jimas labai svarbus: jis gali i§vesti civilizuotus
¨mones i§ tamsos. Kol gyvenimas suprantamas kłni§kai, ¨mon¢s yra
n¢ kiek ne geresni u¨ gyvulius. ÀA§ §uoÐ, Àa§ kat¢Ð, Àa§ karv¢.Ð Taip
m sto gyvuliai. Pamat¡s praeiv£, §uo ima loti, nes mano: ÀA§ §uo, a§
esu ¦ia, kad saugo¦iau.Ð O jei a§ imsiu m styti kaip §uo ir §aukti ant
u¨sienie¦i¤: ÀKo tu atkeliavai £ §i §al£? Ko lendi £ mano valdas?Ð Ä
kuo skirsiuos nuo §uns?
Mr. Faillas: Niekuo. ·iek tiek pakeiskime pokalbio tem . Ar norint
gyventi dvasi§kai, błtina laikytis tam tikros mitybos sistemos?
rŒla Prabhupƒda: Taip. ·is metodas skirtas vien tik apsivalyti, o
mityba Ä sudedamoji apsivalymo dalis. Man regis, jłs turite posak£:
ÀK valgai, tas ir esiÐ, ir tai tiesa. Młs¤ kłno sandar ir psichin¡
błkl¡ lemia tai, kaip mes maitinam¢s. Tod¢l ƒstros rekomenduoja:
nori suvokti K‚‰† Ä valgyk liku¦ius nuo K‚‰nos stalo. Jei jłs suvalgysite tuberkulioze sergan¦io ligonio maisto liku¦ius, apsikr¢site tuberkulioze. O jei valgote k‚‰†a-prasƒdam, jłs u¨sikre¦iate K‚‰†os s mone.
Taigi młs¤ metodas Ä nevalgyti pirmam. Maist mes pirmiausia pasiłlome K‚‰†ai, o tik po to valgome. Tai padeda mums tobul¢ti K‚‰†os
s mon¢je.
Mr. Faillas: Jłs visi vegetarai?
rŒla Prabhupƒda: Taip, nes K‚‰†a yra vegetaras. K‚‰†a gali valgyti
visk Ä juk Jis Dievas. Ta¦iau ÀBhagavad-gŒtojeÐ [9.26] Jis sako: ÀJei
kas su meile ir atsidavimu pasiłlys Man lapel£, g¢l¡, vaisi¤ ar vandens,
A§ priimsiu auk .Ð Jis nesako: ÀDuokit Man m¢sos ir vyno.Ð
Mr. Faillas: O kaip d¢l rłkal¤?
rŒla Prabhupƒda: Rłkalai Ä taip pat yra svaiginimosi priemon¢. Mes
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jau esame apsvaig¡ nuo kłni§kos błties sampratos, o jei dar labiau
svaiginsim¢s Ä apskritai pra¨łsime.
Mr. Faillas: Jłs norite pasakyti, kad tokie dalykai, kaip m¢sa, alkoholis
ir tabakas tiktai sustiprina kłni§k s mon¡?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Tarkim, jłs sergate ir norite pasveikti. Tada
tur¢tum¢t laikytis gydytojo nurodym¤. Jei jis sako: ÀTokio maisto valgyti negalima, valgykite tik tok£Ð, Ä jłs turite laikytis jo reikalavim¤.
Taigi ir mes nurodome, kaip i§sigydyti nuo kłni§kos błties sampratos:
kartokite ÀHare K‚‰†aÐ, klausykit¢s pasakojim¤ apie K‚‰†os darbus ir
valgykite k‚‰†a-prasƒdam. ·is gydymas Ä tai K‚‰†os s mon¢s metodas.
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VI
Materialios problemos
ir j¤ dvasinis sprendimas

Kaip kovoti su
nusikalstamumu?
Kasmet pasaulyje i§leid¨iama vis daugiau pinig¤ kovai su
nusikalstamumu. Ir vis d¢lto, nepaisant §i¤ pastang¤, nusikalstamumo
kreiv¢ nuolat kyla. Ypa¦ nekontroliuojamas nusikalstamumas tapo
Amerikos valstybin¢se mokyklose. Pokalbyje su leitenantu Davidu
Mozee (¶ikagos policijos skyriaus pareignu, atsakingu u¨ ry§ius
su spauda), kuris £vyko 1975 m. liepos m¢nes£, rŒla Prabhupƒda
pasil¢ nuostabiai paprast ir lengvai £gyvendinam , atrodyt¤,
nei§sprend¨iamos nusikalstamumo problemos sprendim .
Leitenantas Mozee: ¸inau, jog turite id¢j¤, kurios gal¢t¤ pad¢ti mums
u¨kertant keli nusikalstamumui. Man błt¤ labai £domu apie jas
i§girsti.
rŒla Prabhupƒda: Doras ¨mogus nuo nusikalt¢lio skiriasi tuo, kad
doro ¨mogaus §irdis Ä tyra, o nusikalt¢lio §irdis Ä kupina ne§varybi¤. Tos ne§varyb¢s yra tarytum liga, kuri rei§kiasi nusikalt¢lio §irdyje nesuvaldoma aistra ir goduliu. ·iandien ja serga dauguma ¨moni¤,
tod¢l nusikalstamumas yra labai paplit¡s. Kai ¨mon¢s i§plaus i§ §irdies vis purv , nusikalstamumo nebeliks. Papras¦iausias apsivalymo błdas Ä susirinkti visiems kartu ir giedoti §ventus Dievo vardus.
·vent¤ Dievo vard¤ giedojimas vadinasi sa…kŒrtana. Ji yra młs¤ K‚‰†os
s mon¢s jud¢jimo pagrindas. Taigi, norint u¨kirsti nusikalstamumui
keli , reikia rengti masines sa…kŒrtanas. Kolektyvinis §vento Dievo
vardo giedojimas apvalys vis¤ §irdis nuo ne§varybi¤ ir tada nebebus
nusikaltim¤.
Leitenantas Mozee: Ar jłs nematote skirtum¤ tarp nusikalstamumo
Jungtin¢se Valstijose ir jłs¤ gimtin¢je, Indijoje?
rŒla Prabhupƒda: K jłs laikote nusikaltimu?
Leitenantas Mozee: Bet kok£ kito ¨mogaus teisi¤ pamynim .
rŒla Prabhupƒda: Mes irgi taip suprantame nusikaltim . Upani‰adose
sakoma: iƒvƒsyam ida„ sarvam Ä ÀViskas yra Dievo.Ð Taigi kiekvienas turi teis¡ naudotis tuo, kas jam Dievo duota, bet neturi teis¢s k¢sin171
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tis £ kit¤ nuosavyb¡. Prie§ingu atveju jis tampa nusikalt¢liu. I§ tikr¤j¤
pats pirmutinis nusikaltimas Ä tai, kad jłs, amerikie¦iai, manote, jog
Amerikos ¨em¢ priklauso jums. Prie§ du §imtus met¤ ji nebuvo jłs¤,
bet jłs atvykote ¦ia i§ kit¤ pasaulio kra§t¤ ir paskelb¢te j savo ¨eme. O
juk tai Dievo ¨em¢ ir ji priklauso visiems, nes visi esame Dievo vaikai.
Ta¦iau dauguma ¨moni¤ apie Diev neturi jokio supratimo. Dabar i§
esm¢s visi yra bedieviai. Tod¢l ¨mones reikia mokyti myl¢ti Diev .
Amerikos vyriausyb¢s devizas: ÀIn God we trustÐ (ÀPasikliaujame
DievuÐ). Ar ne tiesa?
Leitenantas Mozee: Taip.
rŒla Prabhupƒda: Ta¦iau kur dabar galima mokytis apie Diev ?
Pasikliauti Ä labai gerai, ta¦iau viltis greitai i§bl¢s, jei ji nepagr£sta
mokslin¢m ¨iniom apie Diev . Galima ¨inoti, kad turi t¢v , ta¦iau kol
ne¨inai kas jis, ¨inojimas n¢ra tobulas. Taigi mokslas apie Diev niekur
ned¢stomas.
Leitenantas Mozee: Jłs¤ nuomone, §is trłkumas yra błdingas tiktai
Jungtin¢ms Valstijoms?
rŒla Prabhupƒda: Ne. Visiems kra§tams. Am¨ius, kuriame mes gyvename, vadinasi Kali-yuga Ä am¨ius, kai Dievas u¨mir§tas. Tai savitarpio
nesusipratim¤ ir kivir¦¤ am¨ius, o ¨moni¤ §irdys kupinos ne§varybi¤.
Ta¦iau Dievas yra toks galingas, kad, giedodami §vent Jo vard , mes
apsivalome, kaip kad apsival¢ ir atsikrat¢ blog¤ £pro¦i¤ mano mokiniai.
Młs¤ jud¢jimas grind¨iamas §vento Dievo vardo kartojimo principu.
·i galimyb¡ mes suteikiame visiems, nieko nei§skirdami. ¸mon¢s
gali ateiti £ młs¤ §ventykl , giedoti Hare K‚‰†a mantr , pasivai§inti prasƒdam* ir taip palengva valytis. Taigi, jei vald¨ios vyrai suteikt¤ mums §iek tiek galimybi¤, mes gal¢tume rengti masin¡ sa…kŒrtan .
Tada, be joki¤ abejoni¤, pasikeist¤ visuomen¢s veidas.
Leitenantas Mozee: Jei teisingai jus suprantu, sere, jłs teigiate, kad
reikia ypating d¢mes£ skirti gr£¨imui prie religijos princip¤.
rŒla Prabhupƒda: ¸inoma. Kuo skiriasi gyvulys nuo ¨mogaus, kuriam
n¢ motais jokios religijos normos? ¸mogus gali suprasti religij , bet ne
§uo. Tuo jie ir skiriasi. Taigi, jei visuomen¢je ¨mon¢s yra §un¤ ir ka¦i¤
lygio, ar tokioje visuomen¢je galima tik¢tis taikos ir ramyb¢s? Suleiskit £ vien kambar£ tuzin §un¤ Ä ar bus tarp j¤ santarv¢? Lygiai taip

* Maistas, paaukotas Auk§¦iausiam Vie§pa¦iui.
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negalima tik¢tis ramyb¢s ir ¨moni¤ bendrijoje, kurios nari¤ m stysena
yra §uns lygio.
Leitenantas Mozee: Jei kai kurie mano klausimai skamba nepagarbiai,
tai tik d¢l to, kad a§ ne visi§kai suprantu jłs¤ religinius £sitikinimus.
A§ visai nenoriu błti jums nepagarbus.
rŒla Prabhupƒda: Mano religiniai £sitikinimai ¦ia niekuo d¢ti. A§ tik
nurodau skirtum tarp gyvulio ir ¨mogaus. Gyvuliai vargu ar gali k
nors su¨inoti apie Diev , o ¨mon¢s gali. Ta¦iau jei ¨mon¢ms nesuteikiama galimyb¢ su¨inoti apie Diev , jie auk§¦iau ka¦i¤ ir §un¤ lygio
nepakyla. Taika tarp ka¦i¤ ir §un¤ ne£manoma. Tad valstyb¢s pareiga Ä rłpintis, kad ¨mon¢s błt¤ mokomi, kaip pa¨inti Diev . Kitaip
nesutarim¤ nei§vengsime, nes be Dievo s mon¢s skirtumo tarp ¨mogaus ir §uns n¢ra: §uo ¢da Ä mes valgom, §uo miega Ä mes miegam, §uo
poruojasi, mes irgi lyti§kai bendraujame, §uo ginasi, ir mes darome t
pat£. ·ie po¨ymiai mums bendri. Vienintelis skirtumas tas, kad §uniui
nepaai§kinsi apie jo ry§£ su Dievu, o ¨mogui Ä galima.
Leitenantas Mozee: Ar taika n¢ra gr£¨imo £ religij pirmutin¢ s lyga?
Ar nereik¢t¤ pirmiausia pasiekti, kad £sivie§pataut¤ taika?
rŒla Prabhupƒda: Ne, ne, ¦ia ir yra problema. Dabar niekas gerai
ne¨ino, kas yra religija. Religija rei§kia gyvenim vadovaujantis Dievo
£statymais. Lygiai taip ir s voka Àdoras pilietisÐ rei§kia tai, kad pilietis
laikosi valstyb¢s £statym¤. Apie Diev niekas neturi jokio supratimo,
taigi niekas nei§mano ir Jo £statym¤, arba religijos prasm¢s. Tokia yra
nłdienos visuomen¢s błkl¢. ¸mon¢s pamir§ta religij , laiko j savoti§ku tik¢jimu. Tik¢jimas gali błti aklas. ¸odis Àtik¢jimasÐ neatspindi
tikrosios religijos esm¢s. Religija yra Dievo duoti £statymai, o kas j¤
laikosi, yra religingas Ä nesvarbu, ar jis błt¤ krik§¦ionis, induistas, ar
musulmonas.
Leitenantas Mozee: Kad ir kaip a§ gerbiu Indij , ta¦iau dabar §ioje
§alyje, kur religijos papro¦i¤ buvo laikomasi nuo am¨i¤, pastebimas ne
gr£¨imas prie dvasinio gyvenimo, o nutolimas nuo jo, ar ne tiesa?
rŒla Prabhupƒda: Taip, bet d¢l to kaltas blogas vadovavimas. O
§iaip Indijos ¨moni¤ dauguma yra visi§kai £sis moninusi Diev ir stengiasi laikytis Dievo £statym¤. ¶ia, Vakaruose, net stambi¤ koled¨¤
profesoriai netiki Diev ar pomirtin£ gyvenim . O Indijoje Diev ir
pomirtin£ gyvenim tiki net did¨iausias varg§as. Jis ¨ino, kad nusid¢j¡s
tur¢s atkent¢ti, o jei elgsis dorovingai, patirs laim¡. Dar ir §iandien,
d¢l ko nors labai nesutardami, kaimo ¨mon¢s eina spr¡sti nesutari173
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m¤ £ §ventykl , nes kiekvienas ¨ino, kad oponentas nei§dr£s meluoti
Dievybi¤ akivaizdoje. Taigi apskritai Indija vis dar a§tuoniasde§im¦ia
procent¤ religinga. Gimti Indijoje Ä ypatinga privilegija, bet ir didel¢
atsakomyb¢. ŽrŒ Caitanya Mahƒprabhu sak¢:
bhƒrata-bhmite haila manu‰ya-janma yƒra
janma sƒrthaka kari' kara para-upakƒra
[ÀCaitanya-caritƒm‚taÐ, À“diÐ 9.41]
Kiekvienas Indijoje gim¡s ¨mogus privalo savo gyvenim padaryti
tobul , £sis monindamas K‚‰† . O tai pasiek¡s, jis turi skleisti K‚‰†os
s mon¡ visame pasaulyje.
Leitenantas Mozee: Sere, yra tokia krik§¦ioni¤ patarl¢, kuri sako,
kad kupranugariui lengviau pral£sti pro adatos skylut¡, negu turtuoliui stoti prie§ Dievo sost . Ar jłs nemanote, kad Jungtini¤ Valstij¤ ir
kit¤ Vakar¤ §ali¤ turtingumas yra religinio tik¢jimo kliłtis?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Pernelyg dideli turtai yra kliłtis. K‚‰†a teigia
ÀBhagavad-gŒtojeÐ:
bhogaivarya-prasaktƒnƒ„
tayƒpah‚ta-cetasƒm
vyavasƒyƒtmikƒ buddhi‹
samƒdhau na vidhŒyate
Tur¢damas didelius materialius turtus, ¨mogus u¨mir§ta Diev . Tod¢l
pernelyg dideli turtai trukdo pa¨inti Diev . Nors tai, kad suvokti Diev
gali tik varg§ai, ir ne absoliuti taisykl¢, ta¦iau da¨niausiai, jei ¨mogus
labai turtingas, vienintelis jo tikslas Ä kaupti pinigus, tod¢l suprasti
dvasin£ mokym jam sunku.
Leitenantas Mozee: Amerikoje krik§¦ionys mano taip pat. A§ ne£¨velgiu koki¤ nors esmini¤ skirtum¤ tarp vienos ir kitos religin¢s grup¢s
dvasini¤ £sitikinim¤.
rŒla Prabhupƒda: Taip, vis¤ religij¤ esm¢ yra ta pati. Mes teigiame,
kad ¨mogus, kad ir koki religin¡ sistem jis i§pa¨int¤, turi stengtis
pa¨inti ir myl¢ti Diev . Jei jłs krik§¦ionis, mes nesakome: ÀTai negerai,
turite błti toks, kaip mes.Ð Mes siłlome visiems, kad ir kas jie błt¤ Ä
krik§¦ionys, musulmonai ar induistai Ä pasistengti suprasti Diev ir
myl¢ti J£.
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Leitenantas Mozee: Jei galima, sugr£§iu prie mano apsilankymo
pradinio tikslo. Nor¢¦iau paklausti, ar galite patarti, kaip mums suma¨inti nusikalstamum ? A§ sutinku, kad geriausia błt¤, jei, kaip sakote
jłs, ¨mon¢s v¢l atsigr¡¨t¤ £ Diev Ä tai neabejotina, Ä ta¦iau ar
mes negal¢tume k nors nedelsdami padaryti, kad u¨kirstume keli
kriminalinei m stysenai plisti?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Kaip jau min¢jau młs¤ pokalbio prad¨ioje,
jłs tur¢tum¢te suteikti mums galimyb¡ giedoti §vent Dievo vard
ir dalinti prasƒd . Tada £vyks did¨iuliai pasikeitimai visuomen¢je. I§
Indijos a§ atvykau vienas, o dabar turiu daug pasek¢j¤. K a§ dariau?
A§ pra§ydavau j¤ s¢sti ir giedoti Hare K‚‰†a mantr , o po to padalindavau truput£ prasƒdam. Jei tai błt¤ daroma dideliu mastu, ¨mon¢s
tapt¤ kur kas geresni. Tai faktas.
Leitenantas Mozee: Kur jłs nor¢tum¢te prad¢ti savo programos
£gyvendinim Ä turtinguose ar skurd¨iuose rajonuose?
rŒla Prabhupƒda: Mes nedarome toki¤ skirtum¤. Sa…kŒrtan rengti
galima visur, kur yra ¨moni¤. Niekas neteigia, kad varg§ams reikia
malon¢s, o turtuoliams Ä ne. Apsivalyti błtina visiems. Jłs manote,
kad nusikalstamumas egzistuoja tik tarp neturting¤ ¨moni¤?
Leitenantas Mozee: Ne, bet a§ nor¢jau paklausti, ar nebłt¤ geriau,
ar nesustiprint¤ visuomen¢s tai, kad programa vykt¤ skurdesniame
rajone, o ne turtingame?
rŒla Prabhupƒda: Młs¤ gydymas skirtas dvasios ligoniams. Kai
¨mogus serga, i§nyksta skirtumas tarp turtuolio ir varg§o. Susirg¡s
ir vienas, ir kitas patenka £ t pa¦i ligonin¡. Ligonin¢ tur¢t¤ błti
tokioje vietoje, kad j lengvai gal¢t¤ pasiekti tiek varg§as, tiek turtuolis. Sa…kŒrtanos vieta taip pat tur¢t¤ błti patogi visiems. Kadangi visi u¨sikr¢t¡ materializmo liga, visiems reikt¤ suteikti galimyb¡
pasinaudoti młs¤ gydymo błdu.
Problema yra ta, kad turtingas ¨mogus mano es s visi§kai sveikas,
nors yra sunkiausias ligonis i§ vis¤. Ta¦iau, kaip policininkui, jums
gerai ¨inoma, kad nusikalstamumas paplit¡s ir tarp turting¤j¤, ir tarp
varg§¤. Taigi młs¤ giedojimo metodas skirtas visiems, nes i§valo §ird£
nepriklausomai nuo to, ar jłs turtingas ¨mogus, ar varg§as. Vienintelis
błdas visiems laikams susidoroti su kriminaliniais polinkiais Ä pakeisti
nusikalt¢lio §ird£. Jums gerai ¨inoma, kad daugelis vagi¤ buvo suimti
ir s¢d¢jo kal¢jime ne vien kart . Nors jie ir ¨ino, kad u¨ vagyst¡
pateks £ kal¢jim , ta¦iau ne§vari §irdis vis tiek ver¦ia juos vogti. Tod¢l,
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norint u¨kirsti nusikalstamumui keli , nepakanka dar labiau sugrie¨tinti £statymus Ä vis¤ pirma reikia i§valyti nusikalt¢lio §ird£. Piktadarys
ir ¨udikas ¨ino £statym , ir vis d¢lto ¨iauriai nusikalsta, nes j¤ §irdys
ne§varios. Młs¤ metodas apvalo §ird£, o kai §irdis §vari, visos §io
materialaus pasaulio problemos i§sisprend¨ia.
Leitenantas Mozee: Tai labai sunki u¨duotis, sere.
rŒla Prabhupƒda: Ne, ji visi§kai nesunki. Tik reikia kviesti visus:
ÀAteikite, giedokite ÀHare K‚‰†aÐ, §okite ir valgykite nuostab¤
prasƒdam.Ð Kas gi ¦ia sunkaus? Tai mes darome savo centruose, ir
¨mon¢s ateina. Bet mes neturime daug l¢§¤, tod¢l rengti sa…kŒrtanos
dideliu mastu negalime. Mes kvie¦iame visus, ir ¨mon¢s ateina £
młs¤ centrus ir palengva tampa bhaktais. Ta¦iau jei vald¨ia suteikt¤
s lygas, mes gal¢tume i§pl¢sti savo veikl neribotai. O problema juk
labai rimta; antraip, ar stambiausi §alies laikra§¦iai klaust¤ k daryti.
Jokia valstyb¢ nenori, kad joje klest¢t¤ nusikalstamumas. Tai faktas.
Ta¦iau vadovai ne¨ino, kaip su tuo kovoti. Ta¦iau jei jie paklausyt¤
młs¤, mes pasakytume, k daryti. Kod¢l egzistuoja nusikalstamumas?
Tod¢l, kad ¨mon¢s bedieviai. O k daryti? Giedoti ÀHare K‚‰†aÐ ir
valgyti prasƒdam. Jei norite, galite pritaikyti §£ sa…kŒrtanos metod ,
jei ne Ä mes j£ taikysime nedideliu mastu. Mes pana§łs £ neturting privat¤ medik , kuris turi nedidel£ kabinet . Jei jam błt¤ suteikta
galimyb¢, jis gal¢t¤ £steigti didel¡ ligonin¡. Vyriausyb¢ yra vykdomasis
organas. Jei ji priims młs¤ patarim ir pritaikys sa…kŒrtanos metod ,
nusikalstamumo problema bus i§spr¡sta.
Leitenantas Mozee: Jungtin¢se Valstijose yra daug krik§¦ioni§k¤
organizacij¤, kurios dalina §vent komunij . Kod¢l ji neveikia? Kod¢l
neapvalo §irdies?
rŒla Prabhupƒda: Atvirai kalbant, sunku błt¤ surasti bent vien tikr
krik§¦ion£. Vadinamieji krik§¦ionys negyvena pagal Biblijos £sakymus.
Vienas i§ de§imties Biblijos £sakym¤ skelbia: ÀNe¨udyk.Ð Ta¦iau kur
tas krik§¦ionis, kuris ne¨udo, t. y. nevalgo karvi¤ m¢sos? ·vento Vie§paties vardo giedojimo ir prasƒdam dalinimo metodas bus efektyvus
tik tada, kai j£ vykdys tie, kurie i§ties gyvena pagal religijos principus.
Mano mokiniai grie¨tai laikosi religijos princip¤, tod¢l §vent Dievo
vard jie gieda kitaip negu kiti. Jiems tai n¢ra vien tik poza. Jie
prakti§kai patyr¢ valom j §vento vardo gali .
Leitenantas Mozee: Sere, man regis, b¢da ta, kad nors nedidel¢ grupel¢ §ventik¤ bei tikin¦i¤j¤ religijos princip¤ laikosi, ta¦iau kiti ¨mon¢s,
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esantys, taip sakant, religijos periferijoje, nuo j¤ nukrypsta ir sukelia
daug nemalonum¤. ·tai, tarkim, Hare K‚‰†a jud¢jimas £gauna mil¨ini§k mast kaip ir kri§¦ionyb¢. Ar nebłt¤ ir jums problemos su
tais, kurie yra jłs¤ jud¢jimo periferijoje, kurie dedasi jłs¤ jud¢jimo
pasek¢jais, bet i§ tikr¤j¤ tokie n¢ra?
rŒla Prabhupƒda: Tokia galimyb¢ visada egzistuoja. Ta¦iau a§ noriu
pasakyti vien dalyk : jei nesate tikras krik§¦ionis, jłs¤ mokymas nebus veiksmingas. O kadangi mes grie¨tai laikom¢s religijos
norm¤, młs¤ pamokslavimas pad¢s plisti Dievo s monei ir spr¡sti
nusikalstamumo problem .
Leitenantas Mozee: Sere, leiskite pad¢koti u¨ tai, kad nepagail¢jote
man laiko. Juost su młs¤ pokalbio £ra§u a§ perduosiu savo vald¨iai.
Tikiuosi, §is £ra§as padarys ne ma¨esn£ £spłd£ negu jłs pats.
rŒla Prabhupƒda: Labai jums d¢koju.
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¸moni¤ bendrija
ar gyvuli¤ banda?

1976 m. rugpj¦io m¢nes£ savo interviu Indijos ¨urnalui ÀBhavan
JournalÐ, rŒla Prabhupƒda paklaus¢: ÀAr tarp gyvuli¤ £manoma laim¢
ir taika? Jie nori, kad ¨mon¢s gyvent¤ kaip gyvuliai, ir kuria Jungtines
Tautas . . . Tai §un¤ lenktyn¢s. ·uo b¢gioja keturiomis kojomis, o js Ä
keturiais ratais. ·tai ir visas skirtumas. Lenktynes keturiais ratais js
laikote civilizacijos pa¨anga!Ð
Korespondentas: Pirmasis klausimas błt¤ toks: ar nema¨¢ja religijos
£taka? Jei taip, ar galima tuo paai§kinti augan¦i korupcij ir visuotin£
moralini¤ vertybi¤ nuosmuk£?
rŒla Prabhupƒda: Taip, religija silpsta. ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ [12.2.1]
prana§avo:
tata cƒnudina„ dharma‹
satya„ auca„ k‰amƒ dayƒ
kƒlena balinƒ rƒjan
na…k‰yaty ƒyur bala„ sm‚ti‹
ÀKali-yugoje [dabartiniame vaid¤ ir veidmainyst¢s am¨iuje] prad¢s
nykti religija, teisingumas, §vara, gailestingumas, trump¢s gyvenimas,
suma¨¢s fizin¢ j¢ga ir susilpn¢s atmintis.Ð
Visa tai Ä vertingos ¨mogi§kosios savyb¢s, kurios skiria ¨mog¤ nuo
gyvulio. Ta¦iau jos ilgainiui i§nyks. Nebus gailestingumo, nebus teisingumo, sutrump¢s atmintis ir gyvenimo trukm¢. Kartu ims nykti ir
religija. Tai rei§kia, kad palengva mes smuksime iki gyvuli¤ lygio.
Korespondentas: Religija i§nyks? Mes virsime gyvuliais?
rŒla Prabhupƒda: Gyvenimas be religijos Ä tai ir yra gyvuli§kas
egzistavimas. Kiekvienam ai§ku, kad §uo neturi n¢ menkiausio supratimo, kas yra religija. ·uo Ä taip pat gyva błtyb¢, bet ÀBhagavad-gŒtƒÐ
178

Materialios problemos ir j¤ dvasinis sprendimas
ir ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ jo nedomina. Jam tai ne£domu. Tuo ¨mogus
ir skiriasi nuo §uns: gyvuliui tai ne£domu.
Taigi ¨mon¢s, kuri¤ nedomina religija, n¢ kiek negeresni u¨ gyvulius.
O ar tarp gyvuli¤ £manoma laim¢ ir taika? Jie nori, kad ¨mon¢s gyvent¤ kaip gyvuliai, ir kuria Jungtines Tautas. Ar §itaip £manoma pasiekti
laim¡ ir taik ? Jungtiniai gyvuliai, jungtini¤ gyvuli¤ banda? ·tai kaip
yra.
Korespondentas: Ar jłs matote koki¤ nors vilties po¨ymi¤?
rŒla Prabhupƒda: ¸mon¢s bent mato, kad religija nyksta. Tai gerai.
ÀNykstaÐ Ä rei§kia, kad ¨mon¢s virsta gyvuliais. Logika sako, kad
¨mogus yra protaujantis gyvulys. Jei ¨mogus neturi proto, jis yra ne
¨mogus, o gyvulys. ¸moni¤ bendrijoje jłs turite błti arba krik§¦ionis,
arba musulmonas, arba induistas, arba budistas Ä tai ne taip jau svarbu.
Błtina vienokia ar kitokia religijos sistema. Be religijos ¨moni¤ visuomen¢ virsta gyvuli¤ banda. Tai akivaizdus faktas. Kod¢l dabar ¨mon¢s
tokie nelaimingi? Tod¢l, kad n¢ra religijos. Religija jiems n¢ motais.
Vienas d¨entelmenas man ra§¢, jog Tolstojus yra pasak¡s: ÀKol po
ba¨ny¦ia nepaki§ime dinamito, apie taik negali błti n¢ kalbos.Ð Rusijos vald¨ia net ir dabar labai prie§i§ka Dievo s monei, nes mano, kad
religija neigiamai paveik¢ vis socialin¡ atmosfer .
Korespondentas: Galbłt ¦ia ir yra dalis tiesos.
rŒla Prabhupƒda: Religijos sistema gal¢jo błti piktnaud¨iaujama,
ta¦iau tai nerei§kia, kad reikia vengti religijos. Reikia i§pa¨inti tikr j religij . Tai, kad vadinamieji §ventikai deramai nesilaiko religijos
princip¤, dar nerei§kia, kad mes turim religij atmesti. Jei katarakta
serganti akis kelia man daug rłpes¦i¤, nejau j reikia i§lupti? Reikia
pa§alinti katarakt . Toks yra K‚‰†os s mon¢s principas.
Korespondentas: Mano manymu, istorija rodo, kad religija piktnaud¨iavo daugelis. Jłs sutinkate?
rŒla Prabhupƒda: Tie ¨mon¢s nieko nei§mano apie Diev , ta¦iau jie
moko religijos. Kas yra religija? Dharma„ tu sƒk‰ƒd bhagavat-pra†Œtam: ÀReligijos keli nubr¢¨¢ Patsai Auk§¦iausiasis Vie§pats.Ð Jie nieko
nei§mano apie Diev , ne¨ino, kas Jis yra, bet skelbiasi i§pa¨£st religij .
Visa tai dirbtina ir negali ilgai t¡stis. Religija nei§vengiamai i§sigims.
Tokia dabar situacija. I§ kur galima ¨inoti, kokia yra Dievo valia, kai
neturime supratimo apie Diev . Religija Ä tai Dievo £sakymas. Antai
teis¢s normos yra valstyb¢s £sakymas. Jei nebłt¤ valstyb¢s, nebłt¤ ir
£sakym¤. Młs¤ samprata apie Diev Ä K‚‰† Ä labai ai§ki. Dievas
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mums £sako ir mes vykdome Jo £sakymus. Tai ai§ki religija. Jei n¢ra
Dievo, n¢ra Dievo sampratos, Dievo £sakym¤, i§ kurgi gali atsirasti
religija? Jei n¢ra vyriausyb¢s, ar gali atsirasti £statymai?
Korespondentas: Taip, tada nebłt¤ jokio £statymo. Tai błt¤ visuomen¢, kurioje vie§pataut¤ savival¢.
rŒla Prabhupƒda: Savival¢. Visi savivaliauja, kai kuria savo religijos
sistem . Kaip tik tai dabar ir vyksta.
Paklauskite bet kurios religijos sistemos pasek¢jo, kaip jis £sivaizduoja Diev . Ar bent vienas ai§kiai atsakys £ §£ klausim ? ³ j£ niekas
neatsakys. O mes i§ karto pasakysime:
ve†u„ kva†antam aravinda-dalƒyatƒk‰a„
barhƒvata„sam asitƒmbuda-sundarƒ…gam
ka…darpa-ko‡i-kamanŒya-vie‰a-obha„
govindam ƒdi-puru‰a„ tam aha„ bhajƒmi
ÀA§ garbinu Govind , pirmin£ Vie§pat£, kuris nuostabiai groja Savo
fleita ir kurio skais¦iosios akys Ä kaip prasiskleid¡ lotosai. Jo galv
puo§ia povo plunksna, Jo nuostabus kłnas yra melsvo debesies
atspalvio, o Jo nepakartojamas gro¨is pavergia milijonus Kupidon¤.Ð
[ÀBrahma-sa„hitƒÐ 5.30] Mes i§ karto galime apibłdinti Diev .
Kas per religija, jei ji nepaai§kina, koks yra Dievas?
Korespondentas: Ne¨inau.
rŒla Prabhupƒda: Tai gryniausia apgaul¢. ¸mon¢s ne¨ino, kas yra Dievas, tod¢l neturi jokio supratimo apie religij . Tai religijos nykimas, o
kadangi religija nyksta, ¨mon¢s vis labiau ir labiau pana§¢ja £ gyvulius.
¸odis ÀgyvulysÐ nurodo t , kuris neturi atminties. ·uo atb¢ga, kai
u¨uod¨ia maist . Kai su§unku: À·alin!Ð, jis nub¢ga. Bet po kurio laiko
jis ir v¢l ¦ia Ä §uo neturi atminties. Taigi, kai mes vis re¦iau beprisimename Diev , pradeda nykti ir młs¤ ¨mogi§kosios savyb¢s. Kali-yugoje
§ias savybes ¨mon¢s ilgainiui praras, t. y. jie taps pana§łs £ kates ir
§unis.
Korespondentas: Kitas klausimas: tradici§kai Ved¤ kultłra kaltinama
fatalizmu, tuo, kad ji ver¦ia ¨mones vergi§kai tik¢ti lemtimi ir tod¢l
stabdo progres . Kiek §is kaltinimas teisingas?
rŒla Prabhupƒda: Apie kok£ progres jłs kalbate? Ar §uns strypin¢jimas yra progresas? Ar tai progresas? ·uo laksto tai §en, tai ten, o jłs t
pat£ darote ant keturi¤ automobilio rat¤. ·itai jłs vadinate progresu?
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Ved¤ sistemoje viskas kitaip. Pasak Ved¤ sistemos, ¨mogus turi tam
tikr energijos kiek£, o kadangi jo s mon¢ auk§tesn¢ u¨ gyvulio, tai ir
¨mogaus energija yra vertingesn¢ negu gyvulio.
Korespondentas: Turbłt niekas nesigin¦ys, kad ¨mogui duota daugiau
laisv¢s arba, saky¦iau, atsakomyb¢s negu gyvuliui.
rŒla Prabhupƒda: Tod¢l ¨mogaus energija turi błti panaudota dvasiniam tobul¢jimui, o ne lenktyniavimui su §unimis. ·ventas ¨mogus
neu¨siima §uni§kais reikalais. Dabar ¨mon¢s mano, kad lygiavimasis £
§unis ir yra tikrasis gyvenimas, ta¦iau tikras gyvenimas Ä tai dvasinis
tobul¢jimas. Tod¢l Ved¤ ra§tai sako:
tasyaiva heto‹ prayateta kovido
na labhyate yad bhramatƒm upary adha‹
tal labhyate du‹khavad anyata‹ sukha„
kƒlena sarvatra gabhŒra-ra„hasƒ
ÀTikrai i§mintingi ir £ filosofij link¡ ¨mon¢s tur¢t¤ siekti tik to
prasmingo tikslo, kuris nepasiekiamas net apkeliavus visas planetas Ä
nuo auk§¦iausios [Brahmalokos] iki ¨emiausios [Pƒtƒlos]. O d¢l
laim¢s, kuri teikia jutiminiai malonumai, tai ilgainiui ji savaime ateis,
kaip b¢gant laikui ateina kan¦ios, net jeigu mes to ir nenorime.Ð
[ŽrŒmad-Bhƒgavatam 1.5.18]
Korespondentas: Gal gal¢tum¢t apie tai §iek tiek pla¦iau?
rŒla Prabhupƒda: ¸mogus tur¢t¤ panaudoti savo energij siekdamas
to, ko nepasiek¢ per daugel£ gyvenim¤. Daugel£ gyvenim¤ siela tłnojo
§un¤, pusdievi¤, ka¦i¤, pauk§¦i¤, ¨v¢ri¤ ir kitokiuose kłnuose. Yra
8 400 000 £vairi¤ kłn¤ tip¤. Ir nuolat vyksta sielos transmigracija. Ta¦iau kiekvien syk sielos u¨si¢mimas toks pat Ä tai jutim¤
tenkinimas.
Korespondentas: K jłs turite galvoje?
rŒla Prabhupƒda: ·tai, pavyzd¨iui, §uniui rłpi tik savo jutim¤ patenkinimas: kaip surasti maisto, kur rasti prieglobst£, kaip pasivilioti kal¡,
kaip apsiginti? ¸mogus daro t pat£, tik kitaip. Ir taip Ä gyvenimas po
gyvenimo. Net ma¨as vabal¢lis, ir tas siekia to paties. Pauk§¦iai, ¨v¢rys,
¨uvys Ä visur vyksta ta pati kova. Kaip susirasti maisto, kaip patenkinti
lytin£ potrauk£, kur rasti prieglobst£, kaip apsiginti? Ved¤ ra§tai teigia,
kad mes gyvenome taip daugel£ gyvenim¤, ir jei nei§trłksime i§ §ios
kovos u¨ błv£, v¢l ne vien gyvenim tai kartosis.
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Korespondentas: Pradedu suprasti.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Mes turime liautis tai dar¡. Tod¢l Prahlƒda
Mahƒrƒja sak¢:
sukham aindriyaka„ daityƒ
deha-yogena dehinƒm
sarvatra labhyate daivƒd
yathƒ du‹kham ayatnata‹
ÀBrangłs mano draugai, gim¡ demon¤ §eimose, laim¢, kuri patiriama kłnui s veikaujant su jutim¤ objektais, prieinama visiems gyvyb¢s
pavidalams, ji priklauso nuo praeities karmin¢s veiklos. Tokia laim¢
aplanko mus savaime, be joki¤ młs¤ pastang¤, lygiai taip, kaip mus
aplanko kan¦ia.Ð [ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ 7.6.3]
·uo turi kłn , ir a§ turiu kłn . Tod¢l mano lytiniai malonumai ir
§uns lytiniai malonumai niekuo nesiskiria. Seksas teikia vienod malonum . Tik §uo nesig¢di gauti t malonum gatv¢je, vis¤ akivaizdoje,
o mes slepiam¢s. Toks t¢ra skirtumas. ¸mon¢s mano, kad patirti lytinius malonumus puikiame kambaryje Ä tobulesnio i§sivystymo po¨ymis. Ta¦iau tai joks tobulumas. Ir vis d¢lto jie tarsi §unys vaikosi
vadinamojo progreso, ne¨inodami, kad malonumus jiems jau nul¢m¢
j¤ £gytas kłnas.
Korespondentas: K jłs turite galvoje, sakydamas Àmalonumai jiems
jau nulemtiÐ?
rŒla Prabhupƒda: Tai vadiname likimu. Kiaul¢ gavo tam tikros rł§ies
kłn ; jos maistas Ä i§matos. ¶ia nieko nepakeisi. Kiaulei negali patikti chalava*. Tai ne£manomas dalykas. Ji turi tam tikros rł§ies kłn ir
¢da tam tikr maist . Ar gali koks nors mokslininkas pagerinti kiaul¢s
gyvenim ?
Korespondentas: Abejoju.
rŒla Prabhupƒda: Tod¢l Prahlƒda Mahƒrƒja sako, kad tai jau nulemta. I§ esm¢s malonumai yra tie patys, bet vis d¢lto §iek tiek skiriasi:
nelygu kokio tai tipo kłnas. D¨iungl¢se gyvenan¦iam necivilizuotam
¨mogui prieinami tokie pat malonumai.
Dabar ¨mon¢s mano, kad apie civilizuotum byloja dangorai¨i¤ sta-

* Saldus patiekalas, pagamintas i§ svieste pakepint¤ man¤ kruop¤.
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tyba. Ta¦iau Ved¤ civilizacijos po¨iłriu, tai joks progresas. Tikrasis
¨mogaus gyvenimo progresas Ä pa¨inti save: kaip tvirtai jłs suvok¢te
sav j£ Àa§Ð. Dangorai¨iai apie pa¨ang nieko nesako.
Korespondentas: Bet ar daugumai ¨moni¤ bus suprantama tai, apie k
jłs kalbate?
rŒla Prabhupƒda: Kartais ¨mon¢s to nesupranta. ·tai Auk§¦iausiajame teisme teis¢jas ramiausiai sau s¢di, i§ pa¨iłros nieko neveikdamas, o atlyginim gauna didel£. Kai kas pagalvoja: ÀA§ dirbu kaip
jautis tame pa¦iame teisme Ä antspauduoju popierius, bet negaunu
n¢ de§imtadalio teis¢jo atlyginimo.Ð Jis m sto: ÀA§ n¢ minut¢s neturiu laisvos Ä taip sunkiai dirbu, bet negaunu tokio atlyginimo, kok£
gauna ¨mogus, kuris papras¦iausiai s¢di suole.Ð Dalykas tas, kad Ved¤
civilizacija skirta sav¡s pa¨inimui, o ne §un¤ lenktyn¢ms.
Korespondentas: Ir vis d¢lto, argi ne£prasta laikyti garbingais sunk¤
darb , kov ir pagaliau juos vainikuojant£ Àpasisekim gyvenimeÐ?
rŒla Prabhupƒda: Karmiai, ¨mon¢s, dirbantys d¢l naudos, ÀBhagavadgŒtojeÐ vadinami mˆhomis, asilais. Kod¢l jie lyginami su asilais?
Tod¢l, kad asilas per dien i§ paskutini¤j¤ tampo ant nugaros ne§ulius ir u¨ tai i§ §eimininko tegauna kuok§tel£ ¨ol¢s. Asilas rup§noja
¨ol¡ prie skalbyklos dur¤, kol §eimininkas v¢l u¨krauna jam ne§ul£.
Jam trłksta proto pagalvoti: ÀPab¢g¡s i§ skalbyklos, ¨ol¢s rasiu visur.
Kam man tampyti tuos ne§ulius?Ð
Korespondentas: Tai primena man kai kuriuos mano pa¨£stamus.
rŒla Prabhupƒda: Tipi§kas karmis. Jis u¨sivert¡s darbais savo kabinete, ir jei jłs panor¢site su juo susitikti, jis atsakys: ÀA§ labai u¨si¢m¡s.Ð
Ir kas i§ to, kad jis u¨si¢m¡s? Jis suvalgo dvi riekutes paskrudintos
duonos ir i§geria puodel£ arbatos. Ir d¢l to vert¢jo taip dirbti? Karmis
ne¨ino, vardan ko jis vargsta. Buhalterijos knygose jis mato, kad jo
tur¢tas milijonas padvigub¢jo. Tai j£ d¨iugina, ta¦iau jis ir toliau valgys
dvi riekutes paskrudintos duonos, u¨sigerdamas puodeliu arbatos, ir
toliau i§sijuos¡s dirbs. ·tai k rei§kia ¨odis karmis. Jie dirba kaip asilai,
netur¢dami jokio tikslo gyvenime.
Ved¤ civilizacijos tikslai visai kiti. Kaltinimas neteisingas Ä Ved¤
civilizacijos ¨mon¢s n¢ra tinginiai. Jie dirba, ta¦iau dirba d¢l kilnesni¤ tiksl¤. Prahlƒda Mahƒrƒja pabr¢¨ia, kad §is darbas yra toks svarbus, jog prad¢ti j£ reikia nuo pat ankstyvos vaikyst¢s. Kaumƒra ƒcaret
prƒjŠa‹: negalima prarasti n¢ akimirkos. Tokia yra Ved¤ civilizacija.
Asilas m sto: ÀTie ¨mon¢s nevargsta taip, kaip a§Ð Ä kaip §unys ir
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asilai, ir jam atrodo, kad mes vengiame darbo. Taip, mes vengiame
jłs¤ bevaisi¤ pastang¤. Ved¤ civilizacija skirta pa¨inti save.
Korespondentas: Gal gal¢tum¢t pla¦iau paai§kinti, kas yra Ved¤
civilizacija?
rŒla Prabhupƒda: Ved¤ civilizacijos prad¨ia Ä var†ƒramos sistema. Var†ƒramos sistem sudaro: brƒhma†ai [intelektualai, patar¢jai],
k‰atriyai [valdytojai], vaiyai [prekijai, łkininkai], dros [darbininkai], brahmacƒriai [celibato besilaikantys mokiniai], g‚hasthos [§eimos
¨mon¢s], vƒnaprasthos [pasitrauk¡ nuo reikal¤ §eimos ¨mon¢s] ir
sannyƒsiai [atsi¨ad¢j¡ pasaulio vienuoliai].
Galutinis var†ƒramos sistemos tikslas Ä garbinti K‚‰† , Auk§¦iausi j£ Vie§pat£. Jei jłs garbinate K‚‰† , nesvarbu, kas esate Ä brƒhma†as,
k‰atriyas, vaiyas, dra, brahmacƒris ar dar kas nors, Ä jłs atliekate
visas jums nurodytas pareigas. Tod¢l imkit¢s to nedelsdami Ä priimkite
K‚‰†os s mon¡. Tai be galo svarbu.
Korespondentas: Jei ¨mon¢s ¨inot¤ kaip gyventi, suprast¤, kuris gyvenimo błdas yra natłralesnis, teikia daugiau pasitenkinimo, tai nebłt¤
joki¤ problem¤. Jie tikrai, kaip jłs sakote, priimt¤ K‚‰†os s mon¡.
rŒla Prabhupƒda: Ta¦iau jie ne¨ino, ir tod¢l religijos n¢ra Ä t¢ra §un¤
lenktyn¢s. ·uo b¢gioja keturiomis kojomis, o jłs Ä keturiais ratais. ·tai
ir visas skirtumas. Ir lenktynes keturiais ratais jłs laikote civilizacijos
pa¨anga?
Tod¢l sakoma, kad §iuolaikin¢ civilizacija i§ esm¢s nieko neduoda.
Kas jums lemta, jłs tai ir gausite, kad ir kur błtum¢t. Ver¦iau priimkite
K‚‰†os s mon¡. Prahlƒda Mahƒrƒja pateikia tok£ pavyzd£: jłs nenorite
nemalonum¤, ta¦iau jie vis tiek jus u¨klumpa. Lygiai taip ateina ir jums
lemta laim¢, net jei jos ir netrok§tate. Nereikia §vaistyti savo energijos
materialiai laimei pasiekti. Jłs negausite jos daugiau negu jums lemta
gauti.
Korespondentas: Kod¢l jłs tuo taip £sitikin¡s?
rŒla Prabhupƒda: Kod¢l a§ tuo tikiu? Tod¢l, kad jłs ken¦iate, nors to
ir nenorite. Antai prezidentas Kennedy ¨uvo nuo savo tautie¦io rankos.
Kas to nor¢jo, kod¢l tai £vyko? Jis buvo didis ¨mogus, jis tur¢jo ger
apsaug , ir vis d¢lto jam buvo lemta ¨łti. Kas gali apsaugoti jus?
Taigi, jei mano kan¦ios nulemtos, tai prie§ingas błvis Ä laim¢ Ä taip
pat ateis savaime. Kuriam galui a§ turiu §vaistyti savo laik , besistengdamas pagerinti savo błkl¡? Geriau a§ panaudosiu savo energij
K‚‰†os s monei. Taip bus protingiau. Nuo likimo nepab¢gsi. Kiekvie184
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nas gauna tiek laim¢s ir kan¦ios, kiek jam skirta. Niekas negali błti
visad laimingas, nepatirdamas kan¦ios. Tai ne£manoma.
Kaip mes nepab¢gsime nuo savo nelaimi¤, taip nepab¢gs nuo młs¤
ir mums skirta laim¢. Ji ateina savaime. Taigi ne§vaistykite tam savo
laiko. Ver¦iau panaudokite j£ tobul¢jimui K‚‰†os s mon¢je.
Korespondentas: Nejaugi K‚‰† suvok¡s ¨mogus nesuinteresuotas
prisid¢ti prie progreso?
rŒla Prabhupƒda: Jei jłs¤ pastangos prisid¢ti prie progreso bevais¢s,
kokia i§ to nauda? Jei jłs i§ties negalite pakeisti savo likimo, kokia tada
prasm¢ stengtis tai padaryti? Mums visi§kai pakanka mums skirtos
laim¢s ir kan¦ios.
Ved¤ civilizacijos u¨davinys Ä patirti Diev . Tokia jos esm¢. Indijoje iki §iol galite pamatyti, kad per dideles §ventes milijonai ¨moni¤
eina maudytis £ Gang , nes jiems rłpi i§sivadavimas. Jie n¢ra tinginiai.
Jie keliauja tłkstan¦ius myli¤, kad i§simaudyt¤ Gangoje. Jie netingi,
bet jie nenori dalyvauti §un¤ lenktyn¢se. Prie§ingai, nuo pat vaikyst¢s
jie stengiasi pa¨inti save. Kaumƒra ƒcaret prƒjŠo dharmƒn bhƒgavatƒn
iha. Prie§ akis jiems tiek skirta nuveikti, kad jie to imasi nuo vaikyst¢s.
Taigi neteisinga manyti, kad jie tinginiai.
Korespondentas: Tada gali kilti klausimas: jei nuo likimo nepab¢gsi, tai kam mes rłpinam¢s vaikais Ä tegul jie laksto kaip ¨v¢reliai ir
teatsitinka jiems tai, kas lemta?
rŒla Prabhupƒda: Ne, tai turi prasm¡ Ä juk vaik galima aukl¢ti dvasi§kai. Tod¢l sakoma: tasyaiva heto‹ prayateta kovida‹ Ä savo energij
jłs turite skirti sav¡s pa¨inimui. Ahaituky apratihatƒ: atsidavimo tarnyba, K‚‰†os s mon¢, ne¨ino klił¦i¤. Materialiam likimui kojos nepaki§i, taip niekas negali sutrukdyti ir dvasinio gyvenimo raidos, jei tam
dedamos pastangos.
Teisyb¡ pasakius, K‚‰†a gali pakeisti likim Ä bet tik Savo bhakto.
Jis sako: aha„ tvƒ„ sarva-pƒpebhyo mok‰ayi‰yƒmi Ä ÀA§ apsaugosiu
tave nuo vis¤ nuod¢mingos veiklos atoveiki¤.Ð [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 18.66]
Pavyzd¨iui, niekas negali pakeisti teismo nuosprend¨io pakarti nusikalt¢l£. At§aukti j£ neturi teis¢s net pats teis¢jas, padar¡s §£ sprendim .
Ta¦iau, jei nuteistasis kreipiasi su malon¢s pra§ymu £ valdov , kuris
yra vir§ vis¤ £statym¤, valdovas gali at§aukti bausm¡.
Tod¢l młs¤ pareiga Ä atsiduoti K‚‰†ai. Mes stengiam¢s tapti laimingesni dirbtinai, keldami materialin¡ gerov¡, bet tai ne£manoma. Kiek
daug ¨moni¤ negail¢dami j¢g¤ dirba, bet ar tai rei§kia, kad kiekvienas
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taps Henry Fordu ar Rockefelleriu? Kiekvienas stengiasi i§ paskutini¤j¤. Misteriui Fordui likimas l¢m¢ tapti turtuoliu, ta¦iau ar tai rei§kia,
kad bet kuris, dirbdamas taip sunkiai, kaip Fordas, irgi bus toks pat
turtuolis? Ne. Tai ai§ku kaip dien . Jłs nepakeisite savo likimo, dirbdamas kaip asilas ar §uo. Ta¦iau t pa¦i energij galima panaudoti
ugdant savyje K‚‰†os s mon¡.
Korespondentas: O kas gi yra toji K‚‰†os s mon¢? Ar negal¢tum¢te
papasakoti pla¦iau?
rŒla Prabhupƒda: K‚‰†os s mon¢ Ä tai meil¢ Dievui. Jei nei§mokote myl¢ti Dievo, ko verta jłs¤ religija? Kai jłs i§ties pasieksite meil¢s
Dievui lyg£, jłs suvoksite savo ry§£ su Juo: ÀA§ esu neatsiejama Dievo
dalel¢.Ð Tada jłs¤ meil¢ apims ir gyvulius. Jei i§ties myl¢site Diev ,
tada myl¢site net ir vabzd¨ius. Jłs suvoksite: À·is vabzdys turi kitok£
kłn , ta¦iau jis taip pat yra neatsiejama mano T¢vo dalel¢, taigi jis Ä
mano brolis.Ð Suprasdami tai, jłs negal¢site laikyti skerdykl¤. Jei jłs
laikote skerdyklas ir nepaklłstate Kristaus £sakymui ÀNe¨udykÐ, nors
skelbiat¢s es s krik§¦ionis arba induistas Ä i§ tikr¤j¤ jłs nei§pa¨£state
religijos. Tai ne religija, o tu§¦ias laiko §vaistymas, nes jłs nepa¨£state
Dievo, nemylite Jo. Jłs teu¨sikariat kurios nors sektos etiket¡, ta¦iau
tai netikra religija. Ir taip vyksta visame pasaulyje.
Korespondentas: Kaip galima pataisyti §i pad¢t£?
rŒla Prabhupƒda: K‚‰†a yra Auk§¦iausiasis Dievo Asmuo. Jei jłs nepripa¨£state K‚‰†os esant auk§¦iausi ja esybe, tada pasistenkite suprasti
tai. I§silavin¡s ¨mogus supranta, kad turi błti kokia nors auk§¦iausioji
błtyb¢. K‚‰†a n¢ra indas, Jis Ä Dievas. Saul¢ pirmiausia pateka Indijoje, ta¦iau tai nerei§kia, kad ji yra indi§ka. Taip ir K‚‰†a, nors Jis apsirei§k¢ Indijoje, dabar su K‚‰†os s mon¢s jud¢jimu at¢jo ir £ Vakar¤
§alis.

186

Altruizmas:
laikinas ir am¨inas
1972 metais Piet¤ Indijos Andhra Prade§o valstij u¨klupo baisi sausra,
d¢l kurios nukent¢jo milijonai ¨moni¤. Vildamasis Tarptautin¢s K‚‰†os
s mon¢s organizacijos paramos, Andhra Prade§o §alpos fondo komiteto
sekretorius T. L. Katidia para§¢ lai§k rŒlai Prabhupƒdai. rŒlos
Prabhupƒdos atsakymas buvo netik¢tas ir pamokantis.

Gerbiamas Svamid¨i,
Dviej¤ miest¤-palydov¤ gyventojai d¨iaugiasi gal¢dami susipa¨inti
su Jumis ir Jłs¤ pasek¢jais. Jums turbłt ¨inoma, kad didesn¡ młs¤
valstijos dal£ [Andhra Prade§as, Piet¤ Indijos valstija] ap¢m¢ didel¢
sausra, nes pastaruosius du metus labai ma¨ai lijo, o §iemet lietaus
visai nebuvo. Stengiantis pad¢ti vyriausybei kovoti su §ia nelaime, buvo
£steigta Centrin¢ savanori¤ organizacija, jungianti savo gretose £vairi¤
profesij¤ gyventojus. Organizacijos nariai inspektavo sausros apimtas
sritis. Pad¢tis labai rimta. Yra kaim¤, kur net keli¤ myli¤ spinduliu
n¢ra geriamo vandens. D¢l pa§ar¤ stokos savininkai parduoda gyvulius
pusvel¦iui. Daug paklydusi¤ gyvuli¤ krenta i§ alkio ir tro§kulio. Tokia
pat rimta ir maisto problema. Grłd¤ kainos laisvoje rinkoje taip pakilo,
kad neturtingi kaimo gyventojai negali rinkos kainomis j¤ nusipirkti,
ir d¢l to ma¨iausiai penki §e§i milijonai ¨moni¤ valgo daugi¤ daugiausiai kart per dien . Daug ¨moni¤ prie bado ribos. Pad¢tis labai rimta
ir dramati§ka.
Tod¢l mes kreipiam¢s £ Jus, gerbiamasis pone, pra§ydami pagalvoti, kuo Jłs¤ organizacija gal¢t¤ pad¢ti tiems milijonams siel¤, kurios
i§gyvena nepakeliamas kan¦ias. Młs¤ komitetas nor¢t¤ pasiłlyti Jłs¤
organizacijos nariams kreiptis £ bhaktus, lankan¦ius Jłs¤ paskaitas, su
pra§ymu kukliai prisid¢ti prie Andhra Prade§o §alpos fondo.
Drauge su Jłs¤ organizacijos nariais komitetas yra pasireng¡s si¤sti
savo atstovus ten, kur Jłs pageidautum¢t dalinti prasƒd milijonams
młs¤ valstijos badaujan¦i¤.
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Kadangi mƒnava-sevƒ yra mƒdhava-sevƒ [ÀTarnavimas ¨mogui yra
tarnavimas DievuiÐ], komitetas £sitikin¡s, kad net nedidel¢s Jłs¤
organizacijos pastangos suma¨ins §imt¤ ir tłkstan¦i¤ ¨moni¤ kan¦ias.
Am¨inai Js¤ tarnyst¢je Vie§pa¦iui Ä T. L. Katidia,
Andhra Prade§o §alpos fondo komiteto sekretorius
Haiderabadas, Indija
*

*

*

Gerbiamas Katidia,
Siun¦iu Jums savo sveikinimus. D¢l Jłs¤ lai§ko ir Jłs¤ pasiłlymo leiskite man pa¨ym¢ti, kad, nepatenkinus Auk§¦iausiojo Dievo
Asmens, laim¢ ne£manoma. Deja, ¨mon¢s ne¨ino, kas yra Dievas ir
kaip suteikti Jam d¨iaugsmo. Tod¢l młs¤ K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo tikslas Ä tiesiogiai supa¨indinti ¨mones su Auk§¦iausiuoju Dievo
Asmeniu. ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ Septintos Giesm¢s §e§tame skyriuje sakoma: tu‰‡e ca tatra kim alabhyam ananta ƒdye / ki„ tair
gu†a-vyatikarƒd iha ye sva-siddhƒ‹.
·io posmo esm¢ ta, kad, patenkindami Auk§¦iausi j£ Dievo Asmen£,
mes patenkiname visus, ir tada negali i§kilti nepritekliaus klausimas.
·is raktas £ s¢km¡ ¨mon¢ms ne¨inomas, tod¢l jie kuria savo laim¢s
planus ignoruodami Diev . Ta¦iau taip laim¢s pasiekti ne£manoma.
Lai§ko antra§t¢je a§ matau vardus £taking¤ Indijos ¨moni¤, kuriems
rłpi suma¨inti ¨moni¤ kan¦ias, ta¦iau jie tur¢t¤ £sis moninti, kad,
nepatenkinus Auk§¦iausiojo Dievo Asmens, visos j¤ pastangos bus
berg¨d¨ios. Ligonis negali gyventi vien tik vaistais ir prityrusio gydytojo pagalba. Jei błt¤ taip, turtingi ¨mon¢s niekada nemirt¤. Reikia
dar ir K‚‰†os, Auk§¦iausiojo Dievo Asmens prielankumo.
Tod¢l jei Jłs norite pad¢ti ¨mon¢ms vien tik rinkdami l¢§as fondui,
a§ manau, Jłs¤ pastangos nesulauks s¢km¢s. Jłs turite patenkinti
auk§¦iausi j vald¨i Ä tai vienintelis kelias £ s¢km¡. Antai mes suruo§¢me sa…kŒrtan ir pas mus po dvejus metus trukusios sausros prasid¢jo
lietłs. Pra¢jus£ kart , kai Delyje mes reng¢me Hare K‚‰†a festival£, vir§ Indijos kybojo reali gr¢sm¢, kad Pakistanas paskelbs kar .
Vieno laikra§¦io korespondentas kreip¢si £ mane, nor¢damas i§girsti
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mano nuomon¡, ir a§ atsakiau, kad ginkluotas konfliktas nei§vengiamas, nes kita pus¢ yra agresyviai nusiteikusi. Ta¦iau młs¤ sa…kŒrtanos
jud¢jimo pastangomis nugal¢jo Indija. Mums surengus festival£ Kalkutoje, baig¢si naksalit¤ [komunist¤] jud¢jimas. Tokie tad yra faktai.
Sa…kŒrtanos jud¢jimo pastangomis mes ne tik gauname visa, ko reikia
gyvenimui, bet ir pasibaigus gyvenimui sugr£¨tame namo, atgal pas
Diev . Demoni§kos prigimties ¨mon¢s negali to suprasti, bet taip yra.
Tod¢l a§ pra§au Jłs¤, kaip visuomen¢s lyderi¤, prisid¢ti prie młs¤
jud¢jimo. Kas gieda Hare K‚‰†a mantr , nieko nepraranda, o laimi
daug. ÀBhagavad-gŒtƒÐ [3.21] teigia, kad tai, k pripa¨£sta lyderiai,
pripa¨£sta ir paprasti ¨mon¢s:
yad yad ƒcarati re‰‡has
tad tad evetaro jana‹
sa yat pramƒ†a„ kurute
lokas tad anuvartate
ÀKaip pasielgia didis ¨mogus, taip elgiasi ir paprasti ¨mon¢s. Kok£
pavyzd£ parodo jis, tokiu seka visas pasaulis.Ð
K‚‰†os s mon¢s sa…kŒrtanos jud¢jimas yra nepaprastos svarbos.
Tod¢l per Jus a§ nor¢¦iau paraginti visus Indijos vadovus rimtai pa¨iłr¢ti £ §£ jud¢jim ir suteikti mums visas galimybes skleisti j£ pasaulyje.
Tada laim¢ £sivie§pataus ne tik Indijoje, bet ir visame pasaulyje.
Tikiuosi, lai§kas pasieks Jus gyv ir sveik .
Visad Jums linkintis gera Ä
A. C. Bhaktivedanta Svamis
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Deklaruoti
priklausomyb¡ nuo Dievo

Daugeliui Amerikos Nepriklausomyb¢s dviej¤ §imt¤ met¤ sukaktis
buvo didel¢ §vent¢. 1976 m. kovo m¢nes£ Mƒyƒpure (Indija) ÀBack
to GodheadÐ ¨urnalo leid¢jai §ia proga pa¢m¢ i§ rŒlos Prabhupƒdos
special¤ interviu, kuriame jis labai kriti§kai £vertino tokius amerikie¦i¤
§kius, kaip: ÀVisi ¨mon¢s lygs prie§ Kr¢j Ð, ÀPasikliaujame DievuÐ
ir ÀVieninga Dievo tautaÐ.
ÀBack to GodheadÐ: Nepriklausomyb¢s Deklaracijoje Thomas Jeffersonas i§d¢st¢ esmines Amerikos Revoliucijos id¢jas. Ano meto garsenyb¢s, pasira§iusios §£ dokument , sutar¢, kad egzistuoja tam tikros
akivaizd¨ios, arba aksiomatin¢s tiesos, kuri¤ pirmoji skelbia, kad visi
¨mon¢s lygłs prie§ Kłr¢j . Tuo jie nor¢jo pasakyti, kad visi ¨mon¢s
lygłs prie§ £statym , ir £statymas visus juos saugo vienodai.
rŒla Prabhupƒda: Taip, §ia prasme ¨mon¢s, kaip jłs sakote, lygłs prie§
Kłr¢j .
BTG: Kitas Nepriklausomyb¢s Deklaracijos punktas teigia, kad Dievas
visiems ¨mon¢ms dovanojo tam tikras £gimtas teises, £ kurias niekas
negali k¢sintis. Tai teis¢ £ gyvenim , laisv¡ ir . . .
rŒla Prabhupƒda: Bet gyvuliai taip pat turi teis¡ gyventi. Kod¢l jiems
nepaliekama teis¢ gyventi? ·tai zuikiai mi§ke gyvena savo gyvenim .
Kod¢l valstyb¢ leid¨ia med¨iotojams juos §audyti?
BTG: Deklaracijoje kalbama tik apie ¨mogaus teises.
rŒla Prabhupƒda: Tada jie neturi tikros filosofijos. Siaurakakti§kas
£sivaizdavimas, kad gera yra tik mano §eima arba mano brolis, o
kitus galima ¨udyti, yra nusikalstamas. Tarkim, gindamas savo §eimos
interesus a§ nu¨udau jłs¤ t¢v . Argi tai filosofija? Tikra filosofija Ä
tai suh‚da„ sarva-bhtƒnƒm, draugi§kumas visoms gyvoms esyb¢ms.
¸inoma, ¦ia turimi galvoje ir ¨mon¢s, bet jei jłs be jokio reikalo
nu¨udysite bent vien gyvul£, a§ i§ karto prie§tarausiu: ÀK tu darai?Ð
BTG: Amerikos £kłr¢jai sak¢, kad kita £gimta teis¢ Ä tai teis¢ £ laisv¡.
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Laisv¡ ta prasme, kad vald¨ia neturi teis¢s nurodin¢ti, kas kok£ darb
turi dirbti.
rŒla Prabhupƒda: Jei vald¨ia netobula, ji negali nurodin¢ti ¨mon¢ms,
k jiems veikti. Bet jei vald¨ia tobula, ji gali nurodin¢ti.
BTG: Tre¦ia £gimta teis¢, apie kuri jie kalb¢jo Ä tai kiekvieno
¨mogaus teis¢ siekti laim¢s.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Bet jłs¤ laim¢s supratimas gali skirtis nuo
mano. Jums galbłt patinka valgyti m¢s , o man ji bjauri. Argi gali jłs¤
laim¢s supratimas sutapti su manuoju?
BTG: Vadinasi, kiekvienam reikia leisti siekti laim¢s, kaip jis j
£sivaizduoja?
rŒla Prabhupƒda: Ne, laim¢s pobłdis turi błti nustatomas atsi¨velgiant £ ¨mogaus savybes. Visuomen¢ skirstoma £ keturias grupes: vienai
grupei priskiriami pasi¨ymintys brƒhma†¤ savyb¢mis, kitai Ä k‰atriy¤
savyb¢mis, tre¦iajai Ä vaiy¤ savyb¢mis ir ketvirtajai Ä dr¤ savyb¢mis.* Visiems ¨mon¢ms dera dirbti t darb , kuris atitinka j¤ £gimtas
savybes.
Jautis negali atlikti arklio darbo, o arklys Ä jau¦io. ·iandien beveik
visi gauna koled¨o i§silavinim . Bet ko mokoma koled¨uose? Da¨niausiai technini¤ dalyk¤, o tai i§silavinimas, skirtas droms. Tikrasis
auk§tasis i§silavinimas Ä tai Ved¤ i§minties studijos. Vedas studijuoja brƒhma†ai. Kai ruo§iami tiktai dros, visuomen¢je kyla chaosas.
Turi błti atsi¨velgta, kokio i§silavinimo ¨mogui reikia pagal jo sugeb¢jimus. Kai kuriems droms galima suteikti technin£ i§silavinim ,
bet dauguma dr¤ tur¢t¤ dirbti ¨em¡. Visi va¨iuoja mokytis £ miestus, nes mano: ÀMes u¨sidirbsime daugiau pinig¤Ð, tod¢l ¨em¢s łkis
apleid¨iamas. Dabar labai trłksta ger¤ maisto produkt¤, nes j¤ niekas
negamina. Visi §ie nukrypimai yra netikusio valdymo i§dava. Valstyb¢s
pareiga Ä ¨iłr¢ti, kad kiekvienas dirbt¤ pagal savo £gimtas savybes.
Tada ¨mon¢s bus laimingi.
BTG: Vadinasi, jei valstyb¢ visus ¨mones dirbtinai priskiria vienai
klasei, laim¢ ne£manoma.
rŒla Prabhupƒda: Ne, tai prie§tarauja młs¤ prigim¦iai ir d¢l to kyla
chaosas.
BTG: Amerikos t¢v¤-£kłr¢j¤ karti patirtis privert¢ juos nem¢gti kla* Brƒhma†ai Ä tai apsi§viet¡ ir dorovingi visuomen¢s mokytojai bei dvasiniai vadovai,
k‰atriyai Ä kariai ir valdytojai, vaiyai Ä łkininkai ir prekijai, o dros Ä darbininkai.
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sin¢s santvarkos. Iki revoliucijos Amerik vald¢ monarchai, bet jie
visuomet tapdavo tironais ir prarasdavo teisingumo jausm .
rŒla Prabhupƒda: T¤ monarch¤ niekas nemok¢ §ventumo. Ved¤
civilizacijoje berniukai nuo pat vaikyst¢s buvo aukl¢jami tikrais
brahmacƒriais [mokiniais, kurie laikosi celibato]. Jie lank¢ gurukul Ä
dvasinio mokytojo mokykl ir mok¢si savitvardos, §varos, teisingumo
bei daugyb¢s kit¤ doroving¤ savybi¤. Ir geriausiems i§ j¤ ilgainiui
tekdavo valdyti §al£.
Amerikos Revoliucija n¢ra kuo nors ypatinga. ¸mon¢s sukyla tada,
kai jie nelaimingi. Taip buvo Amerikoje, taip buvo Prancłzijoje, taip
buvo ir Rusijoje.
BTG: Amerikos revoliucionieriai kalb¢jo, kad jei vald¨ia nesugeba
tinkamai valdyti liaudies, liaudis turi teis¡ t vald¨i paleisti.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Nixonui taip ir atsitiko: j£ nuvert¢. Bet kas i§
to, jei vien Nixon ¨mon¢s pakei¦ia kitu Nixonu? Reikia ¨inoti, kaip
Nixon pakeisti dorovingu vadovu. Bet ¨mon¢s negavo gero aukl¢jimo,
jiems nebuvo diegiama tikra kultłra, tod¢l, nuvert¡ vien Nixon , jie
i§rinks kit ir niekada nebus laimingi. O jie gali błti laimingi. Laim¢s
formul¢ pateikta ÀBhagavad-gŒtojeÐ. Pirmiausia ¨mon¢s tur¢t¤ suprasti, kad ¨em¢ priklauso Dievui. Kod¢l amerikie¦iai sako, kad ¨em¢
priklauso jiems? Juk atvyk¡ £ Amerik , pirmieji naujakuriai kalb¢jo:
À·i ¨em¢ priklauso Dievui, tod¢l mes turime teis¡ ¦ia gyventi.Ð Kod¢l
gi dabar jie neleid¨ia kitiems apsigyventi §ioje ¨em¢j? Kas tai per filosofija? Pasauly tiek daug tankiai apgyvendint¤ §ali¤. J¤ gyventojams
Amerikos vald¨ia tur¢t¤ leisti atvykti £ Amerik ir suteikti jiems s lygas dirbti ¨em¡ ir auginti grłdus. Kod¢l ji to nedaro? Ji j¢ga pasiglem¨¢ svetim nuosavyb¡ ir, naudodama j¢g , ne£sileid¨ia kit¤. Kas tai
per filosofija?
BTG: ¶ia n¢ra jokios filosofijos.
rŒla Prabhupƒda: J¤ filosofija Ä tai grobiko filosofija. Jie j¢ga pasisavina kit¤ nuosavyb¡ ir tada i§leid¨ia £statym , draud¨iant£ j¢ga atimti
kito nuosavyb¡. Vadinasi, jie Ä grobikai. Jie neturi teis¢s drausti naudotis Dievo nuosavybe kitiems Dievo słnums. Amerika ir kitos §alys,
Jungtini¤ Taut¤ nar¢s, tur¢t¤ sutarti, kad ten, kur yra pakankamai
¨em¢s, ¨mon¢s gali atva¨iuoti ir panaudoti j maisto produkt¤ gamybai. Vyriausyb¢ gal¢t¤ pasakyti: ÀJłs¤ §aly gyventoj¤ perteklius. Tegu
dalis jłs¤ §alies ¨moni¤ va¨iuoja ¦ionai. Mes duosim jiems ¨em¢s,
tegul jie augina maist .Ð Tada mes pamatytum¢m puikiausius rezulta192
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tus. Ta¦iau ar jie taip pasielgs? Ne. Tai kokia tada j¤ filosofija? Grobiko filosofija: ÀA§ j¢ga pasisavinsiu §i ¨em¡ ir daugiau nieko ¦ia
ne£sileisiu.Ð
BTG: Vienas Amerikos lozung¤ skelbia Ä ÀVieninga Dievo tautaÐ.
rŒla Prabhupƒda: Taip, tai K‚‰†os s mon¢. Tur¢t¤ błti vieninga Dievo tauta ir viena pasaulin¢ vyriausyb¢, kuri paklust¤ Dievui. Viskas
priklauso Dievui, o mes esame Jo vaikai. ·tai kokios reikia filosofijos.
BTG: Bet amerikie¦iai labai bijo centralizuoto valdymo, nes jiems
atrodo, kad stipri vald¨ia visada veda £ tironij .
rŒla Prabhupƒda: Jei vadovai bus tinkamai paruo§ti, tironijos negal¢s
błti.
BTG: Ta¦iau viena amerikieti§kos valdymo sistemos prielaid¤ sako: jei
vadovas sutelkia savo rankose per daug vald¨ios, vald¨ia nei§vengiamai
j£ sugadins.
rŒla Prabhupƒda: Vadovus reikia i§aukl¢ti taip, kad j¤ negalima błt¤
sugadinti.
BTG: O kaip tai padaryti?
rŒla Prabhupƒda: ³vesti var†ƒrama-dharm *. Suskirstykite visuomen¡ atsi¨velgdami £ savybes ir aukl¢kit juos vadovaudamiesi taisykle,
kad viskas priklauso Dievui ir turi błti panaudota tarnaujant Jam.
Tada tikrai galima bus kalb¢ti apie Àviening Dievo taut Ð.
BTG: Bet ar toks visuomen¢s suskirstymas £ grupes nesukels pavydo?
rŒla Prabhupƒda: Ne, ne. Kaip drauge funkcionuoja £vairios mano
kłno dalys, taip siekdamos vieno tikslo gali dirbti ir £vairios visuomen¢s grup¢s. Mano ranka skiriasi nuo kojos. Bet kai rankai pasakau:
ÀAtne§k stiklin¡ vandensÐ, jai padeda kojos. Reikalingos ir rankos, ir
kojos.
BTG: Ta¦iau Vakar¤ pasaulyje egzistuoja darbinink¤ klas¢ ir kapitalist¤ klas¢, ir tarp j¤ vyksta nuolatin¢ kova.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Reikia ir kapitalist¤ klas¢s, ir darbinink¤
klas¢s.
BTG: Bet jos konfliktuoja tarpusavyje.
rŒla Prabhupƒda: J¤ niekas tinkamai neaukl¢jo, tod¢l jos neturi
bendro tikslo. Rankos ir kojos veikia skirtingai, ta¦iau j¤ tikslas bendras Ä maitinti kłn . Taigi jei ir kapitalistams, ir darbininkams atrasite
* Sistema, dalijanti visuomen¡ pagal £gimtas savybes £ keturis socialinius ir keturis
dvasinius skyrius.
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bendr tiksl , tarpusavio kovos nebus. O jei jłs ne¨inote, kas gali juos
suvienyti, jie visada kovos.
BTG: Revoliucija?
rŒla Prabhupƒda: Taip.
BTG: Vadinasi, svarbiausias dalykas Ä surasti bendr tiksl , kuris
¨mones suvienyt¤?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Lygiai kaip ir młs¤ K‚‰†os s mon¢s
organizacijoje jłs ateinate pasitarti visais klausimais su manimi, nes
a§ galiu jums nurodyti bendr tiksl . Antraip prasid¢s kova. Vyriausyb¢ tur¢t¤ labai gerai ¨inoti gyvenimo tiksl Ä bendr siek£ Ä ir
aukl¢ti ¨mones taip, kad jie dirbt¤, siekdami §io bendro tikslo. Tada
¨mon¢s bus laimingi ir taikłs. Bet jei £ vald¨i ¨mon¢s renka tokius
suk¦ius, kaip Nixonas, d¢l bendro siekio jie niekada nesusitars. Bet
koks suk¦ius gali tapti vyriausyb¢s galva, kokiu nors apgavyst¢s błdu
u¨sitikrin¡s bals¤ daugum . Kandidatai duoda ky§ius, apgaudin¢ja
¨mones, varo propagand Ä kad tik laim¢t¤ balsus. Visomis £manomomis priemon¢mis jie surenka balsus ir u¨grobia auk§¦iausius postus.
Tokia sistema niekam tikus.
BTG: Bet jei ¨mon¢s nerinks savo vadov¤ visuotiniais rinkimais, kas
tada valdys visuomen¡?
rŒla Prabhupƒda: Tam reikia brƒhma†¤, k‰atriy¤, vaiy¤ ir dr¤.
Lygiai kaip norint pastatyti nam , reikia in¨inieri¤. Ne §lav¢j¤ reikia,
ar ne tiesa? K jie veiks? Ne, reikia in¨inieri¤. Taigi, jei jłs laikot¢s
var†ƒramos sistemos, valdyti leid¨iama tiktai k‰atriyams. O £statym¤
leid¢jai Ä senatoriai Ä tetur¢t¤ błti kvalifikuoti brƒhma†ai. Dabar
£statym¤ leid¨iamajame susirinkime s¢di ir m¢sininkas. K jis i§mano
apie £statym¤ leidyb ? Jis m¢sininkas, ta¦iau laim¢j¡s balsus jis tampa
senatoriumi. Dabar, remiantis vox populi principu, m¢sininkas patenka £ £statym¤ leidimo organ . Taigi viskas priklauso nuo aukl¢jimo.
Młs¤ K‚‰†os s mon¢s organizacijoje mes taip ir aukl¢jame, o politikai Ä jie apie tai u¨mir§o. Negali błti viso labo viena klas¢. Tai kvailyst¢, nes reikia, kad skirting¤ klasi¤ ¨mon¢s u¨siimt¤ skirtinga veikla.
Jei ne¨inome, kaip tai padaryti Ä patirsime nes¢km¡, nes be darbo
pasidalijimo viskas sugrius. ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ mes aptar¢me visas
valdovo pareigas. Visuomen¢s klas¢s turi tarpusavyje bendradarbiauti
kaip kłno dalys. Nors kiekvienos kłno dalies paskirtis vis kita, vis¤
j¤ tikslas vienas Ä pasirłpinti, kad normaliai funkcionuot¤ kłnas.
BTG: Kokia yra tikroji valstyb¢s pareiga?
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rŒla Prabhupƒda: Suprasti, ko nori Dievas, ir sekti, kad visuomen¢s
veikla błt¤ nukreipta £ tai. Tada ¨mon¢s bus laimingi. Bet jei ¨moni¤
veikla bus orientuota klaidingai, ar gal¢s błti jie laimingi? Vyriausyb¢s
pareiga Ä ¨iłr¢ti, kad jie veikt¤ teisinga kryptimi. Teisinga kryptis Ä
pa¨inti Diev ir veikti vadovaujantis Jo nurodymais. Ta¦iau jei patys
vadovai netiki Dievo vir§enybe ir ne¨ino, ko Dievas nori arba kokios
veiklos Jis laukia i§ młs¤, kaip tokia vald¨ia gali błti gera? Vadovai
klysta ir klaidina kitus. ·tai koks chaosas §iandien pasaulyje.
BTG: Jungtin¢se Valstijose ba¨ny¦ia ir valstyb¢ tradici§kai atskirtos
viena nuo kitos.
rŒla Prabhupƒda: A§ nekalbu apie ba¨ny¦i . Su ba¨ny¦ia ar be ba¨ny¦ios Ä svarbu ne tai. Svarbiausia, kad vadovai pripa¨int¤ auk§¦iausiojo
valdovo egzistavim . Kaip jie gali tai neigti? Viskas gamtoje vyksta
su Auk§¦iausiojo Vie§paties ¨inia. ¸monijos vadovai nemoka valdyti
gamtos, tad kod¢l jie nepripa¨£sta auk§¦iausiojo valdovo? Tai visuomen¢s b¢da. ¸monijos lyderiai jau¦ia, kad turi egzistuoti auk§¦iausias
valdovas, ir vis d¢lto jie J£ neigia.
BTG: Bet tarkim, kad vald¨ia Ä ateistin¢ . . .
rŒla Prabhupƒda: Tada negali błti geros vald¨ios. Amerikie¦iai sako, kad pasikliauja Dievu. Ta¦iau be Dievo mokslo toks pasikliovimas Ä gryniausia fikcija. Pirmiausia rimtai pa¨iłr¢kit £ Dievo moksl ,
o tada pasikliaukite Juo. Jie ne¨ino, kas yra Dievas, o mes ¨inome.
Mes i§ tikr¤j¤ pasikliaujame Dievu.
Jie kuria savo valdymo błd . Ir tai j¤ b¢da. Jiems niekada nesiseks.
Jie Ä netobuli ir bus netobuli tol, kol nesiliaus kurti savo valdymo
metod¤. Revoliucijos vyks viena po kitos. Taikos nebus.
BTG: Kas nustato reguliatyvius religijos principus, kuri¤ ¨mon¢s
tur¢t¤ laikytis?
rŒla Prabhupƒda: Dievas. Dievas yra tobulas. Jis juos nustato. Vedos
sako, kad Dievas yra vis¤ gyv¤ esybi¤ vadovas (nityo nityƒnƒ„ cetana
cetanƒnƒm). Mes skiriam¢s nuo Jo, nes Jis visais at¨vilgiais tobulas, o
mes ne. Mes esame labai ma¨i. Mes turime Dievo savybi¤, bet labai
ma¨ais kiekiais. Tod¢l ir młs¤ ¨inios labai menkos, §tai kas. Błdami
ribot¤ ¨ini¤, jłs galite sukurti l¢ktuv ÀBoeing 747Ð, bet uodo nesukursite. Uodo kłnas, kur£ sukłr¢ Dievas, Ä irgi savoti§kas Àl¢ktuvasÐ.
·tai toks skirtumas tarp Dievo ir młs¤: mes turime ¨ini¤, bet jos, skirtingai negu Dievo, yra netobulos. Tod¢l valstyb¢s vadovai tur¢t¤ tartis
su Dievu; tada j¤ valdymas błt¤ tobulas.
195

Sav¡s pa¨inimo mokslas
BTG: Ar Dievas sukłr¢ ir tobuliausi valdymo sistem ?
rŒla Prabhupƒda: O, taip. Ved¤ laikais vald¨ioje buvo k‰atriyai. Karo
metu karalius pirmas stodavo £ mł§£. Visai kaip jłs¤ George Washingtonas: kai kilo karas, jis stojo £ kov . O kokie prezidentai valdo dabar?
Kilus karui, jie s¢di saugioje vietoje ir telefonu duoda £sakymus. Jie
neverti błti prezidentais. Kilus karui, prezidentas turi pirmas stoti £
mł§£ ir jam vadovauti.
BTG: Ta¦iau jei ¨mogus yra menkas ir netobulas, kaip jis gali vykdyti
tobulus Dievo £sakymus, skirtus tobulai valstybei?
rŒla Prabhupƒda: Jłs galit błti netobulas, bet, vykdydamas mano nurodymus, jłs tobul¢jat. Jłs pripa¨inote mane savo vadovu, o a§ savo
vadovu pripa¨£stu Diev . ·itaip galima tobulai valdyti visuomen¡.
BTG: Vadinasi, geras valdymas Ä tai, vis¤ pirma, pripa¨inimas, kad
tikrasis valstyb¢s valdovas yra Auk§¦iausioji Błtyb¢?
rŒla Prabhupƒda: Valstyb¢s vadovu jłs negalite pripa¨inti tiesiogiai
Auk§¦iausiosios Błtyb¢s. Savo vadovais reikia pripa¨inti Auk§¦iausios
Błtyb¢s tarnus Ä brƒhma†us arba vai‰†avus [atsidavusius Vie§paties
pasek¢jus]. Vald¨ios vyrai, k‰atriyai Ä tai antroji klas¢. K‰atriyai turi
klausti brƒhma†¤ arba vai‰†av¤ patarim¤ ir, atsi¨velgdami £ juos,
kurti £statymus. Vaiyai turi prakti§kai £gyvendinti k‰atriy¤ £sakymus,
o dros Ä dirbti, vadovaujami §i¤ trij¤ klasi¤. Tada visuomen¢ bus
tobula.
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Taikos formul¢
Antikarini¤ protest¤ £kar§tyje 1966 met¤ pabaigoje rŒla Prabhupƒda
savo ma¨oje §ventykl¢l¢je, £sikrusioje buvusios parduotuv¢s patalpose,
mimeografu padaugino agitacin£ lapel£ (tai buvo viena i§ pirm¤j¤ jo
publikacij¤ Amerikoje). Jo pasek¢jai ir §alininkai tkstan¦ius lapeli¤
dalino Niujorko, v¢liau San Francisko, Monrealio ir kit¤ miest¤ gatv¢se.
ÀTaikos formul¢Ð i§rei§k¢ visi§kai nauj po¨ir£ £ antikarin¡ problem
ir tkstan¦iams amerikie¦i¤ parod¢ tobul problemos sprendimo keli .
·iuolaikin¢ civilizacija labai klysta, k¢sindamasi £ svetim nuosavyb¡
tarsi tai błt¤ jos pa¦ios turtas. Tuo pa¦iu ji be jokio reikalo lau¨o
gamtos d¢snius. Gamtos d¢sniai labai grie¨ti. Jokia gyva esyb¢ negali j¤
pa¨eisti. Lengvai juos £veikti ir rasti §iame pasaulyje laim¡ bei ramyb¡
tegali K‚‰† £sis monin¡s ¨mogus.
Valstyb¢je tvark saugo teis¢tvarkos departamentas, tuo tarpu Visatoje, kurioje ¸em¢ t¢ra menka kruopelyt¢, tvark palaiko gamtos
d¢sniai. ·i materiali gamta Ä viena i§ £vairi¤ Dievo, auk§¦iausiojo
visa ko savininko, energij¤. Tod¢l ¸em¢ yra Dievo nuosavyb¢, ta¦iau
mes Ä gyvos esyb¢s, ir ypa¦ vadinamieji civilizuoti ¨mon¢s, klaiding¤ individuali¤ ir kolektyvini¤ id¢j¤ veikiami savinam¢s tai, kas
priklauso Dievui. Jei norime taikos, i§meskime §i klaiding samprat
i§ galvos Ä tegul pasaulis u¨mir§ta j . Neturin¦ios jokio pamato ¨monijos pretenzijos valdyti ¸em¡ yra dalin¢ arba netgi vienintel¢ vis¤
neramum¤ ¸em¢je prie¨astis.
Kvaili vadinamieji civilizuoti ¨mon¢s pretenduoja valdyti Dievo nuosavyb¡, nes tapo bedieviais. Visuomen¢je, kurioje u¨mir§tas Dievas,
ne£manoma nei laim¢, nei taika. ÀBhagavad-gŒtojeÐ Vie§pats K‚‰†a
parei§k¢, kad i§ tikr¤j¤ vis¤ gyv¤j¤ esybi¤ veiklos vaisiai skirti Jam ir
kad Jis yra vis¤ pasauli¤ Auk§¦iausiasis Vie§pats ir visoms błtyb¢ms
gera linkintis draugas. Kai ¨mon¢s pamatys §iuose ¨od¨iuose taikos
formul¡, pasaulyje £sivie§pataus taika.
Taigi jei norime taikos, kiekvienas skyrium ir visi drauge tur¢tume pakeisti savo s mon¡ K‚‰†os s mone. Tai labai paprasta: tereikia
giedoti §vent Dievo vard . Tai patikimas ir pripa¨intas błdas taikai
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pasaulyje pasiekti. Tod¢l mes rekomenduojame visiems £sis moninti
K‚‰† , giedant: ÀHare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare /
Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare HareÐ.
·is metodas lengvai £gyvendinamas, paprastas ir kilnus. Prie§ keturis
§imtus a§tuoniasde§imt met¤ taikos formul¡ Indijoje paskelb¢ Vie§pats ŽrŒ Caitanya, o dabar ja gali pasinaudoti ir jłs¤ §alis. Pasinaudokite §iuo paprastu mantros kartojimo metodu, suvokite kokia tikroji
jłs¤ pad¢tis, skaitydami ÀBhagavad-gŒt , kokia ji yraÐ, ir atkurkite
savo prarastus santykius su K‚‰†a, Dievu. Ir netrukus pasaulyje
£sivie§pataus taika bei gerov¢.
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Dvasinis komunizmas
1971 metais, savo istorinio vizito £ Taryb¤ S jung metu, rŒla
Prabhupƒda buvo supa¨indintas su TSRS Moksl¤ Akademijos
Orientalistikos instituto Indijos katedros ved¢ju profesoriumi Grigoriju
Kotovskiu. J¤ susitikimas daktaro Kotovskio kabinete buvo neoficialus,
ir tarp dvasinio vadovo bei mokslininko u¨simezg¢ gyva diskusija
jiems rpimais klausimais. rŒla Prabhupƒda pasil¢, kaip radikaliai
pertvarkyti §iuolaikin£ komunizm .
rŒla Prabhupƒda: ·iomis dienomis skai¦iau laikra§t£ ÀMoscow NewsÐ.
Komunist¤ suva¨iavime jo pirmininkas parei§k¢: ÀVardan pa¨angos
mes esam pasiry¨¡ perimti kit¤ patirt£.Ð A§ manau, kad Ved¤ socializmo ir komunizmo koncepcija gerokai patobulint¤ komunizmo id¢j .
Antai socialistin¢ valstyb¢ siekia, kad niekas nebadaut¤, kad visi błt¤
sotłs. Toks pat po¨iłris £ g‚hasthos [§eimos ¨mogaus] gyvenim ir
Vedose. Jam patariama rłpintis, kad nebadaut¤ net jo namuose gyvenantys drie¨as ar gyvat¢. Pamaitinti reikia netgi §iuos ¨emesniuosius
padarus, juo labiau visus ¨mones. G‚hasthai rekomenduojama prie§
s¢dant pietauti i§eiti £ gatv¡ ir su§ukti: ÀKas alkanas Ä pra§om u¨eiti!
Valgyti paruo§ta!Ð Jei niekas neatsiliepia, §eimos galva s¢da valgyti.
Dabartin¢ visuomen¢ §alies §eimininke laiko liaud£, bet Vedose nurodoma: iƒvƒsyam ida„ sarvam Ä viskas priklauso Œai, auk§¦iausiajam
valdovui. Tena tyaktena bhuŠjŒthƒ‹: jłs galite naudotis tuo, kas jums
Jo skirta. Mƒ g‚dha‹ kasya svid dhanam: ta¦iau nesik¢sinkit £ svetim nuosavyb¡. Tai ÀœŁopani‰adaÐ Ä Veda. T pa¦i mint£ kelia £vairios
Purƒ†os. Ved¤ ra§tuose yra daug ger¤ komunistini¤ id¢j¤. A§ pagalvojau, kad jas reik¢t¤ paskleisti tarp m stan¦i¤ jłs¤ §alies ¨moni¤. Tod¢l
labai nor¢jau su jais pakalb¢ti.
Prof. Kotovskis: ³domu, kad ¦ia, młs¤ §alyje, dabar labai domimasi senov¢s istorija, senov¢s i§mintimi. ³vertindamas tai, młs¤ institutas i§vert¢ £ rus¤ kalb ir i§leido daug did¨iosios Indijos kultłros
literatłrini¤ paminkl¤. Jums bus £domu su¨inoti, kad mes i§leidom
kai kurias Purƒ†as ir dal£ ÀRƒmƒya†osÐ. Rus¤ kalba i§leista daug
ÀMahƒbhƒratosÐ tom¤, taip pat pakartotas pilnas ÀMahƒbhƒratosÐ
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vertimas. Mes i§vert¢m ir i§leidom vis ÀManu-sm‚tiÐ su sanskrito
komentarais. Susidom¢jimas §iais leidiniais buvo toks didelis, kad juos
i§pardav¢ per savait¡. Knygynuose neliko n¢ vieno egzemplioriaus.
Pra¢jo vos m¢nuo, o j¤ negalima buvo gauti. Skaitytojai ¦ia, Maskvoje,
ir visoje TSRS labai domisi sen ja Ved¤ kultłra, tod¢l mes i§leidom
daug §ios serijos knyg¤.
rŒla Prabhupƒda: Tarp Purƒ†¤ yra svarbiausia Purƒ†a Ä ÀŽrŒmadBhƒgavatamÐ, kuri vadina ÀMahƒ-Purƒ†aÐ.
Prof. Kotovskis: ÀMahƒ-Purƒ†aÐ.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Mes i§vert¢m vis tekst : pirmiausia pateikiame originalo tekst sanskrito kalba, jo transliteracij , kiekvieno
¨od¨io angli§k atitikmen£, po to Ä vertim ir posmo komentar ,
arba ai§kinim . Taigi mes pateikiame visus a§tuoniolika tłkstan¦i¤ ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ posm¤. Mes visk ver¦iam ¨odis ¨odin.
Galit tuo patys £sitikinti. Taip ver¦iamas kiekvienas ÀBhƒgavata
Purƒ†osÐ posmas. “cƒryos, didieji §ventieji i§min¦iai, skelb¡ ÀBhƒgavatosÐ filosofij , mano, kad ÀBhƒgavata Purƒ†aÐ yra nigama-kalpataror
galita„ phalam Ä nunok¡s Ved¤ tro§kim¤ med¨io vaisius [ÀŽrŒmadBhƒgavatamÐ 1.1.3]. J pripa¨£sta visi Indijos mokslo ¨mon¢s. Did¨iausias ÀBhagavatamÐ filosofijos propaguotojas buvo Vie§pats Caitanya.
Taigi £ angl¤ kalb mes i§vert¢m vis ÀBhƒgavatamÐ. Jei £domu, galiu
jums parodyti.
Prof. Kotovskis: Man regis, Maskvos ir Leningrado bibliotekose mes
turime beveik visus svarbiausius senosios Indijos kultłros tekstus. Vis¤
pirma, tai Vedos Ä originalłs sanskrito tekstai. Pavyzd¨iui, młs¤ instituto Leningrado filiale yra §e§i ar a§tuoni ÀManu-sm‚tiÐ leidiniai. ·is
institutas buvo £steigtas Leningrade carin¢s Rusijos laikais ir dabar tai
młs¤ instituto filialas, tyrin¢jantis daugiausia Azijos kultłros istorij .
¶ia jłs galite pasi¨iłr¢ti, k mes §iuo metu ver¦iame, kokie atliekami
moksliniai darbai. Institutas tiria Indijos religijos pad¢t£ bei istorij ,
induizm §iuolaikin¢je Indijos visuomen¢je.
rŒla Prabhupƒda: Induizmas Ä labai sud¢tinga tema.
Prof. Kotovskis: O, taip. [Abu juokiasi.] Mano supratimu, tai net ne
religija, kaip j suvokia europie¦iai; tai Ä religija, filosofija, gyvenimo
błdas Ä kas tik nori.
rŒla Prabhupƒda: ¸odis ÀhinduÐ (Àindas, induistasÐ) Ä ne sanskrito
kilm¢s. D¢l jo atsiradimo kalti musulmonai. Jłs ¨inote, kad yra tokia
up¢ Ä Indas, kuri sanskritu vadinama ÀSindhuÐ. Musulmonai ÀsÐ taria
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kaip ÀhÐ. Tod¢l ÀSindhuÐ virto ÀHinduÐ. Taigi ¨od¨io ÀhinduÐ sanskrito ¨odyne nerasite, ta¦iau jis £¢jo £ vartosen . O tikrasis Ved¤ kultłros institucijos pavadinimas yra var†ƒrama. J sudaro keturios var†os
(socialiniai skyriai) Ä brƒhma†ai, k‰atriyai, vaiyai ir dros, ir keturios
ƒramos (dvasiniai skyriai) Ä brahmacariai, g‚hasthos, vƒnaprasthos ir
sannyƒsiai. Pasak vedi§kosios gyvenimo sampratos, kol ¨mon¢s nesilaiko §ios keturi¤ var†¤ ir keturi¤ ƒram¤ sistemos, arba institucijos, j¤
negalima laikyti civilizuotais ¨mon¢mis. ¸mon¢s turi priimti §i keturi¤ socialini¤ ir keturi¤ dvasini¤ skyri¤ sistem . Ji vadinasi var†ƒrama.
·i senovin¢ Ved¤ sistema Ä Indijos kultłros pagrindas.
Prof. Kotovskis: Var†ƒrama.
rŒla Prabhupƒda: Var†ƒrama. O ÀBhagavad-gŒtojeÐ . . . jłs turbłt
skait¢t ÀBhagavad-gŒt Ð?
Prof. Kotovskis: Taip.
rŒla Prabhupƒda: Tenai, ÀBhagavad-gŒtojeÐ [4.13], taip pasakyta:
cƒtur-var†ya„ mayƒ s‚‰‡am Ä §i sistem sukłr¢ Vi‰†u [Dievas].
Jeigu var†ƒram sukłr¢ Auk§¦iausiasis, jos negalima keisti. Ji veikia
visur. Ji tarsi saul¢. Saul¡ sukłr¢ Auk§¦iausiasis. Saul¢ §vie¦ia visur:
Amerikoj, Rusijoj, Indijoj. Analogi§kai var†ƒramos sistema vienokia
ar kitokia forma veikia visur. Pavyzd¨iui, imkime brƒhma†us Ä pa¦i¤
i§mintingiausi¤ ¨moni¤ sluoksn£. Brƒhma†ai yra visuomen¢s protas.
K‰atriyai Ä valdytoj¤ klas¢; po to eina vaiyai Ä gamintoj¤ klas¢ ir
dros Ä darbinink¤ klas¢. ·ias keturias ¨moni¤ klases £vairiais pavadinimais rasim visur. Var†ƒrama-dharm sukłr¢ pirminis kłr¢jas, tod¢l
ji paplitusi visur.
Prof. Kotovskis: ³domu, kad kai kuri¤ Europos ir praeities Rusijos mokslinink¤ nuomone, §i var†ƒramos sistema susiformavo v¢lesniais laikais; jeigu jłs skaitysite senuosius Ved¤ ra§tus, jłs pamatysite
daug paprastesn¡, agrarin¡ visuomen¡. Tie mokslininkai mano, kad
var†ƒramos sistema Indijos visuomen¢je buvo £vesta v¢lyvuoju Ved¤
eros laikotarpiu, o ne jos prad¨ioje. O patyrin¢j¡ senuosius tekstus,
pamatysite, kad senojoje klasikin¢je Indijoje §i sistema nebuvo labai
paplitusi.
rŒla Prabhupƒda: Mes atsakysime, kad ji yra minima ÀBhagavadgŒtojeÐ. Cƒtur-var†ya„ mayƒ s‚‰‡am. ÀBhagavad-gŒtƒÐ buvo papasakota prie§ penkis tłkstan¦ius met¤. Joje pasakyta: À·£ ÀBhagavad-gŒtosÐ
moksl A§ i§d¢s¦iau Saul¢s dievui.Ð Taigi, paskai¦iavus, tai £vyko
prie§ keturiasde§imt milijon¤ met¤. Ar Europos mokslininkai gali
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pasakyti, kas vyko prie§ penkis tłkstan¦ius met¤? Argi jie gali
sugr£¨ti £ laikus prie§ keturiasde§imt milijon¤ met¤? Mes turime £rodym¤, kad var†ƒramos sistemai yra ne ma¨iau kaip penki tłkstan¦iai met¤. Var†ƒramos sistem mini ir ÀVi‰†u Purƒ†aÐ [3.8.9].
Var†ƒramƒcƒravatƒ puru‰e†a para‹ pumƒn. Taip pasakyta ÀVi‰†u
Purƒ†ojeÐ. Var†ƒrama-dharma n¢ra kurios nors vienos istorin¢s epochos rei§kinys, kur£ dabar aptiko mokslininkai. Ji natłrali. ÀŽrŒmadBhƒgavatamÐ pateikia tok£ palyginim : ¨mogaus kłnas turi keturias
dalis Ä smegenis, rankas, pilv ir kojas; pagal gamtos tvark tas pa¦ias
dalis turi ir socialinis organizmas. Yra ¨moni¤ klas¢, kuri laikoma smegenimis, ¨moni¤ klas¢, kuri laikoma valstyb¢s rankomis, yra gamintoj¤
klas¢, ir taip toliau. Perkratin¢ti istorij n¢ra jokio reikalo, taip buvo
nuo pat pasaulio sukłrimo dienos.
Prof. Kotovskis: Jłs sak¢t, kad kiekvienoje visuomen¢je yra keturi
skyriai, bet juos nelengva vien nuo kito atskirti. Tarkim, £vairias
socialines klases ir profesines grupes galima suskirstyti £ keturis sluoksnius bet kurioje visuomen¢je; tai nebus sunku. Vienintelis sunkumas, pavyzd¨iui, socialistin¢je visuomen¢je Ä młs¤ §alyje ir kitose
socialistin¢se visuomen¢se, Ä kaip ten atskirti gamintoj¤ klas¡ nuo
darbinink¤?
rŒla Prabhupƒda: Mes, pavyzd¨iui, priklausome intelektuali¤ ¨moni¤
klasei. Tai viena i§ klasi¤.
Prof. Kotovskis: Intelektuali¤ ¨moni¤ klas¢, brƒhma†ai. Prie §ios
klas¢s galima priskirti ir vis inteligentij .
rŒla Prabhupƒda: Taip.
Prof. Kotovskis: Toliau Ä valdytoj¤ klas¢.
rŒla Prabhupƒda: Taip.
Prof. Kotovskis: O kas bus vaiyai ir dros? ·tai kur keblumas. Juk
visi kiti Ä darbininkai: jie dirba gamyklose, kolłkiuose ir taip toliau.
Tod¢l man atrodo, kad §iuo po¨iłriu socialistin¢ visuomen¢ labai
skiriasi nuo vis¤ kit¤ prie§ j buvusi¤ visuomenini¤ struktłr¤. Dabartin¢je Vakar¤ visuomen¢je visas socialines ir profesines grupes i§ tikr¤j¤ galima suskirstyti £ §ias klases: brƒhma†us, k‰atriyus, vaiyus ir
dras Ä intelektualus, gamintoj¤ klas¡, gamybos priemoni¤ savininkus
(pavyzd¨iui, gamykl¤ savininkus) ir juodadarbius. Ta¦iau mes neturime vaiy¤ Ä gamyklose dirba administracijos darbuotojai, kuriuos
galima vadinti k‰atriyais, ir dros Ä darbininkai, bet n¢ra jokios
tarpin¢s klas¢s.
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rŒla Prabhupƒda: Apie tai pasakyta: kalau dra sambhava‹. ·iame
am¨iuje, galima sakyti, visi ¨mon¢s Ä dros. Ta¦iau jei visuomen¡ tesudaryt¤ dros, suirt¤ socialin¢ tvarka. Nors jłs¤ valstyb¢ Ä
dr¤ valstyb¢, joje yra ir brƒhma†¤, ir tai błtina. Be tokio funkcij¤ pasiskirstymo visuomen¢je kilt¤ chaosas. Toks yra mokslinis Ved¤
po¨iłris. Jłs galite priklausyti dr¤ klasei, bet, norint i§laikyti socialin¡ tvark , kai kuriems droms błtina duoti tok£ i§silavinim , kad
jie tapt¤ brƒhma†ais. Visuomen¢ negali laikytis tiktai ant dr¤,
ta¦iau negali ji laikytis ir tiktai ant brƒhma†¤. Norint patenkinti kłno
poreikius, reikia tur¢ti smegenis, rankas, skrand£ ir kojas. Kojos, smegenys, rankos turi tarpusavyje bendradarbiauti Ä tik tada kłnas normaliai funkcionuos. Taip ir kiekvienoj visuomen¢j, kur n¢ra §i¤ keturi¤
skyri¤, kyla chaosas. Ji negal¢s tinkamai funkcionuoti. Tai bus mƒyƒ,
kils neramum¤. Smegenys błtini, bet dabar j¤ labai trłksta. A§ nekalbu apie jłs¤ valstyb¡ ar apie młs¤ valstyb¡ Ä a§ kalbu apie pasaul£ apskritai. Anks¦iau Indij vald¢ monarchai. Pavyzd¨iui, Mahƒrƒja
ParŒk‰itas buvo karalius k‰atriyas. Prie§ pat savo mirt£ jis atsi¨ad¢jo
sosto ir i§¢jo £ mi§k , nor¢damas su¨inoti, kaip pa¨inti save. Norint,
kad pasaulio bendrija gyvent¤ taikiai ir klest¢t¤, reikia sukurti auk§to
intelekto ¨moni¤ klas¡, ¨moni¤, kurie i§mano kaip valdyti, klas¡, taip
pat i§manan¦i¤ gamybinink¤ ir darbinink¤ klases. Tai błtina ir nei§vengiama. Tokia Ved¤ koncepcija: mukha-bƒhru-pƒda-jƒ‹. [ÀŽrŒmadBhƒgavatamÐ 11.17.13] Mukha rei§kia ÀveidasÐ, bƒhu Ä ÀrankosÐ, ru Ä
ÀliemuoÐ, o pƒda Ä ÀkojosÐ. Imkime bet kuri valstyb¡: kol joje nebus
suderintai, nuosekliai diegiama §i keturi¤ socialini¤ skyri¤ sistema,
valstyb¢ arba visuomen¢ negal¢s skland¨iai funkcionuoti.
Prof. Kotovskis: Apskritai kalbant, man atrodo, kad visa §i
var†ƒramos sistema tam tikru mastu l¢m¢ natłral¤ darbo pasidalijim
senov¢s visuomen¢je. Bet §iuolaikin¢je visuomen¢je darbo pasidalijimas tarp ¨moni¤ Ä daug sud¢tingesnis ir £mantresnis. Tad, sugrupavus
juos £ keturias klases, błt¤ dar didesn¢ painiava.
rŒla Prabhupƒda: Painiava atsirado tod¢l, kad pastaruoju metu Indijoje brƒhma†¤ słnłs, netur¢dami brahmani§k¤ savybi¤, pretenduoja
błti brƒhma†ais, o kiti, tik¢dami prietarais ar i§ tradicijos, pripa¨£sta
juos brƒhma†ais. Tod¢l Indijos socialin¢ tvarka ir suiro. Ta¦iau młs¤
K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas rengia brƒhma†us visuose pasaulio kra§tuose, nes pasauliui reikalingas brƒhma†¤ protas. Nors Mahƒrƒja ParŒk‰itas buvo monarchas, jis tur¢jo brƒhma†¤ ir mokyt¤ i§min¦i¤ taryb ,
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su kuria nuolat tardavosi. Monarchai nebuvo nepriklausomi. Istorija
rodo, kad netikusius monarchus brƒhma†¤ patar¢j¤ taryba nuversdavo nuo sosto. Nors brƒhma†ai ir nesiki§davo £ politik , jie patardavo
monarchams, kaip vykdyti valdovo pareigas. Tai ne tokia jau tolima
praeitis. Kada vald¢ AŁoka?
Prof. Kotovskis: Pasak młs¤ terminologijos, §is periodas vadint¤si
senov¢s ir viduram¨i¤ Indija.
rŒla Prabhupƒda: Taip.
Prof. Kotovskis: Senov¢s ir feodalin¢je Indijoje, jłs teisus, valdymo sistema buvo labai atvira, ir £statym¤ leidybos organuose dauguma auk§t¤
pareigłn¤ buvo brƒhma†ai. Net Mogol¤ valdymo metais brƒhma†ai
buvo musulmon¤ imperatori¤ ir valdytoj¤ patar¢jai.
rŒla Prabhupƒda: Tai faktas, su brƒhma†ais skaitydavosi. Jie sudarydavo karaliaus patar¢j¤ taryb . Pavyzd¨iui, Aleksandro Makedonie¦io laikais Indij vald¢ karalius Candragupta. Prie§ pat Candraguptos
valdymo prad¨i , Aleksandras Makedonietis i§ Graikijos at¨ygiavo
£ Indij ir dal£ jos u¨grob¢. Candraguptai tapus imperatoriumi, jo
pirmasis ministras buvo Cƒ†akya. Jums tikriausiai gird¢tas vardas Ä
Cƒ†akya?
Prof. Kotovskis: Taip.
rŒla Prabhupƒda: Taip, tai buvo didis brƒhma†as politikas. Jo vardu
pavadintas Nił Delio kvartalas Ä Cƒ†akya PurŒ, kur £sikłr¢ visos
u¨sienio §ali¤ pasiuntinyb¢s. Cƒ†akya Pa†ˆita buvo didis politikas ir
brƒhma†as. Jis buvo labai i§simokslin¡s. Jo moraliniai pamokymai neprarado savo vert¢s ir §iandien. Indijos mokyklose d¢stomi Cƒ†akyos
Pa†ˆitos pamokymai. Net ir błdamas ministras pirmininkas, Cƒ†akya
Pa†ˆita i§laik¢ savo brahmani§k dvasi : jis ne¢m¢ algos. Jei brƒhma†as
ima alg , jis tampa §unimi Ä taip teigia ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ. Jis
gali patarti, bet negali pasisamdyti tarnybai. Ir nors Cƒ†akya Pa†ˆita
buvo ministras pirmininkas, gyveno jis lł§nel¢je. Brahmani§ka kultłra
ir brahmani§ka i§mintis Ä Ved¤ civilizacijos norma. ÀManu-sm‚tiÐ Ä
brahmani§kos kultłros norm¤ pavyzdys. Ne£manoma istori§kai nustatyti, kada buvo para§yta ÀManu-sm‚tiÐ, ta¦iau ji laikoma tokia tobula,
kad yra induizmo £statym¤ kodeksas. ³statyminei vald¨iai n¢ra reikalo kasdien leisti naujus £statymus socialinei tvarkai £tvirtinti. Manu
£statymai tokie tobuli, kad tinka visiems laikams. Sanskrito kalba jie
vadinami tri-kƒlƒdau Ä Àtinkami praei¦iai, dabar¦iai ir atei¦iai.Ð
Prof. Kotovskis: Atsipra§au, kad jus pertraukiu, bet kiek pamenu,
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a§tuonioliktojo am¨iaus antroje pus¢je visa Indijos visuomen¢ Anglijos administracijos £sakymu tur¢jo paklusti £statymin¢ms normoms,
kurios skyr¢si nuo induizmo £statym¤. Daug kas pasikeit¢. Induizmo £statymai, kuriais vadovavosi indai, labai skyr¢si nuo pirminio
ÀManu-sm‚tiÐ.
rŒla Prabhupƒda: Pakeitimai daromi młs¤ laikais. Netgi velionis Panditas Jawaharlalas Nehru i§leido savus induizmo £statymus. Jis suteik¢
skyryb¤ teis¡, bet toki¤ dalyk¤ ÀManu-sa„hitojÐ n¢ra. Dabar labai
daug kas pasikeit¢, bet seniau, prie§ pat prasidedant młs¤ laikams,
visa ¨monija dar vadovavosi ÀManu-sm‚tiÐ £statymais. Ties sakant,
dabartiniai indai grie¨tai nesilaiko induizmo §ventra§¦i¤.
Ta¦iau młs¤ tikslas Ä ne atgaivinti senov¢s Indijos visuomen¡. Tai
ne£manoma. Mes norime i§ pirmin¢s id¢jos paimti tai, kas geriausia.
Pavyzd¨iui, ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ glłdi komunizmo id¢ja. Ji apibłdinama Mahƒrƒjai Yudhi‰‡hirai. Jei yra kas nors gera, gera patirtis, kod¢l
ja nepasinaudojus? Toks młs¤ po¨iłris. Be to, dabartin¢ civilizacija
i§leid¨ia i§ aki¤ svarbiausi dalyk Ä ¨mogaus gyvenimo tiksl . Moksliniu po¨iłriu, ¨mogaus gyvenimo tikslas Ä sav¡s pa¨inimas, ƒtma-tattva.
Pasakyta, kad jei ¨moni¤ bendrijos nariai nesuvokia sav¡s pa¨inimo
błtinyb¢s, visi j¤ darbai eina perniek. Dabartin¢je visuomen¢je, nepaisant jos pa¨angos ekonomin¢je bei visose kitose sferose, taip ir yra:
¨mon¢s, u¨uot taikiai ir ramiai gyven¡, kariauja. Niekaip nesibaigia
konfliktai Ä socialiniai, politiniai ir nacionaliniai. Jei pagalvosime apie
tai §altu protu, pamatysime, kad, nepaisant didel¢s pa¨angos daugelyje mokslo sri¦i¤, młs¤ m stysena niekuo nesiskiria nuo ¨emesni¤j¤ gyvłn¤. Młs¤ £sitikinimu, ir tai patvirtina ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ,
¨mogaus kłnas duotas mums ne tam, kad lenktum¢m nugar d¢l jutimini¤ malonum¤. Ta¦iau ¨mon¢ms niekas daugiau ir nerłpi. Jie nieko
ne¨ino apie kit gyvenim . N¢ra mokslo §akos, kuri nagrin¢t¤, kas
atsitinka, kai kłnui ateina galas. Tai labai plati mokslo sritis.
ÀBhagavad-gŒtojeÐ [2.13] pasakyta: dehino 'smin yathƒ dehe. Deha
rei§kia À§is kłnasÐ, dehina‹ Ä Àtas, kuriam §is kłnas priklausoÐ.
Dehino 'smin yathƒ dehe kaumƒra„ yauvana„ jarƒ. DehŒ Ä kłno savininkas yra kłne, o kłnas kei¦iasi, gaudamas tai vienok£, tai kitok£
pavidal . Vaikas turi vienok£ kłn , ta¦iau kai vaikas u¨auga, jo kłnas
tampa kitoks. Tuo tarpu kłno savininkas lieka tas pats. Analogi§kai,
kai kłnas pasikei¦ia visi§kai, mes gauname kit kłn . ¸mon¢s to
nesupranta. Młs¤ kłnas kei¦iasi dar §£ gyvenim : kłdikio kłnas tampa
205

Sav¡s pa¨inimo mokslas
vaiko, o vaiko kłnas Ä paauglio ir jaunuolio. Tai faktas Ä visi tai ¨ino.
A§ buvau vaikas, bet dabar nebeturiu vaiko kłno. Mano kłnas kitas.
Nejau sunku suprasti, kad netek¡ §io kłno gausime kit kłn ? Tai
didis mokslas.
Prof. Kotovskis: Kaip ¨inote, £ t problem yra du visi§kai prie§ingi
po¨iłriai. Skirting¤ religij¤ po¨iłriai kiek skiriasi, bet tuo pa¦iu
metu visos religijos pripa¨£sta Àvietos pakeitimoÐ patirt£ arba dvasios
transmigracij ir tiria j krik§¦ioni¤ religijoje, judaizme . . .
rŒla Prabhupƒda: A§ su jumis nediskutuoju apie religijas. A§ kalbu
apie moksl ir filosofij . Kiekviena religija gali tur¢ti savo po¨iłr£ Ä tai
młs¤ nelabai domina. Mus domina kitkas: jei, nepaisant £vairi¤ kłno
poky¦i¤, kłno savininkas i§lieka tas pats, nesunku błt¤ suprasti, kad,
§iam kłnui visi§kai pasikeitus, jo savininkas gaus kit kłn .
Prof. Kotovskis: Kitas po¨iłris teigia, kad kłnas ir jo savininkas nesiskiria vienas nuo kito. N¢ra dviej¤ rei§kini¤ Ä kłnas ir jo savininkas yra
viena ir tas pat.
rŒla Prabhupƒda: [Pabr¢¨tinai] Ne.
Prof. Kotovskis: Kai kłnas mir§ta, jo savininkas irgi mir§ta.
rŒla Prabhupƒda: Ne, ne. Kod¢l gi universitete n¢ra fakulteto, kuris
tyrin¢t¤ §£ fakt moksli§kai? Siłlau pa§alinti §i sprag . Galbłt yra
taip, kaip jłs sakote, galbłt Ä kaip a§, bet tur¢t¤ błti tokia mokslo disciplina, kuri tai tirt¤. Neseniai vienas kardiologas i§ Toronto, daktaras,
pripa¨ino, kad siela egzistuoja. A§ su juo kur£ laik susira§in¢jau, ir jis
£sitikin¡s, kad siela yra. Taigi yra ir kitoks po¨iłris, bet młs¤ kelias Ä
gauti ¨inias i§ autoritet¤. ¶ia mes vadovaujam¢s K‚‰†os ¨od¨iais, o Jis
yra autoritetas. K‚‰†os autoritet pripa¨£sta visi ƒcƒryos. ÀBhagavadgŒtƒÐ pripa¨inta viso pasaulio mokslinink¤ ir filosof¤ sluoksniuose.
K‚‰†a sako:
dehino 'smin yathƒ dehe
kaumƒra„ yauvana„ jarƒ
tathƒ dehƒntara-prƒptir
dhŒras tatra na muhyati
ÀKaip £kłnytoji siela, błdama dar §iame kłne, nuolat keliauja i§ vaikyst¢s £ jaunyst¡ ir senatv¡, taip ir po mirties ji pereina £ nauj kłn Ð.
[ÀBhagavad-gŒtƒÐ 2.13] Taip teigia K‚‰†a, kuris pagal młs¤ mokslin¡
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tradicij laikomas did¨iausiu autoritetu. ·£ teigin£ mes priimame be
£rodym¤. Toks yra Ved¤ pa¨inimo kelias.
Prof. Kotovskis: Dalykas tas, kad młs¤ metodas neleid¨ia tik¢ti tuo,
kas ne£rodyta. Mes galim tik¢ti tik tuo, kas pagr£sta £rodymais.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Tai priimtina. Taip teigiama ir ÀBhagavadgŒtojeÐ [4.34]. Tad viddhi pra†ipƒtena paripranena sevayƒ. Pariprana
Ä £rodymai priimtini, bet j¤ negalime reikalauti £¨łliu tonu, reikia
siekti supratimo. ³rodym¤ niekas neatmeta. Ta¦iau Ved¤ teiginiai yra
neklaidingi, ir tai pripa¨£sta Ved¤ ¨inovai. Pavyzd¨iui, karv¢s m¢§las Ä
gyvulio i§matos. O Vedos teigia, kad, prisiliet¡s prie gyvulio ir net prie
savo paties i§mat¤, ¨mogus susiter§ia ir turi i§simaudyti, kad apsivalyt¤.
Laikantis induizmo sistemos, po tu§tinimosi błtina i§simaudyti.
Prof. Kotovskis: Tai visai suprantamas higienos reikalavimas.
rŒla Prabhupƒda: Taip.
Prof. Kotovskis: Taip, suprantama.
rŒla Prabhupƒda: Bet kitur pasakyta, kad karv¢s m¢§las, nors tai
gyvulio i§matos, yra §varus. Ma¨a to, i§valius juo ne§vari viet , ji
tampa §vari. I§ pirmo ¨vilgsnio ¦ia lyg ir prie§taravimas: vienur pasakyta, kad gyvulio i§matos ne§varios, ir, prie j¤ prisilietus, błtina tuojau
i§simaudyti, o kitur Ä kad karv¢s m¢§las §varus. Młs¤ supratimu, tai
prie§taravimas, ir vis d¢lto Ved¤ pasek¢jai abu teiginius pripa¨£sta teisingais. O dalykas tas, kad i§tyrus karv¢s m¢§l pasirodo, jog jis puikus
antiseptikas.
Prof. Kotovskis: ·ito a§ ne¨inau.
rŒla Prabhupƒda: Taip, vienas medicinos koled¨o profesorius tyr¢
karv¢s m¢§l ir nustat¢, kad jis puikus antiseptikas. Taigi Ved¤ teiginiai gali atrodyti prie§taringi, ta¦iau, kruop§¦iai i§tyrus, j¤ teisingumas
pasitvirtina. ¸inoma, galimos ir i§imtys. Bet Ved¤ teiginiais patikima,
ir mokslin¢ analiz¢ parodo, kad jie teisingi.
Prof. Kotovskis: Taip, analizuoti moksli§kai labai teisinga.
rŒla Prabhupƒda: Yra ir kit¤ pavyzd¨i¤. ·tai kad ir kriaukl¢. Kriaukl¢ Ä tai gyvłno kaulas, o Vedos sako, kad prisilietus prie gyvłno kaulo
susiter§iama ir błtina i§simaudyti. Bet ta pati kriaukl¢ laikoma Dievybi¤ kambary, nes Vedos j laiko §varia. A§ noriu pasakyti, kad mes
Ved¤ d¢snius priimam be joki¤ pagrindim¤. ·io principo laikosi mokyti
¨mon¢s. Jei savo teiginius jłs sugebat patvirtinti Ved¤ citatomis, su jais
visi sutiks. Kit¤ £rodym¤ i§ jłs¤ niekas nereikalaus. Pramƒ†os Ä £rodymai Ä błna £vairłs. ³rodymai remiantis Ved¤ citatomis vadinami ruti207
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pramƒ†a. Teisme su jłs¤ teiginiais visi sutiks, jei jłs remiat¢s £statym¤
kodeksu, taip lygiai mokslo ¨mon¢s pripa¨ins visus jłs¤ teiginius, jei
jie paremti ruti-pramƒ†omis. Manau, jłs ¨inot, kad Vedos vadinamos
ruti.
Prof. Kotovskis: Taip.
rŒla Prabhupƒda:
ruti-sm‚ti-purƒ†ƒdi
paŠcarƒtra-vidhi„ vinƒ
aikƒntikŒ harer bhaktir
utpƒtƒyaiva kalpate
[ÀBrahma-yƒmalaÐ]
Bet kuri młs¤ pasirinkta sistema tur¢t¤ remtis ruti, sm‚ti, Purƒ†¤
ir ÀPaŠcarƒtrosÐ liudijimais. Tai, kas neparemta tokiom pramƒ†om,
tekelia sumai§t£.
Prof. Kotovskis: Ar gal¢¦iau atkreipti d¢mes£ £ vien dalyk ? Tai,
kas para§yta Vedose, gal¢t¤ błti £rodyta ir moksli§kai. ·tai, imkime
mokslin¡ laboratorij . Laboratorijos tyrim¤ rezultatai laikomi tiesa.
Jłs pripa¨£state, kad jie sako ties , net netikrindami. Tarkim, jłs turite
mokslin¡ laboratorij ar institut . Jei laboratorija ar institutas pasakys: ÀTai negeraiÐ, did¨ioji visuomen¢s dalis priims tai kaip savaime
suprantam dalyk : ÀTaip. Taip teigia mokslas, vadinasi, tai tiesaÐ.
rŒla Prabhupƒda: Taip su autoritetingais Ved¤ teiginiais sutinka ƒcƒryos [didieji mokytojai]. Indij valdo ƒcƒryos Ä Rƒmƒnujƒcƒrya, Madhvƒcƒrya, Ža…karƒcƒrya. Jie pripa¨£sta Vedas, o j¤ pasek¢jai pripa¨£sta
juos. Prana§umas tas, kad man nereikia gai§ti laiko tyrin¢jimams, ar
karv¢s m¢§las §varus, ar ne. A§ tiesiog pripa¨£stu, kad jis §varus, nes
taip teigia Vedos. Pripa¨indamas ruti-pramƒ† , a§ sutaupau laiko. Vedose yra £vairi¤ teigini¤ i§ sociologijos, politikos ir kit¤ sri¦i¤, nes veda
rei§kia À¨iniosÐ.
sarvasya cƒha„ h‚di sannivi‰‡o
matta‹ sm‚tir jŠƒnam apohana„ ca
vedai ca sarvair aham eva vedyo
vedƒnta-k‚d veda-vid eva cƒham
[ÀBhagavad-gŒtƒÐ 15.15]
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Prof. Kotovskis: Galima jłs¤ paklausti? Ar daug filial¤ turi jłs¤
organizacija pasaulyje?
rŒla Prabhupƒda: Daug.
Prof. Kotovskis: Kur jłs¤ pagrindinis centras ir kur yra K‚‰†os
s mon¢s organizacijos filialai?
rŒla Prabhupƒda: Mes turime per §e§iasde§imt penkis filialus.
Prof. Kotovskis: ·e§iasde§imt penki filialai.
rŒla Prabhupƒda: Taip, o pagrindiniu młs¤ centru a§ padariau Los
And¨el . Dabar mes steigiam didel£ centr Mƒyƒpure, Vie§paties
Caitanyos gimtin¢je. Ar jłs buvot Indijoje?
Prof. Kotovskis: Buvau ten §e§is ar net septynis kartus. Dabar d¢l
pab¢g¢li¤ i§ Banglade§o antplłd¨io Kalkutoje susidar¢ labai sud¢tinga
situacija.
rŒla Prabhupƒda: Taip, bet tenai de§imt dien¤ mes reng¢m
sa…kŒrtan , ir tai buvo tiesiog nuostabu. Kasdien susirinkdavo nema¨iau kaip po trisde§imt tłkstan¦i¤ ¨moni¤. Juos labai sudomino młs¤
paskaitos. Mes skait¢m apie ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ ir ÀBhagavadgŒt Ð. Taigi atsiliepia ¨mon¢s i§ vis¤ pasaulio kontinent¤, ypa¦
amerikie¦iai vaikinai ir merginos. Jie parod¢ ypa¦ didel£ susidom¢jim , didelis susidom¢jimas ir Anglijoje, Vokietijoje, Prancłzijoje. I§ ¦ia
ketinu vykti £ Pary¨i¤. Kaip vadinasi ta vieta?
Mokinys: Pary¨iuje? O, Fontenay-aux-Roses?
rŒla Prabhupƒda: Taip, jie ten turi vis nam , puik¤ nam . Taigi
młs¤ metodas labai paprastas. Mes pra§ome savo mokini¤ laikytis keturi¤ apribojim¤: netur¢ti neleistin¤ lytini¤ santyki¤, nevalgyti m¢sos, ¨uvies bei kiau§ini¤, nelo§ti azartini¤ ¨aidim¤ ir nevartoti
svaigal¤ Ä net cigare¦i¤, arbatos ir kavos. Tereikia laikytis §i¤ keturi¤ princip¤ bei giedoti Hare K‚‰†a mahƒ-mantr , ir tada £sitikinsit, kaip spar¦iai, taikydami vien §£ metod , tie vaikinai ir merginos
tobul¢ja. Metodas labai paprastas. Be to, mes turim knygas Ä daugyb¡ knyg¤: ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ, ÀBhagavad-gŒt Ð. Per visus tuos
metus esu para§¡s apie de§imt knyg¤ Ä kiekviena po keturis §imtus
puslapi¤: dviej¤ tom¤ ÀK‚‰†a, Auk§¦iausiasis Dievo AsmuoÐ, §e§i¤
tom¤ ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ, vieno tomo ÀVie§paties Caitanyos mokymasÐ, vieno tomo ÀAtsidavimo nektarasÐ. Taip mes stengiam¢s skleisti K‚‰†os s mon¡. K‚‰†a Ä istorinis asmuo, kaip, tarkim, Leninas.
Jłs stengiat¢s suprasti Lenino filosofij , ir lygiai taip mes stengiam¢s
suprasti K‚‰†os filosofij .
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Prof. Kotovskis: Ar jłs¤ §e§iasde§imt penkiuose filialuose daug
nari¤?
rŒla Prabhupƒda: O, taip, vir§ tłkstan¦io inicijuot¤ mokini¤ ir dar
daug gyvena atskirai. Tłkstantis Ä tai tik tie, kurie laikosi princip¤.
Kaip antai §ie vaikinai. [ŽrŒla Prabhupƒda parodo £ du savo sekretorius.]
Prof. Kotovskis: Ar tai rei§kia, kad §ie mokiniai nesimoko £prastuose
Vakar¤, Europos universitetuose? Pavyzd¨iui, ar gali koks nors paprastas universiteto studentas, lankantis tas pa¦ias paskaitas, kaip ir
kiti, błti inicijuotas ir priimtas £ jłs¤ bendruomen¡?
rŒla Prabhupƒda: Jei norit gyventi młs¤ bendruomen¢je ir błti inicijuotas Ä pra§om. Jei ne Ä pasistenkit suprasti młs¤ filosofij , skaitykit
młs¤ knygas Ä juk yra tiek daug knyg¤, ¨urnal¤, klausim¤ ir atsakym¤.
Pasistenkit suprasti filosofij . Nebłna, kad k tik at¢j¡s studentas tuoj
pat tapt¤ młs¤ mokiniu. I§ prad¨i¤ jis ateina ir bendrauja su mumis.
Jis stengiasi i§siai§kinti kas ir kaip. Mes neagituojame. Jis savo noru
parei§kia, kad nori błti mokiniu.
Prof. Kotovskis: O kas tuo atveju, jeigu pas jus, pavyzd¨iui, ateina
ne studentas, o jaunas darbininkas ar jaunas fermerio słnus? Ar jis
tur¢s atsi¨ad¢ti viso savo gyvenimo ir stoti £ jłs¤ bendruomen¡ kuriame nors centre? I§ ko jis gyvens savo kasdieniniame, materialiame
gyvenime?
rŒla Prabhupƒda: Kaip jums jau sakiau, młs¤ pamokslavimo tikslas Ä ugdyti brƒhma†us visame pasaulyje, nes j¤ labai trłksta. Kas
pas mus ateina, tur¢damas rimt¤ ketinim¤, turi tapti brƒhma†u; taigi
jam der¢t¤ imtis brƒhma†o pareig¤ ir atsisakyti k‰atriyo ar dros
pareig¤. Ta¦iau jei ¨mogus nenori mesti savo profesijos ir nori suprasti
młs¤ jud¢jim Ä tai irgi nedraud¨iama. Młs¤ jud¢jime dalyvauja daug
profesori¤. ·tai kad ir Ohajo valstijos universiteto profesorius Howardas Wheeleris. Jis Ä mano mokinys. Jis ir toliau d¢stytojauja, ta¦iau
beveik visus u¨dirbtus pinigus aukoja K‚‰†os s monei. G‚hasthos Ä
§eimos ¨mon¢s, negyvenantys pa¦ioje bendruomen¢je, penkiasde§imt
procent¤ savo pajam¤ tur¢t¤ atiduoti młs¤ organizacijai, dvide§imt
penkis procentus skirti §eimai ir dvide§imt penkis procentus Ä sau,
asmenin¢ms nenumatytoms i§laidoms. Bet Vie§pats Caitanya Mahƒprabhu moko, kad visai nesvarbu, ar ¨mogus g‚hastha (§eimos ¨mogus),
ar atsi¨ad¢j¡s pasaulio, ar brƒhma†as, ar dra. Vie§pats Caitanya sako:
ÀKiekvienas, kuris supranta K‚‰†os moksl , yra Mano dvasinis moky210
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tojas.Ð Bengal¤ kalba tai skamba taip: kibƒ vipra, kibƒ nyƒsŒ, dra
kene naya. Ar suprantat nors kiek bengali§kai?
Prof. Kotovskis: Truput£.
rŒla Prabhupƒda: Taip, kaip pa¨£stam ausiai gars . Yei k‚‰†a-tattvavettƒ, sei 'guru' haya. ÀKiekvienas, kuris supranta K‚‰†os moksl , gali
tapti dvasiniu mokytoju.Ð [ÀCaitanya-caritƒm‚taÐ, ÀMadhyaÐ 8.128]
Prof. Kotovskis: Ta¦iau ugdydami brƒhma†us i§ £vairi¤ visuomen¢s
klasi¤ atstov¤, jłs tuo pa¦iu neigiate sen¤j¤ induizmo §ventra§¦i¤
nurodymus.
rŒla Prabhupƒda: Ne, a§ juos teigiu.
Prof. Kotovskis: Visi §ventra§¦iai Ä Purƒ†os ir kt. Ä teigia, kad
kiekvienas t¤ keturi¤ var†¤ narys turi błti gim¡s savo klas¢je.
rŒla Prabhupƒda: Ne, ne, ne, ne.
Prof. Kotovskis: Toks vis¤ var†¤ pagrindas . . .
rŒla Prabhupƒda: Ne, ne. Atleiskite.
Prof. Kotovskis: Vis¤ var†¤ pagrindas . . .
rŒla Prabhupƒda: Jłs neteisus. Kad ir kaip jus gerbiu, a§ dr£stu teigti,
kad klystate. ÀBhagavad-gŒtojeÐ [4.13] pasakyta: cƒtur-var†ya„ mayƒ
s‚‰‡a„ gu†a-karma-vibhƒgaa‹ Ä ÀTuos keturis skyrius Ä brƒhma†us,
k‰atriyus, vaiyus ir dras Ä A§ sukłriau pagal savybes ir darb .Ð Apie
gimim ¦ia nekalbama.
Prof. Kotovskis: Sutinku su jumis, tai v¢liau brƒhma†¤ padarytas
papildymas. Jie steng¢si £am¨inti savo privilegijuot pad¢t£.
rŒla Prabhupƒda: Tai pra¨ud¢ Indijos kultłr . Jei ne tai Ä nebłt¤ reik¢j¡ atskirti nuo Indijos jos dalies Ä Pakistano. Ir ne tik tai. Istoriniu
po¨iłriu visa §i planeta buvo Bhƒrata-var‰a, ir iki pat Mahƒrƒjos ParŒk‰ito laik¤ buvo valdoma i§ vieno centro. V¢liau pama¨u ji ¢m¢ skilti £
dalis. Tokia istorija. Neseniai atsiskyr¢ Pakistanas. Taip Bhƒrata-var‰a
buvo apkarpyta, ir i§ jos teliko ma¨as ¨em¢s lopin¢lis. Ta¦iau pasak
Ved¤ §ventra§¦i¤, visa §i planeta vadinasi Bhƒrata-var‰a. Seniau ji vadinosi Ilƒv‚ta-var‰a, ta¦iau nuo imperatoriaus Bharatos valdymo laik¤ j
imta vadinti Bhƒrata-var‰a. Taigi §i kultłra, K‚‰†os s mon¢ Ä gyvavo
visada. Imkime bet kuri religij Ä krik§¦ionyb¡, islam , judaizm .
Daugumai j¤ Ä du trys tłkstan¦iai met¤. O Ved¤ §ventra§¦i¤ i§tak¤ jłs
nesugeb¢sit aptikti. Tod¢l jie vadinami sanƒtana Ä am¨ini. ·i kultłra
skirta visai ¨moni¤ bendrijai. Ji n¢ra koks nors religinis tik¢jimas. Religin£ tik¢jim galima pakeisti, o tikros dharmos pakeisti ne£manoma.
Pam¢ginkit suvokti K‚‰† . ÀBhagavad-gŒtojeÐ [18.66] Jis sako: sarva211
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dharmƒn parityajya mƒm eka„ ara†a„ vraja Ä ÀAtmesk visas kitas
religijos atmainas ir atsiduok Man.Ð Atsiduoti Auk§¦iausiajam Ä §tai
tikrasis ¨inojimas. Ir jłs, ir a§ Ä visi mes kam nors paklłstame. Tai
faktas. Mes gyvename kam nors paklusdami, ar ne tiesa? Jłs su tuo
nesutinkat?
Prof. Kotovskis: I§ dalies paklłstame.
rŒla Prabhupƒda: Taip, paklłstame Ä visi§kai paklłstame.
Prof. Kotovskis: Pavyzd¨iui, visuomenei. Visai liaud¨iai.
rŒla Prabhupƒda: Taip, visai liaud¨iai, valstybei, valdovui, vyriausybei Ä kam nors. To negalima i§vengti.
Prof. Kotovskis: Vienintel¢ problema ta, kad vald¨iai arba valdovui i§
dalies paklusti ne£manoma. Tarp paklusimo karaliui, t. y. asmeniui, ir
visuomenei yra esminis skirtumas.
rŒla Prabhupƒda: Ne, tesikei¦ia pavadinimas. O paklusimo principas
lieka nekintamas. Ar jłs paklłstate monarchijai, ar demokratijai, ar
aristokratijai, ar diktatłrai Ä jłs turite paklusti. Tai faktas. Jłs negalite gyventi nepaklusdamas. Tai ne£manoma. Tod¢l mes mokom ¨mones
paklusti Auk§¦iausiajam, kuris, kaip teigia Patsai K‚‰†a, saugo visus
mus (sarva dharmƒn parityajya mƒm eka„ ara†a„ vraja). Niekas
negali pasakyti: ÀNe, a§ niekam nepaklłstu.Ð N¢ vienas ¨mogus. Skirtumas tas, kam jis paklłsta. Auk§¦iausias paklusimo objektas Ä K‚‰†a.
Tod¢l ÀBhagavad-gŒtojeÐ [7.19] K‚‰†a sako: bahnƒ„ janmanƒm ante
jŠƒnavƒn mƒ„ prapadyate Ä ÀGimimas po gimimo ¨mogus paklłsta
kam pakliuvo, bet tada, kai tampa i§ties i§mintingas, jis atsiduoda
Man.Ð Vƒsudeva‹ sarvam iti sa mahƒtmƒ sudurlabha‹ Ä ÀToki¤
mahƒtm¤ labai reta.Ð
Prof. Kotovskis: Bet kartu, man atrodo, paklusim lydi sukilimas.
¸monijos istorija liudija, kad ¨monija tobul¢ja tik sukildama prie§
koki nors paklusimo form . Viduram¨iais £vyko Prancłz¤ revoliucija.
Tai buvo sukilimas, nukreiptas prie§ paklusim . Ta¦iau pati revoliucija
buvo paklusimas liaudies mas¢ms. Jłs sutinkat?
rŒla Prabhupƒda: Taip.
Prof. Kotovskis: Vadinasi, vien paklusimo nepakanka, kad błt¤ pad¢tas ta§kas. Paklusimas turi eiti drauge su mai§tu prie§ vienus ¨mones
ir paklusimu kitiems.
rŒla Prabhupƒda: Bet, paklusus K‚‰†ai, daugiau niekam nereikia
paklusti.
Prof. Kotovskis: Hm . . .
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rŒla Prabhupƒda: Tai yra galutinis tikslas Ä daugiau niekam paklusti nereikia. Paklusim bet kam kitam tenka keisti revoliucijos keliu.
Ta¦iau kai jłs ateinate pas K‚‰† , tai jau pabaiga. Jłs tampate patenkintas. Pateiksiu jums pavyzd£: vaikas verkia, ir ¨mon¢s vienas po kito
ima j£ ant rank¤, bet jis nenurimsta. Ta¦iau kai tik jis atsiduria mamos
gl¢by . . .
Prof. Kotovskis: Jis nurimsta.
rŒla Prabhupƒda: Taip, visi§kas pasitenkinimas. Taigi tas paklusimas
ir tos permainos tebesirei§kia £vairiausiais pavidalais. Bet vis¤ §i¤ paklusim¤ esm¢ Ä paklusimas mƒyai. Tod¢l ÀBhagavad-gŒtojeÐ pasakyta,
kad paklusimas, kai u¨mir§tamas K‚‰†a, yra visi§ka mƒyƒ. Galit paklusti kam tik norit, bet gal¤ gale jłs turite paklusti K‚‰†ai Ä tada
błsite laimingas. Paklusimas nei§vengiamas, ta¦iau paklusus K‚‰†ai,
patiriamas visi§kas pasitenkinimas, transcendentinis.
Prof. Kotovskis: Ar jłs nesusidłr¢t su prie§i§kumu i§ ortodoksali¤
induist¤ ar brƒhma†¤ pus¢s Indijoje?
rŒla Prabhupƒda: Mes juos nugal¢jom.
Prof. Kotovskis: ·tai kaip!
rŒla Prabhupƒda: Bet koks ortodoksas induistas gali i§kviesti mus
gin¦ui, bet mes turim savo ginklus Ä Ved¤ ra§tus. Tod¢l niekas nesiry¨ta. Netgi Amerikos krik§¦ioni¤ dvasininkai m¢gsta mane. Jie sako:
ÀTie vaikinai Ä amerikie¦iai, krik§¦ionys, ¨ydai Ä dabar taip ver¨iasi prie Dievo. O mes negal¢jom j¤ i§ganyti.Ð Jie pripa¨£sta tai. Mano
mokini¤ t¢vai ateina pas mane ir lenkdamiesi sako: ÀSvamid¨i, kaip
mums pasisek¢, kad jłs atvykote ¦ia mokyti Dievo s mon¢s.Ð Taigi
prie§ingai, mane sutiko labai gerai. Indijoje taip pat Ä jłs gi klaus¢t
apie Indij Ä visos srov¢s pripa¨£sta, kad iki man¡s £ Vakar¤ §alis va¨iavo daug £vairi¤ svƒmi¤, bet £ K‚‰†os s mon¡ n¢ vieno ¨mogaus taip
ir neatvert¢. Jie tai pripa¨£sta. O d¢l man¡s, tai sau joki¤ nuopeln¤
nepriskiriu. Esu £sitikin¡s, jog Ved¤ mokymas veiksmingas tod¢l, kad
skleid¨iu j£ tok£, koks jis yra, nieko nei§kreipdamas. A§ tuo neabejoju.
Jłs turite gerus vaistus ir skiriate juos ligoniui, tad galima neabejoti,
kad ligonis pasveiks.
Prof. Kotovskis: Kiek i§ to tłkstan¦io jłs¤ mokini¤ jłs turite pa¦ioje
Indijoje? Kiek bendruomeni¤ Jłs turite Indijoje?
rŒla Prabhupƒda: Indijoje?
Prof. Kotovskis: Taip.
rŒla Prabhupƒda: Indijoje daug ¨moni¤ yra K‚‰†os s mon¢je Ä §imtai,
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tłkstan¦iai, milijonai. Indijoje §ios problemos n¢ra. N¢ra indo, kuris
nebłt¤ £sis monin¡s K‚‰†os.
Prof. Kotovskis: Taip, suprantu.
rŒla Prabhupƒda: Vai‰†avai. Tai vadinasi vai‰†av¤ kultas. Jłs buvote
Indijoje, tad ir jums tur¢t¤ błti ¨inoma, kad ten yra milijonai vai‰†av¤.
Pavyzd¨iui, §is ponas [susitikime dalyvaujantis indas] Ä ÀAir IndiaÐ
ekipa¨o kapitonas. Jis n¢ra mano mokinys, bet jis Ä vai‰†avas, ¨mogus
£sis monin¡s K‚‰† . K‚‰† £sis moninusi¤ ¨moni¤ Indijoje Ä milijonai. Tarp i§pa¨£stan¦i¤ K‚‰†os s mon¡ yra net musulmon¤. Gorakhpuro universitete d¢stytojauja vienas musulmonas profesorius, kuris
yra didis Vie§paties K‚‰†os bhaktas. Taigi tai natłralu. ÀCaitanyacaritƒm‚tojeÐ pasakyta, kad K‚‰†os s mon¢ yra visur, kiekvieno §irdyje. K‚‰†os s mon¢s metodas j tik pa¨adina. ·tai ir viskas. Ji yra
ir jłs¤ §irdyje. Nemanykit, kad tai ka¨kas svetima jums. Kiekvienoje
§irdyje glłdi K‚‰†os s mon¢. Mes turime praktikuoti §£ metod , kad
pa¨adintum¢m j . Tai pana§u £ saul¢s patek¢jim . Saul¢ neatsiranda
staiga, i§ niekur. Ji yra visada, bet pateka ryt . Taip visur yra ir K‚‰†os
s mon¢. Bet §iuo metu d¢l vienoki¤ ar kitoki¤ prie¨as¦i¤ ji u¨sl¢pta.
Młs¤ metodas ir bendravimas su bhaktais j pa¨adina.
Prof. Kotovskis: Jłs £ Maskv atvykote vakar. Ar jau sp¢jote ¦ia k
nors pamatyti?
rŒla Prabhupƒda: Ne, mane nelabai domina miesto £¨ymyb¢s.
Prof. Kotovskis: Bet vis d¢lto, juk ne£domu gyventi senamadi§kame
vie§butyje Ä daug ¨moni¤ nepamatysi. Jłs i§vykstat poryt?
rŒla Prabhupƒda: Taip esu numat¡s.
Prof. Kotovskis: I§vykstat £ Jungtines Valstijas ar Europ ?
rŒla Prabhupƒda: Taip, £ Europ Ä £ Pary¨i¤. O Londone ir San Franciske rengiam¢s dviem didel¢ms §vent¢ms. Vyksta pasiruo§imas Rathayƒtros Ve¨im¤ festivaliui. ·is Ve¨im¤ festivalis §ven¦iamas Jagannƒtha
Puryje. Ar jums teko błti Jagannƒtha Puryje?
Prof. Kotovskis: Taip, Ve¨im¤ festivalis §ven¦iamas nuo neatmenam¤
laik¤. Labai sena tradicija. Mil¨ini§ki ve¨imai.
rŒla Prabhupƒda: Taip, o dabar jis §ven¦iamas ir Vakar¤ pasaulyje Ä Londone bei San Franciske. Ilgainiui j£ ims §v¡sti ir kitos §alys.
Prof. Kotovskis: Londone didel¢ ind¤ bendruomen¢.
rŒla Prabhupƒda: Ne, ne. Visa tai organizuoja anglai ir amerikie¦iai.
Ind¤ bendruomen¢s Londone ir San Franciske stengiasi tapti Ä ar ¨inot
§it ¨od£? SahŒb?
214

Materialios problemos ir j¤ dvasinis sprendimas
Prof. Kotovskis: [Juokiasi.] Suvakar¢ti. [Abu juokiasi.] Labai garsus
młs¤ universiteto socialantropologas para§¢ be galo £dom¤ darb . Jis
teigia, kad vyksta du procesai: brƒhma†¤ suvakar¢jimo procesas, ypa¦
auk§tesniuose visuomen¢s sluoksniuose, ir kitas Ä vadinamas sanskritizacija, kai brƒhma†¤ ritualus ir pan. perima vadinam¤j¤ ¨emesni¤j¤, netgi nelie¦iam¤j¤ klasi¤ atstovai. ·is procesas, dabar vykstantis
Indijoje, labai £domus. Bet pad¢tis Indijoje, deja, problemi§ka.
rŒla Prabhupƒda: Visa b¢da, kad Indija neranda savo vietos. Indai
stengiasi imituoti vakarieti§k gyvenim , ta¦iau materialin¢s arba
technin¢s pa¨angos po¨iłriu jie atsilieka visu §imtme¦iu.
Prof. Kotovskis: Taip, tas tiesa. Bet k Indijai daryti?
rŒla Prabhupƒda: I§eitis yra. I§ savo patirties ¨inau, kad jei Indija
dalint¤si savo dvasiniais turtais, jos autoritetas pasaulyje i§augt¤. Nes
kad ir kur a§ nuva¨iuo¦iau, visur ¨mon¢s jau¦ia didel¡ pagarb Indijos kultłrai. Jei §ie Indijos dvasini¤ ¨ini¤ lobiai błt¤ kaip dera skleid¨iami, ¨mon¢s u¨ Indijos rib¤ bent suprast¤, kad i§ Indijos jie ka¨k
gauna.
Prof. Kotovskis: Suprantama, jłs teisus. Apie Indijos kultłros paveld tur¢t¤ błti pla¦iai ¨inoma. Ta¦iau ¦ia pat kyla klausimas: o koki
tai duot¤ naud patiems Indijos ¨mon¢ms? Jie gyvena Indijoj ir kokia
jiems nauda i§ to, kad su Indijos kultłros paveldu susipa¨£sta visas
pasaulis. Indijos kaimams reikia tr §¤, traktori¤ ir kt.
rŒla Prabhupƒda: Taip, mes tam neprie§taraujame.
Prof. Kotovskis: A§ nemanau, kad jłs prie§tarautum¢t, bet ka¨k ir
Indijoje reikia daryti. Gal tai błt¤ ir suvakar¢jimas, ta¦iau tokia industrin¢s ir technin¢s revoliucijos prad¨ia błtina visose Indijos gyvenimo
srityse Ä ¨em¢s łkyje, pramon¢je, etc.
rŒla Prabhupƒda: Prie§ i§girsdamas ÀBhagavad-gŒt Ð, Arjuna buvo
karys ir suvok¡s ÀBhagavad-gŒt Ð liko karys. Mes neraginame pakeisti
esamos pad¢ties. ·tai jłs gerbiamas profesorius, d¢stytojas. Mes neraginame jłs¤ pakeisti savo pad¢t£ visuomen¢je. Mes at¢jome £tikinti jus
młs¤ filosofijos teisingumu. ·tai ir viskas. Arjuna atsisakin¢jo kautis.
ÀK‚‰†a, a§ nenoriu ¨udyti savo giminai¦i¤. Man nereikia tos karalyst¢s.Ð Ta¦iau jam buvo papasakota ÀBhagavad-gŒtƒÐ, ir gal¤ gale, kai
K‚‰†a paklaus¢: ÀIr k gi tu nusprendei?Ð, jis atsak¢: kari‰ye vacana„
tava Ä ÀDarysiu taip, kaip Tu sakai.Ð [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 18.72] Tai rei§kia, kad pakito jo s mon¢. Jis buvo karys ir liko karys, bet jo s mon¢
pakito. Mes to irgi siekiam. Mes nenorime griauti dabartin¢s socialin¢s
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tvarkos. Mes ne prie§ technikos pa¨ang . Ne. Mes stengiam¢s pa¨adinti
¨mogaus nor suprasti K‚‰†os s mon¡. Tokia yra młs¤ programa.
Prof. Kotovskis: ¸inoma, bet tuo pa¦iu metu kiekvieno s moningo
¨mogaus galutinis tikslas Ä pakeisti visuomen¡, patobulinti j .
rŒla Prabhupƒda: Tai £vyks savaime.
Prof. Kotovskis: Negaliu pasakyti, kad man patikt¤ tai, jog jłs nesiekiate drumsti visuomen¢s ramyb¢s, nes dabartin¢je visuomen¢je labai
daug k reikia keisti per s mon¡.
rŒla Prabhupƒda: Prad¢ti reik¢t¤ nuo askez¢s, taisykli¤ laikymosi . . .
Pavyzd¨iui, nevartoti svaigal¤.
Prof. Kotovskis: Susilaikyti nuo svaigal¤, gyventi kukliai ir pan.
rŒla Prabhupƒda: Ir jei imsime taikyti §£ metod . . .
Prof. Kotovskis: Visa kita ateis savaime.
rŒla Prabhupƒda: ¸mogaus gyvenimas pasikeis i§ esm¢s, nes tie keturi
dalykai Ä draud¨iamas lytinis gyvenimas, svaigalai, m¢sos valgymas ir
azartiniai ¨aidimai Ä labai rimtos kliłtys visuomen¢s tobul¢jimo kelyje.
Prof. Kotovskis: Tai savaime padaryt¤ gyvenim paprastesn£, nes ¨mogus, kuris susilaiko nuo draud¨iam¤ lytini¤ santyki¤, svaigal¤ ir kit¤
pana§i¤ dalyk¤, tur¢t¤ gyventi palyginti kukliai.
rŒla Prabhupƒda: Neseniai Bomb¢juje kalb¢jausi su vienu garbingu
ponu. A§ pacitavau jam K‚‰†os ¨od¨ius:
mƒ„ hi pƒrtha vyapƒritya
ye 'pi syu‹ pƒpa-yonaya‹
striyo vaiyƒs tathƒ drƒs
te 'pi yƒnti parƒ„ gatim
ÀA§ neatstumiu net ¨emos kilm¢s ¨moni¤ [pƒpa-yonaya‹] Ä strŒ,
vaiy¤ ir dr¤, Ä jei jie pripa¨£sta Mane. Rad¡ prieglobst£ Manyje,
jie taip pat pasiekia transcendentin£ błv£.Ð [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 9.32]
Kod¢l Indijos auk§tuomen¢ ignoravo §£ ÀBhagavad-gŒtosÐ nurodym ?
Tarkim, ¨mogus yra pƒpa-yonaya‹ Ä ¨emos kilm¢s. K‚‰†a sako, kad
jis gali Àpasiekti transcendentin£ błv£, jei pripa¨£sta Mane.Ð Kod¢l
auk§tuomen¢s sluoksniai to nepropagavo, kad vadinamieji À¨emos
kilm¢s ¨mon¢sÐ gal¢t¤ patobul¢ti? Kod¢l jie juos atstłm¢? U¨uot
susitaik¡ su musulmonais, indai juos atstłm¢, ir §ie atsiskyr¢. Jie tapo
am¨inais Indijos prie§ais. Taigi mes pirm kart stengiam¢s pakelti
¨mones £ tobulesn£ lyg£ Ä K‚‰†os s mon¡, net jei jie ir ¨emos kilm¢s.
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Juk siela Ä tyra. Vedose pasakyta, kad materijos purvais sielos nesuter§i, ji tik laikinai patenka £ materijos apvalkalus. Reikia pa§alinti §iuos
apvalkalus, ir ¨mogus taps tyras. Nusimesti materialios aplinkos apvalkalus, £gyti dvasin¢s i§minties ir atsiduoti K‚‰†ai Ä tokia yra ¨mogaus
gyvenimo misija. Atsidavus K‚‰†ai młs¤ gyvenimas bus tobulas.
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Ank§tas §iuolaikinio
mokslo pasaulis
1973 met¤ baland£ Los And¨ele, ilgo rytinio pasivaik§¦iojimo Venecijos
papldimiu metu, rŒla Prabhupƒda prakalbo apie §iuolaikin£ moksl
ir mokslininkus. Su filosofiniu negailestingumu, sveika logika ir
nuginkluojan¦iu atvirumu jis atskleid¨ia mokslinink¤ ribotum ir
visuotinai pripa¨int¤ mokslini¤ teorij¤ apie gyvyb¢s atsiradim
nelogi§kum . Tarp lyd¢jusi¤ rŒl
Prabhupƒd
buvo daktaras
Thoudamas Singhas, dirbantis organin¢s chemijos srityje. Jis ir u¨ra§¢
pasikalb¢jim £ magnetofono juostel¡.
rŒla Prabhupƒda: Visas mokslo ir technikos pasaulis vadovaujasi klaidinga prielaida, kad gyvyb¡ pagimd¢ materija. Mes negalim leisti, kad
§i absurdi§ka teorija netrukdomai plist¤. Gyvyb¢ i§ materijos neatsiranda. Gyvyb¢ generuoja materij . Tai ne teorija, tai Ä faktas. Mokslas
grind¨iamas neteisinga teorija, tod¢l visi jo apskai¦iavimai ir i§vados
klaidingi, ir d¢l to ¨mon¢s ken¦ia. Kai visos §iuolaikinio mokslo teorijos klaidos bus i§taisytos, ¨mon¢s taps laimingi. Tod¢l mes privalome
mesti i§§łk£ mokslininkams ir nugal¢ti juos. Antraip jie suklaidins vis
visuomen¡.
Materija pereina §e§ias raidos fazes Ä gimim , vystym s£, i§silaikym , §alutini¤ produkt¤ gaminim , nykim ir mirt£. Ta¦iau materijoje
glłdi gyvyb¢ Ä dvasin¢ siela, kuri yra am¨ina. ·i¤ poky¦i¤ ji nepatiria.
Mums tik atrodo, kad gyvyb¢ vystosi ir u¨g¡sta; i§ tikr¤j¤ ji tik pereina tas §e§ias fazes, kol pagaliau palaikyti material¤ kłn gyvybing
pasidaro nebe£manoma. Tada senasis kłnas mir§ta, o siela eina £ nauj
kłn . Kai młs¤ rłbai pasensta ir susid¢vi, mes pakei¦iam juos. Taip
ilgainiui ir młs¤ kłnai pasensta, tampa nereikalingi, ir mes pereiname
£ nauj kłn .
ÀBhagavad-gŒtojeÐ [2.13] K‚‰†a sako: dehino 'smin yathƒ dehe
kaumƒra„ yauvana„ jarƒ / tathƒ dehƒntara-prƒpti‹. ÀLygiai kaip §iame
kłne £kłnytoji siela nuolat keliauja i§ vaikyst¢s £ jaunyst¡ bei senatv¡,
taip ir mir§tant ji pereina £ nauj kłn .Ð O kiek toliau [2.18]: antavanta
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ime dehƒ nityasyoktƒ‹ arŒri†a‹. Tai rei§kia, kad sunaikinamas tiktai
materialus nesunaikinamos ir am¨inos esyb¢s kłnas. Materialus kłnas
mirtingas, bet gyvyb¢, glłdinti kłne, yra nitya Ä am¨ina.
Pasak Ved¤, kłne esan¦ios sielos dydis lygus vienai de§imttłkstantajai plauko galiuko. Tai labai ma¨as, i§ esm¢s, atomo dydis. Ir vis d¢lto
§i atomo dyd¨io dvasin¢ energija duoda impuls mano kłnui veikti.
Nejau tai sunku suprasti? Tarkim, ¨mogus mano es s narsus ir stiprus.
Kod¢l jis narsus ir stiprus? Tik tod¢l, kad jo kłne glłdi ma¨a dvasin¢
kibirk§t¢l¢. Bet kai tik dvasin¢ kibirk§tis j£ palieka, kłnas mir§ta, ir jo
j¢ga bei energija i§nyksta. Jei mokslininkai sako, kad gyvyb¢s prie¨astis
ir §altinis yra materija, tai tegu jie atgaivina nors vien mirus£ ¨mog¤,
£§virk§t¡ jam chemini¤ med¨iag¤. Bet jie negali to padaryti.
Dr. Singhas: Mokslininkai negali pamatyti dvasin¢s sielos, tod¢l ir
sako, kad jos egzistavimas labai abejotinas.
rŒla Prabhupƒda: O kaip jie gal¢t¤ j pamatyti? Ji pernelyg ma¨a,
kad j pamatytum. Kas turi toki a§tri ak£?
Dr. Singhas: Ir vis d¢lto jie nori kokiu nors błdu nustatyti jos buvim .
rŒla Prabhupƒda: Jei £§virk§it £ ¨mogaus organizm nors la§el£ mirtin¤ nuod¤, jis tuojau pat mirs. Niekas nemato nei nuod¤, nei to, kaip
jie veikia. Bet vis d¢lto nuodai veikia. Taigi Vedos ir teigia: visas kłnas
darniai funkcionuoja d¢l to, kad jame glłdi mikroskopin¢ dalel¢, kuri
vadinasi siela. ³signyb¡s a§ tuojau pajuntu skausm , nes a§ jau¦iu vis
savo odos pavir§i¤. Bet kai siela i§eina i§ kłno, kai kłnas mir§ta, t
pa¦i od jłs galit pjaustyti ir kapoti Ä niekas nesiprie§ins. Kod¢l tok£
paprast dalyk taip sunku suprasti? Argi tai ne£rodo dvasios buvimo?
Dr. Singhas: Tai siela. O k gal¢tum¢t pasakyti apie Diev ?
rŒla Prabhupƒda: Vis¤ pirma supraskime, kas yra siela. Siela Ä tai
ma¨as Dievas. Suprat¡ dalel¡, suprasite visum .
Pa¨velkite, §tai materija. [rŒla Prabhupƒda lazda parodo £ i§d¨ivus£ med£.] Anks¦iau tas medis augino lapus ir §akas. Kod¢l jis dabar
ne¨aliuoja? Ar mokslininkai gali atsakyti £ §£ klausim ?
Karƒndhara dƒsa: Jie pasakyt¤, jog pakito jo chemin¢ sud¢tis.
rŒla Prabhupƒda: Na gerai. Jei jie tiek daug pasiek¡ chemijos moksle,
jie tur¢t¤ pasinaudoti atitinkamomis chemin¢mis med¨iagomis ir
atgaivinti med¨io §akas bei lapus.
Brahmƒnanda Svamis: ¸inojimas Ä tai sugeb¢jimas savo teorij £rodyti
prakti§kai. Savo laboratorijose jie tur¢t¤ £rodyti, kad gyvyb¢ atsiranda
jungiantis chemin¢ms med¨iagoms.
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rŒla Prabhupƒda: Taip, mokslinis metodas Ä tai pirmiausia steb¢jimas,
po to hipotez¢s i§k¢limas, o po to jos eksperimentinis £rodymas. Bet
§itie mokslininkai niekaip nesugeba prakti§kai £rodyti savo hipotez¢s.
Jie tik stebi, o v¢liau tau§kia niekus.
Mokslininkai sako, kad gyvyb¡ gimdo chemin¢s med¨iagos. Ta¦iau
§iame medyje teb¢ra visos chemin¢s med¨iagos, kurios buvo ir jam
gyvam esant. Teb¢ra ir gyvyb¢s energija. Medyje tłkstan¦iai mikrob¤,
ir visi jie Ä gyvos esyb¢s. Niekas negali tvirtinti, kad §io med¨io kłnas
neturi gyvyb¢s energijos.
Dr. Singhas: O k jłs pasakytum¢t apie paties med¨io gyvyb¢s
energij ?
rŒla Prabhupƒda: ¶ia jau kita kalba. Gyvyb¢s j¢ga Ä individuali, ir
ta gyva esyb¢, kuri buvo §iame medyje, jau i§¢jo. Taip, matyt, yra §iuo
atveju, nes visos chemin¢s med¨iagos, reikalingos gyvybei palaikyti
teb¢ra medyje, o jis vis d¢lto negyvas.
·tai kitas pavyzdys: tarkim, a§ gyvenu bute, o po to i§ jo i§sikraustau. Man¡s neb¢ra, bet ten pasilieka daug kit¤ gyv¤ esybi¤ Ä skruzd¢l¢s, vorai ir taip toliau. Juk neteisinga błt¤ teigti, kad, man i§¢jus
i§ buto, jis tapt¤ nebetinkamas gyventi. Kitos gyvos esyb¢s ir toliau
¦ia gyvena. I§¢jau tik a§ Ä individuali gyva błtyb¢. Med¨io chemin¢s
med¨iagos kaip tas butas; jos tik sudaro aplink , per kuri veikia individuali gyvybin¢ j¢ga Ä siela. Taigi mokslininkai niekada nesugeb¢s
sukurti gyvyb¢s chemijos laboratorijoje.
Vadinamieji mokslininkai sako, kad gyvyb¢ kyla i§ chemini¤ med¨iag¤. Bet pirma jie tur¢t¤ atsakyti £ klausim : i§ kur atsiranda
§ios chemin¢s med¨iagos. Chemines med¨iagas kuria gyvyb¢, o tai
rei§kia, kad gyvyb¢ turi mistin¢s j¢gos. Pavyzd¨iui, apelsinmedyje
auga daug apelsin¤, o kiekviename apelsine yra chemini¤ med¨iag¤ Ä
citrinos rłg§ties ir kit¤. Tad i§ kur tos chemin¢s med¨iagos atsirado?
Akivaizdu, kad jas pagimd¢ glłdinti medyje gyvyb¢. Mokslininkai
neatsi¨velgia £ chemini¤ med¨iag¤ §altin£. Jie pradeda savo tyrimus nuo
chemini¤ med¨iag¤, ta¦iau nesugeba nustatyti j¤ §altinio. Chemin¢s
med¨iagos kyla i§ auk§¦iausios gyvyb¢s Ä Dievo. Taip kaip gyvas
¨mogaus kłnas gamina daug chemini¤ med¨iag¤, taip ir auk§¦iausioji
gyvyb¢ (Auk§¦iausiasis Vie§pats) gamina chemines med¨iagas, kurios
yra atmosferoje, vandenyje, ¨mon¢se, gyvłnuose ir ¨em¢je. Tai ir yra
mistin¢ j¢ga. Nepripa¨inus Auk§¦iausiojo Vie§paties mistin¢s galios,
ne£manoma i§spr¡sti gyvyb¢s kilm¢s problemos.
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Dr. Singhas: Mokslininkai atsakys, kad jie negali patik¢ti mistine galia.
rŒla Prabhupƒda: Bet tada jie turi paai§kinti, i§ kur atsirado chemin¢s
med¨iagos. Kiekvienas mato, kad paprastas medis pagamina daugyb¡
chemini¤ med¨iag¤. To jie negali paneigti. Bet kaip jis jas pagamina?
Kadangi jie nesugeba atsakyti £ §£ klausim , jie tur¢t¤ pripa¨inti, kad
gyvybin¢ j¢ga turi mistini¤ gali¤. A§ negaliu paai§kinti, kaip nagas auga
i§ mano pir§to. Tai man nesuvokiama. Kitaip sakant, jis auga veikiamas
nesuvokiamos galios, kuri vadinama acintya-akti. Taigi, jei acintyaakti błdinga paprastai błtybei, £sivaizduokit, kiek daug acintya-akti
turi Dievas.
Skirtumas tarp Dievo ir man¡s tas, kad nors a§ ir turiu t¤ pa¦i¤
gali¤, kaip ir Dievas, a§ tegaliu pagaminti labai ma¨ai chemini¤ med¨iag¤, o Jis Ä gausyb¡. A§ tepagaminu truput£ vandens prakaito pavidalu, o Dievas Ä marias vandens. I§tyr¡ jłros vandens la§ , jłs tiksliai
nustatysite kokybin¡ jłros sud¢t£. Taigi ir gyva esyb¢ yra sud¢tin¢
Dievo dalel¢, tad, tyrin¢dami gyvas esybes, mes prad¢sim suvokti
Diev . Dievas turi did¨iul¡ mistin¡ gali . Dievo mistin¢ galia veikia
greitai, visai kaip elektros variklis. Variklius varo tam tikra energija,
ir j¤ konstrukcija tokia tobula, kad tereikia nuspausti mygtuk , kad
jis prad¢t¤ veikti. Analogi§kai, kai Dievas tar¢: ÀTebłnie pasaulisÐ,
atsirado pasaulis. Jeigu §itaip pa¨velgsime £ gamtos jud¢jim , j suprasti bus visi§kai nesunku. Dievas turi toki¤ stebukling¤ gali¤, kad
tereikia Jam £sakyti ir tuoj pat prasideda pasaulio kłrimas.
Brahmƒnanda Svamis: Mokslininkai nepripa¨£sta nei Dievo, nei
acintya-akti.
rŒla Prabhupƒda: Tod¢l jie yra nedori. Dievas egzistuoja ir egzistuoja
Jo acintya-akti.
Karƒndhara dƒsa: Mokslininkai sako, kad gyvyb¢ susikłr¢ biochemi§kai.
rŒla Prabhupƒda: O a§ jiems sakau: ÀKod¢l js nesukuriat gyvyb¢s? Jłs¤ biologija ir chemija tokios tobulos, tad kod¢l jłs nesukuriat
gyvyb¢s?Ð
Karƒndhara dƒsa: Jie sako, kad gyvyb¡ sukurs ateity.
rŒla Prabhupƒda: Kada ateityje? Jei mokslininkai ¨ino, kaip vyko
kłrimas, kod¢l jie negali sukurti gyvyb¢s dabar? Jei gyvyb¢s kilm¢
biochemin¢ ir jei biologai su chemikais padar¢ toki didel¡ pa¨ang ,
tai kod¢l jie negali sukurti gyvyb¢s savo laboratorijose? Kai tik §is
esminis klausimas jiems pateikiamas, jie atsako: ÀMes tai padarysime
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ateityje.Ð Kod¢l ateity? Nes mon¢. Geriau ¨virblis rankoj negu briedis
girioj. Ko vertas tas j¤ progresas? Jie tau§kia niekus.
Karƒndhara dƒsa: Jie sako, kad stovi ant gyvyb¢s sukłrimo slenks¦io.
rŒla Prabhupƒda: Bet tai irgi ateitis, tik i§reik§ta kitais ¨od¨iais. Jie
turi pripa¨inti, kad iki §iol ne¨ino tiesos apie gyvyb¢s kilm¡. Jei jie
tikisi, kad sugeb¢s gyvyb¡ sukurti ateity, tai dabar j¤ ¨inios tikrai yra
netobulos. J¤ pa¨adai Ä kaip tas ¦ekis, i§ra§ytas błsim¤ £plauk¤ s skaita*. Tarkim, a§ jums skolingas de§imt tłkstan¦i¤ doleri¤ ir sakau:
ÀTaip, i§mok¢siu jums vis sum §iuo ¦ekiu. Gerai?Ð Jei turite galv ant
pe¦i¤, atsakysit: ÀDuok man nors penkis dolerius grynais, kad tur¢¦iau
rankoje k nors ap¦iuopiamo.Ð Taip ir mokslininkai: pasitelk¡ biochemij , jie nesugeba sukurti net ¨olel¢s ir vis d¢lto skelbia, kad gyvyb¢
atsiranda i§ materijos. Kas per nes mon¢? Argi tai nesukelia niekam
abejoni¤? Mes galim £rodyti, kad gyvyb¢ atsirado i§ gyvyb¢s. ·tai £rodymas: kai t¢vas pradeda vaik , ir t¢vas, ir vaikas yra gyvi. Ta¦iau kur
mokslinink¤ £rodymas, kad gyvyb¢ atsiranda i§ materijos? Mes galime
£rodyti, kad gyvyb¢ atsiranda i§ gyvyb¢s ir kad pirmaprad¢ gyvyb¢ yra
K‚‰†a. Ar yra £rodym¤, kad negyvas akmuo kada nors błt¤ pagimd¡s
vaik ? Mokslininkai negali £rodyti, kad gyvyb¢ atsiranda i§ materijos.
Jie tai palieka atei¦iai.
Karƒndhara dƒsa: ÀMokslinio padorumoÐ Ä kaip j£ vadina mokslininkai Ä pagrindas yra tai, kad jie kalba tik apie tai, k gali patirti savo
pojł¦iais.
rŒla Prabhupƒda: Tada jie serga liga, kuri mes vadiname ÀDaktaro Varl¢s filosofijaÐ. Gyveno kart varl¢, kuri vis savo gyvenim praleido §ulinyje. Vien syk j aplank¢ draug¢ ir papasakojo apie
Atlanto vandenyn .
ÀAk, kas gi yra tasai Atlanto vandenynas?Ð Ä paklaus¢ §ulinio
gyventoja varl¢.
ÀTai labai did¨iulis vandens telkinysÐ, Ä atsak¢ draug¢.
ÀDid¨iulis? Dvigubai didesnis u¨ §ulin£?Ð
ÀO ne, daug didesnisÐ, Ä atsak¢ draug¢.
ÀKiek kart¤ didesnis? De§imt?Ð
Svarst¢ svarst¢ varl¢, ilgai skai¦iavo. Bet ar gal¢jo ji suvokti be* Postdated check (angl.) Ä viena i§ atsiskaitymo form¤ Vakar¤ §alyse. Pagal tok£ ¦ek£
pinigai i§mokami ne i§kart, o tik po tam tikros datos, kai banko s skaita pasipildo
naujomis £plaukomis. (Vert. past.)
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kra§¦io vandenyno gelm¡ ir platybes? Młs¤ sugeb¢jimai, patyrimas
ir minties galia visada riboti. Varl¢ m st¢ savo §ulinio kategorijomis.
Kitaip m styti ji nesugeb¢jo. Taip ir mokslininkai: Absoliu¦i Ties ,
vis¤ prie¨as¦i¤ prie¨ast£, vertina savo netobulais jutimais ir protais, ir
tod¢l jie nei§vengiamai klysta. Esmin¢ vadinam¤j¤ mokslinink¤ klaida
ta, kad jie savo i§vadas daro indukcijos błdu. Antai, jei mokslininkas
nor¢t¤ indukcijos błdu nustatyti, ar ¨mogus mirtingas, jis tur¢t¤ i§tirti kiekvien ¨mog¤ ir su¨inoti, ar gali vienas arba keletas ¨moni¤ błti
nemirtingi. Mokslininkas sako: ÀNegaliu sutikti su prielaida, kad visi
¨mon¢s mirtingi. Galbłt yra toki¤ ¨moni¤, kurie nemirtingi. A§ nebuvau susitik¡s su visais ¨mon¢mis. Tad kaipgi galiu teigti, kad ¨mogus
mirtingas?Ð Tai indukcijos metodas. O dedukcijos metodo esm¢ tokia:
t¢vas, mokytojas arba guru jums sako, kad ¨mogus mirtingas, ir jłs
priimate j¤ ¨od¨ius.
Dr. Singhas: Vadinasi, egzistuoja auk§tyneigis ir ¨emyneigis pa¨inimo
metodai?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Auk§tyneigis metodas neatne§ jums s¢km¢s,
nes jis remiasi informacija, gauta jutimais, o jutimai netobuli. Tod¢l
mes pripa¨£stame ¨emyneig£ metod .
Dievo ne£manoma pa¨inti naudojantis indukcijos metodu. Tod¢l Jis
vadinamas adhok‰aja Ä Àtiesioginiu patyrimu nepa¨inusÐ. Mokslininkai sako, kad Dievo n¢ra, nes stengiasi J£ pa¨inti tiesioginiu patyrimu. Bet Jis Ä adhok‰aja. Mokslininkai nepa¨£sta Dievo, nes neturi Jo
pa¨inimo metodo. Nor¢dami suvokti transcendentin¡ ties , tur¢tume
kreiptis £ bona fide dvasin£ mokytoj , nuolankiai klausytis jo ir tarnauti jam. Vie§pats K‚‰†a tai ai§kina ÀBhagavad-gŒtojÐ [4.34]: tad viddhi
pra†ipƒtena paripranena sevayƒ.
Dr. Singhas: Yra toks mokslinis ¨urnalas ÀNatureÐ. Jame publikuojami
straipsniai apie gamtos kłrinius Ä augalus, gyvłnus, bet jame niekada
neminimas Dievas. Tik gamta.
rŒla Prabhupƒda: Mes galime ¨iłr¢ti £ augalus kaip £ gamtos kłrinius,
ir tai bus teisinga, bet mes tur¢tume paklausti: ÀKas sukłr¢ gamt ?Ð
Protingas ¨mogus kelia §£ klausim .
Dr. Singhas: Mokslininkai apie tai nesusim sto.
rŒla Prabhupƒda: Vadinasi, jie kvailiai. Kai tik kalba pakrypsta apie
gamt , tuoj turim klausti: ÀKieno gamta?Ð Pavyzd¨iui, a§ kalbu apie
savo gamt , o jłs Ä apie savo. Tod¢l, kai tik imama kalb¢ti apie gamt ,
tuoj reikia paklausti: ÀKieno gamta?Ð
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Gamta Ä tai energija, o kai jłs imate kalb¢ti apie energij , turit pripa¨inti, kad egzistuoja ir tos energijos §altinis. Antai elektros energijos §altinis Ä elektros j¢gain¢. Elektra neatsiranda savaime. Tam reikia
pastatyti j¢gain¡ ir £rengti generatori¤. Analogi§kai ir materiali gamta,
kaip teigia Vedos, veikia vadovaujama K‚‰†os.
Dr. Singhas: Taigi jłs norit pasakyti, kad mokslas pradeda savo
tyrin¢jimus nuo tam tikro tarpinio punkto, o ne nuo prad¨i¤?
rŒla Prabhupƒda: Taip, błtent. Mokslininkai nieko ne¨ino apie
pirmin£ §altin£. Jie pasirinktinai nustato i§eities ta§k , bet i§ kur
atsirado tas ta§kas? ·ito jie ne¨ino, nors ir atlieka pla¦ius tyrimus.
Reikia pripa¨inti, kad pirminis §altinis yra Dievas, kuris kupinas mistini¤ gali¤ ir i§ kurio viskas kyla. Jis Pats sako ÀBhagavad-gŒtojeÐ [10.8]:
aha„ sarvasya prabhavo matta‹ sarva„ pravartate Ä ÀA§ vis¤ dvasini¤ ir materiali¤ pasauli¤ §altinis. Viskas kyla i§ Man¡s.Ð Młs¤ i§vados paremtos ne aklu tik¢jimu, jos grynai moksli§kos. Materija kyla i§
gyvyb¢s. Gyvyb¢ Ä prad¨ia Ä turi neribotus materijos i§teklius, tai Ä
didi kłrinijos paslaptis.
·iuolaikinio mokslo tyrin¢jimai labai pana§łs £ sƒ…khyos filosofij ,
analizuojan¦i materijos pradmenis. Sƒ…khya rei§kia Àskai¦iuoti.Ð I§
dalies mes irgi esam sƒ…khyos filosofai, nes skai¦iuojam ir analizuojam
materijos pradmenis: tai Ä ¨em¢, tai Ä vanduo, tai Ä oras, tai Ä saul¢s
§viesa, tai Ä ugnis. Be to, a§ suvokiu tur£s prot , intelekt bei ego. Bet
toliau savojo ego a§ nieko negaliu matyti. Ta¦iau K‚‰†a sako, kad ir u¨
ego rib¤ egzistuoja błtis, ir toji błtis Ä tai gyvyb¢s j¢ga, dvasin¢ siela.
·tai §ito mokslininkai ir ne¨ino. Jie mano, kad gyvyb¢ Ä tai tik materijos pradmen¤ kombinacija, ta¦iau ÀBhagavad-gŒtojeÐ [7.5] K‚‰†a §i
mint£ paneigia. Apareyam itas tv anyƒ„ prak‚ti„ viddhi me parƒm: ÀBe
§ios ¨emesniosios gamtos, yra Mano auk§tesnioji energija.Ð ¸emesnioji
energija Ä tai materijos pradmenys, o auk§tesnioji Ä gyva esyb¢.
bhmir ƒpo 'nalo vƒyu‹
kha„ mano buddhir eva ca
aha…kƒra itŒya„ me
bhinnƒ prak‚tir a‰‡adhƒ
À¸em¢, vanduo, ugnis, oras, eteris, protas, intelektas ir netikras ego Ä
visi §ie a§tuoni pradmenys yra Mano atsietosios materialios energijos.Ð
[ÀBhagavad-gŒtƒÐ 7.4] ¶ia, ÀBhagavad-gŒtojeÐ, K‚‰†a ai§kina, kad vƒyu
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(dujos) atsiranda i§ Jo ir kad subtilesnis u¨ dujas yra kham (eteris).
Subtilesnis u¨ eter£ yra protas, subtilesnis u¨ prot Ä intelektas, o
siela subtilesn¢ ir u¨ intelekt . Bet mokslininkai to ne¨ino. J¤ patyrimui prieinama tik grubi materija. Jie kalba apie vƒyu, bet i§ kur vƒyu
atsiranda? I§ kur atsiranda dujos?
Dr. Singhas: To jie negali pasakyti.
rŒla Prabhupƒda: O mes galim. Mes ¨inom, kad dujos atsiranda i§
kham, arba eterio, eteris atsiranda i§ proto, protas Ä i§ intelekto, o
intelektas Ä i§ auk§tesniosios K‚‰†os energijos Ä dvasin¢s sielos.
Dr. Singhas: Ar sƒ…khyos filosofija nagrin¢ja abi energijas Ä
¨emesni j ir auk§tesni j ?
rŒla Prabhupƒda: Ne, sƒ…khyos filosofai nieko ne¨ino apie auk§tesniosios energijos egzistavim . Kaip ir mokslininkai, jie analizuoja tik
materialius pradmenis. Nei mokslininkai, nei sƒ…khyos filosofai nieko
ne¨ino apie dvasin¡ siel . Jie analizuoja tik materiali K‚‰†os energij .
Dr. Singhas: Jie analizuoja kurian¦ius materialius elementus?
rŒla Prabhupƒda: Materialłs elementai nekuria! Kuria siela. Gyvyb¢s negalima sukurti vien i§ materijos, ir materija negali pati susikurti.
Jłs, gyva esyb¢, galite sumai§yti vandenil£ ir deguon£, kad pagamintum¢t vanden£, bet pati materija kłrybin¢s energijos neturi. Jei §alia
deguonies baliono pastatysite balion su vandeniliu, argi jie susijungs
savaime, be pa§alin¢s pagalbos?
Dr. Singhas: Ne. Juos reikia sumai§yti.
rŒla Prabhupƒda: Taip, tam reikalinga auk§tesn¢s energijos Ä gyvos
esyb¢s pagalba. Deguonis ir vandenilis Ä tai ¨emesnioji energija, ir tik
tada, kai auk§tesnioji energija juos sumai§o, jie virsta vandeniu.
¸emesnioji energija viena pati, be auk§tesniosios energijos, nieko
negali. ·i jłra [rodo £ Ram¤j£ vandenyn ] dabar rami. Bet kai j i§judina
auk§tesn¢ j¢ga Ä oras, pakyla didel¢s bangos. Jłra be auk§tesn¢s j¢gos
nieko negali. Analogi§kai, egzistuoja ir kita, auk§tesn¢ u¨ or j¢ga. U¨
§i j¢g auk§tesn¢s kitos j¢gos, o vis¤ auk§¦iausioji j¢ga Ä K‚‰†a. ·tai
kokiu keliu tur¢t¤ vykti moksliniai tyrimai. Tarkim, traukinys pajuda i§
vietos. Lokomotyvas trukteli pirm j£ vagon , tas Ä antr j£, ir taip toliau,
kol pajuda visas s statas. O visas jud¢jimas prasid¢jo nuo ma§inisto,
gyvos esyb¢s. Taip ir kosmoso kłrinijoje: K‚‰†a duoda pirm j£ impuls , ir po to, i§ vienas paskui kit einan¦i¤ impuls¤, atsiranda visas kosminis pasaulis. Tai ai§kinama ÀBhagavad-gŒtojÐ [9.10]: mayƒdhyak‰e†a
prak‚ti‹ syate sa-carƒcaram Ä ÀMateriali gamta veikia Man pri¨iłrint,
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o KuntŒ słnau, ir sukuria visas judan¦ias ir nejudan¦ias błtybes.Ð Ir
kiek toliau:
sarva-yoni‰u kaunteya
mrtaya‹ sambhavanti yƒ‹
tƒsƒ„ brahma mahad yonir
aha„ bŒja-prada‹ pitƒ
ÀVisos gyvyb¢s rł§ys pradeda egzistuoti tod¢l, kad gimsta materialioje gamtoje, o A§ esu s¢kl duodantis t¢vas.Ð [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 14.4]
Antai pasodinus banjano s¢kl , gal¤ gale u¨auga did¨iulis medis, kuris
duoda milijonus s¢kl¤. I§ kiekvienos s¢klos savo ruo¨tu i§auga kitas
medis ir duoda milijonus nauj¤ s¢kl¤, ir taip toliau. Taigi K‚‰†a yra
pirminis t¢vas, kuris duoda s¢kl .
Deja, mokslininkai mato tik tiesiogin¡ prie¨ast£, tolimesn¢s
prie¨asties jie nepastebi. Prie¨astys błna dvejopos: tiesiogin¢ ir tolimesn¢. Vedose K‚‰†a apibłdinamas kaip sarva-kƒra†a-kƒra†am Ä vis¤
prie¨as¦i¤ prie¨astis. Jei jłs pa¨£stat vis¤ prie¨as¦i¤ prie¨ast£, vadinasi,
jłs pa¨£stat visk . Yasmin vijŠƒte sarvam eva„ vijŠƒta„ bhavati: ÀJei
jums ¨inoma pirmin¢ prie¨astis, savaime i§ai§k¢ja ir v¢lesn¢s, antrin¢s
prie¨astys.Ð Nors mokslininkai ie§ko pirmin¢s prie¨asties, ta¦iau kai
Vedos, kurios pateikia tobulas ¨inias, j atskleid¨ia, mokslininkai to
nepripa¨£sta. Jie laikosi £sikib¡ dalini¤, netobul¤ ¨ini¤.
Dr. Singhas: Mokslininkus jaudina energijos i§tekliai, ir §iuo metu jie
ie§ko błd¤, kaip panaudoti saul¢s energij maistui gaminti, ap§vietimui ir £vairiems kitiems tikslams. Jie tikisi, kad, i§s¢m¡ visus energijos
§altinius, jie gal¢s panaudoti saul¢s energij .
rŒla Prabhupƒda: Tai ne nauja teorija. Kiekvienas ¨ino, kad i§ med¨io
galima i§gauti ugn£, nes jo §aknys kaupia saul¢s energij . Tie mokslininkai tokie menki padarai, bet kokie i§didłs! Mes nepripa¨£stame
j¤ nuopeln¤, nes jie tik konstatuoja visiems ¨inomus dalykus. I§ k
tik nupjauto med¨io ugnies nei§gausi. J£ reikia i§d¨iovinti saul¢je. Kai
medyje susikaupia saul¢s energija, j£ galima panaudoti ugniai kurti.
I§ties viskas laikosi saul¢s energija, bet mokslininkai ne¨ino, i§ kur ji
atsiranda. ÀBhagavad-gŒtojÐ [15.12] K‚‰†a sako:
yad ƒditya-gata„ tejo
jagad bhƒsayate 'khilam
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yac candramasi yac cƒgnau
tat tejo viddhi mƒmakam
ÀSaul¢s §viesa, i§sklaidanti pasaulio tamsyb¡, kyla i§ Man¡s. I§ Man¡s
sklinda ir m¢nesiena bei ugnies §viesa.Ð
Ir v¢l K‚‰†a sako: jyoti‰ƒ„ ravir a„umƒn Ä ÀI§ §viesuli¤ A§ Ä
spindulingoji saul¢.Ð [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 10.21] Be to, vienuoliktame
ÀBhagavad-gŒtosÐ skyriuje Arjuna sako K‚‰†ai: ai-srya-netram Ä
ÀSaul¢ ir M¢nulis Ä Tavo did¨ios akys tarp begalyb¢s kit¤.Ð ·i informacija sukaupta ÀBhagavad-gŒtojeÐ, ta¦iau mokslininkai, kurdami savo
teorijas, viso to negali pa¨inti. Ar ne tiesa?
Dr. Singhas: Tai ne£manoma.
rŒla Prabhupƒda: O ko vertos j¤ ¨inios? ·ventra§¦iai teigia, kad
net tuo atveju, jei jums pavykt¤ suskai¦iuoti visas smilteles ¨em¢je,
jłs vis tiek nesugeb¢site suvokti Dievo. Visi tie materialłs skai¦iavimai nerei§kia, kad jłs paj¢głs suvokti begalyb¡. Ta¦iau jie net nesugeba suskai¦iuoti vis¤ materijos sud¢tini¤ dali¤. Kod¢l mokslininkai
taip did¨iuojasi savo galia ir sugeb¢jimais? Jie net materiali¤ dalyk¤
dorai nepa¨£sta, jau nekalbant apie dvasinius. Ir mokslinink¤, ir vis¤
gyv¤ esybi¤ ¨inios ribotos. Bet K‚‰†a Ä visai kas kita. Jei ¨inias mes
gauname i§ K‚‰†os, jos tobulos. ·ventra§¦iai informuoja, kad vandenyne egzistuoja devyni §imtai tłkstan¦i¤ gyvyb¢s rł§i¤. ·ventra§¦i¤
¨inios Ä tikslios, nes j¤ §altinis yra K‚‰†a, o Patsai K‚‰†a sako: ÀA§ Ä
Auk§¦iausiasis Dievo Asmuo ir ¨inau visk , kas buvo praeityje, kas
vyksta dabar ir kas dar vyks.Ð [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 7.26]
Dr. Singhas: ¸inias mes turime gauti i§ Auk§¦iausiojo, i§ to, kuris ¨ino
visk .
rŒla Prabhupƒda: Nor¢dami gauti tobulas ¨inias, mes turime kreiptis
£ prana§esn¡ u¨ mus asmenyb¡ Ä guru. Galima bandyti mokytis namie,
i§ knyg¤, bet kur kas daugiau galime i§mokti, £stoj¡ £ koled¨ ir konsultuodamiesi su profesoriumi. Lygiai taip mums reikia kreiptis ir £
guru. ¸inoma, jei mes sutiktume netikr guru, tada młs¤ ¨inios taip
pat bus klaidingos. Bet jei młs¤ guru tobulas, młs¤ ¨inios taip pat
bus tobulos. Savo guru mes pripa¨£stame K‚‰† . Jei Jo ¨inios tobulos,
młs¤ ¨inios irgi tobulos. O d¢l młs¤, tai mes patys nebłtinai turime
błti tobuli, bet jei gauname ¨inias i§ to, kuris yra tobulas Ä młs¤ ¨inios
irgi bus tobulos. Mes negalim teigti, kad esame i§tyr¡ vis vandenyn ir tod¢l ¨inome, jog jame gyvena devyni §imtai tłkstan¦i¤ gyvyb¢s
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rł§i¤. Anaiptol, mes sakom, kad tas ¨inias gavome i§ §ventra§¦i¤, tod¢l
jos ir tobulos. Toks yra Ved¤ metodas.
Mokslininkai gali atlikti daug tyrin¢jim¤, bet kad ir koks garsus błt¤
mokslininkas, jo jutimai yra netobuli. Tod¢l jis negali tur¢ti tobul¤
¨ini¤. Ko vertos młs¤ akys? Be saul¢s §viesos mes apskritai nematome, o kad pamatytume labai ma¨¤ dyd¨i¤ objektus, mums reikalingas mikroskopas. Młs¤ akys netobulos, kaip ir tie instrumentai, kurie
buvo i§rasti, pasitelkus £ pagalb młs¤ akis. Tad i§ kurgi mes galime
tur¢ti tobulas ¨inias? Gyva esyb¢ yra ribota, tad ir jos ¨inojimas ribotas. Vaikas gali ¨inoti, kad du plius du keturi, bet jei jis ims kalb¢ti
apie auk§t j matematik , mes rimtai £ jo ¨od¨ius ne¨iłr¢sime. Jutimai,
kuriais vadovaudamasis mokslininkas £gyja ¨ini¤, yra riboti ir netobuli, tad ir jo ¨inojimas yra ribotas ir netobulas. Per savo nemok§i§kum
jis gali sakyti ¨in s visk , bet tai niek¤ kalba.
Vienas neregys gali vesti kit nereg£, bet kokia i§ to nauda, jeigu
jie abu £puola £ duob¡? Gamtos d¢sniai suri§a mums rankas, ir vis
d¢lto mes manome, jog galim laisvai sau samprotauti ir kurti £vairiausias hipotezes. Tai Ä iliuzija. Niek§ai yra surakinti gamtos d¢sni¤,
bet vis tiek manosi es laisvi. Ta¦iau tereikia vieno debesies, ir jie
jau nebemato saul¢s. Ko vertas młs¤ reg¢jimas? Mes tematom tada,
kai gamtos d¢sniai mums suteikia t galimyb¡. Mes galime atlikti
eksperimentus tiktai tam tikromis s lygomis, o kai jos nepalankios,
młs¤ eksperimentai su¨lunga. Tad kod¢l mes taip did¨iuojam¢s savo
eksperimentiniu mokslu?
Kam eksperimentuoti? Viskas jau yra. Yra saul¢s energija, Dievas
mums leido ja naudotis. K dar reikia ¨inoti? Nuo med¨i¤ krinta daugyb¢ obuoli¤. Ar reikia toliau ai§kinti gravitacijos d¢sn£? I§ties mokslininkams stinga sveiko proto. Jiems terłpi ÀmoksliniaiÐ ai§kinimai.
Jie sako, kad gravitacijos d¢snis galioja tik tam tikromis s lygomis,
bet kas tas s lygas sukłr¢? Kai K‚‰†a apsirei§k¢ kaip Vie§pats Rƒmacandra, Jis m¢t¢ £ vanden£ akmenis ir akmenys i§kildavo £ vandens
pavir§i¤. Gravitacijos d¢snis neveik¢. Taigi gravitacijos d¢sn£ valdo
Auk§¦iausiasis Vie§pats. Pats d¢snis Ä dar ne viskas. Valdovas gali
i§leisti £sakym , ta¦iau tuojau pat gali j£ ir pakeisti. Auk§¦iausias £statym¤ leid¢jas Ä K‚‰†a, ir d¢snis veikia tik Jo valia. Mokslininkai £vairiausiais błdais m¢gina paai§kinti Dievo vali , bet kadangi yra s lygojami
mƒyos, iliuzijos, jie tegali kalb¢ti kaip dvasi¤ aps¢stieji. Pasakykit man,
kaip mokslas ai§kina toki med¨i¤ £vairov¡?
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Karƒndhara dƒsa: Mokslininkai sako, kad gamta modifikuojasi ir kuria
§i £vairov¡.
rŒla Prabhupƒda: Vadinasi, §itai turi vykti gamtos valia. O kas tai per
valia? Ar ¨em¢ turi vali ?
Karƒndhara dƒsa: ·iuo klausimu jie nieko konkretaus nepasako.
rŒla Prabhupƒda: Tai rei§kia, kad jie neturi tobul¤ ¨ini¤. Jie ne¨ino,
kad u¨ gamtos slypi K‚‰†os valia.
Dr. Singhas: Jie ai§kina, kad skiriasi augal¤ chemin¢ sud¢tis.
rŒla Prabhupƒda: Bet kas yra tos Àchemin¢s sud¢tiesÐ kłr¢jas? Kai
jłs sakote Àchemin¢ sud¢tisÐ, tuojau pat i§kyla Dievo klausimas.
Karƒndhara dƒsa: Jie sako, kad Dievas nereikalingas, nes jei jłs
sumai§ysit dvi chemines med¨iagas . . .
rŒla Prabhupƒda: Dievo tai valia, ar ne Dievo, ta¦iau ¦ia pasirei§kia
ka¨kieno valia. Tur¢t¤ błti tam tikra s mon¢. Dvi chemin¢s med¨iagos
susimai§o ir sukuria vienok£ ar kitok£ produkt . Kas jas sumai§o? S mon¢. Na, o s mon¢ yra K‚‰†a. S mon¢ yra visur, ir jei jłs sutinkate,
kad tokia s mon¢ egzistuoja, jłs tur¢tum¢t pripa¨inti j kaip asmenyb¡. Tod¢l mes kalbame apie K‚‰†os s mon¡. ÀBhagavad-gŒtƒÐ teigia,
kad s mon¢ yra visa persmelkianti. Jłs turit s mon¡, a§ turiu s mon¡,
bet egzistuoja kita s mon¢, kuri persmelkia visk . Mano s mon¡ riboja mano kłnas, o jłs¤ s mon¡ Ä jłs¤ kłnas, ta¦iau yra kita s mon¢,
kuri egzistuoja jumyse, manyje, kiekviename. Tai Ä K‚‰†os s mon¢.
I§ ties¤ viskas pasaulyje s lygi§ka. Tai mokslinis faktas. Młs¤ kłnai,
gyvyb¢, intelektas ir visa kita Ä visa tai s lygi§ka. Mums gali atrodyti,
kad skruzd¢l¢s gyvenimas labai trumpas, bet pa¦iai skruzd¢lei atrodo,
kad jos gyvenimas trunka §imt met¤. Tas §imtas met¤ yra s lyginis dydis, priklausantis nuo konkretaus kłno. Imkim, pavyzd¨iui,
Brahm , kuris, młs¤ supratimu, gyvena fantasti§kai ilgai, tuo tarpu
jam gyvenimas trunka irgi §imt met¤. ·tai kas yra s lygi§ka.
Karƒndhara dƒsa: Vadinasi, s lygi§kumas priklauso nuo młs¤ konkre¦ios situacijos.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Tod¢l sakoma: kas vienam Ä maistas, kitam Ä
nuodai. ¸mon¢s mano, kad jeigu jie negali i§gyventi M¢nulyje, tai ir
jokia kita gyva esyb¢ negali. Kiekvienas suvokia visk s lygi§kai, vadovaudamasis savo paties ribotomis s vokomis. Tokia posakio ÀVarl¢s
filosofijaÐ esm¢. Varl¢s mato vienetas yra jos §ulinys. Ji negali suvokti
Atlanto vandenyno dyd¨io, nes jos patyrimas nesiekia toliau §ulinio.
Dievas didis, bet apie Jo didyb¡ mes sprend¨iame, vadovaudamiesi
229

Sav¡s pa¨inimo mokslas
młs¤ pa¦i¤ ribotu supratimu, m stydami santykin¢mis didyb¢s kategorijomis. Yra vabzd¨i¤, kurie gimsta nakt£, u¨auga per nakt£, gimdo
palikuonis nakt£ ir mir§ta nakt£. Jie niekada nemato saul¢s, tod¢l jiems
dienos apskritai n¢ra. Jei jłs paklaustum¢t tokio vabzd¨io apie ryt ,
jis atsakyt¤: ÀJokio ryto błti negali.Ð Taip ir ¨mon¢s: i§ §ventra§¦i¤
su¨inoj¡ apie Brahmos gyvenimo trukm¡, tuo netiki. Jie sako: ÀKaip
galima taip ilgai gyventi?Ð ÀBhagavad-gŒtojeÐ [8.17] K‚‰†a sako:
sahasra-yuga-paryantam
ahar yad brahma†o vidu‹
rƒtri„ yuga-sahasrƒntƒ„
te 'ho-rƒtra-vido janƒ‹
À¸moni¤ skai¦iavimais, viena Brahmos diena trunka tłkstant£ am¨i¤.
Tiek pat t¡siasi ir jo naktis.Ð
Taigi §ie skai¦iavimai rodo, kad Brahmƒ gyvena daugyb¡ milijard¤
met¤. Mes tuo negalime patik¢ti, nors taip liudija §ventra§¦iai. Kitaip
sakant, mes darome i§vad , kad K‚‰†a tau§kia niekus, o §tai mes kalbame kaip dalyko ¨inovai. Net didieji mokslo vyrai sako, kad visi §ie
§ventra§¦i¤ teiginiai t¢ra sp¢jimas. Nors tokie ¨mon¢s yra viso labo
nenaud¢liai, jie laikomi pagarbos vertais mokslininkais. Jie save kelia
auk§¦iau u¨ Diev , nes bando atmesti arba paneigti tai, k Dievas
teigia apreik§tuose ra§tuose. Taip daugyb¢ kvaili¤, apsimet¡ eruditais,
mokslininkais ir filosofais, klaidina vis pasaul£.
Dr. Singhas: ¸inoma, juk tiek daug ra§oma apie Darwino teorij .
Kiekvienoje bibliotekoje Ä §imtai knyg¤ apie jo teorij .
rŒla Prabhupƒda: Jos priima ar paneigia §i teorij ?
Dr. Singhas: Da¨niausiai ji pripa¨£stama, ta¦iau kai kas labai kriti§kai
j vertina.
rŒla Prabhupƒda: Darwinas kalba apie gyvyb¢s rł§i¤ evoliucij , bet
neturi tikr¤ ¨ini¤ apie dvasin¡ evoliucij . Jis nieko ne¨ino apie dvasin¢s sielos evoliucij i§ ¨emesni¤ gyvyb¢s form¤ £ auk§tesni sias. Jis
tvirtina, kad ¨mogus i§sivyst¢ i§ be¨d¨ioni¤, bet mes matom, jog be¨d¨ion¢s nei§nyko. Jei be¨d¨ion¢ Ä artimiausias ¨mogaus prot¢vis, kod¢l
ji iki §iol egzistuoja?
Dr. Singhas: Darwinas sako, kad rł§ys nebuvo sukurtos atskirai, bet
atsirado viena i§ kitos.
rŒla Prabhupƒda: Jei rł§ys nebuvo sukurtos atskirai, tai kaip jis gali
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nei i§ §io, nei i§ to teigti, kad viskas prasid¢jo nuo tam tikr¤ rł§i¤? Jis
tur¢t¤ paai§kinti, kaip atsirado pa¦ios pirmosios rł§ys.
Karƒndhara dƒsa: Mokslininkai teigia, kad ¨em¢ Ä biochemini¤
proces¤ rezultatas. Jie atsisako mokyti, kad ¨em¡ sukłr¢ Dievas, nes
mano, kad visi palaikys juos kvailiais.
rŒla Prabhupƒda: Jei j¤ biologija ir chemija tiek tobula, kod¢l jie
nieko nesukuria? Jie teigia, kad galbłt sugeb¢s sukurti gyvyb¡ ateityje,
ta¦iau kod¢l ateity? Gyvyb¢ jau sukurta. Argi mokslas grind¨iamas
ateitimi? Neverta pasikliauti ateitimi, kad ir kokia gra¨i ji mums
atrodyt¤. Visi tikisi, kad ateitis bus labai gra¨i, bet i§ kur tas £sitikinimas? Jie turi prisipa¨inti, kad vis d¢lto ne¨ino tiesos. Savo biologijos ir chemijos eksperimentais mokslininkai nesugeba sukurti net
¨olel¢s. Nepaisant to, jie skelbia, kad kłrinija atsirado d¢l tam tikr¤
chemini¤ ar biologini¤ proces¤. Kod¢l niekas nesuabejoja visomis
tomis kvailyst¢mis?
Dr. Singhas: Svarstydami gyvyb¢s kilm¢s klausim , jie teigia, kad
viskas prasid¢jo nuo materijos. Kitaip sakant, gyvoji materija atsirado
i§ negyvosios.
rŒla Prabhupƒda: O i§ kur gyvoji materija atsiranda dabar? Praeityje
ji atsirado i§ negyvos materijos, o dabar jau ne? Kaip atsiranda skruzd¢l¢? Argi ji materializuojasi i§ purvo? I§ inerti§kos med¨iagos neatsiranda net skruzd¢l¢. Koki¤ jie turi £rodym¤ tokiai teorijai pagr£sti?
Darwinas teigia, kad tolimoje praeityje nebuvo nei vieno protingo
¨mogaus, kad ¨mogus viso labo i§sivyst¢ i§ be¨d¨ioni¤. Jei praeityje
nebuvo m stan¦i¤ ¨moni¤, kaip gal¢jo błti para§yti §ie Ved¤ §ventra§¦iai, kuriems ne vienas tłkstantis met¤? Kaip jie paai§kint¤ tokio
i§min¦iaus, kaip Vyƒsadeva, buvim ?
Dr. Singhas: Jie neturi paai§kinimo. Jie sako, kad tai buv¡ ne¨inomi
i§min¦iai, gyven¡ mi§kuose.
rŒla Prabhupƒda: Apie Vyƒsadev jie gali nieko ne¨inoti, ta¦iau vis
d¢lto jis gyveno. I§ kur toks protas? Apie Vyƒsadev galime ne¨inoti
nei jłs, nei a§, bet vis d¢lto mes matome jo proto veiklos rezultatus,
jo filosofij , kalb , tos kalbos tyrimus, poetik ir ¨od¨io gali . Galima
nepa¨inti ¨mogaus, ta¦iau pa¨inti jo prot .
Dr. Singhas: Vadinasi, visos gyvłn¤ rł§ys egzistuoja nuo pat prad¨i¤?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Tai, kad viskas buvo sukurta vienu metu, patvirtina ÀBhagavad-gŒtƒÐ. Visos gyvłn¤, taip pat ¨moni¤ bei pusdievi¤,
rł§ys egzistuoja nuo pat pasaulio prad¨ios. Gyva esyb¢ nori gauti vie231
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nok£ ar kitok£ kłn , ir K‚‰†a j£ duoda. Gyva błtyb¢ turi vienoki¤
ar kitoki¤ nor¤, tod¢l ji kontaktuoja su £vairiomis materialios gamtos
savyb¢mis ir, priklausomai nuo t¤ kontakt¤, gauna atitinkamos rł§ies
kłn . Psichika, protas, m stymas, jausmai ir norai nulemia konkre¦ias gyvenimo aplinkybes ir kłn , kur£ gauna gyva esyb¢. Evoliucijos
procesas egzistuoja, bet tai ne rł§i¤ evoliucija. Neteisinga manyti, kad
viena gyvyb¢s rł§is i§sivysto i§ kitos, nes kaip sako K‚‰†a:
avyaktƒd vyaktaya‹ sarvƒ‹
prabhavanty ahar-ƒgame
rƒtry-ƒgame pralŒyante
tatraivƒvyakta-sa„jŠake
ÀAu§tant Brahmos dienai, gimsta gausyb¢ gyv¤ esybi¤, o kai nusileid¨ia Brahmos naktis, visos jos sunaikinamos.Ð [ÀBhagavad-gŒtƒÐ
8.18]
Evoliucija Ä tai individualios gyvos esyb¢s dvasinis vystymasis per
£vairias gyvyb¢s rł§is. Jei gyva błtyb¢ patenka £ ¨uvies kłn , ji turi
¨ingsnis po ¨ingsnio nueiti vis evoliucijos keli . Jei kas nuo laipt¤
vir§łn¢s d¢l koki¤ nors prie¨as¦i¤ nusirita ¨emyn, jam v¢l tenka ¨ingsnis po ¨ingsnio kilti auk§tyn evoliucijos laiptais. ¸inoma, mokslininkai taip u¨si¢m¡ savo tyrin¢jimais, kad negali §ito suvokti. Pasakykite
jiems, kad kit gyvenim jie gims med¨iais, ir jie pamanys, kad jłs
paistote niekus. Gal¤ gale, k gali atskleisti moksliniai tyrimai? Kai
¨inoma vis¤ prie¨as¦i¤ prie¨astis, tampa ¨inomas ir visas pa¨inimo
turinys, nebelieka nieko ne¨inoma. Kaip nurodo Vedos: yasmin vijŠƒte
sarvam eva„ vijŠƒta„ bhavati. Jei mes pa¨£stam Absoliu¦i j Ties ,
su¨inom ir visas kitas tiesas, ta¦iau nepa¨in¡ Jos mes liekame nemok§os. ¸mogus gali ir nebłti oficialiai pripa¨intu mokslininku ar filosofu, ta¦iau jei jis pa¨£sta svarbiausi dalyk Ä K‚‰† , gali bet k kviesti
gin¦ui ir dr siai kalb¢ti.
·iuolaikin¢ civilizacija labai did¨iuojasi savo nepriklausomybe, bet
i§ tikr¤j¤ ji yra visi§kai priklausoma nuo naftos. Jei nafta baigt¤si, k
tada daryt¤ tie nenaud¢liai mokslininkai? Jie nieko negali. Tegul jie
pabando savo m¢gintuv¢liuose pagaminti tiek naftos, kad jos pakakt¤ j¤ civilizacijai gyvuoti. ·iuo metu Indijoje trłksta vandens. K
gali mokslininkai padaryti? Jie ¨ino, kokia vandens chemin¢ sud¢tis,
ta¦iau kai vandens labai stinga, nepaj¢gia pakankamai jo pagaminti.
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Jie negali apsieiti be debes¤ ir viso to, kas yra Dievo valioje, pagalbos. I§ esm¢s jie nieko negali. Jie nuskrido £ M¢nul£, skyr¢ tam tiek
daug j¢g¤, o parsigabeno tik sauj dulki¤ ir akmen¤. Niek§¤ vyriausyb¢ apkrauna ¨mones mokes¦iais ir beprasmi§kai §vaisto pinigus. Toks
j¤ supratimas. Tai asil¤ valstyb¢, ir tiek. Politikai neturi nei gailes¦io,
nei u¨uojautos. Jiems nesvarbu, kad pinigai, kuriuos jie gauna i§ liaudies, yra u¨dirbti słriu prakaitu, o jie juos §vaisto leisdami did¨iules
raketas £ kitas planetas. Vienintelis dalykas, k jie gali Ä tai pa¨ad¢ti
pargabenti i§ ten dar daugiau dulki¤. I§ prad¨i¤ jie parskraidins sauj
dulki¤, o po to pa¨ad¢s parskraidinti j¤ tonas. Kokia viso to prasm¢?
Karƒndhara dƒsa: Jie mano, kad Marse gali błti gyvyb¢.
rŒla Prabhupƒda: Jie gali manyti ar nemanyti Ä kokia i§ to nauda?
U¨tat mes gerai ¨inome, kad gyvyb¢ yra ¸em¢je. Jie tai ¨ino, ta¦iau
nesiliauja kariauti ir ¨udyti visa, kas gyva. ¸em¢je yra gyvyb¢. ¸em¢je
gyvena ¨mogus. ¸em¢je, be joki¤ abejoni¤, egzistuoja gyvyb¢. Ta¦iau
jie stengiasi sunaikinti j savo galingomis bombomis. ·tai toks j¤
mokslo progresas.
Dr. Singhas: Jiems labai knieti su¨inoti, kas dedasi kitose planetose.
rŒla Prabhupƒda: Vadinasi, jie leid¨ia tokius didelius pinigus, kad
patenkint¤ savo vaiki§k smalsum . Savo smalsumui patenkinti jiems
pinig¤ u¨tenka, ta¦iau kai skurdo alinamos §alys pra§o j¤ pagalbos, jie
sako, kad pinig¤ neturi. Jie labai did¨iuojasi, kad nukeliavo £ M¢nul£,
bet kod¢l jie nenori su¨inoti, kaip patekti pas K‚‰† , £ Golok V‚ndƒvan ? Nuvyk¡ ten jie visi§kai patenkint¤ savo smalsum . Jie su¨inot¤, kad be §ios ¨emesn¢s energijos, egzistuoja auk§tesn¢, dvasin¢
energija. Materiali energija negali funkcionuoti viena. Ji turi susijungti su dvasine energija. Materijos pradmenys patys nesusikuria. Kurti
gali tik siela. Mes galime manipuliuoti materija, ta¦iau materija pati
sav¡s nesukuria. Vandenilis su deguonimi susijungia tik tada, kai juos
veikia auk§tesnioji energija. Tik kvailiai gali manyti, kad visas kosminis pasaulis, kuris yra ne kas kita, kaip materija, atsiranda savaime.
Mes galime tur¢ti puik¤ automobil£, bet jei n¢ra vairuotojo Ä kokia i§
jo nauda? Jei ¨mogus ne¨ino, kaip elgtis su mechanizmu, jei jis nenuspaud¨ia jungiklio, mechanizmas neveiks. Taip ir materiali energija be
auk§tesn¢s energijos neveikli. U¨ §io stebuklingo kosminio pasaulio
slypi auk§tesn¢ energija, kuri j£ valdo. Visa §i informacija pateikta
§ventra§¦iuose, ir vis d¢lto ¨mon¢s ja netiki.
I§ ties¤ viskas yra Dievo nuosavyb¢, bet ¨mon¢s tvirtina, kad Dievo
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nuosavyb¢ priklauso jiems arba j¤ §aliai. Dabar jie kalba apie gyventoj¤ pertekliaus problem , bet juk Dievas visko mums parłpina. I§
esm¢s, teisingai naudojant pakakt¤ ir ¨em¢s, ir maisto. ¸mon¢s dirbtinai susikuria problemas, o mokslininkai jiems padeda, siłlydami i§tis
arsenal naikinimo priemoni¤. Tuo jie tik paskatina suk¦ius bei niek§us, kurie tesistengia eksploatuoti Dievo nuosavyb¡. Jei jłs padedate
¨udikui ar grobikui, jłs pats tampate nusikalt¢liu. Argi ne taip? Pasaulis labai vargsta d¢l to, kad piktadariams ir suk¦iams padeda mokslininkai. Taigi visi jie Ä nusikalt¢liai. Stena eva sa‹. Tas, kuris nepripa¨£sta
Auk§¦iausiojo Vie§paties nuosavyb¢s teisi¤, yra vagis.
Młs¤ misija Ä atvesti tuos niek§us £ prot . Reikia surasti błd¤,
kaip tai padaryti. Niek§ai ken¦ia, bet jie netur¢t¤ kent¢ti, nes jie Ä
Dievo vaikai. Jie ne¨ino, kad egzistuoja Dievas ir egzistuoja laim¢. Jie
nieko ne¨ino apie palaim ir am¨in j£ gyvenim . Jie atlieka intensyvius
tyrin¢jimus, o gyvena penkiasde§imt, §e§iasde§imt ar septyniasde§imt
met¤. Jie ne¨ino, kas j¤ laukia, ir nesupranta, kad gyvenimas am¨inas.
I§ ties¤ j¤ błkl¢ yra tokia pat kaip ir gyvuli¤. Gyvulys ne¨ino, kas jo
laukia po mirties, ir apie mirt£ niekad negalvoja. Jis nesuvokia, kod¢l
jis ¦ia, kokia gyvenimo vert¢. Mƒyos veikiamas gyvulys sau ¢da, miega,
ginasi, poruojasi, mir§ta, ir tiek. ¸mon¢s eikvoja tiek j¢g¤, o kam visa
tai? Jie sako, kad taip atkakliai kovoja, nor¢dami viskuo aprłpinti
ateities kartas, bet vardan ko reik¢t¤ jas aprłpinti? ³ §£ klausim jie
negali atsakyti. Młs¤ K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas pa§auktas £prasminti
gyvenim , pasirenkant K‚‰† , Diev , visa ko centru. Tod¢l savo pa¦i¤
labui mokslininkai tur¢t¤ suprasti §£ svarb¤ jud¢jim .
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rŒla Prabhupƒda
atvyksta £ Amerik
Pra¢jus keletui met¤ nuo tada, kai rŒla Prabhupƒda pirm kart
atvyko £ Amerik , vienas jo mokini¤ aptiko dienora§t£, kur£ Prabhupƒda
ra§¢, plaukdamas ÀJaladutosÐ garlaiviu i§ Indijos. Dienora§tyje buvo
eil¢s bengal¤ kalba. rŒla Prabhupƒda jas para§¢ garlaivio denyje, jam
atplaukus £ Bostono prieplauk . Eil¢s puikiai perteikia pirmuosius rŒlos
Prabhupƒdos £spd¨ius apie Vakar¤ civilizacij , parodo jo nuo§ird¤
siekim pakeisti Amerikos s mon¡.

1
Mano brangus Vie§patie K‚‰†a, Tu labai maloningas §iai nevyk¢lei
sielai, bet a§ nesuprantu, kod¢l Tu atvedei mane ¦ia. Dabar Tu gali
daryti su manim k nori.
2
Ta¦iau, sp¢ju, Tu błsi ka¨k suman¡s, antraip kam gi Tu si¤stumei
mane £ §i siaubing viet .
3
Daugumas §ios §alies ¨moni¤ pateko £ materiali¤ nei§manymo ir aistros gu†¤ vald¨i . ³sitrauk¡ £ material¤ gyvenim , jie mano es labai
laimingi ir yra viskuo patenkinti, tod¢l jiems visi§kai svetima transcendentin¢ Vƒsudevos ¨inia. Ne£sivaizduoju, kaip jie paj¢gs suvokti j .
4
Kita vertus, Tavo neprie¨astinei malonei viskas £manoma, nes Tu
did¨iausias mistikas.
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5
Kaip jie supras atsidavimo tarnybos rasas? O Vie§patie, a§ pasikliauju tik Tavo malone ir pra§au suteikti j¢g¤, kad sugeb¢¦iau £tikinti juos
Tavo ¨inios teisingumu.
6
Visos gyvos esyb¢s Tavo valia pakliuvo £ iliuzin¢s energijos vald¨i ,
tod¢l tereikia Tau panor¢ti ir Tavo valia jos gal¢s i§sivaduoti i§ iliuzijos
gniau¨t¤.
7
A§ nor¢¦iau, kad Tu jas i§vaduotumei. Jos paj¢gs suvokti Tavo ¨ini
tik tada, kai Tu nor¢si, kad jos i§sivaduot¤.
8
ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ ¨od¨iai Ä tai Tavo £sikłnijimas, ir jei sveikai
m stantis ¨mogus be perstojo nuolankiai j¤ klausysis, jis paj¢gs suvokti
Tavo ¨ini .
9
ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ [1.2.17Ä21] pasakyta: ÀŽrŒ K‚‰†a, Dievo Asmuo,
kaip Paramƒtmƒ [Supersiela] glłdi kiekvieno §irdyje ir yra teisiojo
bhakto geradarys. Kai bhaktas i§siugdo poreik£ klausytis Jo ¨inios,
Vie§pats apvalo jo §ird£ nuo materiali¤ nor¤. Teisingai i§klausyta bei
pakartota, Jo ¨inia yra savaime kupina £vairiausi¤ dorybi¤. Nuolat klausantis ÀBhƒgavatamÐ ir tarnaujant tyram bhaktui, i§sisklaido visa tai,
kas neramina §ird£, ir tada meil¢s tarnyst¢ §lovingajam Vie§pa¦iui, kur£
auk§tina transcendentin¢s giesm¢s, am¨iams £leid¨ia savo §aknis. Kai
tik §irdyje £si§aknija meil¢s tarnyst¢, i§ jos i§nyksta aistra [rajas] ir nei§manymas [tamas], geismas ir tro§kimai [kƒma]. Tada bhaktas pakyla
£ doryb¢s gu† ir tampa laimingas. ¸mogus, pakil¡s £ doryb¢s gu†
ir patyr¡s gaivinam meil¢s tarnyst¢s Vie§pa¦iui poveik£, i§sivaduoja
nuo materiali¤ ry§i¤ [mukti] ir moksli§kai pa¨£sta Dievo Asmen£. Taip
§irdyje perkertamas mazgas ir £ §ipulius sudł¨ta visos dvejon¢s. Kai
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¨mogus suvokia, kad siela yra §eimininkas, karmin¢s veiklos grandin¢
nutrłksta.Ð
10
Jis i§sivaduos i§ nei§manymo ir aistros gu†¤ £takos, ir visos blogyb¢s,
susikaupusios §irdies gelm¢se, i§nyks.
11
Kaip padaryti, kad jie suvokt¤ §i K‚‰†os s mon¢s ¨ini ? A§ esu did¨iausias nevyk¢lis, nemok§a ir ¨emiausiai puol¡s, tod¢l pra§au Tavo
palaiminimo, kad sugeb¢¦iau juos £tikinti, nes savo j¢gomis to padaryti
nepaj¢gsiu.
12
Kad ir kaip ten błt¤, o Vie§patie, tai Tu atvedei mane ¦ionai kalb¢ti
apie Tave. Ir dabar, o Vie§patie, pasiseks man ar ne, priklausys tik nuo
Tavo valios.
13
O vis¤ pasauli¤ dvasinis mokytojau! A§ tegaliu pakartoti Tavo ¨ini ,
tod¢l jei tokia yra Tavo valia, suteik sugeb¢jim kalb¢ti taip, kad jie
mane suprast¤.
14
Tik Tavo neprie¨astine malone mano ¨od¨iai taps tyri. A§ esu tikras, kad prasiskverbusi £ j¤ §irdis §i transcendentin¢ ¨inia u¨lies juos
d¨iaugsmu, ir jie i§vengs vis¤ gyvenimo negand¤.
15
O Vie§patie, a§ tarsi marionet¢ Tavo rankose. Ir jei atvedei mane ¦ia
§okti Ä §okdink mane, §okdink. O Vie§patie, §okdink mane taip, kaip
Tau patinka.
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16
A§ neturiu nei atsidavimo, nei ¨ini¤, ta¦iau tvirtai tikiu §vent K‚‰†os
vard . Man dav¢ Bhaktivedƒntos vard ir dabar, jei nori, Tu gali £kłnyti
tikr j ¨od¨io ÀBhaktivedƒntaÐ prasm¡.
Pasira§o: nelaimingiausias
ir niekingiausias vargeta
A. C. Bhaktivedanta Svamis,
ÀJaladutosÐ laivo denis,
ÀCommonwealthÐ prieplauka,
Bostonas, Masa¦iusetso valstija, JAV
1965 m. rugs¢jo 18 d.
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Kurkite savo valstyb¡
dvasiniu pagrindu

Pakviestas pasisakyti Nairobio universitete 1972 met¤ rugs¢j£, rŒla
Prabhupƒda kreip¢si £ gausi student¤ ir valstyb¢s tarnautoj¤ mini ,
pripild¨iusi universiteto Nepriklausomyb¢s sal¡ (Taifla Hall). Savo
paskaitoje jis kreip¢si £ besivystan¦ios Kenijos valstyb¢s gyventojus:
ÀTobul¢kite dvasi§kai, nes tiktai dvasinis tobul¢jimas yra prasmingas.
Nem¢gd¨iokite amerikie¦i¤ ir europie¦i¤, kurie gyvena tarsi §unys ir
kat¢s. Atomin¢ bomba jau sukurta, ir, kilus naujam karui, neliks nei
dangorai¨i¤, nei apskritai nieko . . .Ð
Ponai ir ponios, esu labai d¢kingas, kad maloniai sutikote ateiti £ susitikim , kurio tikslas Ä skleisti K‚‰†os s mon¡. K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas stengiasi ¨moni¤ bendrijoje sukurti prielaidas, kad vis¤ ¨moni¤
gyvenim vainikuot¤ s¢km¢. ·iandien kalb¢siu apie tikr j ¨mogaus
gyvenimo prasm¡. Apie j mes stengiam¢s pasakyti visam pasauliui.
¸mogaus gyvyb¢s pavidalas £gyjamas po daugyb¡ milijon¤ met¤
trukusios evoliucijos. Mes turime atminti, kad egzistuoja 8 400 000
gyvyb¢s rł§i¤ Ä taip teigia ÀPadma Purƒ†aÐ. Pirmieji atsirado vandens gyviai, nes Ved¤ ra§tai pa¨ymi, kad kłrimo prad¨ioje visa
planeta buvo apsemta vandens. Material¤ pasaul£ sudaro penki grubłs
pradmenys: ¨em¢, vanduo, ugnis, oras ir eteris. Greta j¤ egzistuoja
ir trys subtilłs pradmenys: protas, intelektas ir ego. O §ie a§tuoni¤
pradmen¤ apvalkalai gaubia dvasin¡ siel . Apie tai duomenis pateikia
ÀBhagavad-gŒtƒÐ.
¸mon¢s Ä ne vienintel¢s gyvos esyb¢s, turin¦ios dvasin¡ siel . Visi
mes Ä ¨v¢rys, pauk§¦iai, ropliai, vabzd¨iai, med¨iai, augalai, vandens
gyviai ir t. t. Ä esame dvasin¢s sielos. Dvasin¢ siela tik d¢vi skirtingais rłbais, taip kaip vieni i§ jłs¤ d¢vite baltais drabu¨iais, kiti Ä
¨aliais, treti Ä raudonais ir pan. Ta¦iau młs¤ nedomina drabu¨iai,
mus dominate jłs Ä dvasin¢s sielos. Tod¢l ÀBhagavad-gŒtojeÐ [5.18]
pasakyta:
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vidyƒ-vinaya-sampanne
brƒhma†e gavi hastini
uni caiva vapƒke ca
pa†ˆitƒ‹ sama-darina‹
ÀNuolankus i§min¦ius, kadangi jo ¨inojimas tikras, vienodomis akimis
¨velgia £ mokyt rom¤ brƒhma† , £ karv¡, drambl£, §un£ bei §un¢d£.Ð
I§min¦ius nieko neskirsto kłno spalvos, s mon¢s lygio ar gyvyb¢s
rł§ies pagrindu. ³ kiekvien esyb¡ jis ¨velgia kaip £ mikroskopin¡
dvasin¡ siel . Pasakyta:
keƒgra-ata-bhƒgasya
atƒ„a‹ sƒd‚ƒtmaka‹
jŒva‹ sk‰ma-svarpo 'ya„
sa…khyƒtŒto hi cit-ka†a‹
ÀDvasini¤ atom¤, daleli¤, kuri¤ dydis lygus vienai de§imttłkstantajai
plauko galiuko daliai, yra nesuskai¦iuojama gausyb¢.Ð Mes neturime
prietaiso dvasin¢s sielos dyd¨iui i§matuoti, tod¢l mikroskopin¢s dvasin¢s sielos dydis taip ir apibr¢¨iamas. ¸od¨iu, siela tokia ma¨a, kad
ma¨esn¢ net u¨ atom . ·i mikroskopin¢ dalel¢ glłdi jumyse, manyje,
dramblyje, mil¨ini§kuose gyvłnuose, visuose ¨mon¢se, skruzd¢l¢je,
medyje Ä visur. Ta¦iau mokslas sielos negali i§matuoti, kaip ir gydytojas negali pasakyti, kurioje kłno dalyje ji glłdi. Tod¢l mokslininkai
materialistai daro i§vad , kad sielos n¢ra, ta¦iau §i i§vada klaidinga.
Siela egzistuoja. Gyvasis kłnas tuo ir skiriasi nuo negyvo, kad gyvame
kłne yra siela. Kai tik siela palieka kłn , jis mir§ta. Jis netenka savo
vert¢s. Net pats did¨iausias mokslininkas ar filosofas turi pripa¨inti,
kad kai tik siela palieka kłn , kłnas mir§ta. Numir¡s jis netenka
jokios vert¢s ir j£ reikia i§mesti. Mes tur¢tume pasistengti tai suprasti. Svarbu ne kłnas, o siela. Sielos transmigracijos faktas ai§kinamas
ÀBhagavad-gŒtojeÐ [2.22]:
vƒsƒ„si jŒr†ƒni yathƒ vihƒya
navƒni g‚h†ƒti naro 'parƒ†i
tathƒ arŒrƒ†i vihƒya jŒr†ƒny
anyƒni sa„yƒti navƒni dehŒ
ÀKaip ¨mogus u¨sivelka naujus drabu¨ius, nusimet¡s sud¢v¢tus, taip ir
siela gauna naujus materialius kłnus, palikusi senus ir nereikalingus.Ð
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Kai kostiumas susid¢vi, mes i§metam j£ ir velkam¢s nauj . Taip
pagal savo nor kei¦ia rłbus ir siela. Kadangi siela Ä neatsiejama
Dievo dalel¢, ji turi dievi§k¤ savybi¤. Dievas Ä tai auk§¦iausioji valia
ir auk§¦iausioji vald¨ia, auk§¦iausioji nepriklausoma asmenyb¢. Mes,
kadangi esame neatsiejamos Jo dalel¢s, taip pat turime dievi§k¤ savybi¤, ta¦iau labai nedaug. Turime vali , geb¢jim m styti, jausmus ir
norus. Vedos teigia, kad Dievas Ä tobuliausia gyvyb¢s j¢ga i§ vis¤ gyvyb¢s j¢g¤ (cetana cetanƒnƒm). Be to, Jis patenkina vis¤ gyv¤ esybi¤
poreikius.
Młs¤, gyv¤ esybi¤, yra nesuskai¦iuojama daugyb¢, be galo daug.
O Dievas yra vienas. Jis gyvas kaip ir mes, ta¦iau mes esame tik
labai ma¨os tos gyvyb¢s j¢gos dalel¢s. Antai aukso smiltis pasi¨ymi
visomis aukso gyslos savyb¢mis. I§tyr¡ chemin¡ vandens la§o sud¢t£,
£sitikinsime, kad vandens la§elyje yra visi beribio vandenyno komponentai. Taip lygiai ir mes esame visi§kai tapatłs Dievui, nes mes Ä Jo
neatsiejamos dalel¢s. Dievi§koji dalel¢ Ä siela i§ vandens gyvi¤ persikelia £ augal¤ ir med¨i¤ rł§is, i§ j¤ Ä £ vabzd¨i¤ rł§is, po to Ä £ ropli¤,
pauk§¦i¤ ir ¨v¢ri¤ kłnus. Darwino evoliucijos teorija tik i§ dalies paai§kina sielos transmigracij . Darwinas pasinaudojo Ved¤ informacija,
bet apie siel jis netur¢jo jokio supratimo. Skirtumas tarp §i¤ traktuo¦i¤ yra tas, kad i§ vandens gyvi¤ siela transmigruoja £ augalus ir
med¨ius, po to £gauna vabzd¨i¤, pauk§¦i¤, gyvuli¤ ir ¨mogaus pavidalus, o tur¢dama ¨mogaus kłn , ji evoliucionuoja i§ necivilizuotos
gyvyb¢s formos £ civilizuot ir t. t. Civilizuotas ¨mogus Ä auk§¦iausia
evoliucijos pakopa. Ji yra tarsi kry¨kel¢. Nuo §ios pakopos mes arba
v¢l nuslystame atgal £ evoliucijos cikl , arba pakylame £ dievi§k j£
gyvenim . Pasirinkimas priklauso nuo młs¤ pa¦i¤. Apie tai kalbama
ÀBhagavad-gŒtojeÐ.
¸mogaus gyvyb¢s forma i§ esm¢s rei§kia i§vystyt s mon¡. Tod¢l
mums neder¢t¤ §vaistyti gyvenim kaip kat¢ms, §unims ar kiaul¢ms.
Taip ¨mogui nurodyta. Nors ¨mogaus kłnas toks pat mirtingas, kaip
ir §uns ar kat¢s, skirtumas yra tas, kad gyva esyb¢, tur¢dama ¨mogaus
kłn , gali pasiekti auk§¦iausi tobulum . Mes esame neatsiejamos
Dievo dalel¢s, ta¦iau d¢l vienoki¤ ar kitoki¤ prie¨as¦i¤ nupuol¢me
£ material¤ pasaul£ ir dabar privalome evoliucionuoti, kad gal¢tume
sugr£¨ti namo, atgal pas Diev . Tokia yra auk§¦iausio tobulumo esm¢.
Egzistuoja kitas pasaulis Ä dvasinis. ÀBhagavad-gŒtojeÐ [8.20] yra
sakoma:
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paras tasmƒt tu bhƒvo 'nyo
'vyakto 'vyaktƒt sanƒtana‹
ya‹ sa sarve‰u bhte‰u
nayatsu na vinayati
ÀBet yra kita gamta Ä am¨ina ir transcendentali, lyginant su §ia i§reik§ta ir nei§reik§ta materija. Tai auk§¦iausia ir niekad nesunaikinama
gamta. Kai §io pasaulio nelieka, toji dalis i§lieka kaip buvus.Ð
Materialioje gamtoje viskas gimsta, kur£ laik gyvuoja, gamina §alutinius produktus, vysta ir ilgainiui i§nyksta. Młs¤ kłnai u¨simezga tam
tikru lytinio akto momentu. T¢vo s¢kla emulguojasi ir £gauna ¨irnio
form , kurioje tarsi savo namuose apsigyvena gyvoji esyb¢, siela. Ir kai
ji randa tok£ prieglobst£, i§sivysto jos rankos, kojos, akys, etc. Po septyni¤ m¢nesi¤ kłnas jau błna i§sivyst¡s ir devint m¢nes£ ¨mogus i§eina
i§ motinos £s¦i¤. Vaikas auga tod¢l, kad jame yra siela. Be sielos kłnas
nesivysto ir vaikas gimsta negyvas. Negyv kłn galime u¨konservuoti chemin¢se med¨iagose, bet jis neaugs. Augimas Ä tai kłno kitimas.
Visi mes tur¢jom kłdikio kłn , bet dabar to kłno n¢ra. Kłdikis i§auga
£ vaik , vaikas Ä £ berniuk , berniukas Ä £ jaunuol£, o jaunuolis galiausiai virsta seniu. Gal¤ gale kłnas ¨łva. Pagal §i schem rutuliojasi ir
visas kosminis pasaulis Ä giganti§kas §io materialaus pasaulio kłnas.
Tam tikru momentu jis sukuriamas, po to vystosi, i§laiko stabil¤ błv£
ir tam tikru momentu yra sunaikinamas. Tokia materialaus pasaulio
prigimtis. Tam tikru momentu jis atsiranda ir v¢l i§nyksta (bhtvƒ
bhtvƒ pralŒyate).
¸odis bhƒva rei§kia Àgamta, prigimtisÐ. Egzistuoja ir kita gamta,
niekada nei§nykstanti, am¨ina. Kaip jŒvos (dvasin¢s sielos), mes irgi
esame am¨ini. ·i mint£ patvirtina ÀBhagavad-gŒtƒÐ [2.20]:
na jƒyate mriyate vƒ kadƒcin
nƒya„ bhtvƒ bhavitƒ vƒ na bhya‹
ajo nitya‹ ƒvato 'ya„ purƒ†o
na hanyate hanyamƒne arŒre
ÀSiela niekada negimsta ir nemir§ta. Ji neatsirado praeityje, neatsiranda dabar ir neatsiras ateityje. Ji Ä negimusi, am¨ina, visad esanti,
pirmin¢. Nu¨ud¨ius kłn ji ne¨łva.Ð
Dievas negimsta ir nemir§ta, lygiai taip negimstame ir nemir§tame
mes, dvasin¢s sielos. Bet kadangi mes manome: ÀA§ esu §itas kłnasÐ,
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mums atrodo, kad gimstame ir mir§tame. Toks m stymas vadinasi
mƒyƒ, arba iliuzija. Kai tik mes atsikratome sielos ir kłno tapatinimo
iliuzijos, pasiekiame pakop , vadinam brahma-bhta. Kai suvokiame:
aha„ brahmƒsmi, Àa§ nesu §is kłnas, a§ Ä dvasin¢ siela, neatsiejama
Auk§¦iausiojo Brahmano dalel¢Ð, tada, sakoma, patiriame Brahman .
Patyr¡s Brahman ¨mogus tampa laimingas.
Ar tai ne tiesa? Jei jłs ai§kiai suvokiate, kad negimstate ir nemir§tate, kad esate am¨inas Ä argi nesijausite laimingas? Be abejon¢s,
jausit¢s. Tod¢l suvok¡s Brahman , pa¨in¡s dvasi ¨mogus atsikrato
tro§kim¤ ir sielvarto. Visas pasaulis trok§ta k nors £gyti ir sielvartauja k nors prarad¡s. Jłs, afrikie¦iai, dabar trok§tate tapti pana§łs
£ europie¦ius ir amerikie¦ius, bet europie¦iai prarado savo imperij
ir d¢l to dabar apgailestauja. Taigi vieni ko nors trok§ta, o kiti d¢l
ko nors liłdi. Materialus gyvenimas Ä tai tro§kim¤ ir apgailestavim¤
derinys. Mes trok§tame to, ko neturime, ir apgailestaujame d¢l to, k
praradome. Toks yra visas młs¤ materialus gyvenimas. Ta¦iau suvok¡,
kad esame neatsiejamos Auk§¦iausiojo Dievo Asmens (Parabrahmano) dalel¢s ir kad esame Brahmanas, mes pakilsime vir§ tro§kim¤ ir
apgailestavim¤.
Vadinamoji visuotin¢ brolyb¢, vienyb¢, kurios taip siekia Jungtin¢s
Tautos, te£manoma pasiekus dvasin£ lyg£, suvokus Brahman . Suvokti
Brahman Ä ¨mogaus gyvenimo tikslas. ¸mogus netur¢t¤ gyventi kaip
kat¢, §uo ar kiaul¢. Kiaul¢ nepaliaudama dien nakt£ ie§ko i§mat¤, o
radusi jas su¢da. Tada sustipr¢ja jos seksualinis instinktas ir ji nesuka
galvos, kas taps jos lytiniu partneriu. Kiaul¢ gali santykiauti su savo
motina, seserim Ä su kuo tinkama Ä toks kiaul¢s gyvenimas. Ta¦iau
§ventra§¦iai nurodo, kad ¨mogus tur¢t¤ gyventi ne tam, kad i§sijuos¡s dirbt¤ ir tenkint¤ jutimus, kaip tai daro kat¢s, §unys ir kiaul¢s.
Gyvenimas mums duotas tam, kad suprastume: ÀA§ ne §io materialaus
pasaulio gyventojas. A§ Ä dvasin¢ siela, a§ esu am¨inas, bet ka¨kaip
puoliau £ §£ s lygot gyvenim , kur gimstama, senstama, sergama ir
mir§tama.Ð ¸mogaus gyvenimo tikslas Ä atsikratyti keturi¤ materiali¤
kan¦i¤: gimimo, senatv¢s, lig¤ ir mirties. Toks ¨mogaus gyvenimo tikslas. Pasistenkime suprasti, kad ¨mogui gyvenimas duotas ne tam, kad
jis plu§t¤ kaip asilas, truput£ patenkint¤ savo jutimus ir staiga mirt¤.
Tie, kurie netiki sielos buvimu, verti did¨iausios u¨uojautos. Jie
ne¨ino nei i§ kur at¢jo, nei kur eina. Sielos mokslas Ä pats svarbiausias mokslas, bet jo ned¢sto joks universitetas. Kaip sudarytas kłnas?
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Kuo gyvas kłnas skiriasi nuo negyvo? Kod¢l kłnas gyvena? Kokios
yra kłno egzistavimo s lygos ir kuo kłnas vertingas? Dabar §i¤ klausim¤ niekas nenagrin¢ja, bet mes K‚‰†os s mon¢s jud¢jime stengiam¢s
mokyti ¨mones, kad jie suvokt¤, jog yra ne kłnai, o dvasin¢s sielos.
¸mon¢ms gyvenimas duotas ne tam, kad jie gyvent¤ kaip kat¢s ar
§unys. ·tai ko mes mokome ¨mones.
O d¢l sielos, tai ji nuolat evoliucionuoja, tad mes kovojame u¨
błv£, kovojame u¨ am¨in gyvenim . Gyventi am¨inai £manoma. Jei
jłs stengsit¢s panaudoti visas ¨mogaus kłno galimybes, kit gyvenim
gausite dvasin£ kłn . Jłs¤ dvasinis kłnas jau yra jumyse ir jis susiformuos, tereikia apsivalyti nuo materialios egzistencijos purvo. Toks yra
¨mogaus gyvenimo tikslas. ¸mon¢s ne¨ino, kas jiems i§ties naudinga.
Tikroji nauda Ä suvokti sav j£ Àa§Ð ir suprasti: ÀA§ esu neatsiejama
Dievo dalel¢ ir turiu gr£¨ti £ Dievo karalyst¡, kad gal¢¦iau błti drauge
su Juo.Ð
Mes turime pramog¤ ¦ia, materialiame pasaulyje, o Dievas j¤ turi
dvasin¢je karalyst¢je. Ir Jis gali priimti mus £ Savo draugij . Mirus §iam
kłnui, jłs nei§nykstate. Ne. Taip manyti klaidinga. ÀBhagavad-gŒtojeÐ
[2.12] Kuruk‰etros mł§io lauke K‚‰†a sako Arjunai:
na tv evƒha„ jƒtu nƒsa„
na tva„ neme janƒdhipƒ‹
na caiva na bhavi‰yƒma‹
sarve vayam ata‹ param
ÀNiekada nebuvo taip, kad neegzistuo¦iau A§, tu ir visi §ie karaliai. Ir
niekada nebus taip, kad mes liausim¢s buv¡.Ð
Kelias £ am¨in gyvenim yra sykiu labai lengvas ir labai sunkus.
Sunkus tod¢l, kad ¨mon¢s i§ prad¨i¤ netiki sielos transmigracija.
Ta¦iau tereikia mums patik¢ti tuo, k sako autoritetai, ir sunkum¤
nebelieka. Młs¤ K‚‰†os s mon¢s metodo esm¢ Ä gauti ¨ini¤ i§ K‚‰†os,
tobuliausios błtyb¢s, o ne i§ paprastos błtyb¢s, kuri riboja materialios gamtos d¢sniai. ¸inios, gautos i§ s lygotos błtyb¢s, nei§vengiamai
tur¢s trłkum¤.
Kokie yra s lygotos sielos trłkumai? Ji pasmerkta klysti, pasiduoti
iliuzijai, apgaudin¢ti kitus, ir jos jutimai netobuli. Mes negalime £gyti
tobul¤ ¨ini¤, nes esame link¡ apgaudin¢ti kitus, o ir młs¤ jutimai yra
netobuli. Ir nors jie netobuli, mes labai did¨iuojam¢s savo akimis ir
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norime visk pamatyti. Tod¢l da¨nas sako: ÀAr galite man parodyti
Diev ?Ð Ir mes atsakome: ÀTaip.Ð Kas gi trukdo jums matyti Diev
kiekvien akimirk ? K‚‰†a sako: raso 'ham apsu kaunteya Ä ÀA§ Ä
vandens skonis.Ð Visi geriame vanden£ ir juntame jo skon£, ir jei mes
manome, kad vandens skonis yra Dievas, pradedame pa¨inti J£. K‚‰†a
dar sako: prabhƒsmi ai-sryayo‹ Ä ÀA§ Ä saul¢s §viesa ir m¢nesiena.Ð
Kasdien mes matome saul¢s ir m¢nulio §vies , ir jei susim stysime,
kaip saul¢ ir m¢nulis j skleid¨ia, gal¤ gale pasieksime Diev . Pana§i¤
pavyzd¨i¤ labai daug. Jei jłs norite £sis moninti Diev ir j£ patirti, tai
padaryti n¢ra sunku. Tereikia laikytis nurodyt¤ metod¤. ÀBhagavadgŒtƒÐ [18.55] tvirtina: tato mƒ„ tattvato jŠƒtvƒ. Mums tereikia stengtis pa¨inti Diev tok£, koks Jis yra, suvokti Jo darbus, suprasti, kaip
Jis apsirei§kia ¨em¢je ir kaip j palieka. Kai suvokiame J£ tok£, koks
Jis yra, i§syk £¨engiame £ Dievo karalyst¡. Gyva esyb¢, kuri suvokia
Diev , arba K‚‰† , palikusi kłn nebegr£¨ta £ §£ pasaul£, kad gaut¤
nauj material¤ kłn . K‚‰†a sako: mƒm eti Ä ÀJi ateina pas Mane.Ð
Toks młs¤ tikslas.
Tad mums neder¢t¤ §vaistyti savo laiko, gyvenant kaip kat¢ms ar
§unims. Mes tur¢tume gyventi patogiai, bet błdami K‚‰†os s mon¢je, t. y. £sis monin¡ Diev . Tai pad¢s mums surasti laim¡. Nesuvokus
Dievo, Jo ne£sis moninus, taika ir laim¢ ne£manomos. Keli £ taik ir
laim¡ nurodo ÀBhagavad-gŒtƒÐ.
Jei i§ties norite suvokti Diev , tai padaryti labai lengva. Dievui
priklauso viskas. œƒvƒsyam ida„ sarvam. Deja, mes manome: ÀA§ esu
§eimininkas.Ð Antai buvo laikai, kai jłs¤ §alies §eimininkais skelb¢si
anglai, dabar §eimininkais skelbiat¢s jłs, ir kas ¨ino, kaip bus ateityje?
I§ ties¤ niekas ne¨ino, kas yra tikrasis §eimininkas. ¸em¢ yra Dievo
nuosavyb¢, bet mes manome: ÀA§ §eimininkas. Man priklauso tas ir
anas.Ð Juk Amerika egzistavo dar prie§ £ j atsikeliant europie¦iams,
bet dabar amerikie¦iai £sitikin¡: ÀMes esame §eimininkai.Ð O iki jiems
atsikeliant, §eimininkais ¦ia save laik¢ raudonod¨iai ind¢nai. Ta¦iau i§
ties¤ n¢ vienas ¨mogus n¢ra tikrasis §eimininkas Ä viskas priklauso
Dievui.
Œƒvƒsyam ida„ sarva„
yat ki„ ca jagatyƒ„ jagat
tena tyaktena bhuŠjŒthƒ
mƒ g‚dha‹ kasya svid dhanam
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ÀViskas, kas gyva ir negyva visatoje, priklauso Vie§pa¦iui ir yra Jo
vald¨ioje. Tod¢l ¨mogui dera imti tik tai, kas jam błtina ir skirta kaip
jo dalis, ir neimti nieko kito, gerai ¨inant, kam visa tai priklauso.Ð
[ÀœŁopani‰adÐ 1]
Błtent tokio supratimo ¨mon¢ms ir trłksta. K‚‰†a skelbia, kad Jam
priklauso visi pavidalai Ä taigi ir amerikie¦i¤, afrikie¦i¤, ka¦i¤, §un¤
bei med¨i¤ kłnai, nes Jis yra visa ko savininkas ir auk§¦iausiasis t¢vas.
Mums tereikia suvokti tai, ir mes pa¨insime Diev . I§ties, suvok¡ Diev taip, kaip pataria autoritetingos knygos ir Ved¤ ra§tai, pamatytume,
jog baigt¤si kova tarp £vairi¤ grupuo¦i¤ ir £sivie§pataut¤ taika.
Kiekvienas turi teis¡ naudotis Dievo nuosavybe, kaip kad słnus turi
teis¡ gyventi i§ savo t¢vo pajam¤. ·ventra§¦iuose pasakyta, kad reikia
pamaitinti net ma¨iausi gyvłn¢l£, kuris apsigyveno tavo namuose.
Tai dvasinis komunizmas. Niekas neturi błti alkanas Ä netgi gyvat¢.
Visi mes bijome gyva¦i¤, bet jei pasteb¢tume, jog młs¤ namuose
apsigyveno gyvat¢, młs¤ pareiga pamaitinti ir j . Tokia yra Dievo,
K‚‰†os, s mon¢s koncepcija: sama‹ sarve‰u bhte‰u. ¸mogus, pasiek¡s transcendentin£ lyg£, vienodai ¨velgia £ visas gyvas esybes. Tod¢l
ÀBhagavad-gŒtojeÐ nurodoma, kad ¨mogus, kuris vienodai ¨velgia £
visas esybes, kaip £ neatsiejamas Auk§¦iausiojo Vie§paties daleles,
pradeda eiti atsidavimo Dievui keliu. K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas stengiasi autoritetingai i§ai§kinti ¨mogui, kas yra ¨mogus ir koks gyvenimo tikslas. ·irdies apvalymo metodas labai lengvas. Tereikia kartoti
mahƒ-mantr : ÀHare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare /
Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare HareÐ. Młs¤ jud¢jime
dalyvauja vaikinai ir merginos i§ £vairi¤ §ali¤, skirting¤ religij¤ pasek¢jai, bet n¢ vieno i§ j¤ nedomina kokia nors viena ¨moni¤ grup¢,
§alis ar religinis susivienijimas. Mums terłpi, kaip suvokti save ir savo
santykius su Dievu.
Dievas Ä auk§¦iausias valdovas, o mes visi esame Jo vaikai, arba
tarnai. Tad tarnaukime Vie§pa¦iui, kaip pataria ÀBhagavad-gŒtƒÐ. Kai
tik suvoksime, kad viskas priklauso Dievui, i§sispr¡s visos pasaulio
problemos. Tam gali prireikti laiko. Mes nesitikim, kad visi supras
§i did¨i filosofij , bet jei vis¤ §ali¤ i§mintingi ¨mon¢s pam¢gins j
suprasti, to pakaks. ÀBhagavad-gŒtojeÐ [3.21] pasakyta:
yad yad ƒcarati re‰‡has
tat tad evetaro jana‹
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sa yat pramƒ†a„ kurute
lokas tad anuvartate
ÀKaip pasielgia didis ¨mogus, taip elgiasi ir paprasti ¨mon¢s. Kok£
pavyzd£ parodo jis, tokiu seka ir visas pasaulis.Ð
Tod¢l visus i§mintingiausius pasaulio ¨mones mes kvie¦iame pa¨inti §i K‚‰†os s mon¢s filosofij ir stengtis skleisti j visam pasauliui.
Dabar mes atvykome £ Afrikos §alis, ir a§ kvie¦iu visus i§mintingus
afrikie¦ius susipa¨inti su §ia filosofija, j suprasti ir skelbti. Jłs siekiat
pa¨angos, tod¢l pra§au tobul¢ti dvasi§kai, nes tiktai dvasinis tobul¢jimas yra prasmingas. Nem¢gd¨iokite amerikie¦i¤ ir europie¦i¤, kurie
gyvena tarsi kat¢s ir §unys. Civilizacijos, kurios grind¨iamos siekimu
tenkinti jutimus, ilgai neegzistuoja. Atomin¢ bomba jau sukurta, ir,
kilus naujam karui, neliks nei dangorai¨i¤, nei apskritai nieko. Pasistenkite tai suprasti, vadovaudamiesi tikrai ¨mogi§ku po¨iłriu, t. y. dvasiniu po¨iłriu. Tam ir egzistuoja K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas. Tod¢l mes
pra§ome jłs¤ pasistengti suprasti §i filosofij . Labai jums a¦ił.
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·vent¤j¤ gailestingumas
Kiekviena religija turi savo §ventuosius, ir visiems jiems bdinga viena
transcendentin¢, dvasin¢ savyb¢ Ä gailestingumas. rŒla Prabhupƒda
kalba . . .
·iandien a§ kalb¢siu apie §vento Dievo vardo §lovinim . ·£ klausim
aptar¢ Mahƒrƒja ParŒk‰itas ir Žukadeva GosvƒmŒ. Jie prisimin¢ vien
brƒhma† , kuris buvo labai ¨emai puol¡s ir link¡s £ visokiausius nuod¢mingus poelgius, ta¦iau nepaisant to i§sigelb¢jo Ä tereik¢jo jam i§tarti §vent j£ vard . ·i istorija pasakojama ·e§toje ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ
Giesm¢je.
Penktoji ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ Giesm¢ i§samiai apra§o visatos
planet¤ sistemas. Visatoje yra planet¤, kurias galima pavadinti
pragari§komis. Beje, pragar ir dang¤ apra§o ne tik ÀBhƒgavatamÐ, bet
ir visi kiti religiniai ra§tai. I§ ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ kaip i§ §iuolaikinio
astronomijos vadov¢lio galima su¨inoti, kur yra tos pragaro planetos ir
kiek jos nutolusios nuo młs¤ planetos. Astronomai paskai¦iavo, kiek
M¢nulis nutol¡s nuo ¸em¢s ir koks atstumas tarp młs¤ planetos ir
Saul¢s, tuo tarpu ÀBhƒgavatamÐ pasakoja apie pragaro planetas.
I§ patirties mes ¨inome, kad atmosferos s lygos net ¸em¢je nevienodos. Vakar¤ §alyse, netoli ·iaur¢s a§igalio, klimatas yra kitoks nei
Indijoje, kuri yra arti pusiaujo. Kaip nevienodos atmosferos ir gyvenimo s lygos £vairiose ¸em¢s vietose, taip nevienodos jos ir daugyb¢je
kit¤ planet¤.
I§gird¡s Žukadevos Gosvƒmio pasakojim apie pragaro planetas,
ParŒk‰itas Mahƒrƒja tar¢:
adhuneha mahƒ-bhƒga
yathaiva narakƒn nara‹
nƒnogra-yƒtanƒn neyƒt
tan me vyƒkhyƒtum arhasi
ÀGarbusis i§min¦iau, tu man papasakojai apie pragaro planetas. ³
jas yra siun¦iami labai nuod¢mingi ¨mon¢s.Ð [ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ
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6.1.6] ParŒk‰itas Mahƒrƒja Ä vai‰†avas (atsidav¡s Dievo pasek¢jas),
o vai‰†avas visada u¨jau¦ia kit nelaim¢je. J£ labai neramina kit¤
b¢dos. Pavyzd¨iui, kai Vie§pats J¢zus Kristus apsirei§k¢ ¨em¢je, j£
labai skaudino ¨moni¤ kan¦ios. Tokia u¨uojauta bdinga visiems
vai‰†avams, arba bhaktams Ä visiems ¨mon¢ms, kurie £sis monino
Diev Ä K‚‰† , nesvarbu kokioje §alyje jie gyvent¤ ar kokiai religinei
srovei priklausyt¤. Tod¢l pikt¨od¨iauti prie§ vai‰†av , Dievo §lov¢s
skleid¢j , yra didis nusikaltimas.
K‚‰†a, Dievas, nepaken¦ia nusi¨engim¤ vai‰†av¤ lotoso p¢doms.
K‚pƒmbudhi: vai‰†avas yra gailestingumo vandenynas. VƒŠchƒ-kalpataru: visi ko nors trok§ta, bet vai‰†avas gali patenkinti visus tro§kimus. Kalpa-taru rei§kia Àtro§kim¤ medisÐ. Dvasiniame pasaulyje auga
medis, kur£ vadina Àtro§kim¤ med¨iuÐ. ¶ia, materialiame pasaulyje,
tam tikros rł§ies medis duoda tiktai tam tikros rł§ies vaisi¤, tuo tarpu
K‚‰†alokoje ir Vaiku†‡hos planetose visi med¨iai yra dvasiniai ir patenkina kiekvien jłs¤ tro§kim . Apie tai ra§oma ÀBrahma-sa„hitojeÐ:
cintƒma†i-prakara-sadmasu kalpa-v‚k‰a.
Vai‰†av vadina mahƒ-bhƒga Ä Àlaim¢s kłdikiuÐ. Jei ¨mogus tampa
vai‰†avas ir suvokia Diev , vadinasi, jam nepaprastai pasisek¢.
Caitanya Mahƒprabhu paai§kino, kad gyvosios esyb¢s klajoja po
visat : i§ vienos gyvyb¢s rł§ies £ kit , i§ vienos planetos £ kit . Gyva
esyb¢ gali eiti bet kur: £ pragar ar £ dang¤ Ä kur tik ji panori ir kur
u¨sitarnauja. Visatoje yra daug dangaus planet¤, daug pragaro planet¤
ir daugyb¢ gyvyb¢s rł§i¤. I§ viso yra 8 400 000 gyvyb¢s rł§i¤. Gyva
esyb¢ klajoja po material¤ pasaul£, eina i§ vienos rł§ies £ kit , kurdama
sau naujus kłnus. Kokie jai teks kłnai, priklauso nuo jos m stysenos
§£ gyvenim : ÀK pas¢si, t ir pjausi.Ð
Caitanya Mahƒprabhu teigia, kad i§ miriad¤ esybi¤, klajojan¦i¤ po
material¤ pasaul£, laim¢ nusi§ypso toli gra¨u ne kiekvienai. Jei sekt¤si
visoms, visos jos priimt¤ K‚‰†os s mon¡. K‚‰†os s mon¢ visur laisvai
propaguojama. Ta¦iau kod¢l ¨mon¢s jos nepriima? Tod¢l, kad jiems
nepasisek¢. ·tai kod¢l Caitanya Mahƒprabhu sako, kad tik tie, kuriems
nusi§ypso laim¢, priima K‚‰†os s mon¡ ir pradeda gyvenim , kupin
vil¦i¤, d¨iaugsmo, palaimos ir ¨inojimo.
Vai‰†avo pareiga Ä belstis £ kiekvienas duris ir stengtis visus nevyk¢lius paversti laimingais ¨mon¢mis. Vai‰†avas m sto: ÀKaip tuos ¨mones
i§traukti i§ pragaro, kuriame jie gyvena?Ð To klaus¢ ir Mahƒrƒja ParŒk‰itas. ÀGarbusis i§min¦iau, Ä sak¢ jis, Ä tu papasakojai, kad u¨ nuod¢251
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mingus darbus ¨mogus pakliłva £ pragari§kas gyvenimo s lygas arba £
pragaro planet¤ sistem . Dabar sakyk, k daryti, kad i§gelb¢jus tuos
¨mones?Ð ·tai klausimas! Kai ateina vai‰†avas, kai ateina Pats Dievas
arba kai ateina Dievo słnus ar labai artimas Dievui bhaktas, vienintel¢ j¤ misija Ä i§gelb¢ti ken¦ian¦ius nusid¢j¢lius. Jie ¨ino, kaip tai
padaryti.
Kai Prahlƒda Mahƒrƒja sutiko N‚si„hadev , jis pasak¢:
naivodvije para duratyaya vaitara†yƒs
tvad-vŒrya-gƒyana-mahƒm‚ta-magna-citta‹
oce tato vimukha-cetasa indriyƒrthamƒyƒ-sukhƒya bharam udvahato vimˆhƒn
ÀBrangus Vie§patie, Ä sak¢ Prahlƒda, Ä man ne itin rłpi mano paties
i§sivadavimas.Ð [ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ 7.9.43] Filosofai mƒyƒvƒd¨iai
ypa¦ susirłpin¡, kad niekas nesutrukdyt¤ jiems patiems i§sivaduoti. Jie
mano: ÀJei eisiu pamokslauti, man teks bendrauti su ¨mon¢mis, ir a§
galiu nusid¢ti. Tada mano dvasiniam gyvenimui ateis galas.Ð Tod¢l jie
neina pamokslauti. Pamokslauti eina tik vai‰†avai, rizikuodami patirti
nuopuol£, Ä bet jie nenupuola. Vaduoti s lygot¤ siel¤ jie gali eiti net £
pragar . Tokia Prahlƒdos Mahƒrƒjos misija. Jis sako: naivodvije Ä Àman
nerłpi, kaip a§ gyvensiu §iame materialiame pasaulyje.Ð
Toliau Prahlƒda Mahƒrƒja kalba: ÀD¢l sav¡s a§ nesijaudinu, nes,
§iaip ar taip, a§ i§mokau nuolat prisiminti K‚‰† .Ð Kadangi jis yra
K‚‰†os s mon¢je, jis neabejoja, kad kit gyvenim eis pas K‚‰† .
ÀBhagavad-gŒtƒÐ tvirtina, kad tas, kuris grie¨tai laikosi reguliatyvi¤j¤
K‚‰†os s mon¢s princip¤, kit gyvenim błtinai pasieks auk§¦iausi j£
tiksl .
Prahlƒda Mahƒrƒja t¡sia: ÀMane neramina tik §tai kas.Ð Antai pa¨velkit: savimi jis nesirłpina, ir vis d¢lto rłpes¦i¤ jam nestinga. Jis
sako: oce tato vimukha-cetasa‹ Ä ÀA§ nerimauju d¢l t¤, kurie nesuvok¢ K‚‰†os. ·tai kas man rłpi. D¢l sav¡s a§ nesijaudinu, bet galvoju apie tuos, kurie n¢ra K‚‰†os s mon¢je.Ð Kod¢l jie ne£sis monino
K‚‰†os? Mƒyƒ-sukhƒya bharam udvahato vimˆhƒn. Vaikydamiesi
trumpalaik¢s laim¢s, tie nenaud¢liai sukłr¢ civilizacij , kuri pagr£sta
apgaule.
Mƒyƒ-sukhƒya. Tai tikra tiesa. Młs¤ civilizacija pagr£sta apgaule.
Kasmet pagaminama daugyb¢ automobili¤, automobiliams reikia tiesti
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ir remontuoti daugyb¡ keli¤. Tai kuria vien problem po kitos, tod¢l
visa tai Ä mƒyƒ-sukhƒya Ä iliuzin¢ laim¢, ir vis d¢lto mes trok§tame
błtent tokios laim¢s. Stengdamiesi susikurti tai, kas mums atne§t¤
laim¡, i§ ties¤ mes kuriame naujas problemas.
Jungtin¢se Amerikos Valstijose automobili¤ ypa¦ daug, bet
problem¤ d¢l to nema¨¢ja. Jłs gaminate automobilius, kad jie pad¢t¤
i§spr¡sti gyvenimo problemas, ta¦iau i§ patirties a§ ¨inau, kad tai
sukuria tik dar daugiau problem¤. Kai mano mokinys Dayƒnanda
nor¢jo nuve¨ti mane pas gydytoj Los And¨ele, man teko va¨iuoti trisde§imt myli¤, kad pasikonsultuo¦iau su gydytoju. Jłs sukuriate automobilius, o po to turite va¨iuoti trisde§imt ar keturiasde§imt
myli¤, kad susitiktum¢t su draugais.
I§ Niujorko £ Boston galima nuskristi per valand , bet kelion¢ £
aerouost trunka ilgiau. Tai mƒyƒ-sukhƒya. Mƒyƒ rei§kia Ànetikras,
iliuzinisÐ. Stengdamiesi sukurti kuo didesn£ komfort , mes sukuriame naujus nepatogumus. Taip jau sutvarkytas materialus pasaulis: jei
mes nepasitenkiname natłraliais patogumais, kuriuos mums dovanoja Dievas ir gamta, ir norime susikurti dirbtinius patogumus, tada
lygia greta mes sukuriame ir tam tikr¤ nepatogum¤. Dauguma ¨moni¤
to nesupranta. Jie mano, kad kuria puikias gyvenimo s lygas, ta¦iau
rezultatas toks, kad jiems tenka sukarti penkiasde§imt myli¤ iki darboviet¢s, o po to penkiasde§imt myli¤ belstis atgal. Prahlƒda Mahƒrƒja sako, kad tie vimˆhƒnos, tie nenaud¢liai materialistai, u¨sivert¢
sau nereikaling na§t vaikydamiesi trumpalaik¢s laim¢s. Vimˆhƒn,
mƒyƒ-sukhƒya bharam udvahato. Tod¢l Ved¤ civilizacija siłlo ¨mogui
i§sivaduoti i§ materialaus gyvenimo, duoti sannyƒsos (atsi¨ad¢jimo)
£¨adus ir gyventi dvasi§kai be joki¤ rłpes¦i¤.
Labai gerai, kai K‚‰†os s mon¡ ¨mogus gali praktikuoti §eimoje.
Bhaktivinoda —hƒkura tur¢jo §eim , jis buvo teis¢jas ir, nepaisant to,
su did¨iu atsidavimu tarnavo Vie§pa¦iui. Dhruva Mahƒrƒja ir Prahlƒda
Mahƒrƒja buvo g‚hasthos Ä §eimos ¨mon¢s, bet i§aukl¢jo save taip, kad
net ir §eimyninis gyvenimas nesutrukd¢ j¤ tarnystei. Tod¢l Prahlƒda
Mahƒrƒja sako: ÀA§ i§mokau meno, kaip visada błti K‚‰†os s mon¢je.Ð Kas tai per menas? Tvad-vŒrya-gƒyana-mahƒm‚ta-magna-citta‹.
Tereikia §lovinti pergalingus Vie§paties ¨ygius ir Jo ¨aidimus. VŒrya
rei§kia Àdidvyri§kasÐ.
K‚‰†os darbai didvyri§ki. Apie juos galite pasiskaityti knygoje
ÀK‚‰†a, Auk§¦iausiasis Dievo AsmuoÐ. K‚‰†os vardas, Jo didyb¢, Jo
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veikla, palydovai ir visa kita, kas su Juo susij¡, kupina heroizmo. Kalb¢damas apie tai, Prahlƒda Mahƒrƒja sako: ÀA§ neabejoju, kad visur,
kur tik patek¦iau, gal¢siu §lovinti Tavo didvyri§kus darbus ir, §lovindamas juos, błti saugus. Nuopuolis man negresia, bet man neramu
d¢l ¨moni¤, kurie susikłr¢ sau toki civilizacij , kurioje jiems reikia
i§sijuosus nuo au§ros iki sutemos dirbti. Man rłpi jie.Ð
Toliau Prahlƒda sako:
prƒye†a deva munaya‹ sva-vimukti-kƒmƒ
mauna„ caranti vijane na parƒrtha-ni‰‡hƒ‹
naitƒn vihƒya k‚pa†ƒn vimumuk‰a eko
nƒnya„ tvad asya ara†a„ bhramato 'nupaye
ÀBrangus Vie§patie, daugel §vent¤j¤ ir i§min¦i¤ tesirłpina kaip jiems
patiems i§sivaduoti.Ð [ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ 7.9.44] Munaya‹ rei§kia À§ventiejiÐ arba ÀfilosofaiÐ. Prƒye†a deva munaya‹ sva-vimuktikƒmƒ‹ Ä ÀJie tesirłpina kaip patiems i§sivaduoti.Ð Jie stengiasi gyventi
nuo§aliose vietose, pavyzd¨iui, Himalaj¤ kalnuose, su niekuo nesikalba, vengia miest¤ ir nebendrauja su paprastais ¨mon¢mis, kad pastarieji j¤ netrukdyt¤ arba Ä dar blogiau Ä netapt¤ j¤ nuopuolio prie¨astimi.
Jie m sto: ÀKad tik pats i§sigelb¢¦iau.Ð
Prahlƒda Mahƒrƒja apgailestauja, kad §ie didieji §ventieji neina £
miestus Ä ten, kur ¨mon¢s sukłr¢ civilizacij , kurios nariai priversti
iki i§sekimo dirbti ir dien , ir nakt£. ·iems §ventiesiems stinga u¨uojautos jausmo. Jis sako: ÀMan neramu d¢l t¤ puolusi¤ ¨moni¤, kurie
be jokio reikalo lenkia nugar d¢l jutimini¤ malonum¤.Ð
Net jei ir błt¤ prasm¢ §itaip vargti, ¨mon¢s tos prasm¢s nesuvokia. Jiems rłpi tiktai seksas. Jie eina pasi¨iłr¢ti striptizo, £ nudist¤
klubus ar kitokias pana§ias £staigas. Prahlƒda Mahƒrƒja sako: naitƒn
vihƒya k‚pa†ƒn vimumuk‰a eka‹ Ä ÀMano Vie§patie, a§ netrok§tu i§sivaduoti vienas. A§ nei§eisiu, kol nepasiimsiu su savim vis¤ §i¤ kvaili¤.Ð Jis atsisako eiti £ Dievo karalyst¡ vienas, palik¡s visas puolusias
sielas. ·tai koks yra vai‰†avas. Nƒnya„ tvad asya ara†a„ bhramato
'nupaye Ä ÀA§ tenoriu i§mokyti juos, kaip atsiduoti Tau, ir tiek. Tai
mano vienintelis tikslas.Ð
Vai‰†avas ¨ino, kad tereikia ¨mogui atsiduoti Vie§pa¦iui, ir prie§
j£ atsiveria visi keliai. Naivodvije para duratyaya-vaitara†yƒs tvadvŒrya-gƒyana-mahƒm‚ta-magna-citta‹ Ä ÀTegul jie kaip nors nusilen254
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kia K‚‰†ai.Ð Tai labai paprasta. Jums tereikia su tik¢jimu nusilenkti
K‚‰†ai ir pasakyti: ÀMano Vie§patie K‚‰†a, kaip ilgai, kiek daug gyvenim¤ buvau Tave u¨mir§¡s. Dabar a§ at¢jau £ prot , pra§au neatstumti
man¡s.Ð Tik tiek. Jei ¨mogus gali taip pasielgti ir nuo§ird¨iai atsiduos
Vie§pa¦iui £ rankas, prie§ j£ tuoj pat atsivers tiesus kelias. Toks yra
filosofinis vai‰†avo m stymas. Vai‰†avas visad rłpinasi, kaip i§vaduoti puolusias s lygotas sielas. Jis nuolat kuria planus Ä kaip Gosvƒmiai.
Kas rłp¢jo artimiausiems Vie§paties Caitanyos mokiniams Ä §e§iems
Gosvƒmiams? Apie tai ra§o ŽrŒnivƒsa “cƒrya:
nƒnƒ-ƒstra-vicƒra†aika-nipu†au sad-dharma-sa„sthƒpakau
lokƒnƒ„ hita-kƒrinau tribhuvane mƒnyau ara†yƒkarau
rƒdhƒ-k‚‰†a-padƒravinda-bhajanƒnandena mattƒlikau
vande rpa-sanƒtanau raghu-yugau rŒ-jŒva-gopƒlakau
À·e§i Gosvƒmiai Ä ŽrŒ Sanƒtana GosvƒmŒ, ŽrŒ Rłpa GosvƒmŒ, ŽrŒ
Raghunƒtha Bha‡‡a GosvƒmŒ, ŽrŒ Raghunƒtha dƒsa GosvƒmŒ, ŽrŒ JŒva
GosvƒmŒ ir ŽrŒ Gopƒla Bha‡‡a GosvƒmŒ, siekdami nustatyti am¨inus
religijos principus visos ¨monijos labui, labai kruop§¦iai ir su did¨iu
i§manymu tyrin¢ja apreik§tuosius §ventra§¦ius. Jie gyvena gopi¤ nuotaikomis ir su transcendentine meile tarnauja Rƒdhai ir K‚‰†ai.Ð
[À™aˆ-gosvƒmy-a‰‡akaÐ 2]
Su tokia pat vai‰†avui błdinga u¨uojauta ParŒk‰itas Mahƒrƒja kreipiasi £ Žukadev GosvƒmŒ: ÀTu papasakojai apie £vairias pragari§ko
gyvenimo s lygas. O dabar pasakyk man §tai k Ä kaip i§vaduoti
ken¦ian¦ius. Pra§au papasakoti apie tai.Ð
adhuneha mahƒ-bhƒga
yathaiva narakƒn nara‹
nƒnogra-yƒtanƒn neyƒt
tan me vyƒkhyƒtum arhasi
¸odis nara rei§kia Àpatyrusieji nuopuol£ ¨mon¢sÐ. Narakƒn nara‹ /
nƒnogra-yƒtanƒn neyƒt tan me: ÀKaip juos i§gelb¢ti nuo nepakeliam¤
kan¦i¤ ir siaubingo skausmo?Ð Tokia vai‰†avo §irdis. Mahƒrƒja ParŒk‰itas sako: ÀTaip atsitiko, kad jie patyr¢ nuopuol£ ir dabar gyvena
pragare. Ta¦iau tai dar nerei§kia, kad jie ir toliau tur¢t¤ likti jame.
Juk tur¢t¤ błti ka¨koki¤ priemoni¤, kurios pad¢t¤ juos i§vaduoti. Tad
pra§au papasakoti apie jas.Ð
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Žukadeva GosvƒmŒ atsak¢:
na ced ihaivƒpaciti„ yathƒ„hasa‹
k‚tasya kuryƒn mana-ukta-pƒ†ibhi‹
dhruva„ sa vai pretya narakƒn upaiti
ye kŒrtitƒ me bhavatas tigma-yƒtanƒ‹
ÀA§ jau papasakojau apie £vairias pragaro s lygas ir ¨iaur¤, kupin
skausmo gyvenim , bet ¨mogus turi stengtis pakeisti toki pad¢t£.Ð
[ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ 6.1.7]
Kaip tai padaryti? Nusid¢ti galima £vairiai. Galima nedorai pasielgti
ar tik ketinti mintyse tai padaryti: ÀA§ u¨mu§iu t ¨mog¤.Ð Ir viena,
ir kita Ä nuod¢m¢. Ir mintis u¨gimusi prote, ir jausmas, ir tro§kimas
pagimdo veiksm .
Neseniai a§ perskai¦iau vienoje knygoje, kad jei einant keliu jus
aploja svetimas §uo, pagal £statymus u¨ tai atsako §uns §eimininkas,
nes tai nusikaltimas. Praeivis turi teis¡ nebłti aplotas, tod¢l §eimininkas privalo pri¨iłr¢ti savo §un£. A§ apie tai skai¦iau. Toks £statymas yra
jłs¤ §alyje. ·uo loja, ir tai jau nuod¢m¢. ·uo nepakaltinamas, nes jis Ä
gyvulys, ta¦iau jeigu gyvulio §eimininkas laiko j£ geriausiu savo draugu,
jis ir atsako prie§ £statym . Jei £ jłs¤ namus u¨klysta svetimas §uo, jo
nedera u¨mu§ti, bet jo §eimininkus patraukti atsakomyb¢n galima.
Lygiai kaip §uns lojimas laikomas nusi¨engimu £statymui, £¨eidim ¨od¨iu irgi gal¢tume laikyti nuod¢me, nes £¨eidimas ¨od¨iu tolygus lojimui. Taigi nusidedama £vairiai. Ar galvotume apie nuod¢m¡,
ar sakytume nuod¢mingus ¨od¨ius, ar i§ties £vykdytume nuod¢ming
veiksm Ä visa tai laikoma nuod¢me. Dhruva„ sa vai pretya narakƒn
upaiti: o u¨ nuod¢mes reikia atkent¢ti.
¸mon¢s netiki kitu gyvenimu, nes nori i§vengti nemalonum¤. Ta¦iau
jie nei§vengiami. Mes privalome elgtis pagal £statym , antraip błsime
nubausti. Lygiai taip negalima i§vengti ir Dievo £statym¤. Tai ne£manoma. Galime apgaudin¢ti kitus, vogti ir slapstytis, gelb¢damiesi nuo
bausm¢s pagal valstyb¢s £statymus, bet nuo auk§¦iausio £statymo Ä
gamtos £statymo Ä negalima pasisl¢pti. Tai i§ties labai sunku. Juk yra
tiek daug liudinink¤. Liudininkas Ä dienos §viesa, liudininkas Ä m¢nesiena, o vis¤ liudinink¤ liudininkas Ä Patsai K‚‰†a. Juk nesakysi: ÀA§
nusidedu, ta¦iau niekas to nemato.Ð
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K‚‰†a Ä vis¤ liudinink¤ liudininkas, glłdintis jłs¤ §irdyje. Jis £sid¢mi
visas jłs¤ mintis ir darbus. Be to, Jis leid¨ia £gyvendinti jłs¤ sumanymus. Jei norite k nors padaryti savo jutim¤ malonumui, K‚‰†a sudarys s lygas jums veikti. Taip tvirtina ÀBhagavad-gŒtƒÐ. Sarvasya cƒha„
h‚di sannivi‰‡a‹: ÀA§ glłd¨iu kiekvieno §irdyje.Ð Matta‹ sm‚tir jŠƒnam
apohana„ ca: ÀI§ Man¡s kyla atmintis, ¨inojimas ir u¨mar§tis.Ð
Taip K‚‰†a duoda mums galimyb¡. Jei jums reikia K‚‰†os, Jis sudarys galimyb¡ J£ patirti, o jei K‚‰†os jums nereikia, tada Jis pad¢s apie
Save u¨mir§ti. Jei jłs norite m¢gautis gyvenimu u¨mir§¡ K‚‰† , Diev ,
K‚‰†a sudarys visas s lygas, kad J£ u¨mir§tum¢t, o jei norite m¢gautis gyvenimu K‚‰†os s mon¢je, K‚‰†a duos galimyb¡ tobul¢ti K‚‰†os
s mon¢je. Viskas jłs¤ valioje.
Jei manote, kad galite błti laimingas be K‚‰†os s mon¢s, K‚‰†a
neprie§taraus. Yathecchasi tathƒ kuru. I§sak¡s Savo patarimus Arjunai,
K‚‰†a tepridłr¢: ÀA§ tau visk i§ai§kinau. Dabar elkis kaip i§manai.Ð
Arjuna tu¦tuojau atsak¢: kari‰ye vacana„ tava Ä ÀA§ vykdysiu Tavo
vali .Ð Tai K‚‰†os s mon¢.
Dievas nevar¨o młs¤ menkut¢s laisv¢s. Jei norite vykdyti Dievo
vali , Dievas pad¢s jums. Tegu jłs ir patirsite nuopuol£, ta¦iau jeigu
esate nuo§irdus ir pareik§ite: ÀNuo §iol a§ visad atminsiu K‚‰† ir
vykdysiu Jo nurodymusÐ, Ä K‚‰†a jums pad¢s. Kad ir kas nutikt¤, net
jeigu jłs patirsite nuopuol£, Jis jums atleis ir padarys jus protingesn£. Ir
protas jums pasakys: ÀNedaryk to. ·tai tavo pareiga, atlik j .Ð Bet jei
norite u¨mir§ti K‚‰† , jei trok§tate patirti laim¡ be K‚‰†os, Jis sudarys
jums visas s lygas neprisiminti Jo gyvenimas i§ gyvenimo.
ParŒk‰itas Mahƒrƒja §iame posme sako: ÀNemanykite, kad jei a§
teigsiu, jog Dievo n¢ra, Jo i§ tikr¤j¤ nebus arba man neteks atsakyti
u¨ savo darbus.Ð Tai ateistin¢ teorija. Ateistams nereikia Dievo, nes
jie paskend¡ nuod¢m¢se. Jei jie pripa¨int¤ Dievo buvim , mintis apie
bausm¡ priverst¤ juos sudreb¢ti. Tod¢l jie ir neigia Diev . Toks j¤
metodas. Jie mano, kad nepripa¨indami Dievo i§vengs bausmi¤ ir gal¢s
daryti k tik nori.
Ki§kiai, kai juos puola dideli ¨v¢rys, u¨simerkia ir galvoja: ÀMan¡s
nesudraskys.Ð Bet juos vis tiek sudrasko. Taip ir mes galim neigti
Diev bei Jo £statymus, ir vis d¢lto ir Dievas, ir Jo £statymai egzistuoja.
Teisme jłs galite sakyti: ÀMan n¢ motais valstyb¢s £statymasÐ, bet jus
privers £statymui paklusti. Jei nepripa¨insite valstyb¢s £statymo, jus
pasodins £ kal¢jim ir jums teks u¨ tai atkent¢ti. Taip lygiai per savo
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kvailum galima neigti ir Diev : ÀDievo n¢raÐ arba ÀA§ esu DievasÐ,
bet vis d¢lto jums teks atsakyti u¨ visus savo darbus Ä ir gerus, ir
blogus.
Veiksmai błna dvejopi Ä geri ir blogi. Jei elgsit¢s teisingai ir jłs¤
darbai bus dorovingi, jus lyd¢s s¢km¢, o jei nusid¢site Ä jums teks
kent¢ti. Tod¢l Žukadeva GosvƒmŒ sako:
tasmƒt puraivƒv iha pƒpa-ni‰k‚tau
yateta m‚tyor avipadyatƒtmanƒ
do‰asya d‚‰‡vƒ guru-lƒghava„ yathƒ
bhi‰ak cikitseta rujƒ„ nidƒna-vit
[ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ 6.1.8]
I§pirkti kalt¡ galima £vairiai. Jei jłs nusidedate ir kaip nors panaikinate
savo nuod¢m¡, tai rei§kia kalt¢s i§pirkim . Kalt¢s i§pirkimo pavyzd¨i¤
rasime krik§¦ioni¤ Biblijoje. Žukadeva GosvƒmŒ sako: ÀReikia ¨inoti,
kad esame atsakingi u¨ savo veiksmus, ir priklausomai nuo nuod¢m¢s
sunkumo reikia pasirinkti ƒstrose (§ventra§¦iuose) nurodyt atgailos
błd .Ð
Susirgus tenka kreiptis £ gydytoj ir mok¢ti jam u¨ gydym , tarsi
i§siperkant u¨ lig , lygiai taip ir vedi§koji tradicija reikalauja nusid¢jus kreiptis £ special¤ ¨mog¤, brƒhma† , kad jis nurodyt¤, kaip i§pirkti
kalt¡, £vertinant £vykdyt nuod¢m¡.
Žukadeva GosvƒmŒ pa¨ymi, kad atgaila turi atitikti nuod¢m¢s sunkum . Jis prat¡sia pavyzd£: do‰asya d‚‰‡vƒ guru-lƒghava„ yathƒ bhi‰ak
cikitseta rujƒ„ nidƒna-vit. Konsultuojantis jus gydytojas gali i§ra§yti
pigi¤ arba brangi¤ vaist¤ Ä nelygu kokia jłs¤ liga. Jei jus kamuoja
galvos skausmai, jis i§ra§ys aspirino, bet jei liga labai sunki, jis tuoj
pat rekomenduos chirurgin¡ operacij , kuri kainuoja tłkstant£ doleri¤.
Nuod¢mingas gyvenimas irgi yra liga, ir norint pasveikti reikia laikytis
nurodyto gydymo.
Sukimasis gimim¤ ir mir¦i¤ verpete Ä sielos liga. Pati siela negimsta, nemir§ta ir neserga, nes ji Ä dvasia. ÀBhagavad-gŒtojeÐ [2.20] K‚‰†a
sako: na jƒyate Ä Àsiela negimstaÐ ir mriyate Ä Àji nemir§taÐ. Nitya‹
ƒvato 'ya„ purƒ†o / na hanyate hanyamƒne arŒre. Siela yra am¨ina
ir nemirtinga. Ji ne¨łva mirus kłnui. Na hanyate hanyamƒne arŒre.
¸od¨iai na hanyate rei§kia, kad jos ne£manoma nu¨udyti ar sunaikinti
net ir sunaikinus kłn .
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Esminis §iuolaikin¢s civilizacijos trłkumas yra tas, kad ji neturi §vietimo sistemos, kuri ai§kint¤ ¨mon¢ms, kas atsitinka po mirties. Młs¤
§vietimo sistema yra be galo netobula, nes ne¨inodamas, kas atsitinka
po mirties, ¨mogus mir§ta kaip gyvulys. Gyvulys ne¨ino, kad gaus kit
kłn ; jis nieko nenutuokia.
¸mogus gyvena ne tam, kad virst¤ gyvuliu; jam neder¢t¤ rłpintis
tik valgiu, miegu, lytiniu gyvenimu ir savigyna. Galima tur¢ti daugyb¡
dailiausi¤ ind¤ valgiams, daugyb¡ puiki¤ miegam¤j¤, nuostabias s lygas seksui ir labai patikim apsaug , bet tai dar nerei§kia, kad jłs esate
¨mogus. Tokios rł§ies civilizacija Ä tai gyvuli§kas egzistavimas. Gyvuliai taip pat rłpinasi valgiu, miegu, seksu ir ginasi kaip moka. Jeigu
¨mogus gyvena tesivadovaudamas §iais keturiais kłni§kos prigimties
principais, kuo tada jis skiriasi nuo gyvulio?
Skirtum¤ atsiranda, kai ¨mogus kelia klausimus: ÀKod¢l a§ patekau
£ toki liłdn błkl¡? Ar yra i§eitis? Ar egzistuoja am¨inas gyvenimas?
A§ nenoriu mirti. A§ noriu gyventi laimingai ir ramiai. Ar tai £manoma? Ar yra metodas, kuris leist¤ tai pasiekti? Kas tai per mokslas?Ð
Kai keliami tokie klausimai ir ie§koma £ juos atsakym¤, galima kalb¢ti
apie ¨moni¤ civilizacij . Antraip Ä tai §un¤, gyvuli¤ civilizacija.
Gyvuliams tereikia pa¢sti, i§simiegoti, patenkinti savo lytinius ir
gynimosi poreikius. Beje, visi§kai apsisaugoti ne£manoma, nes ¨iaurios mirties nag¤ niekas nei§vengs. Antai Hira†yakaŁipu nor¢jo gyventi am¨inai ir tod¢l atliko grie¨tas askezes. Vadinamieji mokslininkai
dabar £rodin¢ja, kad j¤ moksliniai metodai nugal¢s mirt£. Tai dar
vienas beproti§kas parei§kimas. Mirties nugal¢ti ne£manoma. ¸mogus
gali labai toli pa¨engti moksle, bet mokslas nepaj¢gus susidoroti su
§iomis keturiomis problemomis: gimimu, mirtimi, senatve ir ligomis.
I§mintingas ¨mogus stengsis §ias keturias esmines problemas i§spr¡sti. Niekas nenori mirti. Ta¦iau nuo mirties n¢ra vaist¤. Man teks
mirti. Visi labai stengiasi sustabdyti gyventoj¤ prieaug£ ir vartoja £vairiausias kontraceptines priemones, ta¦iau vaikai gimsta kaip gim¡.
Taigi gimimo negalima sustabdyti. Mokslas gali błti naudingas kuriant
modernius vaistus, bet jis negali padaryti galo ligoms. Ne£manoma
nugal¢ti lig¤, geriant tabletes.
ÀBhagavad-gŒtojeÐ yra pasakyta: janma-m‚tyu-jarƒ-vyƒdhi-du‹khado‰ƒnudaranam Ä kai kam gali atrodyti, kad visos gyvenimo problemos i§sispr¡s, ta¦iau kur §i¤ keturi¤ problem¤ Ä gimimo, mirties,
senatv¢s ir lig¤ sprendimai? Jas gali i§spr¡sti K‚‰†os s mon¢.
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ÀBhagavad-gŒtojeÐ K‚‰†a taip pat kalba:
janma karma ca me divyam
eva„ yo vetti tattvata‹
tyaktvƒ deha„ punar janma
naiti mƒm eti so 'rjuna
[ÀBhagavad-gŒtƒÐ 4.9]
Kiekvien akimirksn£ mes art¢jame prie tos valandos, kai galutinai
atsisveikinsime su savo kłnu. Paskutin¢ §io proceso faz¢ vadinama
mirtimi. Ta¦iau K‚‰†a sako: ÀKas suvokia ne pavir§utini§kai, o i§ ties¤,
kod¢l A§ apsirei§kiu, kod¢l pasitraukiu i§ §io pasaulio ir k A§ veikiu,
tas, atsisveikin¡s su §iuo kłnu, daugiau niekada nebegaus materialaus
kłno.Ð
Kas tokio ¨mogaus laukia? Mƒm eti Ä jis sugr£¨ta pas K‚‰† . Jei
jłs norite eiti pas K‚‰† , jłs turite pasiruo§ti dvasin£ kłn . Tai ir yra
K‚‰†os s mon¢. Błdami K‚‰†os s mon¢je, jłs palengva ruo§iate sau
kit , dvasin£ kłn , kuris akies mirksniu perne§ jus £ K‚‰†alok , K‚‰†os
buvein¡. Ten jłs atrasite laim¡, gyvensite am¨inai ir be rłpes¦i¤.
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Kaip apsiginti nuo iliuzijos
1973 metais rŒla Prabhupƒda gavo ne£prast vienos kaliforniet¢s
lai§k . Moteriai teko susitikti su dviem rŒlos Prabhupƒdos mokiniais,
ir ji skund¢si, kad Àjie labai prie§i§kai ¨iri £ aplinkinius ¨monesÐ.
Sujaudintas jos nuo§irdaus rpes¦io, rŒla Prabhupƒda, nors ir labai
u¨si¢m¡s, rado laiko i§samiai atsakyti £ jos klausim .
Jłs¤ Ekscelencija,
Siun¦iu Jums §£ lai§k su Meile . . . K-Mart, San Fernando. Man
teko kalb¢ti su dviem Jłs¤ mokiniais. Jie abu labai prie§i§kai ¨iłri £
aplinkinius ¨mones.
Netikiu, kad taip ir tur¢t¤ błti.
Tiems vaikinams teko garb¢ atstovauti Dievui. Tai kyla i§ vidaus.
Jie turi ¨iłr¢ti £ aplinkinius su u¨uojauta. Mes tai ai§kiai suprantame.
Tod¢l kruop§¦iai atrinkite tuos Dievo pasiuntinius, prie§ leisdamas
jiems eiti £ ¨mones. Antraip Jłs nepasieksit tikslo.
Meil¢ yra. Ir tebłnie taip: su Meile arba niekaip.
Telydi Jus mano maldos . . . o a§ pra§au Jłs¤ melstis u¨ mane.
Js¤ Dievuje, telaimina Jus Vie§pats,
Lynne Ludwig
*

*

*

Brangioji Lynne Ludwig,
Priimkite mano palaiminimus. A§ gavau Jłs¤ lai§k i§ Kalifornijos ir
atid¨iai perskai¦iau, nors d¢l nuolatini¤ kelioni¤ po Indij ir pamokslavimo iki §iol netur¢jau progos i§samiai Jums atsakyti. Jłs skund¨iat¢s,
kad Kalifornijoje sutikote du jaunus mano mokinius ir Jums pasirod¢, kad Àjie labai prie§i§kai ¨iłri £ aplinkinius ¨monesÐ. Suprantama,
a§ ne¨inau vis¤ §io £vykio smulkmen¤ ir aplinkybi¤, bet pra§au Jus
kilniadvasi§kai atleisti mano mylimiems mokiniams, jei jie buvo negeranori§ki ar nepagarbłs. Juk pagaliau paaukoti vis savo gyvenim
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tarnauti Dievui Ä i§ties nelengva, ir mƒyƒ (iliuzin¢, materiali energija)
kaip £manydama stengiasi £vilioti £ savo sp stus tuos, kurie, nor¢dami
tapti bhaktais, liov¢si jai tarnav¡. Tod¢l, stengdamiesi atremti mƒyos
puolim ir nepasiduoti £vairioms pagundoms, jauni, nepatyr¡ bhaktai
atsidavimo tarnybos prad¨ioje kartais u¨ima pozicij , prie§i§k tiems
dalykams ar ¨mon¢ms, kurie galbłt gali netinkamai veikti ar kenkti
gle¨niems j¤ atsidavimo tarnybos daigams. Stengdamiesi apsiginti,
kartais jie net persistengia, tod¢l abhaktams Ä tiems, kuriuos pa¦ius
dar labai ¨avi materiali energija, mƒyƒ, jie gali pasirodyti nihilistai ir
pesimistai.
I§ esm¢s §is materialus pasaulis Ä tai kupina kan¦i¤ vieta. ¶ia susikaupusios visos blogyb¢s ir kas ¨ingsnis tyko pavojai. ·is pasaulis yra
du‹khƒlayam aƒvatam Ä laikinas prieglobstis, kur vie§patauja mirtis,
gimimas, ligos ir senatv¢; namai, kupini kan¦i¤ ir skausmo. Teisingai
suprasti §iuos dalykus gali toli gra¨u ne kiekvienas, tod¢l ¨mon¢s,
pasiekusieji §i supratim , vadinami Àdid¨iomis sielomisÐ.
mƒm upetya punar janma
du‹khƒlayam aƒvatam
nƒpnuvanti mahƒtmƒna‹
sa„siddhi„ paramƒ„ gatƒ‹
Tai rei§kia, kad tie, kurie suvok¢, kad materialłs pasauliai yra laikina
kan¦i¤ vieta (du‹khƒlayam aƒvatam), niekada daugiau £ juos nebesugr£¨ta, o kadangi jie yra mahƒtmƒna‹ Ä did¨iosios sielos, K‚‰†a
paima juos pas Save, nes, tap¡ tyrais Jo bhaktomis, jie nusipeln¢
i§vadavimo i§ §ios siaubingos vietos. Tokie yra K‚‰†os, Paties Dievo
¨od¨iai, kuriuos Jis pasak¢ ÀBhagavad-gŒtojeÐ [8.15]. Kas gali błti
didesnis autoritetas u¨ J£? Mat, norint dvasi§kai tobul¢ti, £ visa, kas
materialu, reik¢t¤ ¨iłr¢ti pesimisti§kai, jei to negalima panaudoti
tarnystei K‚‰†ai ir Jo malonumui. Mes nelabai viliam¢s pastovesnio malonumo ar savo tro§kim¤ i§sipildymo §ioje grubios materijos
vie§patijoje.
Savo lai§ke Jłs kelis kartus minite ¨od£ Àmeil¢Ð. I§ ties¤ materialiame pasaulyje meil¢s n¢ra. Tariamoji meil¢ yra £sikalb¢ta. Tai, kas ¦ia
vadinama meile, t¢ra geismas, arba tro§kimas patenkinti savo jutimus:
kƒma e‰a krodha e‰a
rajo-gu†a-samudbhava‹
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mahƒano mahƒ-pƒpmƒ
viddhy enam iha vairi†am
K‚‰†a sako Savo mokiniui Arjunai: ÀTai tik geismas . . . besotis, nuod¢mingas §io pasaulio prie§as.Ð [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 3.37] Ved¤ kalboje
n¢ra ¨od¨io materialiai ÀmeileiÐ, kaip §iandien j vadiname, apibłdinti. ¸odis kƒma rei§kia geism arba material¤ tro§kim , o ne meil¡.
Tikrajai meilei apibr¢¨ti Vedose vartojamas ¨odis premƒ, kuris rei§kia
meil¡ Dievui. Meil¢ tegali błti meil¢ Dievui. Kitaip tai tebus geismas.
Materialioje aplinkoje kiekvieno ¨mogaus Ä ne tik ¨mogaus, bet ir vis¤
gyv¤ błtybi¤ Ä veiksm¤ pagrindas, stimulas ir susiter§imo prie¨astis
yra ly¦i¤ potraukis. Seksas Ä tai a§is, aplink kuri sukasi visas pasaulis. Sukasi ir ken¦ia! Tokia karti tiesa. Tariamoji meil¢ §iame pasaulyje rei§kia: ÀTu patenkink mano jausmus, o a§ patenkinsiu tavo.Ð O kai
tik pasitenkinimo nebelieka, ¨mon¢s tuoj pat skiriasi, barasi, neken¦ia vienas kito. Ir visa tai £eina £ klaiding meil¢s samprat . Tikroji
meil¢ Ä tai meil¢ Dievui, K‚‰†ai.
Savo poreik£ myl¢ti kiekvienas nori nukreipti £ tok£ objekt , kuris,
jo nuomone, tos meil¢s vertas. Ta¦iau kliłt£ ¦ia sudaro nemok§i§kumas, nes ¨mon¢s menkai tenutuokia, kur ie§koti to auk§¦iausio meil¢s
objekto, kuris i§ties błt¤ vertas j¤ meil¢s ir gal¢t¤ atsiliepti £ j .
¸mon¢s papras¦iausiai §ito ne¨ino. Apie tai n¢ra informacijos. Tereikia Jums prisiri§ti prie ko nors materialaus, ir tasai Àkas norsÐ tuojau
Jus nuvils Ä t¢k§ Jums antaus£ arba Jłs apskritai prarasite j£. Jums
nei§vengiamai teks nusivilti. Tai faktas. Ir §ie jauni vaikinai i§ Jłs¤
§alies ir viso pasaulio pripa¨£sta: ÀTaip, tai faktasÐ, ir semiasi tikrosios
i§minties i§ K‚‰†os:
bahnƒ„ janmanƒm ante
jŠƒnavƒn mƒ„ prapadyate
vƒsudeva‹ sarvam iti
sa mahƒtmƒ sudurlabha‹
ÀPo daugyb¢s gimim¤ ir mir¦i¤ i§ties i§mintingas ¨mogus atsiduoda
Man, nes ¨ino, kad A§ Ä błties ir vis¤ prie¨as¦i¤ prie¨astis. Bet toki¤
did¨i¤ siel¤ labai reta.Ð [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 7.19] Ir v¢l K‚‰†a vartoja ¨od£
mahƒtmƒ, didi siela. Tod¢l młs¤ bhaktai, kuriuos Jłs sutikote, n¢ra
paprasti vaikinai ir merginos, ne. Juos reikia laikyti i§ties i§mintingomis ir did¨iomis sielomis, nes daugyb¡ gyvenim¤ jie sirgo ir kankinosi
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d¢l materialaus gyvenimo ligos ir galiausiai pasibjaur¢jo ja. Tod¢l jie
trok§ta tobulesni¤ ¨ini¤ Ä ie§ko ko nors geresnio, o kai suranda K‚‰†
ir atsiduoda Jam, tampa mahƒtmomis, ¨mon¢mis, kurie £gijo tikr
¨inojim . Materialus pasaulis tarsi kal¢jimas, jis yra bausm¢s atlikimo
vieta, kuri turi priversti mus pasibjaur¢ti ja, atsiduoti K‚‰†ai ir sugr£¨ti £ savo pirmin¡ błt£ Ä am¨in , kupin palaimos ir tobulo ¨inojimo. Ir
tai, kad §ie bhaktai atliko tai, k reikt¤ vadinti sudurlabha‹, tai, kas
¨mon¢se i§ties labai retai pasitaiko, daro jiems garb¡.
Atsiduodamas K‚‰†os valiai, ¨mogus susiras tobuliausi meil¢s
objekt Ä Diev . Meil¢ Dievui glłdi kiekvienoje błtyb¢je tarsi ugnis
ne£¨iebtame degtuke, tik ji pasl¢pta, ta¦iau jei ¨mogus £stengia
atgaivinti savo snłduriuojan¦i meil¡ Dievui ir K‚‰†a tampa svarbiausiu jo dievinimo objektu, did¨iausiu draugu, vis¤ §eiminink¤ §eimininku ir auk§¦iausiu mylimuoju, jis niekada nebenusivils ir nebus
nelaimingas. Prie§ingai Ä jo poreikis myl¢ti nukreiptas teisinga linkme:
mac-cittƒ mad-gata-prƒ†ƒ
bodhayanta‹ parasparam
kathayanta ca mƒ„ nitya„
tu‰yanti ca ramanti ca
[ÀBhagavad-gŒtƒÐ 10.9]
Bhaktas, kuris savo gyvenim paaukojo K‚‰†ai, visada jau¦ia Àdid¨iul£
pasitenkinim ir palaim Ð, jis nusiteik¡s geranori§kai ir £ niek ne¨iłri prie§i§kai, kaip kad Jłs sakote. Tobulas bhaktas yra vis¤ draugas.
Yoga-yukto viuddhƒtmƒ Ä apsivaliusi siela, su meile ir atsidavimu tarnaujanti K‚‰†ai, yra sarva-bhtƒtma-bhtƒtmƒ Ä brangi visiems, ir jai
visi brangłs. Kitoje vietoje K‚‰†a sako: yo mad-bhakta‹ sa me priya‹ Ä
labai brangus Jam bhaktas yra adve‰‡ƒ sarva-bhtƒnƒ„ maitra‹ karu†a
eva ca Ä niekam nepavydi ir yra geras vis¤ gyv¤ esybi¤ draugas. Be
to, bhaktas yra visiems vienodas (pa†ˆitƒ‹ sama-darina‹). Jis nieko
nei§skiria ir nesako: À·is geras, o anas blogas.Ð Ne.
Taip apra§omos auk§tesniosios K‚‰†os s mon¢s pakopos, kurias
bhaktas pasiekia pa¨inimo brandoje. Dabar daugelis młs¤ mokini¤ Ä
jauni vaikinai. Jie dar tik mokosi, bet pats metodas yra toks veiksmingas, patikimas ir autoritetingas, kad, grie¨tai jo laikydamiesi, jie
pasieks tiksl Ä kaip Jłs sakote, meil¡. Ta¦iau ta meil¢ ne materiali,
tad nevalia apie j spr¡sti i§ netikros, sentimentalios, £prast¤ materiali¤
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santyki¤ pozicijos. ¶ia visa esm¢. Tod¢l sakyti, kad jie nemyli, galbłt
teisinga materialisto po¨iłriu. Jie atsisak¢ prisiri§im¤ prie §eimos,
¨monos, draug¤, §alies, gimin¢s ir taip toliau Ä prie visko, kas remiasi
kłni§ka błties samprata, kitaip sakant, kas remiasi £ netvirt jutimini¤ d¨iaugsm¤ pagrind . J¤ meil¢ mƒyai, arba geismas, truput£ i§bl¢so ir dabar jie trok§ta i§siugdyti meil¡ K‚‰†ai Ä begalin¡, abipusi§k
meil¡ Ä bet kol kas dar nepasiek¢ §io lygmens, §tai ir viskas. Negalima
tik¢tis, kad Jłs¤ tautie¦iai, turintys daugyb¡ blog¤ £pro¦i¤, staiga liaut¤si valg¡ m¢s , vartoj¡ svaigalus, atsisakyt¤ draud¨iamo lytinio gyvenimo bei kit¤ bjauri¤ dalyk¤ ir per vien dien tapt¤ did¨iom, save
suvokusiom sielom. Tai ne£manoma. Tai utopija, ta¦iau pats faktas,
kad ¨mogus £§ventintas £ K‚‰†os bhaktus, reikalauja priskirti j£ prie
auk§¦iausios kategorijos ¨moni¤. Sa buddhimƒn manu‰ye‰u sa yukta‹
k‚tsna-karma-k‚t Ä ÀTai i§mintingasis tarp ¨moni¤, jo błkl¢ transcendentin¢, nors jis pasin¢r¡s £ £vairiausi veikl .Ð Ir nors toks bhaktas,
galimas daiktas, nepasiek¢ tobuliausio dvasinio suvokimo lygmens, j£
reikia laikyti kilniausia asmenybe, nepaisant laikin¤ jo trłkum¤ ir
silpnybi¤.
api cet sudurƒcƒro
bhajate mƒm ananya-bhƒk
sƒdhur eva sa mantavya‹
samyag vyavasito hi sa‹
ÀNet jei bhaktas padaryt¤ did¨iausio pasibjaur¢jimo vert poelg£, j£
reikia laikyti §ventuoju, nes jis eina teisingu keliu.Ð [ÀBhagavad-gŒtƒÐ
9.30] Juk sakoma: ÀKlysti ¨mogi§ka.Ð Tod¢l i§ neofito visada galima
tik¢tis kokio nors neapdairumo. Pra§au Jłs¤ pa¨velgti £ tai błtent taip
ir atleisti jiems kai kurias j¤ klaidas. Svarbiausia, kad visk Ä net savo
gyvenimus, jie skyr¢ K‚‰†ai, ir ¦ia jie i§ties nesuklydo.
Visad Jums linkintis gera Ä
A. C. Bhaktivedanta Svamis
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Suvokti,
kas geriausia ir gra¨iausia

1974 met¤ gegu¨£ garsus airi¤ poetas Desmond James Bernard O'Grady
aplank¢ rŒl Prabhupƒd jo bute Romoje. ³vyko ilgas ir gyvas pokalbis.
Dvasinis vadovas ir poetas tarp kit¤ dalyk¤ aptar¢ ir asmenyb¢s prigimt£
bei ¨mogaus priederm¡, §iuolaikin£ §vietim ir jo problemas, svarst¢,
kaip u¨kirsti keli karui, kalb¢josi apie am¨in j£ gyvenim , tikr j
meil¢s prasm¡.
Mr. O'Grady: Jłs¤ ÀBhagavad-gŒtosÐ leidimas puikus.
rŒla Prabhupƒda: Tai penktasis leidimas per du metus.
Mr. O'Grady: Kurioje §alyje Hare K‚‰†a jud¢jimas susilauk¢ did¨iausios s¢km¢s?
rŒla Prabhupƒda: Visur. Afrikoje, Amerikoje, Kanadoje, Japonijoje,
Kinijoje. Ta¦iau ypa¦ spar¦iai jis plinta Amerikoje. K‚‰†os s mon¡
pri¢m¢ daug amerikie¦i¤.
Mr. O'Grady: O kaip ¦ia, Romoje? Ar jłs netur¢jote nesklandum¤ su
policija?
rŒla Prabhupƒda: Nesklandum¤ mes turime. Policija kartais prie
młs¤ kimba, ta¦iau da¨niausiai tai jiems greitai pabosta ir jie palieka
mus ramyb¢je. [Juokiasi.]
Mr. O'Grady: Sistema pasiduoda? Nuostabu. A§ ir pats labai pavargau nuo tos sistemos. Dabartin¢ pad¢tis ka¨kokia nenormali. Galbłt
jłs patartum¢te man, kaip £veikti sistem ?
rŒla Prabhupƒda: Ak jłs, airiai! Jums niekad nepabosta kovoti.
Mr. O'Grady: Niekad. [Juokiasi.] Kova młs¤ kraujyje.
rŒla Prabhupƒda: I§ esm¢s kova vyksta nuolat.
Mr. O'Grady: K jłs tokiu atveju patartum¢t? Turiu galvoje, ar
morali§kai pateisinama, kad a§ ¦ia s¢d¨iu . . .
rŒla Prabhupƒda: Kol mus klaidina kłni§ka błties samprata ir mes
laikome save kłnu, kol vienas mano: ÀA§ airisÐ, o kitas: ÀA§ italas,
amerikietis, indasÐ ir taip toliau Ä kol tai vyksta, kova nesibaigs. Ka¦i¤
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ir §un¤ ne£manoma sutaikyti. Kod¢l jie pjaunasi? ·uo mano: ÀA§ didelis §uo.Ð Kat¢ mano: ÀA§ didel¢ kat¢.Ð Ir jei mes irgi manome: ÀA§
airisÐ arba ÀA§ anglasÐ, ma¨ai kuo skiriam¢s nuo ka¦i¤ ir §un¤. Kol
¨mon¢s m stys kłni§kom kategorijom, kova nesibaigs.
Mr. O'Grady: O kaip jłs vertinate Mahatmos Gandhi kov Bendruomeni¤ rłmuose?
rŒla Prabhupƒda: Tai dar vienas §uns m stysenos pasirei§kimas.
Nematau jokio skirtumo. ·uo mano: ÀA§ esu §uoÐ, nes jis turi §uns
kłn . Kuo gi a§ skirsiuosi nuo §uns, jei manysiu, kad esu indas, nes
mano kłnas gim¢ Indijos ¨em¢je? Kłni§ka błties samprata Ä tai tik
gyvuli§kos m stysenos pasirei§kimas. Taika £sivie§pataus tik tada, kai
suvoksime, kad esame ne kłnai, o dvasin¢s sielos. Prie§ingu atveju
taika ne£manoma. Sa eva go-khara‹. Ved¤ ra§tuose tvirtinama, kad
¨mogus, ¨velgiantis £ gyvenim per kłni§k prizm¡, niekuo nesiskiria
nuo karv¢s ar asilo. ¸mon¢s turi pakilti auk§¦iau §ios ¨emesn¢s savojo
Àa§Ð sampratos. Kaip tai padaryti?
mƒ„ ca yo 'vyabhicƒre†a
bhakti-yogena sevate
sa gu†ƒn samatŒtyaitƒn
brahma-bhyƒya kalpate
ÀKas u¨siima dvasine veikla Ä tyra atsidavimo tarnyba, tas i§syk
i§kyla auk§¦iau materialios gamtos gu†¤ ir pasiekia dvasin£ lygmen£.Ð
[ÀBhagavad-gŒtƒÐ 14.26]
Młs¤ organizacijoje daug meksikie¦i¤, kanadie¦i¤, ind¤, ¨yd¤ ir
musulmon¤, bet jie nebelaiko sav¡s musulmonais, krik§¦ionimis, ¨ydais
ar dar kuo nors. Visi jie yra K‚‰†os tarnai. Tai Brahmano suvokimo
lygmuo.
Mr. O'Grady: Bet tai irgi £vardijimas.
rŒla Prabhupƒda: Taip, vardas reikalingas. Ta¦iau jłs¤ vardas skiriasi nuo kito airio vardo, ir vis d¢lto visi jłs jau¦iat¢s airiais. Vardai gali
skirtis, bet tai dar nieko nerei§kia. Svarbiausia yra kokybin¢ vienov¢.
·tai ko reikia. Kai mes £gysime K‚‰†os savybes, tada, nepaisant vard¤
skirtingumo, £sivie§pataus taika. Tai vadinasi so 'ham. Vienos tautyb¢s
¨moni¤ vardai skirtingi, bet visi tie ¨mon¢s laiko save vienos tautyb¢s
¨mon¢mis. ³vairov¢ gali egzistuoti, bet jei savyb¢s tos pa¦ios Ä tai ir
yra vienov¢, brahma-bhta.
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brahma-bhta‹ prasannƒtmƒ
na ocati na kƒ…k‰ati
sama‹ sarve‰u bhte‰u
mad-bhakti„ labhate parƒm
ÀKas yra tokio transcendentinio błvio, tas i§syk patiria Auk§¦iausi
Brahman . Jis d¢l nieko nesisieloja ir nieko netrok§ta, jis vienodas
visoms gyvoms esyb¢ms. Tokiame błvyje jis pasiekia tyr atsidavimo
tarnyb Man.Ð [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 18.54]
Materialumo liga u¨sikr¢tusiam ¨mogui §is pasaulis teikia vien kan¦ias, ta¦iau bhaktui visas pasaulis yra tarsi Vaiku†‡ha. Impersonalistui
pasiekti Brahmano lyg£, susivienyti su Absoliutu Ä pats auk§¦iausias
pasiekimas.
Mr. O'Grady: Ar Absoliutas mumyse, ar u¨ młs¤?
rŒla Prabhupƒda: Nei mumyse, nei u¨ młs¤. Absoliutas nedvejybi§kas.
Mr. O'Grady: Na gerai, bet individualiu lygiu . . .
rŒla Prabhupƒda: Mes ne absoliutłs. Kai mes egzistuojame absoliu¦iu
lygmeniu, mes absoliutłs. Ta¦iau dabar mes santykiniame pasaulyje.
Absoliuti Tiesa ¦ia taip pat egzistuoja, ta¦iau młs¤ jutimai nepakankamai i§lav¢j¡, kad patirt¤ Absoliu¦i Ties . Kol mes esame laiko
vald¨ioje, apie tapim absoliu¦iu negali błti ir kalbos.
Mr. O'Grady: Vadinasi, ÀabsoliutasÐ Ä tai błtis u¨ laiko rib¤?
rŒla Prabhupƒda: ÀBhagavad-gŒtƒÐ [4.9] apie tai sako:
janma karma ca me divyam
eva„ yo vetti tattvata‹
tyaktvƒ deha„ punar janma
naiti mƒm eti so 'rjuna
ÀKas suvokia transcendentin¡ Mano apsirei§kimo ir ¨ygi¤ esm¡, tas,
palik¡s kłn , daugiau nebegimsta materialiame pasaulyje, bet eina £
am¨in j Mano buvein¡, o Arjuna.Ð
Sugr£¨imas namo, atgal pas Diev Ä §tai kas absoliutu. Kol ¨mogus
gyvena materialiame pasaulyje ir tapatina save su §iuo kłnu, jis keliauja i§ vieno kłno £ kit . Tai neabsoliutu. ¶ia ai§kiai apie tai pasakyta.
Absoliuti błkl¢ pasiekiama tik sugr£¨us £ dvasin£ pasaul£.
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Mr. O'Grady: Na gerai, bet a§ noriu paklausti, ar turime teis¡ ¦ia s¢d¢ti? S¢d¢ti ¦ia, jłs¤ draugijoje, ir bi¦iuli§kai §neku¦iuotis, tuo tarpu
kai anapus vandenyno . . .
rŒla Prabhupƒda: Jłs i§leidote i§ akira¦io vien dalyk : nors mes
s¢dime kiekvienas savo vietoje, tas skirtumas neturi £takos tikrajam młs¤ Àa§Ð. Abu mes ¨mon¢s. S vokos ÀairisÐ, ÀanglasÐ,
ÀprotestantasÐ, ÀkatalikasÐ ir taip toliau Ä t¢ra skirtingi rłbai. Mes
turim atsikratyti §i¤ £vardijim¤. J¤ atsikrat¡s, ¨mogus apsivalo.
sarvopƒdhi-vinirmukta„
tat-paratvena nirmalam
h‚‰Œke†a h‚‰Œkeasevana„ bhaktir ucyate
[ÀBhakti-rasƒm‚ta-sindhuÐ 1.1.12]
Apvalius savo jutimus ir juos nukreipus tarnauti jutim¤ §eimininkui,
K‚‰†ai, pasiekiate gyvenimo tobulum . Tai nedvejybi§kas ir absoliutus
błvis.
Mr. O'Grady: Bet sistema reikalauja, kad mes laikytume save
amerikie¦iais, indais, afrikie¦iais ar dar kuo nors.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Materialistin¢ visuomen¢ Ä tai dvejybi¤
visuomen¢.
Mr. O'Grady: Bet juk tai yra nei§vengiama. Kaip galima i§vengti
materialios egzistencijos?
rŒla Prabhupƒda: Tai padaryti £manoma K‚‰†os s mon¢je. Lotosas
auga vandenyje, bet nesudr¢ksta.
Mr. O'Grady: Nemanau, kad vienos srities metaforomis galima błt¤
paai§kinti kitos srities dalykus. Kaip galima kalb¢ti apie politines
problemas, vartojant miglotas dvasines s vokas? Savo esme jos visi§kai
skirtingos.
rŒla Prabhupƒda: Kartais pavyzd¨i¤ £vairov¢ padeda mums geriau
suprasti ir £vertinti problem . Pamerkiame vazoje £vairiausi¤ g¢li¤, ir
ta £vairov¢ padeda mums geriau suprasti pa¦i g¢li¤ id¢j . Kad ir kaip
£ tai ¨iłr¢si, K‚‰†a gali i§spr¡sti visas problemas. Ne tik airi¤ ar angl¤
problemas Ä visas problemas. Tai rei§kia vienov¢ £vairov¢je. Młs¤
mokini¤ praeitis labai skiriasi, bet visi jie yra K‚‰†os s mon¢je, ir tai
vienija juos.
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Mr. O'Grady: Labai gerai. Taip, a§ su tuo sutinku. Tik noriu su¨inoti,
ar yra koks nors skirtumas tarp to, k jłs vadinate ÀK‚‰†os s moneÐ,
ir Kristaus s mon¢s?
rŒla Prabhupƒda: Ne, skirtumo n¢ra. Kristus at¢jo skelbti Dievo ¨ini .
Jei jłs i§ tikr¤j¤ suvokiate Krist¤, jłs suvokiate ir K‚‰† .
Mr. O'Grady: Ar suvokti K‚‰† , arba Diev Ä tai rei§kia suvokti save?
Kitaip sakant, ar tada mes suvokiame, kas i§ tikr¤j¤ esame?
rŒla Prabhupƒda: Taip, Dievo suvokimas apr¢pia ir sav¡s suvokim ,
bet sav¡s suvokimas nebłtinai yra Dievo suvokimas.
Mr. O'Grady: Bet gali błti?
rŒla Prabhupƒda: Ne.
Mr. O'Grady: Galima £sis moninti Diev , kuris glłdi mumyse.
rŒla Prabhupƒda: Tai rei§kia, kad jłs suvokiate Diev . ·tai jus ap§vie¦ia saul¢, ir £ jłs¤ geb¢jim matyti saul¡ £eina ir geb¢jimas matyti
save. Tamsoje jłs nematote sav¡s. Nakt£ ne£manoma pamatyti net savo
rank¤ ar koj¤, o, i§¢j¡ £ saul¢s §vies , jłs matot ir saul¡, ir save. Be
saul¢s §viesos Ä be Dievo s mon¢s Ä sav¡s suvokimas yra nevisi§kas.
Tuo tarpu Dievo s mon¢ leid¨ia labai ai§kiai suvokti save.
Mr. O'Grady: Mums, pedagogams, tenka daug bendrauti su jaunimu,
bet a§ nebandau gelb¢ti j¤ didaktiniais pamokymais. Kiek leid¨ia sistema, mes bandome pad¢ti jiems suvokti tai, kas yra geriausia ir gra¨iausia, kas duoda daugiausiai peno dvasiai juos supan¦iame pasaulyje.
Labai da¨nai mokiniai nepasiekia dvasin¢s błsenos, nes jiems trłksta
ne§ali§kumo; j¤ błsena labiau emocin¢. Da¨niausiai mums pateikiamas
fundamentalus klausimas: ÀKas a§ esu?Ð arba ÀKam viso to reikia?Ð
rŒla Prabhupƒda: Taip.
Mr. O'Grady: Arba jie klausia: ÀKod¢l a§ esu ¦ia?Ð
rŒla Prabhupƒda: Taip, labai gerai.
Mr. O'Grady: Młs¤ klausia: ÀKod¢l a§ turiu ¦ia błti? Mokytojau, kas
jłs toks ir kas jums dav¢ teis¡ sakyti mums, k turime galvoti, kokiems
mums błti ar nebłti? Kod¢l a§ turiu skaityti Shakespeare' ? Kam turiu
klausytis Mozarto? Man labiau patinka Bobas Dylanas.Ð Matyt, tokie
klausimai kyla griłnant visoms vidin¢ms iliuzijoms, jau¦iantis nesaugiai, d¢l netikrumo ir nepasitik¢jimo esama tvarka. Da¨nai £ tuos klausimus mes atsakome gana at¨ariai. U¨uot dav¡ tiesius atsakymus, mes
priversti atsakin¢ti netiesiogiai, atsi¨velgdami £ s lygas, kurios paskatino mokinius klausti apie tai. Kaip jums atrodo, ar nevert¢t¤ mums
stengtis kalb¢tis su jais atviriau?
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rŒla Prabhupƒda: Jłs kalbate apie . . .
Mr. O'Grady: ·iuolaikinio §vietimo problem .
rŒla Prabhupƒda: Taip. ·iuolaikinis §vietimas neatsako £ daugyb¡
klausim¤. ÀKod¢l a§ ¦ia at¢jau? Kam?Ð ·ie klausimai tur¢t¤ błti
kuo nuodugniausiai atsakyti. Tod¢l Vedos nurodo: tad-vijŠƒnƒrtha„
sa gurum evƒbhigacchet. Nor¢damas rasti atsakymus £ tuos klausimus,
¨mogus turi kreiptis £ bona fide dvasin£ mokytoj .
Mr. O'Grady: O jeigu jo n¢ra? Jeigu mums sako, kad ponas Nixonas Ä
bona fide dvasinis mokytojas, k mums daryti?
rŒla Prabhupƒda: Ne, ne. [Juokiasi.] Bona fide dvasinis mokytojas
turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Jłs gird¢jote tik vien posmo
eilut¡. Kas yra dvasinis mokytojas? ³ tai atsako kita eilut¢: rotriya„
brahma-ni‰‡ham. ¸odis rotriyam nurodo t , kuris gird¢jo ties i§ kito
bona fide §altinio. Dvasinis mokytojas yra tas, kuris i§girdo ties i§ kito
kvalifikuoto dvasinio mokytojo. Taip vienas gydytojas perima i§ kito
medicinos ¨inias. Dvasinis mokytojas irgi turi błti dvasini¤ mokytoj¤
sekoje. Pirmasis dvasinis mokytojas yra Dievas.
Mr. O'Grady: Taip. Suprantama.
rŒla Prabhupƒda: Tas, kuris klaus¢si Dievo, Jo i§mint£ perteikia savo
mokiniams. Jei mokinys tiesos nei§kraipo, jis yra bona fide dvasinis
mokytojas. Toks yra młs¤ mokymo metodas. Mes mokom¢s, klausydamiesi K‚‰†os Ä Dievo, ir i§ Jo su¨inom, kas yra tobulas. Arba
mes klausom¢s Jo atstovo, kuris neprie§tarauja K‚‰†ai ir gerai suvokia Jo mokym . Tai nerei§kia, kad mes kalbam vien , o patys darom
visokiausias kvailystes. Kas taip elgiasi, tas n¢ra dvasinis mokytojas.
Mr. O'Grady: Turiu varg§ sen t¢v , jis gyvena Airijos vakaruose. Paprastas senas ¨mogus, septyniasde§imt a§tuoneri¤ met¤ Ä jłs¤
kartos. Sulaukus tokio am¨iaus, j£ kankina klausimas: ÀKai kunigai
sako man, kad Dievas visk ¨ino, a§ noriu paklausti, kas Dievui visk
pasak¢?Ð Jis ateina pas mane ir klausia: ÀTu lankei mokykl , skaitei knygas. Pasakyk man, kas Dievui visk pasak¢?Ð O a§ ne¨inau,
k atsakyt. ·tai koks skirtumas tarp septyniasde§imt a§tuoneri¤ ir
trisde§imt devyneri¤ met¤.
rŒla Prabhupƒda: Ne, skirtum lemia ne am¨ius, o ¨inios. ÀBrahmasłtrojeÐ i§keltas klausimas: ÀKas yra Dievas?Ð Pirmiausia reikia
atsakyti £ §£ klausim .
Mr. O'Grady: Kas i§mok¢ Diev ?
rŒla Prabhupƒda: Ne. Pirmiausia reikia i§siai§kinti, kas yra Dievas,
271

Sav¡s pa¨inimo mokslas
ir tik po to klausti, kas Diev visko i§mok¢. ÀVedƒnta-słtraÐ sako:
athƒto brahma-jijŠƒsƒ Ä ÀAt¢jo laikas klausti, kas yra Dievas.Ð Kol jłs
ne¨inote, kas yra Dievas, kaip galite klausti, kas J£ visko i§mok¢? Jei
ne¨inote, kas yra Dievas, nekyla klausimas, kas J£ i§mok¢. Ar ne tiesa?
Mr. O'Grady: Taip.
rŒla Prabhupƒda: Kas yra Dievas, ai§kinama ÀBrahma-słtrojeÐ.
Janmƒdy asya yata‹: Dievas Ä Tas, i§ kurio viskas randasi. Dievas Ä
tai Auk§¦iausioji Błtyb¢, i§ kurios viskas kyla. Kokia gi tos
Auk§¦iausiosios Błtyb¢s prigimtis? Ar Jis yra negyvas akmuo, ar gyva
esyb¢? Apie tai irgi pasakyta. Janmƒdy asya yato 'nvayƒd itarata
cƒrthe‰v abhijŠa‹ svarƒ‡. [ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ 1.1.1] Auk§¦iausioji
Błtyb¢ tiesiogiai ir netiesiogiai pa¨£sta absoliu¦iai visk . Jei Dievas
ne¨inot¤ visko, Jis negal¢t¤ błti Dievas. Tada prieiname prie jłs¤
i§kelto klausimo: kas Diev visko i§mok¢? ³ j£ taip pat yra atsakymas:
svarƒ‡ Ä Jis visi§kai nepriklausomas. Jam nereikia i§ nieko mokytis.
Toks Dievas. Tas, kuris turi mokytis i§ kit¤, n¢ra Dievas. K‚‰†a pasak¢
ÀBhagavad-gŒt Ð, ir Jam i§ nieko nereik¢jo mokytis jos i§minties. A§
tur¢jau su¨inoti j i§ savo dvasinio mokytojo, bet K‚‰†ai nereik¢jo i§
nieko jos i§girsti. Dievas yra tas, kuriam nereikia mokytis i§ kit¤.
Mr. O'Grady: O kaip tai siejasi su ¨mogaus meile?
rŒla Prabhupƒda: Viskas kyla i§ Dievo. Mes, kaip neatsiejamos Dievo
dalel¢s, taip pat i§ dalies spinduliuojame meil¡, nes pirmin¢ meil¢ glłdi
Dievuje. Tai, ko Dievuje n¢ra, neegzistuoja, tod¢l meil¢ kyla i§ Dievo.
Mr. O'Grady: Vadinasi, meil¢s pasirei§kimas Ä tai Dievo pasirei§kimas?
rŒla Prabhupƒda: Jei Dievas nebłt¤ link¡s myl¢ti, kaip gal¢t¤ meil¢
sklisti i§ młs¤? Słnus visada turi savo t¢vo bruo¨¤. Kadangi Dievas
link¡s myl¢ti, t polink£ turime ir mes.
Mr. O'Grady: Galbłt meil¡ mumyse pagimdo błtinyb¢.
rŒla Prabhupƒda: Ne, apie ka¨kok£ ÀgalbłtÐ negali błti n¢ kalbos.
Mes apibłdiname Diev absoliu¦iomis s vokomis. Janmƒdy asya yata‹:
Dievas yra Tas, i§ kurio viskas kyla. Dievui błdinga ir kovos dvasia,
bet ir Jo kova, ir Jo meil¢ Ä absoliutłs. Mes i§ patirties ¨inome,
kad materialiame pasauly kova yra visi§ka meil¢s prie§yb¢, o Dievui
kova ir meil¢ yra viena ir tas pat. ·tai k rei§kia ÀabsoliutusÐ. Ved¤
§ventra§¦iai pasakoja, kad, nu¨udydamas Savo Àprie§usÐ, Dievas juos
i§vaduoja.
Mr. O'Grady: Ar £manoma pa¦iam tokiu błdu suvokti Diev ?
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rŒla Prabhupƒda: Ne. Tod¢l mes pacitavome §£ posm : tadvijŠƒnƒrtha„ sa gurum evƒbhigacchet. ¸odis abhigacchet rei§kia
ÀprivaloÐ. Vienas pats ¨mogus nepaj¢gus to padaryti. Sanskrito gramatikoje §i veiksma¨od¨io forma vadinama vidhili…. Ji vartojama tada,
kai n¢ra pasirinkimo. ¸odis abhigacchet rei§kia, kad błtina kreiptis £
guru. Taip teigia Vedos. Tod¢l ÀBhagavad-gŒtƒÐ mums pasakoja, kad i§
prad¨i¤ Arjuna su K‚‰†a diskutavo, bet kai jis pamat¢, kad pokalbiai
problem¤ nei§sprend¨ia, jis atsidav¢ K‚‰†os valiai ir pasirinko J£ savo
guru.
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
ÀI§ silpnumo visi§kai prarad¡s savitvard , a§ nebesuprantu savo pareigos. Tad ai§kiai sakyk, kas man daryti? Nuo §iol a§ Ä Tavo mokinys ir
Tau atsidavusi siela. Pamokyk mane k daryti.Ð [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 2.7]
Taigi ¦ia pasakyta, kad Arjuna yra visi§kai pasimet¡s ir savo pareigos
jis ne¨ino.
Mr. O'Grady: Pareiga kam: sau pa¦iam, artimui ar valstybei?
rŒla Prabhupƒda: Kareivio pareiga Ä kautis su prie§u. Arjuna buvo
karys, ir K‚‰†a jam patar¢: ÀPrie§ingoje pus¢je Ä tavo prie§ai, o
tu karys. Kod¢l tu bandai i§vengti prievartos? Negerai darai.Ð Tada
Arjuna tar¢: ÀA§ visi§kai sutrik¡s ir tod¢l negaliu teisingai nuspr¡sti.
Taigi ir pasirenku Tave savo dvasiniu mokytoju ir pra§au pamokyti,
kaip teisingai pasielgti.Ð Kai sieloje sumai§tis, kai gyvenime prieinama
aklaviet¢, reikia kreiptis £ t , kuris i§mano, kaip susidoroti su jłs¤ sunkumais. Spr¡sdami juridines problemas, jłs kreipiat¢s £ jurist , o gydytis einate pas gydytoj . Materialiame pasauly niekas nieko ne¨ino apie
savo dvasin¡ esm¡. Tod¢l mes privalome kreiptis £ bona fide dvasin£
mokytoj , kuris mums gali suteikti tikr j£ ¨inojim .
Mr. O'Grady: A§ visi§kai pasimet¡s.
rŒla Prabhupƒda: Vadinas, jums reikia kreiptis £ dvasin£ mokytoj .
Mr. O'Grady: Ir jis nuspr¡s, kaip man rasti i§eit£ i§ aklaviet¢s?
rŒla Prabhupƒda: Taip, dvasinis mokytojas yra tas, kuris i§veda i§
bet kokios aklaviet¢s. Jei dvasinis mokytojas negali i§vesti mokinio i§
aklaviet¢s, jis n¢ra dvasinis mokytojas. Toks kriterijus.
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sa„sƒra-dƒvƒnala-lŒˆha-lokatrƒ†ƒya kƒru†ya-ghanƒghanatvam
prƒptasya kalyƒ†a-gu†ƒr†avasya
vande guro‹ rŒ-cara†ƒravindam

Visas §is s my§io apimtas pasaulis yra tarsi liepsnojantis mi§kas. U¨siliepsnojus mi§kui, kyla s my§is. Gyvłnai ne¨ino nei kur b¢gti, nei kaip
gelb¢tis. Siau¦iant materialaus pasaulio liepsnoms, niekas ne¨ino nei
kas, nei kur. Kaip u¨gesinti mi§ko gaisr ? ¶ia nepad¢s gaisrinink¤ brigados, neu¨pilsi jo ir vandens kibirais. I§gelb¢ti nuo mi§ko gaisro gali
tik i§ debes¤ prapliup¡s lietus. Tik jis gali u¨gesinti gaisr . ¶ia lems
ne młs¤ sugeb¢jimai, o Dievo malon¢. ¸moni¤ bendrijoje dabar did¨iulis s my§is, ir niekas ne¨ino, kaip i§eiti i§ §ios aklaviet¢s. Dvasinis
mokytojas Ä tai ¨mogus, apdovanotas Dievo malone, tai tas, kuris gali
parodyti i§eit£ pasimetusiems. Kam suteikta Dievo malon¢, tas gali
tapti dvasiniu mokytoju ir teikti t malon¡ kitiems.
Mr. O'Grady: Problema, kaip rasti dvasin£ mokytoj .
rŒla Prabhupƒda: Tai ne problema. Problema Ä ar jłs esat nuo§irdus.
Jłs turit problem¤, bet jłs¤ §irdy yra Dievas. œvara‹ sarva-bhtƒnƒm.
Dievas ¦ia pat. Jei jłs nuo§irdus, Dievas atsiun¦ia jums dvasin£ mokytoj . Tod¢l Dievas dar vadinamas caitya-guru Ä dvasiniu mokytoju, kuris
yra §irdyje. Dievas padeda i§ vidaus ir i§ i§or¢s. ÀBhagavad-gŒtojeÐ
viskas apra§yta. Materialus kłnas Ä tarsi ma§ina, bet §irdy glłdi siela,
o kartu su siela Ä Supersiela, K‚‰†a, kuris teikia nurodymus. Vie§pats
sako: ÀTu nor¢jai tai padaryti, dabar tau suteikta tokia galimyb¢. Eik
ir daryk.Ð Jei esat nuo§irdus, jłs sakot: ÀDabar, Vie§patie, a§ noriu
pasiekti Tave.Ð Tada Jis jums nurodys: ÀGerai, eik §iuo keliu ir pasieksi Mane.Ð Tai Jo malon¢. Jei norim ko nors kito Ä pra§om, mes gausim
tai. Dievas labai geras. Kai a§ ko nors £sigeid¨iu, Jis, błdamas §irdyje,
nukreipia mane ir pasako, kaip gauti norim dalyk . Tai kod¢l gi Jis
negali patarti, kaip surasti dvasin£ mokytoj ? Vis¤ pirma mes turim
panor¢ti atgaivinti savyje Dievo s mon¡. Tada Dievas atsi¤s mums
dvasin£ mokytoj .
Mr. O'Grady: Labai jums a¦ił.
rŒla Prabhupƒda: Jums a¦ił. A§ noriu jłs¤ papra§yti. Jłs Ä poetas.
Ra§ykit apie Diev . Jłs mokate ra§yti, tod¢l a§ labai pra§au jłs¤
savo poezijoje pasakoti apie Diev , ir tada jłs¤ gyvenim apvainikuos
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s¢km¢. S¢kmingas bus ir to ¨mogaus gyvenimas, kuris i§girs jus. Vedos
nurodo:
ida„ hi pu„sas tapasa‹ rutasya vƒ
svi‰‡asya sktasya ca buddhi-dattayo‹
avicyuto 'rtha‹ kavibhir nirpito
yad uttamaloka-gu†ƒnuvar†anam
[ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ 1.5.22]
Visuomen¢ turi daug lyderi¤ Ä poet¤, mokslinink¤, religijos veik¢j¤,
filosof¤, politik¤ ir pan., kurie gerai i§mano savo darb . Visiems jiems
Vedos nurodo: jłs¤ pareiga i§tobulinti savo veikl , pasakojant apie
Auk§¦iausiosios Błtyb¢s §lov¡.
Mr. O'Grady: Patirtis man sako, kad d¢l tam tikr¤ nesuvokiam¤
prie¨as¦i¤ kiekvienas ¨mogus pa§auktas kokiai nors misijai.
rŒla Prabhupƒda: Toji misija nurodyta ¦ia: avicyuta‹. Vienintelis
teisingas sprendimas toks: ÀTegu jie kalba apie Vie§paties §lov¡.Ð
Mr. O'Grady: Bet jłs sak¢t, kad dvasinis mokytojas yra i§rinktasis.
Dvasin£ mokytoj , poet , §ventik i§renka Dievas. Jie pa§aukti ra§yti
poemas, tapyti paveikslus, kurti muzik .
rŒla Prabhupƒda: Tad jeigu jłs kuriate muzik , kurkit j apie Diev .
Tai bus jłs¤ tobulumas.
Mr. O'Grady: Jei ¨mogus dirba ir skiria savo darb Dievui, tas darbas
ir yra jo tobulumas?
rŒla Prabhupƒda: Taip.
Mr. O'Grady: Labai jums a¦ił.
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Gyvenimo tikslo beie§kant
Kiekvienas m stantis ¨mogus kelia sau esmin£ klausim : ÀKoks
gyvenimo tikslas?Ð Deja, surasti atsakym £ §£ klausim nelengva,
nes yra tkstan¦iai konfliktuojan¦i¤ filosofij¤, religij¤, ideologij¤, ir
j¤ §alininkai var¨osi tarpusavyje, nor¢dami patraukti mus kiekvienas
£ savo pus¡. ·ioje rŒlos Prabhupƒdos paskaitoje mes rasime labai
paprastus ir pamokan¦ius atsakymus, nurodan¦ius keli £ gyvenimo
tiksl .
·ios dienos pokalbio tema Ä młs¤ santykiai su Dievu, t. y. sav¡s pa¨inimas. Sa…kŒrtanos jud¢jimas yra pats lengviausias sav¡s pa¨inimo
błdas, nes jis i§valo §ird£. Teisingai suvokti, kas mes esame, trukdo
dulki¤ sluoksnis ant młs¤ proto veidrod¨io. Apdulk¢jusiame veidrodyje sav¡s nepamatysi, bet jeigu veidrodis §variai nuvalomas, jame galima
pamatyti savo atvaizd . Taigi meditacija yra błdas apvalyti §ird£.
Meditacija Ä tai bandymas suvokti savo santykius su Auk§¦iausiuoju.
Kad ir su kuo mes susidurtume, tarp młs¤ atsiranda ry§ys. Dabar
a§ s¢d¨iu ant §io pagalvio ir tarp młs¤ yra ry§ys: a§ ant jo s¢d¨iu,
o jis mane laiko. Ry§iai nei§vengiami. ·tai jłs esate anglai arba indai
ir turite ry§£ su savo visuomene, §eima, draugais. Ta¦iau kokie młs¤
ry§iai su Dievu?
I§ vis¤ ¨moni¤ vos vienas kitas tegal¢t¤ apibłdinti savo ry§£ su
Dievu. ¸mon¢s sako: ÀKas yra Dievas? Dievas negyvas. A§ netikiu
Diev , nekalbant jau apie kokius nors santykius su Juo.Ð Jie akli, nes
j¤ §irdis dengia purvo sluoksnis. Mes susij¡ su viskuo aplink, tad kod¢l
nesistengiame suprasti, kokie santykiai mus sieja su Dievu? Argi tai
i§mintinga? Ne, tai nei§manymas. Visas materialaus pasaulio błtybes gaubia trij¤ materialios gamtos gu†¤ skraist¢s, tod¢l jos nemato
Dievo. Jos nepa¨£sta Dievo, ta¦iau ir nesistengia Jo pa¨inti. O Dievas
egzistuoja. Anglijoje ryt tvyro rłkas, ir per j£ nesimato saul¢s. Ta¦iau
ar tai rei§kia, kad saul¢s apskritai n¢ra? Jos nematyti, nes prie§ młs¤
akis tvyro rłko skraist¢. Ta¦iau jei jłs nusi¤site telegram £ kit pasaulio gal , i§ ten jums atsakys: ÀSaul¢ yra, mes j matome. Ji akinan¦iai
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spindi.Ð Taigi, jei jłs neigiate Dievo buvim ar negalite i§siai§kinti savo
santyki¤ su Juo, jums papras¦iausiai stinga ¨ini¤. Tai nerei§kia, kad
Dievo n¢ra. Mums trłksta ¨ini¤. Saul¢ n¢ra u¨stota Ä jos niekas negali
u¨stoti. Nei rłkas, nei debesys, nei migla nepaj¢głs u¨stoti saul¢s. Ji
mil¨ini§ka! Ji daug kart¤ didesn¢ u¨ młs¤ ¸em¡. Debes¤ virtin¢ gali
nusidriekti daugi¤ daugiausiai de§imt, dvide§imt ar §imt myli¤. Tai ar
gali debesys u¨stoti saul¡? Ne, debesys negali u¨stoti saul¢s. Jie u¨stoja
młs¤ akis. Kada ki§k£ puola prie§as ir jis negali apsiginti, ki§kis u¨simerkia ir mano: ÀMano prie§as dingo.Ð Taip ir mes, aptraukti i§orin¢s
Dievo energijos skrais¦i¤, manome: ÀDievas negyvas.Ð
Vie§paties energijos yra trij¤ rł§i¤. Auk§¦iausiojo Vie§paties
energijos aptartos ÀVi‰†u Purƒ†ojeÐ. Jas apra§o Vedos bei Upani‰ados. Parƒsya aktir vividhaiva ryate. [ÀŽvetƒŁvatara Upani‰adÐ 6.8]
akti Ä tai ÀenergijaÐ. Vie§pats valdo £vairialypes energijas. Vedose
sakoma: ÀDievas neturi kas daro.Ð Mes turime dirbti, nes kitaip nei§gyvensime: mums reikia valgyti, mes norime malonum¤, o kam Dievui
dirbti? Dievui nereikia dirbti. Kod¢l gi sakome, kad Dievas sukłr¢
visat ? Argi tai ne darbas? Ne. Kaip tada visa tai £vyko? ³vairialyp¢s
Dievo energijos yra tokios galingos, kad veikia pa¦ios ir yra kupinos
i§minties. Visi matome, kaip g¢l¢ auga ir pra¨ysta £vairiausiom spalvom: vienoje ir kitoje pus¢je d¢mel¢s, o §onai vienas u¨ kit baltesni.
Tokia meni§ka simetrija błdinga ir drugeliui. Taigi viskas nuda¨oma, bet taip tobulai ir greitai, jog mes nepastebime, kaip tai £vyksta.
Mes nesuprasime, kaip tai padaroma, bet t darb atlieka Vie§paties
energija.
¸mon¢s stokoja ¨ini¤, tod¢l ir sako, kad Dievas mir¡s, kad Dievo
n¢ra ir kad młs¤ su Juo niekas nesieja. Toks m stymas lygintinas su
m stymu ¨mogaus, kur£ aps¢do §m¢klos. Aps¢stasis paisto visokiausius niekus, taip ir mes, apgaubti iliuzin¢s Dievo energijos skrais¦i¤,
sakome, kad Dievas mir¡s. Bet tai netiesa. Tod¢l mes błtinai turime
giedoti §vent vard , kuris i§valo młs¤ §ird£. Taikykite §£ paprast
Hare K‚‰†a mantros kartojimo metod . Visur Ä §eimoje, klube, namie,
kelyje Ä giedokite ÀHare K‚‰†aÐ, ir tamsa, gaubianti jłs¤ §ird£ ir slepianti tikr j jłs¤ esm¡, i§sisklaidys. Tada jłs gal¢site suprasti savo
tikr j£ prigimtin£ błv£.
Vie§pats Caitanya Mahƒprabhu mums rekomendavo: ceto-darpa†amƒrjanam. Mƒrjanam rei§kia ÀvalytiÐ, o darpa†am Ä ÀveidrodisÐ.
·irdis Ä tai veidrodis. Ji yra tarsi fotoaparatas. Kaip fotoaparatas fik280
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suoja £vairiausius dienos ir nakties vaizdus, taip młs¤ §irdis fiksuoja
vaizdus ir saugo juos pas mon¢je. Psichologai tai ¨ino. ·irdis u¨fiksuoja daugyb¡ vaizd¤, ir jie u¨temdo §ird£. Mes ne¨inome, kada tai
prasid¢jo, bet tai yra faktas: s lytis su materija pasl¢p¢ nuo młs¤ tikr j młs¤ esm¡. Tod¢l ceto-darpa†a-mƒrjanam Ä błtina i§valyti savo
§ird£. I§valyti §ird£ galima £vairiais błdais Ä jŠƒna, yoga, meditacija,
dorovinga veikla. Karma taip pat valo §ird£. Jei ¨mogus gyvena dorovingai, jo §irdis palengva apsivalo. Ir nors §ie metodai §ird¨iai apvalyti
ir rekomenduojami, juos taikyti §iame am¨iuje labai sunku. Filosofinio pa¨inimo kelias reikalauja tapti apsi§vietusiu mokslo vyru, perskaityti daugyb¡ knyg¤, bendrauti su profesoriais bei mokslininkais
ir atsid¢ti apm stymams. Reikia surasti ¨mog¤, kuris pamat¢ §vies .
Tokia yra filosofinio pa¨inimo metodo esm¢.
Rekomenduojamas ir meditacijos błdas. ¸mogus tur¢t¤ klausti
sav¡s: ÀKas a§?Ð Pagalvokime: ar a§ kłnas? Ne. Ar §is pir§tas? Ne.
Tai mano pir§tas. Galvodami apie savo koj , suvokiame: ÀO, tai mano
koja.Ð Taip paai§k¢ja, kad viskas yra ÀmanoÐ. O kur esu Àa§Ð? Viskas
mano, bet kurgi tasai Àa§Ð? Ie§kodamas savojo Àa§Ð, ¨mogus medituoja. Tikroji meditacija rei§kia vis¤ jutim¤ sutelkim min¢tuoju błdu.
Ta¦iau §is meditacijos metodas labai sunkus. Reikia suvaldyti jutimus. Jie traukia mus prie i§orinio pasaulio, o juos błtina nukreipti £
vid¤ ir steb¢ti save. Tam skirta yogos sistema, kuri sudaro a§tuonios
pakopos. Pirmoji Ä valdyti jutimus, laikantis reguliatyvi¤j¤ princip¤.
Po to Ä s¢d¢jimo pozos, kurios padeda sutelkti prot . Jei s¢d¢si sulink¡s, susikaupti nepavyks. Błtina s¢d¢ti tiesiai. Po to Ä kv¢pavimo valdymas, paskui Ä meditacija, ir galiausiai Ä samƒdhi. Ta¦iau §iandien
§itai labai sunku atlikti. Niekas nesugeba i§ karto padaryti visk kaip
reikia. Vadinamosios §iuolaikin¢s yogos pratybos Ä labai fragmenti§kos, £ jas £eina tik s¢d¢jimo pozos ir keletas kv¢pavimo pratim¤. Taip
tobulumo nepasieksi.
Tikr j£ yogos metod §iame am¨iuje labai sunku praktikuoti, nors
j£ Vedos ir rekomenduoja. Galima pam¢ginti £gyti ¨ini¤ ir filosofiniais
samprotavimais: ÀTai yra Brahmanas, o tai Ä ne Brahmanas. Tad kas
yra Brahmanas? Kas yra dvasin¢ siela?Ð Tokie empiriniai filosofiniai
samprotavimai taip pat Ved¤ rekomenduojami, ta¦iau §iame am¨iuje
jie beprasmi§ki.
Tod¢l Caitanya Mahƒprabhu (ne tik Caitanya Mahƒprabhu, bet ir
Ved¤ ra§tai) sako:
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harer nƒma harer nƒma
harer nƒmaiva kevalam
kalau nƒsty eva nƒsty eva
nƒsty eva gatir anyathƒ
Kalau rei§kia À§iame am¨iujeÐ. Nƒsty eva, nƒsty eva, nƒsty eva Ä triskart nƒsty eva. Eva rei§kia ÀtikraiÐ, o nƒsti Ä ÀneÐ. ÀTikrai ne, tikrai
ne, tikrai neÐ. K gi rei§kia Ä Àtikrai neÐ? Ne£manoma pa¨inti sav¡s
karmos metodu. Tai pirmasis Àtikrai neÐ. Ne£manoma pa¨inti sav¡s
jŠƒnos metodu. Tai antrasis Àtikrai neÐ. Ne£manoma suvokti sav¡s
yogos metodu. Tikrai ne. Kalau. Kalau rei§kia À§iame am¨iujeÐ. Kalau
nƒsty eva nƒsty eva nƒsty eva gatir anyathƒ. ·iame am¨iuje tikrai
ne£manoma s¢kmingai praktikuoti n¢ vieno i§ §i¤ trij¤ metod¤. O
koks metodas tada rekomenduojamas? Harer nƒma harer nƒma harer
nƒmaiva kevalam. ÀTiesiog kartoti Hare K‚‰†a mantr .Ð Kevalam rei§kia ÀtiktaiÐ. Papras¦iausiai kartokite ÀHare K‚‰†aÐ. Tai pats lengviausias ir tauriausias błdas. J£ rekomenduoja §ventra§¦iai, jis lengviausiai
£gyvendinamas ir autoritetingas. Tod¢l i§bandykite j£. I§bandykite j£,
kad ir kokia błt¤ jłs¤ błkl¢. Kartokite mantr . Tai nereikalauja joki¤
i§laid¤, jłs nieko neprarasite. Mes nekartojame koki¤ nors slapt¤
mantr¤. Ne, §i mantra prieinama visiems. Kartodami j , jłs i§valysite
savo §ird£.
Materialiame pasaulyje niekas nenori kent¢ti, bet kan¦ios ateina
savaime. Jos u¨klumpa netik¢tai, tarsi mi§ko gaisras, kylantis net ir
ne£¨iebus degtuko. Niekas nenori karo, bet karai kyla. Niekas nenori
badauti, bet badas ateina. Niekas nenori, kad prasid¢t¤ epidemijos,
ta¦iau jos prasideda. Niekas nenori kovoti, bet kova nepaliaujamai
vyksta. Niekas nenori nesusipratim¤, bet jie £vyksta. Kod¢l? Tai tarsi
siau¦iantis mi§ke gaisras. Jo neu¨gesins ugniagesi¤ ma§inos. ³sisiaut¢jusio problem¤ gaisro neu¨gesins tariamasis mokslo progresas. Ne, tai
ne£manomas dalykas. Mi§ko gaisro neu¨gesins nei gaisrin¢ ma§ina, nei
kibirai vandens Ä taip ir młs¤ gyvenimo problem¤ ne£manoma i§spr¡sti
materialiais błdais.
Pavyzd¨i¤ yra daug. Prahlƒda Mahƒrƒja sako: ÀBrangus Vie§patie,
nei t¢vas, nei motina negali visi§kai apsaugoti savo vaik¤.Ð Jie rłpinasi savo vaikais Ä tokia j¤ pareiga. Ta¦iau jie neapsaugos vaik¤ visais
atvejais. Kai gamtos d¢sniai pareikalaus gr ¨inti jiems vaik , t¢vai
negal¢s jo apsaugoti. Tod¢l nors ir sakome, jog t¢vas ir motina yra
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vaik¤ serg¢tojai, taip i§ tikr¤j¤ n¢ra. Jei ¨mogus laivu plaukia per vandenyn ir mano, kad jis labai patogiai £sitais¢ kajut¢je, ar tai j£ apsaugos? Ne, jis vis tiek gali nusk¡sti. Dangumi skrenda puikus l¢ktuvas,
ir visi keleiviai jau¦iasi saugłs, ta¦iau l¢ktuvas staiga ima ir sudł¨ta.
Tai, kas materialu, negali młs¤ apsaugoti. Tarkim, ¨mogus susirgo. Jis
gali kreiptis £ ger gydytoj , kuris jam i§ra§ys ger¤ vaist¤, bet tai dar
nebłtinai rei§kia, kad ligonis pasveiks. Tad kas gi yra patikimiausia
garantija? Prahlƒda Mahƒrƒja sako: ÀMano brangus Vie§patie, jei Tu
nuo ko nors nusigr¡¨i, jo niekas neapsaugos.Ð
·iuos ¨od¨ius patvirtina młs¤ kasdienin¢ patirtis. Mes galime i§rasti daugyb¡ błd¤, kaip spr¡sti savo problemas, kurias sukuria materialios gamtos d¢sniai, bet to nepakanka. Taip mes niekada nei§spr¡sim
vis¤ problem¤ ir nerasime tikro palengv¢jimo. Tai faktas. Tod¢l K‚‰†a
ÀBhagavad-gŒtojeÐ pa¨ymi: ÀMƒyƒ, i§orin¢ energija, yra labai stipri. Jos
niekas negali nugal¢ti. Tai padaryti i§ esm¢s ne£manoma.Ð Kaipgi tada
i§siver¨ti i§ §ios materialios gamtos? K‚‰†a sako: ÀApsiginti nuo materialios gamtos antpuoli¤ galima labai paprastai Ä atsidavus Man.Ð Ir
tai faktas. Tod¢l, kad su¨inotum¢m apie savo santykius su Dievu, mes
turime i§valyti savo §ird£.
ÀKa‡ha Upani‰adÐ teigia: nityo nityƒnƒ„ cetana cetanƒnƒm.
Auk§¦iausiasis Absoliutus Dievo Asmuo (Absoliuti Tiesa) yra
am¨inas. Am¨inas Dievas Ä am¨ini ir mes. Ta¦iau Vedos pa¨ymi,
kad Jis yra pati auk§¦iausia gyva esyb¢. Jis Ä gyvas. Jei Jis nebłt¤
gyvas, kaip §is pasaulis jud¢t¤? ÀBhagavad-gŒtojeÐ K‚‰†a sako: ÀViskas
vyksta Man pri¨iłrint.Ð Ir Biblijoje pasakyta: ÀDievas sukłr¢.Ð Tai
faktas. Dabar teigiama, kad kadaise egzistavo tam tikras med¨iagos
gumulas, ir po to viskas £vyko, ta¦iau tai netiesa. Vedose pateikti
tikri faktai, tereikia atmerkti akis, kad prareg¢tume. Ceto-darpa†amƒrjanam. Toks yra młs¤ §ird¨i¤ valymo metodas. I§val¡ savo §irdis,
suvoksime, k sako K‚‰†a ir Vedos. Mums reikia apsivalyti. Jei gelta
sergan¦iam ¨mogui duosite ledinuk , jis pasakys, kad saldainis labai
kartus. Bet argi saldainis kartus? Ne, jis labai saldus. Be to, saldainis dar ir vaistas nuo geltos. J£ kaip vaist rekomenduoja §iuolaikinis
mokslas, taip pat ir Ved¤ ra§tai. Taigi, su¦iulp¡ daug ledinuk¤, mes
i§gysime nuo geltos. O i§gij¡s nuo geltos ¨mogus sako: ÀO, kaip saldu!Ð
Taigi nłdienos bedievi§kos civilizacijos gelt tegalima i§gydyti, kartojant ÀHare K‚‰†aÐ. I§ prad¨i¤ jums gal ir bus kartoka, bet darydamas
pa¨ang pajusite, kaip tai malonu.
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Kai tik ¨mogus suvokia, kas jis ir kokie jo santykiai su Dievu, jis
tampa laimingas. Mes ken¦iame d¢l to, kad save tapatiname su materialiu pasauliu. ·tai kod¢l mes nelaimingi. Nerimas ir baim¢ persekioja
mus tod¢l, kad klystame, tapatindami save su materialiuoju pasauliu.
Anks¦iau a§ sakiau, kad tas, kuris save tapatina su kaul¤ ir odos mai§u,
yra ne geresnis u¨ gyvul£. Taigi, kartojant ÀHare K‚‰†aÐ, atsikratoma
neteisingo sav¡s supratimo. I§valyti §ird£ Ä tai suprasti, kad tu nepriklausai materialiam pasauliui. Aha„ brahmƒsmi: a§ esu dvasin¢ siela.
Kol ¨mogus priskiria save Anglijai, Indijai ar Amerikai, tol j£ reikia
laikyti nei§man¢liu. ·iandien jłs anglas, nes gim¢te Anglijoje, bet kit
gyvenim galite ir negimti Anglijoje, gal jłs gimsite Kinijoje, Rusijoje
ar kurioje nors kitoje §alyje. O gal jłs i§vis negausite ¨mogaus kłno.
·iandien jłs Ä nacionalistas, didis savo §alies patriotas, bet rytoj savo
§alyje jłs galite gimti karve, gabenama £ skerdykl .
Taigi mes tur¢tume ai§kiai suvokti, kas esame. Caitanya Mahƒprabhu sako, kad visos gyvos błtyb¢s i§ esm¢s yra am¨ini Dievo tarnai. Kas
m sto: ÀMano rłpestis Ä tarnauti Dievui, tarnauti kam nors kitam a§
ne£pareigotasÐ, tas i§sivaduoja. Jo §irdis nedelsiant i§sivalo, ir jis i§sivaduoja. Po to ¨mogui baigiasi visi jo rłpes¦iai ir vargai §iame pasauly,
nes jis ¨ino: ÀA§ esu Dievo tarnas. Dievas mane apsaugos. Kam man
dar ka¨kuo rłpintis?Ð Jis tarsi vaikas, kuris ¨ino, kad juo pasirłpins
mama ir t¢tis. Jis Ä laisvas. Jei jis l£st¤ prie ugnies, mama j£ persp¢t¤:
ÀBrangus vaikeli, nudegsi.Ð Mama nenuleid¨ia nuo jo aki¤. Tai kod¢l
mums nepasikliovus Dievu? Juk Jis ir taip mus globoja.
¸mon¢s eina £ ba¨ny¦i ir meld¨iasi: ÀDieve, duok mums duonos
kasdienin¢s.Ð Ir i§ ties¤, jei Dievas mums jos neduot¤, mes negal¢tum¢m gyventi. Tai faktas. Vedos irgi sako, kad Auk§¦iausiasis Asmuo
vienas patenkina vis¤ gyv¤ esybi¤ visus poreikius. Dievas visus aprłpina maistu. Mes, ¨mon¢s, susiduriame su ekonomin¢mis problemomis,
o ar turi problem¤ kitos, ne ¨moni¤ visuomen¢s? Pauk§¦i¤ visuomen¢je ekonomini¤ problem¤ n¢ra. Ekonomini¤ problem¤ netenka spr¡sti
ir ¨v¢rims. Egzistuoja 8 400 000 gyvyb¢s rł§i¤, ir ¨mon¢s tesudaro labai
ma¨ j¤ dal£. ¸mon¢s patys susikłr¢ problemas: k valgyti, kur miegoti, kaip poruotis ir apsiginti. Mums tai Ä problemos, bet daugumai
błtybi¤ Ä ¨uvims ir kitiems vandens gyviams, augalams, vabzd¨iams,
pauk§¦iams, ¨v¢rims ir milijonams kit¤ gyv¤ padar¤ Ä §ios problemos
neegzistuoja. Jie taip pat yra gyvos esyb¢s. Nemanykite, kad jie kitokie negu mes. Netur¢tume manyti, kad tik mes Ä ¨mon¢s Ä esame
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gyvos esyb¢s, o visi kiti Ä negyvi. Kas gi tas błtybes aprłpina maistu ir
duoda pastog¡? Dievas. Augalai ir gyvłnai neina £ darb . Jie nelanko
universitet¤, kad gaut¤ technin£ i§silavinim ir u¨sidirbt¤ pinig¤. Tad
kaipgi jie prasimaitina? Juos aprłpina Dievas. Dramblys su¢da §imtus
svar¤ maisto. Kas j£ aprłpina? Ar jłs rłpinat¢s, kad błt¤ pamaitinti
drambliai? Drambli¤ Ä milijonai. Kas juos aprłpina?
Tad ar ne geriau pripa¨inti, kad mus aprłpina Dievas, negu manyti:
ÀDievas mir¡s. Kokia prasm¢ eiti £ ba¨ny¦i ir pra§yti J£ duonos?Ð
ÀBhagavad-gŒtƒÐ teigia: ÀPas K‚‰† ateina keturi¤ tip¤ ¨mon¢s: ken¦iantys, stokojantys pinig¤, i§mintingieji ir smalsuoliai.Ð Smalsuoliai,
i§mintingieji, ken¦iantys ir stokojantys pinig¤ Ä §ie keturi¤ klasi¤
¨mon¢s kreipiasi £ Diev . ÀBrangus Vie§patie, a§ i§alkau. Duok man
duonos kasdienin¢s.Ð Puiki malda. Taip £ Diev besikreipiantys ¨mon¢s
vadinami suk‚tina‹. Suk‚tŒ rei§kia ÀdorovingasÐ. Dievui besimeld¨iantys ¨mon¢s yra dorovingi. Nors jie pra§o pinig¤ ir duonos, visgi laikomi
dorovingais, nes kreipiasi £ Diev . Tuo tarpu kiti Ä visi§ka doroving¤j¤ prie§ingyb¢ Ä yra du‰k‚tina‹, nedor¢liai. K‚tŒ rei§kia Àpagarbos
vertasÐ. Ta¦iau ¨odis du‰k‚tŒ pa¨ymi, kad savo j¢gas nedor¢liai naudoja neteisingai Ä griovimui. ·tai ¨mogus sukłr¢ atomin£ ginkl . Jis
turi intelekt , bet jo intelektas panaudojamas neteisingai. Jis sukłr¢
ka¨k siaubingo. Sukurkite k nors, kas padaryt¤ ¨mog¤ nemirting .
Kokia prasm¢ kurti tai, kas akimirksniu pra¨udys milijonus ¨moni¤?
Jie ir taip mirs Ä §iandien, rytoj ar po §imto met¤. Tad k gi mokslininkai pasiek¢? Sukurkite priemoni¤, kad ¨mogus staiga nemirt¤,
kad jis nesirgt¤ ir nesent¤. Tai jau błt¤ §is tas. Bet du‰k‚tinos niekada neatsigr¡¨ia £ Diev . Jie niekada nesistengia suvokti Dievo ir savo
pastangas kreipia neteisinga linkme.
Grubłs materialistai, kuriems j¤ ry§ys su Dievu nerłpi, ÀBhagavadgŒtojeÐ vadinami mˆhomis. Mˆha rei§kia ÀasilasÐ. Tie, kurie dien
nakt£ i§sijuos¡ dirba d¢l pinig¤, lyginami su asilais. Kasdien jie valgo
tuos pa¦ius keturis capƒtŒ [rupi¤ kvietini¤ milt¤ paplot¢lius] ir dirba
beprasm£ darb , kad u¨sidirbt¤ tłkstan¦ius doleri¤. Dar kita kategorija vadinama narƒdhamomis. Narƒdhama rei§kia À¨emiausias i§
¨moni¤Ð. ¸mogaus gyvyb¢s forma skirta suvokti Diev . ¸mogui duota
teis¢ pam¢ginti suvokti Diev . Tik tas, kuris pa¨£sta Brahman , Diev ,
vadinamas brƒhma†u. ·tai koki pareig mums u¨krauna ¨mogaus
gyvyb¢s forma. Kiekviena visuomen¢ turi tam tikr sistem , vadinam ÀreligijaÐ, kuri leid¨ia pa¨inti Diev . Nesvarbu, ar tai krik§¦iony285
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b¢, ar islamas, ar induizmas. Tai neturi reik§m¢s. Vis¤ j¤ paskirtis
viena Ä suvokti Diev ir savo ry§£ su Juo. Tik tiek. Tokia yra ¨moni¤
priederm¢, ir jei ¨moni¤ bendrija §ios priederm¢s nepaiso, ji tampa
gyvuli¤ banda. Gyvuliai neapdovanoti geb¢jimu suvokti, kas yra Dievas
ir kokie santykiai su Dievu juos sieja. Jiems terłpi viena Ä pa¢sti,
pamiegoti, patenkinti lytin£ instinkt ir apsiginti. Jei ir mums terłpi §ie
keturi dalykai, tai kas mes esame? Gyvuliai. Tod¢l ÀBhagavad-gŒtojeÐ
pasakyta, kad tie, kurie praleid¨ia prog suvokti Diev , yra À¨emiausi i§ ¨moni¤.Ð Jie nu¢jo evoliucijos keli per visus 8 400 000 gyvyb¢s
rł§i¤, kol gavo ¨mogaus kłn , ir vis d¢lto savo gyvenim panaudoja
ne Dievui suvokti, o savo gyvuli§kiems poreikiams tenkinti. Tod¢l jie
ir yra narƒdhamos, ¨emiausi i§ ¨moni¤. Kita kategorija ¨moni¤ Ä tie,
kurie labai did¨iuojasi savo ¨iniomis. Bet argi tai ¨inios? ÀDievo n¢ra.
A§ esu Dievas.Ð Tikr sias j¤ ¨inias pasiglem¨¢ mƒyƒ. Jei jie yra Dievas,
kaip gi jie virto §unimis? Yra labai daug argument¤, kurie paneigt¤
j¤ £sitikinimus, bet jie neigia Diev , ir tiek. Tai ateizmas. Kadangi jie
pasuko ateizmo keliu, jie nebegali pasiekti tikrojo pa¨inimo. Tikroji
i§mintis Ä suprasti, kas yra Dievas ir kokie santykiai mus su Juo sieja.
Jei ¨mogus to ne¨ino, vadinasi, jo i§mint£ pasiglem¨¢ mƒyƒ.
Taigi, jei norime suvokti savo ry§£ su Dievu, turime visas galimybes.
Yra knygos, ¨inios, tad kod¢l tuo nepasinaudojus? Visi tur¢t¤ pasinaudoti §iomis ¨iniomis. Pasistenkite suprasti, k teigia ÀBhagavadgŒtƒÐ ir kiti Ved¤ ra§tai: Dievas didis, ir nors kokybi§kai mes Jam
prilygstame, esame labai menki prie§ J£. Vandenynas ir vandens la§elis kokyb¢s prasme nesiskiria, ta¦iau druskos kiekis vandens la§elyje
ir vandenyne nevienodas. Kokyb¢s prasme jie vienodi, bet savo kiekiu
skiriasi. Taip ir Dievas yra visagalis, o mes teturime dal£ Jo galios.
Dievas sukuria visk , o mes temokame sukurti ma¨us skraidymo aparatus Ä tarsi ma¨y¦ius vaik¤ ¨aisliukus. O Dievas gali sukurti milijonus
planet¤, skriejan¦i¤ erdve. ·tai k gali Dievas. Jłs nepaj¢gsite sukurti jokios planetos. Net jei ir sukurtum¢t planet , kas i§ to? Ir taip
egzistuoja milijonai planet¤, kurias sukłr¢ Dievas. Ta¦iau sugeb¢jimas
kurti błdingas ir jums. Dievas turi gali ir jłs turite gali . Bet Jo galia
tokia mil¨ini§ka, kad jłsi§k¢ negali net lygintis su ja. Jei jłs sakote: ÀA§
esu DievasÐ, kalbate kvailystes. Jłs galite skelbtis Dievu, bet k nepaprasto esate padar¡s, kad tur¢tum¢t teis¡ tai tvirtinti? Taip tvirtina tik
nei§man¢liai. Kas save laiko Dievu, to i§mint£ pasiglem¨¢ mƒyƒ. Taigi
Dievas yra didis, o mes esame labai ma¨i Ä toks santykis tarp młs¤ ir
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Dievo. ÀBhagavad-gŒtojeÐ K‚‰†a ai§kiai pasak¢: ÀVisos gyvos esyb¢s Ä
neatsiejamos Mano dalel¢s. Kokyb¢s prasme jos tapa¦ios Man, bet
kiekyb¢s prasme mes skiriam¢s.Ð Taigi mes esame tapatłs Jam, bet
kartu ir skiriam¢s nuo Jo. Toks młs¤ santykis su Dievu. Mes tapatłs
Jam, nes turime t¤ pa¦i¤ bruo¨¤, kaip ir Jis. Ta¦iau, kruop§¦iai save
i§tyr¡, suprasime, kad nors mes turime kelet t¤ nuostabi¤ bruo¨¤,
Dievas j¤ turi nepalyginamai daugiau.
Mes negalime tur¢ti to, ko neturi Dievas. Tai ne£manoma. Tod¢l
ÀVedƒnta-słtraÐ pa¨ymi, kad visa tai, k mes turime, yra Dievuje.
Viskas kyla i§ Dievo. Ir mes, kaip labai ma¨os dalel¢s, esame am¨ini
Jo tarnai. Tokie młs¤ savitarpio santykiai. Ir materialiame pasaulyje, kasdieniniame savo gyvenime, mes £sitikiname, kad vienas ¨mogus
tarnauja kitam, nes pastarasis yra vir§esnis u¨ j£ ir gali mok¢ti ger
atlyginim . Tad per§asi natłrali i§vada, kad młs¤ pareiga Ä tarnauti
Dievui, nes esame labai ma¨i. Mes neturime kit¤ pareig¤. Visi mes Ä
skirtingos ir neatsiejamos pirmaprad¢s esyb¢s dalel¢s.
Sraigtelis mechanizme yra svarbus tuo, kad dirba kartu su visa
ma§ina. Bet kai sraigtelis i§ mechanizmo i§imamas arba i§brokuojamas Ä jis niekam nebetinka. Kol mano pir§tas yra §io kłno dalis ir
jam tarnauja, jis vertas milijon¤ doleri¤. Bet ko jis bus vertas, atskirtas
nuo kłno? Absoliu¦iai nieko. Taip ir młs¤ santykiai su Dievu: mes
esame ma¨elyt¢s Jo dalel¢s, tod¢l młs¤ pareiga Ä susieti su Dievu
savo energijas ir bendradarbiauti su Juo. Toks yra młs¤ ry§ys su
Dievu. Kitaip mes neturime jokios vert¢s. Mes atkirsti nuo Jo. Kai
pir§to nebegalima i§gelb¢ti, gydytojas sako: ÀDeja, jums teks amputuoti
pir§t . Antraip infekcija i§plis po vis kłn .Ð Taip ir mes Ä kai tik
tampame bedieviais, nutrłksta młs¤ santykiai su Dievu ir mes ken¦iame materialiame pasaulyje. Jei mes pabandysime v¢l susijungti su
Auk§¦iausiuoju Vie§pa¦iu, młs¤ santykiai su Juo bus atkurti.
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Meil¢. Dainiai auk§tina j giesm¢mis, poetai kuria apie j eiles, o
ra§ytojai ra§o ilgiausius romanus. Kine ir televizijoje Ä vien tiktai meil¢s
tema. Bet ar §i meil¢ tikra? ·iame es¢ rŒla Prabhupƒda £rodo, kad meil¢
materialiame pasaulyje yra iliuzin¢ ir Ä kaip ir visa kita ¦ia Ä laikina. Ir
vis d¢lto egzistuoja Àtobula meil¢Ð, apie kuri pasaulie¦iai romantikai
nieko ne¨ino.
Jei gle¨nas atsidavimo tarnybos daigelis rłpestingai pri¨iłrimas, po
kurio laiko jis sunokina tyros meil¢s Dievui vaisi¤. Tyra meil¢ Dievui Ä
tai meil¢, kurios netemdo nei materialios naudos, nei savitikslio filosofinio pa¨inimo, nei karmin¢s veiklos §e§¢lis. Tyra meil¢ Ä tai ¨inojimas: ÀDievas yra didis, o a§ Ä neatsiejama Jo dalel¢. Tod¢l Jis yra
auk§¦iausias mano meil¢s objektas.Ð Toks suvokimas Ä did¨iausias
¨mogaus gyvenimo tobulumas ir galutinis vis¤ sav¡s pa¨inimo keli¤
tikslas. ÀDievas Ä vienintelis mylimasis, K‚‰†a Ä vienintelis meil¢s
vertas objektas.Ð Jeigu ¨mogus tai supranta, jis pasiekia gyvenimo
tobulum . Patyr¡s transcendentini¤ santyki¤ su K‚‰†a skon£, ¨mogus
pajunta tikr j laim¡. Tuomet atsidavimo augal¢lis tampa tiek apsaugotas, kad, £sitv¢rus £ j£, galima pasiekti i§kiliausi tiksl . Ry¨tingai
kopiant £ med£, ilgainiui galima pasiekti pa¦i vir§łn¡. Analogi§kai, jei
¨mogus, £sitv¢r¡s atsidavimo augalo, sugeb¢s patirti meil¡ Dievui, jis
pasieks transcendentin¡ K‚‰†os buvein¡ ir tiesiogiai bendraus su Juo,
kaip mes su jumis. Tai nekelia abejoni¤.
Dievas n¢ra prasimanytas ar £sivaizduojamas. Jis toks pat realus kaip
ir mes su jumis. (Ties sakant, mes esame iliuzijos vald¨ioje. Mes gyvename taip, tarsi młs¤ kłnas błt¤ tikrasis młs¤ Àa§Ð, nors jis ir ne realyb¢, o tik laikina aprai§ka.) Mes dr£stame manyti, kad Dievo n¢ra arba
kad Jis neturi pavidalo. Tokius spekuliatyvius sp¢jimus lemia menkos
młs¤ ¨inios. Vie§pats K‚‰†a ir Jo buvein¢ egzistuoja; £ j galima patekti, joje galima susitikti ir bendrauti su Vie§pa¦iu. Tai faktas. Dvasinis gyvenimas Ä tai bendravimas su Auk§¦iausiuoju Vie§pa¦iu, am¨ina
palaimos ir ¨inojimo kupina błtis. O am¨inas bendravimas su Vie§pa288
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¦iu Ä tai ¨aidimai, §okiai Jo draugijoje ir meil¢ Jam. K‚‰†a gali tapti
net jłs¤ vaiku Ä viskuo, kuo jłs tik panor¢tum¢t.
Svarbiausi santykiai su K‚‰†a yra penkeriopi: pasyvłs, tarno, draugo,
t¢v¤ ir mylim¤j¤ santykiai. Karv¢s K‚‰†os buvein¢je taip pat yra i§sivadavusios sielos. Jos vadinamos surabhi. Daugyb¢je garsi¤ paveiksl¤
vaizduojama, kaip K‚‰†a myli karves, jas glamon¢ja ir bu¦iuoja. ·ie
pasyvłs santykiai su K‚‰†a vadinasi ƒnta. Didesn¢s laim¢s u¨ t , kuri
teikia K‚‰†os prisilietimas, surabhi karv¢ms n¢ra.
Kiti bhaktai link¡ tarnauti. Jie galvoja: ÀK‚‰†a nori atsis¢sti. A§
paruo§iu Jam viet . K‚‰†a nori valgyti. A§ atne§iu Jam kok£ gard¢s£.Ð Ir jie daro visk , ko reikia. Dar kiti bhaktai su K‚‰†a ¨aid¨ia kaip
su draugu, kaip lygłs su lygiu. Jie ne¨ino, kad K‚‰†a Ä Dievas. Jiems
K‚‰†a Ä mylimiausias draugas, kurio jie n¢ akimirkai negali u¨mir§ti.
Jie dien ir nakt£ prisimena K‚‰† . Nakt£ jie sapnuoja: ÀRytoj a§ eisiu
¨aisti su K‚‰†a.Ð O ryte jie eina prie K‚‰†os nam¤ ir laukia netoliese,
kol K‚‰†os mama, prie§ i§leisdama su draugais £ ganyklas, J£ papuo§.
K‚‰†alokoje (K‚‰†os buvein¢je) n¢ra kitoki¤ u¨si¢mim¤. Ten n¢ra
pramon¢s, niekas neskuba £ darb Ä ten toki¤ nereikaling¤ dalyk¤
n¢ra. K‚‰†alokoje netrłksta pieno bei sviesto, ir visi ten valgo ligi
soties. K‚‰†a labai myli Savo draugus ir kartais pavagia jiems sviesto.
I§daigos su sviestu Jam teikia did¨iausi malonum . Toks gyvenimas
i§ ties¤ galimas, ir jis £kłnija błties tobulum . Mes tur¢tume kar§tai
trok§ti pasiekti §i tobul błties pakop . Jai pasiekti ir skirtas K‚‰†os
s mon¢s metodas.
Ta¦iau kol ¨mog¤ saisto bent menkiausias prisiri§imas prie materialaus pasaulio, jam tenka błti ¦ia. K‚‰†a labai grie¨tas. Jis ne£sileid¨ia £ Savo palyd n¢ vieno, kurio s mon¡ temdo bent menkiausias
materialios błties §e§¢lis. Bhakti turi błti laisva nuo materialios ne§varos. Nereikia manyti, kad Àa§ esu labai mokytas ir per abstrak¦ius
samprotavimus i§siai§kinsiu, kas yra Absoliuti Tiesa.Ð Tai tikri niekai.
Galima be galo be kra§to samprotauti ir vis tiek niekada neprieiti prad¨i¤ prad¨ios. ÀBrahma-sa„hitojeÐ pasakyta: ÀMilijon¤ milijonus met¤ galima samprotauti apie Absoliu¦i Ties ir vis tiek Ji
nebus atrasta.Ð Galima trłnyti §iame pasaulyje ir sk¡sti apm stymuose, ta¦iau §is kelias niekur neveda. Vienintelis teisingas kelias Ä tai
bhakti-yoga.
Vie§pats Caitanya pa¨ymi, kad atsidavimo tarnyba K‚‰†ai yra did¨iausias gyvenimo tobulumas ir prie§ j visi kiti dalykai, kuri¤ ¨mon¢s
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vaikosi §iame materialiame pasaulyje, t¢ra vandens purslai. Da¨niausiai
¨mon¢s tampa religingi, nes trok§ta maloni¤. Jie sako: ÀA§ induistasÐ,
ÀA§ krik§¦ionisÐ, ÀA§ ¨ydasÐ, ÀA§ musulmonas.Ð ÀA§ esu tas, anas,
tod¢l negaliu pakeisti savo religijos, a§ negaliu pripa¨inti K‚‰†os.Ð Tai
vadinama religingumu, dharma. Taip materialisti§kai, sektanti§kai suprasdami religij , jie trłnys ¦ia, materialiame pasaulyje, £sitv¢r¡ apeig¤
ir tik¢jimo. ¸mon¢s £sitikin¡, jog, laikydamiesi savo religijos norm¤, jie
pasieks materiali gerov¡. ¸inoma, jei ¨mogus i§tikimas kuriam nors
religiniam tik¢jimui, materialłs patogumai jam bus suteikti.
Kod¢l ¨mon¢s taip trok§ta materialios gerov¢s? Kad patenkint¤ jutimus. ¸mon¢s mano: ÀA§ gausiu ger ¨mon , tur¢siu nuostabi¤ vaik¤,
u¨imsiu labai auk§t pad¢t£. A§ tapsiu prezidentu. A§ błsiu ministras
pirmininkas.Ð Visa tai jutiminiai malonumai. O kai jie patiria nusivylim ir £sitikina, kad turtai ir prezidento pareigos neatne§a jiems laim¢s,
tada, persisotin¡ lytinio gyvenimo malonumais, ¨lugus visoms j¤ svajon¢ms, jie arba griebiasi LSD*, arba m¢gina susilieti su tu§tuma. Ta¦iau
ir §ios kvailyst¢s neatne§ laim¢s. Laim¢s reikia ie§koti kitur Ä reikia
ie§koti K‚‰†os. Prie§ingu atveju viskas baigsis s mon¢s u¨temimu nuo
LSD arba klaid¨iojimu beasmen¢s tu§tumos koncepcij¤ labirintuose.
¸mon¢s nusivyl¡. Ta¦iau tai nei§vengiama, kai negyvenama dvasi§kai,
nes ¨mogus i§ prigimties yra dvasin¢ asmenyb¢.
Kaip galima błti laimingam be K‚‰†os? Tarkim, ¨mog¤ i§met¢ £ vandenyn . Ar gali jis ten błti laimingas? Tokia laim¢ ne mums. Jis gali
błti puikus plaukikas, ta¦iau ar ilgam u¨teks j¢g¤ plaukti? Juk ilgainiui jis pavargs ir nusk¡s. Taip ir mes. I§ prigimties mes esame dvasin¢s
esyb¢s. Tad ar galime błti laimingi ¦ia, materialiame pasaulyje? Ne,
tai ne£manoma. Deja, ¨mon¢s m¢gina pasilikti materialiame pasaulyje ir griebiasi £vairiausi¤ laikin¤ priemoni¤, kad likt¤ gyvi. Ta¦iau tas
Àskyli¤ lopymasÐ n¢ra laim¢. Tiems, kurie nori surasti tikr j laim¡,
yra vienas kelias Ä pamilti Diev . Kol mes nemylime K‚‰†os ir, u¨uot
skyr¡ savo meil¡ Jam, nesiliaujame myl¢j¡ kates, §unis, §alis, tautas ir
visuomenes, apie laim¡ negali błti n¢ kalbos. Ta proga Rłpa GosvƒmŒ
pateikia puik¤ pavyzd£. Egzistuoja nema¨a narkotik¤, kurie u¨tvindo
¨mogaus s mon¡ £vairiausiomis svajomis ir haliucinacijomis. Ta¦iau,
pasak Rłpos GosvƒmŒ, kol mes nepabandysime stipriausio narkotiko Ä

* Narkotik¤ rł§is. (Vert. past.)
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meil¢s Dievui, k‚‰†a-premos, Ä tol młs¤ d¢mes£ nei§vengiamai trauks
meditacija, impersonalusis monizmas ir dar daug kas kita.
Caitanya Mahƒprabhu paai§kina, kad meil¡ K‚‰†ai galima pelnyti
tiktai per atsidavimo tarnyb , arba K‚‰†os s mon¡. K‚‰†os tarnystei reikia skirti vis save. Grynasis atsidavimas, auk§¦iausia tobulumo pakopa Ä atsikratyti materiali¤ tro§kim¤, polinkio spekuliatyviems
samprotavimams ir karminei veiklai. Svarbiausias grynojo atsidavimo
principas Ä nieko netrok§ti, i§skyrus nor visi§kai £sis moninti K‚‰† .
Netgi ir ¨inant, kad visi kiti Dievo pavidalai taip pat yra K‚‰†a, reikia
garbinti ne juos, o sutelkti d¢mes£ tik £ K‚‰†os pavidal . K‚‰†a turi
daug pavidal¤, ta¦iau garbinti reikia tiktai K‚‰† su fleita, kok£ J£
matome Rƒdhƒ-K‚‰†os Dievybi¤ poroje. Sutelkite d¢mes£ £ §£ pavidal
ir jłs pamir§ite visas abstrak¦ias sp¢liones bei karmin¡ veikl . K‚‰†os
s mon¡ błtina ugdyti geranori§kai nusiteikus, tai rei§kia, jog tarnauti K‚‰†ai reikia taip, kad §i tarnyst¢ J£ patenkint¤. K‚‰†os s mon¢s
ne£manoma £gyti paties i§galvotais błdais. Ka¨kam gali atrodyti, kad
jis u¨si¢m¡s veikla K‚‰†os s mon¢je, ta¦iau kas jo veikl sankcionavo? Antai ÀBhagavad-gŒtojeÐ Arjuna kai kuriais moral¢s sumetimais
abejojo, kautis jam ar ne. Ta¦iau pad¢t£ jis vertino karmin¢s veiklos
po¨iłriu, o §ios veiklos rezultatai ver¦ia ¨mog¤ d¨iaugtis arba kent¢ti. Jis man¢, kad giminai¦i¤ nu¨udymas tur¢s skaud¨i¤ pasekmi¤, bet
K‚‰†a tokiai nuomonei nepritar¢. Veiksmo ir atoveikio d¢snis, kuris
veikia materialiame pasaulyje, vadinasi karma, bet atsidavimo tarnyba
i§eina u¨ karmos rib¤.
Tyra meil¢ negali tur¢ti joki¤ karmin¢s veiklos, spekuliatyvi¤ samprotavim¤ ar materiali¤ tro§kim¤ priemai§¤. Gryn atsidavimo tarnyb reikia geranori§kai skirti K‚‰†ai. ÀGeranori§kaiÐ rei§kia, kad ji
turi derintis su K‚‰†os norais. K‚‰†a nor¢jo, kad £vykt¤ Kuruk‰etros
mł§is, ir Pats visk suruo§¢. Jis pasak¢ Arjunai: ÀManyk kaip nori,
bet net jeigu tu ir nesikausi, gali błti tikras, kad n¢ vienas i§ ¦ia
esan¦i¤ kari¤ namo nesugr£§, nes visk suruo§iau A§. Jie ¨us ¦ia. Tai
i§ anksto nulemta.Ð Dievo noro niekas negali pakeisti. K‚‰†a pasi¨ymi
dviem savyb¢m: Jis gali ir apsaugoti, ir nu¨udyti. Jei K‚‰†a panori k
nors nu¨udyti, n¢ra j¢gos pasaulyje, kuri apsaugot¤ pasmerkt j£, o jei
K‚‰†a k nors globoja, pasaulyje neatsiras j¢gos, kuri gal¢t¤ nu¨udyti Jo globotin£. K‚‰†os noras Ä lemiamas ir neat§aukiamas. Taigi savo
norus mes turime sieti su K‚‰†os valia. Jei K‚‰†a ko nors £sigeid¨ia,
Jo nor¤ negalima nepaisyti, nes Jis Ä Auk§¦iausiasis Vie§pats. Tod¢l
291

Sav¡s pa¨inimo mokslas
młs¤ pareiga Ä savo veiksmus derinti su K‚‰†os norais, o ne i§sigalvoti, kaip mums veikti, ir tvirtinti: ÀT darb a§ darau K‚‰†os s mon¢je.Ð
Pirmiausia reikia gerai £sitikinti, ar K‚‰†a i§ties nori to, k mes darome.
Autoritetingas ¨inias apie tai, ko nori K‚‰†a, pateikia K‚‰†os atstovas.
Kasdien maldomis mes §loviname dvasin£ mokytoj : ÀJei patenkintas
dvasinis mokytojas, bus patenkintas ir Dievas. O jei mokinys sukelia
dvasinio mokytojo nepasitenkinim , Dievo patenkinti jam nepavyks.Ð
Tod¢l visomis i§gal¢mis reikia stengtis vykdyti dvasinio mokytojo
nurodymus. Juos vykdydami, mes garantuojame sau tobul¢jim . ·tai
tokia ir yra K‚‰†os s mon¢s praktikos geranori§kai nusiteikus esm¢.
A§ atvykau £ Amerik błdamas senyvo am¨iaus ir dabar stengiuosi
mokyti K‚‰†os s mon¢s, nes man taip nurod¢ mano dvasinis mokytojas. Vykdyti jo vali Ä mano pareiga, ir a§ ne¨inau, kas man¡s
laukia: s¢km¢ ar nepasisekimas. Tai nesvarbu. A§ £vykdysiu pareig ,
jei perduosiu jums visk , k i§girdau i§ savo dvasinio mokytojo. Tai
vadinasi geranori§ka K‚‰†os s mon¢s praktika. Kas rimtai nusiteik¡s tobul¢ti, tas turi su¨inoti K‚‰†os vali per K‚‰†os atstov ir laikyti jos £gyvendinim savo gyvenimo tikslu. I§tikimai besilaikan¦iam
§io principo pa¨anga garantuota. Taip kalb¢jo Caitanya Mahƒprabhu, o mano dvasinis mokytojas da¨nai kartojo: ÀDvasinis mokytojas Ä tai skaidri terp¢.Ð Pavyzd¨iui, per §iuos akinius a§ labai gerai
matau raides knygoje, o be akini¤ raid¨i¤ nematy¦iau, nes mano akys
nesveikos. Analogi§kai, netobuli ir visi kiti młs¤ jutimai. Mes negalime matyti Dievo savo akimis, negalime gird¢ti ÀHare K‚‰†aÐ savo
ausimis Ä nieko negalime, jei netarpininkauja dvasinis mokytojas. Kaip
nesveika akis nemato be tarpininko Ä akini¤, taip niekas negali pasiekti Auk§¦iausiojo Vie§paties be Àskaidrios terp¢sÐ, dvasinio mokytojo
pagalbos. ÀSkaidriÐ rei§kia, kad terp¢ turi błti be priemai§¤. Tik per
toki neu¨ter§t terp¡ galima matyti.
Su tyra meile tarnaudami Dievui, mes turime u¨imti savo jutimus Ä sarvendriya, visus jutimus. Taigi ir seks reikia £traukti £ K‚‰†os
s mon¡. Dievo, kaip t¢vo ar motinos, samprata neleid¨ia sekso panaudoti tarnaujant Dievui, nes seksas su t¢vu ar motina negalimas. Bet kai
Dievas suvokiamas kaip mylimasis, atsiranda vietos ir seksui. Tod¢l
Caitanya Mahƒprabhu suteik¢ mums pa¦ias tobuliausias ¨inias apie
młs¤ santykius su Auk§¦iausiuoju Vie§pa¦iu. Kiti religiniai tik¢jimai
Diev geriausiu atveju laiko t¢vu ar motina. Indijoje daugelis garbintoj¤ Dievo £vaizd¨iu laiko deiv¡ KƒlŒ. ¸inia, to nepatvirtina ra§tai, bet
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toks tik¢jimas gyvas. Krik§¦ionyb¢je Dievas suvokiamas kaip t¢vas.
Bet Caitanya Mahƒprabhu mums nurodo, kad su Vie§pa¦iu galima
bendrauti net lyti§kai. ·is teiginys yra unikalus Caitanyos Mahƒprabhu ind¢lis £ i§minties lobyn . Materialiame pasaulyje seksas laikomas
ka¨kuo ypatingu, did¨iausiu malonumu, nors ¦ia jis egzistuoja tik i§kreiptu pavidalu. Ta¦iau niekam £ galv neat¢jo, kad lytiniai santykiai
gali egzistuoti ir dvasiniame pasaulyje. ·itokios teologijos pavyzd¨i¤
pasaulyje daugiau n¢ra. Teigin£, jog Auk§¦iausiasis Dievo Asmuo gali
błti młs¤ vyras ar mylimasis, pirm syk pateik¢ Caitanya Mahƒprabhu.
Tai £manoma garbinant Rƒdh ir K‚‰† , bet niekas, ir ypa¦ impersonalistai, nepaj¢głs suprasti Rƒdhƒ-K‚‰†os. Impersonalistai apie RƒdhƒK‚‰† neturi jokio supratimo, jie net negali £sivaizduoti, kad Dievas
turi pavidal . Ta¦iau Caitanya Mahƒprabhu sako, kad Dievas turi ne
tik pavidal , bet ir lytin£ gyvenim . ·i informacija yra did¨iausias
Caitanyos Mahƒprabhu ind¢lis.
Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui galima tarnauti u¨mezgus su Juo £vairius santykius, tuo tarpu materialiame pasaulyje savitarpio santykiai
egzistuoja tik kaip i§kreiptas młs¤ santyki¤ su Dievu §e§¢lis. K gi mes
darome ¦ia, materialiame pasaulyje? Kokias visuomen¢s, draugyst¢s ir
meil¢s id¢jas mes i§pa¨£stame? Visos jos grind¨iamos materialia błties
samprata. Młs¤ visuomen¢je vieni atlieka t¢vo ir motinos vaidmen£,
kiti vyro ir ¨monos, mylimojo ir mylimosios vaidmenis. Egzistuoja ir
kitos rasos (santykiai), pavyzd¨iui, prie§i§ki santykiai. I§ viso yra dvylika skirting¤ santyki¤, i§ kuri¤ penki Ä dominuojantys. Likusieji septyni Ä netiesioginiai santykiai, pavyzd¨iui, prie§i§kumas. Da¨niausiai
ir tarp prie§¤ egzistuoja tam tikri ry§iai, jie błna net tarp ¨udiko ir jo
aukos. Ta¦iau kalbant apie młs¤ santykius su K‚‰†a, reikia pa¨ym¢ti, kad net ir tada, kai ¨mogus su Juo u¨mezga prie§i§kus santykius,
jo gyvenim apvainikuoja s¢km¢. Taigi, kai ¨mogus savo jutimus nukreipia £ K‚‰† , tada u¨simezga savitarpio santykiai, kuri¤ yra dvylika:
penki Ä tiesioginiai ir septyni Ä netiesioginiai.
Kai K‚‰†a pakilo ant Ka„sos kautyni¤ pakylos, ten Jo lauk¢ daug
garsi¤ imtyninink¤, pasirengusi¤ J£ nu¨udyti. I§ ties¤ J£ tam ir pakviet¢, kad nu¨udyt¤. K‚‰†os prie§as Ka„sa man¢: ÀNetrukus pasirodys
tie vaik¢zai. ·e§iolika met¤ mes ruo§¢m¢s juos nu¨udyti, ta¦iau to vaikigalio K‚‰†os iki §iol nepavyko u¨mu§ti. Bet dabar a§ J£ pasikvie¦iau
£ sve¦ius. Kai tik Jis pasirodys, Jam teks susiremti su mano imtynininkais, o tada Jam galas.Ð Demonai ir ateistai nuolat galvoja apie K‚‰†
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(Diev ) ir svarsto, kaip J£ nu¨ud¨ius. Tod¢l jie skleid¨ia savo teorijas,
es Dievas mir¡s. Jie mano, jeigu Dievas bus mir¡s, gal¢s elgtis kaip tik
§auna £ galv . Dievas gali błti mir¡s ar gyvas, ta¦iau egzistuoja Dievo
£galiota materiali energija, kuri yra tokia stipri, kad neleid¨ia niekam
nebaud¨iamai daryti pikta. Kai tik ¨mogus nusi¨engia £statymui, netrukus ateina bausm¢. Paties Dievo net nereikia. Dievas gali błti gyvas ar
negyvas, ta¦iau visi§kai pakanka materialios energijos, kad ji nubaust¤
kiekvien , kuris nors truput£ pa¨eid¨ia materijos d¢snius. Toki tvark
nustat¢ Dievas, ta¦iau kvailiai to nesupranta.
Vie§pats Caitanya kalb¢jo apie geranori§k vis¤ jutim¤ panaudojim tarnaujant K‚‰†ai, apie gyvenim , skirt tyrai atsidavimo tarnybai.
Savo jutimus tur¢tume pasitelkti geranori§kai veiklai ir daryti tai, ko
K‚‰†a nori. Ta¦iau net ir tada, kai ¨mogus veikia prie§ K‚‰†os vali ,
ta¦iau galvoja apie K‚‰† , jis tur¢s i§ to naudos. Pavyzd¨iui, demon¢
Płtanƒ nor¢jo u¨mu§ti K‚‰† . Kaip dievoti ¨mon¢s visad tarnauja
Dievui, taip ir demonai bei ateistai visada yra pasiry¨¡ nu¨udyti Diev .
Płtanƒ man¢: ÀA§ nu¨udysiu K‚‰† . Jis viso labo vaikas.Ð Tai dar viena
demon¤ klaida. K‚‰† , Diev , jie laiko paprastu vaiku arba ¨mogumi. Taigi Płtanƒ nusprend¢: ÀA§ patepsiu savo krłtis nuodais, o kai
vaikas ims ¨£sti pien , Jis mirs.Ð Ji ¨velg¢ £ K‚‰† kaip £ savo prie§ , o
Jis i§ Savo gailestingumo laik¢ j Savo drauge. Jis nekreip¢ d¢mesio £
demoni§k j jos m stysen ir neatstłm¢ jos. Visos gyvos esyb¢s s lygotos, o K‚‰†a Ä ne. Psichiatras gydo psichi§kai nesveikus ¨mones, bet
pats i§ proto nesikrausto. Kartais ligonis gali supykti ir net i§plłsti j£,
bet gydytojas i§lieka ramus ir toliau gydo ligon£. Analogi§kai, net jei
¨mogus laiko K‚‰† savo prie§u, K‚‰†a neatsako jam tuo pa¦iu.
Płtanƒ at¢jo nunuodyti K‚‰†os, bet K‚‰†a £vertino jos poelg£ kitaip.
Jis pagalvojo: ÀI§ jos krłt¤ A§ ¨indu pien . Tod¢l dabar ji Ä Mano
motina.Ð K‚‰†a pri¢m¢ j kaip Savo motin , tod¢l i§sivadavusi Płtanƒ
pasiek¢ toki pat pad¢t£, kaip ir tikroji K‚‰†os motina YaŁodƒ. Taigi
did¨iausias tobulumas Ä u¨megzti geranori§kus santykius su K‚‰†a.
Ta¦iau K‚‰†a toks maloningas, kad dovanoja i§sivadavim net tiems,
kurie Jo at¨vilgiu nusiteik¡ prie§i§kai. Visi K‚‰†os nu¨udyti prie§ai
tu¦tuojau błdavo i§vaduoti.
³silieti £ beasmen£ brahmajyoti gali dviej¤ kategorij¤ ¨mon¢s: £
j£ patenka tie, kurie s moningai trok§ta susilieti su beasmeniu
brahmajyoti, ir K‚‰†os nu¨udytieji prie§ai. Tod¢l bhaktas mano: argi
man priimtina tai, k gali pasiekti net Dievo prie§ai?
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Caitanya Mahƒprabhu siłlo tyr atsidavimo tarnyb Ä atsisakyti
savo materiali¤ tro§kim¤, pastang¤ suvokti K‚‰† filosofiniais
eksperimentais ir karmin¢s veiklos, kurios tikslas Ä gauti i§ K‚‰†os
materiali¤ g¢rybi¤. Młs¤ siekis tetur¢t¤ błti geranori§kai Jam tarnauti, kaip Jis to nori. Mes privalome tenkinti K‚‰†os norus. Tarkim,
jei a§ papra§iau mokin£: ÀBrangus mokiny, pra§au atne§ti man stiklin¡
vandensÐ, jis turi atne§ti man stiklin¡ vandens. Ta¦iau jeigu jis mano:
ÀPrabhupƒda nori stiklin¢s vandens, bet kod¢l gi nepaduoti jam ko
nors geresnio? Gal geriau stiklin¡ kar§to pieno?Ð Ä tai nebus tarnyst¢. Jo supratimu, kar§tas pienas labai gardu ir geriau negu vanduo,
ir vis d¢lto, kadangi a§ pra§iau vandens, jis tur¢t¤ atne§ti vandens, o
ne pieno. Tokia tarnyst¢ yra geranori§ka. Reikia suprasti, ko i§ młs¤
nori K‚‰†a. Kai su K‚‰†a u¨mezgami glaudłs santykiai, tarnyst¢ Jam
gali błti kuo palankiausia. O kol labai glaud¨i¤ santyki¤ n¢ra, su¨inoti tai, ko nori i§ młs¤ K‚‰†a, tegalima per Àskaidri terp¡Ð, tai yra i§
dvasinio mokytojo.
Vai‰†avas niekad negalvoja, kad jo santykiai su K‚‰†a tiesioginiai.
Vie§pats Caitanya sako: ÀA§ esu K‚‰†os tarno tarno tarno tarnas Ä
§imt kart¤ K‚‰†os tarno tarnas.Ð Mes tur¢tume sutikti tapti tarno
tarno tarnais. Toks yra mokini¤ sekos kelias, ir trok§tant tikros, transcendentin¢s meil¢s Dievui reikia sukti §iuo keliu. ¸mon¢s to nedaro,
tad tikros meil¢s Dievui jie nei§siugdo. Jie kalba apie Diev , ta¦iau i§
ties¤ Jo nemyli. Jie netarnauja Dievui su tyru atsidavimu, tod¢l myli
ne Diev , o §unis.
Mes galime kalb¢ti apie Àmeil¡ DievuiÐ, ta¦iau kol patys nepasuksime §iuo keliu, błsime priversti myl¢ti §unis, o ne Diev . ·tai
kur klaida. Caitanya Mahƒprabhu pa¨ymi, kad norint i§ties pamilti
Diev błtina imtis tyros atsidavimo tarnybos. Caitanya Mahƒprabhu
kalba ne tai, kas Jo proto i§galvota, ne. Jo ¨od¨ius patvirtina Ved¤
ra§tai: ÀNƒrada-paŠcarƒtraÐ ir ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ. ·ios dvi knygos
ir ÀBhagavad-gŒtƒÐ Ä labai autenti§ki §ventra§¦iai, skirti bhaktams.
Caitanya Mahƒprabhu cituoja vien ÀNƒrada-paŠcarƒtrosÐ posm :
h‚‰Œke†a h‚‰Œkea-sevana„ bhaktir ucyate. Tai tyros atsidavimo tarnybos apibr¢¨imas. H‚‰Œke†a h‚‰Œkea-sevanam. H‚‰Œke†a rei§kia Àsavo
jutimaisÐ. Mes turime duoti darbo savo jutimams. Nereikia manyti, kad
tereikia u¨imti tuo savo prot . Jei kas sako: ÀA§ nuolat m stau apie
K‚‰† Ð, tai dar ne tyra atsidavimo tarnyba. Meditacija Ä tai apm stymai, ta¦iau apie K‚‰† niekas nem sto Ä visi m sto apie tu§tum arba
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apie ka¨k impersonalaus. Tikroji yoga Ä kai ¨mogus m sto apie K‚‰† ,
Nƒrƒya† arba Vi‰†u, kaip tai nurodo §ventra§¦iai. Yogos meditacija Ä
tai min¦i¤ sutelkimas £ Supersiel . Supersiela keturrankio Nƒrƒya†os
pavidalu atstovauja K‚‰†ai. Net PataŠjali Ä yogos sistemos autoritetas Ä
siłlo medituoti Vi‰†u. Kaip ¨moni¤ i§galvotieji religijos keliai netikri, taip ir §iuolaikiniai tariamieji yogai i§galvojo savo keli Ä medituoti
tu§tum .
Ta¦iau ÀNƒrada-paŠcarƒtraÐ pa¨ymi: h‚‰Œke†a h‚‰Œkea-sevanam Ä
reikia u¨imti ne tik savo prot , bet ir jutimus. Jutimai tur¢t¤ tarnauti j¤ §eimininkui. ·ie trys sanskrito ¨od¨iai labai prasmingi. H‚‰Œkea
rei§kia Àjutim¤ Vie§patsÐ. Taigi bhakti-yoga rei§kia tarnavim jutim¤
§eimininkui pasitelkus savo jutimus. Jutim¤ Vie§pats Ä K‚‰†a. Turime
nuolat atminti, jog jutimai mums suteikti tod¢l, kad panorome m¢gautis materialiu pasauliu. Taigi Vie§pats kiekvienam i§ młs¤ skyr¢ tam
tikr jutim¤ rinkin£, kuris leid¨ia mums patirti malonumus. Kiaul¢ turi
tam tikr kłn ir jutimus tod¢l, kad nor¢jo m¢gautis ¢sdama i§matas. ¸mogui irgi suteiktas tam tikro tipo kłnas ir jutimai, nes jis taip
pat nor¢jo patirti malonum¤, tegu ir kitoki¤ negu kiaul¢. Mes turime
tam tikr s lygot¤ jutim¤ rinkin£, kuriais naudojam¢s §iame materialiame pasaulyje ir kuriuos reikia apvalyti. Jutimus mes turime nuo pat
prad¨i¤, ta¦iau dabar juos slepia materialłs tro§kimai. Mes tur¢tume atsikratyti materiali¤ tro§kim¤, i§sigydyti nuo j¤. Kai jutimai jau
nebelinksta £ materialius jutiminius malonumus, pasiekiamas błvis,
vadinamas tyru atsidavimu.
·is ÀNƒrada-paŠcarƒtrosÐ posmas teigia, kad dvasin¢ siela jutimus
turi nuo pat prad¨i¤. Net ir labai ma¨ame kłne glłd¢dama, dvasin¢
siela n¢ra beasmen¢, ji turi jutimus. Galbłt jums teko matyti vabal¢l£,
beropojant£ knyga. Koks jis ma¨as! Ma¨esnis net u¨ smeigtuko galvut¡, ta¦iau vis d¢lto juda; jis turi visus jutimus. Mikroskopin¢s bakterijos irgi juda, ir jos turi savo jutimus. I§ prigimties visos gyvos esyb¢s
turi jutimus. Netiesa, kad jutimai susiformavo tam tikromis materialiomis s lygomis. Ateistin¢s teorijos skelbia, jog młs¤ jutim¤ formavim si s lygojo materialios aplinkyb¢s, kad dvasin¢je błsenoje jutim¤
n¢ra ir kad mes esame beasmeniai. Ta¦iau logika ir protas sako, kad
taip negali błti. Mikroskopin¢ dvasin¢s j¢gos dalel¢, ma¨esn¢ net u¨
atom , turi savo jutimus. Tie jutimai pro materiali¤ pradmen¤ apvalkal rei§kiasi i§kreiptai. Mums reikia i§valyti savo jutimus, tada jie gal¢s
teikti malonum jutim¤ §eimininkui. Jutim¤ valdovas ir §eimininkas
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yra K‚‰†a. Mes esame neatsiejamos Auk§¦iausiojo Vie§paties dalel¢s,
tod¢l ir savo jutimus ÀpasiskolinomeÐ i§ Jo. Jutimai mums tarsi i§nuomuoti. Tod¢l geriausia juos panaudoti Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui tenkinti, o ne młs¤ pa¦i¤ u¨gaidoms. Toks yra tyros K‚‰†os s mon¢s
kelias.
Vie§pats Caitanya pateikia tyro atsidavimo pavyzd£ i§ ÀŽrŒmadBhƒgavatamÐ. Ten pa¨ym¢ta, jog K‚‰†a glłdi vis¤ §irdyse. Tod¢l,
kaip tekanti up¢ savaime ver¨iasi £ jłr , taip ir ¨mogus: tereikia jam
i§girsti apie Vie§paties §lov¡, ir jo sieloje pabunda £gimtas potraukis Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui. Tai tyros atsidavimo tarnybos prad¨ia.
Kai tik pasigirsta ÀHare K‚‰†aÐ giesm¢s garsai, §irdyje tuoj pat pasirei§kia K‚‰†os atributai Ä K‚‰†os vardas, K‚‰†os §lov¢, K‚‰†os buvein¢, K‚‰†os palydovai Ä viskas, nes ÀHare K‚‰†aÐ garsuose glłdi Jis
Pats. Taip u¨simezga mumyse K‚‰†os s mon¢. Asociatyvios atminties
esm¢ ta, jog ¨mogus, i§gird¡s sutartin£ ¨od£, tuoj pat prisimena visk ,
kas susij¡ su §iuo ¨od¨iu. Taip ir mes: tereikia mums i§girsti kelet
¨od¨i¤, §lovinan¦i¤ K‚‰†os savybes, kad młs¤ mintys nukrypt¤ £ K‚‰†
ir visk , kas su Juo susij¡. Tai tyros K‚‰†os s mon¢s prad¨ia, kai
nebetrukdo gati Ä proto bla§kymasis.
Taip buvo ir gop¢ms: tereik¢davo i§girsti K‚‰†os fleitos garsus, ir jos
mesdavo visk . Vienos i§ j¤ błdavo prigulusios pails¢ti, kitos błdavo
u¨si¢musios nam¤ ruo§a, dar kitos pri¨iłr¢davo vaikus, ta¦iau tereik¢davo, kad prabilt¤ K‚‰†os fleita, ir jos, visk u¨mir§usios, puldavo pas
J£. J¤ vyrai, broliai ir t¢vai kalb¢jo: ÀKod¢l jłs metate darbus ir i§einate?Ð Bet j¤ tai nejaudino Ä jos visk mesdavo ir b¢gdavo pas K‚‰† .
Tyra atsidavimo tarnyba prasideda tada, kai niekas negali u¨drausti
arba sutrukdyti młs¤ mintims susijungti su K‚‰†a.
Puru‰ottama Ä tai K‚‰†a. ¸odis puru‰a rei§kia Àbesim¢gaujantis subjektasÐ. S lygotos gyvos esyb¢s Ä netikri besim¢gaujantys subjektai,
m¢gd¨iotojai. ¶ia, materialiame pasaulyje, visos gyvos esyb¢s elgiasi
tarsi puru‰os. Tikslesn¢ ¨od¨io puru‰a reik§m¢ Ä ÀvyrasÐ. Sakoma,
kad vyras yra besim¢gaujantis subjektas, o moteris Ä pasim¢gavimo
objektas. Materialiame pasaulyje £ malonumus link¡ visi Ä ir tie, kurie
turi vyro, ir tie, kurie turi moters kłn Ä tad visi vadinami puru‰omis.
Ta¦iau i§ tikr¤j¤ vienintelis puru‰a yra Auk§¦iausiasis Vie§pats. Mes,
gyvosios esyb¢s, esame Jo energija, o Jis Ä auk§¦iausias besim¢gaujantis subjektas. Mes ne puru‰os. Energijos naudojamos malonumui
gauti, o mes esame Auk§¦iausiojo Asmens energijos, Jo £rankiai. Tod¢l
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Puru‰ottama Ä tai auk§¦iausias transcendentinis asmuo, K‚‰†a. Kai
mes su tyru atsidavimu tarnaujame Auk§¦iausiajam Dievo Asmeniui
ir niekas mums nepaj¢gia sutrukdyti, tai yra tyros K‚‰†os s mon¢s
po¨ymis.
Tyroje K‚‰†os s mon¢je n¢ra vietos ambicijoms ar savanaudi§kumui. Visi kiti transcendentiniai veiksmai arba garbinimo błdai nei§vengia £vairi¤ savanaudi§k¤ paskat¤: vienas trok§ta i§sivaduoti, kitas
geid¨ia materialios gerov¢s, tre¦ias Ä patekti £ auk§tesn¡ planet , ketvirtas Ä £ K‚‰†alok . Toki¤ ambicij¤ reikia vengti. Tyras bhaktas j¤
neturi. Tyras bhaktas netrok§ta patekti net £ auk§¦iausi K‚‰†os buvein¡. ¸inoma, jis £ K‚‰†alok pateks, ta¦iau to jis netur¢t¤ trok§ti. Jis
turi vienintel£ tro§kim Ä su atsidavimu tarnauti K‚‰†ai.
Yra £vairios i§sivadavimo rł§ys. Sƒlokyos i§sivadavimas Ä gyvenimas vienoje planetoje su Auk§¦iausiu Vie§pa¦iu. Vaiku†‡hos planet¤
gyventojai gyvena vienoje planetoje su Auk§¦iausiuoju Dievo
Asmeniu. Sƒr‰‡i i§sivadavimas suteikia beveik tokius pat turtus, kaip
Paties Nƒrƒya†os. I§sivadavusi individuali siela gali błti visi§kai pana§i
£ Nƒrƒya† Ä su keturiomis rankomis ir keturiais simboliais, beveik
toki¤ pat kłno bruo¨¤, valdyti beveik tokius pat turtus, d¢v¢ti tokius
pat papuo§alus, gyventi tokiuose pat rłmuose Ä tur¢ti visko tiek pat,
kaip ir Nƒrƒya†a. Sƒrpya rei§kia tur¢ti Auk§¦iausiojo Vie§paties pavidal arba i§vaizd . SƒmŒpya leid¨ia visad błti §alia Auk§¦iausiojo Vie§paties ir nuolat bendrauti su Juo. ·tai dabar visi mes s¢dime greta, taip
pat artimai galima bendrauti ir su Vie§pa¦iu. Tai vadinasi sƒmŒpyamukti Ä i§sivadavimas, kur£ pasiek¡s bhaktas nuolat błna greta Vie§paties. Ta¦iau tyri bhaktai vis¤ §i¤ i§sivadavimo form¤ negeid¨ia. Jie
tenori vieno Ä tarnauti K‚‰†ai. I§sivadavimas jiems nerłpi jokia forma.
Tiems, kurie i§ ties¤ £sis monino K‚‰† , bus suteikta galimyb¢ bendrauti su Auk§¦iausiuoju Vie§pa¦iu, ta¦iau jie to netrok§ta. Vienintelis
j¤ siekis Ä su transcendentine meile tarnauti Vie§pa¦iui. Did¨iausias
atsidavimo tarnybos, arba K‚‰†os s mon¢s, tobulumas pasirei§kia tuo,
kad bhaktas atsisako Auk§¦iausiojo Vie§paties dovanojam¤ palaiminim¤ ar g¢rybi¤. Auk§¦iausiasis Vie§pats pa¨ad¢jo Prahlƒdai Mahƒrƒjai patenkinti bet kur£ nor Ä jam tereik¢jo papra§yti, ta¦iau Prahlƒda
Mahƒrƒja tar¢: ÀVie§patie, a§ esu am¨inas Tavo tarnas. Tarnauti Tau Ä
mano pareiga. Tad kaip a§ galiu sutikti priimti u¨ §i tarnyst¡ ka¨kok£
apdovanojim ? Jei taip pasielg¦iau, bł¦iau ne Tavo tarnas, o pirklys.Ð
Toks buvo jo atsakymas, błdingas tyrai sielai. K‚‰†a yra toks malo298
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ningas, kad patenkina visus bhakto tro§kimus, net jeigu §is trok§ta ir
materiali¤ maloni¤. Jei bhakto §irdies gelm¢je slypi koks nors tro§kimas, K‚‰†a patenkina ir j£. Jis labai geras. Ta¦iau bhakti-yogos, arba
atsidavimo tarnybos, didyb¢ pasirei§kia tuo, kad tyras bhaktas atsisako
bet kokios rł§ies i§sivadavimo, netgi jei j£ Auk§¦iausiasis Vie§pats ir
siłlo.
¸mogus, kuris turi materiali¤ tro§kim¤ arba paskat¤ ir atsidavimo
tarnyba u¨siima nor¢damas juos realizuoti, tyros meil¢s Dievui niekada nepatirs. Jei ¨mogus mano: ÀA§ praktikuoju K‚‰†os s mon¡,
atsidavimo tarnyb K‚‰†ai tod¢l, kad noriu t¤ ir an¤ g¢rybi¤Ð, toks
jo noras gal ir i§sipildys, ta¦iau jis niekada nepatirs tos tyros meil¢s
K‚‰†ai, kuri patyr¢ gop¢s. Jei ¨mogus turi savanaudi§k¤ paskat¤,
tai netgi atliekant atsidavimo tarnybos pareigas, pasiekti tyros meil¢s
Dievui pakopos jam nepavyks. Viename ÀBhakti-rasƒm‚ta-sindhuÐ
posme Rłpa GosvƒmŒ sako: ÀKol ¨mogus geid¨ia kokios nors materialios naudos [bhukti] ar net trok§ta i§sivaduoti [mukti], tol jam nepavyks atsikratyti t¤ pam¢kli§k¤ pavidal¤.Ð Jei ¨mogaus §irdyje mƒyƒ, jis
negali patirti dvasin¢s palaimos, kuri teikia tyra meil¢ Dievui. Kitaip
sakant, kol ¨mogus turi materiali¤ nor¤ ar net trok§ta i§sivaduoti,
tyros meil¢s Dievui jis nepasieks. Tyram atsidavimui svetimi bet kokie
norai Ä tai t¢ra meil¢s tarnyst¢ d¢l pa¦ios tarnyst¢s.
Gra¨us pavyzdys pateikiamas i§ Rłpos GosvƒmŒ gyvenimo. Rłpa
GosvƒmŒ ir jo brolis Sanƒtana GosvƒmŒ gyveno V‚ndƒvanoje ir kiekvienas vykd¢ savo bhajan Ä atsidavimo tarnyb . Rłpa gyveno mi§ke ir
netur¢jo błtiniausi¤ s lyg¤ maistui pasigaminti, jis negal¢jo net papra§yti kaime capƒtŒ. Rłpa GosvƒmŒ, jaunesnysis Sanƒtanos brolis, kart
pagalvojo: ÀJeigu tur¢¦iau produkt¤, pagamin¦iau gard¨i¤ patiekal¤,
paauko¦iau juos K‚‰†ai ir, pasikviet¡s vyresn£j£ savo brol£, j£ pavai§in¦iau.Ð Jam gim¢ toks noras. Ir §tai, kur buvus, kur nebuvus, pasirodo daili, ma¨daug dvylikos met¤ mergait¢ ir atne§a jam daugyb¡
produkt¤ Ä pieno, milt¤, ghŒ ir kt. Pagal Ved¤ tradicij §eimos ¨mon¢s
kartais aukoja maisto elgetoms ir i§min¦iams, kurie dav¢ atsi¨ad¢jimo
£¨adus. Rłpa GosvƒmŒ labai nud¨iugo, kad K‚‰†a tiek visko atsiunt¢
ir kad jis dabar gal¢s i§kelti puot . Jis suruo§¢ vai§es ir £ jas pakviet¢
savo vyresn£j£ brol£.
At¢j¡s Sanƒtana GosvƒmŒ apstulbo: ÀI§ kur visa tai gavai? ¶ia,
mi§ke, tu suruo§ei toki puiki puot . Kaip tau pavyko?Ð
Tada Rłpa GosvƒmŒ paai§kino: ÀRyte panorau suruo§ti puot , ir taip
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atsitiko, kad K‚‰†a atsiunt¢ visa tai. At¢jo daili mergait¢ ir paliko visus
§iuos produktus.Ð Jis papasakojo, kaip ta mergait¢ atrod¢: ÀNuostabi
mergait¢.Ð
Tada Sanƒtana tar¢: ÀTa nuostabioji mergait¢ Ä Rƒdhƒrƒ†Œ. Tu leidai, kad tau patarnaut¤ Rƒdhƒrƒ†Œ Ä am¨inoji Vie§paties sutuoktin¢.
Tu padarei neleistin klaid .Ð Tokios filosofijos jie laik¢si. Gosvƒmiai
jokiu błdu nepriimt¤ paslaug¤ i§ Vie§paties. Jie patys nor¢jo tarnauti. Ta¦iau koks gudrus K‚‰†a! Jis irgi nori patarnauti Savo bhaktams.
K‚‰†a ie§ko błd¤, kaip patarnauti bhaktui. Taip vyksta dvasinis lenktyniavimas. Tyras bhaktas nieko nereikalauja i§ K‚‰†os, jis tenori tarnauti Jam, o K‚‰†a savo ruo¨tu irgi ie§ko progos patarnauti Savo bhaktui.
K‚‰†a nori £tikti Savo bhaktui taip kar§tai, kaip ir bhaktas K‚‰†ai.
Toks transcendentinis pasaulis. Absoliu¦iame pasaulyje n¢ra i§naudojimo. Kiekvienas trok§ta tarnauti, niekas nenori, kad jam tarnaut¤.
Transcendentiniame pasaulyje kiekvienas stengiasi tarnauti kitam. Jłs
norite tarnauti man, o a§ noriu tarnauti jums. Puiki nuostata. Materialaus pasaulio po¨ymis Ä a§ noriu i§tu§tinti jłs¤ ki§enes, o jłs norite
i§tu§tinti man sias, ir tiek. Toks materialusis pasaulis. Pasistenkime
tai suprasti. Materialiame pasaulyje kiekvienas nori i§naudoti savo
draug , t¢v , motin , visus. Tuo tarpu transcendentiniame pasaulyje
visi nori tarnauti. Centrin¢ tarnyst¢s figłra ten yra K‚‰†a, o bhaktai, kad ir kas jie błt¤ Ä Jo draugai, tarnai, t¢vai ar mylimieji Ä visi
nori Jam tarnauti. O K‚‰†a savo ruo¨tu nori tarnauti jiems. Transcendentini¤ santyki¤ esm¢ Ä tarnyst¢, nors tarnauti transcendentiniame pasaulyje ir n¢ra błtinyb¢s, kadangi niekas ¦ia nieko nestokoja.
Transcendentiniame pasaulyje n¢ra nei alkio, nei poreikio valgyti, ir
vis d¢lto visi siłlo vienas kitam puiki¤ patiekal¤. Toks transcendentinis pasaulis. Ir kol mes neprad¢sime beatodairi§kai tarnauti K‚‰†ai ar
Jo bhaktui, tol transcendentinio tarnyst¢s d¨iaugsmo nepatirsime. Jei
mes turime koki¤ nors i§skai¦iavim¤, toks jausmas mumyse niekada
nepabus. Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui ir Jo bhaktams tarnauti reikia be
joki¤ i§skai¦iavim¤, netrok§tant patenkinti savo paties jausm¤.
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·iame baigiamajame skyrelyje rŒla Prabhupƒda kalba apie galutin£
sav¡s pa¨inimo tiksl Ä tobul Auk§¦iausiojo Asmens, K‚‰†os,
suvokim . Sav¡s pa¨inimas prasideda suvokus, kad savasis Àa§Ð yra
ne materialus, kad tai ne fizinis knas, o tyra dvasin¢ energija. Po
to ¨mogus suvokia, kad tyras dvasinis Àa§Ð yra am¨ina Auk§¦iausiojo
ÀA§Ð, K‚‰†os, dalel¢. Ir galiausiai jis i§moksta gyventi pilnavert£
gyvenim , palaikydamas am¨inus, palaimingus transcendentinius
santykius su Auk§¦iausiuoju ÀA§Ð. Tas, kuris pasiek¢ §£ lygmen£, pasiek¢
ir auk§¦iausi savo gyvenimo tobulum .
Kai K‚‰†a gyveno §ioje ¸em¢je, visi V‚ndƒvanos gyventojai labai J£
myl¢jo. Jie galvojo tik apie K‚‰† ir ne¨inojo, ar K‚‰†a Ä Dievas,
ar ne. Jiems net mintis £ galv ne§audavo: ÀJei K‚‰†a Ä Dievas, a§
J£ myl¢siuÐ. Juos su K‚‰†a siejo tyra meil¢ ir jie man¢: ÀNesvarbu,
Dievas Jis ar ne. Mes J£ mylime, ir tiekÐ. Tokia yra tikros, tyros
meil¢s błsena. O jei ¨mogus m sto: ÀJeigu K‚‰†a Ä Dievas, tada a§
J£ myl¢siuÐ, jo meil¢ ne tyra, o s lygi§ka. Gyvendamas ¸em¢je, K‚‰†a
atskleid¢ Savo nepaprastas galias, ir vraja-vƒsiams, V‚ndƒvanos gyventojams, da¨nai kildavo mintis: ÀNuostabus vaikas tas K‚‰†a. Gal Jis
pusdievis?Ð Taip jiems atrod¢ tod¢l, kad paprastai ¨mon¢ms susidaro
£spłdis, jog pusdieviai yra visagaliai. Materialiame pasaulyje pusdieviai
i§ties galingi, ta¦iau ¨mon¢s ne¨ino, kad K‚‰†a yra vis¤ galingiausias. Vyriausias i§ pusdievi¤, Brahmƒ, i§rei§k¢ savo nuomon¡ tokiu
posmu: Œvara‹ parama‹ k‚‰†a‹ sac-cid-ƒnanda-vigraha‹ Ä ÀK‚‰†a
yra auk§¦iausias valdovas, o Jo kłnas Ä kupinas ¨inojimo, palaimos
ir am¨inyb¢sÐ. V‚ndƒvanos gyventojai nedaug tenutuok¢ apie K‚‰†os,
kaip auk§¦iausiojo valdovo ir vis¤ pusdievi¤ §eimininko, gali . Ta¦iau
pa¨ym¢tina, kad visa tai j¤ meilei netur¢jo jokios £takos.
V‚ndƒvanos gyventojai be i§lyg¤ myl¢jo K‚‰† , o K‚‰†a be i§lyg¤
myl¢jo juos. Vraja-jana-vallabha, giri-vara-dhƒrŒ. Kai V‚ndƒvanos
gyventojai liov¢si atna§auti aukas Vie§pa¦iui Indrai, svarbiausiam dangaus pusdieviui, jiems i§kilo labai didelis pavojus. Baisiausiai supyk¡s,
Indra siunt¢ ant V‚ndƒvanos mil¨ini§kus debesis, i§ kuri¤ septynias
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dienas be paliovos pyl¢ lietus. Apylink¢s patvino, ir gyventojus ap¢m¢
nerimas. Nors K‚‰†ai tada tebuvo septyneri metai, Jis i§gelb¢jo V‚ndƒvanos gyventojus, pak¢l¡s Govardhanos kalv ir tarsi sk¢¦iu u¨deng¡s juos nuo lietaus. ·itaip Vie§pats K‚‰†a pamok¢ pusdiev£ Indr ,
parodydamas, kad visas Indros siun¦iamas negandas Jis gali pa§alinti
Savo ma¨uoju pir§teliu. Matydamas tai, Vie§pats Indra nulenk¢ galv
prie§ K‚‰† .
Taip K‚‰†a gavo GopŒjana-vallabhos vard , kuris nurodo, kad vienintelis Jo rłpestis Ä globoti gopŒ-janas. K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo
tikslas Ä i§mokyti ¨mones, kaip tapti gopŒ-janomis Ä u¨sidegti tyra
meile K‚‰†ai. Kai mes pasiekiame tyros meil¢s Dievui błsen , Vie§pats apsaugo mus nuo vis¤ pavoj¤, netgi jei Jam tenka pakelti kalv ar
kaln . K‚‰†ai nereik¢jo praktikuoti jokios yogos sistemos, kad gal¢t¤
pakelti Govardhanos kalv . Jis Ä Dievas, tod¢l yra visagalis net ir
błdamas vaikas. Jis ¨aid¢ kaip vaikas ir su aplinkiniais elg¢si kaip
vaikas, ta¦iau kai reik¢davo, parodydavo Dievo visagalyb¡. Tokia yra
K‚‰†os, Dievo, prigimtis. Jam nereikia medituoti ar praktikuoti koki
nors yogos sistem , kad tapt¤ Dievu. Jis ne i§galvotas Dievas Ä Jis yra
Dievas per am¨ius.
Nors K‚‰†a Ä Dievas, ta¦iau meil¢s santykiai su Savo bhaktais Jam
teikia d¨iaugsm , ir, nor¢damas patenkinti Savo bhaktus, Jis da¨nai
imasi, atrodyt¤, antraeilio vaidmens. K‚‰†ai labai patinka błti bhakto
vaiku, tod¢l Jis tapo mylimuoju YaŁodos słnumi Ä YaŁodƒ-nandana.
Kadangi Jis yra Dievas, ir visi J£ garbina, niekas negali Jo nubausti.
Ta¦iau K‚‰†a patiria did¨iausi malonum , kai J£ baud¨ia Jo bhaktos Ä Jo t¢vas ir mama. O kadangi K‚‰†ai patinka, kai bhaktai J£ baud¨ia, §ie taip pat £sitraukia £ ¨aidim ir sako: ÀA§ błsiu Tavo t¢vas ir
Tave nubausiuÐ. Kai K‚‰†a nori su kuo nors kautis, vienas Jo bhakt¤
tampa demonu, pavyzd¨iui, Hira†yakaŁipu, ir stoja su Juo £ kov . Taigi
visi K‚‰†os ¨ygiai susij¡ su bhaktais. Jeigu ir mes trok§tame błti tarp
K‚‰†os palydov¤, turime ugdyti K‚‰†os s mon¡ Ä pa¨inti K‚‰† .
Yaodƒ-nandana vraja-jana-raŠjana. Vienintelis K‚‰†os rłpestis Ä
kad błt¤ patenkinti vraja-janos, o vienintelis vraja-jan¤ rłpestis Ä
suteikti d¨iaugsmo K‚‰†ai. Tai abipus¢ meil¢. Yamunƒ-tŒra-vana-cƒrŒ:
K‚‰†a, Auk§¦iausiasis Dievo Asmuo, klajoja Yamunos krantais, nor¢damas suteikti d¨iaugsmo gop¢ms, piemenukams, pauk§¦iams, bit¢ms,
karv¢ms ir ver§eliams. Tai ne paprasti pauk§¦iai, bit¢s, karv¢s, ver§eliai ir ¨mon¢s. Jie pasiek¢ sav¡s pa¨inimo vir§łn¡ ir tod¢l po daugy302
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b¢s daugyb¢s gyvenim¤ gali ¨aisti su K‚‰†a. K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas
visiems suteikia galimyb¡ patekti £ K‚‰†alok ir bendrauti su K‚‰†a Ä
błti Jo draugu, tarnu, t¢vu ar motina. K‚‰†a sutinka u¨imti bet koki
pad¢t£, bendraudamas su Savo bhaktu. Kaip tai K‚‰†ai pavyksta, pasakoja młs¤ knyga ÀVie§paties Caitanyos mokymasÐ. Nor¢dami suprasti
savo santykius su K‚‰†a, tur¢tume sekti Vie§paties Caitanyos ir jo svarbiausi¤j¤ palydov¤, §e§i¤ Gosvƒmi¤ Ä ŽrŒ Rłpos, Sanƒtanos, ŽrŒ JŒvos,
Gopƒlos, Raghunƒthos dƒsos ir Raghunƒthos Bha‡‡os Ä pavyzd¨iu. ·ie
Gosvƒmiai nuolat giedojo ÀHare K‚‰†aÐ ir §oko ekstaz¢je. Jie mok¢,
kad visi§kai atsid¢j¡s k‚‰†a-kŒrtanai (§vent¤ K‚‰†os vard¤ giedojimui)
¨mogus panyra £ meil¢s K‚‰†ai vandenyn . ¸mogus gali i§syk panirti
£ §£ vandenyn vien tei§gird¡s K‚‰†os vard . Tai tyro atsidavimo po¨ymis. Taip, per kŒrtanas, tuoj pat panirdavo £ meil¢s Dievui vandenyn
§e§i Gosvƒmiai.
·e§is Gosvƒmius brangino ne tik Vie§paties Caitanyos Mahƒprabhu
bhaktai, bet ir abhaktai. Tyras bhaktas neturi prie§¤, nes jis niekam
nejau¦ia pagie¨os. Tyras bhaktas visad visiems atviras ir jis nedaro
atrankos, kam galima giedoti ÀHare K‚‰†aÐ, o kam ne. Materialiu Ä
dualizmo lygiu, auk§tas skiriasi nuo ¨emo, vyras Ä nuo moters, tas Ä
nuo ano, ta¦iau dvasiniu lygiu §i¤ skirtum¤ n¢ra. Visk vienodai vertindamas, tyras bhaktas niekam nejau¦ia pavydo. Ir d¢l to, kad nepavydus,
jis vertas garbinimo. I§ esm¢s gal¢tume netgi teigti, kad ¨mogus garbintinas vien u¨ §i savyb¡ Ä nepavyd , nes niekam nepavyd¢ti galima
tik pasiekus dvasin£ lyg£. Taip teigia ir ÀBhagavad-gŒtƒÐ [5.18Ä19]:
vidyƒ-vinaya-sampanne
brƒhma†e gavi hastini
uni caiva vapƒke ca
pa†ˆitƒ‹ sama-darina‹
ihaiva tair jita‹ sargo
ye‰ƒ„ sƒmye sthita„ mana‹
nirdo‰a„ hi sama„ brahma
tasmƒd brahma†i te sthitƒ‹
ÀNuolankus i§min¦ius tikro ¨inojimo d¢ka vienodai ¨velgia £ mokyt
rom¤ brƒhma† , £ karv¡, drambl£, §un£ bei §un¢d£. Tie, kuri¤ protas
£gavo vienodum ir pusiausvyr , jau £veik¢ gimim ir mirt£. Jie, kaip ir
Brahmanas, neturi trłkum¤, tod¢l jau yra Brahmane.Ð
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Tok£ błv£ tegali pasiekti ¨mogus, peln¡s Vie§paties Caitanyos malon¡. Peln¡s Jo malon¡, jis gali i§gelb¢ti ken¦ian¦i ¨monij nuo materijos purvo. ·e§i Gosvƒmiai ir yra tokie bhaktai, tod¢l mes nuolankiai lenkiam¢s jiems ir meld¨iam¢s: vande rpa-sanƒtanau raghu-yugau
rŒ-jŒva-gopƒlakau. ·e§i Gosvƒmiai nuodugniai i§studijavo visus §ventra§¦ius, nes siek¢ £tvirtinti pasaulyje tikr j religij . Jie paliko daug
knyg¤, idant nurodyt¤ mums keli . Garsiausia i§ j¤ Ä ŽrŒ Rłpos GosvƒmŒ ÀBhakti-rasƒm‚ta-sindhuÐ (ÀAtsidavimo nektarasÐ), kuri pateikia bhaktui-neofitui pirm sias pamokas. Gosvƒmiai dirbo dien nakt£,
visi§kai atsid¢j¡ ra§¢ knygas, giedojo ir §oko. Jie, galima sakyti, buvo
£veik¡ visus kłno poreikius: valgymo, miego, lytinius ir gynimosi. Apie
seks , kaip ir apie baim¡ bei savigyn , jiems net klausimo nekildavo,
nes jie buvo visi§kai pasin¢r¡ £ K‚‰† . Miegodavo Gosvƒmiai daugiausia pusantros valandos per par ir beveik nieko nevalg¢. I§alk¡ jie eidavo prie §eimos ¨moni¤ nam¤ ir pra§ydavo i§maldos Ä vienos dviej¤
duonos ¨iauberi¤.
Vienintelis §i¤ §vent¤ asmenybi¤ tikslas Ä suteikti laim¡ ken¦ian¦iai
¨monijai, pakyl¢jant visus £ dvasinio s moningumo lyg£. Materialiame
pasaulyje visi stengiasi i§naudoti viens kit : tauta Ä taut , visuomen¢ Ä visuomen¡, komersantas Ä komersant ir t. t. Tai vadinasi kova u¨
błv£. Kovojantys tarpusavyje ¨mon¢s sugalvojo £statym , kuris skelbia:
ÀKieno pus¢je j¢ga, to ir tiesa.Ð Ta¦iau i§ ties¤ mes matome, kad kovoti
tenka net patiems galingiausiems Ä tokia pad¢tis §iandien pasaulyje.
³nirtinga kova vyksta tarp Rusijos, Amerikos ir Kinijos. D¢l jos ken¦ia
visi. Beje, jau pati kova u¨ błv£ rei§kia kan¦i . Bet tyri K‚‰†os bhaktai
nesistengia i§naudoti kit¤, jie nori pad¢ti ¨monijai surasti laim¡, tod¢l
jie yra garbinami visose planetose. Cƒ†akya Pa†ˆita yra pasak¡s, kad
i§min¦iaus negalima net lyginti su turtuoliu, nes turtuol£ gerbia tik jo
§alyje arba planetoje, o i§min¦i¤, Dievo bhakt , §lov¢ lydi visur, kur
tik jis eit¤.
Bhaktas neskiria dangaus nuo pragaro, nes ir danguje, ir pragare
su juo yra K‚‰†a. Kur K‚‰†a, ten negali błti pragaro Ä visur Vaiku†‡ha. Antai Haridƒsa —hƒkura neidavo £ Jagannƒthos §ventykl Puryje,
nes buvo gim¡s musulmon¤ §eimoje, o musulmonams induistai draud¢
£¨engti £ Jagannƒthos §ventykl . Ta¦iau Haridƒsa —hƒkura d¢l to nenusimin¢. Jis man¢: ÀKam man ten eiti ir drumsti jiems ramyb¡? A§
¦ia kartosiu ÀHare K‚‰†aÐ. Tod¢l Vie§pats Caitanya, kuris yra Patsai
Vie§pats Jagannƒtha, kasdien ateidavo pas Haridƒs . ·tai kuo galin304

Tobulumo pasiekimas
gas tyras bhaktas: jam nereikia eiti pas Jagannƒth Ä Jagannƒtha Pats
ateina pas j£. Vie§pats Caitanya pas Haridƒs —hƒkur u¨sukdavo
kasdien, eidamas i§simaudyti £ jłr . Jis u¨eidavo £ Haridƒsos trobel¡ ir klausdavo: ÀHaridƒsa, k veiki?Ð, o Haridƒsa Jam atsakydavo:
ÀPra§au £eiti, mano Vie§patie.Ð Tokia tikroji bhakto pad¢tis. Tod¢l
K‚‰†a sako, kad garbinti Jo bhakt yra svarbiau negu garbinti J£
Pat£. Bhaktas gali mums duoti K‚‰† , nes jis suvok¢ K‚‰†os s mon¢s
moksl , jis moka klausytis K‚‰†os ¨od¨i¤, valgyti k‚‰†a-prasƒdam ir
patirti K‚‰†oje d¨iaugsm . Tegu impersonalistai ir tu§tumos filosofijos pasek¢jai propaguoja berg¨d¨ias teorijas, kuriose skelbiama aha„
brahmƒsmi Ä ÀA§ esu dvasia.Ð Bet kam pagaliau tai £domu? Kuo skiriasi ¨mogus, manantis: ÀA§ akmuoÐ, nuo ¨mogaus, kuris mano: ÀA§ tu§tumaÐ? Kod¢l mes tur¢tume pavirsti akmenimis, med¨iais ar tu§tuma?
Młs¤ tikroji nuostata tur¢t¤ błti u¨megzti abipusius meil¢s santykius
su K‚‰†a.
Meil¢s K‚‰†ai kibirk§t£ £¨iebia dvasinis mokytojas, tyras bhaktas. O
d¢l sav¡s, tai galiu pasakyti, kad mano dvasinis mokytojas Ä Jo Dievi§koji Malon¢ O„ Vi‰†upƒda Bhaktisiddhƒnta SarasvatŒ GosvƒmŒ Prabhupƒda Ä liep¢ man imtis atsakomyb¢s skleisti K‚‰†os s mon¡ Vakar¤ pasaulyje. Jo Dievi§koji Malon¢ labai nor¢jo Vie§paties Caitanyos
¨ini skelbti Vakaruose, tad mano s¢km¢ yra mano mokytojo malon¢
bei d¨iaugsmas. Kai pirm kart susipa¨inau su savo dvasiniu mokytoju,
buvau dar labai jaunas indas, nacionalistas, dirbau atsaking darb . A§
visi§kai netro§kau susitikti su Jo Dievi§k ja Malone, bet vienas mano
draugas, kuris dar ir dabar tebegyvena Kalkutoje, mane prievarta nusived¢. Nenor¢jau susitikti su mokytoju tod¢l, kad mano t¢vas da¨nai
kviesdavo sannyƒsius £ savo namus, ir j¤ elgesys man nelabai patiko.
Maniau, kad Bhaktisiddhƒnta SarasvatŒ GosvƒmŒ Mahƒrƒja Ä taip pat
i§ toki¤ sannyƒsi¤, o jeigu taip, kokia prasm¢ su juo susitikti? Ta¦iau
draugas j¢ga nusitemp¢ mane. ÀKod¢l tau su juo nesusitikus?Ð Ä klaus¢ jis man¡s. Gal¤ gale a§ nusileidau, nu¢jau su juo ir nepasigail¢jau.
Młs¤ pirmojo susitikimo metu Jo Dievi§koji Malon¢ pasak¢, kad
tokiems i§silavinusiems vaikinams, kaip a§, błtina vykti £ u¨sienio §alis
ir propaguoti Caitanyos Mahƒprabhu mokym . A§ atsakiau, kad Indija
pavergta kitatau¦i¤ ir młs¤ mokymo niekas neklausys. Ir i§ ties¤, tada
u¨sienie¦iai visi§kai ignoravo indus, nes, skirtingai nuo daugyb¢s nepriklausom¤ valstybi¤, Indija vis dar tebuvo Anglijos kolonija. Vienas t¤
laik¤ bengal¤ poetas sielvartavo, kad Indija priversta vergauti Anglijai,
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kai net necivilizuotos tautos yra nepriklausomos. Ta¦iau Jo Dievi§koji
Malon¢ mane £tikino, kad priklausomyb¢ ir nepriklausomyb¢ Ä laikini
dalykai. Jis atkreip¢ d¢mes£ £ tai, kad jeigu mes rłpinam¢s am¨ina ¨monijos gerove, mes tur¢tume atsiliepti £ Caitanyos Mahƒprabhu kvietim . Mano susitikimas su Jo Dievi§k ja Malone, mano Guru Mahƒrƒja,
£vyko 1922 metais, prie§ pus¡ §imtme¦io.
Oficialiai £§ventintas £ mokinius buvau 1933 metais, o lygiai po
trej¤ met¤ mano Guru Mahƒrƒja pasitrauk¢ i§ §io mirting¤j¤ pasaulio. Paskutiniu momentu, vos pora savai¦i¤ prie§ pasitraukdamas i§ §io
pasaulio, jis para§¢ man lai§k ir pakartojo savo nurodymus. Jis ypa¦
pabr¢¨¢, kad a§ turiu bandyti skelbti Caitanyos Mahƒprabhu mokym
angli§kai kalban¦iuose kra§tuose. Po to, kai gavau Guru Mahƒrƒjos
lai§k , kartais sapnuodavau, kad Guru Mahƒrƒja kvie¦ia mane ir a§
i§einu i§ nam¤, sekdamas paskui j£. Susapnav¡s tok£ sapn , a§ manydavau: ÀTuriu i§eiti i§ nam¤. Mano Guru Mahƒrƒja nori, kad palik¦iau
namus ir duo¦iau sannyƒsos £¨adus.Ð Ta¦iau tuo pat metu nedav¢ ramyb¢s mintis: ÀKoks siaubas. Kaip a§ paliksiu namus? ¸mon ? Vaikus?Ð
Tai vadinasi mƒyƒ. I§ tikr¤j¤ nenor¢jau palikti §eimos ¨idinio, bet Guru
Mahƒrƒja privert¢ mane tai padaryti. Vykdydamas jo nurodymus, a§
palikau §eim ir vaikus, ta¦iau dabar Guru Mahƒrƒja dav¢ man daugyb¡ nuostabiausi¤ vaik¤ i§ viso pasaulio. Taigi, tarnaudamas K‚‰†ai,
niekas nieko nepralaimi, ir tai £rodo mano paties gyvenimo patirtis.
Kai 1965 metais a§ vienui vienas i§vykau i§ Indijos, bijojau, kad
teks susidurti su daugybe sunkum¤. Indijos vyriausyb¢ neleido man
i§sive¨ti pinig¤, visas mano turtas tebuvo keletas knyg¤ ir keturiasde§imt rupij¤. Taip beveik tu§¦iomis atsidłriau Niujorke. Ta¦iau visa
tai £vyko Guru Mahƒrƒjos ir K‚‰†os malone. Viskas vyksta K‚‰†os
ir dvasinio mokytojo malone. ÀCaitanya-caritƒm‚tojeÐ pasakyta, kad
K‚‰†os ir guru malon¢ viena nuo kitos neatskiriama. Tokia ir yra młs¤
K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo s¢km¢s paslaptis. K‚‰†a visad glłdi mumyse,
tod¢l ¨ino visus młs¤ ketinimus ir suteikia mums prog veikti taip,
kaip mes nusprend¨iame. Jei mes nusprend¨iame naudoti §£ material¤
pasaul£ savo malonumui, K‚‰†a suteikia intelekt , kuris mums padeda
tapti apsukriais komersantais, garsiais politikais ar suktais ¨mon¢mis.
Taip mes pelnom¢s pinig¤ ir galime d¨iaugtis gyvenimu. ¸iłrint i§
materialaus gyvenimo pozicij¤, £ ¨mones i§siver¨ia daug kas. Da¨nas
pradeda be cento ki§en¢je, bet nusi§ypsojus likimui tampa milijonierium. Ta¦iau nereikia manyti, kad s¢km¡ jiems lemia j¤ pa¦i¤ menkos
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pastangos. Netur¢damas intelekto, toli nenueisi, o intelekt suteikia
K‚‰†a. ÀBhagavad-gŒtojeÐ K‚‰†a teigia, kad Jis glłdi kiekvieno §irdyje
kaip Supersiela, ir nuo Jo valios priklauso, k ¨mogus prisimena ir k
u¨mir§ta. U¨mar§t£ ir atmint£ K‚‰†a suteikia atsi¨velgdamas £ gyvos
esyb¢s tro§kimus. Jei mes norime u¨mir§ti K‚‰† ir d¨iaugtis materialiu pasauliu, Jis suteikia mums tok£ intelekt , kad mes u¨mir§tame
K‚‰† visiems laikams.
Daugelis ¨moni¤ mano: ÀMaterialus pasaulis gali duoti man daugyb¡
malonum¤. Kaip §auniai ¦ia visi leid¨ia laik . O kuo a§ u¨ juos blogesnis?Ð Taip manyti iliuzija, nes materialiame pasaulyje tikro d¨iaugsmo
n¢ra. Mes galime labai auk§tai i§kilti, kaip antai prezidentas Kennedy.
Mes galime błti labai gra¨łs, garsłs, i§mintingi, i§silavin¡, turtingi ir
£takingi. Mes galime tur¢ti gra¨uol¡ ¨mon bei vaikus ir u¨imti pat£
auk§¦iausi post §alyje, ta¦iau bet kuri akimirk mus gali nu§auti.
Tokia materialaus pasaulio esm¢: kiekviename ¨ingsnyje młs¤ tyko
pavojai. Apie nevar¨omus malonumus ¦ia negali błti n¢ kalbos. Net
ir tada, kai malonumai pelnyti, juos pelnome alinan¦ios kovos ir auk¤
kaina. Be to, visi d¨iaugsmai yra laikini, nes materialiame pasaulyje am¨in¤ ir nesibaigian¦i¤ malonum¤ n¢ra. Tikr d¨iaugsm mums
tegali suteikti K‚‰†a.
Tod¢l ÀBhagavad-gŒtojeÐ K‚‰†a moko, kad kiekviena gyva esyb¢
savo pa¦ios labui vis §i beprasmi§k materiali veikl tur¢t¤ mesti
ir atsiduoti Jam. Deja, §iame am¨iuje ¨mones taip traukia materialios
gamtos blizgesys, iliuzija, arba mƒyƒ, kad jie nerodo didelio noro atsiduoti K‚‰†ai. K‚‰†a ¨ada, kad t , kuris atsiduos Jam, Jis visapusi§kai
apsaugos nuo vis¤ atoveiki¤ u¨ nuod¢mes, ta¦iau ¨mon¢s vis d¢lto yra
taip prisiri§¡ prie materialaus pasaulio, kad negali Jam atsiduoti. Jie
negali atsikratyti baim¢s, kad atsidav¡ K‚‰†ai ka¨k praras, kaip kad
ir a§ bijojau, kad prarasiu savo §eim , jei va¨iuosiu £ Vakarus pamokslauti. Ta¦iau K‚‰†a yra toks maloningas, kad k nors i§ młs¤ pa¢m¡s,
atsilygina tłkstanteriopai.
Dvasinis mokytojas taip pat yra maloningas, nes beld¨iasi £ kiekvienas duris, keliauja i§ vienos §alies £ kit , i§ miesto £ miest ir pra§o:
ÀGerbiamieji ponai ir ponios, brangłs vaikinai ir merginos, priimkite
K‚‰†os s mon¡.Ð Taip jis atlieka tarnyst¡, kuri K‚‰†ai nepaprastai
brangi. K‚‰†a Ä Auk§¦iausiasis Vie§pats, kuris teikia nurodymus, o
dvasinis mokytojas tuos nurodymus vykdo. Tod¢l dvasinis mokytojas
labai brangus K‚‰†ai. Dvasiniam mokytojui tas pats, kur K‚‰†a j£ siun307
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¦ia Ä £ dang¤ ar pragar . Dvasiniam mokytojui, tyram bhaktui, dangus,
jei ten n¢ra K‚‰†os s mon¢s Ä nesiskiria nuo pragaro. Pragare ¨mon¢s
ken¦ia baisiausias kan¦ias, o danguje Ä patiria £vairiausius jutiminius
malonumus. Ta¦iau Vie§paties bhaktas gali gyventi visur, kur tik yra
K‚‰†os s mon¢, o kadangi K‚‰†os s mon¢ j£ nuolat lydi, jis visada
patenkintas. Jei j£ nusi¤st¤ £ pragar , jis błt¤ visi§kai patenkintas,
kartodamas ÀHare K‚‰†aÐ. I§ esm¢s jis tiki ne pragar , o K‚‰† . Ir
patek¡s £ dang¤, kur tiek daug galimybi¤ patenkinti jutimus, jis jomis
nepasinaudoja, nes jo jutimus patenkina Pats K‚‰†a. Taigi, kad tarnauti Vie§pa¦iui bhaktas pasiry¨¡s eiti bet kur, ir d¢l to jis labai brangus
K‚‰†ai.
Pasaulio atsi¨ad¢j¡ filosofai impersonalistai sako, kad §is pasaulis Ä
netikras ir kad tiesa t¢ra beasmenis Brahmanas, ta¦iau jei juos papra§ytume eiti ten, kur visi tenkina materialius jutimus, jie atsisakyt¤
i§ baim¢s, kad aplinka juos paveiks. ¸mogui K‚‰†os s mon¢je toki¤
sunkum¤ nei§kyla. Jis niekur nebijo eiti, nes atsidav¢ K‚‰†os valiai ir
yra Jo globoje.
Taigi ne b¢da, jei bhaktai susitinka ten, kur n¢ra K‚‰†os s mon¢s.
Giedodami ÀHare K‚‰†aÐ, jie pripildo t viet K‚‰†os s mon¢s. Toki
galimyb¡ visada reikia i§naudoti. Visi§kai nebłtina u¨sirakinti kambaryje ir kartoti mantr , atsiskyrus nuo viso pasaulio. Didis i§min¦ius Nƒrada Ä ÀkosmonautasÐ, keliaujantis po vis visat Ä gali gyventi
pa¦iose auk§¦iausiose planetose, bet vis d¢lto kartais keliauja £ pragar
ir pamokslauja tenai. Tuo ir didis Dievo tarnas, kad jis visk daro i§
meil¢s K‚‰†ai ir Jo neatsiejamoms dalel¢ms.
Pamatinis atsidavimo tarnybos principas Ä tyra meil¢ K‚‰†ai. Nesvarbu, kas yra bhaktas Ä K‚‰†os draugas, tarnas, t¢vas ar mylimoji, Ä jo
tarnybos niekas nes lygoja, nes K‚‰†os s mon¢ nepriklauso nuo joki¤
materiali¤ s lyg¤. Ji transcendentin¢ ir su materialios gamtos gu†omis
neturi nieko bendra. Bhaktas niekur nebijo eiti, tod¢l visos materialios s lygos jam vienodos. Mes gal¢tume pasakyti, kad §iame pasaulyje
viena vieta yra gera, o kita Ä bloga. Ta¦iau, kaip buvo min¢ta, bhaktui tokie proto sukurti materialłs vertinimai svetimi. Jam materiali
egzistencija yra blogis, nes ji rei§kia, jog u¨mir§tamas K‚‰†a.
Pasiek¡s neutralaus atsidavimo pakop , ¨mogus daugiau reik§m¢s
teiks beasmeniam Vie§paties spindesiui ir §irdyje glłdin¦iai Supersielai. Ta¦iau K‚‰†os s mon¢ i§ ties¤ susiformuoja tada, kai ¨mogus
mano: ÀK‚‰†a yra mano §eimininkas, su kuriuo mane sieja labai glau308
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dłs saitai.Ð ¸inoma, i§ prad¨i¤ K‚‰†os s mon¢ apima ir beasmenio
Dievo aspekt , ir Supersielos patyrim . Dalinis Dievo suvokimas, kai
Jis suvokiamas beasmeniu aspektu arba Supersielos aspektu, leid¨ia
i§siugdyti pagarb Vie§pa¦iui, ta¦iau kai santykiai su K‚‰†a tampa
artimi ir kai bendraujama su Juo kaip su draugu, §eimininku, słnumi
ar mylimuoju, §i pagarba i§nyksta.
Be abejon¢s, asmeniniai santykiai su Vie§pa¦iu Ä auk§tesn¢ negu
beasmenis aspektas arba Supersielos (Paramƒtmos) patyrimas pakopa.
Neutralumo samprata yra kokybin¢s savo ir Absoliu¦ios Tiesos tapatyb¢s suvokimas, suvokimas, jog esi neatsiejama Auk§¦iausiojo dalel¢.
Tai, be abejon¢s, teisingas supratimas, nes kai ¨mogus u¨mezga
asmeninius santykius su K‚‰†a, suvokdamas save kaip K‚‰†os tarn ,
jis pamato vis Auk§¦iausiojo Vie§paties didyb¡. Kas suvokia, kad
Dievas kupinas §e§i¤ privalum¤, tas i§ties pradeda Jam tarnauti. Suvokus K‚‰†os didyb¡, vir§enyb¡, prasideda tarnyst¢ Jam. O atlikdamas
transcendentin¡ tarnyst¡ ¨mogus dar labiau £sis monina Dievo didyb¡.
¸mogus, kuris tarnauja Vie§pa¦iui, stengdamasis patenkinti Jo jutimus, pats gauna pasitenkinim , nes K‚‰†a yra Supersiela, o individuali gyva esyb¢ Ä neatsiejama Jo dalel¢. Kai patenkintas Vie§pats,
patenkinta ir gyva esyb¢. Kai patenkinamas skrandis, patenkintos ir
kitos kłno dalys, nes skrandis jas aprłpina maistu. Kart , labai kar§t
dien , vienas mano dvasios broli¤ ¢m¢ v¢duoti młs¤ Guru Mahƒrƒj
[dvasin£ mokytoj ]. Guru Mahƒrƒja paklaus¢ jo: ÀKod¢l tu staiga ¢mei
v¢duoti mane?Ð Vaikinas atsak¢: ÀTod¢l, kad jeigu błsite patenkintas
jłs, błsim patenkinti ir mes.Ð Toks principas: nesistenkime tenkinti
savo jutim¤ atskirai nuo K‚‰†os, stenkim¢s patenkinti K‚‰†os jutimus.
Tada savaime gausime pasitenkinim .
K‚‰† £sis monin¡s ¨mogus visada stengiasi patenkinti K‚‰† . Nuo
to ir prasideda K‚‰†os s mon¢. Pasak beasmen¢s Dievo sampratos,
Dievas neturi jokio pavidalo, tod¢l n¢ra galimyb¢s tenkinti ir Jo jutimus. Ta¦iau tas, kuris £ K‚‰† ¨iłri kaip £ §eiminink , gali Jam tarnauti. ÀBhagavad-gŒtojeÐ K‚‰†a vadinamas H‚‰ŒkeŁa Ä jutim¤ §eimininku.
Kai suprantame, kad Absoliuti Tiesa, K‚‰†a, yra jutim¤ valdovas, kad
młs¤ jutimai atsirado i§ Jo jutim¤ ir tod¢l savo jutimus privalom panaudoti Jo jutimams tenkinti, Ä tada snaud¨ianti K‚‰†os s mon¢ ima busti.
Caitanya Mahƒprabhu kart paklaus¢: ÀKuo skiriasi neutralłs santykiai su K‚‰†a nuo santyki¤ su K‚‰†a, suvokiant save kaip Jo tarn ?Ð
Ir vienu, ir kitu atveju ¨mogus suvokia K‚‰†os didyb¡, ta¦iau kai san309
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tykiai neutralłs, n¢ra polinkio Jam tarnauti. Tod¢l §eimininko ir tarno
santykiai tarp K‚‰†os ir gyvos esyb¢s yra tobulesn¢ pakopa. U¨mezgus
su K‚‰†a draugi§kus santykius, prisideda dar viena transcendentin¢
ypatyb¢. Greta suvokimo, kad Dievas yra didis ir Jam reikia tarnauti,
atsiranda papildomas jausmas: ÀK‚‰†a Ä mano draugas. Tod¢l a§ turiu
elgtis taip, kad Jis błt¤ laimingas.Ð Draugui mes stengiam¢s ne tik
patarnauti, bet ir suteikti tikro d¨iaugsmo bei pasitenkinimo. Draugi§kiems K‚‰†os ir Jo bhakto santykiams błdinga lygyb¢, nes K‚‰†a
bendrauja su juo kaip lygus su lygiu. Tod¢l draugo pad¢tyje błdami,
bhaktai i§ ties¤ u¨mir§ta, kad K‚‰†a yra u¨ juos vir§esnis. Kai ¨aisdami
K‚‰†os draugai jodin¢davo ant Jo pe¦i¤, jie nelaik¢ sav¡s prana§esniais
u¨ K‚‰† . ·iuo atveju apie jutiminius malonumus ar sav¡s auk§tinim
negali błti n¢ kalbos, nes draugi§ki santykiai grind¨iami tyra meile.
Vienintelis bhakto tro§kimas Ä suteikti K‚‰†ai malonum , o K‚‰†a
savo ruo¨tu u¨sikelia draugus Sau ant pe¦i¤, ir tai Jam teikia malonum . Kartais ¨mogus visi§kai ramiai reaguoja £ draugo skelt antaus£ ir
d¢l to visi§kai nesijau¦ia pa¨emintas. Kai santykiai grind¨iami draugyste ir abipusiu d¨iaugsmu, apie £¨eidim ar pa¨eminim negali błti
n¢ kalbos.
K‚‰†os s mon¢s ir vis¤ santyki¤ su K‚‰†a pagrindas yra Paties
K‚‰†os malonumo energija. ŽrŒmatŒ Rƒdhƒrƒ†Œ, Vrajos mergel¢s ir
K‚‰†os draugai piemenukai Ä visi jie yra K‚‰†os malonumo energijos
ekspansijos. Visi mes link¡ £ malonumus, nes §altinyje, i§ kurio mes
atsirandame, slypi visi malonumai. Impersonalistai negali protauti
§iomis kategorijomis, nes jie neigia malonumo energij . Tod¢l impersonalizmo filosofija netobula. Kas £sis monino K‚‰† , malonumo
energij £¨velgia ir K‚‰†oje, ir visur kur, kas J£ supa Ä Jo drauguose, tarnuose, t¢vuje, motinoje, mylimojoje. Visi santykiai su K‚‰†a stengiantis
patenkinti Jo jutimus yra K‚‰†os malonumo energijos aprai§ka.
O kalbant apie individuali siel , tai ji i§ prigimties yra neatsiejama §ios malonumo energijos, paties malonum¤ §altinio, dalel¢. Ta¦iau
d¢l s ly¦io su materija siela u¨mir§o savo tikr j pad¢t£ ir pateko £
evoliucijos ciklo sp stus, kurie ver¦ia j keliauti i§ vieno kłno £ kit .
Tod¢l siela pasmerkta nuo¨miai kovai u¨ błv£. Mes turime atsikratyti
varg¤, kuri¤ prie¨astis yra kova u¨ błv£, i§vengti begalini¤ persikłnijim¤, kurie suteikia mums gimimo, senatv¢s, lig¤ ir mirties kan¦ias,
ir ateiti £ am¨in j£ gyvenim K‚‰†os s mon¢je. Gyventi am¨inai £manoma. Kas gav¡s ¨mogaus kłn padaro visk , kas nuo jo priklauso,
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tas kit gyvenim gaus dvasin£ kłn . Dvasinis kłnas jau glłdi grubiame materialiame kłne, bet jis galutinai susiformuoja tik tada, kai
mes apsivalome nuo materialios błties ne§varybi¤. Toks yra ¨mogaus
gyvenimo tikslas ir did¨iausias g¢ris. Did¨iausias g¢ris ¨mogui Ä suprasti: ÀA§ esu neatsiejama Dievo dalel¢, a§ turiu sugr£¨ti £ Dievo karalyst¡ ir błti kartu su Juo.Ð Mes turime savo aplink ¦ia, o Dievas turi
Savo aplink dvasin¢je karalyst¢je, ir mes galime £ j patekti. Nereikia
manyti, kad mirus kłnui mes pavirsime £ tu§tum . ÀBhagavad-gŒtojeÐ
[2.12] K‚‰†a sako Arjunai: ÀNebuvo taip, kad neegzistuo¦iau A§, tu
ir visi §ie valdovai. Ir niekada nebus taip, kad mes liautum¢s buv¡.Ð
Taigi mes egzistuojame am¨inai, o gimim¤ ir mir¦i¤ kaitaliojimasis
t¢ra laikin¤ materiali¤ kłn¤ keitimas.
Priemon¢, kuri realiai atveria keli £ am¨in gyvenim , visi§kai nesud¢tinga Ä tai K‚‰†os s mon¢. K‚‰†os s mon¢ grind¨iama ¨iniomis,
kurias teikia K‚‰†a Ä pati tobuliausia błtyb¢. ¸inios, gautos i§ kit¤ §altini¤ Ä netobulos, nes s lygota siela pasmerkta klysti, pasiduoti iliuzijai, apgaudin¢ti kitus, o jos jutimai netobuli. Tuo tarpu ¨inios, gautos
i§ K‚‰†os, realiai leid¨ia mums pamatyti K‚‰† . Kai kas gal ir m¢gins
gin¦ytis: ÀO ar galite man parodyti Diev ?Ð Mes atsakome: ÀTaip.
Diev matyti galima kiekvien akimirk .Ð K‚‰†a sako: raso 'ham apsu
kaunteya Ä ÀA§ esu vandens skonis.Ð Mes kasdien geriame vanden£ ir
nuolat jau¦iame jo skon£, ir jei galvosime, kad tas skonis Ä tai K‚‰†a,
mes patirsime Diev kasdien. Toliau ÀBhagavad-gŒtojeÐ K‚‰†a pa¨ymi:
prabhƒsmi ai-sryayo‹ Ä ÀA§ esu saul¢s §viesa ir m¢nesiena.Ð Kasdien mums §vie¦ia saul¢, o kas vakar pateka m¢nuo, ir jei galvosime
apie j¤ §viesos §altin£, ilgainiui £sis moninsime Diev . ÀBhagavadgŒtojeÐ pateikta daug pana§i¤ pavyzd¨i¤, nes K‚‰†a yra vis¤ aprai§k¤ prad¨ia, vidurys ir pabaiga. Jei mes norime £sis moninti Diev ir
suprasti, kas mes i§ties esame, tai visi§kai nesunku padaryti. Tereikia
teisingai suprasti Diev Ä kaip Jis ateina £ ¸em¡, kaip i§eina ir kokie Jo
tikslai. Tada błsime verti £¨engti £ Dievo karalyst¡. Palik¡s savo material¤ kłn , ¨mogus, suvokiantis Diev , K‚‰† , nebesugr£¨ta £ ¸em¡
ir nebegauna kito materialaus kłno. Kur jis eina? K‚‰†a sako: mƒm
eti Ä ÀJis eina pas Mane.Ð ·ito ir tur¢t¤ siekti kiekvienas i§mintingas
¨mogus.
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Priedai

Apie autori¤
Jo Dievi§koji Kilnyb¢ A. C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupƒda £ §£
pasaul£ at¢jo 1896 metais Indijoje, Kalkutos mieste. Su savo dvasiniu
mokytoju, ŽrŒla Bhaktisiddhƒnta SarasvatŒ GosvƒmŒ, pirm kart susitiko Kalkutoje 1922 metais. Bhaktisiddhƒntai SarasvatŒ, 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. ŽrŒla Prabhupƒda tampa Bhaktisiddhƒntos SarasvatŒ pasek¢ju, o po vienuolikos met¤ (1933 m. Alahabade) Ä
oficialiai inicijuotu mokiniu.
Pirmojo susitikimo metu ŽrŒla Bhaktisiddhƒnta SarasvatŒ —hƒkura
papra§¢ ŽrŒlos Prabhupƒdos skelbti Ved¤ ¨inias angl¤ kalba. V¢lesniais metais ŽrŒla Prabhupƒda para§o komentarus ÀBhagavad-gŒtaiÐ,
prisideda prie GauˆŒyos Ma‡h¤ veiklos, o 1944 metais pradeda leisti
dvisavaitin£ ¨urnal angl¤ kalba Ä ÀBack to GodheadÐ (ÀAtgal pas
Diev Ð), kur£ dabar Vakaruose toliau leid¨ia Jo mokiniai daugiau negu
trisde§im¦ia kalb¤.
1947 metais, pripa¨indama i§skirtin£ ŽrŒlos Prabhupƒdos i§prusim
ir atsidavim Vie§pa¦iui, GauˆŒyos vai‰†av¤ bendrija suteikia jam
ÀBhaktivedantosÐ titul . 1950 metais, błdamas penkiasde§imt ketveri¤ met¤ am¨iaus, ŽrŒla 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 ŽrŒla Prabhupƒda duoda sannyƒsos £¨adus. RƒdhƒDƒmodaros §ventykloje ŽrŒla Prabhupƒda pradeda kurti savo gyvenimo
§edevr Ä daugiatom£ 18 000 posm¤ ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ (ÀBhƒgavata Purƒ†osÐ) vertim su komentarais. Para§o ÀEasy Journey to Other
PlanetsÐ (lietuvi§kai ÀAnapus laiko ir erdv¢sÐ).
1965 metais, i§leid¡s tris ÀBhƒgavatamÐ tomus, ŽrŒla Prabhupƒda
atvyksta £ Jungtines Valstijas £gyvendinti misijos, kuri jam u¨d¢jo
dvasinis mokytojas. V¢liau jis i§leid¨ia daugiau kaip §e§iasde§imt tom¤
315

Sav¡s pa¨inimo mokslas
autoriteting¤ vertim¤ su komentarais bei studij¤, kuriose ap¨velgia
Indijos religijos ir filosofijos klasikinius kłrinius.
1965 metais krovininiu laivu atvyk¡s £ Niujork , ŽrŒla Prabhupƒda
prakti§kai netur¢jo joki¤ l¢§¤. Tik kit¤ met¤ liepos m¢nes£, patyr¡s did¨iulius sunkumus, jis £kuria Tarptautin¡ Kri§nos s mon¢s
organizacij . Kai 1977 metais ŽrŒla 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 łkio bendruomeni¤.
Vakar¤ Vird¨inijoje ŽrŒla Prabhupƒda £kłr¢ pirm j K‚‰†os s mon¢s ¨em¢s łkio bendruomen¡. Be to, Vakar¤ §alyse jis £ved¢ Ved¤
§vietimo sistem Ä gurukul .
ŽrŒla Prabhupƒda Ä taip pat ir keleto stambi¤ tarptautini¤ kultłros centr¤ Indijoje £kłrimo iniciatorius. Numatyta, kad aplink
ŽrŒdhƒma Mƒyƒpuros centr Vakar¤ Bengalijoje i§kils dvasinis miestas. ·iam grandioziniam u¨mojui £gyvendinti prireiks vir§ de§imties
met¤. V‚ndƒvanoje (Indija) pastatyta didinga K‚‰†a-Balarƒmos §ventykla ir vie§butis sve¦iams i§ viso pasaulio. Stambus kultłros bei §vietimo centras yra ir Bomb¢juje. Daugelyje svarbi¤ Indijos viet¤ taip pat
bus sukurti centrai.
Vis d¢lto vertingiausias ŽrŒlos 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¨¤. ŽrŒlos Prabhupƒdos ra§tai i§versti daugiau kaip £ 40 kalb¤.
Leidykla ÀThe Bhaktivedanta Book TrustÐ, £steigta 1972 metais ŽrŒlos
Prabhupƒdos knygoms publikuoti, §iuo metu yra stambiausia Indijos
religijos bei filosofijos literatłros leid¢ja pasaulyje.
Jau błdamas garbingo am¨iaus, per dvylika met¤ ŽrŒla Prabhupƒda
su paskaitomis keturiolika kart¤ apkeliavo planet , pabuvojo §e§iuose
kontinentuose. Nepaisant to, kad buvo labai u¨imtas, ŽrŒla Prabhupƒda
vis laik daug ra§¢. Jo ra§tai sudaro i§tis Ved¤ filosofijos, religijos,
literatłros bei kultłros bibliotek .
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veiklos vertinimai
ŽrŒla Prabhupƒda atne§¢ £ Vakarus am¨in j£ Indijos sav¡s pa¨inimo
moksl . ·£ jo nuopeln £vairiais laikais auk§tai £vertino daugelis ¨ymi¤
¨moni¤.
*

*

*

ÀJo Dievi§koji Kilnyb¢ A. C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupƒda atlieka
labai nauding darb . Jo knygos Ä did¨iulis ind¢lis £ ¨monijos
i§vadavim .Ð
Sri Lal Bahadur Shastri,
buv¡s Indijos ministras pirmininkas
ÀSvamis Bhaktivedanta primena Vakarams, ir tai i§ties naudingas
priminimas, kad młs¤ pernelyg aktyvi ir vienpusi§ka kultłra pergyvena kriz¡, kuri gali baigtis susinaikinimu, kadangi jai trłksta autenti§kos
metafizin¢s s mon¢s gilumo. Be tokios s mon¢s młs¤ i§kilmingi
moraliniai ir politiniai pasi¨ad¢jimai t¢ra vien gra¨bylyst¢.Ð
Thomas Merton,
teologas
ÀI§ daugyb¢s religijos keli¤, kuriuos siłlo Indijos yogai, pats reik§mingiausias, be abejon¢s, yra K‚‰†os s mon¢s kelias, kur£ nurod¢ ŽrŒla
Prabhupƒda Bhaktivedanta Svamis Ä de§imtasis mokytojas, t¡siantis Mahƒprabhu Caitanyos tradicij . Tiesiog steb¢tina, kaip ma¨iau
negu per de§imt met¤ asmeninio atsidavimo Vie§pa¦iui ir nuo§irdaus
aukojimosi reikalui, nei§senkan¦ios energijos bei sumanaus vadovavimo d¢ka ŽrŒ Bhaktivedantai Svamis pavyko £kurti Tarptautin¡ Kri§nos
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s mon¢s organizacij , kuriai priklauso tłkstan¦iai bhakt¤, atidaryti
Rƒdhƒ-K‚‰†os §ventyklas svarbiausiuose pasaulio miestuose ir para§yti i§tis pluo§t kłrini¤ apie bhakti-yog , kaip jos mok¢ ŽrŒ K‚‰†a ir
ŽrŒ Caitanya.Ð
Prof. Mahesh Mehta,
Orientalistikos profesorius,
Vindzoro universitetas,
Ontarijas, Kanada
ÀA. C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupƒda Ä autoritetingas did¨ios
tradicijos mokytojas ir £p¢dinis.Ð
Joseph Jean Lanzo del Vasto,
prancz¤ filosofas ir ra§ytojas
ÀNerandu ¨od¨i¤, kuriais apibłdin¦iau tas erudicijos ir atsidavimo
Vie§pa¦iui auk§tumas, kurios atsiveria, skaitant gausius ŽrŒlos
Prabhupƒdos ra§tus. ŽrŒlos Prabhupƒdos pastangomis błsimosios młs¤
kartos gyvens geresniame pasaulyje Ä tai neabejotina. Jis stoja u¨ taut¤
brolyb¡ ir u¨ visos ¨monijos dvasin¡ integracij . Visi i§prus¡ ¨mon¢s
u¨ Indijos rib¤, ir vis¤ pirma Vakaruose, tur¢t¤ błti d¢kingi ŽrŒlai
Prabhupƒdai, moksli§kai supa¨indinusiam juos su visu tuo, kas yra
geriausia K‚‰†os s mon¡ i§pa¨£stan¦ioje Indijoje.Ð
Sri Viswanath Shukla,
Filosofijos moksl¤ daktaras,
Hindi kalbos profesorius,
Aligarhas, Utar Prade§as, Indija
ÀMan, gyvenan¦iam Vakaruose indui, błdavo skaudu matyti, kaip
mano t¢vynainiai błriais traukdavo £ Vakarus, d¢damiesi guru ir dvasiniais lyderiais. Kiekvienas vakarietis kartu su motinos pienu perima
krik§¦ioni§k j kultłr , lygiai taip ir kiekvienas indas vos gim¡s susipa¨£sta su meditacijos ir yogos pradmenimis. Deja, £ Vakarus i§ Indijos
atvyksta nema¨a negarbing¤ ¨moni¤, kurie demonstruoja savo ribot ,
l¢k§t yogos supratim ir apgaudin¢ja ¨mones, pir§dami jiems u¨
pinigus mantras bei skelbdamiesi Dievo inkarnacijomis. Suk¦i¤, kurie
£tikin¢ja nemok§as pasek¢jus laikyti juos Dievais, ¦ionai atsidangino
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tiek daug, jog tikriesiems Indijos kultłros ¨inovams tai kelia didel£
susirłpinim ir nerim . Tod¢l a§ labai nud¨iugau, kai pasirod¢ ŽrŒ A.
C. Bhaktivedantos Svamio Prabhupƒdos ra§t¤ publikacijos. Jos pad¢s
padaryti gal baisiai apsi§auk¢li¤ guru ir yog¤ apgaulei ir suteiks
galimyb¡ visiems ¨mon¢ms suprasti tikr j Ryt¤ kultłros prasm¡.Ð
Dr. Kailash Vajpeye,
Orientalistikos centro
Indijos skyriaus ved¢jas,
Meksiko universitetas
ÀA. C. Bhaktivedantos Svamio Prabhupƒdos knygos ne tik patrauklios,
bet ir aktualios §iais laikais, kai młs¤ nacija ie§ko savo gyvensenai
nauj¤ kultłros modeli¤.Ð
Dr. C. L. Spreadbury,
Sociologijos profesorius,
Stefeno F. Austino
valstybinis universitetas
ÀMan teko did¨iul¢ garb¢ ir d¨iaugsmas £d¢miai susipa¨inti su
ÀThe Bhaktivedanta Book TrustÐ leidiniais, kuriuos, mano nuomone, błt¤ naudinga £sigyti visoms §vietimo £staigoms ir bibliotekoms.
Indijos filosofij bei kultłr tyrin¢jantiems studentams ir d¢stytojams ypa¦ rekomenduo¦iau senov¢s klasikos kłrin£ Ä ÀŽrŒmadBhƒgavatamÐ. Autorius, Jo Dievi§koji Kilnyb¢ A. C. Bhaktivedanta
Svamis Prabhupƒda Ä pla¦ios erudicijos asmenyb¢, pasaulinio garso
§ventasis ir didelis Ved¤ filosofijos bei jos praktinio taikymo §iandienos s lygomis ¨inovas. Jis £steig¢ per §imt dvasinio gyvenimo centr¤
(ƒram¤), kur studijuojama ir puosel¢jama Ved¤ mintis. Diegiant Ved¤
gyvensen Ä sanƒtana-dharm viso pasaulio §alyse, jam n¢ra lygi¤. A§
nepaprastai d¨iaugiuosi, kad §i ÀBhƒgavatosÐ ¨ini ¨monijos labui
skelbia toks i§manantis ¨mogus, kaip Svamis Bhaktivedanta.Ð
Dr. R. Kalia,
Indijos bibliotek¤ asociacijos prezidentas
ÀSavo vertimais £ angl¤ kalb bei komentarais Svamis Bhaktivedanta §ventai pasitarnavo visiems Dievo garbintojams. ·iais i§bandym¤
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metais, kai §viesa kovoja su tamsa, galimyb¢ universaliai pritaikyti
tiesas, apie kurias jis kalba, yra tarsi ¨ad¢toji palaima. Visoms
nerimstan¦ioms sieloms, ie§kan¦ioms atsakym¤ £ am¨inuosius błties
klausimus, tai i§ties §venti ir £kv¢pti kłriniai.Ð
Dr. Judith M. Tyberg,
Kultros centro ÀRytai-VakaraiÐ
steig¢ja ir vadov¢,
Los And¨elas, Kalifornija
À . . . Pagal ind¤ papro¦ius, autoriui, kaip tiesioginiam Caitanyos tradicijos t¡s¢jui, suteiktas didingas Jo Dievi§kosios Kilnyb¢s A. C. Bhaktivedantos Svamio Prabhupƒdos titulas. Svamis Prabhupƒda puikiai moka
sanskrit . Jo ÀBhagavad-gŒtosÐ traktuot¢ mums labai £domi tuo, kad ji
siłlo autoriteting interpretacij , atitinkan¦i Caitanyos mokymo tradicijas. ·is krik§¦ioni¤ filosofo ir indologo vertinimas Ä tai nuo§irdaus
draugi§kumo ¨enklas.Ð
Olivier Lacombe,
Sorbonos garb¢s profesorius,
buv¡s Indijos kultros instituto direktorius,
Pary¨ius
ÀŽrŒ Bhaktivedantos Svamio knygas perskai¦iau labai atid¨iai ir su
did¨iuliu susidom¢jimu. Mano nuomone, visiems, kurie domisi Indijos dvasiniu ir kultłriniu paveldu, jos turi ne£kainojam vert¡. Kiekvienas puslapis rodo nuostab¤ aptariam¤ dalyk¤ i§manym , taip pat
sud¢ting¤ id¢j¤ supratim ir autoriaus geb¢jim jas kuo ai§kiausiai
i§d¢styti. ·ie bruo¨ai Ä tai re¦iausia dovana ¨mogaus, kuris buvo
aukl¢jamas grie¨ta vai‰†av¤ filosofijos dvasia ir taip giliai £niko £ visus
vai§navizmo mokykl¤ skelbiamus mokymus, kad, rodos, bus pasiek¡s t auk§¦iausi dvasinio pra§vies¢jimo błv£, kuris teprieinamas vos
kelioms palaimintoms sieloms.Ð
Dr. H. B. Kulkarni,
Angl¤ kalbos ir filosofijos profesorius,
Jutos valstijos universitetas,
Loganas, Juta
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ÀBe jokios abejon¢s, Svamid¨i veikla Ä tai did¨iulis ind¢lis gelbstint
§iuolaikinio pasaulio ¨mones nuo juos u¨griuvusi¤ b¢d¤.Ð
Dr. Sooda L. Bhatt,
Indijos kalb¤ profesorius,
Bostono universitetas,
Bostonas, Masa¦iusetsas
ÀIndijos kultłros bei istorijos tyrin¢tojams ir nespecialistams, norintiems daugiau su¨inoti apie Indijos dvasingumo tradicijas, tikra
§vent¢ tai, kad dienos §vies i§vydo angli§kas K‚‰†adƒsos Kavirƒjos
GosvƒmŒ ÀŽrŒ Caitanya-caritƒm‚tosÐ vertimas, kurio autorius A. C.
Bhaktivedanta Svamis Prabhupƒda.
Kiekvienas, kuris £d¢miai skaitys komentarus, pajus, kad §ioje knygoje, kaip ir kituose savo kłriniuose, ŽrŒ Bhaktivedanta apjungia £
vien organi§k visum kar§t atsidavim Vie§pa¦iui, bhakto jautrum
gro¨iui ir lingvisto, kuris grie¨tai laikosi teksto raid¢s, tikslum .
·ias meistri§kai para§ytas knygas noriai savo bibliotekoms £sigis visi,
kurie studijuoja Indijos dvasingumo tradicijas ir jos religin¡ literatłr ,
nesvarbu, ar jie domisi jomis kaip mokslininkai, kaip atsidav¡ Dievo
pasek¢jai, ar kaip paprasti skaitytojai.Ð
Dr. J. Bruce Long,
Orientalistikos katedra,
Kornelio universitetas

321

Kaip kartoti
Hare K‚‰†a mahƒ-mantr

Norintiems i§sivaduoti i§ kan¦i¤ ir rłpes¦i¤ bei siekiantiems laim¢s
vienas svarbiausi¤ veiklos aspekt¤ yra meditacija.
Meditacija Ä tai Àvidinis susikaupimasÐ, jis ne£manomas neturint
tikslo. Trok§tantis atsikratyti kasdienini¤, prot bla§kan¦i¤ varg¤ turi
pakilti i§ materialaus lygio £ transcendentin£, dvasin£ lyg£. Tai pasiekti
jis gali nuolatos kartodamas Dievo vardus ir taip su Juo bendraudamas.
³vairłs religiniai ra§tai teigia: Dievas turi daugyb¡ vard¤ Ä K‚‰†a,
Rƒma, Jehova, Alachas, Buddha ir kt. Dievo vard¤ kartojimas apvalo
s mon¡ ir pakelia j i§ materialaus lygio £ dvasin£. Indijoje i§tisus
tłkstantme¦ius ¨mon¢s kartoja £vairias mantras, §ventus Vie§paties
vardus. Sanskrito kalba mana rei§kia prot , o traya Ä i§sivadavim .
Taigi mantra rei§kia transcendentini¤ gars¤ rinkin£, i§vaduojant£ młs¤
prot nuo nerimo ir baim¢s.
Ved¤ ra§tai vien §i¤ mantr¤ vadina mahƒ-mantra (did¨i ja mantra).
ÀKali-santarana Upani‰adÐ teigia, kad §e§iolika j sudaran¦i¤ ¨od¨i¤:
Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare / Hare Rƒma, Hare
Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare Ä ypa¦ rekomenduotini Kali-yugai,
baim¢s, kivir¦¤ ir veidmainyst¢s epochai, kurioje mes gyvename.
Vardo K‚‰†a reik§m¢ Ä Àvis¤ patraukliausiasÐ, Rƒma Ä Àvisa d¨iuginantisÐ, o Hare Ä tai kreipimasis £ Vie§paties atsidavimo tarnybos
energij . Taigi mantra rei§kia: ÀO vis¤ patraukliausias, o visa d¨iuginantis Vie§patie, o Vie§paties energija, leisk man su atsidavimu Tau
tarnauti.Ð
Hare K‚‰†a mantrai kartoti n¢ra grie¨t¤ taisykli¤. J galima kartoti visur Ä namuose, darbe, autobuse ar metro, be to, bet kuriuo paros
metu.
Yra du mantros meditacijos błdai: individualus, vadinamas japa, kai
¨mogus kartoja mantr su karoli¤ v¢riniu, ir kolektyvinis, kai pirma
gieda vienas ¨mogus, o paskui kiti jam pritaria Ä toks giedojimas vadinamas kŒrtana. KŒrtanos metu da¨nai akompanuojama muzikos ins322
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trumentais arba tiesiog plojama delnais. Abu §ie błdai yra vienodai
rekomenduotini, nes abu vienodai palankłs asmenyb¢s vystymuisi.
Pirmajam mantros meditacijos błdui reikalingas tik karoli¤ v¢rinys. J£ galima £sigyti parduotuv¢je arba pasidaryti pa¦iam pagal §iuos
prakti§kus patarimus:
1. ³sigykite 109 didelius apvalius medinius karolius (1 Ä 2 centimetr¤
skersmens) ir 3 Ä 5 metr¤ ilgio stor stipr¤ siłl .
2. U¨megzkite mazg , palik¡ 15 centimetr¤ nuo galo, ir verkite
vien po kito karolius, po kiekvieno karolio u¨megzdami tvirt mazg
(pie§. 1).
3. Suv¢r¡ 108 karolius, abu galus perverkite per paskutin£ karol£
(pie§. 2).
4. ·is karolis vadinamas K‚‰†os karoliu ir tur¢t¤ błti didesnis u¨
kitus. Per j£ pern¢r¡ abu siłlo galus, u¨megzkite mazg ir nupjaukite
siłlo likut£. ·tai jłs¤ karoli¤ v¢rinys ir baigtas.

Prad¢kite mantros meditacij , karoli¤ v¢rin£ laikydami de§in¢je rankoje. Nyk§¦iu ir did¨iuoju pir§tu suspauskite karol£, einant£ i§kart po
K‚‰†os karolio, ir pasakykite mantr : Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a
K‚‰†a, Hare Hare / Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare.
Sukalb¢j¡ posm , suspauskite kit karol£ ir v¢l pakartokite mahƒmantr (pie§. 3). Taip darykite tol, kol ties kiekvienu karoliu sukartosite po mantr ir prieisite K‚‰†os karol£, Ä tada jłs błsite baig¡s vien
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japos Àrat Ð. Vieno rato kartojimas tur¢t¤ trukti ma¨daug septynias
minutes, ta¦iau pirmu metu tai gali trukti de§imt ir daugiau minu¦i¤.
Ties K‚‰†os karoliu mantros nekartokite, tik apsukite v¢rin£ ir v¢l t¡skite kartojim . Kartoti mantr su karoliais rankose itin svarbu, nes
taip £ meditacij £traukiamas lyt¢jimas, o tai padeda geriau susikaupti.
Jei per dien nutar¢te kartoti tam tikr rat¤ skai¦i¤, jums pravers
Àskai¦iuokl¢Ð Ä ant neilgos virvut¢s suverti karoliai. J¤ kiekis priklauso
nuo jłs¤ pasirinkto rat¤ skai¦iaus. Mazg¤ tarp §i¤ karoli¤ nereikia,
jie błtini tik virvut¢s galuose, kad nenusmukt¤ karoliai. U¨baig¡ rat ,
vien skai¦iuokl¢s karol£ perstumkite ¨emyn.
Kartoti mantr galite namuose arba vaik§¦iodami gryname ore,
garsiai arba tyliai, svarbu, kad patys gird¢tum¢te, k sakote. Svarbiausia Ä ai§kiai ir tiksliai tarti kiekvien ¨od£. Gali błti, kad jłs¤
d¢mes£ patrauks pa§alin¢s mintys, nes protas neramus ir nepastovus,
ver¦ia nuolatos galvoti apie £vairiausius dalykus. Pabandykite visas savo
mintis sutelkti £ Hare K‚‰†a mahƒ-mantros kartojim ir £siklausykite
£ kiekvien ¨od£.
Kartoti mantr galima bet kuriuo paros metu, ta¦iau Ved¤ ra§tai
pa¨ymi, kad dvasinei veiklai tam tikros valandos pa¦ios palankiausios. Tinkamiausias laikas dvasi§kai tobul¢ti Ä ankstyvas rytas. Gerai,
jei Hare K‚‰†a mantr kartosite kasdien vienu ir tuo pa¦iu metu.
Prad¢kite nuo vieno dviej¤ rat¤ mantros kartojimo per dien ir
palaipsniui j¤ skai¦i¤ didinkite iki §e§iolikos; tiems, kurie rimtai
¨iłri £ japos meditacij ir nori tapti atsidavusiais Vie§paties K‚‰†os
pasek¢jais, tai rekomenduojamas minimumas.
Skirtingai nuo japos Ä individualios meditacijos, kŒrtana yra kolektyvin¢ meditacija. KŒrtanos metu Hare K‚‰†a mantr giedame pagal
koki nors melodij . Giedoti galima pritariant muzikos instrumentams. Rinktis kŒrtanai galite tiek namie Ä su §eima ar draugais, tiek
sve¦iuose arba gamtoje. I§ prad¨i¤ Hare K‚‰†a mantr gieda vienas
¨mogus, o po to visi kiti pagal t pa¦i gaid j atkartoja. V¢liau
tas pats ¨mogus v¢l gieda mantr ir v¢l visi jam antrina. Taip giedama Hare K‚‰†a mantra. KŒrtanos metu galima pajusti nuolat augant£
dvasin£ d¨iaugsm .
Giedodami su visais kartu, Hare K‚‰†a mantr girdite ne tik pats
j tardamas, bet ir kai j gieda kiti. Tai kŒrtanos privalumas. Giedoti galima pagal bet koki melodij , pritariant (nors tai ir nebłtina)
kokiais nors muzikos instrumentais. Ypa¦ dera kŒrtanose tradiciniai
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ind¤ instrumentai Ä błgnai ir cimbolai; jeigu j¤ n¢ra, galima pritarti
bet kuriuo turimu instrumentu Ä pasitelkite savo vaizduot¡. Galima
panaudoti ir kitus instrumentus: pianin , vargonus, fleit , gitar ir
pan. Pakanka ir tiesiog ploti delnais. KŒrtanose gali dalyvauti vaikai,
tai jiems suteikia galimyb¡ dvasi§kai tobul¢ti. Giedoti galima vakarais
kartu su visa §eima. Gerai ruo§ti kŒrtanas kiekvien dien arba kada
tik £manoma.
Kartodami Hare K‚‰†a mantr , pajusite dvasin£ ¨valum , ir §is pojłtis nuolatos stipr¢s. Galite £sitikinti tuo patys. Pabandykite penkias
minutes kartoti kok£ kit ¨od£ ar fraz¡. ÀPepsi-kolaÐ jau po keli¤ minu¦i¤ jums mirtinai £gris ir nesuteiks jokio pasitenkinimo. Tuo tarpu
K‚‰†os vardas Ä transcendentinis, Jo vard norisi kartoti nuolatos.
Kad ir kokiomis aplinkyb¢mis ¨mogus kartot¤ mahƒ-mantr , tai
labai skatins jo dvasin£ tobul¢jim . Vis d¢lto didieji i§min¦iai ir §ventieji Ä mantros meditacijos autoritetai rekomenduoja remtis keliais
patarimais; tai sustiprina ir pagreitina tokios meditacijos poveik£.
Kuo daugiau ¨mogus kartoja Hare K‚‰†a mantr , tuo lengviau
jam laikytis §i¤ patarim¤, nes mantra suteikia dvasini¤ j¢g¤ ir i§ugdo
tobulesnio d¨iaugsmo supratim . Dvasin¡ palaim patyrusiam ¨mogui
gerokai papras¦iau atsikratyti blog¤ £pro¦i¤, trukdan¦i¤ dvasi§kai
tobul¢ti.
1. Norintiems rimtai ir nuo§ird¨iai siekti dvasinio tobul¢jimo rekomenduojame laikytis ¨emiau i§vardint¤ keturi¤ svarbiausi¤ princip¤:
a) nevalgyti m¢sos, ¨uvies ir kiau§ini¤;
b) nevartoti intoksikat¤ (narkotik¤, alkoholio, tabako, taip pat kavos
ir arbatos);
c) ne¨aisti azartini¤ lo§im¤;
d) netur¢ti nesantuokini¤ lytini¤ santyki¤ (santuokiniai ry§iai skirti
tik vaikams prad¢ti).
2. Reikia nuolatos skaityti A. C. Bhaktivedantos Svamio Prabhupƒdos knygas, ypa¦ ÀBhagavad-gŒt Ð ir ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ. Jau vien
klausantis apie K‚‰† Ä Jo nepaprastus ¨ygius ir transcendentinius
¨aidimus, valosi §irdis, u¨ter§ta ilgo buvimo materialiame pasaulyje.
Nuolatos klausydamasis apie K‚‰† ir dvasin£ pasaul£, kuriame K‚‰†a
am¨inai pramogauja su Savo bhaktais, ¨mogus suvokia sielos prigimt£,
tikr j dvasin¢s veiklos prasm¡, i§moksta sekti tobulu metodu, kuris
i§vaduoja i§ §io materialaus pasaulio.
3. Kiekvienas, kuris nori tapti atspariu materijos purvui, turi valgyti
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tik vegetarin£ maist , prie§ tai paaukoj¡s j£ Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui
K‚‰†ai, Ä toks maistas tampa sudvasintas. U¨ kiekvienos gyvos błtyb¢s (taip pat ir augal¤) ¨udym młs¤ laukia karmos atoveikis, ta¦iau
ÀBhagavad-gŒtojeÐ K‚‰†a sako, kad Jis panaikina karmos pasekmes
tam, kuris aukoja Jam vegetarin£ maist . (¸r. pried ÀMitybos yogaÐ.)
4. Savo veiklos rezultatus der¢t¤ aukoti Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui
K‚‰†ai. Jei ¨mogus triłsia tik savo malonumui, tenkina tik savo jutimus, jis patiria savo veiklos karmin£ atoveik£. O jei jis dirba vardan
K‚‰†os, tetrok§damas J£ patenkinti, jo veikla karminio atoveikio nesulaukia. Kada ¨mogus dirba vardan K‚‰†os, tai ne tik i§vaduoja j£
nuo karmos, bet ir atgaivina miegan¦i meil¡ K‚‰†ai. Galima t¡sti
savo £prast veikl , jeigu ji Ä tiesiogiai ar netiesiogiai Ä neprie§tarauja
keturiems reguliatyviems principams, i§vardintiems auk§¦iau.
5. Tvirtai nutar¡s kartoti mantr , ¨mogus turi kuo daugiau bendrauti su pasirinkusiais t pat£ tiksl ¨mon¢mis Ä tai suteikia dvasin¡
paspirt£. Supantis pasaulis labai stipriai veikia, tai natłralu, tod¢l nepatariama bendrauti su tais, kurie neturi joki¤ dvasini¤ sieki¤. Bendravimas su ¨mon¢mis, siekian¦iais dvasinio tobulumo, Hare K‚‰†a
mantros kartojimas ir laikymasis reguliatyvi¤ princip¤ Ä pats tiesiausias
ir patogiausias tobul¢jimo kelias gr£¨ti namo, atgal pas Diev .
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Baigdamas kalb¢ti apie bhakti-yog (atsidavimo yog ), Vie§pats sako
ÀBhagavad-gŒtojeÐ: ÀO KuntŒ słnau, kad ir k tu darytum, valgytum,
aukotum ar atiduotum, kokias askezes tu atliktum Ä daryk tai, kaip
auk Man.Ð [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 9.27] Ten pat Jis teigia, kad ¨mogui dera
valgyti tik tai, kas pirmiau buvo paaukota Jam. Tod¢l maisto siłlymas
K‚‰†ai yra neatskiriama bhakti-yogos sistemos dalis.
Vie§pats taip pat nusako tas aukas, kurias Jis priima. ÀJeigu kas
su meile ir atsidavimu pasiłlys Man lapel£, g¢l¡, vaisi¤ ar vandens,
A§ priimsiu auk .Ð [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 9.26] K‚‰†a s moningai nepamini m¢sos, ¨uvies ir kiau§ini¤, tod¢l K‚‰†os bhaktas tokio maisto Jam
neaukoja. I§ meil¢s K‚‰†ai bhaktas siłlo Jam tik pat£ geriausi ir §variausi maist , tod¢l skerdyklose u¨mu§t¤ gyvuli¤ płvantys kłnai ir
vi§¦iuk¤ gemalai, be abejo, §iam tikslui netinka.
Bhaktas K‚‰†os s mon¢je aukoja K‚‰†ai maist ir taip i§rei§kia Jam
savo meil¡. Net kasdieniniame gyvenime, nor¢dami parodyti kokiam
nors ¨mogui savo atsidavim ir meil¡, ruo§iame jam valg£, ir tas ¨mogus
£vertina ne tik pat£ maist , bet ir §ilum , su kuria visa tai buvo paruo§ta. Toks pat ir maisto aukojimas K‚‰†ai Ä jis skirtas ugdyti młs¤ meil¡
ir atsidavim Dievui.
Be abejo, sunku myl¢ti nepa¨£stam , niekados nematyt pavidal . Unikalłs Ved¤ ra§tai smulkiai apra§o Dievo asmenyb¢s bruo¨us.
Kit¤ tradicini¤ pasaulio religij¤ ra§tuose Dievas minimas tik kaip
auk§¦iausiasis t¢vas, o apie Jo asmenyb¡ pateikiama labai ma¨ai ¨ini¤.
Kristus vadino save Dievo słnumi, Mahometas buvo Jo prana§as, o kas
yra Patsai Dievas? Jis apsirei§kia tik netiesiogiai Ä kaip dangaus akis,
liepsnojantis krłmas ir pana§iai.
Jei pripa¨£stame, kad mus sukłr¢ Dievas, remdamiesi logika tur¢tume pripa¨inti ir tai, kad Jis turi visus asmenyb¢s po¨ymius Ä tam tikr
pavidal , i§or¡, visus jutimo organus, j¤ sugeb¢jimus ir savybes. Jei mes
turime tam tikr form ir charakter£, o Dievas j¤ netur£s, tuomet §iuo
at¨vilgiu J£ pranokstame. Ta¦iau nelogi§ka tvirtinti, kad Dievo kłrinys
kuo nors pranoksta savo Kłr¢j . Vadinasi, jei mes esame asmenyb¢s,
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tai ir Dievas yra asmenyb¢, turinti nepaprastai galing dvasin£ pavidal .
Gal¤ gale sakoma, kad mes sukurti pagal Dievo pavyzd£ ir pana§um .
³sivaizduodami Diev , Vakar¤ dailininkai da¨niausiai pie§ia kresn
barzdot prosen£. Ta¦iau Ved¤ ra§tai pateikia tiksl¤ Dievo i§or¢s ir
asmenyb¢s bruo¨¤ apra§ym , be to, §ie senov¢s Indijos ra§tai yra vienintelis toki¤ ¨ini¤ §altinis. Vis¤ pirma, Dievas visada jaunas. Nepaprastos Jo savyb¢s ¨avi net i§sivadavusias sielas. Jis Ä pats gabiausias
dailininkas ir pats gabiausias muzikantas. Jis nepaprastai i§kalbus ir be
galo protingas, linksmo błdo ir visa ko atsi¨ad¢j¡s. Be to, Jis aprei§kia nepakartojamus transcendentinius ¨aidimus su Savo am¨inaisiais
palydovais. Vedos pateikia nesibaigian¦ius Auk§¦iausiojo Dievo
Asmens patraukli¤j¤ savybi¤ apra§ymus. Tod¢l J£ vadina K‚‰†a arba
Àvis¤ patraukliausiuÐ. Kai mes suvoksime Dievo Asmen£, bus daug
papras¦iau £ J£ sutelkti savo mintis Ä ypa¦, kai aukosime Jam maist .
Kadangi K‚‰†a yra vis¤ galingiausias ir absoliu¦iai dvasinis, visa, kas
tik susilie¦ia su Juo, taip pat tampa absoliu¦iai tyra ir dvasi§ka. Kai
kurie dalykai apvalo net materialiame pasaulyje. Pavyzd¨iui, saul¢ stipriais spinduliais gali i§ u¨ter§to e¨ero i§garinti §var¤ vanden£. Jei tokia
savyb¢ błdinga saulei Ä materialiam objektui, mums sunku net £sivaizduoti t valom j gali , błding Auk§¦iausiajam Dievo Asmeniui,
K‚‰†ai, be jokio vargo sukłrusiam milijonus sauli¤.
I§ tikr¤j¤ Savo transcendentini¤ energij¤ padedamas, materij K‚‰†a
gali paversti £ dvasi . Jeigu £ ugn£ £d¢sime metalin£ stryp , netrukus jis
£kais iki raudonumo ir £gaus visas svarbiausias ugnies savybes. Taip
pat ir maistas (materiali substancija) tampa absoliu¦iai dvasinis, kai
j£ pasiłlome K‚‰†ai. Toks maistas virsta prasƒda Ä sanskrito kalba tai
rei§kia Vie§paties malon¡.
Bhakti-yogoje prasƒda labai svarbu. Kitos yogos reikalauja dirbtinai
tramdyti savo jutimus, ta¦iau praktikuodamas bhakti-yog ¨mogus gali
pasirinkti toki dvasin¡ veikl , kuri patenkint¤ jutimus ir £traukt¤ juos
£ veikl . Tokios praktikos d¢ka jutimai palaipsniui tampa dvasiniai, ir
juos pradeda traukti dvasiniai d¨iaugsmai Ä daug kart¤ prana§esni u¨
visus młs¤ materialiai patir¦iai prieinamus malonumus.
Ved¤ ra§tai pateikia daugyb¡ prasƒdos apra§ym¤ ir ai§kina jo poveik£. Vie§pats Caitanya, Auk§¦iausiojo Vie§paties inkarnacija, apsirei§k¡s Indijoje prie§ 500 met¤, taip kalb¢jo apie prasƒd : kiekvienam
anks¦iau teko ragauti §£ material¤ maist , ta¦iau dabar jis nepaprastai skanus ir skleid¨ia nuostab¤ kvap ; jau vien kvapas, nekalbant
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apie skon£, su¨avi prot ir ver¦ia ¨mog¤ u¨mir§ti visus kitus gardumynus. Tai liudija, kad K‚‰†os lłpos, kupinos dvasinio nektaro, lyt¢jo §£
kasdienin£ maist ir suteik¢ jam visas transcendentines savybes.
Valgantis tik Vie§pa¦iui K‚‰†ai aukot maist yra vegetaras tikr ja to ¨od¨io prasme. Daugelis gyvłn¤, pavyzd¨iui, baland¨iai ir be¨d¨ion¢s, taip pat nevartoja m¢sos, tod¢l pati savaime vegetarin¢ mityba
n¢ra didelis laim¢jimas. Vedos teigia, kad ¨mogaus gyvenimo tikslas Ä
atgaivinti pirmaprad£ ry§£ tarp sielos ir Dievo, ir, siekiant §io tikslo,
labai svarbu prasƒdos poveikis.
Tobulas tikro vegetarizmo suvokimas nulemia vis¤ pirma tai, kokius
produktus ruo§iam¢s aukoti K‚‰†ai. ÀBhagavad-gŒtojeÐ Vie§pats sako,
kad maist galima skirstyti £ tris rł§is pagal tai, kokiai gu†ai (doryb¢s,
aistros ar nei§manymo) jis priklauso. Pieno produktai, grłdai, cukrus,
dar¨ov¢s, vaisiai ir rie§utai yra doryb¢s gu†oje, ir juos galima siłlyti K‚‰†ai. ³prasta, kad aistros ir nei§manymo gu†ose esantis maistas
neaukojamas K‚‰†ai, kuris Pats ÀBhagavad-gŒtojeÐ [17.9-10] sako, jog
toks maistas Àsukelia kan¦ias, nelaimes ir ligasÐ ir kad jis Àneskanus,
ne§vie¨ias ir suged¡s.Ð Nesunku suprasti, kad m¢sa, ¨uvis ir kiau§iniai, taip pat ¦esnakas, svogłnai ir grybai Ä tai maistas, priklausantis
¨emiausioms gu†oms. J¤ siłlyti K‚‰†ai nedera. Kava ir arbata, kuri¤
sud¢tyje yra kofeino Ä tai narkotin¢s med¨iagos, tod¢l j¤ taip pat
negalima siłlyti K‚‰†ai. Jas galima pakeisti pirkt¤ ar surinkt¤ £vairi¤
¨oleli¤ arbata.
Perkant produktus reikia atminti, kad m¢sos, ¨uvies ir kiau§ini¤ gali
błti kit¤ produkt¤ sud¢tyje, tod¢l błtina atid¨iai skaityti etiketes, o
gin¦ytinais atvejais klausti pardav¢jo arba kreiptis £ fabrik . Pavyzd¨iui, kai kuriose jogurto ir grietin¢s rł§yse yra ¨elatinos, kuri gaminama i§ skerdyklose u¨mu§t¤ gyvłn¤ kaul¤, rag¤ ir kanop¤. Błtina taip
pat £sitikinti, kad gaminant słr£, kur£ jłs perkate, nebuvo panaudotas
ver§elio skrand¨io fermentas.
Taip pat dera vengti tokio maisto Ä ypa¦ grłdinio, Ä kur£ gamino
¨mon¢s, nesantys Vie§paties K‚‰†os bhaktai. Subtilieji gamtos d¢sniai
taip sutvarkyti, kad vir¢jo s mon¢ veikia ne tik fizin¡ maisto kokyb¡,
bet ir subtili j . Taip maistas nepastebimai veikia młs¤ s mon¡. Kitas
pavyzdys, atskleid¨iantis §£ princip Ä paveikslas, kuris yra ne tik potepi¤ derinys ant drob¢s, bet ir i§rei§kia dailininko nuotaik , kuri persiduoda stebin¦iam paveiksl ¨mogui. Lygiai taip, kai valgome maist ,
gamint neturin¦i¤ dvasin¢s s mon¢s ¨moni¤, pavyzd¨iui, kokio nors
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fabriko darbininko, mes, be abejo, gauname atitinkam doz¡ materialios s mon¢s. Be to, kiek tai £manoma, turime vartoti tik §vie¨ius,
natłralius produktus.
Ruo§iant valg£ ypa¦ svarbu laikytis §varos, kadangi dvasinis tobul¢jimas ir §vara Ä lygiaver¦iai dalykai. K‚‰†ai negalima siłlyti nieko
ne§varaus. Tod¢l virtuv¢je stenkit¢s palaikyti tvark . Prie§ prad¢dami
gaminti, błtinai kruop§¦iai nusiplaukite rankas. Ruo§dami valg£, jo
neragaukite. Tai meditacijos proceso dalis: jłs gaminate ne §iaip sau,
bet ruo§iate maist K‚‰†ai patenkinti, tod¢l Jis turi błti pirmasis,
kas paragaus ir pasisotins §iuo maistu. Jei gaminate pagal i§bandytus
receptus, nesuklysite.
Gerai tur¢ti l¢k§tut¡ ir kitus stalo reikmenis, skirtus tik K‚‰†ai.
Puiku, jei §ie reikmenys nauji ir niekur kitur nenaudoti. Kai maistas
paruo§tas, ant §ios l¢k§tut¢s dedame po truput£ vis¤ patiekal¤. Pats
papras¦iausias aukojimo błdas Ä tiesiog i§tarti: ÀMano brangus Vie§patie K‚‰†a, pra§au paragauti §io valgio.Ð Atminkite, tikrasis viso to
tikslas Ä parodyti savo atsidavim ir pad¢k Vie§pa¦iui, tod¢l ruo§dami K‚‰†ai £d¢kite vis savo §ird£, ir Jis priims jłs¤ auk . Dievas Pats
Sau pakankamas. Jam nieko netrłksta, tod¢l §is atna§avimas Ä tai
błdas parodyti savo meil¡ ir d¢kingum Jam. Pasiłl¡ K‚‰†ai maist ,
kelet minu¦i¤ kartokite Hare K‚‰†a mantr : Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a,
K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare / Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare
Hare. Po to prasƒd (tiksli §io ¨od¨io reik§m¢ Ä ÀVie§paties malon¢Ð)
galima patiekti £ stal . Visas paruo§tas maistas dabar laikomas paaukotu K‚‰†ai, ta¦iau tai, kas buvo pa¦ioje l¢k§tut¢je, ypa¦ vertinama ir vadinasi mahƒ-prasƒda. Svarbu, kad kiekvienas gaut¤ paragauti
ir mahƒ-prasƒdos. Pabandykite suprasti prasƒdos dvasines savybes ir
atminkite, kad §is maistas i§vaduoja jus nuo karmos £takos. Bet vis¤
pirma Ä m¢gaukit¢s juo!
Galbłt ilgainiui jłs panor¢site aukoti Vie§pa¦iui maist pagal taisykles, nustatytas Hare K‚‰†a jud¢jimo tiems, kurie praktikuoja K‚‰†os
s mon¡ namuose. Tam tikslui £sirenkite paprast altori¤ su Vie§paties K‚‰†os, Vie§paties Caitanyos ir ŽrŒlos Prabhupƒdos, Hare K‚‰†a
jud¢jimo dvasinio mokytojo, atvaizdais. Pilnas valgio aukojimo ritualas
nuo paprastesnio skiriasi dar tuo, kokios maldos yra kalbamos. Siłlant
pagal visas taisykles tris kartus pakartojamos ¨emiau sura§ytos maldos,
be to, aukojantis valg£ ¨mogus nusilenkia prie§ altoriaus atvaizdus, ties
kuriais prie§ tai pad¢jo l¢k§tut¡ su maistu K‚‰†ai. Paskui, kai maldos
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pasakytos, maistas turi de§imt penkiolika minu¦i¤ likti ant altoriaus,
kol Vie§pats skanauja. ·£ laik bhaktas gali skirti kŒrtanai. (¸r. pried
ÀKaip kartoti Hare K‚‰†a mahƒ-mantr .Ð)
nama o„ vi‰†u-pƒdƒya k‚‰†a-pre‰‡hƒya bh-tale
rŒmate bhaktivedƒnta-svƒmin iti nƒmine
ÀPagarbiai lenkiuosi Jo Dievi§kajai Kilnybei A. C. Bhaktivedantai
Svamiui Prabhupƒdai, kuris labai brangus Vie§pa¦iui K‚‰†ai, nes rado
prieglobst£ prie Jo lotoso p¢d¤.Ð
namas te sƒrasvatŒ-deve gaura-vƒ†Œ-pracƒri†e
nirvie‰a-nyavƒdi-pƒcƒtya-dea-tƒri†e
ÀPagarbłs nusilenkimai tau, o dvasinis mokytojau, SarasvatŒ GosvƒmŒ tarne. Tu gailestingai skleidi Vie§paties Caitanyadevos mokym ir
gelbsti Vakar¤ pasaul£, apimt impersonalizmo ir voidizmo.Ð
namo mahƒ-vadƒnyƒya k‚‰†a-prema-pradƒya te
k‚‰†ƒya k‚‰†a-caitanya-nƒmne gaura-tvi‰e nama‹
ÀO gailestingiausia Dievo inkarnacija! Tu esi Pats Vie§pats K‚‰†a,
nu¨eng¡s kaip ŽrŒ Caitanya Mahƒprabhu. Tavo oda aukso spalvos kaip
ŽrŒmatŒ Rƒdhƒrƒ†Œ, ir Tu dosniai dalini tyr meil¡ K‚‰†ai. Pagarbiai
Tau lenkiuosi.Ð
namo brahma†yƒ-devƒya go-brƒhma†a-hitaya ca
jagaddhitƒya k‚‰†ƒya govindƒya namo nama‹
ÀRei§kiu savo pagarb Vie§pa¦iui K‚‰†ai, kuris yra vis¤ brƒhma†¤
garbinama Dievyb¢. Jis linki gero karv¢ms, brƒhma†ams ir visoms
gyvoms esyb¢ms. Dar kart lenkiuosi Govindai, vis¤ jutim¤ d¨iaugsmo
§altiniui.Ð
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A
Abhaktas Ä tas, kuris nenori atsiduoti Vie§pa¦iui; ateistas.
“cƒrya Ä tas, kuris moko savo pavyzd¨iu; bona fide dvasinis
mokytojas.
Adhibhautika Ä kan¦ios, kurias sukelia kitos gyvos błtyb¢s.
Adhidaivika Ä kan¦ios, kurias sukelia gamtos j¢gos.
Adhyƒtmika Ä kan¦ios, kurias sukelia młs¤ pa¦i¤ kłnas ir protas.
Advaita “cƒrya Ä Vie§paties inkarnacija; apsirei§k¢ kaip vienas
svarbiausi¤j¤ Vie§paties Caitanyos Mahƒprabhu palydov¤.
Akrra Ä K‚‰†os d¢d¢.
“nandagiri Ä vienas ¨ymiausi¤ Ža…karƒcƒryos pasek¢j¤.
Apavarga Ä ¨r. Mukti.
Arjuna Ä vienas i§ penki¤ broli¤ Pƒ†ˆav¤. Vie§pats K‚‰†a ¢m¢si
jo ve¨¢jo vaidmens Kuruk‰etros mł§yje ir papasakojo jam
ÀBhagavad-gŒt Ð.
Askez¢ Ä tapasya; savanori§kas materiali¤ sunkum¤ pasirinkimas
siekiant tam tikr¤ tiksl¤, pvz. dvasinio sav¡s pa¨inimo.
“ramos Ä keturi nuoseklaus tobul¢jimo etapai ¨mogaus gyvenime,
kuriuos numato Ved¤ sistema; padeda pasiekti dvasin£ tobulum .
Pirmasis etapas Ä brahmacarya (celibatas ir studijos), tolesni Ä
g‚hastha (gyvenimas santuokoje), vƒnaprastha (pasitraukimas i§
¨emi§kosios veiklos) ir auk§¦iausioji pakopa Ä sannyƒsa (visi§kas
§eimyninio gyvenimo ir materiali¤ £sipareigojim¤ atsi¨ad¢jimas).
¸r. taip pat Var†ƒrama-dharma.
A‰‡ƒ…ga-yoga Ä a§tuoni¤ pakop¤ meditacijos metodas, kur£ sudaro
yama, niyama (dorovin¢ praktika), ƒsana (statin¢s kłno pozos),
prƒ†ƒyƒma (kv¢pavimo reguliavimas), pratyƒhƒra (jutim¤ suvaldymas), dhƒra†a (proto nuraminimas), dhyƒna (meditacija) ir
samƒdhi (§irdyje glłdin¦io Vie§paties Vi‰†u patyrimas).
Avatthƒmƒ Ä nedorasis did¨iojo karo mokytojo Dro†os słnus;
nu¨ud¢ broli¤ Pƒ†ˆav¤ słnus.
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“tmƒ Ä ¨r. JŒva.
Atsidavimo nektaras Ä ap¨valgin¢ ÀBhakti-rasƒm‚ta-sindhuÐ studija; autorius Ä Jo Dievi§koji Kilnyb¢ A. C. Bhaktivedanta Svamis
Prabhupƒda.
Avatƒra Ä Àtas, kuris nu¨engiaÐ; visi§kus ar dalinius £galiojimus turinti
Dievo inkarnacija, kuri su tam tikra misija apsirei§kia ¸em¢je.

B
Bƒdarƒya†a Ä ¨r. Vyƒsadeva.
Baladeva Ä ¨r. Jagannƒtha, Baladeva ir Subhadrƒ.
Bhagavad-gŒtƒ Ä tobuliausias Ved¤ tradicijos §ventra§tis; jo turin£
sudaro Vie§paties K‚‰†os pamokymai Savo atsidavusiam pasek¢jui Arjunai. Ai§kina atsidavimo tarnyb Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui kaip svarbiausi j dvasinio tobul¢jimo priemon¡, nagrin¢ja
dvasinio tobul¢jimo galutin£ tiksl .
Bhagavƒnas Ä Àtas, kuris valdo visus turtus ir galyb¡Ð; Auk§¦iausiasis
Vie§pats, pirminis vis¤ turt¤ valdovas.
Bhƒgavatam (Bhƒgavata Purƒ†a) Ä ¨r. ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ.
Bhaktas Ä atsidav¡s Vie§paties pasek¢jas.
Bhakti Ä atsidavimo tarnyba Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui.
Bhakti-yoga Ä jungtis su Auk§¦iausiuoju Vie§pa¦iu per atsidavimo
tarnyb .
Bhakti-rasƒm‚ta-sindhu Ä ŽrŒlos Rłpos GosvƒmŒ veikalas, i§samiai ai§kinantis atsidavimo tarnyb Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui;
prasideda pa¦i¤ papras¦iausi¤ praktini¤ atsidavimo tarnybos
dalyk¤ aptarimu ir baigiasi paties tobulumo Ä asmeni§k¤
santyki¤ su Vie§pa¦iu apra§ymu.
Bhaktisiddhƒnta SarasvatŒ (1874Ä1936) Ä Jo Dievi§kosios Kilnyb¢s
A. C. Bhaktivedantos Svamio Prabhupƒdos dvasinis mokytojas.
Bhaktivedƒnta Ä Àtas, kuris suvok¢, kad atsidavimo tarnyba
Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui yra galutinis pa¨inimo tikslasÐ;
titulas.
Bhaktivinoda —hƒkura (1838Ä1915) Ä vai‰†av¤ dvasinis mokytojas
ir Jo Dievi§kosios Kilnyb¢s Bhaktisiddhƒntos SarasvatŒ —hƒkuros t¢vas; pirmasis prad¢jo skelbti K‚‰†os s mon¢s filosofij
Vakaruose.
Bhƒrata Ä ÀBharatos ainisÐ; Arjunos vardas.
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Bharata Mahƒrƒja Ä didis Vie§paties bhaktas; jam valdant, Indija gavo
ÀBhƒrata-var‰osÐ vard .
Bhƒrata-var‰a Ä tradicinis §ventra§¦iuose minimas Indijos pavadinimas.
BhŒ‰ma Ä vis¤ galingiausias karys Kuruk‰etros mł§io lauke; vienas
autoritetingiausi¤ atsidavimo tarnybos Vie§pa¦iui ¨inov¤.
Bona fide (lot.) Ä tikras, autenti§kas, nuo§irdus.
Brahmƒ Ä pirmoji Visatoje sukurta gyvoji błtyb¢; Vie§pa¦iui pri¨iłrint, kuria £vairiausias gyvyb¢s rł§is, planetas, gyvenimo s lygas.
Valdo aistros gu† .
Brahmacarya Ä ¨r. “ramos.
Brahmajyoti Ä dvasinis spindesys, kur£ skleid¨ia Auk§¦iausiojo
Vie§paties kłnas.
Brƒhma†as Ä ¨r. Var†os.
Brahmanas Ä beasmenis, visa apimantis Auk§¦iausiojo Vie§paties
aspektas.
Brahma-sa„hitƒ Ä glaustas Vie§paties didyb¢s apra§ymas; Brahmos
maldos Vie§pa¦iui.
B‚han-nƒradŒya Purƒ†a Ä ¨r. Purƒ†os.
Buddha Ä Auk§¦iausiojo Vie§paties inkarnacija; skelb¢ ateizm , siekdamas atgrasyti to meto ¨mones nuo gyvuli¤ ¨udymo, kuris buvo
vykdomas dangstantis Ved¤ ritualiniais aukojimais.

C
Caitanya-caritƒm‚ta Ä K‚‰†adƒsos Kavirƒjos GosvƒmŒ veikalas, Vie§paties Caitanyos Mahƒprabhu biografija; d¢sto Vie§paties
Caitanyos filosofij .
Caitanya Mahƒprabhu Ä Auk§¦iausiojo Vie§paties inkarnacija, apsirei§kusi kaip Vie§paties bhaktas; at¢jo mokyti meil¢s Dievui,
skatindamas kolektyvin£ §vent¤ Dievo vard¤ giedojim .
Caitya-guru Ä Auk§¦iausiasis Vie§pats, esantis §irdyje ir i§ vidaus
vadovaujantis dvasini¤ auk§tum¤ pasiekusiam bhaktui.
Cƒ†ra Ä nepaprastos j¢gos imtynininkas ir demono Ka„sos tarnas;
¨uvo nuo Vie§paties K‚‰†os rankos.
Cƒrvƒka Ä filosofas-ateistas, garsus savo §łkiu: ÀPra§in¢k i§maldos,
skolinkis arba vok, bet nepraleisk progos pasim¢gauti materialiu
gyvenimu.Ð
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Chƒndogya Upani‰ad Ä ¨r. Upani‰ados.

D
DevakŒ Ä Vasudevos ¨mona ir Vie§paties K‚‰†os motina.
DevŒ Ä ¨r. Durgƒ.
Dharma Ä am¨inoji gyvosios esyb¢s funkcija.
Dh‚tarƒ‰‡ra Ä sudar¢ s moksl su savo słnumis, siekdamas apgauti
brolius Pƒ†ˆavas ir atimti i§ j¤ karalyst¡. ·io s mokslo i§dava
buvo Kuruk‰etros mł§is.
Dro†a Ä broli¤ Pƒ†ˆav¤ karo mokytojas; Kuruk‰etros mł§yje buvo
priverstas kautis prie§ Pƒ†ˆavas.
Durgƒ Ä personifikuota materiali Vie§paties energija, pusdievio Živos
¨mona.
Duryodhana Ä Dh‚tarƒ‰‡ros słnus; Kuruk‰etros mł§yje vadovavo
kovai prie§ brolius Pƒ†ˆavas.

E
Ekspansija Ä Auk§¦iausiojo Dievo Asmens pavidalas, viena i§
daugyb¢s Jo aprai§k¤.

G
Gadƒdhara Pa†ˆita Ä vienas svarbiausi¤j¤ Vie§paties Caitanyos
Mahƒprabhu palydov¤.
Ga†ea Ä pusdievis, valdantis materialius turtus.
Ganga (Ga…gƒ) Ä §ven¦iausia Indijos up¢.
Gargamuni Ä Yadu dinastijos, kurioje apsirei§k¢ Vie§pats K‚‰†a,
§ventikas.
GauˆŒya Ma‡ha (GauˆŒyos Misija) Ä K‚‰†os s mon¢s §ventykl¤ ir pamokslavimo centr¤ bendrija, kuri pirmoje dvide§imto
am¨iaus pus¢je £kłr¢ ŽrŒla Bhaktisiddhƒnta SarasvatŒ.
Gaurƒ…ga Ä Caitanya Mahƒprabhu.
Goloka Ä auk§¦iausioji dvasinio dangaus (Vaiku†‡hos) planeta.
Gopƒla Bha‡‡a GosvƒmŒ Ä vienas i§ §e§i¤ V‚ndƒvanos Gosvƒmi¤;
vai‰†av¤ tradicijos dvasinis mokytojas, tiesioginis Vie§paties
Caitanyos Mahƒprabhu mokymo skelb¢jas.
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Gop¢s Ä piemenait¢s, Vie§paties K‚‰†os draug¢s V‚ndƒvanoje; labiausiai atsidavusios ir vis¤ brangiausios Jo garbintojos.
Gosvƒmis (Gosvami) Ä ¨r. Svƒmis.
Govinda Ä Àtas, kuris teikia d¨iaugsmo ¨emei, karv¢ms ir jausmamsÐ;
Auk§¦iausiojo Dievo Asmens vardas.
G‚hastha Ä ¨r. “ramos.
Gu†os Ä trys materialios gamtos ypatyb¢s (doryb¢, aistra ir nei§manymas).
Guru Ä dvasinis mokytojas (ƒcƒrya); kalba ir veikia, kaip to reikalauja
§ventra§¦iai.
Gurukula Ä mokykla, veikianti pagal Ved¤ pedagogikos normas; j
lanko berniukai nuo penkeri¤ met¤. Gurukuloje mokiniai laikosi
celibato ir mokosi, vadovaujami dvasinio mokytojo.

H
Hare (Harƒ) Ä ¨r. Rƒdhƒ.
Hari Ä Àtas, kuris pa§alina visas kliłtis dvasinio tobul¢jimo kelyjeÐ;
Auk§¦iausiojo Dievo Asmens vardas.
Haridƒsa —hƒkura Ä didis Vie§paties Caitanyos Mahƒprabhu bhaktas,
gars¢j¡s tuo, kad kasdien 300 000 kart¤ i§tardavo Dievo vard .
Hari-kŒrtana Ä ¨r. KŒrtana.
Hari-va„a Ä ÀMahƒbhƒratosÐ priedas.

I
Impersonalistas Ä tas, kuris beasmen£ Dievo aspekt (Brahman )
laiko visa ko prie¨astimi ir auk§¦iausia realybe.
Indra Ä dangaus planet¤ valdovas, svarbiausias i§ pusdievi¤ valdytoj¤.
Inkarnacija Ä avatƒra; Dievo £sikłnijimas materialiame pasaulyje,
nu¨engiantis su tam tikra misija.
œopani‰ad Ä ¨r. Upani‰ados.

Y
Yamarƒja Ä pusdievis, kuris rłpinasi, kad po mirties błt¤ nubausti nusid¢j¢liai; pripa¨£stamas kaip vienas did¨iausi¤ atsidavimo
tarnybos Vie§pa¦iui K‚‰†ai ¨inov¤.
Yaodƒ Ä Vie§paties K‚‰†os £mot¢ ir Nandos Mahƒrƒjos ¨mona.
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Yavana Ä barbaras.
Yoga Ä £vairłs dvasinio pa¨inimo metodai; vis¤ j¤ tikslas Ä pasiekti
Auk§¦iausi j£.
Yogas Ä tas, kuris praktikuoja vien i§ yog¤.
Yudhi‰‡hira Ä vyriausiasis i§ broli¤ Pƒ†ˆav¤; pasibaigus Kuruk‰etros
mł§iui, Vie§pats K‚‰†a pasodino j£ £ karaliaus sost .
Yugos Ä keturios istorin¢s Ved¤ epochos. J¤ ciklas pasi¨ymi did¢jan¦iu
dvasiniu nuosmukiu.

J
Jagad-guru Ä Àvisatos dvasinis mokytojasÐ.
Jagannƒtha, Baladeva ir Subhadrƒ Ä Vie§pats K‚‰†a, apsirei§k¡s kaip
Jagannƒtha (ÀVisatos Vie§patsÐ). J£ lyd¢jo brolis Baladeva bei
sesuo Subhadrƒ.
Jagannƒtha PurŒ (Jagannƒtha-dhƒma) Ä miestas prie Bengalijos £lankos Orisos provincijoje (Ryt¤ Indija); §venta vieta, kurioje
i§kilusi Vie§paties Jagannƒthos §ventykla.
Jayadratha Ä vienas i§ karo vad¤; Kuruk‰etros mł§yje kov¢si prie§
Pƒ†ˆavas.
JŒva Ä individuali gyvoji esyb¢, am¨ina mikroskopin¢ Auk§¦iausiojo
Vie§paties dalel¢.
JŒva GosvƒmŒ Ä vienas i§ §e§i¤ V‚ndƒvanos Gosvƒmi¤; vai‰†av¤
tradicijos dvasinis mokytojas, tiesioginis Vie§paties Caitanyos
Mahƒprabhu mokymo skelb¢jas.
JŠƒnis Ä tas, kuris stengiasi pasiekti Auk§¦iausi j£ Absoliut ,
pl¢todamas spekuliatyv¤j£ pa¨inim .

K
KƒlŒ Ä ¨r. Durgƒ.
Kali-yuga (Kali) Ä dabartin¢ istorin¢ epocha (ketvirtoji ir paskutin¢
yuga pagal Ved¤ chronologij ), kuriai błdingas dvasinio pa¨inimo nuosmukis ir to nuosmukio s lygojama ¨moni¤ civilizacijos
degradacija. Prasid¢jo 3037 metais pr. m. e., Kuruk‰etros mł§io
metu.
Kalpa-taru Ä Àtro§kim¤ medisÐ; auga dvasiniame pasaulyje ir tenkina
visus tro§kimus.
Kƒma Ä materialus tro§kimas, geismas.
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Ka„sa Ä karalius demonas; daug syki¤ m¢gino nu¨udyti K‚‰† , ta¦iau
pats buvo K‚‰†os nu¨udytas.
Karma Ä materialiame pasaulyje atliekamas veiksmas, kuris supan¦ioja veik¢j , sukeldamas ger ar blog atoveik£.
Karma-kƒ†ˆa Ä ritualai, Ved¤ rekomenduojami tiems, kuriuos
domina materiali nauda.
Karmis Ä tas, kuris siekia pasinaudoti savo materialios veiklos
rezultatais.
Kar†a Ä vyresnysis Pƒ†ˆav¤ brolis; Kuruk‰etros mł§yje kov¢si prie§
Pƒ†ˆavas.
Ka‡ha-Upani‰ad Ä ¨r. Upani‰ados.
Keava KƒmŒrŒ Ä garsusis eruditas, pralaim¢j¡s Vie§pa¦iui Caitanyai
Mahƒprabhu poetin¡ dvikov .
KŒrtana Ä Auk§¦iausiojo Vie§paties §lovinimas ¨od¨iu arba giesme.
¸r. taip pat Sa…kŒrtana.
K‚pa Ä didis karys; Kuruk‰etros mł§yje kov¢si prie§ Pƒ†ˆavas.
K‚‰†a Ä Auk§¦iausiasis Dievo Asmuo, apsirei§k¡s Savo pirminiu dvirankiu pavidalu; vis¤ kit¤ Vie§paties pavidal¤ ir inkarnacij¤
§altinis.
K‚‰†aloka Ä ¨r. Goloka.
K‰atriyas Ä ¨r. Var†os.
KuntŒ Ä Pƒ†ˆav¤ motina ir Vie§paties K‚‰†os teta.
Kuruk‰etra Ä §venta vieta netoli Delio, nuo sen¤ senov¢s lankoma maldinink¤. ¶ia vyko garsusis Kuruk‰etros mł§is ir buvo
papasakota ÀBhagavad-gŒtƒÐ.

L
Lak‰mŒ Ä s¢km¢s deiv¢ ir am¨inoji Auk§¦iausiojo Dievo Asmens,
Nƒrƒya†os, ¨mona.

M
Madhvƒcƒrya Ä vai‰†av¤ tradicijos dvasinis mokytojas, gyveno XIII
am¨iuje. Skelb¢ Àgrynojo dualizmoÐ teistin¡ filosofij , kuri
teigia, kad Vie§pats ir gyvosios esyb¢s am¨inai skirtingi.
Mahƒbhƒrata Ä Vyƒsadevos veikalas (epas), pasakojantis senov¢s
Indijos istorij . ³ §£ kłrin£ £eina ÀBhagavad-gŒtƒÐ.
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Mahƒjanos Ä did¨iausi atsidavimo tarnybos Vie§pa¦iui ¨inovai, §ios
srities autoritetai.
Mahƒ-mantra Ä ÀHare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare /
Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare HareÐ. Did¨ioji mantra, vis¤ kit¤ mantr¤ kvintesencija; jos ¨od¨iai rei§kia:
ÀO Vie§patie K‚‰†a, o K‚‰†os energija, leisk tarnauti Tau.Ð
Mahƒrƒja Ä titulas, vartojamas kreipiantis £ karali¤ arba svƒm£.
Mahƒtmƒ Ä Àdid¨ioji sielaÐ, atsidav¡s Dievo pasek¢jas.
Mƒyƒ Ä materialioji energija; Vie§paties iliuzin¢ energija, kuri klaidina
gyv j esyb¡ ir ver¦ia u¨mir§ti savo tikr j , dvasin¡ prigimt£.
Mƒyƒvƒda Ä monistin¢ filosofija, kuri teigia, kad tarp Dievo ir gyv¤j¤
esybi¤ n¢ra skirtumo. ¸r. taip pat a…karƒcƒrya.
Mƒ†ˆkya Upani‰ad Ä ¨r. Upani‰ados.
Mantra Ä skiemuo, ¨odis arba posmas, turintis ypating dvasin¡
gali ; kartojamas arba medituojamas, siekiant su¨adinti dvasin£
supratim arba prareg¢jim .
Manu-sa„hitƒ Ä senovinis Ved¤ £statym¤ kodeksas, nustatantis
¨moni¤ bendrabłvio normas visuomen¢je.
Martya-loka Ä Àmirties pasaulisÐ, ¸em¢s planeta.
Marutas (Vƒyu) Ä pusdievis, valdantis v¢j .
Mleccha Ä tas, kuris nesilaiko Ved¤ kultłros norm¤.
M‚da…ga Ä molinis błgnas, kuriam pritariant §lovinamas Vie§pats.
Mukti Ä i§sivadavimas i§ besikartojan¦i¤ gimim¤ ir mir¦i¤ ciklo.
Mu†ˆaka Upani‰ad Ä ¨r. Upani‰ados.

N
Nanda Mahƒrƒja Ä Vrajos karalius ir Vie§paties K‚‰†os £t¢vis.
Nƒrada-paŠcarƒtra Ä Nƒrados Muni veikalas, kuriame nurodoma,
kaip vykdyti atsidavimo tarnyb Vie§pa¦iui.
Nƒrƒya†a Ä Àvis¤ gyv¤ błtybi¤ §altinis ir j¤ gyvenimo tikslasÐ;
Auk§¦iausiojo Dievo Asmens vardas.
NavadvŒpa Ä miestas Vakar¤ Bengalijoje, Nadijos provincijoje;
Vie§paties Caitanyos Mahƒprabhu gimtin¢.
Nimƒi Pa†ˆita Ä Vie§paties Caitanyos Mahƒprabhu vardas; tuo laiku
Jis buvo jaunas eruditas.
Nityƒnanda Prabhu Ä Vie§paties inkarnacija; apsirei§k¢ kaip svarbiausias Vie§paties Caitanyos Mahƒprabhu palydovas.
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O
O„kƒra Ä §ventasis skiemuo o„, kuriuo prasideda did¨ioji dauguma
Ved¤ mantr¤; atstovauja Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui.

P
Padma Purƒ†a Ä ¨r. Purƒ†os.
Pƒ†ˆavos Ä Yudhi‰‡hira, BhŒma, Arjuna, Nakula ir Sahadeva; penki
broliai kar¨ygiai, artimi Vie§paties K‚‰†os draugai. Kov¢si
Kuruk‰etros mł§yje, siekdami i§ Dh‚tarƒ‰‡ros słn¤ susigr ¨inti
savo karalyst¡.
Para-brahmanas Ä Auk§¦iausiojo Dievo Asmens aspektas, auk§tesnis
u¨ beasmenio Brahmano aspekt .
Paramƒtmƒ Ä Auk§¦iausiojo Vie§paties pavidalas; yra kiekvienos
gyvosios esyb¢s (materialiame pasaulyje) §irdyje ir lydi gyv j
esyb¡ jos kelion¢je i§ kłno £ kłn .
Parƒara Muni Ä Vyƒsadevos t¢vas; pirmasis papasakojo ÀVi‰†u
Purƒ† Ð.
ParŒk‰itas Mahƒrƒja Ä didysis Ved¤ laik¤ karalius ir Vie§paties
bhaktas; i§klaus¢ ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ i§ Žukadevos GosvƒmŒ
lłp¤ ir taip pasiek¢ tobulum .
PataŠjali Ä yogos sistemos kłr¢jas.
Prahlƒda Mahƒrƒja Ä Vie§paties bhaktas, kur£ persekiojo jo t¢vas
demonas ir kur£ i§gelb¢jo Vie§pats N‚si„ha.
Prayƒga Ä §venta vieta netoli Alahabado, dviej¤ §vent¤ upi¤ Ä Gangos
ir Yamunos santakoje.
Prakƒƒnanda SarasvatŒ Ä sannyƒsis impersonalistas; patyr¢
pralaim¢jim , diskutuodamas su Vie§pa¦iu Caitanya Mahƒprabhu §ventra§¦i¤ temomis, ir kartu su keturiasde§imt tłkstan¦i¤
savo pasek¢j¤ tapo Jo mokiniu.
Prak‚ti Ä Auk§¦iausiojo Vie§paties vald¨ioje esan¦ios energijos; yra
dviej¤ rł§i¤ Ä gyvosios esyb¢s ir materiali gamta (negyvoji
materija). ¸r. taip pat Puru‰a.
Pra†ava Ä ¨r. O„kƒra.
Prasƒdam Ä maistas, sudvasintas paaukojus Vie§pa¦iui.
Premƒ Ä meil¢ Dievui be joki¤ savanaudi§k¤ paskat¤.
Purƒ†os Ä a§tuoniolika tekst¤, ai§kinan¦i¤ Ved¤ mokym istoriniais
ir alegoriniais pasakojimais.
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Puru‰a Ä Auk§¦iausiasis Vie§pats, auk§¦iausiasis prak‚ti valdovas.
Ptanƒ Ä demon¢ ragana; nor¢jo nu¨udyti Vie§pat£ K‚‰† , kai Jis buvo apsirei§k¡s kłdikiu, ta¦iau pati buvo Vie§paties nu¨udyta.

R
Rƒdhƒ (Rƒdhƒrƒ†Œ) Ä am¨ina ir pati artimiausia Vie§paties K‚‰†os
sutuoktin¢, personifikuota Jo malonumo galia.
Raghunƒtha Bha‡‡a ir Raghunƒtha dƒsa Gosvƒmiai Ä du i§ §e§i¤
V‚ndƒvanos Gosvƒmi¤; vai‰†av¤ tradicijos dvasiniai mokytojai,
tiesioginiai ŽrŒ Caitanyos Mahƒprabhu mokymo skelb¢jai.
Rajas Ä materiali aistros gu†a, kuriai błdingi materialłs siekiai ir
jutimini¤ malonum¤ tro§kimas.
Rƒma Ä Àvis¤ malonum¤ §altinisÐ; Auk§¦iausiojo Dievo Asmens
vardas.
Rƒmacandra Ä Vie§paties inkarnacija; pademonstravo, kaip tur¢t¤
elgtis tobulas valdovas.
Rƒmƒnanda Rƒya Ä artimas Vie§paties Caitanyos palydovas.
Rƒmƒnujƒcƒrya Ä vai‰†av¤ tradicijos dvasinis mokytojas, gyven¡s XII
am¨iuje. Prad¢jo teizmo puolim prie§ Ža…karƒcƒryos monizmo
filosofij .
Rasa Ä ypatingas asmeni§k¤ ir nepakartojam¤ santyki¤ su
Auk§¦iausiuoju Vie§pa¦iu ÀskonisÐ.
Ratha-yƒtrƒ Ä kasmetin¢ Vie§paties Jagannƒthos §vent¢ (Ve¨im¤ festivalis); did¨iul¢ eisena, kurios metu mil¨ini§kuose ve¨imuose
traukiamos Jagannƒthos, Baladevos ir Subhadros Dievyb¢s.
Reinkarnacija Ä siel¤ persikłnijimas.
’g Veda Ä viena i§ keturi¤ pirmini¤ Ved¤, kurios turin£ sudaro
£vairiems pusdieviams skirti himnai.
Rudra Ä ¨r. iva.
Rpa GosvƒmŒ Ä svarbiausias i§ §e§i¤ V‚ndƒvanos Gosvƒmi¤; vai‰†av¤ tradicijos dvasinis mokytojas, tiesioginis Vie§paties Caitanyos
Mahƒprabhu mokymo skelb¢jas.

S
Sac-cid-ƒnanda Ä tobula dvasin¢ błtis; yra am¨ina (sat), absoliu¦iai
suvokta (cit) ir absoliu¦iai laiminga (ƒnanda).
Samƒdhi Ä nuolatin¢ meditacija £ Vie§paties asmenin£ pavidal .
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Sƒma Veda Ä viena i§ keturi¤ pirmini¤ Ved¤, kurios turin£ sudaro
aukojim¤ maldos ir §i¤ mald¤ melodin¢s bei metrin¢s struktłros
apra§ymai.
Sanƒtana GosvƒmŒ Ä vienas i§ §e§i¤ V‚ndƒvanos Gosvƒmi¤; vai‰†av¤ tradicijos dvasinis mokytojas, tiesioginis Vie§paties Caitanyos
Mahƒprabhu mokymo skelb¢jas.
Sƒ…khya Ä filosofijos §aka, analizuojanti materialaus pasaulio
pradmenis.
Sa…kŒrtana Ä kolektyvinis §vent¤j¤ Dievo vard¤ giedojimas.
Sannyƒsa Ä ¨r. “ramos.
Sƒrvabhauma Bha‡‡ƒcƒrya Ä didis mokslininkas; diskutuodamas su
Vie§pa¦iu Caitanya Mahƒprabhu filosofijos temomis pralaim¢jo,
po to tapo atsidavusiu Vie§paties mokiniu.
Satya-yuga Ä istorin¢ epocha (pirmoji i§ keturi¤ yug¤ pagal Ved¤
chronologij ), kuriai błdinga tobula dvasin¢ civilizacija.
Sattva Ä materiali doryb¢s gu†a, kuriai błdingi laim¢s jausmas ir
i§mintis.
Sindhu Ä up¢ palei vakarin¡ Indijos sien .
Sm‚ti Ä literatłra, papildanti keturias Vedas (Purƒ†os, ÀBhagavadgŒtƒÐ, ÀMahƒbhƒrataÐ ir kt.).
Spekuliatyvs samprotavimai Ä pastangos suvokti Absoliu¦i j Ties
remiantis vien tik savo patirtimi ir proto galiomis.
Subhadrƒ Ä ¨r. Jagannƒtha, Baladeva ir Subhadrƒ.
Supersiela Ä Paramƒtmƒ; Auk§¦iausiojo Vie§paties pavidalas, esantis
kiekvienos gyvos esyb¢s §irdyje ir £einantis £ kiekvien atom .
Svƒmis (Svami) Ä tas, kuris dvasine j¢ga nugal¢jo savo jutimus ir tapo
j¤ §eimininkas.


abda-brahma Ä Vedos, kaip grynas dvasinis garsas.
alya Ä broli¤ Pƒ†ˆav¤ d¢d¢; Kuruk‰etros mł§yje kov¢si prie§
Pƒ†ˆavas.
a…karƒcƒrya Ä ¨ymus ir £takingas IX am¨iaus monizmo filosofijos
mokytojas. Pasak §ios filosofijos, tarp Dievo ir gyv¤j¤ esybi¤
n¢ra skirtumo.
ƒrŒraka-bhƒ‰ya Ä garsusis ÀVedƒnta-słtrosÐ komentaras, kuriame
Ža…karƒcƒrya d¢sto monizmo filosofij .
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¸odyn¢lis
ƒstros Ä autoritetingi §ventra§¦iai. ¸r. taip pat Ved¤ ra§tai.
ik‰ƒ‰‡aka Ä a§tuonios labai pamokan¦ios maldos, kuri¤ autorius Ä
Vie§pats Caitanya Mahƒprabhu.
iva Ä pusdievis, kuris valdo materiali j nei§manymo savyb¡ (tamo
gu† ) ir kurio pareiga Ä sunaikinti material¤ kosmos , pasibaigus jo egzistavimo laikui.
loka Ä sanskrito posmas.
raddhƒ Ä tik¢jimas, reikalingas nuolankiai klausytis i§ autoritetingo
§altinio.
rŒmad-Bhƒgavatam (Bhƒgavata Purƒ†a) Ä Vyƒsadevos Ànepriekai§tingoji Purƒ†aÐ; nagrin¢ja gryn j atsidavimo tarnyb
Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui. ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ sudaro dvylika giesmi¤ arba 18 tłkstan¦i¤ posm¤.
rŒnivƒsa “cƒrya Ä didis vai‰†avas, dvasinis mokytojas ir tiesioginis
Rłpos, Sanƒtanos ir JŒvos Gosvƒmi¤ pasek¢jas.
rŒvƒsa —hƒkura Ä vienas i§ svarbiausi¤ Vie§paties Caitanyos
Mahƒprabhu palydov¤.
ruti Ä keturios pirmin¢s Vedos, Upani‰ados ir ÀVedƒnta-słtraÐ.
dra Ä ¨r. Var†os.
ukadeva GosvƒmŒ Ä i§min¦ius, papasakoj¡s karaliui Parik‰Œtui prie§
pat jo mirt£ ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ.
vetƒvatara Upani‰ad Ä ¨r. Upani‰ados.

T
Tamas Ä materiali nei§manymo gu†a, kuriai błdingi nemok§i§kumas,
tamsumas, mieguistumas ir pami§imas.
Tapasya Ä askez¢; savanori§kas materiali¤ sunkum¤ pasirinkimas
siekiant tam tikr¤ tiksl¤, pvz. dvasinio sav¡s pa¨inimo.
Transcendentinis Ä dvasinis, esantis u¨ materialios gamtos rib¤.

U
Upani‰ados Ä filosofin¢ Ved¤ dalis, kurios tikslas Ä pad¢ti geriau
suprasti Absoliu¦i j Ties kaip asmenyb¡.

V
Vaiku†‡ha Ä am¨inas, dvasinis pasaulis, i§sidriek¡s anapus materialaus
kosmoso.
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Vaiyas Ä ¨r. Var†os.
Vai‰†avas Ä K‚‰†os arba kur£ kit pavidal turin¦io Auk§¦iausiojo
Dievo Asmens atsidav¡s pasek¢jas.
VƒlmŒki Muni Ä pirminio ÀRƒmƒya†osÐ varianto autorius. Epas
pasakoja apie Vie§paties Rƒmacandros ¨aidimus.
Vƒnaprastha Ä ¨r. “ramos.
Var†ƒrama-dharma Ä senoji Ved¤ sistema, skirstanti visuomen¡ £
keturis socialinius-profesinius (var†as) ir keturis dvasinio gyvenimo (ƒramas) skyrius; u¨tikrina vis¤ visuomen¢s nari¤ socialin¡,
ekonomin¡ ir politin¡ gerov¡ bei dvasin¡ j¤ pa¨ang .
Var†os Ä keturi socialiniai-profesiniai Ved¤ visuomen¢s skyriai:
brƒhma†ai (§ventikai, mokytojai ir intelektualai), k‰atriyai (kari§kiai ir valdytojai), vaiyai (łkininkai ir prekijai) ir dros
(darbininkai ir amatininkai). ¸r. taip pat Var†ƒrama-dharma.
Varu†a Ä pusdievis, vanden¤ valdovas.
Vasudeva Ä Vie§paties K‚‰†os t¢vas.
Vƒsudeva Ä ÀAuk§¦iausiasis materiali¤ ir dvasini¤ pasauli¤ Vie§patsÐ;
Auk§¦iausiojo Dievo Asmens vardas.
Vedƒnta-stra (Vedƒnta) Ä Vyƒsadevos veikalas, glaustai perteikiantis Ved¤ ra§t¤ teistin¡ filosofij ; para§ytas trump¤ aforizm¤
pavidalu.
Vedos Ä keturi §ventra§¦iai: À’gÐ, ÀYajurÐ, ÀSƒmaÐ ir ÀAtharvaÐ;
platesni ja prasme Ä ir Upani‰ados bei ÀVedƒnta-słtraÐ.
Ved¤ ra§tai Ä keturios Vedos, Upani‰ados, ÀVedƒnta-słtraÐ, Purƒ†os,
ÀMahƒbhƒrataÐ, kiti istoriniai ra§tai bei priedai, taip pat v¢lesni
darbai, sutinkantys su Ved¤ i§vadomis.
Vie§paties Caitanyos mokymas Ä ap¨valgin¢ ÀCaitanya-caritƒm‚tosÐ
studija; autorius Ä Jo Dievi§koji Malon¢ A. C. Bhaktivedanta
Svamis Prabhupƒda.
Vi‰†u Ä Àmateriali¤ visat¤ kłr¢jas ir saugotojasÐ; Auk§¦iausiojo Dievo
Asmens vardas.
Vivanƒtha CakravartŒ —hƒkura Ä vai‰†avas, dvasinis mokytojas,
priklausantis Vie§paties Caitanyos Mahƒprabhu mokini¤ sekai;
komentavo ÀŽrŒmad-BhƒgavatamÐ.
Viveka-cuˆƒma†i Ä pla¦iai ¨inomas Ža…karƒcƒryos veikalas, kuriame
jis d¢sto monizmo filosofij .
Vyƒsadeva Ä pirmasis Ved¤ ir Purƒ†¤ sudarytojas, taip pat ÀVedƒntasłtrosÐ bei ÀMahƒbhƒratosÐ autorius.
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¸odyn¢lis
Vyƒsa-pjƒ Ä dvasinio mokytojo at¢jimo diena; §i dien jis, kaip tiesioginis Vyƒsadevos ir Auk§¦iausiojo Vie§paties atstovas, yra §lovinamas su ypatinga pagarba.
Vraja (Vrajabhmi) Ä ¨r. V‚ndƒvana.
V‚ndƒvana Ä Vie§paties K‚‰†os buvein¢, kurioje vyksta Jo meil¢s ¨aidimai su bhaktais, brangiausia Jam vieta.
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Cituot¤ posm¤ rodykl¢
Pastorintu §riftu spausdinamuose puslapiuose pateikiamas visas posmas.

abhyutthƒnam adharmasya 152
ƒcƒrya„ mƒ„ vijƒnŒyƒn 71
adhuneha mahƒ-bhƒga 250, 255
adve‰‡ƒ sarva-bhtƒnƒ„ 264
ahaituky apratihatƒ 12, 185
aha„ brahmƒsmi 66, 245, 284, 305
aham sarvasya prabhavo 224
aha„ tvƒ„ sarva-pƒpebhyo 57, 65,
185
aha…kƒra itŒya„ me 76, 224
aikƒntikŒ harer bhaktir 100, 208
aivaryasya samagrasya 19
ajo nitya‹ ƒvato 'ya„ purƒ†o 26,
244
anƒdir ƒdir govinda‹ 79
ƒnanda-cinmaya-rasa 86
ƒnandƒmbudhi-vardhana„ 146, 152
anarpita-carŒ„ cirƒt karu†ayƒ 153
anƒsaktasya vi‰ayƒn 77
anƒv‚tti‹ abdƒt 96, 98, 102
antavanta ime dehƒ 218
antavat tu phala„ te‰ƒ„ 110
apareyam itas tv anyƒ„ 224
api cet sudurƒcƒro 265
ƒrƒdhyo bhagavƒn vrajea-tanayas 159
athƒto brahma-jijŠƒsƒ 41, 160, 272
avicyuto 'rtha‹ kavibhir nirpito 275
avidyayƒ m‚tyu„ tŒrtvƒ 101
avyaktƒd vyaktaya‹ sarvƒ‹ 232
bahnƒ„ janmanƒm ante 102, 212,
263
bhagavat-tattva-vijŠƒna„ 160
bhaja govinda„ bhaja govinda„ 87
bhaktyƒ mƒm abhijƒnƒti 13
bhƒrata-bhmite haila manu‰ya 174
bhava-mahƒdƒvƒgni-nirvƒpa†am 157
bhogaivarya-prasaktƒnƒ„ 109, 174
bhuŠjate te tv agha„ pƒpƒ 120
bhmir ƒpo 'nalo vƒyu‹ 76, 224
bhtvƒ bhtvƒ pralŒyate 244
brahma satya„ jagan mithyƒ 87
brahma-bhta‹ prasannƒtmƒ 160, 268
brahmeti paramƒtmeti 117

cak‰ur unmŒlita„ yena 53
cƒtur-var†ya„ mayƒ s‚‰‡am 14, 201,
211
cetana cetanƒnƒm 243
ceto-darpa†a-mƒrjana„ 146, 152, 156,
157, 281, 283
cintƒma†i-prakara-sadmasu 251
dehino 'smin yathƒ dehe 205, 206, 218
devƒn deva-yajo yƒnti 110
dharma-k‰etre kuru-k‰etre 158
dharma„ tu sƒk‰ƒd bhagavat 152, 179
dhruva„ sa vai pretya narakƒn upaiti
256
divŒva cak‰ur ƒtata„ 78
do‰asya d‚‰‡vƒ guru-lƒghava„ yathƒ
258
dvƒ supar†ƒ sayujƒ sakhƒyƒ 96
dvƒpare paricaryƒyƒ„ 155
eva„ paramparƒ-prƒpta„ 56, 66
eva„ prasanna-manaso 160
harer nƒma harer nƒma 141, 144, 158,
282
hari‹ pura‡a-sundara-dyuti-kadamba
153
hari-kŒrtana, para„ vijayate 160
h‚‰Œke†a h‚‰Œkea-sevana„ 269, 295
ida„ hi pu„sas tapasa‹ rutasya vƒ
275
ihaiva tair jita‹ sargo 303
Œƒvƒsyam ida„ sarvam 171, 199, 247,
247
Œvara‹ parama‹ k‚‰†a‹ 79, 301
Œvara‹ sarva-bhtƒnƒm 274
ity ƒdi-abdebhya‹ 98
yac candramasi yac cƒgnau 227
yac chreya‹ syƒn nicita„ brhi tan me
57, 273
yad ƒditya-gata„ tejo 226
yad gatvƒ na nivartante 53
yad yad ƒcarati re‰‡has 189, 248
yadƒ yadƒ hi dharmasya 152
yadi loko 'pi pramƒ†am 103
ya‹ sa sarve‰u bhte‰u 21, 244
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yajŠa-i‰‡ƒina‹ santo 120
yamunƒ-tŒra-vana-cƒrŒ 302
yasya deve parƒ bhaktir 73
yasya prasƒdƒd bhagavat-prasƒda‹ 57
yasyƒtma-buddhi‹ ku†ape tri-dhƒtuke
75
yasmin vijŠƒte sarvam eva„ vijŠƒta„
226, 232
yaodƒ-nandana vraja-jana-raŠjana
302
yatatƒm api siddhƒnƒ„ 22
yathecchasi tathƒ kuru 257
yat-tŒrtha-buddhi‹ salile na karhicij 75
yei k‚‰†a-tattva-vettƒ, sei 'guru' haya
211
yoga-yukto viuddhƒtmƒ 264
yuktƒhƒra-vihƒrasya 159
jŠƒna-yajŠena . . . yajanto mƒm 98,
101, 102
jŠƒna-vairƒgyayo caiva 19
janma karma ca me divyam 29, 260,
268
janmƒdy asya yata‹ 272
janmƒdy asya yato 'nvayƒd itarata
272
janma-m‚tyu-jara-vyƒdhi 259
jijŠƒsu‹ reya uttamam 160
jŒva‹ sk‰ma-svarpo 'ya„ 242
jyoti‰ƒ„ ravir a„umƒn 227
kalau nƒsty eva nƒsty eva 142, 144,
158, 282
kalau dra-sambhava‹ 203
kƒlena balinƒ rƒjan 178
kaler do‰a-nidhe rƒjann 158
kƒma e‰a krodha e‰a 262
kƒmais tais tair h‚ta-jŠƒnƒ‹ 109
kandarpa-ko‡i-kamanŒya-vie‰a-obha„
180
kari‰ye vacana„ tava 215, 257
kƒrpa†ya-do‰opahata-svabhƒva‹ 57,
273
kathayanta ca mƒ„ nitya„ 264
kaumƒra ƒcaret prƒjŠa‹ 185, 187
keƒgra-ata-bhƒgasya 242
kibƒ vipra, kŒba nyƒsŒ, dra kene naya
211
kintu prabhor ya‹ priya eva tasya 58,
70
kŒrtanƒd eva k‚‰†asya 158
kŒrtanŒya‹ sadƒ hari‹ 99
k‚‰†ƒya k‚‰†a-caitanya 141
k‚te yad dhyƒyato vi‰†u„ 155
k‰urasya dhƒrƒ niitƒ duratyayƒ 74
labdhvƒ sudurlabham ida„ bahu 76

mac-cittƒ mad-gata-prƒ†ƒ 264
mahƒjano yena gata‹ sa panthƒ‹ 71
mahƒn hi abdasya prayoga-vi‰aya‹
104
mahƒano mahƒ-pƒpmƒ 263
mayƒdhayak‰e†a prak‚ti‹ 225
mƒ„ ca yo 'vyabhicƒre†a 59, 116, 267
mƒm eti 247, 260, 311
mƒm evai‰yasi yuktvaivam 55
mƒ„ hi pƒrtha vyapƒritya 216
mƒm upetya punar janma 262
man-manƒ bhava mad-bhakto 55
mantrƒrtha-vƒdƒdi 98
manu‰yƒ†ƒ„ sahasre‰u 22, 67
matta‹ sm‚tir jŠƒnam apohana„ ca
257
mukha-bƒhru-pƒda-jƒ‹ 203
mumuk‰ubhi‹ parityƒgo 77
na caiva na bhavi‰yƒma‹ 246
na ced ihaivƒpaciti„ yathƒ„hasa‹
256
na hanyate hanyamƒne arŒre 258
na jƒyate mriyate vƒ kadƒcin 26, 244
na martya-buddhyƒsyeta 71
na tad bhƒsayate sryo 53
na tv evƒha„ jƒtu nƒsa„ 246
naitƒn vihƒya k‚pa†ƒn vimumuk‰a eko
254
naivodvije para duratyaya 252, 254
nƒya„ deho deha-bhƒjƒ„ n‚loke 157
namasyanta ca mƒ„ bhaktyƒ 95
nƒmnƒm akƒri bahudhƒ nija-sarva
120
namo mahƒ-vadƒnyƒya 141, 153
nƒnƒ-ƒstra-vicƒra†aika-nipu†au 255
nƒnogra-yƒtanƒn neyƒt 250, 255
nƒpnuvanti mahƒtmƒna‹ 262
nigama-kalpataror galita„ phalam
100, 200
nirbandha‹ k‚‰†a-sambandhe 77
nirdo‰a„ hi sama„ brahma 303
nitya-siddha k‚‰†a-prema 'sƒdhya' 10
nityo nityƒnƒ„ cetana cetanƒnƒm
195, 283
o„ ajŠƒna-timirƒndhasya 53
o„ tad vi‰†o‹ parama„ pada„ 99
pa†ˆita‹ sama-darina‹ 264
para„ vijayate rŒ-k‚‰†a-sa…kŒrtanam
152
paras tasmƒt tu bhƒvo 'nyo 21, 244
parƒsya aktir vividhaiva ryate 280
patra„ pu‰pa„ phala„ toya„ 119,
126
phalena paricŒyate 102, 104
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rotriya„ brahma-ni‰‡ham 62, 271
ruti-sm‚ti-purƒ†ƒdi 100, 208
ruti-sm‚ti-virodha‹ 99, 101
uni caiva vapake ca 15, 242, 303
tad aha„ bhakty-upah‚tam 119
tad viddhi pra†ipƒtena 58, 73, 207,
223
tad vi‰†o‹ parama„ pada„ 78
tadƒtmƒna„ s‚jƒmy aham 152
tad-vijŠƒnƒrtha„ sa gurum evƒbhigacchet 55, 71, 271, 273
tal labhyate du‹khavad anyata‹ sukham
181
ta„ ta„ niyamam ƒsthƒya 109
tƒsƒ„ brahma mahad yonir 22, 226
tasyaite kathitƒ hy arthƒ‹ 73
tasyaiva heto‹ prayateta kovida‹ 181,
185
tasmƒd bhƒrata sarvƒtmƒ 45
tasmƒt puraivƒv iha pƒpa-ni‰k‚tau
258
tata cƒnudina„ dharma‹ 178
tathƒ dehƒntara-prƒpti‹ 206
tathƒ arŒrƒ†i vihaya jŒr†ƒny 242
tato mƒ„ tattvato jŠƒtvƒ 247
tat-paratvena nirmalam 64
tena tyaktena bhuŠjŒthƒ‹ 199, 247
tyaktvƒ deha„ punar janma 29, 260,
268
tr†a„ yateta na pated anu m‚tyu yƒvan 76
tu‰‡e ca tatra kim alabhyam ananta ƒdye
188
upadek‰yanti te jŠƒna„ 58, 73
utti‰‡hata jƒgrata 74
vadanti tat tattva-vidas 117
vande rpa-sanƒtanau raghu-yugau
304
var†ƒramƒcƒravatƒ puru‰e†a para‹
202
vƒsƒ„si jŒr†ƒni yathƒ vihƒya 242
vƒsudeva‹ sarvam iti 102, 212, 263
vedai ca sarvair aham eva vedyo 99,
208
vedƒnta-rava†a„ pra†ava-japa ca
98, 101
vede rƒmƒya†e caiva hari‹ sarvatra
99
ve†u„ kva†antam aravinda-dalƒyatak‰a„ 180
vidyƒ„ cƒvidyƒ„ ca yas 101
vidyƒ-vinaya-sampanne 15, 242, 303
vyavasƒyƒtmikƒ buddhi‹ 110, 174
vraja-jana-vallabha giri-vara-dhƒrŒ 301

pibata bhƒgavata„ rasam ƒlaya„ 100
prabhƒsmi ai-sryayo‹ 247, 311
prƒye†a deva munaya‹ sva-vimukti
254
prƒye†ƒlpƒyu‰a‹ sabhya 158
pra†ava‹ sarva-vede‰u 96
prƒpaŠcikatayƒ buddhyƒ 77
prƒptasya kalyƒ†a-gu†ƒr†avasya 274
p‚thivŒte ache yata nagarƒdi grƒma
154
rƒdhƒ-k‚‰†a-padƒravinda-bhajana 255
raso 'ham apsu kaunteya 247, 311
rƒtri„ yuga-sahasrƒntƒ„ 230
rƒtry-ƒgame pralŒyante 232
sa buddhimƒn manu‰ye‰u 265
sa eva go-khara‹ 267
sa gu†ƒn samatŒtyaitƒn 59, 116, 267
sa yat pramƒ†a„ kurute 189, 249
sa kƒleneha mahatƒ 56
sa vai pu„sƒ„ paro dharmo 12
sƒdhur eva sa mantavya‹ 265
sahasra-yuga-prayantam 230
sƒk‰ƒd-dharitvena samasta-ƒstrair 16,
58, 70
sama‹ sarve‰u bhte‰u 248, 268
sambhty-am‚tam anute 101
sampradƒya-vihŒnƒ ye 72
samprƒpte sannihite kƒle 87
sa„sƒra-dƒvƒnala-liˆha-loka 274
sarva-bhtƒtma-bhtƒtmƒ 264
sarva-dharmƒn parityajya 57, 65, 68,
102, 211
sarva-yoni‰u kaunteya 22, 127, 128,
226
sarva-kƒra†a-kƒra†am 226
sarva-phala-tyƒga 103
sarvasya cƒha„ h‚di sannivi‰‡a‹ 208,
257
sarvatra labhyate daivƒd 182
sarvopƒdhi-vinirmukta„ 64, 269
sarvopani‰ado gƒva‹ 101
satata„ kŒrtayanto mƒ„ 95
stena eva sa‹ 234
sthƒne h‚‰Œkea 96
striyo vaiyƒs tathƒ drƒs 216
suh‚da„ sarva-bhtƒnƒm 190
sukham aindriyauka„ daityƒ 182
a‰i-srya-netram 227
yƒmƒc chvala„ prapadye 78
oce tato vimukha-cetasa indriyƒrtha
252
rava†a„ kŒrtana„ vi‰†o‹ 142, 148
rŒ-bhagavƒn uvƒca 55
rotavya‹ kŒrtitavya ca 45
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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. Tod¢l knygoje ra§oma: K‚‰†a (tarti
kaip ÀKri§naÐ), Caitanya (À¶aitanjaÐ), rŒla Prabhupƒda (À·ryla
PrabhupadaÐ), Arjuna (ÀArd¨unaÐ), ƒcƒrya (Àa¦arjaÐ), prak‚ti
(ÀprakritiÐ) ir pan. ¸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 prancłz¤ kalbos ¨odyje Àbo…Ð (ÀgerasÐ).
Visarga (‹) Ä stiprus aspiratas (artikuliacijai błdingas 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).
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
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kaip junginys tch, d Ä kaip ¨odyje ÀdienaÐ, dh Ä kaip junginys dh ir
n Ä kaip ¨odyje ÀneÐ.
Labialiniai (lłpiniai) priebalsiai Ä p, ph, b, bh ir m; juos tariant dalyvauja lłpos. 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. Sibilantai (§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).
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EUROPA
Abentaueris, Vokietija ƒ B¢ckingstrasse 4a,
55767 Abentheuer; Tel. +49-6782-2214;
www.goloka-dhama.de
Barselona, Ispanija ƒ Plaza Reial 12, Entlo 2,
08002 Barcelona; Tel. +34-93-3025194;
templobcn@hotmail.com
Bazelis, ∑veicarija ƒ St. Jakob-Strasse 33,
4132 Muttenz; Tel. +41-61-4620614;
kgs@pamho.net; www.krishna.ch
Bergamas, Italija ƒ Villaggio Hare Krishna
(da Medolago strada per Terno d'Isola), 24040
Chignolo d'Isola (BG); Tel. +39-035-4940706
Berlynas, Vokietija ƒ Sch¢neicher Str. 18,
13055 Berlin; Tel. +49 (030) 44357296;
post@tempelberlin.de; www.tempelberlin.de
Budapeßtas, Vengrija ƒ Lehel u. 15-17,
1039 Budapest; Tel. +36-1-3910435;
budapest@pamho.net; www.haribol.hu
CiÅrichas, ∑veicarija ƒ Bergstrasse 54,
8032 Z§rich; Tel. +41-1-2623388;
kgs@pamho.net; www.krishna.ch
✦ Durbajus, Belgija ƒ Ch™teau de Petite
Somme, 6940 Septon-Durbuy;
Tel. +32-86-322926; radhadesh@pamho.net;
www.radhadesh.com
✦ Gioteburgas, ∑vedija ƒ Karl Johansgatan 57,
41455 G¢teborg; Tel. +46-31-879648; restaurant:
+46-31-421462; info@harekrishnagoteborg.com;
www.harekrishnagoteborg.com
Helsinkis, Suomija ƒ Ruoholahdenkatu 24 D
(III krs) 00180 Helsinki; Tel. +358-9-6949879;
www. harekrishna.fi
Kaunas, Lietuva ƒ Savanori§ pr. 37, 44255
Kaunas; Tel. +370-7-222574
✦ Kelnas, Vokietija ƒ Taunusstrasse 40, 51105
K¢ln; Tel. +49-221-8303778; restaurant:
+49-221-9750323; www.krishna-tempel.de
Kopenhaga, Danija ƒ Skjulh¯j Alle‹ 44, 2720
Vanl¯se; Tel. +45-48-286446;
iskcon.denmark@pamho.net
Liubliana, Slov¢nija ƒ Zibertova 27, 1000
Ljubljana; Tel. +386-1-4312319;
ananta.rns@pamho.net
✦ Londonas, Jungtin¢ Karalyst¢ ƒ 10 Soho Street,
London W1D 3DL; Tel. +44-20-74373662; shop:
72870269; Govinda's Restaurant: 74374928;
london@pamho.net;
www.iskcon-london.org
✦ ∑ventyklos su restoranais ar valgomaisiais

✦ Londonas, Jungtin¢ Karalyst¢ ƒ
Bhaktivedanta Manor, Dharam Marg, Hilfield
Lane, Aldenham, near Watford, Herts
WD25 8EZ; Tel. +44-1923-851000;
www.krishnatemple.com
Madridas, Ispanija ƒ Esp®ritu Santo 19, 28004
Madrid; Tel. +34-91-5213096
Malaga, Ispanija ƒ Ctra. Alora 3, Int., 29140
Churriana; Tel. +34-95-2621038;
malaga@pamho.net
Miunchenas, Vokietija ƒ Wachenheimer Strasse 1,
81539 M§nchen; Tel. +49-89-68800288;
www.krishnatempel.de
Pary®ius, PrancÅzija ƒ 230 Avenue de la
Division Leclerc, 95200 Sarcelles;
www.krishnaparis.com
Praha, ∂ekijos Respublika ƒ Jilova 290,
Prague 5-Zlicin 15521; Tel. +42-2-57950391;
info@vedavision.cz
Pula, Kroatija ƒ Vinkuran centar 58, 52000 Pula
(mail: P.O. Box 16); Tel. 385-52-573581
✦ Ryga, Latvija ƒ K. Baron St. 56, 1011 Riga;
Tel. +371-2-272490
✦ Roma, Italija ƒ Govinda Centro Hare Krsna,
via Santa Maria del Pianto 16, 00186 Roma;
Tel. +39-06-68891540;
govinda.roma@harekrsna.it
So‡ja, Bulgarija ƒ 119 Kliment Ohridski Street,
kv. Malinova Dolina, 1756 Sofia;
Tel. +359-2-9616050; oks_sofia@abv.bg
✦ Stokholmas, ∑vedija (miestas) ƒ
Fridhemsgatan 22, 11240 Stockholm;
Tel. +46-8-6549002; tapasa.rns@pamho.net
Stokholmas, ∑vedija (priemiestis) ƒ New
Radhakund, Korsn°s G�rd, 14792 Gr¢dinge; Tel.
+46-8-53029800; info@pamho.net;
www.krishna.se
Talinas, Estija ƒ Luise Street 11a, 10142 Tallinn;
Tel. +372-6460047; tallinn@pamho.net
Varßuva, Lenkija ƒ Mysiad„o k. Warszawy,
05-500 Piaseczno, ul. Zakr°t 11;
Tel. +48-22-7507797; www.harekryszna.pl
Vi¶enza, Italija ƒ via Roma 9, 36020
Albettone (VI); Tel. +39-0444-790573;
giridhari.rns@pamho.net
Vilnius, Lietuva ƒ Raugyklos g. 23-1, 01140
Vilnius; Tel. +370-5-2135218; www.gauranga.lt
Zagrebas, Kroatija ƒ Centar Za Vedske Studije, II
Bizek 36, 10090 Zagreb (mail: P.O. Box 68, 10001);
Tel. +385-1-3492468; www.vvz.hr

KAI MO BENDRUOMEN≤S

✦ Florencija, Italija (Villa Vrindavan) ƒ Via
Scopeti 108, 50026 San Casciano in Val di
Pesa (FI); Tel. +39-055-820054;
info@villavrindavana.org
Jandelsbrunas, Vokietija (Simhachalam), ƒ
Zielberg 20, 94118 Jandelsbrunn;
Tel. +49 (08583) 316; info@simhachalam.de
Krißna-violgy, Vengrija ƒ New Vraja-dhama,
Fo u. 38., 8699 Somogyvamos;
Tel. +36-85-540002; krisna-volgy@pamho.net;
www.krisna-volgy.hu
RESTORANAI

Barselona, Ispanija ƒ Restaurante Govinda,
Plaza de la Villa de Madrid 4-5, 08002
Barcelona; Tel. +34-93-3187729
Budapeßtas, Vengrija ƒ Govinda Restaurant,
Vigyazo Ferenc utca 4., 1051 Budapest;
Tel. +36-1-2691625; govinda@invitel.hu
Kopenhaga, Danija ƒ Govinda's, N¯rre
Farimagsgade 82, DK-1364 Kbh K;
Tel. +45-33337444
Praha, ∂ekijos Respublika ƒ Govinda's,
Soukenicka 27, 11000 Prague-1;
Tel. +420-2-24816631; info@vedavision.cz
Talinas, Estija ƒ Damodara, Lauteri St. 1,
10114 Tallinn; Tel. +372-6442650

AZIJA

✦ Majapuras, VB, Indija ƒ ISKCON, Shree
Mayapur Chandrodaya Mandir, Shree
Mayapur Dham, Dist. Nadia, WB 741 313;
Tel. +91 (3472) 245239, 245240, or 245233;
mayapur.chandrodaya@pamho.net
Mumbajus , Maharaßtra, Indija ƒ Hare Krishna
Land, Juhu, MH 400 049; Tel. +91 (22) 2620 6860;
www.iskconmumbai.com
✦ Naujasis Delis, UP, Indija ƒ Hare Krishna Hill,
Sant Nagar Main Road, East of Kailash,
UP 110 065; Tel. +91 (11) 2623 5133, 4, 5, 6, 7;
delhi@pamho.net, Guesthouse:
neel.sunder@pamho.net
✦ Vrindavana, UP, Indija ƒ Krishna-Balaram
Mandir, Bhaktivedanta Swami Marg,
Raman Reti, Mathura Dist., UP 281 124;
Tel. +91 (565) 254 0021; vrindavan@pamho.net;
Guesthouse: Tel. +91 (565) 254 0022;
ramamani@sancharnet.in
KAI MO BENDRUOMEN≤S

Puris, Orisa, Indija ƒ Bhaktivedanta Asram,
Sipasirubuli, OR 752 001;
Tel. +91 (6752) 230494
Vrindavana, UP, Indija ƒ Vrinda Kund,
Nandagaon, Dist. Mathura, UP;
vrinda@aol.com

∑IAUR≤S AMERIKA
Bostonas, Masa¶iusetsas, JAV ƒ
72 Commonwealth Ave., MA 02116;
Tel. +1 (617) 247 8611
✦ Los And®elas, Kalifornija, JAV ƒ 3764
Watseka Ave., CA 90034; Tel. +1 (310) 836 2676;
nirantara@juno.com;
restaurant: arcita@webcom.com
✦ Niujorkas, Niujorkas, JAV ƒ 305
Schermerhorn St., Brooklyn, NY 11217;
Tel. +1 (718) 855 6714; ramabhadra@aol.com
✦ Torontas, Ontarijas, Kanada ƒ 243 Avenue
Road, M5R 2J6; Tel. +1 (416) 922 5415;
www.toronto.iskcon.ca
KAIMO BENDRUOMEN≤S

Ala¶ua, Florida, JAV (New Raman Reti) ƒ 17306
N.W., 112th Blvd., FL 32615 (mail: P.O. Box 819,
32616); Tel. +1 (386) 462 2017;
alachuatemple@alltel.net
Maundsvilis, Vakar§ Vird®inija, JAV (New
Vrindaban) ƒ R.D. No. 1, Box 319, Hare Krishna
Ridge, VA 26041; Tel. +1 (304) 843 1600;
Guest House: +1 (304) 854 5905;
mail@newvrindaban.com

NVS
Jekaterinburgas, Rusija ƒ Murzinskaya st. 23,
620033, Tel. +7 (922) 1248706
Kijevas, Ukraina ƒ Dmitrievskaya ap.13 21V,
01054; Tel. +380 (44) 4844042
Kijevas, Ukraina ƒ Zorany per. 16, 04078;
Tel. +380 (44) 4347028; www.krishna.org.ua
Krasnodaras, Rusija ƒ Stepnaya st. 418,
selo Elizavetinskoye, Krsnodarski krai;
Tel. +7 (861) 229 16 94
Minskas, Baltarusija ƒ Pavlova st. 11, 220053;
Tel. +375 (172) 13 06 29
Ni®nij Novgorodas, Rusija ƒ Chernigovskaya st.
14b, 603001; Tel. +7 (8312) 305197 or 309854
Novorosijskas, Rusija ƒ Futbolnaya st. 12, 353915;
Tel. +7 (918) 4628130; www.navarasa.ru
Rostovas prie Dono, Rusija ƒ Belorusskaya st. 26,
Bataisk, 346888; Tel. +7 (863) 272 30 29
So¶is, Rusija ƒ Leselidze st. 64, Nizhnyaya
plastunka; Tel. +7 (918) 9173760
KAIMO BENDRUOMEN≤S

Kurd®inovas, Rusija ƒ 369272, Shosseinaya st.
14, pos. Ershovo, Urupski region, KarachayevoCherkessia; Tel. +7 (918) 3904056
RESTORANAI

Sankt Peterburgas, Rusija ƒ Gauranga,
Ligovsky pr. 17; Tel. +7 (812) 2737723

