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³vadas
Nuo tada, kai Gangos pakrant¢je vyko §ioje knygoje apra§yti pokalbiai, prab¢go jau trisde§imt met¤. Pirm kart knyga pasirod¢ 1976
metais, tad per t laik j i§ mano rank¤ gavo nema¨ai ¨moni¤. Man
iki §iol sunku paai§kinti, kod¢l knygos pavadinime mano klausimai
pavadinti ÀtobulaisÐ, nes 1972 metais man tebuvo dvide§imt dveji
ir buvau toli gra¨u netobulas. Pavadinim ÀTobuli klausimai, tobuli
atsakymaiÐ pasil¢ mano pa§nekovas rŒla Prabhupƒda, o jis labai
kuklus ¨mogus. Kod¢l vis d¢lto knygos pavadinime atsirado aliuzijos £ tobulum ?
Augau konservatyvioje ¨yd¤ §eimoje, kuri £skiepijo man nuo§ird¤ tro§kim pa¨inti Diev . Mano studij¤ koled¨e metai buvo pa¨ym¢ti savojo Àa§Ð paie§k¤ ir protesto prie§ kar ¨enklu. 1971 metais
man §iaip ne taip pavyko baigti Rensselaer politechnikos institut ir
gauti chemiko diplom . ·tai tokioje savistabos ir protesto aplinkoje a§ susidom¢jau Hare K‚‰†a mantra (pirm kart i§girdau j 7-ojo
de§imtme¦io pabaigoje Grinvi¦ Vilid¨e) ir yogos prad¨iamoksliu Ä
ÀBhagavad-gitƒÐ.
Su¨inojau, kad yoga rei§kia jungt£ su Dievu. Yogos id¢jos trauk¢
mane ir n¢ kiek neprie§taravo tiems principams, pagal kuriuos
buvau aukl¢jamas. Ir vis d¢lto Amerikoje pristatoma yoga k¢l¢ man
§ioki¤ toki¤ abejoni¤. Kiekvien savait¡ ÀNew York Daily NewsÐ
spalvotoje £klijoje buvo ra§oma apie nauj guru i§ Indijos, skelbiant£ pasauliui sav j£ keli £ nu§vitim . Kuriuo i§ j¤ tik¢ti? Pri¢jau prie
i§vados, kad reikia ie§koti i§tak¤, o tai rei§k¢ kelion¡ £ mistin¡ tolim j Indij . Baigiau koled¨ . Tada tarnyba Taikos korpuse atrod¢
kaip puikus bdas geriau pa¨inti §i §al£, pagyventi viename jos
1
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kaimeli¤, i§mokti kalb ir kuo nuodugniau susipa¨inti su ÀGŒtaÐ bei
i§bandyti mantr .
Indij £sivaizdavau visi§kai kitoki . Miestai skend¢jo baisiame
skurde Ä ant kiekvieno kampo rank ties¢ elgetos. Ta¦iau kaimo vietov¢se buvo gausu ki¤ ir kaimeli¤, kuriuose gyveno rams ir
laimingi ¨mon¢s. ¶ia pleveno nenusakoma transcendencijos dvasia.
Buvau paskirtas £ Bihar mokykloje d¢styti gamtos mokslus. Po
darbo lankiausi §ventyklose, me¦et¢se, ba¨ny¦iose. Tai, k pama¦iau, mane nuvyl¢. Parapijie¦iams nerp¢jo sav¡s pa¨inimas. Jie
pra§¢ Dievo pinig¤, s¢km¢s, §lov¢s. Tai buvo religin¢ a§tuntojo
de§imtme¦io TV §ou ÀSumu§kime rankomisÐ versija. Nejau atsibeld¨iau ¦ia per pus¡ pasaulio ir dien¤ dienas viduriavau tam, kad
pamaty¦iau tas pa¦ias l¢k§tybes kaip ir materialistin¢je Amerikoje? Buvau susitik¡s su £vairiais guru, bet jie man nepadar¢ jokio
£spd¨io.
Buvau beprarand s vilt£, kad mano egzistenciniai ie§kojimai
duos koki¤ nors rezultat¤, bet 1972 met¤ vasario m¢nes£ per
mokyklos atostogas nuvykau £ Kalkut . ¶ia i§vydau brel£ Hare
K‚‰†a bhakt¤, daugiausiai vakarie¦i¤, kurie giedojo lygiai t pa¦i
mantr , kuri gird¢jau Grinvi¦ Vilid¨e. Jie pakviet¢ mane £ savo
centr u¨ ma¨daug pusantro §imto kilometr¤ £ §iaur¡ nuo Kalkutos.
Nutar¡s, kad pasilymas visi§kai atitinka mano atvykimo tikslus,
a§ sutikau.
Sus¢dome £ traukin£ ir per ¨aliuojan¦ias Bengalijos lankas bei
mi§kus atkeliavome £ Mƒyƒpur Ä labai gra¨¤ gamtos kampel£
Gangos pakrant¢je. Kai atvykome, supratau, kad §£ atok¤ ¨em¢s
lopin¢l£ bhaktai £sigijo neatsitiktinai. Kol kas ¦ia plyt¢jo ry¨i¤ laukai,
ppsojo palapin¢s ir vieni§a trobel¢, ta¦iau jis buvo visai greta garsaus viduram¨i¤ §ventojo rŒ Caitanyos gimimo vietos. Trobel¢je
gyveno pats tarptautinio K‚‰†os jud¢jimo pradininkas rŒla Prabhupƒda. ¶ia jo pasek¢jai buvo £kr¡ nemokam valgykl Indijos ir
Pakistano karo pab¢g¢liams, taigi £¢jau £ vaikin¤ palapin¡ ir pasisiliau pad¢ti dalinti maist .
Centre gyveno §e§iasde§imt K‚‰†os pasek¢j¤, daugiausiai amerikie¦iai ir europie¦iai Ä ne vyresni kaip dvide§imt penkeri¤ met¤
am¨iaus jaunuoliai ir merginos. Jie kibirk§¦iavo entuziazmu ir ver¨¢si pasidalinti su vieninteliu angli§kai kalban¦iu sve¦iu, tai yra su
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manimi, savo £sitikinimais. Ta¦iau a§ buvau pakviestas pasikalb¢ti
su rŒla Prabhupƒda ir nupliesk¢ nuojauta, kad btent to ir atvykau
£ Indij .
O dabar gr£¨kime prie Àtobul¤ klausim¤Ð, ¨od¨i¤ knygos pavadinime, kurie iki §iol ver¦ia mane jaustis kiek nejaukiai. ÀBhagavadgitƒÐ (transcendencinio mokslo prad¨iamokslis) pataria tiesos ie§kotojui: ÀIe§kodamas tiesos kreipkis £ dvasin£ mokytoj . Nuolankiai
jo klausin¢k ir jam tarnauk. Dvasi§kai susivokusi siela gali suteikti
tau ¨ini¤, nes ji regi ties .Ð [4.34]
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·iame priesake kalbama apie tris dalykus. Naujokas tur¢t¤:
1. kreiptis £ guru;
2. nuolankiai jo klausin¢ti;
3. kuo nors jam pad¢ti.
ÀGŒtojeÐ pasakyta, kad £vykd¨ius §ias tris s lygas guru Àsuteiks
¨iniasÐ. Mano tikslas lankantis pas rŒl Prabhupƒd buvo ai§kintis, o ne gin¦ytis. Pa¨inojau ir kalb¢jausi su nema¨u briu ¨moni¤,
vadinusi¤ save mokytojais, ir guru at¨vilgiu buvau nusiteik¡s gana
skepti§kai, ta¦iau rŒlos Prabhupƒdos pasek¢jai mane suintrigavo.
Po aistringu j¤ religiniu atsidavimu £¨velgiau autenti§k misticizm
ir atsi¨ad¢jim , besiremiant£ £ tvirt filosofin£ pagrind . Nutariau
praleisti savo laisv laik su rŒla Prabhupƒda ir buvau nusiteik¡s
klausytis, o ne prie§gyniauti. Juk visada susp¢siu nuspr¡sti, ar man
priimtina tai, k jis kalba.
Taigi £vykd¨iau du pirmuosius ÀGŒtosÐ reikalavimus. T dien
prisijungiau prie K‚‰†os jud¢jimo vykdomos maisto dalinimo nuo
bado ken¦iantiems ¨mon¢ms programos, tod¢l man pavyko £vykdyti ir tre¦i j£.
rŒlos Prabhupƒdos po¨iriu, a§ vykd¨iau ÀGŒtosÐ priesakus,
tod¢l pavadinime ir atsirado ¨od¨iai Àtobuli klausimaiÐ. rŒla Prabhupƒda atsak¢ £ mano klausimus taip pat remdamasis ÀGŒtosÐ (4.2)
priesaku: À·is auk§¦iausiasis mokslas buvo perduodamas i§ lp¤ £
lpas mokini¤ seka Ä taip j£ patyr¢ visi §ventieji valdovai.Ð
rŒla Prabhupƒda r¢m¢si senaisiais mokini¤ sekos principais Ä
kartojo tai, k i§girdo i§ ankstesni¤ dvasini¤ autoritet¤ lp¤, nieko
neprid¢damas nuo sav¡s. Taigi kuklaus savo pirmtak¤ pasiuntinio
lpomis £ mano klausimus buvo pateikti tobuli atsakymai.
Pirmasis mano ir rŒlos Prabhupƒdos pokalbis nebuvo £ra§ytas,
tod¢l knygoje n¢ra prisistatymo ir £vadinio pokalbio. Knyga prasideda nuo ms¤ antrojo pokalbio, kuriame gvildename esminius dalykus Ä tai pirmasis knygos skyrius.
Linkiu, kad skaitydami mano pokalbius su rŒla Prabhupƒda
atrastum¢te keli £ tobulum .
Ä Bob Cohen
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K‚‰†a yra vis¤
patraukliausias
Mƒyƒpuras, Indija, 1972 m. vasario 27 d.
rŒla Prabhupƒda: ¸odis ÀK‚‰†aÐ rei§kia vis¤ patraukliausi .
Bobas: Vis¤ patraukliausi .
rŒla Prabhupƒda: Taip. Jeigu Dievas n¢ra vis¤ patraukliausias,

koks gi jis Dievas? Tik patrauklus ¨mogus pritraukia aplinkini¤
d¢mes£. Argi ne taip?
Bobas: Taip.
rŒla Prabhupƒda: Taigi Dievas turi bti patrauklus Ä patrauklus
visiems. Ir, jei js norite duoti Dievui vard , tinkamiausias vardas Ä
K‚‰†a.
Bobas: Bet kod¢l ÀK‚‰†aÐ?
rŒla Prabhupƒda: Nes Jis visus traukia. K‚‰†a rei§kia vis¤ patraukliausi .
Bobas: Suprantu.
rŒla Prabhupƒda: Dievas neturi vardo, bet mes suteikiame Jam
vardus pagal Jo savybes. Ypatingo gro¨io ¨mog¤ vadiname gra¨uoliu, ypatingo intelekto ¨mog¤ Ä i§min¦iumi. Mes duodame vardus
pagal savybes. Dievas yra vis¤ patraukliausias, tod¢l tik Jam tinka
ÀK‚‰†osÐ vardas. K‚‰†a Ä vis¤ patraukliausias. ·is vardas apima
visk .
5
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Bobas: O kaipgi ÀvisagalisÐ?
rŒla Prabhupƒda: Na . . . Ar gali bti vis¤ patraukliausias tas, kuris

n¢ra visagalis?
yƒmasundara [rŒlos Prabhupƒdos sekretorius]: Vardas ÀK‚‰†aÐ

apima visk .
rŒla Prabhupƒda: Visk . Jis turi bti nepaprastai gra¨us, i§mintingas, galingas, garsus . . .
Bobas: Ar K‚‰†a patrauklus nedoriems ¨mon¢ms?
rŒla Prabhupƒda: O kaipgi! Jis pats buvo did¨iausias nedor¢lis.
Bobas: Nesuprantu!?
rŒla Prabhupƒda [juokdamasis]: Nes Jis nuolatos kibino gopes.
yƒmasundara: Kibino?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Kartais, kai Rƒdhƒrƒ†Œ i§eidavo i§ Savo
nam¤, K‚‰†a J u¨puldavo ir pargriaudavo ¨em¢n. ÀNekankink
man¡s, K‚‰†a,Ð Ä §aukdavo Rƒdhƒrƒ†Œ, o Jis tada parpuldavo drauge su Ja ir pasinaudodavo proga J pabu¦iuoti. [rŒla Prabhupƒda
juokiasi.] I§ tikr¤j¤, Rƒdhƒrƒ†Œ svaigo i§ laim¢s nuo toki¤ K‚‰†os
pok§t¤, ta¦iau i§ori§kai K‚‰†a atrod¢ kaip tikras nedor¢lis. Jei
K‚‰†a nebt¤ nedor¢lis, kaip §i savyb¢ gal¢t¤ egzistuoti pasaulyje? Pagal ms¤ apibr¢¨im , Dievas yra visa ko §altinis. Jeigu
K‚‰†a netur¢t¤ §ios savyb¢s, jos netur¢t¤ ir niekas kitas. Juk Jis
yra visa ko §altinis. Ta¦iau Jo i§daigos tokios mielos, kad visi jas
§lovina.
Bobas: O k pasakytum¢te apie ne tokius mielus nedor¢lius?
rŒla Prabhupƒda: Nedoryb¢, ¨inoma, yra neigiama savyb¢, ta¦iau
K‚‰†a Ä absoliutas. Jis Ä Dievas, tod¢l Jo nedoryb¢s taip pat yra
g¢ris. K‚‰†a yra absoliutus g¢ris. Dievas yra g¢ris.
Bobas: Taip.
rŒla Prabhupƒda: Tod¢l net ir nedori Jo pok§tai yra g¢ris. Toks
K‚‰†a. Nedoryb¢ n¢ra pagirtina, ta¦iau K‚‰†os nedoryb¢s yra g¢ris,
nes Jis Ä absoliutus g¢ris. Tai btina suvokti.
Bobas: Ar yra ¨moni¤, kuriems K‚‰†a nepatinka?
rŒla Prabhupƒda: Ne, Jis visiems patrauklus. Kam Jis gali nepatikti? Pateikite nors vien pavyzd£: À·iam ¨mogui ar §iai gyvai btybei
K‚‰†a nepatinka.Ð Raskite man tok£ ¨mog¤.
Bobas: Tai gal¢t¤ bti ¨mogus, kuris puosel¢ja nedorus ketinimus pats tai suprasdamas ir vis d¢lto siekia vald¨ios, pagarbos
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ar pinig¤. Jo akimis ¨irint, Dievas gali atrodyti ir nepatrauklus.
Dievas jam gali atrodyti nepatrauklus, nes per Diev jis jau¦iasi
nusikalt¡s.
rŒla Prabhupƒda: Ne, ne . . . Dievas ¦ia niekuo d¢tas. Jis juk svajoja
apie vald¨i . Jis trok§ta tapti galingu arba turtingu Ä argi ne taip?
Ta¦iau turtingesnio u¨ K‚‰† n¢ra. Tod¢l K‚‰†a ir j£ su¨av¢s.
Bobas: Ar praturt¢s ¨mogus, kuris svajodamas apie turtus meld¨iasi K‚‰†ai?
rŒla Prabhupƒda: O, taip! ¸inoma. K‚‰†a yra visagalis, tod¢l, jei
pra§ysite K‚‰†os turt¤, Jis apipils jus turtais.
Bobas: Ar praturt¢s ¨mogus, kuris pra§o Dievo turt¤ gyvendamas
nuod¢m¢je?
rŒla Prabhupƒda: Taip, melstis Dievui n¢ra nuod¢m¢. [juokdamasis]: ·iaip ar taip, jeigu jis meld¨iasi K‚‰†ai, nepataisomu nusid¢j¢liu jo nepavadinsi!
Bobas: Taip.
rŒla Prabhupƒda: ÀBhagavad-gŒtojeÐ K‚‰†a sako: api cet sudurƒcƒro
bhajate mƒm ananya-bhƒk sƒdhur eva sa mantavya‹. Ar skait¢te §£
posm ?
Bobas: Taip, angli§kai. Sanskrito nemoku.
rŒla Prabhupƒda: Hmm.
Bobas: ÀNet ir pats nuod¢mingiausias ¨mogus, kuris meld¨iasi
Man, pasieks dvasios auk§tumas.Ð
rŒla Prabhupƒda: Teisingai. Kai tik jis pradeda melstis K‚‰†ai, jis
jau negyvena nuod¢m¢je. Tod¢l K‚‰†a yra vis¤ patraukliausias.
Vedose sakoma, kad Absoliuti Tiesa, Auk§¦iausiasis Dievo Asmuo,
yra vis¤ malonum¤ §altinis Ä raso vai sa‹. Kiekviena btyb¢ ko nors
trok§ta, nes j vilioja tam tikras skonis.
Bobas: Gal gal¢tum¢te paai§kinti pla¦iau?
rŒla Prabhupƒda: Visus vilioja tam tikras skonis. Tarkime, ka¨koks ¨mogus geria. Kod¢l? Tod¢l, kad alkoholis jam teikia malon¤
svaigul£. Kitas jau¦ia aistr pinigams, nes j£ svaigina pinigai.
Bobas: K js turite galvoje sakydamas Ä Àvilioja skonisÐ?
rŒla Prabhupƒda [yƒmasundarai]: Kaip tai dar galima pasakyti?
yƒmasundara: Skonis, malonumas.
Bobas: Na, ai§ku.
rŒla Prabhupƒda: Malonus skonis. Taigi Vedos sako: raso vai sa‹.
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¸od¨io rasa atitikmuo yra ÀskonisÐ. [³ kambar£ £eina yƒmasundaros
¨mona MƒlatŒ ne§ina pad¢klu su maistu.] Kas tai?
MƒlatŒ: Kepti bakla¨anai.
rŒla Prabhupƒda: O! Vis¤ patraukliausias! Vis¤ patraukliausias!
[Visi juokiasi.]
Bobas: K js pavadintum¢te mokslininku?
rŒla Prabhupƒda: T , kuris pa¨£sta ties .
Bobas: Da¨nai mokslininkas tik mano, kad j pa¨£sta.
rŒla Prabhupƒda: K js sak¢te?
Bobas: Jis tikisi, kad pa¨£sta ties .
rŒla Prabhupƒda: Ne, mokslininkai privalo tur¢ti tikslias ¨inias,
tod¢l mes £ juos ir kreipiam¢s. Mokslininkas yra ¨mogus, kuris turi
tikslias ¨inias.
yƒmasundara: Kod¢l K‚‰† galima pavadinti pa¦iu did¨iausiu
mokslininku?
rŒla Prabhupƒda: Tod¢l, kad Jis ¨ino visk . Mokslininkas yra tas,
kuris nuodugniai i§mano savo dalyk . J£ galima taip apibdinti.
K‚‰†a i§mano visk .
Bobas: Dabar d¢stau gamtos mokslus.
rŒla Prabhupƒda: Taip, d¢stote . . . Bet leiskite paklausti, kaip js
galite d¢styti, jeigu neturite tobul¤ ¨ini¤?
Bobas: Galima mokyti ir neturint tobul¤ ¨ini¤ . . .
rŒla Prabhupƒda: Tai ne mokymas, o mulkinimas. Tiesiog apgavyst¢. Mokslininkai sako: ÀI§ prad¨i¤ egzistavo materijos luitas . . .
Ir §tai atsirado krinija. Galimas daiktas, galbt . . . Ð Kas gi tai? Ogi
apgaul¢! Tai ne mokymas, o mulkinimas.
Bobas: Bet juk a§ galiu mokyti tam tikr¤ disciplin¤, net jei ir neturiu tobul¤ ¨ini¤! Pavyzd¨iui, a§ galiu . . .
rŒla Prabhupƒda: Js galite i§mokyti tik tiek, kiek pats ¨inote.
Bobas: Taip, bet a§ ir neteigiu, kad galiu i§mokyti daugiau, negu
pats ¨inau.
rŒla Prabhupƒda: Tai bt¤ apgaul¢.
yƒmasundara: Kitaip sakant, ne£manoma atskleisti tiesos kitam,
jei pa¨£sti j tik i§ dalies.
rŒla Prabhupƒda: Taip. ¸mogui tai ne£manoma. Jo jutimai netobuli. Kaip jis gali perteikti tobulas ¨inias kitiems? Pavyzd¨iui, saul¢
mums atrodo kaip diskas. Mes negalime jos pasiekti. Sakysite, kad
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saul¡ galima geriau steb¢ti per teleskop ar pana§¤ prietais , bet
juos juk taip pat pagamino netobulas ¨mogus. Ar gali netobulas
¨mogus pasigaminti tobul instrument ? Tod¢l ms¤ ¨inios apie
saul¡ yra netobulos. Jei gerai nepa¨£sti saul¢s, tai ir nemokyk, nes
tai Ä papras¦iausia apgavyst¢.
Bobas: O jeigu mokyti apie tai, kad, tarkime, atstumas nuo ¸em¢s
iki Saul¢s yra apytikriai lygus 93 000 000 myli¤?
rŒla Prabhupƒda: Jei sakote ÀtarkimeÐ, tai jau ne mokslas.
Bobas: Tada, man regis, nemoksli§kas beveik visas mokslo pasaulis.
rŒla Prabhupƒda: Tas ir yra!
Bobas: Juk mokslas, kaip ¨inote, grind¨iamas prielaidomis.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Mus moko netobulai. Kad ir tas pla¦iai
i§reklamuotas i§silaipinimas M¢nulyje. Js manote, kad j¤ ¨inios
nepriekai§tingos?
Bobas: Nemanau.
rŒla Prabhupƒda: Na, ir kokia i§ to i§plaukia i§vada?
Bobas: Sakykite, kokia tikroji mokytojo pareiga visuomenei? Pavyzd¨iui, gamtos moksl¤ d¢stytojo. Apie k jis tur¢t¤ kalb¢ti auditorijoje?
rŒla Prabhupƒda: Auditorijoje? Jam papras¦iausiai reik¢t¤ d¢styti
moksl apie K‚‰† .
Bobas: Vadinasi, d¢stytojas netur¢t¤ kalb¢ti apie . . .
rŒla Prabhupƒda: Netur¢t¤. Mokslas apie K‚‰† apima visk .
Mokytojo pareiga Ä pa¨inti K‚‰† .
Bobas: Ar gali mokslininkas pasakoti apie rg§tines ir §armines
reakcijas ir pana§ius dalykus, tur¢damas tiksl pa¨inti K‚‰† ?
rŒla Prabhupƒda: Kaip js tai £sivaizduojate?
Bobas: Pavyzd¨iui, studijuodamas ¨mogus i§siai§kina bendruosius
d¢sningumus gamtoje, o jie liudija, kad egzistuoja valdanti j¢ga . . .
rŒla Prabhupƒda: Neseniai a§ apie tai jau kalb¢jau. Vieno chemiko paklausiau, ar pagal chemin¡ formul¡ vandenilis, susijung¡s su
deguonimi, tampa vandeniu. Juk taip yra?
Bobas: Taip.
rŒla Prabhupƒda: Atlanto ir Ramiajame vandenynuose labai daug
vandens. Kiek chemini¤ med¨iag¤ prireik¢, kad jis susidaryt¤?
Bobas: Klausiate kiek?
rŒla Prabhupƒda: Taip, kiek ton¤?
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Bobas: Labai daug!
rŒla Prabhupƒda: O kas jas parpino?
Bobas: Dievas.
rŒla Prabhupƒda: Teisingai, jas tur¢jo ka¨kas parpinti.
Bobas: Taip.
rŒla Prabhupƒda: ·tai jums mokslo faktai. Juos galite ai§kinti.
Bobas: O ar vert¢t¤ pasakoti mokiniams, kad sumai§ius rg§t£ ir

§arm £vyksta neutralizacijos reakcija?
rŒla Prabhupƒda: Pasikartosiu. ³vairiausi¤ reakcij¤ yra tiek daug,

bet klausimas Ä kieno valia jos vyksta? Kas mums parpina rg§¦i¤
ir §arm¤?
Bobas: Visa tai atsiranda i§ to paties §altinio, kaip ir vanduo.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Jei nebt¤ vandenilio ir deguonies, netur¢tume vandens, o jo yra labai daug. Egzistuoja ne tik Atlanto ir
Ramusis vandenynai, o milijonai planet¤ ir milijonai toki¤ vandenyn¤. I§ kur atsirado vandenilis ir deguonis, kuriems susijungus
susidar¢ vanduo? ·tai kaip mes keliame klausim . Ka¨kas juk tur¢jo
j¤ parpinti, kaip kitaip jie gal¢jo atsirasti?
Bobas: Ar prasminga pasakoti mokiniams, kaip i§ vandenilio ir
deguonies gaunamas vanduo? Kitaip sakant, kai tie du elementai
kaitinami kartu . . .
rŒla Prabhupƒda: Tai jau antraeilis dalykas. Be to, ne itin sud¢tingas. MƒlatŒ i§kep¢ puri¤ [duonos r§is], nes tur¢jo milt¤ ir ghi
[lydytas sviestas]. Ji negal¢t¤ j¤ pagaminti, jei nebt¤ §i¤ produkt¤. ÀBhagavad-gŒtojeÐ pasakyta: À¸em¢, vanduo ir ugnis yra
Mano energijos.Ð I§ ko, js¤ manymu, yra sudarytas knas? Kas
yra js¤ fizinis knas? Js¤ i§orinis apvalkalas yra js¤ energija.
Js tai ¨inojote? Js¤ kn sudaro js¤ energija. Pavyzd¨iui, a§
valgau . . .
Bobas: Taip.
rŒla Prabhupƒda:Taigi sukuriu energij , kuri palaiko kn .
Bobas: Suprantu.
rŒla Prabhupƒda: Taigi js¤ knas yra sudarytas i§ js¤ energijos.
Bobas: Ta¦iau per maist gauname ir saul¢s energijos.
rŒla Prabhupƒda: Pateiksiu pavyzd£. Vir§kinimo metu susidaro
tam tikras jos kiekis, kuris palaiko kno gyvast£. ·iam procesui
sutrikus, ¨mogus silpsta ir pradeda sirgti. Jo knas sudarytas i§ jo
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paties energijos. Lygiai taip mil¨ini§kas kosminis pasaulis yra sudarytas i§ K‚‰†os energijos. Juk tai akivaizdu! Jei js¤ knas sudarytas i§ js¤ energijos, tai kosminis pasaulis irgi turi bti sudarytas i§
ka¨kieno energijos. O tas ka¨kas ir yra K‚‰†a.
Bobas: Man reikia pagalvoti, kad tai supras¦iau.
rŒla Prabhupƒda: Apie k ¦ia galvoti? Tai juk faktas. [Juokiasi.]
Js¤ plaukai auga kiekvien dien . Paklausite, kod¢l? Ogi, tod¢l,
kad js turite energijos.
Bobas: Energijos a§ gaunu i§ maisto.
rŒla Prabhupƒda: Svarbiausia, kad js gaunate energijos, o ji skatina plauk¤ augim . Taigi js¤ kn sudaro js¤ energija. Lygiai taip
mil¨ini§k kosmin£ pasaul£ sudaro Dievo energija. Tai faktas! Tai ne
js¤ energija.
Bobas: Taip, dabar suprantu.
Bhaktas: Juk ir visatos planetos yra saul¢s energija, saul¢s energijos
padarinys?
rŒla Prabhupƒda: Taip, ta¦iau kas sukr¢ saul¡? Saul¢ yra K‚‰†os
energija. Saul¢ skleid¨ia §ilum , tod¢l K‚‰†a sako: bhmir ƒpo 'nalo
vƒyuh. ÀAnala Ä §iluma Ä tai Mano energija.Ð Saul¢ yra K‚‰†ai priklausan¦ios §ilumos energijos pasirei§kimo forma. Tai ne js¤ energija. Juk neimsite tvirtinti, kad pats sukr¢te saul¡. Ta¦iau ka¨kas
tur¢jo j sukurti ir K‚‰†a teigia, kad Saul¢ Ä Jo krinys. Mes tikime
K‚‰†a, tod¢l esame K‚‰†a-istai.
Bobas: K‚‰†a-istai?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Ms¤ ¨inios teisingos. Jeigu a§ sakau, kad
kar§tis yra K‚‰†os energija, js negalite mano teiginio paneigti, nes
kar§tis n¢ra js¤ energija. Kne gldi tam tikras jo kiekis, kuris
ka¨kam priklauso. Kas yra jo §altinis? Tai Ä K‚‰†a. Jis sako: ÀTaip,
§i energij sukriau A§.Ð Tod¢l mano ¨inios yra teisingos. A§
remiuosi did¨iausio mokslininko nuomone, tod¢l pats esu did¨iausias mokslininkas. Galiu bti kvailys, ta¦iau, jei semiuosi ¨ini¤ i§
vis¤ did¨iausio mokslininko, tai ir pats tampu did¨iausiu mokslininku. Man tai labai paprasta.
Bobas: Gal gal¢tum¢te paai§kinti pla¦iau?
rŒla Prabhupƒda: Na, juk visi§kai paprasta tapti vis¤ did¨iausiu
mokslininku, jei tavo mokytojas yra didis mokslininkas. Mes sutinkame su tuo, k K‚‰†a sako ÀBhagavad-gŒtojeÐ: À¸em¢, vanduo,
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ugnis, oras, eteris, protas, intelektas ir netikras ego Ä visi §ie a§tuoni
pradmenys sudaro Mano atsiet sias materialias energijas.Ð
Bobas: Tos energijos atsietos?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Galima pateikti pavyzd£ su pienu. Kas yra
pienas? Pienas Ä tai atsietoji karv¢s energija. [I§ prad¨i¤ yƒmasundar ir Bob nustebina §is palyginimas, bet pagaliau susivok¡ abu
pratrksta juoktis.] Sutinkate su tokiu teiginiu? Pienas Ä tai atsieta
nuo karv¢s energija.
yƒmasundara: Tai savoti§kas §alutinis produktas?
rŒla Prabhupƒda: Taip.
Bobas: Kuo reik§mingas §ios energijos atsietumas nuo K‚‰†os?
rŒla Prabhupƒda: ÀAtsietojiÐ kalbant apie pien rei§kia tai, kad jis
gaunamas i§ karv¢s kno, ta¦iau n¢ra pati karv¢.
Bobas: Vadinasi, ¸em¢ ir visa kita radosi i§ K‚‰†os, ta¦iau n¢ra
K‚‰†a?
rŒla Prabhupƒda: Teisingai, jos Ä ne K‚‰†a, nors, galima sakyti, ir
K‚‰†a, ir ne K‚‰†a tuo pa¦iu metu. Tai ms¤ filosofija Ä vienov¢
ir skirtyb¢ vienu metu. Negalima sakyti, kad visa tai atskirta nuo
Dievo, kadangi be K‚‰†os niekas negali egzistuoti. Taip pat neteisinga sakyti: ÀJei taip, a§ garbinsiu vanden£. Kod¢l tur¢¦iau lenktis
btent K‚‰†ai?Ð Panteist¤ nuomone, viskas yra Dievas, tod¢l, kad ir
k darytum, tu garbini Diev . Tai Mƒyƒvƒdos filosofija Ä jei viskas
randasi i§ Dievo, vadinasi viskas yra Dievas. Mes manome kitaip Ä
viskas yra ir sykiu n¢ra Dievas.
Bobas: Tai kas gi yra tas Dievas!? Ar k nors galime pavadinti
Dievu?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Viskas yra suverpta i§ Dievo energijos, bet
garbinti J£ nelygu garbinti bet k . Ta¦iau tai nerei§kia, kad garbindami bet k mes tuo pa¦iu garbiname Diev .
Bobas: Ar ¸em¢je yra kas nors, kas nebt¤ mƒyƒ [iliuzija]?
rŒla Prabhupƒda: Mƒyƒ rei§kia energij .
Bobas: Energij ?
rŒla Prabhupƒda: Taip, bet §is ¨odis turi ir kit prasm¡ Ä ÀiliuzijaÐ. Nei§man¢liai tapatina energij su energijos §altiniu. Tai mƒyƒ.
Pateiksiu pavyzd£ su saul¢s §viesa. ³ kambar£ pro lang krenta
saul¢s §viesa. Saul¢s §viesa yra saul¢s energija. Juk nesakysite, kad
js¤ kambaryje yra pati saul¢. Jei saul¢ atsidurt¤ js¤ kambaryje,
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nelikt¤ nei js¤, nei js¤ kambario Ä nelikt¤ nieko aplink. Akies
mirksniu. Nesp¢tum¢te net suprasti, kad saul¢ atsidr¢ js¤ kambaryje. Ar netiesa?
Bobas: Taip, tiesa.
rŒla Prabhupƒda: Negalima teigti, kad saul¢s §viesa n¢ra saul¢. Jei
nebt¤ saul¢s, netur¢tume ir §viesos. Tod¢l negalima teigti, kad
saul¢s §viesa n¢ra saul¢, bet sykiu ji n¢ra saul¢. Ji ir saul¢, ir ne saul¢.
Tokia ms¤ filosofija: acintya-bhedƒbheda. Nesuvokiama. Materialiu
po¨iriu ne£manoma suvokti, kad ka¨kas gali bti ir teigiama ir neigiama. Tai ne£sivaizduojama. Taigi §i energija Ä nesuvokiama. O
kadangi viskas yra K‚‰†os energijos, K‚‰†a gali apsireik§ti bet kuria
i§ j¤. Garbindami K‚‰†os pavidal i§ ¨em¢s, vandens ir kit¤ element¤ mes garbiname K‚‰† . Niekas nepaneigs, kad tai K‚‰†a. Kai
§ventykloje garbiname i§ metalo nuliet K‚‰†os pavidal [Dievyb¡] Ä mes garbiname pat£ K‚‰† . Tai faktas, nes metalas Ä Dievo
energija, vadinasi jis nesiskiria nuo K‚‰†os, o K‚‰†a yra toks galingas, kad per be kuri Savo energij gali visaverti§kai apsireik§ti.
Dievybi¤ garbinimas n¢ra stabmeldyst¢, jei ¨inote, kaip tai daryti.
Bobas: Norite pasakyti, kad i§manant garbinimo metod Dievyb¢
tampa K‚‰†a?
rŒla Prabhupƒda: Ji netampa, ji yra K‚‰†a.
Bobas: Dievyb¢ yra K‚‰†a, bet tik tada, kai mokame j garbinti?
rŒla Prabhupƒda: Taip. ·tai laidas, juo teka elektra. Kas moka, gali
pasinaudoti juo tekan¦ia elektros energija.
yƒmasundara: Prie§ingu atveju tai papras¦iausia viela.
rŒla Prabhupƒda: Taip, tiesiog viela.
Bobas: Vadinasi, mano nulipdyta K‚‰†os statul¢l¢ netaps K‚‰†a tol,
kol . . .
rŒla Prabhupƒda: Ji jau yra K‚‰†a, ta¦iau reikia tai £sis moninti. Ji
yra K‚‰†a.
Bobas: Tai n¢ra papras¦iausia ¨em¢ ir molis?
rŒla Prabhupƒda: Ne, ¨em¢ neegzistuoja atskirai nuo K‚‰†os. Jis
Pats sako: ÀTai Mano energija.Ð Energijos negalima atskirti nuo §altinio, tiesiog ne£manoma. ·iluma ir ugnis neatsiejamos, ta¦iau ugnis
skiriasi nuo §ilumos, o §iluma skiriasi nuo ugnies. Juk galite jausti
§ilum ir neliesdami ugnies. I§spinduliuodama §ilum , ugnis nesikei¦ia.
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Lygiai taip ir K‚‰†a: Jis kuria visk per £vairias energijas, ta¦iau
Savo tapatyb¢s nepraranda. Filosofai Mƒyƒvƒd¨iai mano, kad jei
K‚‰†a yra viskas, Jis negali egzistuoti kaip atskira asmenyb¢. Toks
m stymas materialus. Pavyzd¨iui, nedideliais gurk§niais a§ geriu
pien , ir galiausiai stiklin¢je nelieka n¢ la§o Ä jis atsidr¢ mano
skrandyje. Bet K‚‰†a Ä ne toks. Jis visagalis. Mes be perstojo
naudojame Jo energij , o Jis niekur nei§nyksta, egzistuoja kaip ir
egzistav¡s.
Taip pat ir ¨mogus nenustoja gyventi susilauk¡s brio at¨al¤.
¸inoma, §is pavyzdys gana primityvus, ta¦iau a§ nor¢jau pasakyti, kad, kai mums gimsta §imtas vaik¤, mes niekur nei§nykstame.
Tas pats pasakytina ir apie Diev K‚‰† : Jis turi begalin¡ daugyb¡
at¨al¤, ta¦iau Pats niekur nei§nyksta.
prnasya prnam adaya
prnam evavasisyate
[³¨angin¢ ÀrŒ œopaniƒdosÐ malda]
ÀKadangi Jis Ä visavert¢ visuma, net atsiskyrus nuo Jo daugybei
visaver¦i¤ dali¤, Jis Pats i§lieka toks, koks buv¡s . . . Ð Tai esmin¢
K‚‰†os s mon¢s id¢ja. K‚‰†a nei§semiamas, K‚‰†a visagalis, tod¢l
Jis Ä vis¤ patraukliausias. Tai tik vienas i§ K‚‰†os energijos pasirei§kimo aspekt¤, o energij¤ K‚‰†a turi nesuskaitom daugyb¡. ·tai
taip tyrin¢dami K‚‰†os energij , mes susipa¨£stame tik su viena i§
jos ypatybi¤, vienu i§ jos aspekt¤. Jei ir toliau J£ tyrin¢sime, mes
praktikuosime K‚‰†os s mon¡. Tai neturi nieko bendro su pseudo
mokslu: Àgalbt taip, o gal ir neÐ. Tai Ä Absoliuti Tiesa.
yƒmasundara: Pa¨inimas niekada nesibaigia.
rŒla Prabhupƒda: Kaip jis gali baigtis? Juk K‚‰†os energijos yra
neribotos.

2
Ved¤ kultra:
var†ƒrama-dharma
Mƒyƒpuras, Indija, 1972 m. vasario 28 d.
Bobas: Klausin¢jau bhakt¤ apie j¤ po¨ir£ £ seks . A§ juos supran-

tu, bet ne£sivaizduoju sav¡s j¤ vietoje. Matote, vasaros pabaigoje
ketinu vesti.
rŒla Prabhupƒda: Hmm?
Bobas: Sugr£¨¡s £ Amerik rugpjt£ arba rugs¢j£ susituoksiu, bet
bhaktai sako, kad §eimos ¨mogui tur¢ti lytinius santykius leid¨iama tik tam, kad prad¢ti vaikus, o a§ tiesiog ne£sivaizduoju sav¡s,
besilaikan¦io §ios taisykl¢s. Koks apskritai tur¢t¤ bti bhakto lytinis
gyvenimas materialiame pasaulyje?
rŒla Prabhupƒda: Pagal Ved¤ priesakus lytinio gyvenimo reik¢t¤
apskritai atsisakyti. Svarbiausias Ved¤ tikslas yra pad¢ti ¨mogui
i§sivaduoti i§ materijos vergov¢s. Gyvoji btyb¢ prisiri§usi prie £vairiausi¤ materiali¤ malonum¤, o seksas teikia did¨iausi malonum .
Pagal ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ, §is materialus pasaulis yra pu„sa‹
striyƒ mithunŒ-bhƒvam etam. Vyr traukia moteris, o moter£ Ä vyras.
Tai bdinga ne tik ¨mon¢ms, bet ir gyvnams. Prisiri§imas prie
prie§ingos lyties Ä esminis materialaus gyvenimo principas, tod¢l
moteris trok§ta bti su vyru, o vyras geid¨ia moters draugijos. Visa
gro¨in¢ literatra, teatras, kino filmai, net eilin¢ reklama vaizduoja
15
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abipus£ vyro ir moters prisiri§im . Drabu¨i¤ parduotuv¢s vitrinoje
taip pat greta stovi moters ir vyro manekenai. ·is prisiri§imas yra
giliai £si§aknij¡s.
Bobas: Abipusis vyro ir moters prisiri§imas?
rŒla Prabhupƒda: Taip, norint i§trkti i§ materialaus pasaulio, §£
prisiri§im btina nugal¢ti visi§kai. Kitaip potraukiams nebus galo
ir v¢l teks atgimti ¨mogaus, pusdievio, gyvno, gyvat¢s, pauk§¦io
ar laukinio ¨v¢ries pavidalu. To i§vengti nepavyks. Tod¢l nereik¢t¤
pataikauti savo prisiri§imams, nors btent tokia yra visuotin¢ tendencija ir esminis materialios bties principas Ä g‚ha, k‰etra, suta
[namai, ¨em¢ ir vaikai]. ·i¤ potrauki¤ apribojimas ir visi§kas atsi¨ad¢jimas Ä siektinas idealas. Neatsitiktinai Ved¤ kultroje berniukas
aukl¢jamas vis¤ pirma kaip brahmacƒris, skaistyb¢je. Ved¤ nuostata Ä ma¨inti prisiri§imus, o ne juos didinti, tod¢l §i sistema vadinasi var†ƒrama-dharma. Tradicin¡ indi§k socialin¡ sistem sudaro
keturios socialin¢s klas¢s Ä var†a ir keturios dvasinio tobul¢jimo
pakopos Ä arama: brahmacarya [mokymasis laikantis skaistyb¢s
£¨ad¤], g‚hastha [§eimyninis gyvenimas], vƒnaprastha [pasitraukimas
nuo ¨emi§ko gyvenimo] ir sannyƒsa [materialaus pasaulio atsi¨ad¢jimas]. Socialin¢s klas¢s yra brƒhma†ai [§viesuoliai], k‰atriyai [kariai ir
vadovai], vaiyai [kininkai ir prekijai] ir dros [paprasti darbininkai]. ·ioje sistemoje nustatytos taisykl¢s, reguliuojan¦ios ¨mogaus
gyvenim , yra taip gerai apgalvotos, kad net siekiantis materiali¤
malonum¤ asmuo galiausiai i§sivaduoja ir sugr£¨ta namo, atgal pas
Diev . Tokia §io metodo esm¢. Lytinis gyvenimas n¢ra btinyb¢,
ta¦iau mums sunku be jo apsieiti, tod¢l j£ reguliuoja tam tikros taisykl¢s.
ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ [5.5.8] skelbia:
pu„sa‹ striyƒ mithunŒ-bhƒvam eta„
tayor mitho h‚daya-granthim ƒhu‹
ato g‚ha-k‰etra-sutƒpta-vittair
janasya moho 'yam aha„ mameti
Lytinis potraukis, kitaip sakant, abipusis vyro ir moters prisiri§imas, yra esminis materialaus gyvenimo principas. Vyrui ir moteriai
susijungus, potraukis sustipr¢ja ir skatina juos £sigyti g‚ha (namus),
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k‰etra (¨em¢s), susilaukti suta (vaik¤), susirasti ƒpta (draug¤ ir pa¨£stam¤) ir kaupti vitta (pinigus). Tokiu bdu g‚ha-k‰etra-sutƒpta-vittai‹
supan¦ioja ¨mog¤. Janasya moho 'yam: tai iliuzija, ver¦ianti j£ manyti:
aha„ mameti Ä ÀA§ esu knas, tod¢l viskas, kas tik su juo susij¡,
priklauso man.Ð
Bobas: O kas tada?
rŒla Prabhupƒda: Prisiri§imas vis stipr¢ja. Materialus prisiri§imas
ver¦ia ¨mog¤ m styti taip: ÀA§ esu knas, a§ gyvenu ¦ia, ir ¦ia yra
mano t¢vyn¢.Ð Jis laiko save amerikie¦iu, indu, vokie¦iu, tuo ar
anuo. ÀMano §alis priklauso man, tod¢l visk paaukosiu t¢vyn¢s ir
jos ¨moni¤ labui.Ð ·itaip iliuzija vis stipr¢ja. Patekusi £ jos tinkl ,
gyvoji btyb¢ po mirties gauna nauj kn , kuris gali bti geresnis
arba blogesnis Ä visk lemia jos karma. Ta¦iau egzistencija tobulesniu knu vis tiek yra vergyst¢, net jei gyvoji btyb¢ patenka £ rojaus
planetas. Jei ji tampa §unimi arba kate, arba med¨iu, kas irgi visi§kai
£manoma, vadinasi, jos gyvenimas nu¢jo perniek. Deja, §iuolaikiniam pasauliui visi§kai ne¨inomas §is mokslas Ä kaip siela keliauja
i§ vieno kno £ kit , kaip patenka £ §iuos sp stus Ä gimsta £vairiais
fiziniais pavidalais. ¸mon¢s apie tai ne¨ino. Neatsitiktinai nuog staudamas, kad tur¢s susikauti su savo giminai¦iais, Arjuna vadovavosi materialia gyvenimo samprata. Ne¨inodamas, kaip teisingai
pasielgti, jis nusilenk¢ K‚‰†ai ir pasiriko J£ savo dvasiniu mokytoju. O K‚‰†a, tap¡s Arjunos dvasiniu mokytoju, pirmiausiai j£ i§bar¢
[ÀBhagavad-gitƒÐ 2.11]:
aocyƒn anvaocas tva„
prajŠƒ-vƒdƒ„s ca bhƒ‰ase
gatƒsn agatƒs„ ca
nƒnuocanti pa†ditƒ‹
ÀTu kalbi i§mintingai, ta¦iau esi did¨iausias kvailys, nes vadovaujiesi kni§ka bties samprata.Ð Lytinis gyvenimas tik sustiprina
kni§k bties samprat , tod¢l j£ btina riboti, o galiausiai ir apskritai atsisakyti.
Bobas: Riboti tam tikruose gyvenimo etapuose?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Riboti. Bdamas mokiniu, iki dvide§imt
penkeri¤ met¤, jaunuolis susilaiko nuo lytini¤ santyki¤. Jis yra
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brahmacƒris. Kai kurie i§ j¤ lieka nai‰‡hika-brahmacƒriais, i§saugodami skaistyb¡ vis gyvenim , nes, besimokydami £gyja dvasin£ ¨inojim ir nusprend¨ia nevesti. Seksas ne §eimoje yra draud¨iamas.
Tod¢l ¨moni¤ visuomen¢je ir egzistuoja santuoka, kurios gyvnijos pasaulyje n¢ra. Bet pama¨u ¨mon¢s degraduoja, smukdami iki
gyvn¤ lygmens, tod¢l santuoka jiems tampa nereikalinga. Tai
buvo i§prana§auta ir ƒstrose [§ventra§¦iuose]. Dƒmpatye 'bhirucir
hetu‹: ÀKali-yugoje [dabartiniame nesantaikos ir veidmainyst¢s am¨iuje], nebeliks santuok¤.Ð Vaikinai ir merginos neved¡ gyvens
kartu, o j¤ santyki¤ pagrindas bus seksas. Jei vyras ar moteris bus
nevyk¡s lytinis partneris, pora i§siskirs. Nema¨ai Vakar¤ filosof¤,
toki¤ kaip Froidas, §ia tema para§¢ daug knyg¤, ta¦iau pagal Ved¤
kultros tradicij lytiniai santykiai yra skirti tik vaikams prad¢ti, o
ne tam, kad studijuoti seksualinio gyvenimo psichologij . Ta psichologija mums ir taip yra £gimta. ¸mogus jau¦ia lytin£ potrauk£,
net jei apie j£ neskait¢ jokioje filosofin¢je literatroje. To nereikia
mokyti mokyklose ar universitetuose, nes juk kiekvienas ¨ino, kaip
tai daroma. [Prabhupƒda juokiasi.] Btinas §vietimas, kuris pad¢t¤
¨mon¢ms £veikti §£ potrauk£. Toks yra tikrasis §vietimo u¨davinys.
Bobas: Tokios pa¨iros §iuolaikin¢je Amerikoje laikomos radikaliomis.
rŒla Prabhupƒda: Na, Amerikoje reik¢t¤ labai daug k pakeisti, ir
ms¤ K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas gali tai padaryti. Atvyk¡s £ js¤
§al£, pama¦iau, kad vaikinai gyvena su merginomis tarsi draugai.
Tada pasakiau savo mokiniams: ÀJums neder¢t¤ §itaip elgtis; jei
norite gyventi kartu, privalote susituokti.Ð
Bobas: Daugelis nenori vesti, nes mano, kad santuoka prarado §ventum . ¸mon¢s susituokia, o paskui, jei ka¨kas jiems nebepatinka,
labai lengvai i§siskiria.
rŒla Prabhupƒda: Taip, ir tas tiesa.
Bobas: Tod¢l kai kurie mano, kad tuoktis Ä beprasmi§ka.
rŒla Prabhupƒda: J¤ nuomone, §eimyninis gyvenimas yra £teisinta
prostitucija. Jie taip mano, nors tokios santuokos negalima pavadinti §eima. Netgi krik§¦ioni¤ laikra§tyje . . . Kaip jis vadinasi?
yƒmasundara: ÀSargybos bok§tasÐ?
rŒla Prabhupƒda: Taip, ÀSargybos bok§tasÐ. Jame kritikuojamas
§ventikas, palaimin¡s dviej¤ homoseksuali¤ vyr¤ santuok . ·tai kas
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vyksta. ¸mon¢s tapatina santuok su prostitucija ir svarsto taip:
ÀKam man i§laikyti nuolatin¡ prostitut¡, kuri taip brangiai kainuoja? Geriau a§ nekursiu §eimos.Ð
yƒmasundara: Prisimenu js¤ pavyzd£ apie karv¡ ir turg¤.
rŒla Prabhupƒda: Taip, taip. Kam laikyti karv¡ namuose, jei gali
nusipirkti pieno turguje? [Visi juokiasi.] Vakaruose §iuo at¨vilgiu
pad¢tis tiesiog baisi, pats tuo £sitikinau, nors ir Indija pama¨u
krypsta ta pa¦ia linkme. D¢l to mes ir £kr¢me §£ K‚‰†os s mon¢s
jud¢jim , kurio tikslas Ä mokyti ¨mones pagrindini¤ dvasinio gyvenimo ties¤. Ms¤ jud¢jimas Ä n¢ra kokia nors religin¢ sekta. K‚‰†os
s mon¢ Ä tai kultrinis jud¢jimas, teikiantis naud visai ¨monijai.

3
Tikrasis
gyvenimo tikslas
Mƒyƒpuras, Indija, 1972 m. vasario 28 d. (pokalbio t¡sinys)
rŒla Prabhupƒda: Svarbiausias ms¤ jud¢jimo u¨davinys Ä suteikti ¨mogui galimyb¡ pasiekti tikr j£ gyvenimo tiksl .
Bobas: Ar tikrasis gyvenimo tikslas Ä pa¨inti Diev ?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Sugr£¨ti namo, atgal pas Diev . Toks galutinis tikslas. Garuojant vandenyno pavir§iui i§ garais pavirtusio
vandens susidaro debesys, kuris v¢liau krenta ant ¨em¢s lietaus
la§ais ir galiausiai up¢mis suteka atgal £ vandenyn . Taip ir mes
kilome i§ Dievo, ta¦iau patekome £ materialios egzistencijos pinkles,
tod¢l turime stengtis i§eiti i§ §ios keblios pad¢ties ir sugr£¨ti namo,
atgal pas Diev . Toks tikrasis gyvenimo tikslas.

mƒm upetya punar janma
du‹khƒlayam aƒvatam
nƒpnuvanti mahƒtmƒna
sa„msiddhi„ paramƒ„ gatƒ‹
[ÀPas Mane at¢jusios did¨ios sielos, atsidav¡ Man yogai, niekada
nebesugr£¨ta £ laikin ir kan¦i¤ perpildyt pasaul£, nes jie pasiek¢ auk§¦iausi tobulum .Ð] Taip pasakyta ÀBhagavad-gitojeÐ [8.15].
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Tas, kuris at¢jo pas Mane, Ä mam upetya Ä daugiau nebesugr£¨ta.
Kur? ³ §£ pasaul£ du‹khƒlayam aƒvatam, kan¦i¤ buvein¡ ir, nors visi
tai ¨ino, vis d¢lto leid¨iasi vadinam¤j¤ visuomen¢s lyderi¤ apgaudin¢jami. Taigi, materiali buvein¢ yra kupina kan¦i¤, tod¢l K‚‰†a,
Dievas, vadina §£ pasaul£ du‹khƒlayam Ä kan¦i¤ buveine. Be to, jis
yra aƒvatam Ä laikinas. Ir jokie kompromisai ¦ia ne£manomi: ÀNa
gerai, §is pasaulis kupinas kan¦i¤, bet a§ liksiu jame ir bsiu amerikietis arba indas.Ð Ne, tai irgi ne£manoma. Amerikie¦iu ilgai nebsite. Js gim¢te Amerikoje ir grei¦iausiai manote, kad jums labai
pasisek¢, ta¦iau neilgai bsite amerikietis. Vien gra¨i dien bsite
priverstas palikti ir §i §al£, ir §£ pasaul£, o kas bus kit gyvenim net
ne¨inote! Neveltui §is pasaulis pavadintas du‹khƒlayam aƒvatam Ä
kupinu kan¦i¤ ir laikinu. Tokia ms¤ filosofija.
Bobas: Bet jei turite §iek tiek ¨ini¤ apie Diev , gyvenimas tampa ne
toks baisus?
rŒla Prabhupƒda: Klystate! Btinos tobulos ¨inios, kadangi nei§samios ¨inios js¤ nei§gelb¢s.
janma karma ca me divyam
eva„ yo vetti tattvata‹
[ÀBhagavad-gŒtƒÐ 4.9]
Tattvata‹ rei§kia ÀtobulaiÐ. Tobula i§mintis i§d¢styta ÀBhagavadgŒtojeÐ. Mes suteikiame galimyb¡ kiekvienam ¨mogui studijuoti
ÀBhagavad-gŒt kokia ji yraÐ, ir taip pasiekti tobulum , kuris yra
K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo tikslas. Pavyzd¨iui, k js¤ mokslas gali
pasakyti apie sielos persiknijim ?
Bobas: Manau, mokslas . . . negali nei paneigti, nei patvirtinti §io
rei§kinio. Nes apie tai mokslui nieko ne¨inoma.
rŒla Prabhupƒda: Tod¢l a§ ir sakau, kad toks mokslas netobulas.
Bobas: Vis d¢lto jis gali §£ t pasakyti. ·tai viena teorija skelbia, kad
energija niekur nedingsta, o tik kinta.
rŒla Prabhupƒda: Na gerai, bet kas nutinka energijai, mokslas
ne¨ino. Kur ji nukreipiama? Kokios yra jos pasirei§kimo formos
priklausomai nuo panaudojimo tiksl¤? Imkime kad ir elektros energij . Ji skirtingais tikslais panaudojama §ildymo prietaisuose ir §aldytuvuose. Nors naudojama ta pati elektros energij , §i¤ prietais¤
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paskirtis prie§inga. Tas pats ir su gyvyb¢s energija: kaip ji nukreipiama, koks jos kelias? Ir koki¤ rezultat¤ galima tik¢tis kit gyvenim ? To mokslininkai ne¨ino, nors ÀBhagavad-gŒtojeÐ labai ai§kiai
pasakyta:
vƒsƒ„si Œir†ƒni yathƒ vihƒya
[ÀBhagavad-gŒtƒÐ 2.22]
Js d¢vite drabu¨ius, mar§kinius. Sune§ioj¡s juos, velkat¢s naujus.
Taigi ms¤ knas Ä tarsi mar§kiniai arba paltas. Kai jis tampa nebetinkamas, mes kei¦iame j£ kitu.
Bobas: O kas yra tas ÀmesÐ, kuris turi keistis? Kas i§lieka nepakit¡?
rŒla Prabhupƒda: Siela.
Bobas: Ji nekinta, pereidama i§ vieno gyvenimo £ kit ?
rŒla Prabhupƒda: Siela Ä tai Àa§Ð. Kas tas ÀjsÐ, kuris kalba su
manimi dabar? Tai asmenyb¢ Ä ƒtmƒ arba siela.
Bobas: Mano siela skiriasi nuo Js¤ sielos?
rŒla Prabhupƒda: Taip, mes abu esame individualios sielos.
Bobas: Js jau i§sivadavote i§ karmos £takos, bet jei ir a§ tap¦iau nuo
jos laisvas, tuomet mudviej¤ sielos bt¤ vienodos ar skirt¤si?
rŒla Prabhupƒda: Kokybi§kai vis¤ sielos vienodos. ·iuo metu js
turite tam tikr po¨ir£ £ gyvenim ir §ie js¤ tautie¦iai [rodo £
bhaktus] ka¨kada taip pat buvo veikiami tam tikros bties sampratos, ta¦iau mokymas pad¢jo j pakeisti. Nepaisant to, galutinis
mokymosi tikslas yra £sis moninti K‚‰† . Tik tokios ¨inios tobulos.
Bobas: O jei du ¨mon¢s yra £sis monin¡ K‚‰† , j¤ sielos vienodos?
rŒla Prabhupƒda: Siela visada viena, ji visada yra tokia pati.
Bobas: Kiekvieno ¨mogaus? Vis¤ sielos lygiai tokios pa¦ios?
rŒla Prabhupƒda: Taip.
Bobas [rodydamas £ du bhaktus]: Jei jie yra £sis monin¡ K‚‰† , ar j¤
sielos vienodos?
rŒla Prabhupƒda: Sielos yra vienodos, ta¦iau visos jos Ä individualios, net jei gyvoji btyb¢ ir n¢ra £sis moninusi K‚‰†os. Pavyzd¨iui,
js esate ¨mogus ir a§ esu ¨mogus. Net jei a§ nesu krik§¦ionis, o
js Ä ne induistas, vis tiek mes abu Ä ¨mon¢s. Ir nesvarbu, ar siela
pa¨£sta K‚‰† , ar ne, ji visada yra siela.
Bobas: Gal gal¢tum¢te paai§kinti pla¦iau?
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rŒla Prabhupƒda: Siela yra grynoji dvasia, tod¢l visos, net ir gyvn¤ sielos yra lygios. Tod¢l yra pasakyta: pa†ˆitƒ‹ sama-darina‹.
Tikrai i§silavin¡ ¨mon¢s nekreipia d¢mesio £ i§orin£ apvalkal ir
vienodai ¨velgia tiek £ ¨mog¤, tiek £ gyvn .
Bobas: Nor¢¦iau dar paklausti . . .
rŒla Prabhupƒda: ¸inoma.
Bobas: A§ visada laikiau siel savoti§ka Dievo dalele. Kartais man
atrodo, kad jau¦iu Diev , Jo buvim §alia. Jei manyje gldi siela, gal
a§ gal¢¦iau savyje pajusti ir Diev ? Ne J£ vis , ¨inoma, o tik . . .
rŒla Prabhupƒda: Dievo dalel¡.
Bobas: A§ nejuntu, kad Dievas yra manyje, bet gal bt Jis yra
ka¨kur §alia, egzistuoja atskirai nuo man¡s. Jei mano siela yra Dievo
dalis, ar tur¢¦iau justi Diev savyje?
rŒla Prabhupƒda: Taip, Vie§pats yra ir mumyse. Jis yra visur Ä ir
i§or¢je, ir viduje. Tai ¨inoti btina.
Bobas: O kaip ¨mogus pajunta J£ savyje?
rŒla Prabhupƒda: Ne i§ karto. I§ prad¨i¤ reikia studijuoti ƒstras
[§ventra§¦ius], semtis informacijos i§ Ved¤. Pavyzd¨iui, ÀBhagavadgŒtƒÐ [18.61] skelbia: Œvara‹ sarva-bhtƒnƒ„ h‚d-dee 'rjuna ti‰‡hati.
Dievas gldi vis¤ §irdyse. Paramƒ†u cayƒntara-stham: Jis yra ir kiekviename atome. Tai pradin¢ informacija. V¢liau j £sis moniname
per yogos metod .
Bobas: Yogos metod ?
rŒla Prabhupƒda: Taip.
Bobas: Ar Hare K‚‰†a kartojimas taip pat yra yogos metodas?
rŒla Prabhupƒda: Taip, vienas i§ j¤.
Bobas: Kur£ i§ yogos metod¤ tur¢¦iau pasirinkti, kad pa¨in¦iau,
i§gyven¦iau pasisemt informacij , pajus¦iau siel savyje?
rŒla Prabhupƒda: Yra daug yogos metod¤, bet §iam am¨iui tinkamiausias yra mano min¢tas metodas.
Bobas: Kartojimas?
rŒla Prabhupƒda: Taip.
Bobas: Jis man pad¢s pajusti Diev ne tik i§or¢je, bet ir savyje?
rŒla Prabhupƒda: Js suprasite ir su¨inosite apie Diev visk : kaip
Dievas egzistuoja viduje, i§or¢je, kaip Dievas veikia. Jums atsiskleis
viskas. Atsiliepdamas £ js¤ nor tarnauti, Dievas atsiskleis jums
Pats. Savo j¢gomis Dievo pa¨inti ne£manoma. Diev galima pa¨inti
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tik jei Jis atsiskleid¨ia Pats. ·tai nakt£ nematome saul¢s ir jos pamatyti nepad¢s jokie ¨ibintai ar §viestuvai, ta¦iau ryte, saulei patek¢jus, i§vystame j savo akimis ir nebereikia dirbtin¢s §viesos. Lygiai
taip, Dievo Asmeniui turime sudaryti s lygas Pa¦iam atsiskleisti.
N¢ra toki¤ metod¤, kad Dievas pasirodyt¤ vos tik Jo papra§ius. Ne,
Dievas ne pasiuntinukas.
Bobas: Norint, kad Dievas atsiskleist¤, reikia Jam £tikti? Ar ne
tiesa?
rŒla Prabhupƒda: Taip.
yƒmasundara: Kaip su¨inoti, kada mums pavyko suteikti Dievui
d¨iaugsmo?
rŒla Prabhupƒda: Bus ai§ku tik J£ i§vydus. Juk pavalg¡ neklausiate kit¤, ar jau susigr ¨inote j¢gas ir numal§inote alk£. Tiesiog pajuntate energijos antpld£ organizme. Taigi klausimai ¦ia nereikalingi.
Tas pats ir su tarnyste, kadangi bus akivaizdu: ÀDievas veda mane,
Dievas yra ¦ia, ir a§ J£ regiu.Ð
Bhaktas: Arba Jo atstov .
rŒla Prabhupƒda: Taip.
Bhaktas: Taip papras¦iau.
rŒla Prabhupƒda: Prie Dievo priart¢jama per Jo atstov . Yasya
prasƒdƒd bhagavat-prasƒda‹: ÀTik dvasinio mokytojo malone galima
pelnyti K‚‰†os malon¡.Ð Laim¢j¡ Dievo atstovo prielankum , laim¢site ir Paties Dievo prielankum . Taip js pelnysite teis¡ reg¢ti
Diev savo akimis.
Bobas: O kaip laim¢ti Dievo atstovo prielankum ?
rŒla Prabhupƒda: Reikia vykdyti jo nurodymus, §tai ir viskas.
Dievo atstovas Ä tai guru. Jei darysite tai, ko js¤ pra§o, jis bus patenkintas. Yasyƒprasƒdƒn na gati‹ kuto 'pi: ÀNepelnius dvasinio mokytojo malon¢s, dvasinio tobulumo pasiekti ne£manoma.Ð ·tai kod¢l
mes garbiname guru.
sƒk‰ƒd-dharitvena samasta-ƒstrair
uktas tathƒ bhƒvyata eva sadbhi‹
Guru reikia vertinti kaip Pat£ Vie§pat£. Taip moko visos ƒstros.
Bobas: Guru reikia vertinti kaip Dievo atstov ?
rŒla Prabhupƒda: Taip, guru ir yra Dievo atstovas. Guru Ä i§orin¢
K‚‰†os aprai§ka.
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Bobas: Bet jis skiriasi nuo K‚‰†os £siknijim¤, nu¨engian¦i¤ £

¸em¡?
rŒla Prabhupƒda: Taip.
Bobas: O kuo i§orin¢ guru aprai§ka skiriasi, pavyzd¨iui, nuo £ ¸em¡

nu¨engusi¤ i§orini¤ K‚‰†os ar Caitanyos aprai§k¤?
rŒla Prabhupƒda: Guru Ä K‚‰†os atstovas, ir J£ galima atpa¨inti
pagal tam tikrus po¨ymius. Bendrieji po¨ymiai apra§yti Vedose:
tad-vijŠƒnƒrtha„ sa gurum evƒbhigacchet
samit-pƒ†i‹ rotriya„ brahma-ni‰‡ham
[ÀMu†ˆaka Upani‰adaÐ 1.2.12]
Guru turi priklausyti mokini¤ sekai, vadinasi, jis turi i§girsti Ved¤
tiesas i§ savo dvasinio mokytojo. Paprastai guru atpa¨£stame pagal
tai, kad jis yra tobulas bhaktas. To visi§kai pakanka. Be to, guru tarnauja K‚‰†ai, skelbia Jo mokym .
Bobas: O Vie§pats Caitanya Ä jis buvo kitokio tipo guru nei js?
rŒla Prabhupƒda: Ne, ne. Dvasiniai mokytojai negali bti kitokio
tipo. Visi guru yra vieno tipo.
Bobas: Bet Jis buvo taip pat ir Dievo £siknijimas?
rŒla Prabhupƒda: Taip, Jis Ä Pats K‚‰†a, ta¦iau guru vaidmenyje.
Bobas: Supratau.
rŒla Prabhupƒda: K‚‰†a Ä Pats Dievas, tod¢l Jis grie¨tai nurod¢:
sarva-dharmƒn parityajya
mƒm eka„ ara†a„ vraja
[ÀBhagavad-gŒtƒÐ 18.66]
ÀAtmesk vis¤ atmain¤ religijas ir tiesiog nusilenk Man.Ð ¸mon¢s
Jo nesuprato, tod¢l Jis dar kart at¢jo dvasinio mokytojo pavidalu ir
mok¢, kaip nusilenkti K‚‰†ai.
yƒmasundara: Argi Jis nesako ÀBhagavad-gŒtojeÐ: ÀA§ esu dvasinis mokytojas?Ð
rŒla Prabhupƒda: Taip, K‚‰†a yra pirmapradis guru, nes Arjuna
pasirinko J£ dvasiniu mokytoju. Argi ne ai§ku? Arjuna tar¢ Vie§pa¦iui: ÀA§ Ä Tavo mokinys, a§ patikiu savo siel Tau, tod¢l pra§au
pamokyti mane.Ð i‰yas te 'ha„ ƒdhi mƒ„ tvƒ„ prapannam. Jeigu
K‚‰†a nebt¤ dvasinis mokytojas, Arjuna negal¢t¤ tapti Jo mokiniu. K‚‰†a yra pirmapradis guru. Tene brahma h‚dƒ ya ƒdi-kavaye:
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ÀTai Jis krimo prad¨ioje £d¢jo Ved¤ i§mint£ £ Brahmos, pirmosios
sukurtos gyvos btyb¢s, §ird£.Ð Tod¢l Jis yra pirmapradis guru.
Bobas: K‚‰†a?
rŒla Prabhupƒda: Taip. K‚‰†a yra pirmapradis dvasinis mokytojas. Po Jo guru tapo Jo mokinys Brahmƒ, v¢liau Ä Brahmos mokinys Nƒrada, dar v¢liau Ä Vyƒsa. Tokia seka vadinasi guru-paramparƒ
(mokini¤ seka). Eva„ paramparƒ-prƒptam: transcendentin¢s ¨inios
perduodamos mokini¤ seka.
Bobas: Vadinasi, i§mint£ guru gauna per parampar , ne tiesiogiai i§
K‚‰†os? O ar js gaunate ¨ini¤ tiesiogiai i§ K‚‰†os?
rŒla Prabhupƒda: Taip, yra tiesioginiai K‚‰†os nurodymai Ä ÀBhagavad-gŒtƒÐ.
Bobas: Suprantama, bet . . .
rŒla Prabhupƒda: Bet juos turite gauti per mokini¤ sek , kitaip
suprasite neteisingai.
Bobas: Bet §iuo metu js negaunate informacijos tiesiai i§ K‚‰†os?
J gaunate tik per parampar ir i§ §ventra§¦i¤?
rŒla Prabhupƒda: ¶ia n¢ra jokio skirtumo. Pavyzd¨iui, a§ sakau:
À·tai pie§tukasÐ. Js sakote ka¨kam: ÀTai pie§tukasÐ. Jei jis pasako
dar ka¨kam: ÀTai pie§tukasÐ Ä kuo skiriasi jo ¨od¨iai nuo mano
¨od¨i¤?
Bobas: Dabar js visk ¨inote K‚‰†os malone?
rŒla Prabhupƒda: Js irgi galite patirti K‚‰†os malon¡, jei ¨inias
gausite be i§kraipym¤. Btent taip mes ir pateikiame ÀBhagavadgŒt Ð [18.66], kurioje K‚‰†a sako:
sarva-dharmƒn parityajya
mƒm eka„ ara†a„ vraja
ÀAtmesk vis¤ atmain¤ religijas ir tiesiog nusilenk Man.Ð Mes taip
pat teigiame, kad reikia visk atmesti ir patik¢ti savo siel K‚‰†ai.
Kaip matote, n¢ra skirtumo tarp K‚‰†os ir ms¤ ¨od¨i¤. Jo ¨od¨i¤
nei§kraipome. Jei ¨inias gaunate tinkamai, tai yra tas pat, kas gauti
jas tiesiogiai i§ K‚‰†os. Mes nieko nepakei¦iame.
Bobas: Jei a§ meld¨iuosi kupinas tik¢jimo ir pagarbos, ar K‚‰†a
mane girdi?
rŒla Prabhupƒda: Taip.
Bobas: Ir be tarpinink¤?
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rŒla Prabhupƒda: Taip, juk Jis yra js¤ §irdyje, tod¢l girdi kiekvie-

n ¨od£ Ä meld¨iat¢s js ar ne. K‚‰†a girdi visk , net kai kre¦iate
kvailystes. O malda yra geras, sveikintinas dalykas.
Bobas: Ar ms¤ maldos ¨od¨iai grei¦iau pasiekia K‚‰†os ausis, nei
¨inia apie ms¤ kre¦iamas kvailystes?
rŒla Prabhupƒda: Ne, nes K‚‰†a tobulas. Jis girdi absoliu¦iai visk ,
netgi jei nekalbate, o tik m stote: ÀPadarysiu §itaip.Ð Auk§¦iausiasis
i§girsta. Sarvasya cƒha„ h‚di sannivi‰‡a‹: K‚‰†a gldi vis¤ §irdyse.
Bobas: Bet melstis vis tiek reik¢t¤?
rŒla Prabhupƒda: Melstis yra kiekvienos gyvosios btyb¢s pareiga.
Bobas: Kieno pareiga?
rŒla Prabhupƒda: Kiekvienos gyvosios btyb¢s. Tai ms¤ vienintel¢ pareiga. Eko bahnƒ„ yo vidadhƒti kƒmƒn. Taip skelbia Vedos.
Bobas: K tai rei§kia?
rŒla Prabhupƒda: Jis dovanoja visk ir dovanoja visiems. Jis mus
maitina, tod¢l Jis yra ms¤ T¢vas. Tad kod¢l nesimelsti: ÀT¢ve, duok
man . . . Ð Kaip krik§¦ioni¤ Biblijoje: ÀT¢ve ms¤, kasdien¢s duonos
duok mums ir §iandien.Ð Tai labai gerai, jie pripa¨£sta Auk§¦iausi j£ T¢v . Vis d¢lto, kai vaikai u¨auga, jiems neder¢t¤ pra§in¢ti t¢vo,
kad jiems ka¨k duot¤. Prie§ingai, jie tur¢t¤ Jam tarnauti. Tai Ä
bhakti, atsidavimas.
Bobas: Js labai gerai atsak¢te £ mano klausimus. [Visi juokiasi.]
rŒla Prabhupƒda: A¦i.
Bobas: Ar gal¢¦iau u¨duoti dar vien klausim ?
rŒla Prabhupƒda: Taip, ¨inoma!

4
Trys bties gu†os
Mƒyƒpuras, Indija, 1972 m. vasario 28 d. (pokalbio t¡sinys)
Bobas: Skai¦iau, kad egzistuoja trys bties gu†os: nei§manymas,

aistra ir doryb¢. Labai nor¢¦iau daugiau apie jas su¨inoti, ypa¦ apie
nei§manym ir doryb¡.
rŒla Prabhupƒda: Doryb¢s gu†os valdomas ¨mogus jau daug k
supranta Ä jis turi ¨ini¤. Jis supranta, kad egzistuoja Dievas, kad
Dievas sukr¢ §£ pasaul£, jis turi ¨ini¤ apie daugel£ visai konkre¦i¤
dalyk¤ Ä apie saul¡, apie m¢nul£ Ä jo ¨inios tobulos. Netgi ribotos
netobulos ¨inios taip pat yra doryb¢s gu†os aprai§ka. Veikiamas aistros asmuo susitapatina su materialiu knu ir siekia jutimini¤ malonum¤. Toks aistros gu†os po¨ymis. O nei§manymas Ä tai gyvuli§kas
bvis. Nei§manymo gu†os £takon patekusi gyvoji btyb¢ nesupranta, kod¢l atsidr¢ §iame pasaulyje, kas yra Dievas ir kaip pasiekti laim¡. Pavyzd¨iui, £ skerdykl vedamas gyvulys paklusniai eina
i§ paskos. Tai Ä nei§manymas. ¸mogus prie§int¤si. Jeigu o¨iui, kur£
rengiamasi netrukus paskersti, duosite kuok§t ¨ol¢s, jis laimingas
j rup§nos. Visai kaip vaikas Ä jam gresia mirtis, o jis d¨iaugiasi ir
kryk§tauja. I§ to galima atpa¨inti nei§manym .
Bobas: Tai mus veikian¦ios gu†os ir nulemia ms¤ karm ? Ar teisingai supratau?
rŒla Prabhupƒda: Taip, ¨mogui ter§iam poveik£ daro ta gu†a, kuri
j£ valdo.
29
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kƒra†a„ gu†a-sa…go 'sya
sad-asad-yoni-janmasu
[ÀBhagavad-gŒtƒÐ 13.22]
ÀKoks gimimas, Ä auk§tesnis ar ¨emesnis, Ä ¨mogui bus paskirtas,
priklauso nuo to, kokios materialiosios gamtos gu†os j£ valdo.Ð
Bobas: O kokios gu†os savyb¢s yra apgaul¢ ir pana§iai?
rŒla Prabhupƒda: Apgaul¢ Ä tai aistros ir nei§manymo mi§inys.
Tarkim, ¨mogus apgaudin¢ja. Tai rei§kia, kad jis trok§ta ka¨k
gauti, t.y. jis yra u¨valdytas aistros. Ta¦iau tas, kuris ry¨tasi ¨mog¨udystei, ne¨ino, kad u¨ tai tur¢s pats kent¢ti, vadinasi, jis u¨valdytas ne tik aistros, bet ir nei§manymo.
Bobas: O pagalba kitam?
rŒla Prabhupƒda: Pagalba kitam yra doryb¢.
Bobas: Kod¢l btent doryb¢? K tai turi bendro su protu? Apie
kokias ¨inias galime spr¡sti i§ tokios elgsenos? Sak¢te, kad doryb¢ Ä
tai ¨inojimas. Tagi, pad¢ti kitam . . .
rŒla Prabhupƒda: Rei§kia, kad ¨mogus, kuriam padedate, apimtas
nei§manymo, o js stengiat¢s j£ pamokyti.
Bobas: Vadinasi, mokymas yra doryb¢?
rŒla Prabhupƒda: Taip.
Bobas: O paprasta pagalba?
rŒla Prabhupƒda: Taip pat doryb¢.
Bobas: Tarkim, a§ su§elpiu elget . . .
rŒla Prabhupƒda: Gali bti doryb¢. Bet Bauerio gatv¢je su§elptas
valkata tiesiu taikymu skuba nusipirkti butel£, prisigeria ir nuvirsta. [Visi juokiasi.] ·tai jums ir labdara. Tai Ä jokia doryb¢, tai Ä nei§manymas.
Bobas: Labdara Ä nei§manymas?
rŒla Prabhupƒda: Labdara bna trejopa: doryb¢s, aistros ir nei§manymo. Dorybinga labdara rei§kia teikti labdar tam, kam reikia.
Pavyzd¨iui, K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas: ¨mogus, remiantis ms¤
K‚‰†os s mon¢s jud¢jim , padeda skleisti Dievo, K‚‰†os, s mon¡.
Tod¢l §is poelgis yra doryb¢. Kai ¨mogus aukoja, tik¢damasis atlygio, Ä tai labdara i§ aistros. O kai aukojama netinkamu laiku, netinkamoje vietoje, nepagarbiai ar to nevertam asmeniui, pavyzd¨iui,
Bauerio valkatai, Ä tai nei§manymas. K‚‰†a sako:
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yat karo‰i yad anƒsi
yaj juho‰i dadƒsi yat
[ÀBhagavad-gŒtƒÐ 9.27]
ÀKad ir k tu darytum, valgytum, aukotum ar atiduotum, kad ir
kokios askez¢s imtumeisi, Ä atlik tai kaip auk Man.Ð Jei Pats K‚‰†a
priima ms¤ auk , tokia labdara yra tobula. Arba jei j priima
K‚‰†os atstovas, ji yra tobula.
Bobas: O kokios gu†os labdara yra pamaitinti alkan ?
rŒla Prabhupƒda: Viskas priklauso nuo aplinkybi¤. Jeigu gydytojas draud¨ia ligoniui valgyti sunkiai vir§kinam maist , bet jis
primygtinai pra§o ir js, bdamas labdaringas, j£ primaitinate draud¨iamu maistu, js nepadarote ligoniui gera Ä tai nei§manymas.
Bobas: Ar bhaktai savo veiksmais nekuria karmos? Ar jie jau¦ia
karm ? Ar juos valdo gu†os? Ar juos valdo tik doryb¢?
rŒla Prabhupƒda: Jie yra auk§¦iau doryb¢s! uddha-sattva. Bhaktai
gyvena ne materialiame, o dvasiniame pasaulyje. T patvirtina ir
ÀBhagavad-gŒtƒÐ:
mƒ„ ca yo 'vyabhicƒre†a
bhakti-yogena sevate
sa gu†ƒn samaŒityatƒn
brahma-bhyƒya kalpate
[ÀBhagavad-gŒtƒÐ 14.26]
[ÀKas visi§kai atsideda atsidavimo Vie§pa¦iui tarnystei ir jokiomis aplinkyb¢mis nei§krypsta i§ dvasinio kelio, tas i§syk pakyla
auk§¦iau materialios gamtos gu†¤ ir pasiekia Brahmano lygmen£.Ð]
Doryb¢, aistra ir nei§manymas bhakt¤ nesaisto. Jie transcendentals
§ioms savyb¢ms.
Bobas: Tok£ lygmen£ pasiekia nuo§ird¤ tik¢jim turintys bhaktai?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Js, kaip ir jie, galite tapti bhaktu. Tai
nesud¢tinga Ä reikia tik pasinerti £ transcendentin¡ meil¢s tarnyst¡
Vie§pa¦iui.
Bobas: O kaip yra su tarnyste be atsidavimo?
rŒla Prabhupƒda: Hmm? Tai ne tarnyst¢, o verslas. [Visi juokiasi.]
Pavyzd¨iui mes ¦ia, Mƒyƒpure, pasisamd¢me rangov , bet jis netar-
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nauja mums, tai Ä jo verslas. Argi ne taip? ¸inoma, kartais jie sako:
ÀKliento noras mums yra £sakymas.Ð Ta¦iau nepaisant t¤ skambi¤
¨od¨i¤, visa j¤ tarnyst¢ t¢ra verslas, nes juk klientas Ä tai tas, kuris
moka u¨ paslaugas. Tarnyst¢ yra kas kita. Caitanya Mahƒprabhu
meld¨iasi K‚‰†ai, yathƒ tathƒ vƒ vidadhƒtu lampa‡o mat-prƒ†a-nƒthas
tu sa eva nƒpara‹: ÀDaryk k tik nori, a§ vistiek ir toliau Tave garbinsiu kaip Vie§pat£.Ð ·tai kur tikra tarnyst¢. ÀNepra§au i§ Tav¡s jokio
atpildo.Ð Tai yra tikra tarnyst¢, o kai laukiate atlyginimo Ä tai t¢ra
verslas.
Bobas: Nor¢¦iau daugiau su¨inoti apie Diev ir ai§kiau pajusti Jo
buvim , nes be Auk§¦iausiojo gyvenimas, manau, neturi prasm¢s.
rŒla Prabhupƒda: Teisingai! Jei nei§naudosite galimyb¢s, kuri
suteikia ¨mogaus knas, labai daug prarasite. Prarasite re¦iausi
prog i§sivaduoti i§ materialios bties.
Bobas: Esu labai d¢kingas, kad sutikote atsakyti £ mano klausimus.
rŒla Prabhupƒda: K gi, turite prog daugiau su¨inoti. Klausimai
ir atsakymai visada reikalingi. Jie naudingi visiems. Sta Gosvƒmis
sako [ÀrŒmad-bhƒgavatamÐ 1.2.5]:
munaya‹ sƒdhu p‚‰‡o 'ha„
bhavadbhir loka-ma†galam
yat k‚ta‹ k‚‰†a-samprano
yenƒtmƒ suprasŒdati
[ÀO i§min¦iai, vyk¡ buvo js¤ klausimai. Jie tikrai vertingi, nes
susij¡ su Vie§pa¦iu K‚‰†a, o tod¢l yra svarbs viso pasaulio gerovei.
Tik tokie klausimai ir tegali suteikti sielai visi§k pasitenkinim .Ð]
Taigi, klausimai apie K‚‰† yra labai vertingi. Kai kalbame ir klausome apie K‚‰† , tai vadinama loka-ma†galam, tai naudinga visiems.
Ir klausimai ir atsakymai.
Bobas: Mane traukia dvasinis gyvenimas, bet a§ vis dar. . . Prisiri§¡s
prie nam¤ ir artim¤j¤. Ketinu vesti . . . Jau esu susi¨ad¢j¡s . . .
rŒla Prabhupƒda: Tai ne klitis. Daug bhakt¤ turi §eimas. [Parodo
£ yƒmasundar .] Jis susituok¡s. Santuoka netrukdo tobul¢ti. Jau
kalb¢jau apie keturias dvasinio tobul¢jimo pakopas: brahmacƒrŒ,
g‚hasth , vƒnaprasth ir sannyƒs . At¢jus laikui, brahmacƒris gali
vesti, nors tai n¢ra btina Ä galima vis gyvenim pasilikti nai‰‡hika-
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brahmacƒriu. Ta¦iau brahmacƒris gali sukurti §eim . Po to seka
vƒnaprasthos etapas. Palaipsniui atsitraukiama nuo §eimos Ä vyras ir
¨mona gyvena atskirai. Jie neturi lytini¤ santyki¤. Galiausiai, visi§kai atsi¨ad¢j¡s materialaus pasaulio ir i§sivadav¡s nuo prisiri§imo
prie §eimos, ¨mogus duoda sannyƒsos £¨adus.
Bobas: Ir visi§kai pamir§ta ¨mon ?
rŒla Prabhupƒda: Taip, pamir§ti n¢ra sunku, jei pasistengi. Kai
akys nemato, ir galva neskauda. [Visi juokiasi.] ·tai ir a§ turiu
¨mon , vaik¤ ir ank¤. Bet kai akys nemato, galva neskauda.
Paprasta. Ved¤ sistema yra nepriekai§tinga: pirma vƒnaprastha, o po
to Ä sannyƒsa.

5
Tobul¢jimo kelias
Mƒyƒpuras, Indija, 1972 m. vasario 29 d.
Bobas: Esu jums d¢kingas, kad atsakote £ mano klausimus.
rŒla Prabhupƒda: Tokia mano misija. ¸mon¢s turi suprasti moksl

apie Diev . Kol mes ne£siklausome £ Auk§¦iausi j£ Vie§pat£ ir nesivadovaujame Jo valia, ms¤ gyvenimas neturi prasm¢s. I§ mechanizmo i§krit¡s sraigtelis pats savaime yra nieko vertas. Bet jei t pat£
sraigtel£ £montuosime £ mechanizm , £ jam skirt viet , jis bus labai
vertingas. Mes taip pat esame neatskiriamos Dievo dalel¢s. Ko mes
verti, atskirti nuo Vie§paties? Absoliu¦iai nieko. Turime atkurti
savo ry§ius su Dievu ir tada atgausime savo vert¡.
Bobas: ·iandien ryte kalb¢jausi su vienu sve¦iu. Galbt Jums pasirodys juokinga, bet jis at¢jo, i§gird¡s, kad £ Mƒyƒpur atvyko hipiai.
rŒla Prabhupƒda: Jis indas?
Bobas: Taip, gyvena netoliese ir neblogai kalba angli§kai. Kai jis
buvo jaunas, kasdien uoliai garbino KƒlŒ [Indijoje pla¦iai paplit¡s Deiv¢s KƒlŒ garbinimas]. Kart jo gyvenviet¡ u¨liejo potvynis.
¸mon¢s labai nukent¢jo. Nuo tada jo religiniai jausmai atv¢so.
Dabar jis yra laimingas, kai jam pavyksta pa¨adinti ¨mon¢se meil¡.
Ne¨inojau, k jam pasakyti, kad jis v¢l atsigr¡¨t¤ £ Diev ir religij .
ÀGal po mirties ir tapsiu Dievo dalele,Ð Ä pasak¢ jis, Ä Ào gal ir ne.Ð
Bet dabar jam tai visi§kai nerpi. Jis sak¢ i§band¡s ne vien religijos keli , bet jie nedav¢ jam naudos. Pasakoju jums tai tod¢l, kad
35
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sugr£¨¡s £ Amerik i§girsiu daug pana§i¤ klausim¤. ¸mon¢s mano,
kad religin¢ praktika, pvz. KƒlŒ garbinimas, neduoda jokios naudos.
Ne£sivaizduoju, kaip juos £tikinti, kad verta pabandyti.
rŒla Prabhupƒda: O js kol kas ir nesistenkite. Pirmiausiai £sitikinkite pats, o jau paskui bandykite £tikinti kitus. Caitanya Mahƒprabhu
sak¢, kad galima pad¢ti kitiems tik tuomet, kai ms¤ pa¦i¤ gyvenimas yra s¢kmingas:
bhƒrata-bhmite haila manu‰ya-janma yƒra
janma sƒrthaka kari 'kara para-upakƒra
[ÀCaitanya-caritƒm‚taÐ, “di-lŒlƒ 9.41]
Pirma pasiekite tobulum pats, o jau paskui mokykite kitus.
Bobas: Bhaktai man sak¢, kad be K‚‰†os s mon¢s negali bti laimin-

gu. Bet a§ kartasi bnu laimingas.
rŒla Prabhupƒda: Bet ne visada.
Bobas: Ne visada.
rŒla Prabhupƒda: O kai i§siugdysite K‚‰†os s mon¡, visada bsite
laimingas.
Bobas: Jie tur¢jo omenyje, kad be K‚‰†os s mon¢s laim¢ apskritai
ne£manoma.
rŒla Prabhupƒda: Jie teiss. Sausumos gyvnas, £mestas £ vanden£
nebus laimingas. Jis gali jaustis laimingas tik gyvendamas sausumoje. Lygiai taip ir mes, neatsiejamos Dievo dalel¢s, negalime jaustis
laimingi neatlikdami savo, kaip daleli¤, funkcijos. Pamenate sraigtelio pavyzd£? I§imtas i§ mechanizmo sraigtelis yra bevertis Ä vert¡
jis £gauna tik atsidr¡s savo vietoje. Esame K‚‰†os dalel¢s ir turime
bti su Juo susieti. T padaryti galima akimirksniu, tiesiog suvokus:
ÀA§ priklausau K‚‰†ai, o K‚‰†a priklauso man.Ð Tai ir viskas.
Bobas: Mes esame K‚‰†os daleles.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Visa esatis yra neatsiejama nuo K‚‰†os,
nes viskas randasi i§ Jo gali¤ ir viskas yra Jo galios.
Bobas: Patarkite man. K turiu daryti, kad pajus¦iau Diev . Netrukus mes i§siskirsime, ir tada . . .
rŒla Prabhupƒda: Js turite apsivalyti. Tam nereikia daug laiko. Po
pusme¦io pamatysite, kaip pasikeit¢te. Ta¦iau privalote vadovautis reguliuojan¦iaisiais principais. Tada s¢km¢ garantuota Ä kaip ir
§iems vaikinams bei merginoms.
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Bobas: Supratau.
rŒla Prabhupƒda: Jiems visi§kai nesinori eiti £ kino teatrus ar res-

toranus. Jie jau i§sivadavo nuo vis¤ anarth¤ Ä nuo visko, kas ¨mogui
nereikalinga.
Bobas: Manau, man sugr£¨us jie . . .
rŒla Prabhupƒda: ¸mogaus knas skirtas siekti tobulumo.
tapo divyam putraka yena sattvam
uddhyed yasmƒd brahma-saukhya„ tv anantam
[ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ 5.5.1]
Vie§pats ’‰abhadeva sako, kad tur¢tume vykdyti askezes tam, kad
apvalyti savo bt£. Sattva rei§kia ÀegzistencijaÐ. Jei neapvalysite
savo bties, teks gimti naujame kne. Js keliausite i§ kno £ kn Ä
tai £ ¨emesn¡, tai £ auk§tesn¡ gyvyb¢s form . Jei sergate ir nesigydote, galite tur¢ti daug b¢d¤. Lygiai taip, jei neapvalote savo bties,
tur¢site kraustytis i§ vieno kno £ kit . Gamtos d¢sniai labai subtils. N¢ra joki¤ garantij¤, kad kit gyvenim gausite patog¤ kn ar
bsite amerikie¦iu. Tod¢l labai svarbu apvalyti savo bt£. Antraip
tik vysit¢s laim¡, bet visada laimingas nebsite.
Bobas: Tikiuosi, kad sugr£¨¡s £ Niujork ir prad¢j¡s v¢l dirbti a§
apsivalysiu, bet vargu ar man pavyks tapti tokiu, kaip §ie bhaktai.
Ne£sivaizduoju . . . negal¢¦iau gyventi kaip jie.
rŒla Prabhupƒda: Tikrai galite. Ka¨kada ir jie nebuvo tyri, bet per
tam tikr laik apsival¢. Taigi ir js galite tapti tyru. Kai buvote
ma¨as vaikas, nieko ne¨inojote, o §tai dabar esate labai i§silavin¡s
¨mogus. Jeigu rimtai ¨irite £ dvasin£ moksl , i§liksite §varus bet
kur. Nesvarbu, ar gyvenate Amerikoje, ar Indijoje. Jums tereikia
¨inoti, kaip likti §variam.
Bobas: Kalbate apie K‚‰†os s mon¢s princip¤ laikym si?
rŒla Prabhupƒda: Taip. A§ gyvenau kur£ laik Amerikoje. ¶ia ar
ten Ä gyvenau taip pat.
Bobas: Bandau j¤ laikytis nuo tada, kai lapkrit£ pirm kart susitikome.
rŒla Prabhupƒda: Hmm . . . Jei js rimtai norite dvasi§kai tobul¢ti,
turite ne bandyti, o grie¨tai praktikuoti.
Bobas: Galbt . . . Taip. Tikriausiai . . . Tai, k dabar pasakysiu, bus
pats kvailiausias dalykas. Ir vis d¢lto . . .
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rŒla Prabhupƒda: Ne, ne kvailiausias. Nesakau, kad js Ä kvailas,

veikiau Ä netobulas.
Bobas: Gerai [juokiasi], netobulas. Nor¢jau pasakyti, kad ¨aviuosi

bhaktais ir juos gerbiu, bet nesijau¦iu vienas j¤. Net neturiu didelio
tro§kimo tapti tokiu kaip jie. Manau, a§ tiesiog nor¢¦iau . . . Nor¢¦iau
i§mokti teisingai elgtis, priart¢ti prie Dievo ir, jeigu . . . Kitas mano
gyvenimas bt¤ nors kiek geresnis, man to pakakt¤.
rŒla Prabhupƒda: Labai gerai.
Bobas: Tai turbt materials prisiri§imai, bet . . .
rŒla Prabhupƒda: Tiesiog mokykit¢s i§ j¤, ir js¤ tro§kimas i§sipildys. Mes skatiname ¨mones tobul¢ti ir tapti laimingais. Ms¤
misija Ä visus padaryti laimingus: sarve sukhino bhavantu. ¸mon¢s
ne¨ino, kur rasti laim¡. Jie eina ne tuo keliu, kuris garantuoja laim¡,
o patys sugalvoja savo kelius. ·tai kur problema. Tod¢l ’‰abhadeva patar¢ snums: ÀBrangs vaikai, praktikuokite askez¡ ir jums
atsivers transcendentin¢s ¨inios.Ð Askez¡ atlieka visi. Pa¨£stu vaikin , kuriam teko i§vykti £ kit §al£, kad tapt¤ vadybininku. Dabar jis
u¨ima auk§t post . Be askez¢s nieko nepe§i. Tai kod¢l nepraktikavus askez¢s nuolat, kad gal¢tum patirti nesibaigian¦i laim¡? Jums
reikia apvalyti savo bt£ ir kn . Kiek kart¤ gausite material¤ kn ,
tiek kart¤ teks j£ palikti. Bet kai £gysite dvasin£ kn , daugiau nebekeisite kn¤. Ties sakant, js turite dvasin£ kn , bet materijos
sutepties paveikti rpinat¢s tik materialiuoju knu. Prad¢j¡ gyventi
dvasin£ gyvenim , ugdote dvasin£ kn . Jei £ki§ate gele¨ies stryp £
ugn£, jis £kaista, ar ne?
Bobas: Taip.
rŒla Prabhupƒda: Jis £kaista iki raudonumo ir degina kaip ugnis.
Jis perima ugnies savybes, nors i§lieka gele¨imi. Taip ir js, jei pasinersite £ K‚‰†os s mon¢s veikl , js¤ knas £gis dvasines savybes,
nors i§liks materialus. Materials tro§kimai i§nyksta.
Bobas: Kaip to pasiekti?
rŒla Prabhupƒda: Per proces , kurio mes mokome. Mat¢te tuos
§e§is vaikinus, kurie §iandien buvo £§ventinti? Viskas labai paprasta. Tereikia laikytis keturi¤ reguliuojan¦i¤j¤ princip¤ ir kartoti
mantr su maldos karoliais. Paprasta.
Bobas: Taip, bet jei laikausi ne vis¤ reguliuojan¦i¤j¤ princip¤ . . . Kai
kuri¤ a§ jau laikausi, bet ne vis¤.
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rŒla Prabhupƒda: K rei§kia Àkai kuri¤Ð . . ? Yra tik keturi reguliuojantieji principai. Tai trij¤ ar dviej¤?
Bobas: Dviej¤ ar trij¤.
rŒla Prabhupƒda: Kas jums trukdo laikytis ketvirtojo?
Bobas: Ne, ne, a§ nor¢jau pasakyti, kad dabar laikausi tik vieno, na
gal dviej¤.
rŒla Prabhupƒda [juokiasi]: O kod¢l jums nesilaikyti likusi¤ trij¤?
Kas trukdo? Tai kurio principo laikot¢s?
Bobas: Na, a§ beveik vegetaras. Tiesa, dar valgau kiau§inius.
rŒla Prabhupƒda: Vadinasi, nesate net vegetaras.
Bobas: Nevisi§kai. Po ms¤ susitikimo lapkri¦io m¢nes£ buvau
tap¡s vegetaru.
rŒla Prabhupƒda: Vegetarizmas Ä dar ne pasiekimas. Baland¨iai
taip pat vegetarai. Be¨d¨ion¢s, net ir tos beg¢d¢s, yra vegetar¢s . . .
Bobas: Maniau, kad §iek tiek patobul¢jau . . . I§ prad¨i¤ man buvo
labai sunku, paskui lengviau.
rŒla Prabhupƒda: Jei norite laikytis reguliuojan¦i¤ princip¤, turite
eiti K‚‰†os s mon¢s keliu, antraip tai nerealu.
Bobas: Sutinku. Kai gr£§iu £ Bihar , draugai v¢l, kaip anks¦iau . . .
Vakarais ten absoliu¦iai n¢ra k veikti, nebent kautis su uodais. O
bi¦iuliai sako: ÀGal parkom marihuanos?Ð A§ sutikdavau: ÀKod¢l
gi ne, vis tiek n¢ra k veikti.Ð Kaifuodavom vis vakar . Da¨nai
trauk¢me dm , ir jis mus ka¨kur nune§davo . . . Rk¢m marihuan
kol supratome, kad kenkiame sau . . . Tada liov¢m¢s. Bet retsykiais
vis dar. . .
rŒla Prabhupƒda: Turite gyventi su mumis. ¶ia jums niekas nepasilys parkyti marihuanos. [Bobas juokiasi.] Kuo daugiau bendraukite su bhaktais. Tam ir steigiame K‚‰†os s mon¢s centrus Ä kad
¨mon¢s tur¢t¤ galimyb¡ bendrauti su bhaktais. Kaip manote, kod¢l
nusipirkome tiek daug ¨em¢s Mƒyƒpure? Tie, kurie i§ tikr¤j¤ nori
tobul¢ti, ateis ¦ia ir gyvens su mumis. Bendravimo £taka yra mil¨ini§ka: bendraudami su girtuokliais pats tapsite girtuokliu, o bendraudami su sƒdhu tapsite sƒdhu.
yƒmasundara: Jis gal¢t¤ pagyventi drauge su Jumis Bomb¢juje.
rŒla Prabhupƒda: Taip, galite pagyventi su mumis Bomb¢juje. Bet
jam reikia draug¤, kurie rko marihuan , Ä §tai kur b¢da.
Bobas: Nor¢¦iau paklausti dar kai ko . . . Gal v¢liau gr£§ime prie §ios
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temos. Pasteb¢jau, kad labai daug galvoju apie save ir negaliu ilgiau
sutelkti min¦i¤ £ Diev . Kad ir kur esu, galvoju tik apie save.
Kaip man save u¨mir§ti, kad gal¢¦iau sutelkti mintis £ svarbesnius
dalykus?
rŒla Prabhupƒda: Taip, kaip jie.
Bobas [juokiasi]: Js sakote, mano kelias . . . Manau, norite pasakyti,
kad jei noriu apsivalyti, turiu tapti bhaktu.
rŒla Prabhupƒda: Js tuo abejojate?
Bobas: Na, a§ . . .
rŒla Prabhupƒda: Sunku tapti bhaktu?
Bobas: Man Ä taip . . . Neturiu didelio noro. Bhaktai sak¢ man, kad jie
atsisak¢ materialaus gyvenimo. Tie keturi reguliuojantieji principai,
apie kuriuos jie kalb¢jo, rei§kia materialaus gyvenimo i§si¨ad¢jim .
A§ tai suprantu, bet jie turi . . .
rŒla Prabhupƒda: K js laikote materialiu gyvenimu? [Bobas tyli.]
A§ s¢d¨iu ant §ios lovos. Tai materialu ar dvasi§ka?
Bobas: Materialu.
rŒla Prabhupƒda: Tad kaip mes atsisak¢me materialaus gyvenimo?
Bobas: Mano supratimu, materialus gyvenimas Ä tai materialios
naudos siekimas . . .
rŒla Prabhupƒda: K rei§kia ÀmaterialusÐ?
Bobas: Dirbti d¢l materialios naudos ir neatsisakyti materiali¤
dalyk¤.
rŒla Prabhupƒda: Materialus gyvenimas Ä tai tro§kimas patenkinti savo jusles. Tarnyst¢ Dievui yra dvasinis gyvenimas. Toks skirtumas tarp materialaus ir dvasinio gyvenimo. Dabar mes norime
tarnauti savo jusl¢ms, bet kai prad¢sime tarnauti Dievui, ms¤
gyvenimas taps dvasinis. Kuo mes skiriam¢s nuo kit¤ ¨moni¤? Mes
naudojam¢s viskuo: stalais, k¢d¢mis, lovomis, magnetofonais, ra§omosiomis ma§in¢l¢mis . . . Koks yra skirtumas? Toks, kad mes visk
panaudojame tarnystei K‚‰†ai.
Bobas: Bhaktai man sak¢, kad juslinius d¨iaugsmus, kuri¤ jie atsisako, pakei¦ia dvasiniai . . . Bet a§ pats to dar nesu pajut¡s.
rŒla Prabhupƒda: Dvasin£ d¨iaugsm pajusite tik tada, kai panor¢site suteikti malonumo K‚‰†ai. Tada patirsite dvasin£ d¨iaugsm .
Pavyzd¨iui, motina, maitindama savo vaik , patiria daug daugiau
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d¨iaugsmo nei valgydama pati. Nors ji pati nevalgo, ¨ir¢dama, su
kokiu apetitu valgo jos vaikas, ji patiria did¨iul£ d¨iaugsm .
Bobas: Hmm. Vadinasi, dvasinio d¨iaugsmo esm¢ Ä suteikti
d¨iaugsm Dievui?
rŒla Prabhupƒda: Dvasinis d¨iaugsmas Ä tai K‚‰†os d¨iaugsmas.
Bobas: Teikti d¨iaugsm K‚‰†ai.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Materialus d¨iaugsmas Ä tai jusli¤ tenkinimas, ir tiek. Toks tarp j¤ skirtumas. Kai js stengiat¢s patenkinti
K‚‰† Ä tai dvasinis d¨iaugsmas.
Bobas: Mano supratimu, Dievui patinka . . .
rŒla Prabhupƒda: Nei§radin¢kite savo bd¤, kaip galima patenkinti Diev . Nereikia prasimanyti. Pavyzd¨iui, jeigu nor¢¦iau jums
suteikti malonum , paklaus¦iau: ÀK d¢l js¤ gal¢¦iau padaryti?Ð
Neprisigalvo¦iau, ko pats noriu. Tarkime, a§ noriu atsigerti vandens, o js pagalvojate: ÀSvamid¨iui bus geriau, jei nune§iu jam
stiklin¡ pieno, kar§to pieno.Ð O man tai nepatiks. Jei norite mane
pamaloninti, pasiklauskite: ÀKo pageidautum¢te?Ð Ir jei padarysite
taip, kaip noriu, a§ bsiu patenkintas.
Bobas: Taigi norint patenkinti K‚‰† , reikia tapti bhaktu?
rŒla Prabhupƒda: Bhaktas visada teikia d¨iaugsm K‚‰†ai. Tai vienintelis jo rpestis, vienintelis jo u¨si¢mimas. Toks yra bhaktas.
Bobas: Gal galite daugiau papasakoti apie Hare K‚‰†a mantros
kartojim ? Kur£ laik kartoju mantr , bet nereguliariai Ä §iek tiek,
retkar¦iais. Neseniai gavau maldos karolius. Kartais man smagu
kartoti mantr , o kartais visi§kai nesinori. Galbt a§ neteisingai
meld¨iuosi? Ne¨inau.
rŒla Prabhupƒda: Taip, viskam yra savi metodai. Jei norite ko nors
pasiekti, turite naudotis kokiu nors metodu.
Bobas: Bhaktai man sak¢, kad kartodami mantr jau¦ia ekstaz¡.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Kuo labiau apsivalote, tuo didesn¡ ekstaz¡
patiriate. Mantros kartojimo procesas Ä tai apsivalymo procesas.
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Mƒyƒpuras, Indija, 1972 m. vasario 29d.
yƒmasundara: rŒla Prabhupƒda, §iandien mes kalb¢jom¢s apie
askez¡ K‚‰†os s mon¢je. Ar gal¢tum¢te paai§kinti tai pla¦iau?
rŒla Prabhupƒda: ¸inoma, juk vadovaujant dvasiniam mokytojui,
turite atlikti askez¡. Pasirink¡ dvasin£ mokytoj , turite vykdyti jo
nurodymus. Tai ir yra askez¢.
yƒmasundara: Net jei ir nenorite, js privalote atlikti askez¡.
rŒla Prabhupƒda: Taip, privalote. Jei jau nusilenk¢te dvasiniam
mokytojui, jo nurodymai jums yra £statymas. Privalote juos vykdyti, net jei jie nepatinka. Kad a§ b¦iau patenkintas. [yƒmasundara
atsidsta]. Bet jums tai nepatinka . . . [Juokiasi.] Niekam nepatinka
pasninkauti, ta¦iau dvasinis mokytojas sako À§iandien Ä pasninkasÐ
ir nieko nepadarysi. [yƒmasundara juokiasi.] Mokinys yra tas, kuris
s moningai paklsta mokytojo nurodymams. Tai ir yra askez¢.
yƒmasundara: Ms¤ t¢vai ir daugelis ¨moni¤ yra u¨liliuoti
materialaus pasaulio Ä jie nenori atlikti askez¢s, patirti fizini¤ nepatogum¤, ta¦iau j¤ i§vengti ne£manoma. Pati gamta priver¦ia ¨mog¤
patirti kan¦ias.
rŒla Prabhupƒda: Tai askez¢ i§ prievartos. I§ jos ma¨ai naudos.
Veiksminga tik laisvanori§ka askez¢.
yƒmasundara: Jei nesiimate askez¢s laisva valia, jus privers pats
gyvenimas?
43
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rŒla Prabhupƒda: Tuo ¨mogus ir skiriasi nuo gyvno. Gyvnas

nesugeba praktikuoti askez¢s. Konditerijos parduotuv¢se yra daugyb¢ £vairiausi¤ gardumyn¤, bet, jei js neturite pinig¤, susilaikote, o karv¢ ne£stengia ramiai pro juos praeiti. Galite vanoti j lazda Ä
ji nekreips d¢mesio ir vis tiek ki§ snuk£ prie maisto. Gyvnas negali
susilaikyti.
Ta¦iau ms¤ praktikuojama askez¢ yra maloni. Mes kartojame
Hare K‚‰†a mantr , §okame ir valgome puik¤ maist , kur£ mums
duoda K‚‰†a. Kod¢l gi js¤ tautie¦iams nepraktikavus tokios askez¢s: dainuoji, §oki ir valgai nuostab¤ maist ?
Kadangi praktikuojame askez¡, K‚‰†a mumis pasirpina, mes
nieko nepralaimime. ³sis moninus K‚‰† gyvenimas tampa tik dar
komforti§kesnis. Tai faktas. Pastaruosius dvide§imt met¤ gyvenu
vienas, bet man neteko susidurti su jokiais sunkumais. Prie§ duodamas sannyƒsio £¨adus gyvenau Delyje. Netur¢jau joki¤ problem¤,
nors gyvenau vienas.
yƒmasundara: Jei nesilaikai dvasin¢s disciplinos, gamta privers
kent¢ti.
rŒla Prabhupƒda: O taip. Apie tai kalbama ir ÀBhagavad-gŒtojeÐ
[7.14]:
daivŒ hy e‰a gu†a-mayi
mama mƒyƒ duratyaya
mƒm eva ye prapadyante
mƒyƒm etƒm taranti te
[ÀSunku nugal¢ti §i dievi§k Mano energij , suverpt i§ trij¤ materialios gamtos gu†¤, ta¦iau tas, kuris man nusilenk¢, be vargo j
£veikia.Ð] Mƒyƒ nuolatos sukuria mums klitis, ta¦iau nusilenkus
K‚‰†ai, visi sunkumai i§nyksta.
yƒmasundara: Mes buvome tokie kvaili, kad vis laik galvojome:
ÀA§ tapsiu laimingu ateityje."
rŒla Prabhupƒda: Taip, tai ir yra mƒyƒ, iliuzija. Tokia asilo m stysena. Js s¢dite jam ant kupros ir laikote prie§ais jo snuk£ kuok§t
¨ol¢s, o §is galvoja: ÀDar vienas ¨ingsnelis, ir ¨ol¢ Ä mano!Ð [Bobas
juokiasi.] Ta¦iau, kad ir kiek asilas plu§a, ¨ol¢ vis laik yra per p¢d
nuo jo snukio. Tai ÀasilizmasÐ. [Visi juokiasi.] Mes visi tikim¢s: ÀDar
§iek tiek Ä ir pasieksiu tiksl , tapsiu laimingu.Ð [Ilga tyla, kurios metu
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girdisi kaip signalizuoja dviratininkai, ¨aid¨ia vaikai ir §kauja ¨mon¢s
gatv¢je.]
Bobas: Esu labai d¢kingas jums. Rytoj tur¢siu jus palikti . . .
rŒla Prabhupƒda: Sakykite ne ÀpaliktiÐ, o ÀpasiliktiÐ.
Bobas: Dar negaliu. Rytoj ketinu gr£¨ti £ savo miest . Vis d¢lto . . .
rŒla Prabhupƒda: Dar neva¨iuokite.
Bobas: Patariate rytoj pasilikti ¦ia?
rŒla Prabhupƒda: Taip, pasilikite.
Bobas: Jei taip sakote, lieku.
rŒla Prabhupƒda: Js esate §aunus vaikinas. [Ilga pauz¢, visi nu§¦iva]. Tai paprasta. U¨mir§usi K‚‰† , gyvoji btyb¢ atsiduria materialiame pasaulyje. K‚‰†a Ä tai Jo vardas, pavidalas, Jo buvein¢ ir
¨aidimai. Kalb¢dami apie karali¤, turime omenyje ir vis karalyst¡: patar¢jus, rmus, karalien¡, snus, dvari§kius, kariuomen¡ . . . Ar
ne taip?
Bobas: Taip.
rŒla Prabhupƒda: Taip ir galvodami apie K‚‰† , Auk§¦iausi j£
Dievo Asmen£, mes galvojame ir apie visas Jo energijas. ¸od¨iai
ÀRƒdhƒÐ ir ÀK‚‰†aÐ apima visk . Rƒdhƒ £knija visas K‚‰†os energijas, o K‚‰†a yra Auk§¦iausiasis Vie§pats. Tod¢l kalb¢dami apie
K‚‰† turime omenyje ir visas gyv sias btybes, nes jos yra auk§tesnioji K‚‰†os energija. Energija turi tarnauti savo §altiniui, o materialiame pasaulyje vikas vyksta prie§ingai. ¶ia niekas nenori tarnauti
K‚‰†ai. Ties sakant, visi Jam vis tiek tarnauja, nors ir netiesiogiai,
kaip nepaklusns pilie¦iai netiesiogiai tarnauja savo vald¨iai. U¨
tai, kad nepais¢ §alies £statym¤, jie patenka £ kal¢jim , ir ¦ia yra priversti i§mokti gerbti £statymus. Lygiai taip ir §io pasaulio gyvosios
btyb¢s Ä vienos i§ ne¨inojimo, kitos savo pa¦i¤ apsisprendimu Ä
nepaiso Dievo valios. Jos nenori pripa¨inti Dievo vir§enyb¢s, nes
yra demoni§kos. Mes stengiam¢s gr ¨inti jas £ prigimtin¡ pad¢t£.
Toks K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo tikslas.
Bobas: Nor¢¦iau i§girsti js¤ nuomon¡ sveikatos klausimais. ·iandien su bhaktais nu¢jome prie up¢s. A§ esu per§al¡s ir pasakiau, kad
nesimaudysiu. Vieni mane palaik¢, ta¦iau kiti primygtinai ragino
i§simaudyti, nes Ganga yra §venta. Taip ir nesupratau, kaip man
reik¢jo pasielgti. Ar ¨mogus serga tod¢l, kad praeityje netinkamai
elg¢si?
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rŒla Prabhupƒda: Taip. Visos ms¤ kan¦ios yra ms¤ praeities
veiksm¤ pasekm¢s.
Bobas: Bet kai ¨mogus i§sivaduoja i§ karmos, jis nebeserga?
rŒla Prabhupƒda: Ne. Jei ir suserga, tai lengvai. Pavyzd¨iui, jei
i§jungsiu ventiliatori¤, jis dar kur£ laik suksis. Jis nebegaus elektros maitinimo, bet jud¢ti j£ vers j¢ga . . . Kaip ji vadinama?
yƒmasundara: Inercija.
rŒla Prabhupƒda: Inercija. Ventiliatorius kur£ laik suksis i§ inercijos ir gal¤ gale sustos. Taip ir K‚‰†os bhakt¤ kan¦ios u¨ praeities
veiksmus yra laikinos, tod¢l bhaktas jas pasitinka ne kaip nelaim¡, o
kaip Dievo K‚‰†os malon¡.
Bobas: Tai atrodo £manoma tik tobulum pasiekusiai sielai.
rŒla Prabhupƒda: Tobula siela dvide§imt keturias valandas per
par veikia £sis moninusi K‚‰† . Tai yra tobulumas, transcendentinis lygmuo. Pasiekti tobulum rei§kia atgaivinti pirmaprad¡ savo
s mon¡. ÀBhagavad-gŒtojeÐ [8.15] pasakyta:

mƒm upetya punar janma
du‹khƒlayam aƒvatam
nƒpnuvanti mahƒtmƒna‹
sa„siddhi„ paramƒ„ gatƒ‹
ÀPasirink¡s darb pagal jam bdingas savybes kiekvienas ¨mogus
gali tapti tobulas.Ð Pasiekti visi§k tobulum , Ä sa„siddhi. Siddhi
rei§kia ÀtobulumasÐ. Tai Brahmano suvokimas, dvasinis suvokimas,
o sa„siddhi rei§kia atsidavim , kuris ateina pa¨inus Brahman .
Bobas: Gal gal¢tum¢te pakartoti paskutin£ sanskrito ¨od£?
rŒla Prabhupƒda: Sa„siddhi.
Bobas: A¦i.
rŒla Prabhupƒda: Sam i§vertus i§ sanskrito rei§kia Ài§baigtasÐ, o
siddhi yra ÀtobulumasÐ. ÀBhagavad-gŒtojeÐ sakoma, kad tas, kuris
pasiek¢ visi§k tobulum , sugr£¨ta namo, atgal pas Diev . Tobulumas pasiekiamas £sis moninus, kad esi ne materialus knas, o
dvasin¢ siela. Tai brahma-bhta Ä Brahmano suvokimas. Tai yra
tobulumas. O sa„siddhi seka po Brahmano suvokimo Ä kai bhaktas
atsideda dvasinei tarnystei. Tod¢l tas, kuris tarnauja Dievui, jau
pasiek¢ Brahmano pa¨inimo pakop ir yra vadinamas sa„siddhi.
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Bobas: Nepalaikykit man¡s £¨liu u¨ klausim , bet ar js kada nors
sergate?
rŒla Prabhupƒda: Taip.
Bobas: Tai js¤ praeities karmos pasekm¢?
rŒla Prabhupƒda: Taip.
Bobas: Vadinasi, visi§kai i§vengti karmos materialiame pasaulyje
ne£manoma?
rŒla Prabhupƒda: Kod¢l, £manoma. Bhaktui karmos d¢snis negalioja. Joki¤ karmos pasekmi¤.
Bobas: Juk js esate i§kiliausias bhaktas.
rŒla Prabhupƒda: Hm-m . . . Ne, a§ nesu i§kiliausias bhaktas Ä a§
vis¤ ¨emiausias.
Bobas: Ne!
rŒla Prabhupƒda: Js esate geriausias bhaktas.
Bobas [juokdamasis]: Ne, ne! Bet, ¨inote . . . Viskas, k js sakote,
visada atrodo teisinga. Vadinas, js Ä i§kiliausias bhaktas.
rŒla Prabhupƒda: Matote, net ir i§kiliausias bhaktas pamokslaudamas nusileid¨ia iki antros kategorijos bhakto lygmens.
Bobas: O kaip elgiasi pirmos kategorijos bhaktas?
rŒla Prabhupƒda: Jis nepamokslauja.
Bobas: O k jis veikia?
rŒla Prabhupƒda: Toks bhaktas nemato jokio reikalo pamokslauti,
nes, jo akimis, visi yra Vie§paties tarnai. [Bobas juokiasi.] Taip ir
kiekviena gyva btyb¢ jam yra Vie§paties bhaktas. Jis vadinamas
uttama-adhikƒriu. A§ pamokslauju, taigi kaip galiu bti i§kiliausias?
Rƒdhƒrƒ†Œ visus laiko Vie§paties bhaktais, tod¢l mes stengiam¢s priart¢ti prie jos.
Bobas: Kas ji?
rŒla Prabhupƒda: Rƒdhƒrƒ†Œ Ä K‚‰†os mylimoji.
Bobas: Ai§ku.
rŒla Prabhupƒda: Kam pavyksta priart¢ti prie Rƒdhƒrƒ†Œ, t ji pristato K‚‰†ai: À·tai i§kiliausias Tavo tarnas. Jis geresnis u¨ Mane,Ð Ä
ir K‚‰†a tikrai jo neatstums. Toks yra i§kilus Dievo tarnas. Bet juo
negalima apsimesti: À·tai, ¨ir¢kite, a§ esu vis¤ i§kiliausias.Ð I‰vare
tad-adhine‰u baliesu dvi‰atsu ca. Antros kategorijos bhaktai mato,
kad yra gyv¤j¤ btybi¤, kurios pavydi Dievui, ta¦iau vis¤ i§kiliausias bhaktas visk regi kiek kitaip. Jo supratimu, niekas nejau¦ia
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Dievui pavydo, ir jis laiko save vis¤ ¨emiausiu, kaip K‚‰†adƒsa
Kavirƒja. ÀCaitanya-caritam‚tojeÐ jis sako: ÀA§ esu menkesnis u¨
kirm¢l¡, besirausian¦i i§matose.Ð
Bobas: Kas taip sak¢?
rŒla Prabhupƒda: K‚‰†adƒsa Kavirƒja Ä ÀCaitanya-caritam‚tosÐ
autorius. PurŒ‰era kŒ‡a haite muŠi se laghi‰‡ha. Jis neapsimetin¢ja, jis
i§ ties¤ taip mano. ÀA§ esu ¨emiausiai puol¡s, n¢ra u¨ mane niekingesn¢s btyb¢s. Visi tarnauja K‚‰†ai, tik a§ nesugebu.Ð Caitanya
Mahƒprabhu sak¢: ÀMano §irdyje n¢ra n¢ la§o atsidavimo K‚‰†ai, ir
mano a§aros yra apgaul¢. Jei b¦iau i§ ties¤ atsidav¡s K‚‰†ai, man¡s
jau seniai nebebt¤ gyv¤j¤ tarpe, bet a§ gyvenu. Ir tai rei§kia, kad
nemyliu K‚‰†os.Ð Taip mano i§kiliausias bhaktas. Jis taip panir¡s £
meil¡ K‚‰†ai, kad sako: ÀNiekas nestovi vietoje, viskas juda £ priek£,
tik a§, kaip ir anks¦iau, esu vis¤ niekingiausias ir tod¢l negaliu
i§vysti Dievo.Ð Tai i§kiliausio bhakto po¨ymis.
Bobas: Vadinasi, bhaktas privalo stengtis visus i§vaduoti?
rŒla Prabhupƒda: Taip, jis turi dirbti, vadovaujamas bona fide dvasinio mokytojo ir neimituoti i§kilaus bhakto lygmens.
Bobas: Kaip sak¢te?
rŒla Prabhupƒda: Jis netur¢t¤ imituoti auk§¦iausios kategorijos
bhakto.
Bobas: Imituoti. Taip, supratau.
yƒmasundara: Pamenu, ka¨kada sak¢te, kad kartais prastai jau¦iat¢s d¢l nuod¢ming¤ savo mokini¤ poelgi¤. Ar gali netinkami
mokini¤ veiksmai sukelti mokytojui lig ?
rŒla Prabhupƒda: Taip. K‚‰†a sako:
aham tvƒm sarva-papebhyo
mok‰ayi‰yami mƒ ‰ucah
[ÀBhagavad-gŒtƒÐ 18.66]
ÀA§ i§gelb¢siu tave nuo atoveiksmio u¨ visas nuod¢mes. Nesibaimink.Ð Tai rei§kia, kad K‚‰†a yra toks galingas, jog gali akimirksniu sunaikinti ms¤ nuod¢mes ir paversti mus i§kiliais bhaktais.
Ta¦iau, kai gyvoji esyb¢ veikia K‚‰†os vardu, ji yra atsakinga u¨
nuod¢mingus savo mokini¤ poelgius. Taigi bti guru n¢ra lengva.
Suprantate? Jis turi i§gerti visus nuodus. Tod¢l kartais jis patiria
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sunkum¤ Ä juk jis ne K‚‰†a. ·tai kod¢l Vie§pats Caitanya Mahƒprabhu £sp¢jo: ÀNetur¢kite daug sisy¤, mokini¤Ð. Ta¦iau tam, kad
vis pla¦iau pamokslautume, esame priversti tur¢ti daug mokini¤,
net jeigu d¢l to tenka kent¢ti. Tai tiesa, nes ant dvasinio mokytojo
pe¦i¤ gula atsakomyb¢ u¨ visus nuod¢mingus mokini¤ veiksmus.
Taigi, kaip matote, tur¢ti daug mokini¤ Ä pavojinga, jei negalite
ÀsugertiÐ vis¤ j¤ nuod¢mi¤.
vƒŠcha-kalpa-tarubhya ca
kripƒ-sindhubhya eva ca
patitƒnƒm pƒvanebhyo
vai‰navebhyo namo nama‹
[ÀSu pagarba lenkiuosi visiems Vie§paties bhaktams Ä vai‰†avams,
kurie yra tarsi tro§kim¤ med¨iai, i§pildantys vis¤ gyv¤j¤ btybi¤
tro§kimus, ir kupini u¨uojautos puolusioms s lygotoms sieloms.Ð]
Jis imasi atsakomyb¢s u¨ visas puolusias sielas. Apie tai kalbama ir
Biblijoje. J¢zus Kristus prisi¢m¢ visas ¨monijos nuod¢mes ir paaukojo u¨ juos savo gyvyb¡. Taip, dvasiniam mokytojui tenka didel¢
atsakomyb¢. K‚‰†a yra apƒpa-viddha Ä Jo veiksmai nesukelia pasekmi¤, o gyvoji btyb¢ priversta patirti j¤ poveik£, nes yra be galo
ma¨a. Did¨iulis lau¨as ir ma¨as lau¨elis. Jei £ nedidel£ lau¨ £mesite
stambesn£ daikt , jis u¨ges, o didelis lau¨as praris visk .
Bobas: Tai Kristus d¢l to kent¢jo?
rŒla Prabhupƒda: Jis prisi¢m¢ visos ¨monijos nuod¢mes ir d¢l to
kent¢jo.
Bobas: Supratau.
rŒla Prabhupƒda: Jis sako Ä taip ra§oma Biblijoje, Ä kad prisi¢m¢
visas ¨moni¤ nuod¢mi¤ pasekmes ir paaukojo u¨ juos savo gyvyb¡.
Ta¦iau krik§¦ionimis save vadinantys ¨mon¢s nutar¢, kad, jei jau
Kristus sutiko kent¢ti, jie laisvi daryti k nori. Kokie kvailiai! Jie
pasil¢ J¢zui Kristui sand¢r£: Jis prisiima visas j¤ nuod¢mes, o jie
toliau nusideda. Tokia j¤ religija. Kristus yra toks kilnia§irdis, kad
i§pirko j¤ nuod¢mes, sumok¢jo u¨ jas savo krauju, ta¦iau ir tai nesulaik¢ j¤ nuo nuod¢m¢s, neprivert¢ susiprot¢ti. Jie pri¢m¢ §£ poelg£
labai ramiai: ÀTegul Vie§pats J¢zus Kristus ken¦ia Ä u¨tai mes
galime gyventi kaip norime.Ð Argi ne taip?
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Bobas: Taip ir yra.
rŒla Prabhupƒda: Jiems tur¢t¤ bti g¢da: ÀVie§pats d¢l ms¤

pasmerk¢ save baisioms kan¦ioms, o mes ir toliau darome nuod¢mes.Ð Kristus sak¢: ÀNe¨udykÐ, bet krik§¦ionys nesilaiko §io priesako, manydami, kad J¢zus Kristus jiems atleis ir prisiims j¤ nuod¢mes. Ir taip nuolatos. Mes turime bti labai atsargs: ÀU¨ mano
nuod¢mes kent¢s mano dvasinis mokytojas, tod¢l negaliu padaryti n¢ menkiausio nusi¨engimo.Ð Tokia mokinio pareiga. Gavus dvasin£ £§ventinim , sudeginamos visos nuod¢mi¤ pasekm¢s, bet jeigu
mokinys toliau nusideda, ken¦ia jo dvasinis mokytojas. Tod¢l mokiniui nevalia u¨mir§ti: ÀU¨ mano nuod¢mes tur¢s kent¢ti mano dvasinis mokytojas.Ð Jei dvasinis mokytojas suserga, jo ligos prie¨astis Ä
mokini¤ nuod¢m¢s. D¢l to Vie§pats Caitanya patar¢ neimti daug
mokini¤. Mes turime daug mokini¤, nes pamokslaujame. K gi Ä
tegu ir teks kent¢ti, Ä duodame dvasin£ £§ventinim visiems norintiems. Klaus¢te, ar mano kan¦ios Ä praeities veiksm¤ pasekm¢.
Rodos, toks buvo klausimas? Taip, mano kalt¢ ta, kad pa¢miau £
mokinius kelis nenaud¢lius. Tai mano nuod¢m¢.
Bobas: Atsitinka ir taip?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Tai nei§vengiama, nes mes £§ventiname
daugyb¡ norin¦i¤. Mokinys privalo bti labai atsargus: ÀDvasinis
mokytojas mane i§gelb¢jo, ir a§ negaliu leisti, kad jis per mane
kent¢t¤.Ð Kai dvasinis mokytojas ken¦ia, j£ i§gelbsti Pats K‚‰†a.
Vie§pats ¨ino, kad vaduodamas puolusias sielas guru prisiima mil¨ini§k atsakomyb¡, tod¢l visada yra greta.
kaunteya pratijƒnthi
na me bhakta‹ pranayati
[ÀBhagavad-gŒtƒÐ 9.31]
ÀO Kunti snau, dr siai skelbk, kad Mano bhaktas niekada nepra¨us.Ð Nes dvasinis mokytojas rizikuoja d¢l K‚‰†os.
Bobas: Js¤ negalavimai n¢ra tokie kaip ms¤.
rŒla Prabhupƒda: Ne, jie n¢ra mano karma. Kartais dvasinis mokytojas suserga, ir jo mokiniai tur¢t¤ suprasti: ÀMokytojas priverstas
kent¢ti d¢l ms¤ nuod¢ming¤ poelgi¤.Ð
Bobas: Dabar Js puikiai atrodote.
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rŒla Prabhupƒda: A§ visada puikiai jau¦iuosi . . . Ta prasme, kad jei

ir tenka kent¢ti, ¨inau, kad K‚‰†a mane apsaugos. Ta¦iau a§ ken¦iu
ne d¢l savo nuod¢mi¤.
Bobas: Bet §tai sakykim . . . Kai esu savo mieste, geriu tik virint
vanden£, nes kitaip galima susirgti. Ta¦iau jei esi pasiek¡s dvasinio lygmens, ar btina, tarkim, virinti vanden£, kad nesusirgtum?
Turbt dvasi§kai gyvenantis ¨mogus gali gerti bet kok£ vanden£. O
jei neteisingai pasielgi, nesvarbu, k gersi, vis tiek susirgsi Ä ar taip?
rŒla Prabhupƒda: Bdami materialiame pasaulyje negalime
nepaisyti gamtos d¢sni¤. ³sivaizduokite, kad keliaujate £ d¨iungles,
kur gyvena tigrai. Jei ¨inote, kad jie u¨puls, ko ten belstis? Turint
fizin£ kn nereikia be reikalo rizikuoti. Su gamtos d¢sniais nereikia
kovoti: ÀDabar esu bhaktas ir gamtos d¢sniai man neturi galios.Ð Tai
kvaila.
anƒsaktasya vi‰ayƒn
yathƒrham upayunjatah
nirbandha‹ k‚‰†a-sambandhe
yuktam vairƒgyam ucyate
Bhaktas tur¢t¤ pasinaudoti viskuo, kas reikalinga, bet neprisiri§ti
prie daikt¤. Jis gers virint vanden£, bet jei tokios galimyb¢s n¢ra,
negi mirsi nuo tro§kulio? Ne, tuomet jis gers paprast vanden£. Mes
visada valgome tik K‚‰†os prasƒd , Vie§pa¦iui K‚‰†ai paaukot
maist , ta¦iau keliaujant kartais tenka valgyti ir vie§butyje. Jei esi
bhaktas, tai nerei§kia, kad negali valgyti vie§bu¦io maisto ir privalai
badauti. Nevalg¡ tiesiog nusilptume ir negal¢tume pamokslauti.
Bobas: Ar bhaktas praranda savo individualum . . .
rŒla Prabhupƒda: Ne, jis i§lieka individualyb¢, kad teikt¤ K‚‰†ai
d¨iaugsm . K‚‰†a sako: ÀNusilenk ManÐ, ir bhaktas Jam savo valia
nusilenkia. Jis nepraranda individualyb¢s. Jis lieka asmenyb¢. ·tai
Arjuna: i§ prad¨i¤ kaip individualyb¢ jis nenor¢jo kautis, ta¦iau
v¢liau jis ima laikyti K‚‰† savo dvasiniu mokytoju, tampa Jo mokiniu ir klusniai vykdo visus Jo nurodymus. Tai nerei§kia, kad jis liov¢si bti individualyb¢. Jis pats nusprend¢: ÀDarysiu taip, kaip
pasakys K‚‰†a.Ð Mano mokiniai taip pat neprarado savo individualyb¢s, jie paskyr¢ j K‚‰†ai. Btent to ir reikia. ·tai ¨mogus atsisako
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lytinio gyvenimo. Tai nerei§kia, kad jis yra impotentas. Jei jis nor¢t¤,
gal¢t¤ tur¢ti lytinius santykius tkstan¦ius kart¤, bet jis s moningai nuo j¤ susilaiko. Para„ d‚‰‡vƒ nivartate: nes turi tobulesn£ skon£.
Kartais mes badaujame, bet tai nerei§kia, kad sergame. Mes s moningai pasninkaujame Ä ne tod¢l, kad esame nealkani ar negalime
valgyti. Mes pasninkaujame savo noru.
Bobas: Ar Dievui atsidav¡s ¨mogus i§saugo individual¤ skon£?
rŒla Prabhupƒda: Taip, be abejo.
Bobas: Jam patinka ir nepatinka tie patys dalykai?
rŒla Prabhupƒda: Taip, pom¢giai i§lieka tie patys, vis d¢lto pirmenyb¡ jis teikia tam, kas patinka K‚‰†ai. Jei man ka¨kas ir patinka,
bet K‚‰†a sako: ÀAtsisakyk to,Ð Ä a§ paklstu vardan K‚‰†os. K‚‰†a
ai§kiai sako, kas Jam patinka, ir mes aukojame Jam tai, kas Jam
patinka, o po to valgom prasƒd . K‚‰†a myli Rƒdhƒrƒ†Œ, tod¢l gop¢s
kiek £manydamos stengiasi pad¢ti Jiems susitikti. ÀK‚‰†ai patinka §i
gop¢, taigi pasistenkime, kad Ji bt¤ §alia Jo.Ð Tokia K‚‰†os s mon¢s
esm¢ Ä patenkinti ne savo, o K‚‰†os jausmus. Tai yra bhakti. Prema,
meil¢ Dievui. ÀO, K‚‰†ai tai patinka, ir a§ Jam tai duosiu.Ð
Bobas: O §tai prasƒda [K‚‰†ai paaukotas maistas] . . . Vieni valgiai
man labai patinka, kiti Ä ne.
rŒla Prabhupƒda: Taip netur¢t¤ bti. Viskas, kas paaukota K‚‰†ai,
tur¢t¤ teikti malonum . Tokia tobulumo esm¢. Kol matome skirtumus, Ä tas man patinka, o anas Ä ne, Ä tol nesuprantame, kas yra
prasƒda. Apie tai n¢ra kalbos. Viskas, kas patinka K‚‰†ai, yra tobula.
Bhaktas: Bet jei vir¢jas n¢ra labai geras . . .
rŒla Prabhupƒda: Jei jis gamina i§ §irdies, su atsidavimu, K‚‰†ai
tikrai patiks. Vidura buvo taip susitelk¡s £ Vie§pat£, kad maitino
K‚‰† banano ¨iev¢mis, o bananus met¢ £ §iuk§li¤ krv . Ir K‚‰†a
valg¢. [Visi juokiasi.] Jis juto Viduros meil¡. K‚‰†a suvalgys bet k ,
kas Jam aukojama su meile. Materialus skonis neturi reik§m¢s.
Lygiai taip ir bhaktas valgo K‚‰†os prasƒd ne d¢l jos skonio. Mes
imame visk , k K‚‰†a mums duoda.
Bhaktas: O jei n¢ra atsidavimo . . .
rŒla Prabhupƒda: Jei n¢ra atsidavimo, K‚‰†a nevalgys, kad ir kaip
skaniai paruo§ite. Jis nepriims tokios aukos.
Bhaktas: Indijoje . . .
rŒla Prabhupƒda: Indija, Indija . . . Kalbame ne apie Indij , o apie

Tobulas bhaktas

53

filosofij : K‚‰†a nepriima aukos be atsidavimo nei Indijoje, nei ¦ia.
K‚‰†ai reikia ne brangios aukos ar skanaus maisto. Vaiku†‡hoje
apstu gardumyn¤. Jam n¢ motais ms¤ maistas. Jam rpi ms¤
atsidavimas Ä bhakti. Jis vertina ne maist , o atsidavim . Jis nevalgo
materialaus maisto, J£ galima papirkti tik atsidavimu.
patra„ pu‰pa„ phala„ toya„
yo me bhaktyƒa prayacchati
tad aha„ bhakty-upah‚tam
anƒmi prayatƒtmana‹
[ÀBhagavad-gŒtƒÐ 9.26]
ÀJei kas su meile ir atsidavimu paaukos Man lapel£, g¢l¡, vaisi¤ ar
vandens, A§ priimsiu toki auk .Ð Nes ji aukojama su atsidavimu
ir meile, Ä btent to Jis nori. Tod¢l mes neleid¨iame gaminti maisto
ne bhaktui. K‚‰†a nieko nenori imti i§ jo rank¤. O kod¢l Vie§pats
tur¢t¤ imti? Jis nealkanas. Jam nereikia maisto. Jam svarbus tik atsidavimas Ä tai svarbiausias dalykas. Tod¢l reik¢t¤ stengtis tapti ne
gerais vir¢jais, o bhaktais. Bhaktas savaime taps geru vir¢ju. Reikia
tiesiog tapti bhaktu Ä visos gerosios savyb¢s atsiskleis savaime. O
jei ¨mogus n¢ra bhaktas, visos jo i§kiliosios savyb¢s neturi prasm¢s.
Toks ¨mogus egzistuoja proto lygmenyje, tod¢l neturi joki¤ ger¤
savybi¤.
Bobas: Nor¢¦iau paklausti dar vieno klausimo apie prasƒd .
rŒla Prabhupƒda: Prasƒda visada yra prasƒda. Bet kadangi ms¤
dvasinis lygis n¢ra labai auk§tas, kartais mums prasƒda nepatinka.
Bobas: Kai kurie patiekalai yra pernelyg a§trs ir j¤ suvalgius man
skauda skrand£.
rŒla Prabhupƒda: K gi . . . Tai tod¢l, kad negalime tinkamai £vertinti prasƒdos, bet vis d¢lto vir¢jas tur¢t¤ £ tai atsi¨velgti. K‚‰†ai
reikia aukoti geriausius patiekalus. Jei aukojame tre¦iar§£ maist ,
neatliekame savo pareigos. Bet K‚‰†a i§ bhakto rank¤ paima visk ,
o bhaktas valgo visk , kas paaukota K‚‰†ai, netgi jei maistas a§trus.
Hira†yakaipu gird¢ savo sn¤ nuodais, ta¦iau berniukui nuodai
atrod¢ kaip nektaras, nes jis paaukojo juos K‚‰†ai. Taigi net jei kam
nors prasƒda atrodo pernelyg a§tri, bhaktui ji visada skani. Esm¢ Ä
ne a§trumas. Rƒk‰asŒ Ptana K‚‰†ai sil¢ nuodus, tikrus nuodus.
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Ji m¢gino nunuodyti K‚‰† , ta¦iau K‚‰†a yra toks maloningas, kad
pagalvojo Ä ÀJi elgiasi su Manimi kaip tikra mama,Ð Ä i§¦iulp¢ jos
nuodus ir dovanojo jai i§vadavim . K‚‰†a nemato ms¤ blog¤j¤
savybi¤. Kilnus ¨mogus nemato kituose blogio Ä tik g¢r£. Vienas
mano Dievo broli¤ nor¢jo pasipelnyti i§ mano Guru Mahƒrƒjos
[dvasinio mokytojo] ir pasil¢ jam sand¢r£, bet mokytojas nepaman¢ nieko blogo, prie§ingai, pagalvojo: ÀJis at¢jo pas mane, nor¢damas pasitarnauti.Ð
Bobas: Tarkim, bhaktas turi sveikatos problem¤ ir d¢l kepen¤ funkcijos sutrikimo negali valgyti kai kuri¤ produkt¤, pavyzd¨iui, ghi.
Ar jis netur¢t¤ kreipti £ tai d¢mesio ir valgyti visk ?
rŒla Prabhupƒda: Ne, tikrai ne. Kol esi netobulas, gali rinktis. Bet
kai pasieki tobulyb¡, nebesirenki. Tobulyb¢s nereikia imituoti. Kol
jums vieni prasƒdos patiekalai patinka, o kiti Ä ne, nesate tobulas.
Kod¢l tur¢tum¢te apsimesti tobulumo pasiekusiu bhaktu ir valgyti visk ?
Tyram bhaktui n¢ra ÀskaniosÐ ar ÀneskaniosÐ prasƒdos. Viskas,
kas paaukota K‚‰†ai, jam yra nektaras. I§ Savo bhakto rank¤ K‚‰†a
ima visk . ÀKad ir k Man Mano bhaktas paaukot¤," Ä Jis priims
visk . Lygiai taip ir bhaktas. Suprantate? Tobulas bhaktas neskirsto. Bet jei nesate pasiek¡s tobulumo lygmens, nereikia apsimetin¢ti. Mano skrandis gali to nesuvir§kinti, nes esu netobulas. Bhaktas
neturi elgtis kaip kvailys. K‚‰†a ye bhaje se baˆa catura. Bhaktas
supranta, kokiame jis lygmenyje, ir yra pakankamai protingas, kad
elgt¤si teisingai.

7
Veikla £sis moninus K‚‰†
Mƒyƒpuras, Indija, 1972 m. vasario 29 d.
Sve¦ias indas: Kaip pelnyti ger karm ?
rŒla Prabhupƒda: Gera karma Ä tai veikla pagal Ved¤ nurodymus

ir vis¤ pirma yajŠa. YajŠa Ä tai auk¤ atna§avimas Auk§¦iausiojo
Dievo Asmens Vie§paties Vi‰†u malonumui. Taigi kalb¢dami apie
ger karm turime omenyje £vairi¤ yajn¤, apra§om¤ Ved¤ §ventra§¦iuose, vykdym . O yajŠos tikslas Ä suteikti malonum Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui.
Doras ir i§tikimas pilietis elgiasi taip, kad vald¨ia bt¤ juo
patenkinta. Taigi gera karma yra patenkinti Auk§¦iausi j£ Vie§pat£ Vi‰†u. Deja, §iuolaikin¢ civilizacija nieko ne¨ino apie Auk§¦iausi j£ Dievo Asmen£, o k jau kalb¢ti apie Jo patenkinim . Jie nieko
apie tai nei§mano. ¸mon¢s pasin¢r¡ £ materiali veikl , tod¢l kaupia
blog karm ir, natralu, ken¦ia. Jie yra akli, ir jiems vadovauja akli.
Kai aklas veda akl , abu nuken¦ia. Viskas labai paprasta: jei nusikaltote, bsite nubaustas, o jei nusipeln¢te savo §aliai, savo tautai,
bsite pripa¨intas, galbt jums netgi bus suteiktas garb¢s titulas.
Tai geros ir blogos karmos pavyzd¨iai. Gera karma leid¨ia patirti
materiali laim¡, o bloga ver¦ia kent¢ti. Dorybinga karma leid¨ia
gimti geroje §eimoje, bti turtingu, u¨imti auk§t pad¢t£, gauti ger
i§silavinim , gra¨i i§vaizd .
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Bobas: Jei asmuo nedaug te¨ino apie Diev , bet . . .
rŒla Prabhupƒda: Jis gyvena kaip gyvulys. Gyvuliai nesupranta,

kas yra gerai. ¸mogus, kuris nesiekia pa¨inti Dievo, niekuo nesiskiria nuo gyvulio Ä i§skyrus tai, kad vaik§to dviem kojomis. Anot
Darvino, jis yra be¨d¨ion¢. Tod¢l kiekvienas, nesuvokiantis Dievo
ir nesistengiantis Jo suprasti, yra ne geresnis u¨ gyvul£.
Bobas: Bet gal tai ¨moni¤ naivumas?
rŒla Prabhupƒda: Gyvulys yra labai naivus. Jis paklusniai seka
paskui jus net kai ketinate perpjauti jam gerkl¡. Naivumas Ä ne
tokia jau ir teigiama savyb¢. Visi gyvuliai yra naivs, tod¢l juos
nesunku paskersti. Naivumu n¢ra ko did¨iuotis. ¸mogus turi siekti
i§minties Ä tada jis gal¢s suvokti K‚‰† . Bti nieko nei§manan¦iu
naivuoliu Ä ne i§eitis. Paprastumas, be abejon¢s, gera savyb¢, bet
kvailumas yra neatleistinas.
Bobas: Ar gal¢tum¢t dar syk£ paai§kinti, k rei§kia bti protingu?
rŒla Prabhupƒda: Bti protingu . . . Protingas ¨mogus ¨ino, kas jis
yra, supranta pasaulio esm¡, suvokia, kas yra Dievas ir koks tarp
j¤ ry§ys. Gyvulys nepaj¢gus suvokti savojo Àa§Ð. Jis visi§kai susitapatin¡s su savo knu. ¸mon¢s, ne¨inantys, kas jie i§ ties¤ yra, n¢ra
i§mintingi.
Bobas: O jei ¨mogus stengiasi elgtis teisingai ir s ¨iningai atlikti
savo pareigas? Pavyzd¨iui i§tikimas tarnas, kuris s ¨iningai ir skrupulingai atlieka savo pareigas net ¨inodamas, kad jo nes ¨iningumas vistiek niekada nei§kilt¤ £ vie§um . Jei ¨mogus bet kurioje
situacijoje elgiasi dorai . . . Ar jis u¨sidirba ger karm ?
rŒla Prabhupƒda: Taip, s ¨iningumas yra gera karma. ÀBhagavadgŒtojeÐ [16.5] i§samiai paai§kinta, kaip tapti doru ¨mogumi:
daivŒ sampad vimok‰ƒya
nibandhƒyƒsuri matƒ
Jei i§siugdysite daivŒ sampad (transcendentines savybes), pasieksite vimok‰ƒy (i§sivadavim ). NibandhƒyƒsurŒ Ä jei ugdote demoni§kas savybes, vis labiau klimpsite £ materialios bties lin . Deja,
§iuolaikin¢ civilizacija ne¨ino, kas yra i§sivadavimas ir k rei§kia
patekti £ materijos sp stus. ¸mon¢s neturi ¨ini¤. Jei paklaus¦iau
js¤, kas yra i§sivadavimas, ar gal¢tum¢te atsakyti? [Tyla] O k rei§-
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kia Àpakliti £ materialios bties sp stusÐ? [Tyla] Ved¤ literatroje
§ios s vokos sutinkamos nuolat, ta¦iau §i¤ laik¤ ¨mon¢s net ne¨ino,
k jos rei§kia. Jie paskend¡ tamsoje ir yra kvaili, ta¦iau did¨iuojasi
savo Àmokslo pa¨angaÐ. Na, tai kas yra i§sivadavimas? Esate d¢stytojas, mokytojas Ä ar galite atsakyti?
Bobas: Tiksliai negaliu pasakyti. Jei gal¢¦iau, pats greitai j£ pasiek¦iau.
rŒla Prabhupƒda: Bet jei ne¨inote, kas yra i§sivadavimas, jo nepasieksite Ä nei greitai, nei l¢tai. [Visi juokiasi.] Vis¤ pirma reikia
suprasti, kas yra i§sivadavimas. Jeigu ne¨inote, kur traukinys
va¨iuoja, kokia prasm¢ ai§kintis, kokiu grei¦iu jis va¨iuoja? Vis tiek
nesu¨inosite jo mar§ruto galutinio tikslo. Tai kas yra i§sivadavimas?
Dabar a§ klausiu js¤. Iki §iol js kasdien klausin¢jote. Dabar klausiu a§.
Bobas [juokiasi]: Gerai . . . Leiskite truput£ pagalvoti.
rŒla Prabhupƒda: ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ taip ai§kina, kas yra i§sivadavimas. Sanskrito kalba i§sivadavimas yra mukti. Taigi ÀBhagavatamÐ pasakyta:
muktir hitvƒnyatha rpam
svarpena vyavasthiti‹
[ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ 2.10.6]
¸mogus tur¢t¤ liautis gai§¡s laik niekams ir gr£¨ti £ savo pirmin¡
pad¢t£. Ta¦iau problema ta, kad jis ne¨ino, kokia jo pirmin¢ pad¢tis
ir kaip teisingai elgtis. Paprastai ¨mon¢s vadovaujasi savo supratimu, kiekvienas savaip, nes ne¨ino, kas yra teisinga. ·iuolaikin¢
visuomen¢ neturi elementari¤ ¨ini¤ apie tai, kaip teisingai gyventi,
tod¢l j¤ pad¢tis yra labai sunki. Jie nieko ne¨ino.
Bobas: K , js¤ nuomone, rei§kia bti s ¨iningu?
rŒla Prabhupƒda: Jei ne¨inai, kas yra s ¨iningumas, kaip gali bti
s ¨iningas? Pirmiausiai reikia ¨inoti, kas tai yra. Gal galite pasakyti
js, kas tai yra?
Bobas: A-a-a . . . S ¨iningumas Ä tai §irdies balsas.
rŒla Prabhupƒda: Vagis irgi girdi §irdies bals : ÀTuri vogti, nes turi
i§maitinti savo vaikus. Tu privalai tai daryti.Ð Ar tai rei§kia, kad
jis yra s ¨iningas? Visi taip mano. M¢sininkas mano: ÀToks mano
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gyvenimas Ä privalau skersti gyvulius.Ð Kuo vardu buvo med¨iotojas, kur£ sutiko Nƒrada Munis?
yƒmasundara: M‚gƒri.
rŒla Prabhupƒda: Taip, M‚gƒri. Nƒrada jo paklaus¢: ÀKod¢l tu
¨udai?Ð O §is atsak¢: ÀI§ to gyvenu, to mane i§mok¢ t¢vas.Ð Taigi jis
s ¨iningai dirbo savo darb . S ¨in¢s jausm £skiepija kultra. Vagis
turi savo supratim apie kultr . Jis mano, kad vogti yra s ¨ininga.
Bobas: Tai kas yra s ¨iningumas?
rŒla Prabhupƒda: Kaip tik to a§ js¤ ir klausiau. [Visi juokiasi.] Bti
s ¨iningu rei§kia nesik¢sinti £ kito nuosavyb¡. Tai Ä s ¨iningumas.
Tarkime, §is stalas priklauso man. Ar bt¤ s ¨ininga, jei i§eidamas
j£ i§sine§tum¢te? Trumpai sakant, bti s ¨iningu rei§kia nesisavinti
to, kas tau nepriklauso. Tai yra s ¨iningumas
Bobas: S ¨ining ¨mog¤ valdo doryb¢s gu†a?
rŒla Prabhupƒda: ¸inoma, visi§kai teisingai. Doryb¢s gu†a Ä tai
¨inojimas. Jei js ¨inote, kad stalas priklauso ne jums, o man, nesisavinsite jo. Taigi pirmiausia reikia ¨inoti, kas kam priklauso, tada
galima kalb¢ti apie s ¨iningum .
Bobas: Sakote, doryb¢s gu†a Ä tai ¨inios apie Diev , bet juk s ¨iningas gali bti ir nelabai k apie Diev te¨inantis ¨mogus. Tiesiog
¨mogus yra s ¨iningas ne d¢l to, kad taip nori Dievas, o d¢l to, kad
jau¦ia pats tur£s taip elgtis.
rŒla Prabhupƒda: Dievas nori, kad visi bt¤ s ¨iningi. Kod¢l Jis
tur¢t¤ m styti kitaip?
Bobas: Galima vykdyti Dievo vali , net ne£tariant, kad j vykdai.
Pavyzd¨iui, ¨mogus, veikiamas . . .
rŒla Prabhupƒda: Ne, vykdyti Dievo vali to ne¨inant, Ä tai absurdi§ka. Pirmiausia reikia ¨inoti, ko Dievas nori, o vykdyti Jo vali ir
yra s ¨iningumas.
Bobas: Norite pasakyti, kad neturint ¨ini¤ apie Diev ne£manoma
bti s ¨iningu?
rŒla Prabhupƒda: Ne. Viskas, kas egzistuoja, priklauso Dievui. Jis
yra auk§¦iausiasis d¨iaugsmo subjektas bei vis¤ gyv¤j¤ btybi¤
draugas. Tai patvirtina ÀBhagavad-gŒtƒÐ. Kas supranta §iuos tris
dalykus, tas ¨ino visk , k btina ¨inoti. Pakanka suprasti, kad
Dievas Ä visos esaties savininkas, vis¤ gyv¤j¤ btybi¤ draugas ir
auk§¦iausiasis d¨iaugsmo subjektas. Sutiksite, kad, kalbant apie
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kn , d¨iaugsmo subjektas yra skrandis, o ne rankos, kojos, akys ar
ausys. Kitos kno dalys tarnauja skrand¨iui. Akys Ä grifas pakyla £
septyni¤ myli¤ auk§t£ vien tam, kad pamatyt¤ sau tinkam maist .
Argi ne taip?
Bobas: Taip.
rŒla Prabhupƒda: Jo sparnai ne§a j£ link pasteb¢to grobio, snapas
stveria, o skrandis m¢gaujasi. Taip ir visos materialios ir dvasin¢s
krinijos centras yra Dievas K‚‰†a. Jis yra auk§¦iausiasis d¨iaugsmo
subjektas. Pasitelkus kno analogij tai nesunku suprasti. Knas
taip pat yra atskira krinija Ä veikia tuo pa¦iu principu kaip ir
visata. ·is mechanizmas veikia net gyvn¤ knuose. Knas ar kosmin¢ krinija Ä mechanizmas prakti§kai nesiskiria. Taigi nesunku
suprasti, kad kne Ä js¤ kne, mano kne Ä d¨iaugsm patiria
skrandis. Jis yra svarbiausias d¨iaugsmo subjektas ir taip pat draugas. Jei skrandis ne£sisavins maisto, nukent¢s ir kitos kno dalys.
Taigi jis Ä ms¤ draugas. Jis suvir§kina maist ir paskirsto energij
visoms kno dalims. Ar ne taip?
Bobas: Na, taip.
rŒla Prabhupƒda: Taip ir Dievas K‚‰†a yra krinijos centras Ä jos
skrandis. Jis yra auk§¦iausias d¨iaugsmo subjektas, kiekvienos
gyvos btyb¢s draugas ir kaip visos esaties savininkas i§laiko visas
gyv sias btybes. Karalius gali aprpinti savo pavaldinius, nes
viskas priklauso jam. Kaip galima tapti vis¤ gyv¤j¤ btybi¤
draugu, jei nesi savininkas. Reikia tai suprasti: K‚‰†a yra d¨iaugsmo
subjektas, gyv¤j¤ btybi¤ draugas ir visos esaties savininkas. Jei tai
suprantate, vadinasi, suprantate visk .
yasmin vijŠnate sarvam evam vijnŠƒtam bhavati
[ÀMu†ˆaka Upani‰adaÐ 1.3]
Jei tik suvoksite K‚‰† remdamiesi §iomis trimis formul¢mis, js¤
¨inios taps tobulos. Daugiau nieko nereikia. Ta¦iau ¨mon¢s nenori
to pripa¨inti: ÀKod¢l viskas turi priklausyti K‚‰†ai? Kod¢l ne Hitleriui ar Niksonui . . . Ð Ir taip vyksta iki §iol. Tod¢l mes niekaip negalime i§spr¡sti savo problem¤. Jei £sis moninsite §ias tris tiesas, js¤
¨inojimas taps tobulas. Bet js nenorite to pripa¨inti Ä js¤ protas
tuojau ras daugyb¡ prie§taravim¤, trukdan¦i¤ jas suprasti. Tai ir yra
vis¤ problem¤ prie¨astis. ÀBhagavad-gŒtojeÐ [5.29] ai§kiai pasakyta:
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bhoktƒra„ yajŠa-tapasƒm
sarva-loka-mahevaram
suh‚da„ sarva-bhtƒnƒm
jŠƒtvƒa mƒ„ antim ‚cchati
[ÀI§min¦iai, kurie suvok¢, kad A§ Ä galutinis auk¤ ir askezi¤ objektas, vis¤ planet¤ ir pusdievi¤ Auk§¦iausiasis Vie§pats ir geranori§kas vis¤ gyv¤j¤ btybi¤ draugas, pakyla vir§ materiali¤ kan¦i¤.Ð]
Bet mes nenorime su tuo sutikti. Mes sugalvojame savus valdininkus, draugus ir d¨iaugsmo subjektus, kurie ima kariauti tarpusavyje. Taip vyksta visame pasaulyje. Ta¦iau jei suteiksime ¨mon¢ms
¨ini¤ ir jie jas priims, pasaulyje £sigal¢s taika Ä ƒntim ‚cchati. Tai yra
tikrasis i§prusimas. S ¨iningas ¨mogus vadovaujasi §iuo principu ir
niekada nesakys : ÀTai priklauso man.Ð Jis ¨ino, kad viskas priklauso K‚‰†ai ir turi bti panaudota Jo tarnystei. Tai yra s ¨iningumas.
·tai pavyzd¨iui, §is pie§tukas yra mano ir etiketo taisykl¢s reikalauja . . . Mano mokiniai klausia: ÀAr galima pasiskolinti js¤ pie§tuk ?Ð ÀTaip, pra§om.Ð
Taigi jei ¨inau, kad viskas priklauso K‚‰†ai, kaip galiu k nors
imti be Jo leidimo. Tai bt¤ nes ¨ininga. Tokia yra ¨inojimo esm¢.
Kas to nesupranta, tas yra nei§man¢lis. Kvailys. Kvailas ¨mogus ir
£vykdo nusikaltim . Nusikalt¢liai yra kvailiai. Jie nusi¨engia £statymui d¢l nei§manymo. Taigi nei§manymas n¢ra palaima, ta¦iau problema ta, kad ten, kur jis laikomas palaima, kvaila bti protingu.
Pasaulis paskend¡s nei§manyme, bet visus tai tenkina. Kalbos apie
K‚‰†os s mon¡ daugumai ¨moni¤ ne prie §irdies. Jei pasakysiu, kad
Àviskas priklauso K‚‰†ai ir tai ne js¤Ð, jums vargu ar patiks. [Visi
juokiasi.] ·tai jums £rodymas Ä ne¨inojimas yra palaima.
Savo kalbomis mes rizikuojame £¨eisti ¨mones. Be to, jie pamanys, kad esame kvailiai. Jei pasakysiu turtingam ¨mogui Ä ÀJs¤
turtai jums nepriklauso, jie priklauso K‚‰†ai, tod¢l panaudokite juos
Jam,Ð Ä mano ¨od¨iai j£ papiktins.
upadeo hi mrkhƒnƒm
prakopƒya na antaye
ÀNenaud¢liai pyksta, kai bandai juos pamokyti.Ð Tod¢l mes kreipiam¢s £ juos kaip elgetos: ÀGerbiamas pone, js toks nuostabus
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¨mogus! A§ esu varg§as sannyƒsis ir noriu pastatyti §ventykl . Gal
gal¢tum¢te paaukoti §iam kilniam tikslui.Ð Tada jis pagalvoja: ÀK
gi, reikia §iam elgetai paaukoti.Ð [Visi juokiasi.] Bet jei pasaky¦iau:
ÀPone, turite milijonus doleri¤, bet §ie pinigai yra K‚‰†os. Atiduokite juos man, nes a§ esu K‚‰†os tarnas,Ð Ä tuomet jis . . . [Susirinkusieji
juokiasi.] Na, jam tikrai nepatikt¤. O jei kreip¦iausi £ j£ kaip elgeta,
galbt jis ir paaukot¤. Jei pasaky¦iau jam ties , jis neduot¤ n¢ skatiko. [V¢l visi juokiasi.] Nor¢dami £tikinti ¨mog¤ mes kreipiam¢s £ j£
kaip elgetos, bet mes nesame elgetos. Mes Ä K‚‰†os tarnai. Mums
nieko i§ niekieno nereikia, nes mes ¨inome, kad K‚‰†a viskuo mus
aprpins. Tokia yra ¨inojimo esm¢. Pavyzd¨iui, kai vaiko rankose
atsiduria §imto doleri¤ vert¢s ¦ekis, mes bandome j£ atgauti pataikaudami: ÀGeras vaikas. Ar nori saldainio? ·tai tau saldainis, o tu
man atiduok §£ daik¦iuk . Kam tau jis.Ð Ir vaikas sutinka: ÀGerai,
imk.Ð Ledinukai po kelis centus labai skans . . . Mums tenka griebtis §ios gudryb¢s. Kod¢l? Tod¢l, kad u¨ K‚‰†os pinig¤ pasisavinim
tas ¨mogus keliaut¤ £ pragar , o gav¡ i§ jo ka¨kiek pinig¤, suteiktume jam galimyb¡ prisid¢ti prie K‚‰†os s mon¢s.
Bobas: Ir tada jis nekeliaus £ pragar ?
rŒla Prabhupƒda: Ne. Js j£ i§gelb¢site, nes bus £skaitytas kiekvienas K‚‰†ai paaukotas centas: ÀO, §is ¨mogus paaukojo K‚‰†ai
cent .Ð Tai ajŠƒta-suk‚ti [nes moningai atliekama atsidavimo Vie§pa¦iui tarnyst¢]. Dauguma ¨moni¤ neturi dvasini¤ ¨ini¤, tod¢l
§ventieji stengiasi jiems pamokslauti ir suteikti galimyb¡ pasitarnauti K‚‰†ai. Tokia §ventojo pareiga. Bet jei paaukotus pinigus jis
i§leid¨ia savo poreikiams, jis keliaus £ pragar . Tada jis ne §ventasis,
o suk¦ius. Nusikalt¢lis. Jis negali leisti jam paaukot¤ pinig¤ savo
malonumui.
Bobas: A§ galvoju apie savo pa¨£stamus, kurie n¢ra K‚‰†os bhaktai.
rŒla Prabhupƒda: K‚‰†a Ä tai Dievas.
Bobas: Jie ma¨ai k te¨ino apie Diev , ta¦iau yra s ¨iningi ir nesik¢sina £ svetim turt . Jie stengiasi bti s ¨iningi kit¤ at¨vilgiu.
rŒla Prabhupƒda: Taip, jie nevagia i§ kit¤ ¨moni¤, bet vagia i§
K‚‰†os.
Bobas: Vadinasi, jie tik i§ dalies s ¨iningi?
rŒla Prabhupƒda: Ne, nes ¨iningi. Jei ¨mogus nesupranta, kad
viskas priklauso K‚‰†ai jis negali bti s ¨iningas.
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Bobas: A§ ¨inau . . . Vienaip ar kitaip, tie ¨mon¢s . . . Kiti gal¢t¤
pavogti, bet niekada to nedaryt¤. Manau, d¢l to jie verti ka¨ko gero.
rŒla Prabhupƒda: Bet jei ¨mogus mano, kad jis nevagia, tai dar
nerei§kia, kad jis n¢ra vagis. Viskas priklauso K‚‰†ai, tod¢l, jei jis
ka¨kuo naudojasi, vadinasi, jis vagia.
Bobas: Bet juk jo negalima lyginti su tikru vagimi?
rŒla Prabhupƒda: Gal js ir ne¨inote, kad §is pledas yra mano, bet,
jei j£ pasisavinsite, bsite vagis.
Bobas: Bet kai pats ¨inai, kad vagi, ar tai ne didesnis nusikaltimas?
Juk tai ne tas pats, kas paimti daikt , kai manai, jog jis niekieno.
rŒla Prabhupƒda: Bet tai irgi vagyst¢, nes viskas ka¨kam priklauso, o js imate nepasiklaus¡. Galbt js ir ne¨inote, kam priklauso, bet ka¨kam tai priklauso Ä kitaip negali bti. Tai yra tikrasis
¨inojimas. Kartais pakel¢se guli palikta brangi statybin¢ technika
ir med¨iagos Ä tai valstybinis turtas keliams remontuoti ar elektros
kabeliams tiesti. Ka¨kas gali pagalvoti: ÀKaip man pasisek¢! Tokie
daiktai m¢tosi! Mielai juos priglausiu.Ð Ar tai ne vagyst¢?
Bobas: Vagyst¢.
rŒla Prabhupƒda: ¸mogus ne¨ino, kad tie daiktai Ä valstyb¢s, bet,
jei juos paima, yra vagis. Jis bus suimtas ir nubaustas. Viskas, kad ir
k paimtum¢m . . . Pavyzd¨iui, rie§ku¦ios up¢s vandens. Ar up¢ priklauso jums?
Bobas: Ne.
rŒla Prabhupƒda: Vadinasi, jei geriate, vagiate. Ne js sukr¢te
up¡. Js ne¨inote, kam ji priklauso, ta¦iau ai§ku, kad ne jums. Tod¢l,
nesvarbu, kad ne¨inote, kam up¢ priklauso, jei geriate jos vanden£,
esate vagis. Js galvojate, kad esate s ¨iningas ¨mogus, o i§ tikr¤j¤ vagiate. Mes turime prisiminti K‚‰† : ÀK‚‰†a, Tu visk sukrei,
duok man atsigerti.Ð Tada bsime s ¨iningi. Bhaktai visada galvoja
apie K‚‰† . Kad ir k bedaryt¤, jie visada atsimena, kad viskas priklauso Jam. Tai yra tikrasis s ¨iningumas. Ne£sis monin¡s K‚‰†os
¨mogus yra vagis, suk¦ius, pl¢§ikas. Jis neturi ger¤ savybi¤. Jis n¢ra
nei s ¨iningas, nei i§mintingas, jis yra ¨emo lygio. Tai ne dogmos.
Tai faktas. [Neilga pauz¢.] Ar dabar ai§ku, kas yra ¨inios ir kas yra
s ¨iningumas?
Bobas: Ka¨kuria prasme taip.
rŒla Prabhupƒda: Yra dar ir kita prasm¢? [Bobas juokiasi.] Sakote,
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kita prasm¢ . . . Na tai d¢stykite savo pozicij ! [Bobas v¢l juokiasi.
Juokiasi ir rŒla Prabhupƒda.]
Ar gali bti kitaip? Niekas negali nugin¦yti ms¤ filosofijos.
Mes tuo £sitikinome. Tod¢l mes sakome visiems: ÀTurite klausim¤?Ð
K‚‰†a visada mus saugo, tod¢l did¨iausiose auditorijose daugyb¢je
§ali¤ po paskaitos visada klausiu: ÀAr turite klausim¤?Ð
Bobas: Dabar neturiu.
rŒla Prabhupƒda: Londone tur¢jome . . . Kiek dien¤ vyko paskaitos? . . . Kaip vadinasi ta vieta? Konveiholas?
Bhaktas: Dvylika dien¤. Taip, Konveiholas.
rŒla Prabhupƒda: Po kiekvienos programos klausdavau: ÀTurite
klausim¤?Ð
Bobas: Ir daug bdavo klausim¤?
rŒla Prabhupƒda: O taip! Daugyb¢ kvail¤ klausim¤! [Visi juokiasi.]
Bobas: O k rei§kia ÀkvailasÐ?
rŒla Prabhupƒda: Kvailas yra tas, kuris nieko nei§mano.
Sve¦ias: Prabhupƒda, turiu asmenin£ klausim ?
rŒla Prabhupƒda: Taip.
Sve¦ias: Neseniai Kalkutoje buvo surengta savait¢s protesto akcija
prie§ ¨iaur¤ elges£ su gyvnais.
rŒla Prabhupƒda: Mmm . . . [Nusijuokia.] ·tai jums dar vienas kvailumo pavyzdys. Jie skelbia, kad kovoja su ¨iauriu elgesiu, o laiko
tkstan¦ius skerdykl¤. Suprantate? Tai kvaila. Jie kankina gyvnus
ir kuria bendrij . . . ·utv¢ vagi¤ oficialiai pasivadina ÀGoodman and
companyÐ [ÀGerasis ¨mogus ir kompanijaÐ]. Ar mat¢te kada tokias
i§kabas?
Girirƒja: Vakar sak¢te, kad dvasinis mokytojas ken¦ia u¨ savo mokini¤ nuod¢mes. K js turite omenyje sakydamas Ànuod¢m¢sÐ?
rŒla Prabhupƒda: ·tai js dav¢te £¨ad laikytis keturi¤ reguliuojan¦i¤j¤ princip¤ ir, jei j£ sulau¨ote, padarote nuod¢m¡. Jei duodate
pa¨ad ir j£ sulau¨ote, nusidedate. Viskas labai paprasta: jei netesite
duoto ¨od¨io ir darote nes mones, esate nusid¢j¢lis. Ar ne taip?
Girirƒja: Taip. Bet yra dalyk¤, kuriuos privalome atlikti . . .
rŒla Prabhupƒda: Hm-m?
Girirƒja: Yra dalyk¤, kuriuos turime daryti, nes pa¨ad¢jome, bet,
kad ir kaip stengiam¢s, nesugebame j¤ deramai atlikti.
rŒla Prabhupƒda: Kaip suprasti? Stengiat¢s ir negalite? Kod¢l?
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Girirƒja: Na, negaliu d¢mesingai kartoti mantros. Bna, kad nuo§ir-

d¨iai bandau, ta¦iau . . .
rŒla Prabhupƒda: Tai Ä ne nusi¨engimas. Jei stengiat¢s, bet d¢l

patirties trkumo nepasiseka, js Ä nekaltas. Js steng¢t¢s. ÀrŒmadBhƒgavatamÐ pasakyta . . . Jeigu bhaktas i§ vis¤ j¢g¤ stengiasi, bet
jam nepavyksta, K‚‰†a jam atleid¨ia. ÀBhagavad-gŒtojeÐ [9.30] taip
pat sakoma:
api cet su-durƒcƒro
bhajate mƒm ananya-bhƒk
sƒdhur eva sa mantavya‹
Kartais seni £pro¦iai nevalia priver¦ia mus padaryti kvailyst¡, nes,
¨mon¢s sako, £pratimas Ä antrasis prigimimas. Bet tai nerei§kia, kad
mokinys yra niekam tik¡s. Vis d¢lto jis tur¢t¤ atgailauti u¨ tai ir
stengtis nesuklupti kit syk£. Bet k padarysi, £pratimas Ä antrasis
prigimimas. Kartais nepaisant vis¤ pastang¤ patenki £ mayos sp stus, nes ji labai stipri. Tai atleistina. K‚‰†a atleid¨ia. Bet Jis neatleid¨ia tiems, kurie nusi¨engia s moningai. Tas, kuris galvoja: ÀA§ esu
bhaktas. A§ kartoju mantr ir ji mane apsaugos,Ð Ä i§ ties¤ smarkiai
nusideda.

8
K‚‰†os s mon¢s
tobulinimas

Springfildas, Naujasis D¨ersis, 1972 m. bir¨elio 12 d.
Brangus Prabhupƒda,
Nuolankiai Jums lenkiuosi.
Da¨nai lankausi pas Niujorko §ventyklos bhaktus ir tikiuosi, kad
§ie puiks ¨mon¢s ir i§kils Dievo tarnai pad¢s man tobul¢ti K‚‰†os
s mon¢s kelyje. Mano su¨ad¢tin¢ taip pat ateina £ §ventykl ir prad¢jo kartoti mantr . Iki tol, kai para§iau jai i§ Indijos, ji ni¦nieko ne¨inojo apie K‚‰†os s mon¡. “treya ’‰i pakviet¢ mus £ savo namus,
kad pamatytume, kaip atrodo idealus §eimyninis gyvenimas.
Baland¨io pabaigoje tarnavimo Taikos korpuse baigties proga
lankiausi Bomb¢juje. Man pasisek¢ Ä truput£ susirgau ir d¢l to tur¢jau progos pabti net por savai¦i¤. Susipa¨inau su bhaktais i§
D¨uhu. Gaila, kad prasilenk¢me Ä js vos prie§ penkias dienas
buvote i§vyk¡s i§ Bomb¢jaus.
Ma¨ai k suprantu, bet mano §irdis linksta prie K‚‰†os s mon¢s
ir, tikiuosi, kad kada nors tvirtai ¨engsiu §iuo keliu.
Nekantriai laukiu, kada “treya ’‰is papasakos man apie Los
And¨elo §ventykl ir tikiuosi netrukus i§vysti Jus Niujorke.
65
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Esu labai d¢kingas Jums u¨ man parodyt gerum , nors visi§kai
jo nenusipelniau.
Nuo§ird¨iai Js¤,
Bob Cohen

A. C. Bhaktivedanta Svamis
ISKCON, Los And¨elas
1972 m. bir¨elio 16 d.
Bobui Cohenui
Springfildas, Naujasis D¨ersis
Brangus Bobai,
Siun¦iu jums savo palaiminimus, Bobai. A¦i u¨ lai§k . Labai
malonu gird¢ti apie js¤ jausmus. D¨iugu, kad bendraujate su
bhaktais. Esate geras, protingas ir gerai i§aukl¢tas jaunuolis, tod¢l
neabejoju, kad netrukus gausite visus K‚‰†os palaiminimus ir
K‚‰†os s mon¢ pad¢s jums tapti laimingu. ¸mogus tobul¢ja K‚‰†os
s mon¢s kelyje, kai savo noru atsisako prisiri§im¤ prie materialios
gamtos, mƒyos. Toks atsi¨ad¢jimas vadinamas tapasya. Ta¦iau mes
nepritariame beprasmi§koms askez¢ms. Kiekvienas filosofin¢s ir
mokslin¢s m stysenos ¨mogus, koks esate js, pirmiausia tur¢t¤
i§siai§kinti, kas yra transcendentin¢s ¨inios. Jei £gysite dvasines
¨inias, savaime imsite praktikuoti tapasy ir spar¦iai tobul¢ti dvasiniame kelyje. Taigi tas, kuris nori pasiekti gyvenimo tobulum ,
pirmiausia turi £gyti ¨inias. Tod¢l patariu kasdien, kai tik galite,
skaityti ms¤ knygas ir stengtis visais aspektais suprasti ms¤ filosofij bei diskutuoti apie j su Niujorko §ventyklos bhaktais. Taip
pama¨u i§siugdysite tik¢jim , o js¤ nuo§irdumas ir atsidavimo
Vie§pa¦iui tarnyst¢ pad¢s jums tobul¢ti.
Norint £gyti i§minties, svarbiausia ir vienintel¢ s lyga Ä tik¢ti
manimi ir K‚‰†os s mon¢s metodu. Jei yra tik¢jimas, atsiras ir suvokimas. Kuo giliau suprasite ms¤ filosofij , tuo atgrasesn¢s jums
taps iliuzin¢s energijos pagundos. Ir kai savo noru atsiribosite nuo
vis¤ materialaus pasaulio prisiri§im¤, s¢km¢ jums bus garantuota.
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Manau, kaip tik dabar bhaktai spausdina ms¤ pokalbi¤ Mƒyƒpure £ra§us ir ketina i§leisti knyg ÀTobuli klausimai, tobuli atsakymaiÐ. Kai tik ji bus i§leista, atsi¤siu jums egzempliori¤. Vykdamas
£ Ratha-yƒtros festival£ Londone dviem ar trim dienom u¨suksiu £
Niujork . Dar negaliu pasakyti kada, bet grei¦iausiai pirmosiomis
liepos dienomis. Jei palaikysite ry§£ su Bali Mardana, jis jums prane§
tiksli mano atvykimo dat . Man bt¤ malonu v¢l pasimatyti su
jumis Niujorke. Jei turite koki¤ klausim¤, gal¢tume juos aptarti.
Linkiu jums geros sveikatos ir puikios nuotaikos.
Visada jums gero linkintis
A. C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupƒda

9
Ateities pasirinkimas
Niujorkas, JAV, 1972 m. liepos 4 d.
Bobas: A¦i jums u¨ §ilt lai§k . Gavau j£ ma¨daug prie§ savait¡.
rŒla Prabhupƒda: Js esate labai sumanus jaunuolis, tod¢l pasi-

stenkite suprasti ms¤ filosofij . Tai labai svarbu. ¸mon¢s §vaisto energij jusliniams malonumams. Jie ne¨ino, kas j¤ laukia kit
gyvenim . Po mirties mes toliau gyvename, bet dauguma ¨moni¤
nieko apie tai ne¨ino. Dabartinis gyvenimas yra pasiruo§imas bsimam gyvenimui, bet ¨mon¢s to ne¨ino. ·iuolaikin¢ §vietimo sistema, Ä n¢ vienas universitetas, Ä negali suteikti dvasini¤ ¨ini¤, §ioje
srityje jie yra visi§kai bej¢giai. Ms¤ knas kinta kiekvien akimirk Ä tai patvirtina ir medicinos mokslas. Numirus §iam knui,
tur¢sime persikelti £ kit . Kaip pereiname £ kit kn ? Koks jis bus?
·iuos klausimus galime i§siai§kinti. Pavyzd¨iui, ¨mogus studijuoja
in¨inerij ar medicin ir jis ¨ino, kad i§laik¡s egzaminus taps in¨inieriumi ar gydytoju. Lygiai taip, priklausomai nuo to, kaip gyvename §£ gyvenim , pelnysime tam tikr pad¢t£ kit gyvenim .
Barbara [Bobo ¨mona]: Ar galime patys nuspr¡sti, kuo norime bti?
rŒla Prabhupƒda: Taip. ·tai mes nusprend¢me gr£¨ti pas K‚‰† .
Toks ms¤ sprendimas Ä nes norime gr£¨ti namo, atgal pas Diev .
Jei norite £gyti ger i§silavinim , nusprend¡ tapti gydytoju ar in¨inieriumi, js siekiate §io tikslo ir mokot¢s, kad £gytum¢te kvalifi69
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kacij . Taip pat galite nutarti, k veiksite kit gyvenim . Jei patys
nenuspr¡site, u¨ jus nuspr¡s materialioji gamta.
Barbara: Ar gali bti, kad praeit gyvenim tur¢jau K‚‰†os s mon¡
ir tod¢l dabar v¢l susidriau su K‚‰†os s mone?
rŒla Prabhupƒda: Kai bhaktas visa §irdimi nusilenkia K‚‰†ai, jis
nebegr£¨ta £ material¤j£ pasaul£. Ta¦iau jei jo §irdyje teb¢ra yd¤, jam
tenka ¦ia sugr£¨ti, bet jis gimsta geroje §eimoje. ucŒnƒ„ rŒmatƒ„
gehe yoga bhra‰‡o 'bhijƒyate: ÀJogas, kuriam nepavyko pasiekti tobulumo, gimsta religingoje arba aristokrati§koje §eimoje.Ð Dievas
¨mog¤ apdovanojo intelektu, tod¢l jis gali pasirinkti savo ateit£. Tik
¨mogus turi §i galimyb¡. Gyvnas neturi geb¢jimo priimti sprendim , ta¦iau mums suteikta apgalvoto pasirinkimo galimyb¢. Jei
elgsiuosi taip Ä s¢km¢ man garantuota, o jei kitaip Ä nieko nepe§iu.
Mes turime galimyb¡ rinktis ir privalome ja pasinaudoti. Privalome i§siai§kinti, koks yra gyvenimo tikslas ir atitinkamai elgtis. Tuo
¨moni¤ visuomen¢ ir skiriasi . . .
Barbara: Ar Js kada nors mat¢te K‚‰† ?
rŒla Prabhupƒda: Taip.
Barbara: I§ tikr¤j¤?
rŒla Prabhupƒda: Matau J£ kasdien, kiekvien akimirk .
Barbara: Bet ne materialiu pavidalu?
rŒla Prabhupƒda: Jis neturi materialaus pavidalo.
Barbara: Bet §ventykloje yra paveiksl¤ su K‚‰†os atvaizdu . . .
rŒla Prabhupƒda: Tai ne materialus pavidalas. Jums atrodo, kad Jo
knas materialus, nes js¤ reg¢jimo jusl¢s, js¤ akys yra materialios. Materialus reg¢jimas neleid¨ia jums i§vysti dvasin¢s formos.
Tod¢l i§ begalin¢s malon¢s K‚‰†a apsirei§kia tokiu pavidalu, kur£
mes gal¢tume matyti. Ta¦iau tai nerei§kia, kad jo knas Ä materialus. Tarkime, pas jus, i§reik§damas savo malon¡, sutiko u¨sukti prezidentas. Tai nerei§kia, kad £¨eng¡s £ js¤ namus jis nusileido iki
js¤ pad¢ties. Jis tiesiog pamalonino jus savo vizitu, bet js¤ pad¢tys i§ esm¢s skiriasi. Taip ir K‚‰†a. Kadangi materialiomis akimis
mes negalime reg¢ti K‚‰†os, Jis maloningai apsirei§kia mums per
paveikslus ar med¨io bei akmens skulptras. K‚‰†a nesiskiria nuo
Savo atvaizdo paveiksle ar Jo pavidal £knijan¦ios skulptros, nes
viskas, kas egzistuoja, yra K‚‰†os.
Barbara: Kas atsitinka su ms¤ siela, kai mir§tame?
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rŒla Prabhupƒda: Ji gauna kit kn .
Barbara: I§ karto?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Tai tarsi persikraustymas £ kit but . Pir-

miausia js susirandate but , o tada palik¡ sen j£ persikraustote.
Barbara: Tai mes galime ¨inoti i§ anksto kok£ kn gausime?
rŒla Prabhupƒda: Taip, jei esate tinkamai pasireng¡s. Prie§ingu
atveju viskuo pasirpins materialioji gamta. Turintieji tikr sias
¨inias ¨ino, kas j¤ laukia, o tiems, kurie j¤ neturi, teks paklusti
materialiosios gamtos j¢goms. Jei js to ne¨inote, vadinasi, nepasireng¢te kitam gyvenimui. Tai, apie k atsitiktinai pagalvosite mirties akimirk , ir nulems js¤ nauj kn . Js¤ s mon¢s lygis
nulems, koks bus js¤ naujas knas, o j£ suteiks materialioji gamta.
Barbara: O k duoda mantros kartojimas?
rŒla Prabhupƒda: Paklauskite vaikin¤ [rodo ranka £ bhaktus]. Jie
jums paai§kins.
Bobas: Js sakote, kad K‚‰†a visk valdo. Kaip Jis valdo tuos, kurie
Jam nenusilenkia?
rŒla Prabhupƒda: Per mƒy . Taip, kaip §al£ valdo vyriausyb¢. Karalyst¡ valdo karaliaus ministrai.
Bobas: O bhaktus?
rŒla Prabhupƒda: Kaip ¨mogus, kuris rpinasi savo mylimaisiais.
Jei turite vaik ir j£ mylite, jo paties labui kontroliuojate jo gyvenim ,
jo poelgius. Jei jis ki§a rank £ ugn£, js sakote: Àbrangusis, neliesk Ä
nudegsi.Ð Tod¢l bhaktas niekada nei§klysta i§ teisingo kelio, nes jam
kiekvien akimirk vadovauja K‚‰†a. O u¨ tuos, kurie nei§siugd¢
K‚‰†os s mon¢s, atsakinga mƒyƒ ir ji, kaip jau jums ¨inoma, gerai
atlieka savo darb .
Bobas: Ar man bei kitiems ¨mon¢ms mirties laikas jau numatytas
dar prie§ mums gimstant? Ar man gimus mano gyvenimo trukm¢
jau yra nulemta?
rŒla Prabhupƒda: Taip.
Bhaktas: Ir niekas negali nieko pakeisti?
rŒla Prabhupƒda: Niekas, i§skyrus K‚‰† .
Bhaktas: Tai ir savi¨udyb¢ yra ¨mogaus lemtis?
rŒla Prabhupƒda: Ne, ¨mogus gali padaryti tok£ pasirinkim , nes
jam duota tam tikra laisv¢. Savi¨udyb¢ n¢ra natrali, ji prie§tarauja gamtos d¢sniams. Bet kadangi mums suteikta §iokia tokia pasi-
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rinkimo laisv¢, mes galime pasirinkti tai, kas prie§tarauja gamtai.
Kalinys negali laisvai i§eiti i§ kal¢jimo, kol nesibaig¢ jo bausm¢s
laikas, ta¦iau jis gali nusi¨engdamas £statymui pab¢gti. Tokiu atveju
jo laukia dar vienas laisv¢s at¢mimo terminas. Kalinys negali pats
i§eiti i§ kal¢jimo. Jei jam pavyksta pab¢gti, tai rei§kia, kad jis padaro
dar vien nusikaltim . Jis bus suimtas ir jo kal¢jimo laikas prat¡stas, t.y. jis bus grie¨¦iau nubaustas. Taigi §itaip likimo nepakeisi. Jei
taip pasielgsime, dar labiau kent¢sime. Bet jei mes £sis moniname
K‚‰† , Jis gali pakeisti ms¤ lemt£. Ne mes j kei¦iame, o K‚‰†a.
Jis sako: aha„ tvƒ„ sarva-pƒpebhyo mok‰ayi‰yƒmi Ä ÀA§ apsaugosiu
tave.Ð Jis kei¦ia ms¤ likim ms¤ labui.
Egzistuoja dviej¤ kategorij¤ ¨mon¢s: bhaktai ir ne bhaktai [tie,
kurie nenusilenkia K‚‰†ai]. Ne bhaktus valdo materialioji gamta, o
bhaktams tiesiogiai vadovauja Pats K‚‰†a. Stambaus verslininko
£mon¢je dirba daug darbuotoj¤, kuriuos pri¨iri £vairi¤ skyri¤ vir§ininkai. Jis vadovauja darbuotojams netiesiogiai per paskirtus vir§ininkus, ta¦iau savo namuose vaikais jis rpinasi pats. Abiejais
atvejais vald¨ia yra jo rankose.
Lygiai taip valdo Dievas. Kai ¨mogus tampa bhaktu, j£ imasi tiesiogiai globoti Dievas, o ne bhaktas priklauso nuo Vie§paties £galiotos mƒyos. Vis d¢lto nei vienu, nei kitu atveju jis n¢ra laisvas.
Kiekvienas §alies pilietis yra kontroliuojamas §alies vyriausyb¢s. Jei
jis laikosi £statym¤, j£ kontroliuoja civilin¢s saugos ¨inybos, jei ne Ä
tada patenka £ teismini¤ institucij¤ akirat£. Tod¢l ¨mogus negali
teigti es s nepriklausomas. Tai tiesiog ne£manoma. Visi esame valdomi. Ir tas, kuris teigia Àa§ nuo niekieno nepriklausauÐ, tiesiog
prasilenkia su sveiku protu, yra pami§¢lis. Visi esame priklausomi. Yra tik dvi galimyb¢s: paklusti Dievui arba Jo £galiotai mƒyƒi.
Jei jus valdo mƒyƒ, js tu§¦iai praleid¨iate gyvenim . Js gyvenimas
po gyvenimo gimstate materialiame pasaulyje pakeisdamas materialius knus. Ta¦iau jei pasirenkate Dievo vadovavim , palik¡ §£
kn , gr£§ite namo, atgal pas Diev . Tokiu atveju js¤ gyvenim
vainikuoja s¢km¢. Js nesate laisvas Ä tai ne£manoma. Tai suprasti ir yra i§mintis. ÀBhagavad-gŒtojeÐ pasakyta: bahnƒ„ janmanƒm
ante jŠƒnavƒn mƒ„ prapadyate. ÀPo daugyb¢s gyvenim¤, praleist¤
klaid¨iojant ir ie§kant tiesos, ¨mogus nusilenkia Man.Ð Vƒsudeva‹
sarvam iti: ÀK‚‰†a, Tu esi bties esm¢, tod¢l at¢jau pas Tave. Neat-
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stumk man¡s, nes visa siela Tau nusilenkiau. Vadovauk man. Noriu,
kad Tu btum mano valdovas. A§ ilgai leidausi valdomas £vairi¤
nenaud¢li¤ Ä ir kas i§ to? A§ leidausi valdomas jusli¤ ir tarnavau
vadinamajai §eimai, visuomenei, valstybei, tautai, tarnavau §unims.
Bet a§ netapau laimingu. Dabar prareg¢jau ir noriu, kad Tu btumei mano valdovas. U¨uot tarnav¡s §uniui, a§ renkuosi tarnyst¡
Dievui.Ð Tokia K‚‰†os s mon¢s esm¢. Ar neteko matyti ¨mogaus,
kuriam vadovauja §uo? ·uo sustoja gatv¢je kada nori, tu§tinasi, o
¨mogus kantriai laukia. Argi ne taip? ·uo tu§tinasi ir §lapinasi, o jo
À§eimininkasÐ tuo metu galvoja: ÀA§ Ä jo §eimininkas.Ð Bet i§ ties¤
jis tarnauja savo §uniui. Taip veikia mƒyƒ: jis pats tarnauja §uniui,
bet mano es s jo §eimininkas. Be K‚‰†os s mon¢s sunku t suprasti.
Akivaizdu, kad §uo tapo ¨mogaus valdovu, bet ¨mogus laiko save
§eimininku. K manote js? Ar ne §uo vadovauja ¨mogui?
Bobas: Taip, §uo.
rŒla Prabhupƒda: Ta¦iau ¨mogus £sivaizduoja, kad jis yra §uns §eimininkas. Ved¡s vyras tarnauja savo ¨monai, vaikams, netgi savo
tarnams Ä prakti§kai visiems, Ä bet jis mano: ÀA§ esu ¦ia §eimininkas.Ð Prezidentas Niksonas galvoja, kad jis yra §alies §eimininkas,
bet ir jis yra priklausomas. Jo tarnai Ä visuomen¢, gali j£ nuversti bet kuri akimirk . Kai jam buvo suteikiamos prezidento galios,
jis ¨ad¢jo: Àa§ i§tikimai jums tarnausiuÐ ir Àa§ bsiu js¤ tarnasÐ,
tod¢l ¨mon¢s ir i§rinko j£: ÀGerai, bk ms¤ prezidentas.Ð Dabar
jis v¢l pra§o: ÀRinkite mane v¢l!Ð Tai rei§kia, kad jis tarnas, bet jis
mano, kad yra valdovas. ·tai kokia situacija. Mƒyƒ. ¸mogus, pakliuv¡s £ mƒyos pinkles, manosi es s §eimininkas, bet i§ ties¤ yra tarnas.
Bhaktas ¨ino, kad jis yra ne §eimininkas, o tarnas. Toks yra skirtumas tarp mƒyos ir realyb¢s. Bhaktas bent jau ¨ino, kad yra tarnas. Kai
tarnas pradeda manyti es s §eimininkas, jis gyvena iliuzijoje, bet kai
jis suvokia, kad yra tarnas, pasiekia i§sivadavim , mukti, nes i§sivaduoja i§ klaidingos savimanos pan¦i¤. Pam stykite apie tai. Dievo
tarno niekada neu¨valdo iliuzin¢s mintys, nes jis ¨ino savo tikr j pad¢t£. Svarpena vyavasthiti‹. Mukti, i§sivadavimas, Ä tai suvokti
savo natrali pad¢t£. A§ esu tarnas. Ir jei a§ suvokiu, kad esu tarnas,
vadinasi, esu laisvas. Jei ¨mogus £sivaizduoja, kad yra §eimininkas,
jis n¢ra laisvas. Jis yra vergas. Toks esminis skirtumas tarp s lygotos
ir laisvos bties.
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K‚‰† £sis monin¡ bhaktai laiko save Dievo tarnais, tod¢l yra
laisvi. Jiems nereikia siekti i§sivadavimo Ä jie jau i§sivadav¡, nes
gr£¨o £ savo prigimtin£ bv£. Jie ¨ino, kad yra tarnai, o visi kiti
¨mon¢s £sivaizduoja es ¨em¢s valdovai. Tai Ä iliuzija. Js niekada jokiomis aplinkyb¢mis netapsite valdovais, nes js¤ prigimtis Ä tarnauti. Kai tik imame laikyti save valdovais, paklivame
£ mƒyos sp stus. Bet jei savo valia nusilenkiame auk§¦iausiajam
valdovui, tu¦tuojau i§sivaduojame. Bhaktui nereikia siekti i§sivadavimo Ä kai tik jis nusilenkia K‚‰†ai ar Jo atstovui, jis savaime
i§sivaduoja.
Bobas: Prabhupƒda, kai kurie Dievo keli pasirink¡ ¨mon¢s, pavyzd¨iui, ÀJ¢zaus vaikaiÐ, sako, kad juos veda Kristus. Ar tai £manoma?
rŒla Prabhupƒda: Taip, bet jie, kaip ir kiti krik§¦ionys, i§ tikr¤j¤
neseka Kristumi. J¢zus sako: ÀNe¨udykÐ, bet jie ¨udo. Ar tai sekimas Kristumi? Vien ¨od¨iai Àa§ seku KristumiÐ nieko nerei§kia.
Reikia laikytis jo £sakym¤. Ar galima save laikyti J¢zaus Kristaus
pasek¢ju, jei nevykdai Jo £sakym¤? Dabar niekas nesilaiko Kristaus
¨od¨i¤. Tai, k jie kalba, neatitinka Kristaus mokymo. Retas kuris
krik§¦ionis i§ ties¤ vadovaujasi J¢zumi Kristumi. J¢zus Kristus pasireng¡s juos vesti, bet niekas nenori juo sekti. Jie mano, kad Kristus pasira§¢ sand¢r£, kuriuo prisiima visas j¤ nuod¢mes. ·tai ir visa
j¤ filosofija. Jie gali daryti nuod¢mes, nes varg§as J¢zus Kristus jas
i§pirks. Tokia j¤ religija. D¢l to Kristaus pasek¢jai ir sako: ÀMs¤
religija yra tobula. J¢zus Kristus savo gyvybe i§pirko visas ms¤
nuod¢mes.Ð Ar taip teisinga? Jie nejau¦ia J¢zui Kristui jokio gailestingumo. Jis paaukojo gyvyb¡ u¨ ms¤ nuod¢mes, tai kod¢l mes
jas v¢l darome? Ms¤ nuod¢m¢ms i§pirkti prireik¢ tokios didel¢s
aukos Ä mes tiesiog privalome sekti Kristaus mokymu. Bet jei js
elgiat¢s prie§ingai: ÀMes galime daryti nuod¢mes, nes J¢zus Kristus
pasirpins, kad jos bt¤ i§pirktos; tereikia nueiti £ ba¨ny¦i ir atlikti i§pa¨int£, o paskui v¢l galime daryti nuod¢mes,Ð Ä koki i§vad
galime daryti apie js¤ s mon¡?
Bobas: Na taip.
rŒla Prabhupƒda: ¸inoma, tas, kuris i§ tikr¤j¤ seka J¢zaus Kristaus mokymu, neabejotinai i§sivaduos, ta¦iau nelengva rasti tok£
¨mog¤.
Bobas: Kokia apskritai Js¤ nuomon¢ apie ÀJ¢zaus vaikusÐ, jaunuo-
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lius, kurie prisijung¢ prie J¢zaus jud¢jimo? Jie da¨nai skaito Biblij
ir stengiasi . . .
rŒla Prabhupƒda: Prievarta prie§tarauja Biblijos nurodymams. Jei
jie i§ ties¤ vadovaujasi Biblija, kaip jie gali ¨udyti?
Bobas: Kart ir a§ paklausiau j¤ §ito, bet jie atsak¢, kad Kristus pats
valg¢ m¢s ir apie tai para§yta Biblijoje . . .
rŒla Prabhupƒda: Jis yra galingas, jis gali valgyti k nori. Bet k
jis sak¢? ÀNe¨udyk.Ð Taigi js turite liautis ¨ud¡. J¢zus galingas. Jis
gali suvalgyti vis pasaul£. Bet js negalite su juo lygintis. Nereikia
imituoti J¢zaus Kristaus, reikia sekti jo nurodymais, tik tada gal¢site
vadintis Kristaus pasek¢jais. Tai yra paklusnumas. Apie tai ra§oma
ir ÀBhagavatamÐ. œvara turi nepaprastas galias ir jo imituoti ne£manoma. Mes turime sekti jo nurodymais: ÀDarysiu taip, kaip jis
sako.Ð Nereikia imituoti.
Js teigiate, kad J¢zus Kristus valg¢ m¢s . Bet js ne¨inote,
kokiomis aplinkyb¢mis jis taip elg¢si. Pasak js¤, Jis pats valg¢
m¢s , o kitiems liep¢ ne¨udyti. Vadinasi, J¢zus prie§taravo pats sau?
Bobas: Ne.
rŒla Prabhupƒda: Taip negali bti. Jei tikite juo, ¨inote, kad jo
¨od¨iai ir veiksmai negali bti prie§taringi. Tai kod¢l jis valg¢ m¢s ?
Tai ¨ino tik jis pats, bet man¡s jis pra§o ne¨udyti. Turiu laikytis jo
nurodym¤ Ä tai vienintelis kelias. Js Ä ne J¢zus Kristus ir neimituokite jo. J¢zus paaukojo savo gyvyb¡ d¢l Dievo. Ar ry¨tum¢t¢s
tokiam ¨ingsniui? Tai kam j£ imituoti? Js valgote m¢s tod¢l, kad
neva Kristus j valg¡s, bet Kristus paaukojo savo gyvyb¡ skelbdamas Dievo s mon¡ Ä kod¢l to nedarote? Taip, pamokslaudami galite
sakyti k galvojate . . . K d¢l Dievo daro save vadinantys krik§¦ionimis? ·tai, pavyzd¨iui, saul¢ savo spinduliais i§garina §lapim . Ar
galite sugerti §lapim ? Ar jums nekyla mintis imituoti saul¢s? ÀJei
saul¢ tai gali, kod¢l gi negal¢¦iau a§?Ð J¢zus Kristus tur¢jo nepaprastas galias Ä jam viskas £manoma. Ta¦iau mes turime klausyti jo
nurodym¤, o ne j£ m¢gd¨ioti. Tokia krik§¦ionyb¢s esm¢. Mes negalime m¢gd¨ioti ypatingomis galiomis apdovanotos asmenyb¢s. Tai
bt¤ kvaila. Ved¤ ra§tuose pasakojama, kad kadaise egzistavo
nuod¤ vandenynas ir niekas ne¨inojo, k su juo daryti. Tuomet
Vie§pats iva tar¢: ÀA§ j£ i§gersiu.Ð Jis susiurb¢ vis vandenyn ir
sulaik¢ j£ gerkl¢je nenurij¡s. Ar js taip sugeb¢tum¢te? Ne vande-
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nyn , nors vien stiklin¡? Ar galite pasekti Vie§paties ivos pavyzd¨iu? iva niekam nesak¢ gerti nuodus. Tod¢l klausykite jo nurodym¤, o ne imituokite jo veiksmus. Kai kurie ivos pasek¢jai vartoja
LSD ir marihuan , nes iva rk¢ gand¨ . iva dar i§g¢r¢ ir nuod¤
vandenyn Ä kod¢l jiems nepaband¨ius?
Jie turi sekti ivos mokymu. iva sako, kad geriausias garbinimo bdas yra garbinti Vie§pat£ Vi‰†u: vi‰†or ƒrƒdhana„ param. Kai
ivos sutuoktin¢ PƒrvatŒ paklaus¢ jo, koks garbinimo bdas yra
auk§¦iausias, jis atsak¢: ÀGeriausia garbinti Vi‰†u, K‚‰† .Ð Yra daugyb¢ pusdievi¤, ta¦iau iva patar¢ lenktis Vi‰†u. Bet vai‰†avo garbinimas yra dar i§kilesnis u¨ Vi‰†u garbinim . TadŒyƒnƒm Ä Jo tarn¤,
kurie turi labai artim asmenin£ ry§£ su Juo. Pavyzd¨iui, mes lenkiam¢s tulasŒ. Mes negarbiname vis¤ augal¤, bet kadangi tulasŒ yra
labai artimais santykiais susijusi su K‚‰†a, Vi‰†u, mes j garbiname.
Garbinti t , kas labai glaud¨iai susij¡s su K‚‰†a, yra netgi palankiau
nei garbinti Vi‰†u.
Bobas: Kod¢l?
rŒla Prabhupƒda: Nes tai K‚‰†ai teikia didel£ malonum . Tarkime,
js turite §un£. Pas jus ateina draugai ir j£ glosto. [rŒla Prabhupƒda
imituoja judesius.] Jums bt¤ malonu, ar ne? ÀO, jis geras draugas.Ð
Matote, kaip m sto ¨mon¢s. Tod¢l sve¦iai visada giria §eimininko
augintin£: ÀVie§patie, koks nuostabus §unelis!Ð [Visi juokiasi. ³eina
keli sve¦iai indai.] Pra§ome pasivai§inti prasada. [Prabhupƒda toliau
kalbasi su sve¦iais Ä tai angl¤, tai hindi kalba. ·iandien Prabhupƒda
i§vyksta i§ Niujorko. Keliauja £ London . L¢ktuvas i§skrenda u¨ keli¤
valand¤. Bobas ruo§iasi savo automobiliu nuve¨ti rŒl Prabhupƒd £
Kened¨io oro uost . Bhaktai skuba sune§ti jo lagaminus £ automobil£,
pakuoja jo paskutiniuosius rankra§¦ius, tvarko kitus su Prabhupƒdos
i§vykimu susijusius reikalus.]
yƒmasundara: Viskas paruo§ta, rŒla Prabhupƒda. Automobilis
laukia.
rŒla Prabhupƒda: Galime vykti? Na k gi, Hare K‚‰†a!

Pabaigos ¨odis
1972-1976 metais rŒlos Prabhupƒdos patarimas rimtai i§studijuoti ÀBhagavad-git Ð ir bhakti-yog giliai £sir¢¨¢ man £ §ird£. Jis ragino
mane ir toliau kelti £vairiapusius filosofinius klausimus ir nevengti pasitarti d¢l bhakti praktikos su aplinkiniais. Nors a§ degiau noru
kuo grei¦iau patirti atsidavimo Vie§pa¦iui jausen , kuria spinduliavo Prabhupƒdos mokiniai, nutariau gilintis £ bhakti-yog su atodaira
ir labai apgalvotai.
Kaip tikras mokslininkas, pirmiausia ¢miausi ÀGŒtosÐ epistemologijos. Bhakti-yogos mokslas turi savas priemones ir metodus transcendentiniams dalykams suvokti Ä tai meditacinis mantros kartojimas ir pasakojim¤ apie K‚‰† klausymasis. Man atrod¢, kad turiu
£veikti savo skepticizm bent jau tiek, kad jas i§bandy¦iau. rŒlos
Prabhupƒdos argumentai buvo pakankamai £tikinami, kad ¨eng¦iau pirm j£ ¨ingsn£, o netik¢tas malonus potyris £tikino mane nesustoti.
1976 met¤ liepos m¢nes£, pra¢jus ketveriems metams po ms¤
susitikimo, rŒla Prabhupƒda pagal sen sias vai‰†avizmo tradicijas
£§ventino mane ir mano ¨mon £ savo mokinius. A§ tapau BrahmatŒrtha dƒsa, o mano ¨mona - Bhakti devŒ dƒsŒ. Ms¤ dvasiniai vardai
rei§k¢, kad mes tapome sƒdhakomis Ä dvasinio tobulumo siekian¦iais
mokiniais.
Nuo 1972 met¤, kai £vyko mano pa¨intis su K‚‰†a, visada stengiausi rasti pusiausvyr tarp savo vidinio gyvenimo ir i§orini¤
pareig¤. ¸monos kantrumas ir parama, taip pat bendravimas su
patyrusiais bhaktais pad¢jo man pritaikyti ÀGŒtosÐ principus savo
gyvenime.
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Vienas toki¤ princip¤ Ä tai nustatyti ry§£ (¨odis ÀyogaÐ rei§kia
ÀjungtisÐ) su savo vidiniu, auk§tesniuoju balsu, kuris sanskrite vadinamas Paramƒtmƒ, o popkultroje Ä Àj¢gaÐ. Siekimas nustatyti t
intuityv¤ ry§£ suteikia man stipryb¢s visais gyvenimo atvejais.
Klausite kaip j£ nustatyti? Studijuojant filosofij , kartojant mantr ir
tikrinantis tai, k ku¨da intuicija su patikimais i§oriniais §altiniais,
apie kuriuos kalba ÀGŒtaÐ.
Mokslininko bei konsultanto karjer derinau su dalyvavimu
rŒlos Prabhupƒdos prad¢tame Tarptautiniame K‚‰†os s mon¢s
jud¢jime bei bhakti-yogos praktika. Mano tarnyst¢ bendruomen¢je
buvo susijusi su vadovavimu vaik¤ mokyklai, knyg¤ leidyba ir pastangoms £traukti bhakti-yogos ties¤ mokym £ akademin¡ program .
·i veikla man pa¦iam pad¢jo pagilinti ir praturtinti bhakti-yogos
suvokim ir nuo tada, kai prie§ trisde§imt trejus metus rŒla Prabhupƒda pateik¢ tobulus atsakymus £ mano nemok§i§kus klausimus,
tas suvokimas nuolatos ple¦iasi ir tobul¢ja.
BrahmatŒrtha Dƒsa (Bob Cohen)
Gainesvilis, Florida
2005 m. liepos 24 d.

Priedai

Apie autori¤
Jo Dievi§koji Kilnyb¢ A. C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupƒda £ §£
pasaul£ at¢jo 1896 metais Indijoje, Kalkutos mieste. Su savo dvasiniu mokytoju, rŒla Bhaktisiddhƒnta Sarasva¦iu Gosvƒmiu, pirm
kart susitiko Kalkutoje 1922 metais. Bhaktisiddhƒntai Sarasva¦iui,
garsiam teologui ir §e§iasde§imt keturi¤ GauˆŒyos Ma‡h¤ (Ved¤
institut¤) £steig¢jui, patiko i§silavin¡s jaunuolis, ir jis £tikino pastar j£ skirti savo gyvenim Ved¤ ¨inojimui skleisti. rŒla Prabhupƒda tampa Bhaktisiddhƒntos Sarasva¦io pasek¢ju, o po vienuolikos
met¤ (1933 m. Alahabade) Ä oficialiai inicijuotu mokiniu.
Pirmojo susitikimo metu rŒla Bhaktisiddhƒnta Sarasvatis —hƒkura papra§¢ rŒlos Prabhupƒdos skelbti Ved¤ ¨inias angl¤ kalba.
V¢lesniais metais rŒla Prabhupƒda para§o komentarus ÀBhagavadgŒtaiÐ, prisideda prie GauˆŒyos Ma‡h¤ veiklos, o 1944 metais pradeda leisti dvisavaitin£ ¨urnal angl¤ kalba Ä ÀBack to GodheadÐ
(ÀAtgal pas Diev Ð). J£ rŒla Prabhupƒpa vienas pats redagavo, ra§¢
jo rankra§¦ius, tikrino kontrolinius egzempliorius ir net platino j£
gatv¢se. ·£ ¨urnal iki pat §i¤ dien¤ visame pasaulyje £vairiomis kalbomis leid¨ia jo mokiniai.
1950-aisiais metais rŒla Prabhupƒda atsisako §eimyninio gyvenimo, kad skirti daugiau laiko studijoms ir ra§ymui. Jis i§vyksta £
§vent V‚ndƒvanos miest ir apsigyvena istorin¢je Rƒdhƒ-Dƒmodaros §ventykloje. ¶ia jis kelet met¤ atsid¢j¡s studijuoja ir ra§o.
1959-ais metais rŒla Prabhupƒda duoda sannyƒsos £¨adus. RƒdhƒDƒmodaros §ventykloje rŒla Prabhupƒda pradeda kurti savo gyvenimo §edevr Ä daugiatom£ 18 000 posm¤ ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ
(ÀBhƒgavata Purƒ†osÐ) vertim su komentarais. Leidyklai i§leidus
tris ÀBhƒgavatamÐ tomus, rŒla Prabhupƒda krovininiu laivu i§ke81
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liauja £ Niujork . Jis beveik netur¢jo pinig¤, bet §ventai tik¢jo, kad
pavyks £gyvendinti dvasinio mokytojo jam pavest vykdyti misij .
T dien , kai Prabhupƒda i§silaipin¡s Amerikoje i§vydo migl¤ gaubiamus dangorai¨ius, savo dienora§tyje jis £ra§¢ tokius ¨od¨ius:
ÀBrangusis K‚‰†a, a§ esu tikras, kad vos tik §i transcendentin¢ ¨inia
pasieks j¤ §irdis, jie pasijus geriau ir i§sivaduos i§ §i¤ apgail¢tin¤
gyvenimo s lyg¤.Ð Tuo metu jam buvo sukak¡ §e§iasde§imt devyneri metai, jis buvo vienas, beveik be pinig¤, bet dvasin¢s ¨inios ir
pasi§ventimas suteikdavo j¢g¤ ir pasitik¢jimo.
ÀBdamas senyvo am¨iaus, kai dauguma ¨moni¤ jau ilsisi ant
laur¤,Ð Ä ra§o Harvardo universiteto teologas Harvey Cox, Ä ÀrŒla
Prabhupƒda paklaus¢ mokytojo nurodym¤ ir i§siruo§¢ £ varginan¦i kelion¡ Amerikon. ¸inoma, jis t¢ra vienas i§ tkstan¦i¤ mokytoj¤, bet, kita vertus, jis yra vienintelis i§ tkstan¦i¤, o gal net ir
milijon¤.Ð
Atvyk¡s £ Niujork , rŒla Prabhupƒda beveik netur¢jo joki¤ l¢§¤. Tik kitais metais, 1966 liep , patyr¡s didelius sunkumus, jis £kuria Tarptautin¡ Kri§nos s mon¢s organizacij . Kai
1977 metais rŒla Prabhupƒda paliko §£ pasaul£ (lapkri¦io 14 d.), jo
vadovaujama organizacija jau buvo i§augusi £ pasaulinio masto
konfederacij , kuri sudar¢ daugiau kaip §imtas ƒram¤, mokykl¤,
§ventykl¤, institut¤ bei ¨em¢s kio bendruomeni¤.
1972 metais rŒla Prabhupƒda Vakar¤ §alyse £ved¢ Ved¤ §vietimo sistem pradiniam ir viduriniam i§silavinimui £gyti £kurdamas
Dalase, Teksaso valstijoje, JAV, gurukul . Nuo to laiko jo mokiniai
£kr¢ daug toki¤ mokykl¤ JAV ir visame pasaulyje.
rŒla Prabhupƒda Ä taip pat ir keleto stambi¤ tarptautini¤ kultros centr¤ Indijoje £krimo iniciatorius. Numatyta, kad aplinkui
rŒdhƒma Mƒyƒpuros centr vakar¤ Bengalijoje i§kils visas dvasinis
miestas. ·iam grandioziniam u¨mojui £gyvendinti prireiks daugiau
nei de§imties met¤. V‚ndƒvanoje (Indija) pastatyta didinga K‚‰†aBalarƒmos §ventykla ir vie§butis sve¦iams i§ viso pasaulio. Stambus
kultros bei §vietimo centras yra ir Bomb¢juje. Daugelyje svarbi¤
Indijos viet¤ taip pat bus £kurti centrai.
Ir vis d¢lto vertingiausias rŒlos Prabhupƒdos ind¢lis Ä tai jo
knygos. Mokslinink¤ nepaprastai vertinamos u¨ autoritetingum ,
minties gilum ir ai§kum , jos naudojamos kaip akademiniai vado-
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v¢liai daugelyje koled¨¤. rŒlos Prabhupƒdos ra§tai i§versti daugiau
kaip £ 80 kalb¤. Leidykla ÀThe Bhaktivedanta Book TrustÐ, £steigta 1972 metais rŒlos Prabhupƒdos knygoms publikuoti, §iuo metu
yra stambiausia Indijos religijos bei filosofijos literatros leid¢ja
pasaulyje.
Jau bdamas garbingo am¨iaus, per dvylika met¤ rŒla Prabhupƒda su paskaitomis keturiolika kart¤ apkeliavo planet , pabuvojo §e§iuose kontinentuose. Nepaisant to, kad buvo labai u¨imtas,
rŒla Prabhupƒda vis laik daug ra§¢. Jo ra§tai sudaro i§tis Ved¤
filosofijos, religijos, literatros bei kultros bibliotek .

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

