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Pratarm¢
Kiekviena gyvoji btyb¢, juolab civilizuotas ¨mogus, nori gyventi am¨inai ir laimingai. ·is noras visi§kai natralus, nes am¨inatv¢
ir laim¢ yra bdingi gyvosios btyb¢s prigimties bruo¨ai. Ta¦iau
dabar, s lygojama savo prigim¦iai svetimos aplinkos, gyvoji btyb¢
yra priversta grumtis su periodi§kai pasikartojan¦iu gimimu bei
mirtimi ir laim¢ bei nemirtingumas jai nepasiekiami.
Vienas naujausi¤ ¨mogaus nor¤ Ä noras nukeliauti £ kitas planetas Ä taip pat yra visai natralus, nes ¨mogus turi prigimtin¡ teis¡
keliauti £ bet kuri materialaus ar dvasinio pasaulio viet . Tarpplanetin¢ kelion¢ gundo ir ¨ada nepakartojamus £spd¨ius, nes
materialiame ir dvasiniame pasaulyje yra nesuskaitoma daugyb¢
skirting¤ dangaus kn¤, kuriuose gyvena pa¦ios £vairiausios gyvosios btyb¢s. ¸mogaus nor pasi¨valgyti po kitas planetas pad¢s
£gyvendinti yogos praktika. Yoga Ä tai priemon¢, leid¨ianti patekti
£ bet kuri norim planet , net ir tas planetas, kur gyvenimas ne
tik am¨inas ir palaimingas, bet kur egzistuoja mil¨ini§k d¨iaugsm teikian¦i¤ energij¤ £vairov¢. Kas patenka £ dvasines planetas ir
d¨iaugiasi pasiekta laisve, tas niekada nebegr£§ £ §i kan¦i¤ pagair¡,
kur jo tyko gimimas, senatv¢, ligos ir mirtis.
ix
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·is tobulumo bvis lengvai pasiekiamas kiekvienam. Tereikia
praktikuoti bhakti-yog pagal nustatytus reikalavimus, o tai padaryti galima net nekeliant kojos i§ nam¤. Turint tinkam vadov
§io metodo praktika yra nesud¢tinga ir suteikia daug maloni¤ akimirk¤. ·ia knyga mes siekiame informuoti pla¦i j visuomen¡,
ypa¦ filosofus ir teologus, apie galimyb¡ nukeliauti £ kitas planetas
praktikuojant auk§¦iausi i§ vis¤ yog¤ Ä bhakti-yog .

x

1
Antimaterialieji pasauliai

Vien gra¨i dien materializmu u¨sikr¢t¡s mokslas gali atrasti am¨in antimaterial¤j£ pasaul£, apie kurio egzistavim gin¦uose
paskend¡ vulgariojo materializmo §alininkai n¢ nenumano. ·iuolaikinio mokslo antimaterijos samprata atsispindi ÀTimes of IndiaÐ
publikuotame straipsnyje (1959 m. spalio 27 d.):
Stokholmas, 1959 m. spalio 26 d. 1959 met¤ Nobelio Fizikos premija §iandien £teikta dviem Amerikos mokslininkams Ä branduolin¢s
fizikos specialistams, atradusiems antiproton ir taip £rod¨iusiems,
kad materija egzistuoja dviem formomis Ä kaip dalel¢ ir antidalel¢. Premija £teikta 69 met¤ i§ Italijos kilusiam dr. Emilio Segreui ir
San Franciske gimusiam dr. Owenui Chamberlainui. (....) Remiantis viena i§ pagrindini¤ naujosios teorijos prielaid¤, egzistuoja
kitas, i§ antimaterijos sudarytas pasaulis Ä antipasaulis. Antimaterial¤j£ pasaul£ sudaro atomin¢s ir subatomin¢s dalel¢s, skriejan¦ios prie§ingomis orbitomis nei mums ¨inomame pasaulyje. Jei
§ie du pasauliai kada nors susidurt¤, juos sunaikint¤ akinamas
sprogimas.
1
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Prane§ime i§kelti §ie teiginiai:
1. Egzistuoja antimaterialusis atomas arba antidalel¢, kurios savyb¢s prie§ingos materialiajam atomui;
2. Egzistuoja ne tik materialusis, bet ir kitas pasaulis, apie kur£
beveik nieko ne¨inome;
3. Tam tikru momentu antimaterialusis ir materialusis pasauliai
gali susidurti ir sunaikinti vienas kit .
Mes, teistinio mokslo atstovai, visi§kai sutinkame su pirmuoju ir
antruoju teiginiu, o §tai su tre¦iuoju sutinkame tik tiek, kiek leid¨ia
pati mokslin¢ antimaterijos apibr¢¨tis. Su tuo sunku sutikti tod¢l,
kad mokslininkai teigia, jog antimaterijai bdinga ir viena i§ materialiosios energijos atmain¤, o i§ tikr¤j¤ antimaterija turi bti absoliu¦iai prie§inga materijai. Materija gali bti sunaikinta Ä tai jos
esmin¢ savyb¢, vadinasi, antimaterija, jei ji i§ tikr¤j¤ neturi joki¤
materijai bding¤ bruo¨¤, privalo bti nesunaikinama. Jeigu materij galima sunaikinti ir padalyti, tai antimaterija turi bti nesunaikinama ir nedaloma. Aptarkime §iuos teiginius remdamiesi
autenti§ku §ventra§¦i¤ po¨iriu.
Pla¦iausiai pasaulyje pripa¨£stami §ventra§¦iai yra Vedos. I§skiriamos keturios Vedos: ÀSƒmaÐ, ÀYajurÐ, À’gÐ ir ÀAtharvaÐ. Paprastam ¨mogui Ved¤ esm¢ gali bti sunkiai suprantama. Kad bt¤
suprantamesn¢s, keturios Vedos paai§kintos ÀMahƒbhƒratosÐ epe
ir a§tuoniolikoje Purƒ†¤. ÀRƒmƒya†aÐ Ä dar vienas istorinis epas,
kuriame sukaupta visa ¨mogui reikalinga Ved¤ informacija. Taigi
Vedi§kajam kanonui yra priskiriamos keturios Vedos, pirminis VƒlmŒkio ÀRƒmƒya†osÐ variantas, taip pat ÀMahƒbhƒrataÐ ir Purƒ†os.
Upani‰ados yra pateikiamos visose keturiose Vedose, yra j¤ dalis,
o ÀVedanta-strosÐ Ä Ved¤ kvintesencija. Ved¤ ra§tus apibendrina
ÀBhagavad-gŒtƒÐ. ÀVedƒntojeÐ Teigiama, kad ji i§rei§kia giliausi
Upani‰ad¤ esm¡ ir yra parengtinis ÀVedƒnta-str¤Ð paai§kinimas.
2
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Vadinasi, norint perprasti Ved¤ esm¡ pakanka ÀBhagavad-gŒtosÐ,
nes j paskelb¢ Pats Auk§¦iausiasis Dievo Asmuo Vie§pats rŒ
K‚‰†a, kuris nu¨eng¢ £ material¤j£ pasaul£ i§ antimaterialiojo, kad
suteikt¤ i§sami informacij apie auk§¦iausios formos energij .
Auk§¦iausi j Dievo Asmens energijos form ÀBhagavad-gŒtƒÐ
apibr¢¨ia s voka parƒ prak‚ti. Mokslininkai ne taip seniai nustat¢, kad egzistuoja dviej¤ form¤ netvari materija, bet ÀBhagavadgŒtojeÐ pateikiama ai§kiausia materijos ir antimaterijos apibr¢¨tis,
materija ir antimaterija ¦ia ai§kinamos kaip dvi energijos formos.
Materija Ä tai material¤j£ pasaul£ kurianti energija. Ta pati, tik
auk§tesn¢s formos, energija kuria ir antimaterial¤j£ (transcendentin£) pasaul£. Gyvosios btyb¢s priklauso auk§tesniosios energijos kategorijai. ¸emesnioji, materialioji energija, vadinama aparƒ
prak‚ti. Kitaip sakant, ÀBhagavad-gŒtƒÐ kalba apie dvi kuriamosios
energijos formas: aparƒ ir para prak‚ti.
Pati savaime materija kuriamosios galios neturi. Tik tada, kai
j veikia gyva energija, sukuriami materials objektai. Tod¢l materij grynuoju pavidalu galima pavadinti latentine Auk§¦iausiosios
Btyb¢s energija. Pagalvojus apie energij , £ galv savaime ateina
mintis apie energijos §altin£. Pavyzd¨iui, elektros energija ms¤
s mon¢je neatskiriamai susijusi su j gaminan¦ia elektros j¢gaine. Energija n¢ra savaranki§ka. J valdo auk§tesnis pradas, gyvoji
btyb¢. Prisiminkime ugn£: ugnis i§spinduliuoja dvi energijas Ä
§vies ir §ilum . Be ugnies n¢ra nei §viesos, nei §ilumos. ¸emesnioji ir auk§tesnioji energijos taip pat randasi i§ vieno §altinio,
kuriam ¨mogus turi daug vard¤. Energijos §altinis gali bti tik
gyva btyb¢, kurios s mon¢ apr¢pia vis bt£. Ta gyva btyb¢ Ä
Auk§¦iausiasis Dievo Asmuo rŒ K‚‰†a, vis¤ patraukliausiasis.
Auk§¦iausi j gyv btyb¡ Ä Absoliu¦i Ties Vedos vadina
Bhagavƒnu (ÀturtingasisÐ). Bhagavƒnas yra pirminis vis¤ energij¤ §altinis. ·iandienos mokslinink¤ padarytas dviej¤ form¤ ribotos
energijos atradimas t¢ra pirmas ¨ingsnis ilgame mokslo pa¨an3
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gos kelyje. Mokslas turi ¨engti toliau ir atrasti dviej¤ daleli¤, arba
atom¤, kuriuos jie vadina materialiuoju ir antimaterialiuoju, §altin£.
Kas yra antimaterialioji dalel¢? Mes §£ t ¨inome apie materialias daleles, vadinamuosius atomus, o apie antimateriali sias
neturime joki¤ ¨ini¤. Ta¦iau ÀBhagavad-gŒtƒÐ pateikia labai ai§k¤
antimaterialiosios dalel¢s apra§ym :
Antimaterialioji dalel¢ gldi materialiame kne, jos buvimas ver¦ia
kn tolyd¨io kisti: vaiko knas virsta paauglio knu, paauglio knas virsta jaunuolio knu, jaunuolio knas virsta senio
knu, galiausiai, kai materialus knas nukar§ta ir tampa niekam
nebetinkamas, antimaterialioji dalel¢ j£ palieka ir persikelia £ kit .

·is gyvame kne vykstan¦i¤ proces¤ apra§ymas patvirtina mokslo
padaryt atradim apie dviej¤ energijos form¤ egzistavim . Vienai
i§ §i¤ energij¤ (antimaterialiajai dalelei) atsiskyrus nuo materialaus kno, pastarasis tampa bevertis. Taigi antimaterialioji dalel¢
neabejotinai vir§esn¢ u¨ materiali j .
Tod¢l d¢l materialiosios energijos netekties neverta sielvartauti.
³vairs jusliniai potyriai, tokie kaip §iluma ir §altis, laim¢ ir sielvartas, t¢ra vidin¢s materialiosios energijos s veikos i§rai§ka. ·ie potyriai kei¦ia vienas kit tarsi met¤ laikai. Laikinai atsirandantys ir
i§nykstantys, §ie su materialia s veika susij¡ potyriai tik patvirtina,
kad material¤ kn suformavusi materialioji energija yra ¨emesn¢
u¨ gyvyb¢s j¢g Ä jŒvos energij .
I§mintingas ¨mogus, kurio ramyb¢s nedrums¦ia laim¢ ir kan¦ia
ir kuris supranta, kad laim¢ ir kan¦ia yra laikinos bsenos, sukeltos materialiosios energijos s veikos, yra vertas sugr£¨ti £ antimaterial¤j£ pasaul£, kuriame gyvenimas am¨inas, sklidinas nuolatin¢s
palaimos ir ¨inojimo.

¶ia kalbama apie antimaterial¤j£ pasaul£, taip pat u¨simenama,
kad jame n¢ra Àsezonini¤Ð permain¤. Antimaterialiajam pasauliui
bdingas pastovumas, o gyvenimas jame nu§viestas palaimos ir
4
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absoliutaus ¨inojimo. Ta¦iau kalb¢dami apie j£ kaip apie Àpasaul£Ð,
turime nepamir§ti, kad jo form¤ ir atribut¤ £vairov¢ yra u¨ ms¤
materialaus patyrimo rib¤.
Material¤ kn galima sunaikinti, jis kinta ir yra laikinas. Sunaikinamas, kintamas bei laikinas yra ir materialusis pasaulis. Antimaterialioji gyvyb¢s j¢ga nesunaikinama, taigi ji yra am¨ina. Tod¢l
patyr¡ mokslininkai atitinkamai apibr¢¨¢ materiali¤j¤ ir antimateriali¤j¤ daleli¤ savybes Ä pirmosios yra laikinos, o antrosios Ä
am¨inos.

Dvi materijos formas atradusiems mokslininkams dar teks ai§kintis, kokios yra antimaterijos savyb¢s. Ta¦iau jau ÀBhagavad-gŒtojeÐ
pateikiamas i§samus j¤ apra§ymas. ·ios vertingos informacijos
pagrindu mokslininkai gali atlikti tolesnius tyrin¢jimus.
Antimaterialioji dalel¢ yra ma¨esn¢ u¨ ma¨iausi materiali j . Ji
yra tokia galinga, kad veikia vis material¤ kn . Antimaterialioji dalel¢ daug galingesn¢ u¨ materiali j , tod¢l jos ne£manoma
sunaikinti.

Tai tik £¨angin¢ informacija apie antimateriali j
ÀBhagavad-gŒtojeÐ ra§oma:

dalel¡. Toliau

Mikroskopin¢ antimaterialioji dalel¢ £kalinta §iurk§¦iajame ir subtiliajame materialiuose knuose. Abu materials knai (§iurk§tusis
ir subtilusis) yra pasmerkti ¨ti, o ma¨a antimaterialioji dalel¢ yra
nesunaikinama ir am¨ina. Tod¢l, jei rpi ms¤ pa¦i¤ gerov¢, turime
vis d¢mes£ skirti am¨inajam gyvyb¢s pradui.

Mokslas pasieks savo raidos vir§n¡ tada, kai materij tyrin¢jantys
mokslininkai bus paj¢gs suvokti antimaterialiosios dalel¢s savybes ir i§laisvinti j i§ laikin¤ materiali¤j¤ daleli¤ apsupties. ·is
i§laisvinimas ir bus mokslo pa¨angos kulminacija.
Mokslinink¤ prielaida apie tai, kad gali egzistuoti kitas, i§
5
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antimateriali¤j¤ atom¤ sudarytas pasaulis ir kad materialiajam ir
antimaterialiajam pasauliui susidrus jie abu ¨us, teisinga tik i§
dalies. Tokie susidrimai vyksta nuolat: materialios dalel¢s ¨va
be paliovos, kiekvien akimirk , o nematerialios dalel¢s siekia
i§sivadavimo. ÀBhagavad-gŒtojeÐ sakoma:
Nematerialioji dalel¢, kitaip sakant, gyvoji btyb¢, i§judina materiali j dalel¡. Jos ne£manoma sunaikinti. Kol nematerialioji dalel¢
gldi materialiosios energijos darinyje, vadinamame §iurk§¦iuoju ir
subtiliuoju knais, tol su knu ji sudaro gyv visum . Tarp dviej¤
daleli¤ vyksta nuolatiniai susidrimai, ta¦iau nematerialioji dalel¢
d¢l to ne¨va. Niekas ir niekada Ä nei praeityje, nei dabar, nei
ateityje Ä nematerialiosios dalel¢s nesunaikino ir nesunaikins.

Tod¢l teiginys, kad materialiojo ir antimaterialiojo pasauli¤ susidrimas baigiasi abiej¤ pasauli¤ susinaikinimu, ms¤ manymu,
gali bti teisingas tik ribotos mokslinink¤ pateiktos antimaterijos apibr¢¨ties kontekste. ÀBhagavad-gŒtƒÐ atskleid¨ia pagrindines
nesunaikinamos, antimaterialiosios dalel¢s savybes:
Ma¨iausioji ir nei§matuojama antimaterialioji dalel¢ yra nesunaikinama, nemari, am¨ina, o i§ materiali¤j¤ daleli¤ sudarytas jos kal¢jimas po tam tikro laiko yra sunaikinamas. ·is principas galioja ir
materialiajam, ir antimaterialiajam pasauliams. Nereikia baimintis,
antimaterialioji dalel¢ ne¨us Ä ji i§liks ir po materiali¤j¤ pasauli¤
sunaikinimo.

Visa, kas sukurta, ilgainiui ¨va. Ir materialus knas, ir materialus pasaulis buvo sukurti, tod¢l yra pasmerkti ¨ti. Antimaterialioji dalel¢ nebuvo sukurta, tod¢l ji negali bti ir sunaikinta. ·i mint£
patvirtina ir ÀBhagavad-gŒtƒÐ:
Antimaterialioji dalel¢, kitaip sakant, gyvyb¢s j¢ga, nei gim¢, nei
buvo sukurta. Ji egzistuoja am¨inai ir neturi nei prad¨ios, nei
pabaigos. Ji nei sunaikinama, nei atkuriama. Ji egzistuoja am¨inai,
6
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tod¢l yra seniausia i§ seniausi¤, bet, nepaisant to, ji spinduliuoja
nebl¢stan¦ia jaunyste. Materialioji dalel¢ ¨va, o antimaterialioji yra
nemari ir nekintama.

·ios savyb¢s bdingos ir antimaterialiajai visatai, ir antimaterialiajai dalelei. Materialioji visata yra periodi§kai sunaikinama, o
antimaterialioji Ä am¨ina ir bet kokiomis aplinkyb¢mis i§lieka
nepakitusi. I§samiau apie tai pakalb¢sime v¢liau.
I§ ÀBhagavad-gŒtosÐ mokslininkai gali su¨inoti ir tai, kad:
Mokytas ¨mogus, kuris ¨ino, kad antimaterialioji dalel¢ ne¨va,
supranta ir tai, kad jos negalima sunaikinti jokiais bdais.

Branduolin¢s fizikos specialistas, naudodamas branduolin£ ginkl ,
teori§kai gali sunaikinti material¤j£ pasaul£, ta¦iau antimaterialiajam pasauliui nebaiss jokie branduoliniai ginklai. Dar ai§kiau
antimateriali j dalel¡ apibdina §ios eilut¢s:
Antimaterialiosios dalel¢s nekerta joks ginklas, nedegina ugnis. Ji
nesudr¢ksta, nenuvysta, nei§d¨iva ir nei§garuoja. Ji nedaloma,
nedegi ir netirpti. Ji am¨ina, tod¢l gali prasiskverbti £ bet kok£
kn ir i§ jo i§trkti. Pagal prigimt£ ji nekintama, tod¢l turi pastovias savybes. Antimaterialioji dalel¢ nepaai§kinama, nes jos savyb¢s
visi§kai prie§ingos materialiosioms. Ji nekintama ir paprastu protu
nesuvokiama. Tod¢l neverta sielvartauti d¢l to, kas yra am¨ina ir
antimaterialu.

Taigi ÀBhagavad-gŒtƒÐ ir kita ved¤ literatra auk§¦iausi j energij
(antimaterial¤j£ prad ) traktuoja kaip gyvyb¢s j¢g Ä gyv j dvasi
ir vadina jŒva. Gyvyb¢s prado ne£manoma sukurti vienokia ar kitokia tvarka sujungiant materijos pradus. Materijos prad¤, kurie
vadinami ¨emesni ja energija, yra a§tuoni: 1) ¨em¢, 2) vanduo,
3), ugnis, 4) oras, 5) eteris, 6) protas, 7) intelektas ir 8) ego. Be
i§vardint¤ prad¤, dar egzistuoja gyvyb¢s j¢ga Ä antimaterialusis
pradas, vadinamas auk§tesni ja energija. ÀEnergijomisÐ §ie pradai
7
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vadinami tod¢l, kad juos kontroliuoja ir valdo auk§¦iausioji gyvoji
btyb¢ Ä Dievo Asmuo K‚‰†a.
Ilg laik materialist¤ ¨inios ribojosi pirmiau min¢tais a§tuoniais materijos pradais. D¨iugu, kad jie £gijo §iokios tokios pradin¢s informacijos apie antimaterial¤j£ prad ir antimateriali j
visat . Reikia tik¢tis, kad ilgainiui jie suvoks antimaterialiojo pasaulio, kuriame materijos prad¤ n¢ra n¢ menkiausio p¢dsako, svarb .
Jau pats ¨odis ÀantimaterialusÐ byloja apie esmin¡ jo savyb¡ Ä tai
visi§ka prie§ingyb¢ materijai.
¸inoma, antimaterial¤j£ prad ai§kina ir teorinio spekuliatyviojo pa¨inimo §alininkai. Yra dvi pagrindin¢s spekuliatyvi¤ m stytoj¤ grup¢s, jos laikosi skirting¤ po¨iri¤, bet abu jie klaidingi.
Viena grup¢ (vulgarieji materialistai) arba neigia antimaterial¤j£
prad , arba pripa¨£sta tik fakt , kad tam tikru laiko momentu (mirties akimirk ) £vyksta materijos darini¤ dezintegracija. Kita grup¢
antimaterial¤j£ prad traktuoja kaip visi§k prie§ingyb¡ materialiajam, sudarytam i§ dvide§imt keturi¤ element¤. ·ios grup¢s atstovai
vadinami sƒ…khyaitais. Sƒ…khyaitai itin nuodugniai tyrin¢ja ir analizuoja materijos elementus ir prieina galutin¡ i§vad , kad transcendentinis (antimaterialusis) pradas yra neaktyvus. Ta¦iau teorinio
spekuliatyviojo pa¨inimo §alininkai susiduria su rimtais sunkumais, nes keldami spekuliatyvias prielaidas jie remiasi ¨emesni ja
energija ir nepripa¨£sta informacijos i§ auk§tesnio §altinio. Norint
suvokti tikr j antimaterialaus prado esm¡ btina pakilti £ transcendentin£ auk§tesniosios energijos lygmen£. Bhakti-yoga kaip tik ir yra
§ios auk§tesniosios energijos praktin¢ i§rai§ka.
Egzistuojant materialiu lygmeniu ne£manoma pasakyti, koks i§
tikr¤j¤ yra antimaterialusis pasaulis. Ta¦iau Auk§¦iausiasis Vie§pats Ä materialiosios ir antimaterialiosios energij¤ valdovas Ä i§
Savo bes lygin¢s malon¢s nu¨engia £ material¤j£ pasaul£ ir suteikia mums i§sami informacij apie antimaterial¤j£ pasaul£. Taip
mes su¨inome, koks jis yra, su¨inome, kad Auk§¦iausiasis Vie§pats
8
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ir gyvosios btyb¢s kokyb¢s po¨iriu yra antimaterials. Vadinasi,
nuodugniai i§tyrin¢j¡ gyv sias btybes galime susidaryti vaizd
ir apie Auk§¦iausi j£ Vie§pat£. Kiekviena gyvoji btyb¢ yra individualus asmuo. Tod¢l auk§¦iausia gyvoji btyb¢ privalo bti auk§¦iausias asmuo. ved¤ literatroje auk§¦iausias asmuo pagr£stai
vadinamas K‚‰†a. ÀK‚‰†osÐ vardas geriausiai atspindi Auk§¦iausiojo Vie§paties vir§enyb¢s s vok . Vie§pats valdo tiek materiali j , tiek antimateriali j energijas ir pati ¨od¨io ÀK‚‰†aÐ reik§m¢
nurodo, kad Jis yra auk§¦iausiasis valdovas. Ir ÀBhagavad-gŒtojeÐ
Vie§pats liudija:
Egzistuoja du pasauliai Ä materialusis ir antimaterialusis. Material¤j£ pasaul£ sudaro kokyb¢s po¨iriu ¨emesn¢ energija, o j Ä
a§tuoni materijos pradai. Antimaterial¤j£ pasaul£ sudaro kokybi§kai
auk§tesn¢ energija.
Ir materiali j , ir antimateriali j energij i§spinduliuoja Auk§¦iausioji Transcendencija Ä Dievo Asmuo, tod¢l galima dr siai
teigti, kad A§ [Vie§pats K‚‰†a] esu pirmin¢ krimo ir naikinimo
prie¨astis.

Kadangi dvi Vie§paties energijos (¨emesnioji ir auk§tesnioji) suteikia i§reik§t pavidal materialiajam ir antimaterialiajam pasauliams, J£ vadina Auk§¦iausia Absoliu¦ia Tiesa. Vie§pats K‚‰†a
ÀBhagavad-gŒtojeÐ sako:
Arjuna, A§ esu auk§¦iausias transcendencijos pradas Ä n¢ra nieko
vir§esnio u¨ Mane. Visa esamyb¢ laikosi ant Mano energij¤ kaip
perlai, suverti ant silo.

·i tema nu§viesta ÀBhagavad-gŒtosÐ puslapiuose dar prie§ daugel£ am¨i¤ iki antimaterijos prad¤ ir antimateriali¤j¤ pasauli¤ atradimo. ÀGitojeÐ nurodoma, kad jos filosofin¢s id¢jos praeityje buvo
perteiktos Saul¢s Dievui Ä vir§iausiai saul¢s dievybei, o tai rei§kia, kad ÀBhagavad-gŒtosÐ Tiesas Dievo Asmuo i§d¢st¢ gerokai
ank§¦iau nei £vyko Kuruk‰etros m§is Ä ma¨¤ ma¨iausiai prie§
9
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120 000 000 met¤. ·iuolaikinis mokslas tik dabar atskleid¢ dalel¡ t¤
ties¤, kurios sukauptos ÀBhagavad-gŒtojeÐ.
U¨uomin¤ apie antimaterialiosios visatos egzistavim yra ir
ÀBhagavad-gŒtojeÐ. Turimi duomenys leid¨ia daryti abejoni¤ nekelian¦i prielaid , kad antimaterialusis pasaulis yra antimaterialioje erdv¢je ir jis ÀBhagavad-gŒtojeÐ vadinamas Sanƒtana-dhƒma
(am¨inoji btis).
Materials atomai sudaro material¤j£ pasaul£, o antimaterials
atomai Ä antimaterial¤j£ pasaul£ su visais jo daiktiniais atributais. Antimaterialiajame pasaulyje gyvena antimaterialios gyvosios btyb¢s. Jame n¢ra negyvosios materijos. Antimaterialiajame
pasaulyje viskas gyva ir jame vie§patauja Pats Dievas. Antimaterialiojo pasaulio gyventojai am¨ini, j¤ gyvenim nu§vie¦ia am¨inas
¨inojimas ir palaima. Kitaip sakant, jie pasi¨ymi visomis Dievui
bdingomis savyb¢mis.
Auk§¦iausia materialaus pasaulio planeta vadinama Satyaloka,
arba Brahmaloka. ·ios planetos gyventojai turi nepaprast¤ geb¢jim¤. Vir§iausia Brahmalokos dievyb¢ Brahmƒ yra pirma sukurtoji materialaus pasaulio btyb¢. Brahmƒ yra tokia pati gyva btyb¢,
kaip ir visi mes, ta¦iau savo geb¢jimais materialiame pasaulyje jam niekas negali prilygti. Brahmƒ neturi toki¤ geb¢jim¤, kad
gal¢t¤ susilyginti su Pa¦iu Dievu, ta¦iau jis priklauso tiesiogiai
Dievui pavald¨i¤ gyv¤j¤ btybi¤ kategorijai. Ir Dievas, ir gyvosios
btyb¢s yra antimaterialiojo pasaulio btyb¢s. Tod¢l tyrin¢dami
antimaterialiojo pasaulio sanklod , t.y. kaip jis valdomas, kokiomis formomis rei§kiasi, kas jo vir§iausios dievyb¢s, mokslininkai
pasitarnaut¤ visai ¨monijai. I§ Ved¤ literatros §iuos klausimus
i§samiausiai nagrin¢ja ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ. ÀBhagavad-gŒtƒÐ yra
£vadas £ ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ. ·ias dvi svarbias pa¨intines knygas
tur¢t¤ nuodugniai i§studijuoti visi pasaulio mokslo ¨mon¢s. I§ j¤
galima pasisemti daug ¨ini¤, leisian¦i¤ paspartinti mokslo pa¨ang
ir padaryti daug nauj¤ atradim¤.
10
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Yra dvi ai§kiai besiskirian¦ios ¨moni¤ kategorijos Ä transcendentalistai ir materialistai. Transcendentalistai semiasi ¨ini¤ i§
Ved¤ ir kit¤ autoriteting¤ §ventra§¦i¤. Ved¤ literatra mus pasiek¢ i§ autoriteting¤ §altini¤ Ä jas perteik¢ transcendentin¢s mokini¤
sekos atstovai. Mokini¤ seka (paramparƒ) minima ir ÀBhagavadgŒtojeÐ. K‚‰†a ÀBhagavad-gŒtojeÐ sako, kad prie§ §imtus tkstan¦i¤ met¤ ÀGitaÐ buvo ¨od¨iu paskelbta vir§iausiai saul¢s dievybei,
saul¢s dievyb¢ persak¢ jos tiesas savo snui vardu Manu, §iuolaikin¢s ¨monijos prot¢viui. Manu, savo ruo¨tu, jos transcendentines
tiesas perteik¢ snui karaliui Ik‰vƒku Ä dinastijos, kurioje apsirei§k¢ Dievo Asmuo rŒ Rƒma, prot¢viui. Prie§ penkis tkstan¦ius
met¤ Vie§pa¦iui K‚‰†ai nu¨engus £ ¸em¡, §i ilga mokymo perimamumo grandin¢ buvo nutrkusi, tod¢l K‚‰†a i§ naujo paskelb¢
ÀBhagavad-gŒt Ð Arjunai Ä taip Arjuna tapo pirmuoju §io transcendentinio mokymo sek¢ju ms¤ am¨iuje. Taigi ms¤ laik¤ transcendentalistai priklauso perimamumo tradicijai, kurios pradininkas
yra Arjuna. Transcendentalistas semiasi ties¤ apie materij ir antimaterij pa¦iu patikimiausiu bdu Ä per mokini¤ sek ir taip
i§vengia daugyb¢s rpes¦i¤, susijusi¤ su materialistiniu tiriamuoju
darbu.
Vulgarieji materialistai netiki antimateriali¤j¤ Dievo Asmens
valdom¤ pasauli¤ egzistavimu. D¢l to, deja, juos galima tik u¨jausti, nors da¨nai tai savaip labai gabs, i§simokslin¡ ir daug pasiek¡
¨mon¢s. Materialusis rei§kini¤ pasaulis mokslininkams materialistams yra ne£menama m£sl¢, o apie antimaterij informacijos jie
apskritai neturi. Tod¢l tai, kad mokslininkai materialistai palaipsniui ¨engia link atradim¤, susijusi¤ su antimaterialiojo pasaulio
sfera, yra geras ¨enklas. Galbt mokslininkai pasistm¢s £ priek£
tiek, kad jiems pavyks surinkti i§samesni¤ duomen¤ apie antimaterial¤j£ pasaul£, pasaul£, kuriame drauge su Savo tarnais (gyvosiomis btyb¢mis) gyvena ir jo valdovas Ä Dievo Asmuo. Dievui
tarnaujan¦ios gyvosios btyb¢s kokyb¢s po¨iriu yra Jam lygios,
11
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ta¦iau su Dievu jas sieja pavaldum implikuojantys tarnyst¢s ry§iai.
Antimaterialiajame pasaulyje n¢ra skirtumo tarp pavaldinio ir valdovo Ä §ie santykiai £knija tobulyb¡, juose n¢ra n¢ krislo ¨emi§ko
pragmatizmo.
Esmingas materialaus pasaulio bruo¨as yra jo netvarumas.
Remiantis ÀBhagavad-gŒtosÐ informacija, fizik¤ prielaida, kad
materialiojo ir antimaterialiojo pasauli¤ susidrimo atveju jie ¨us,
tik i§ dalies teisinga. Materialusis pasaulis Ä tai laikinas tam tikr¤
bties j¢g¤ s veikos rezultatas. Egzistuoja trys pamatin¢s bties
j¢gos (gu†os): sattva (doryb¢), rajas (aistra) ir tamas (nei§manymas).
Material¤j£ pasaul£ kuria rajo gu†a, jo tvarum palaiko sattvos gu†a,
o naikina tamo gu†a. Gu†os veikia visame materialiajame pasaulyje, tod¢l materialiojoje visatoje nuolat, kas valand , kas minut¡, kas
sekund¡, vyksta krimo, tvarumo palaikymo ir naikinimo procesai.
Auk§¦iausioje materialiosios visatos planetoje Brahmalokoje taip
pat vie§patauja §ios bties gu†os, nors d¢l sattvos gu†os dominavimo
gyvenimo trukm¢ §ioje planetoje, kaip sakoma, siekia net 4 300 000
É 1000 É 2 É 30 É 12 É 100 saul¢s met¤. Nors Brahmalokos gyventoj¤ gyvenimo trukm¢ labai ilga, §i planeta taip pat neam¨ina.
¸em¢s gyventojo akimis Brahmalokoje gyvenimas trunka fantasti§kai ilgai, ta¦iau vis tiek tai tik akimirka lyginant su am¨inu gyvenimu nematerialiuosiuose pasauliuose. Neatsitiktinai kalb¢damas
ÀBhagavad-gŒtojeÐ Vie§pats rŒ K‚‰†a pabr¢¨ia antimaterialiosios
visatos Ä Savo buvein¢s svarb .
Vie§pats Kri§na moko, kad prab¢gus 4 300 000 É 1 000 É 2 É 30 É
12 É 100 saul¢s met¤ visos materialiosios visatos planetos yra sunaikinamos. Kartu su materialiaisiais pasauliais ¨va ir materialiojo
pasaulio planetose gyvenan¦ios gyvosios btyb¢s. Pagal prigimt£
gyvoji btyb¢ yra antimateriali dalel¢, ta¦iau, kol ji nepasieks antimateriali¤j¤ pasauli¤ sferos u¨siimdama antimaterialia praktika,
tol materiali¤j¤ pasauli¤ naikinimo metu ji kaskart bus naikinama ir priversta atgimti fiziniu pavidalu, kai i§ naujo vyks mate12
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rialiosios visatos krimas. Kitaip sakant, ji yra pasmerkta patirti
nuolat besikartojan¦i¤ gimim¤ ir mir¦i¤ kan¦ias. Po atsiskyrimo
nuo materialiojo kno £ antimaterialiuosius pasaulius patenka tik tos
gyvosios btyb¢s, kurios, tur¢damos regim fizin£ pavidal , pasirinko
meil¢s tarnyst¡ Dievo Asmeniui. Nemirtingum pasiekia tik tie, kurie
u¨siimdami antimaterialia praktika sugr£¨ta pas Diev .
Kas yra antimateriali praktika? Antimateriali praktika Ä tai
vaistai. Pavyzd¨iui, susirg¡s ¨mogus kreipiasi £ gydytoj ir §is
skiria vaistus, kurie padeda sergan¦iam pacientui visi§kai pasveikti. Materializmas taip pat yra liga, tod¢l jos kamuojamas ¨mogus
taip pat tur¢t¤ kreiptis konsultacijos £ patyrus£ gydytoj Ä transcendentalist . Kokia liga kankina materialist ? Jis ken¦ia nuo nuolat
besikartojan¦i¤ gimim¤, mir¦i¤, lig¤ ir senatv¢s. Jei materialistas
sutinka i§eiti gydymo kurs , kur£ pavadintume Àsugr£¨imu pas
Diev Ð, jam atsiveria galimyb¢ patekti £ antimaterial¤j£ pasaul£,
kuriame jo laukia ne gimimas ir mirtis, o am¨inas gyvenimas.
Materialiojo pasaulio sunaikinimas esti dvejopas. Dalinis naikinimas vyksta kas 4 300 000 É 1 000 saul¢s met¤, t.y. pasibaigus
dienai auk§¦iausioje materialiojo pasaulio planetoje Brahmalokoje.
Dalinio naikinimo metu Brahmaloka ir kitos auk§¦iausios planetos
ne¨va, ta¦iau 4 300 000 É 1 000 É 2 É 30 É 12 É 100 saul¢s met¤
trunkan¦io laikotarpio pabaigoje visas regimas kosminis pasaulis
£silieja £ antimaterial¤j£ kn , i§ kurio randasi ir £gyja i§reik§t pavidal ir £ kur£ po sunaikinimo £silieja materijos pradai. Per mil¨ini§k atstum nuo antimaterialiojo pasaulio nutol¡s materialusis
pasaulis yra nesunaikinamas. Jis suima £ save material¤j£ pasaul£.
Visai gali bti, kad materialiojo ir antimaterialiojo pasaulio susidrimas, apie kur£ kalba mokslininkai, kada nors £vyks. Jei jis i§
tikr¤j¤ £vykt¤, materialusis pasaulis bt¤ sunaikintas, ta¦iau antimateriali¤j¤ pasauli¤ sunaikinti ne£manoma. Am¨inai egzistuojantis
antimaterialusis pasaulis mokslininkui materialistui yra neregimas.
Mokslininkas tik ¨ino, kad jo btis grind¨iama prie§ingais d¢sniais nei
13
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tie, kuriais grind¨iama gun¤ valdomo materialiojo pasaulio btis. I§samios informacijos apie antimateriali j visat galima pasisemti tik
i§ visi§kai patikim¤ ir autoriteting¤ §altini¤, kitaip sakant, i§ pasiekusi¤j¤ i§vadavim ir iki galo pa¨inusi¤j¤ d¢snius, kuriais grind¨iamas antimaterialiojo prado egzistavimas. ·i informacija ¨od¨iu
perteikiama tik nuolankiam Dievo Asmens mokiniui.
Ved¤ tiesas savo §irdyje i§girdo Brahmƒ Ä pirma gyvoji btyb¢
materialiojoje krinijoje. V¢liau Brahmƒ perteik¢ jas i§min¦iui
Naradai Muniui. Lygiai taip Dievo Asmuo rŒ K‚‰†a ¨od¨iu paskelb¢ ÀBhagavad-gŒt Ð vir§iausiai saul¢s dievybei Vivasvƒnui, o kai
mokini¤ seka, kuria Vedos buvo perduodamos i§ lp¤ £ lpas,
nutrko, Vie§pats K‚‰†a pakartojo ÀBhagavad-gŒt Ð Arjunai
Kuruk‰etros m§io lauke. Prie§ m§£, nor¢damas i§girsti i§ rŒ
K‚‰†os transcendentin£ mokym , Arjuna imasi mokinio ir klausytojo vaidmens. Siekdamas i§sklaidyti visas galimas §io pasaulio
vulgari¤j¤ materialist¤ abejones Arjuna pateik¢ K‚‰†ai svarbiausius klausimus, o K‚‰†a atsak¢ £ juos taip, kad Jo ¨od¨ius suprast¤ bet kuris pasaulietis. Vie§paties rŒ K‚‰†os autoritetingo ¨od¨io
nepripa¨£sta tik tie, kuriuos yra apakin¡s materialaus pasaulio spindesys. Norintysis nuodugniai pa¨inti antimaterial¤j£ pasaul£ turi bti
visi§kai tyras §irdimi ir veiksmais. Bhakti-yoga Ä tai i§sami moksli§kai pagr£sta transcendentin¢ praktika, tinkama tiek naujokui, tiek
ir dvasios auk§tum¤ pasiekusiam jogui.
Materialusis pasaulis t¢ra blankus antimaterialiojo pasaulio
§e§¢lis. ÀBhagavad-gŒtosÐ tekstuose pasakojama apie antimaterial¤j£ pasaul£, ir i§mintingas ¨mogus, tyras §irdimi ir veiksmu, i§ j¤
pasisems svarbiausi¤ ¨ini¤. Toliau pamin¢sime kelet svarbesni¤
dalyk¤:
Vir§iausia antimaterialiojo pasaulio dievyb¢ yra rŒ K‚‰†a. ¶ia
Jis gyvena Savo pirmaprad¨iu pavidalu ir daugybe visaver¦i¤ skleidini¤. Pirmaprad£ Asmen£ ir Jo visaver¦ius skleidinius galima
pa¨inti tik per antimateriali j praktik , pla¦iai ¨inom kaip bhakti14
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yoga Ä dvasin¢ tarnyst¢. Dievo Asmuo Ä Auk§¦iausioji Tiesa,
visuminis antimaterialusis pradas. Materialusis ir antimaterialusis
pradai yra Jo asmeniniai skleidiniai. Jis yra tarytum med¨io §aknys.
Laistant med¨io §aknis vandens savaime gauna ir §akos, ir lapai.
Lygiai taip garbinant Dievo Asmen£ rŒ K‚‰† bhaktui savaime,
be joki¤ materiali¤ pastang¤ iki menkiausi¤ smulkmen¤ atsiveria materiali¤j¤ pasauli¤ esm¢ ir §irdyje jis pajunta pasitenkinim .
Tokia ÀBhagavad-gŒtosÐ paslaptis.
Norint patekti £ antimaterialiuosius pasaulius metodai, kuriais
naudojasi materialistai, yra visi§kai netinkami. Lengviausias bdas
individualiajai gyvajai btybei patekti £ antimaterial¤j£ pasaul£ Ä u¨siimti antimaterialia praktika ¦ia, materialiajame pasaulyje. Ta¦iau tikriems materialistams, pasikliaujantiems ribotomis
eksperimentini¤ tyrim¤ galimyb¢mis, teorin¢mis spekuliacijomis
ir materialistiniu mokslu, patekti £ antimaterial¤j£ pasaul£ labai
sunku. Vulgarieji materialistai gali bandyti nukeliauti £ antimaterial¤j£ pasaul£ leisdami £ kosmin¡ erdv¡ erdv¢laivius, palydovus,
raketas, ta¦iau taip jie nepriart¢s net prie materiali¤j¤ planet¤,
esan¦i¤ auk§tesn¢se materialiojo pasaulio sferose, o k jau kalb¢ti
apie planetas, esan¦ias antimaterialiajame pasaulyje, besidriekian¦iame labai toli nuo materialios visatos. Net mistines galias tobulai
£vald¨iusiems jogams nelengva patekti £ antimateriali sfer . Jogos
meistrai, mistin¢mis galiomis valdantys materialiame kne gldin¦i antimateriali j dalel¡, panor¢j¡ gali palankiu momentu palikti
material¤j£ kn ir patekti £ antimaterialiuosius pasaulius pro special¤ kanal , jungiant£ j£ su materialiaisiais pasauliais. Tai atlikti
paj¢gs jogai taiko ÀBhagavad-gŒtojeÐ nurodyt metod :
Pa¨inusieji Transcendencij pasiekia antimaterial¤j£ pasaul£ palikdami material¤j£ kn uttarƒyanos laikotarpiu, kai Saul¢ krypsta £
§iaur¡, arba palankiu metu, kai atmosfer valdo ugnies ir §viesos
dievyb¢s.
15
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Kosminio pasaulio reikalus tvarkyti paskiriamos £vairios dievyb¢s Ä did¨iulius £galiojimus turintys pareignai. Mintis apie tai, kad
ugn£, elektros energij , or , dien , nakt£ ir kitus rei§kinius asmeni§kai valdo pusdieviai, nei§man¢liams, nesuvokiantiems kosmoso valdymo sud¢tingumo, kelia juok . Ta¦iau tobulum pasiek¡
jogai ¨ino, kaip laim¢ti §i¤ nematom¤ materiali¤ reikal¤ tvarkytoj¤
prielankum ir, kai ateina palankus metas £¨engti £ antimateriali j
visat ar auk§tutines materialaus pasaulio planetas, su j¤ palaiminimu savo valia palieka material¤j£ kn . Auk§tutin¢se materialiojo pasaulio planetose jogai m¢gaujasi patogesniu ir malonesniu
gyvenimu §imtus tkstan¦i¤ met¤, bet gyvenimas jose netrunka
am¨inai. Trok§tantys am¨ino gyvenimo pasitelkia £ pagalb mistines galias ir £¨engia £ antimateriali j visat tam tikru palankiu
momentu, kur£ nustato kosminius reikalaus tvarkantys pusdieviai,
nematomi vulgariajam materialistui, gyvenan¦iam §ioje ¨emiausio
lygio planetoje, kuri vadiname ¸eme.
Jei ¨mogus n¢ra jogas, bet palankiu metu mir§ta d¢l savo doring¤ darb¤ Ä aukojim¤, labdaryb¢s, asketi§k¤ ¨ygi¤, etc., po mirties
jis patenka £ auk§tutines planetas, bet v¢liau yra priverstas sugr£¨ti
£ §i planet [¸em¡]. Jis i§keliauja vadinamuoju dhmos (tamsusis)
laikotarpiu, kai dyla m¢nulis arba kai saul¢ krypsta £ pietus.

Apibendrinant galima pasakyti, kad norin¦iam patekti £ antimaterial¤j£ pasaul£ ÀBhagavad-gŒtƒÐ rekomenduoja rinktis dvasin¡
tarnyst¡ Ä antimateriali praktik . Pasak i§manan¦i¤ transcendentalist¤, dvasin¡ tarnyst¡ pasirinkusi¤j¤ pastangas patekti £ antimaterial¤ pasaul£ btinai apvainikuos s¢km¢. Nors Vie§paties K‚‰†os
bhaktai susiduria su £vairiomis klitimis, jie lengvai jas £veikia, nes
nesibla§kydami ¨engia bhakt¤ transcendentalist¤ nubr¢¨tu keliu.
Nuosekliai £ svarbiausi gyvenimo kelion¢s tiksl Ä antimateriali j
Dievo karalyst¡ ¨engian¦i¤ bhakt¤ transcendentalist¤ niekas nei§mu§a i§ v¢¨i¤. Kas pasirinko s¢km¡ garantuojant£ dvasin¢s tarnys16
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t¢s keli , kuris veda £ antimateriali j visat , tas niekada nenusivils
ir nepasijus apgautas. Pasirinkus dvasin¡ tarnyst¡, arba bhaktiyog , kaip vienintel¡ dvasin¢s praktikos form , be vargo pasiekiami
visi rezultatai, kuriuos gali suteikti Ved¤ studijos, aukojimai, kno
tramdymas ir labdaringa veikla.
Tod¢l bhakti-yoga yra pats parankiausias metodas visiems. Jo
praktik dar labiau supaprastino ir gele¨ies am¨iui pritaik¢ Pats
Vie§pats K‚‰†a, kuris apsirei§k¢ Bengalijoje i§kiliausiu, dosniausiu
bei maloningiausiu Savo £siknijimu Ä rŒ Caitanya (1486Ä1534) ir
visoje Indijoje populiarino sa…kŒrtanos jud¢jim (giedojimas, §okimas ir Dievo vard¤ kartojimas). Vie§paties Caitanyos malone,
bhakti-yogos pagrindus nesunku £sisavinti. Jos praktika i§sklaido
nuog stavimus, numal§ina §ird£ veriant£ material¤ skausm ir j
u¨lieja transcendentin¢ palaima.
Penktasis ÀBrahma-sa„hitosÐ skyrius apra§o £vairias materialiojo pasaulio planetas. ÀBhagavad-gŒtojeÐ taip pat nurodoma, kad
§imtuose tkstan¦i¤ materiali¤j¤ visat¤ yra daugyb¢ planet¤ sistem¤ ir kad visos §ios visatos drauge sudaro vos dal£ (vien ketvirt j ) Dievo kuriamosios energijos. Did¨ioji dalis (trys ketvirtosios)
Vie§paties kuriamosios energijos tenka dvasiniam pasauliui, kuris
vadinamas para-vyoma arba Vaiku†‡haloka. Galbt §i ÀBrahmasa„hitosÐ ir ÀBhagavad-gŒtosÐ informacij kada nors patvirtins
ir antimaterialiojo pasaulio egzistavim tyrin¢jantys mokslininkai
materialistai.
Dar vienas 1960 m. vasario 21 d. spaudos prane§imas i§
Maskvos skelbia:
Gerai ¨inomas Rusijos astronomijos profesorius Borisas Vorontsovas-Veliaminovas teigia, kad visatoje tur¢t¤ egzistuoti nesuskaitoma daugyb¢ planet¤, kuriose gyvena protaujan¦ios btyb¢s.

Rusijos astronomo ¨od¨iai patvirtina §i ÀBrahma-sa„hitosÐ informacij :
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yasya prabhƒ prabhavato jagand-a†ˆa-ko‡iko‡i‰v ae‰a-vasudhƒdi-vibhti-bhinnam
tad Brahmƒ ni‰kalam anantam ae‰a-bhta„
govindam ƒdi-puru‰a„ tam aha„ bhajƒmi
[ÀBrahma-sa„hitaÐ 5.40]
Pasak §ios ÀBrahma-sa„hitosÐ citatos, egzistuoja ne tik nesuskaitoma daugyb¢ planet¤, kaip sako rus¤ astronomas, bet nesuskaitoma
daugyb¢ visat¤. Nesuskaitomos daugyb¢s visat¤ ir planet¤ §altinis
yra Brahmano §vyt¢jimas, kur£ skleid¨ia transcendentinis MahƒVi‰†u knas, o Mahƒ-Vi‰†u garbina pats Brahmƒ Ä vir§iausia ms¤
visatos dievyb¢.
Rusijos astronomas taip pat teigia, kad §ios planetos (o j¤, kaip
manoma, yra ne ma¨iau kaip §imtas milijon¤) yra gyvenamos.
ÀBrahma-sa„hitojeÐ nurodoma, kad kiekvienoje i§ nesuskaitomos
daugyb¢s visat¤ yra nesukaitoma daugyb¢ planet¤.
Astronomui antrina biologijos profesorius Vladimiras Alpatovas, kuris mano, kad kai kuriose i§ anks¦iau min¢t¤ planet¤ i§sivystimo lygis atitinka i§sivystymo lyg£ ¸em¢je. Prane§ime i§ Maskvos
toliau sakoma:
Gali bti, kad tose planetose klesti pana§i £ ¸em¢s biologin¢
gyvyb¢. Chemijos moksl¤ daktaras Nikolajus ¸irovas, kalb¢damas apie §i¤ planet¤ atmosfer , pabr¢¨¢, kad, pavyzd¨iui, marsietis gal¢t¤ puikiausiai prisitaikyti ir normaliai egzistuoti ¨emos
organizmo temperatros s lygomis. Jo manymu, Marso atmosferos
duj¤ sud¢tis yra visi§kai tinkama gyventi prie jos prisitaikiusioms
btyb¢ms.

Organizm¤ geb¢jimas prisitaikyti prie £vairi¤ planet¤ gyvenimo
s lyg¤ ÀBrahma-sa„hitojeÐ apibdinamas s voka vibhti bhinnam.
Kitaip sakant, kiekviena planeta nesuskaitomoje daugyb¢je visat¤
turi savit atmosfer , o gyvosios btyb¢s £vairiose planetose yra
18
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daugiau pasiekusios mokslo, psichini¤ gali¤ ar kitose srityse, atsi¨velgiant £ geresnes ar blogesnes gyvenimo s lygas jose. Vibhti
rei§kia Àspecifiniai geb¢jimaiÐ, o bhinnam Ä À£vairsÐ. Kosmin¡
erdv¡ tyrin¢jantys ir mechanin¢mis priemon¢mis £ kitas planetas m¢ginantys nukeliauti mokslininkai tur¢t¤ suvokti, kad prie
¸em¢s atmosferos prisitaik¡ organizmai negali egzistuoti kitos planetos s lygomis. Tod¢l ¨mogaus bandymai pasiekti m¢nul£, Saul¡
ar Mars yra beprasmiai Ä §iose planetose visi§kai kitokia atmosfera. Vis d¢lto nukeliauti £ kit planet pasikliaunant savo j¢gomis
yra £manoma, ta¦iau tik tam tikru bdu transformavus m stym .
Protas yra materialaus kno branduolys. Laipsni§k materialaus
kno vystim si lemia m stymo poky¦iai. Kno struktros pasikeitimas, pavyzd¨iui, kai vik§ras virsta drugeliu arba kai §iuolaikin¢ medicina vyr paver¦ia moterimi (ir atvirk§¦iai), didesniu ar
ma¨esniu laipsniu priklauso nuo m stymo poky¦i¤.
ÀBhagavad-gŒtƒÐ sako, kad, jei mirdamas ¨mogus sutelkia
mintis £ Dievo Asmens rŒ K‚‰†os paveiksl ir nusimeta kn galvodamas apie J£, jis i§syk patenka £ dvasin¡ antimaterialiojo pasaulio bt£. Tai rei§kia, kad kiekvienas, kuris laikydamasis nustatyt¤
dvasin¢s tarnyst¢s taisykli¤ i§moksta perkelti mintis nuo materijos £ dvasin£ Dievo paveiksl , be vargo pasiekia Dievo karalyst¡
antimaterialiajame pasaulyje. Tai neabejotinas faktas.
Lygiai taip ir ¨mogus, norintis patekti £ bet kuri kit materialaus pasaulio planet , gali £gyvendinti savo nor kai tik palieka savo
esam kn (t.y. po mirties). Taigi norint nukeliauti £ M¢nul£, Saul¡
ar Mars tereikia atlikti tam tikrus §iam tikslui pasiekti skirtus
veiksmus. ·£ teigin£ patvirtina ÀBhagavad-gŒtƒÐ:
³ k mirties akimirk ¨mogus medituoja, £ k yra pasin¢r¡s mintimis
palikdamas kn , t po mirties ir pelno.

Mahƒrƒja Bharata vis gyvenim grie¨tai tramd¢ kn , ta¦iau mirties akimirk pagalvojo apie elni ir po mirties tapo elniu. Ta¦iau jis
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i§laik¢ ankstesniame gyvenime tur¢t ai§ki s mon¡ ir suprato savo
klaid . Svarbu suvokti, kad ms¤ mintis mirties akimirk nulemia viso
gyvenimo darbai.
Trisde§imt antro ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ skyriaus tre¦ioji giesm¢
taip apra§o kelion¡ £ M¢nul£:
Apie Dievo karalyst¡ jokios informacijos neturintys materialistin¢s
m stysenos ¨mon¢s kraustosi i§ proto d¢l materiali¤ turt¤, §lov¢s
ir garbinimo. Rpintis §eimos, taip pat visuomen¢s bei valstyb¢s
gerove materialistus skatina savanaudi§kumas. Trok§tamus tikslus jie pasiekia materialia veikla. Materialistai mechani§kai atlieka
nustatyt sias apeigines pareigas, nes atliekant apreik§t¤j¤ §ventra§¦i¤ nustatytus aukojimus jiems svarbiausia pelnyti Pit¤ (prot¢viai)
ir pasaulio valdytoj¤ pusdievi¤ prielankum . Silpnyb¡ apeiginei ir
aukojim¤ praktikai jau¦ian¦ios sielos po mirties patenka £ M¢nul£.
Atsidrusios M¢nulyje jos gali m¢gautis soma-rasa (dangi§kas svaigusis g¢rimas). Vir§iausioji dievyb¢ M¢nulyje Ä pusdievis Candra.
Aplinkos ir gyvenimo s lygos M¢nulyje yra kur kas geresn¢s nei
¦ia, ¸em¢je. Jei M¢nul£ pasiekusi siela nepasinaudoja galimybe
patekti £ auk§tesnes planetas, ji degraduoja ir yra priversta sugr£¨ti £
¸em¡ ar £ j pana§i planet . Nors materialisti§ki ¨mon¢s turi visas
galimybes pasiekti auk§¦iausi planet¤ sistem , regimo kosminio
pasaulio naikinimo metu jie vis tiek nei§vengiamai ¨va.

Reikia pasakyti, kad dvasiniame pasaulyje, para-vyomoje, yra begalin¢ daugyb¢ planet¤ sistem¤ ir Vaiku†‡homis vadinam¤ planet¤. Vaiku†‡hos Ä tai dvasin¢s Vie§paties vidin¢s energijos sukurtos
planetos. Jos sudaro tris, o materialiosios planetos (i§orin¢ energija) Ä vien ketvirtadal£ vis¤ planet¤. Varg§as materialistas stengiasi
gerinti gyvenim ms¤ planetoje politin¢mis priemon¢mis, ta¦iau
nesuvokia, kad §i planeta yra menka Dievo krinijos dalel¢. K ten
¸em¢, jei pati visata su nesuskaitoma daugybe po galaktikas pasklidusi¤ planet¤ Ved¤ lyginama su garsty¦i¤ s¢kla pilname garsty¦i¤
s¢kl¤ mai§e. Ta¦iau varg§as materialistas planuoja patogiai £sikur20
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ti §ioje planetoje ir perniek §vaisto savo brangi energij tam, kas
i§ anksto yra pasmerkta. U¨uot §vais¦ius laik rizikingai komercinei veiklai, jam vert¢t¤ vadovautis principu Ä Àkuklus gyvenimas Ä
tauri, dvasin¢ s mon¢Ð ir tokiu bdu atsikratyti nesibaigian¦i¤
materiali¤ rpes¦i¤.
Jei materialistas nori patogesnio materialaus gyvenimo, jis gali
nukeliauti £ planetas, kuriose patirs kur kas didesnius materialius
malonumus nei ¸em¢je. Ta¦iau geriausia i§eitis Ä rengtis palikus
kn sugr£¨ti £ dvasin£ pasaul£. Jei vis d¢lto ¨mogus nenori atsisakyti patogaus materialaus gyvenimo, jis gali nukeliauti £ kitas
materialiojo pasaulio planetas pasitelk¡s £ pagalb yogos galias.
Erdv¢laiviai, kuriais keliauja astronautai, tam tikslui netinka Ä tai
vaiki§ki ¨aisliukai.
A‰‡anga-yogos sistema taip pat yra materialistin¢, nes moko valdyti oro srautus fiziniame kne. Dvasios kibirk§tis (siela) plauko
kne cirkuliuojan¦iuose oro srautuose. ³kv¢pimas ir i§kv¢pimas Ä
tai oro bangos, kuriose laikosi siela. Taigi §i jogos sistema yra
materialistinis oro valdymo menas, kuriuo siekiama nukreipti j£ i§
pilvo £ bambos srit£, i§ krtin¢s Ä £ raktikaulius, i§ raktikauli¤ Ä £
aki¤ obuolius, toliau Ä £ smegen¢les, o i§ j¤ Ä £ bet kuri pageidaujam planet . Mokslininkai materialistai gali apskai¦iuoti oro
ir §viesos sklidimo greit£, ta¦iau ¨ini¤, kokiu grei¦iu veikia protas
ir intelektas, jie neturi. Patirtis mums visiems leid¨ia £sivaizduoti,
koks yra minties greitis, nes mintimis per sekund¡ galime persikelti u¨ §imt¤ tkstan¦i¤ kilometr¤. Intelektas yra auk§tesnis u¨ prot
pradas, o siela Ä auk§tesn¢ ir u¨ intelekt . Siela, kitaip nei protas ir
intelektas, yra ne materijos elementas, o dvasia, arba antimaterija.
Siela §imtus tkstan¦i¤ kart¤ i§kilesn¢ ir galingesn¢ u¨ intelekt .
Tod¢l mums telieka £sivaizduoti, kok£ greit£ siela pasiekia keliaudama i§ vienos planetos £ kit . Nereikia n¢ sakyti, kad sielai nereikalingos jokios materialios transporto priemon¢s Ä ji keliauja pati, savo
j¢gomis.
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¸mogi§k veid praradusi civilizacija, kurios svarbiausi bruo¨ai Ä valgis, miegas, baim¢ ir jusliniai malonumai, taip supainiojo
§iuolaikin£ ¨mog¤, kad jis pamir§o apie sielos gali . Kaip mes jau
sak¢me, siela Ä tai dvasios kibirk§tis, skleid¨ianti akinam §vyt¢jim , kuris daugyb¡ kart¤ ry§kesnis ir galingesnis u¨ Saul¡, M¢nul£
ir elektros energij . ¸mogaus gyvenimas nieko vertas, jei ¨mogus
nesuvokia savo tapatyb¢s su siela. Vie§pats Caitanya su savo mokiniu Nityƒnanda nu¨eng¢ £ ¸em¡, kad i§gelb¢t¤ civilizacij nuo
¨mogi§kojo veido praradimo.
ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ pasakoja ir apie tai, kaip jogui nukeliauti £ kitas visatos planetas. Egzistuoja didel¢ tikimyb¢, kad gyvyb¢s j¢g pak¢lus £ smegen¢les, ji i§siver§ pro vadinam j septint j
gyvyb¢s j¢gos orbit Ä akis, nos£, ausis, etc. Ta¦iau yogai gali blokuoti §ias angas visi§kai sustabdydami oro jud¢jim . Sustabd¡s or
yogas sutelkia savo gyvyb¢s j¢g vidurin¢je pozicijoje, tarp antaki¤, ir mintyse renkasi planet , £ kuri nor¢t¤ patekti i§¢j¡s i§ kno.
Dabar jis sprend¨ia, kur keliaus Ä £ K‚‰†os buvein¡ transcendentin¢se Vaiku†‡hos planetose, i§ kuri¤ jam nereik¢s leistis £ material¤j£ pasaul£, ar £ auk§tutines materialios visatos planetas. Tikras jogas
gali laisvai pasirinkti ir viena, ir kita.
Tikram jogui, kuris s¢kmingai £vald¢ metodik , leid¨ian¦i
palikti kn visi§kai ai§kia s mone, nukeliauti i§ vienos planetos £ kit lygiai taip pat paprasta, kaip mums nueiti parduotuv¡.
Kaip jau kalb¢ta, materialus knas t¢ra am¨inosios sielos drabu¨is.
Protas ir intelektas Ä tai vidinis sielos apvalkalas, o §iurk§tusis i§
¨em¢s, vandens, oro, etc. sudarytas knas Ä i§orinis sielos apvalkalas. Tod¢l bet kuri pa¨engusi siela, per jogos praktik pa¨inusi
save bei materijos ir dvasios savitarpio ry§£, gali nusimesti §iurk§t¤j£ sielos apvalkal . Savo malone Dievas suteik¢ mums visi§k laisv¡.
Vie§pats mums yra labai maloningas, tod¢l mes galime gyventi bet
kurioje norimoje materialiojo ar dvasinio pasaulio planetoje. Ta¦iau
piktnaud¨iaujantis §ia laisve yra priverstas nusileisti £ material¤j£
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pasaul£ ir patirti ¦ia trejopas nelaisvo gyvenimo kan¦ias. Sielos kan¦ias materialiajame pasaulyje, kurias, beje, ji pati pasirinko, vaizdingai perteik¢ Miltonas savo poemoje ÀPrarastas rojusÐ. Ta¦iau
siela gali laisva valia rinktis ir kit i§eit£ Ä atgauti prarast roj¤ ir
sugr£¨ti namo pas Diev .
Lemiam mirties akimirk ¨mogus gali sutelkti gyvyb¢s j¢g
tarp antaki¤ ir nuspr¡sti kur keliaus. Kas nori nutraukti ry§ius
su materialiu pasauliu, tas akies mirksiu gali nuskrieti £ transcendentin¡ Vaiku†‡h ir gyventi ten grynai dvasiniu, prie dvasin¢s
atmosferos pritaikytu knu. Reikia papras¦iausiai u¨sinor¢ti palikti subtiliu ir §iurk§¦iu pavidalais besirei§kiant£ material¤j£ pasaul£, perkelti gyvyb¢s j¢g £ vir§utin¡ kaukol¢s srit£ ir i§eiti i§ kno
pro ang kaukol¢je, vadinam brahma-randhr . Tai yogos praktikos
tobulumo vir§n¢.
¸inoma, ¨mogus yra apdovanotas laisva valia ir, jeigu laisva
valia jis apsisprend¨ia nesiekti i§sivadavimo i§ materialiojo pasaulio, jis turi galimyb¡ tapti brahma-pƒda (u¨imti Brahmos post ),
apsilankyti Siddhalokoje Ä planetose, ku riose gyvena nepaprast¤
materiali¤ gali¤ turin¦ios btyb¢s, valdan¦ios sunkio j¢g , erdv¡,
laik etc. Norint apsilankyti auk§tutin¢se materialios visatos planetose, i§sivaduoti tereikia i§ §iurk§¦iosios materijos (fizinio kno), o
protas ir intelektas (subtilioji materija) tam nesudaro kli¦i¤.
Dirbtiniai palydovai ir mechanin¢s kosminio susisiekimo priemon¢s niekada nenuskraidins ¨mogaus £ tolimas planetas. Net ir
pla¦iai i§reklamuotoji kelion¢ £ M¢nul£ ¨mogui ne£gyvendinama,
nes, kaip min¢ta, aplinkos s lygos auk§tutin¢se planetose skiriasi
nuo aplinkos s lyg¤ ¦ia, ¸em¢je. Kiekvienoje planetoje yra specifin¢s aplinkos s lygos, tod¢l norint nukeliauti £ kuri nors materialios
visatos planet , reikia tur¢ti btent tos planetos aplinkai pritaikyt material¤ kn . Pavyzd¨iui, norint i§ Indijos vykti £ Europ , kur
visai kitos klimatin¢s s lygos, reikia atitinkamai apsirengti, o norint
nukeliauti £ Vaiku†‡hos planetas reikia pakeisti esam kn .
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Nukeliauti £ auk§tutines materialias planetas galima i§laikant
savo subtil¤j£ drabu¨£, kur£ sudaro protas, intelektas ir ego, bet
§iurk§¦iojo drabu¨io, kur£ sudaro ¨em¢, vanduo, ugnis etc., btina
atsikratyti. Norint nukeliauti £ transcendentin¡ planet reikia subtil¤j£ ir §iurk§t¤j£ knus pakeisti dvasiniu, nes £ dvasin£ pasaul£
patenkama tiktai turint grynai dvasin£ kn . Knas savaime pasikei¦ia mirties akimirk , jei to nori pats ¨mogus. Ta¦iau mirties metu
§is noras kyla tuomet, jei jis puosel¢jamas vis gyvenim , nes
Àkur js¤ lobis, ten ir js¤ §irdisÐ. Toliau bendrais bruo¨ais nusakoma praktika, leid¨ianti pasirengti nesunkiai £gyvendinamai kelionei £
antimateriali sias Vaiku†‡hos planetas, kur n¢ra gimimo, senatv¢s, lig¤
ir mirties.
Bendrieji principai (skatinamieji):
1. Rimtas pretendentas turi pasirinkti tikr dvasin£ mokytoj ir
i§eiti moksli§kai pagr£st pasirengimo kurs . Jusl¢s yra materialios ir Transcendencijos jomis pa¨inti ne£manoma. Tod¢l jas
btina sudvasinti per nustatyt praktik dvasiniam mokytojui
vadovaujant;
2. Pasirink¡s tikr dvasin£ mokytoj mokinys gauna £§ventinim .
³§ventinimas ¨ymi dvasinio mokymo prad¨i ;
3. Mokinys turi bti pasiry¨¡s visokeriopai pasitarnauti dvasiniam
mokytojui. ÀBhagavad-gŒt Ð, ÀVedant Ð, ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ,
Upani‰adas ir kitus §ventra§¦ius nuodugniai i§studijav¡s dvasinis mokytojas yra dvasi§kai susivokusi ir glaud¤ ry§£ su
Auk§¦iausiuoju Vie§pa¦iu u¨mezgusi siela. Dvasinis mokytojas Ä skaidrus tarpininkas, vedantis strop¤ mokin£ £ Vaiku†‡has.
Dvasinio mokytojo noras mokiniui turi bti £statymas, nes jo
palankumas labai paspartina mokinio tobul¢jim ;
4. Protingas mokinys, siekdamas i§sklaidyti savo abejones, pateikia dvasiniam mokytojui protingus klausimus. Dvasinis mokytojas nurodo mokiniui keli vadovaudamasis ne savo u¨gai24
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5.

6.

7.
8.
9.
10.

domis, o j£ nu¢jusi¤ dvasios autoritet¤ priesakais. Dvasios
autoritet¤ vardai nurodyti §ventra§¦iuose ir mokiniui reikia
tiesiog jais sekti dvasinio mokytojo vadovaujamam. Dvasinis
mokytojas niekada nei§krypsta i§ autoritet¤ nurodyto kelio;
Mokinys tur¢t¤ visada stengtis sekti did¨i¤j¤ i§min¦i¤, praktikavusi¤ §£ metod ir susilaukusi¤ s¢km¢s, p¢domis. Tai tur¢t¤
tapti jo gyvenimo motto. Mokinys turi ne pavir§utini§kai imituoti did¨iuosius i§min¦ius, o nuo§ird¨iai, atsi¨velgdamas £ laik ir
aplinkybes jais sekti;
Mokinys turi bti pasiry¨¡s keisti savo £pro¦ius pagal autoriteting¤ §altini¤ reikalavimus. Nor¢damas pelnyti Vie§paties prielankum , jis kaip ir Arjuna turi bti pasiry¨¡s atsisakyti tiek
juslini¤ malonum¤, tiek jusli¤ neigimo;
Mokinys turi gyventi dvasin¢je aplinkoje;
Jis turi pasitenkinti tuo, kas btina, ir nekaupti turto daugiau
negu reikia kukliai gyventi;
Jis turi pasninkauti nustatytomis dienomis Ä vienuolikt piln¢jan¦io ir dylan¦io M¢nulio dien ;
Jis turi reik§ti pagarb banjanmed¨iams, karv¢ms, mokytiems
brahmanams ir bhaktams;

Tai pirmieji laipteliai £ dvasin¡ tarnyst¡. Ilgainiui btina prad¢ti
vykdyti kitus, draud¨iamojo pobd¨io reikalavimus:
11. Vengti nusi¨engim¤ praktikuojant dvasin¡ tarnyst¡ ir kartojant
§ventuosius vardus;
12. Vengti da¨no bendravimo su nebhaktais;
13. Riboti mokini¤ skai¦i¤. Kitaip sakant, pirm¤j¤ dvylikos taisykli¤ s¢kmingai besilaikantis mokinys pats gali tapti dvasiniu mokytoju, lygiai kaip moksleivis gali tapti nedidel¢s klas¢s
seninu;
14. Nesid¢ti labai mokytu, kartojant knygose perskaitytas mintis. Jis
25
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15.

16.
17.
18.
19.
20.

turi gerai i§manyti btiniausius ra§tus ir nesiekti pavir§utini§kos enciklopedin¢s erudicijos;
Vykdydamas min¢tuosius keturiolika reikalavim¤ mokinys
i§laiko dvasios pusiausvyr net did¨iausi¤ i§bandym¤ metu Ä
tiek k nors prarad¡s, tiek £gij¡s;
Pakil¡s vienu laipteliu auk§¦iau mokinys jau nebepasiduoda
sielvartui ir iliuzijoms;
Jis nesi§aipo nei i§ kit¤ religijos ir garbinimo form¤, nei i§ Dievo
Asmens ar Jo bhakt¤;
Jis nesitaiksto su §ventvagi§komis kalbomis prie§ Vie§pat£ ir Jo
bhaktus;
Jis nesivelia £ pokalbius apie vyro ir moters santykius ir tu§¦ias
kalbas apie kit¤ §eiminius reikalus;
Jis stengiasi nesukelti nei fizinio, nei dvasinio skausmo jokiai
gyvajai btybei, kad ir kas ji bt¤.

I§ min¢t¤ dvide§imties pirmieji trys skatinamojo pobd¨io reikalavimai rimtam mokiniui yra privalomi ir patys svarbiausi.
Rimt¤ ketinim¤ turintis mokinys tur¢t¤ vykdyti dar keturiasde§imt keturis reikalavimus, ta¦iau Vie§pats Caitanya, atsi¨velgdamas
£ §iuolaikinio gyvenimo s lygas, i§rinko penkis svarbiausius.
1. Bendrauti su bhaktais. Bendrauti su bhaktais rei§kia atid¨iai j¤
klausytis, pateikti svarbius klausimus, vai§inti juos, jiems aukoti
ir priimti i§ j¤ vai§es bei aukas.
2. Kartoti §vent Vie§paties vard bet kokiomis aplinkyb¢mis. Vie§paties vardo kartojimas Ä nesud¢tingas ir visiems prieinamas
dvasinio susivokimo metodas. Vie§pats turi nesuskaitom daugyb¡ vard¤; kartoti galima bet kur£ i§ j¤ ir bet kada. Taip pat
svarbu kartojant nedaryti nusi¨engim¤. Kartojant transcendentinius vardus galimi de§imt nusi¨engim¤ Ä j¤ btina kiek £manoma vengti, ta¦iau, kad ir kas nutikt¤, svarbiausia nesiliauti
kartojus Vie§paties vard¤.
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3. Klausytis transcendentini¤ ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ pasakojim¤. J¤
klausytis galima per vie§as tikr¤ bhakt¤ paskaitas arba skaitant
autoritetingus ÀBhagavatamÐ vertimus.
4. Apsigyventi Vie§paties K‚‰†os gimtin¢je Ä Mathuroje arba Mathurƒ
paversti savo namus £rengus juose Vie§paties Dievyb¡, kuri
gav¡ dvasinio mokytojo £§ventinim garbint¤ visi §eimos nariai.
5. Dievyb¡ garbinti d¢mesingai ir su atsidavimu, taip, kad nam¤
aplinka tapt¤ pana§i £ Vie§paties buvein¡. Tai £manoma pasiekti tik
vadovaujant dvasiniam mokytojui, i§manan¦iam, kaip garbinti Dievyb¡ ir galin¦iam atskleisti mokiniui §io transcendentinio
metodo paslaptis.
Min¢tus penkis reikalavimus gali vykdyti bet kuris ¨mogus bet
kuriame ¨em¢s kampelyje. Juos vykdydamas jis pasiruo§ sugr£¨ti
namo pas Diev . Tai paprastas metodas, kur£ pripa¨ino tokie dvasios autoritetai kaip Vie§pats rŒ Caitanya Mahƒprabhu, nu¨eng¡s
tam, kad i§gelb¢t¤ puolusias §io am¨iaus sielas;
Pla¦iau apie tai skaitykite ÀBhakti-rasƒm‚ta-sindhuÐ, kurios
glaust ap¨valg pateik¢me knygoje ÀAtsidavimo nektarasÐ.
Persik¢limas £ dvasin£ pasaul£ yra procesas, numatantis laipsni§k i§ materijos prad¤ sudaryto §iurk§taus ir subtilaus am¨inosios sielos apvalkalo eliminavim . Anks¦iau min¢ti penki dvasin¢s
praktikos reikalavimai turi toki dvasin¡ gali , kad juos nuo§ird¨iai
vykdydamas jau pradedantis bhaktas gali pasiekti bhƒv (pakopa,
po kurios pasirei§kia meil¢ Dievui), kitaip sakant, patirti dvasin¡
emocij , i§kylan¦i vir§ proto ir intelekto funkcini¤ gali¤. Visi§kas
pasin¢rimas £ bhav (Dievo meil¢) leid¨ia bhaktui, palikus material¤ sielos ind , patekti £ dvasin£ pasaul£. Kai bhakto meil¢ Dievui
pasiekia kulminacij , jis egzistuoja jau grynai dvasiniu lygmeniu,
nors tebeturi §iurk§t¤j£ material¤ kn . Jis tarsi ugnyje iki raudonumo £kaitinta gele¨is, kuri, £gijusi ugnies savybi¤, jau neb¢ra gele¨is
tikr j ta ¨od¨io prasme. Tai m£slingos ir nesuvokiamos Vie§paties
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energijos, kurios negali paai§kinti materialusis mokslas, veikimo
rezultatas. Tod¢l ¨mogus tur¢t¤ atmesti visas abejones ir u¨siimti dvasin¢s tarnyst¢s praktika, o kad tik¢jimas bt¤ tvirtas Ä siekti
bendravimo su tikrais Vie§paties bhaktais, t.y. u¨megzti asmeninius
santykius (jei tai £manoma) arba bti drauge su jais mintimis. Bendravimas su bhaktais pad¢s jam pl¢toti nuo§ird¨i dvasin¡ tarnyst¡ Vie§pa¦iui, kuri kaip ¨aibo blyksnis i§sklaidys visas materialias
abejones. Mokinys tiesiogiai pajus, kad vien po kitos £veikia ¦ia
min¢tas dvasinio tobul¢jimo pakopas, ir tai sutvirtins jo tik¢jim ,
kad jis tikrai daro pa¨ang kelyje £ dvasin£ pasaul£, ir tada jo prisiri§imas prie Vie§paties ir Jo buvein¢s taps visi§kai nuo§irdus. Toks
yra laipsni§kas meil¢s Dievui, kuri ¨mogui gyvybi§kai reikalinga,
pl¢tojimo procesas.
Istorija ¨ino pavyzd¨i¤, kai i§kilios asmenyb¢s (tarp j¤ bta
i§min¦i¤ ir karali¤), praktikuodamos dvasin¡ tarnyst¡, pasiek¢
tobulum . Kai kurie i§ j¤ s¢kmingai pasiek¢ tiksl pasirink¡ vien
vienintel£ dvasin¢s tarnyst¢s metod ir atkakliai, su tik¢jimu j£
praktikuodami. ·tai kai kurie i§ j¤:
1. Imperatorius ParŒk‰itas dvasin£ lyg£ pasiek¢ klausydamasis dvasios autoriteto rŒ ukadevos Gosvƒmio ¨od¨i¤;
2. rŒ ukadeva Gosvƒmis t pat£ rezultat pasiek¢ ¨odis ¨odin
persakydamas transcendentin£ mokym , kur£ i§girdo i§ savo
did¨io t¢vo rŒ Vyƒsadevos lp¤;
3. Imperatorius Prahlƒda susilauk¢ s¢km¢s dvasiniame gyvenime
nuolat atmindamas Vie§pat£, kaip jam nurod¢ didis §ventasis ir
bhaktas rŒ Nƒrada Munis;
4. S¢km¢s deiv¢ Lak‰mŒjŒ tiksl pasiek¢ nesitraukdama nuo Vie§paties lotoso p¢d¤ ir joms tarnaudama;
5. Karalius P‚thu susilauk¢ s¢km¢s garbindamas Vie§pat£;
6. Ve¨¢jas Akrra susilauk¢ s¢km¢s sakydamas maldas Vie§pa¦iui;
7. Hanumanas (MahƒvŒra), garsus Vie§paties rŒ Rƒmacandros
28

A N T I M AT E R I A L I E J I PA S AU L I A I

sek¢jas, tur¢j¡s ne ¨mogaus kn , tiksl pasiek¢ vykdydamas
Vie§paties paliepimus;
8. Didis kar¨ygys Arjuna tobulum pasiek¢ draugaudamas su Vie§pa¦iu, kuris, nor¢damas Arjunai ir jo sek¢jams suteikti ¨ini¤,
paskelb¢ ÀBhagavad-gŒt Ð ;
9. Imperatorius Balis susilauk¢ s¢km¢s paaukodamas Vie§pa¦iui
visk , taip pat ir savo kn .
Tai devyni £prastiniai Vie§pa¦iui skirtos dvasin¢s tarnyst¢s metodai. Mokinys pats renkasi, kiek metod¤ Ä vien , du, tris, keturis
ar visus devynis Ä jam praktikuoti. Visi tarnyst¢s Absoliutui metodai yra absoliuts, jie nesiskiria nei kokyb¢s, nei kiekyb¢s po¨iriu,
kaip paprastai esti materialiajame pasaulyje. Nors dvasinei b¦iai
bdinga transcendentin¢ £vairov¢, visos jos pasirei§kimo formos
substanci§kai yra tapa¦ios. Imperatorius AmbarŒ‰a labai s¢kmingai
praktikavo i§kart visus devynis dvasin¢s tarnyst¢s metodus. Mintis
jis sutelk¢ £ Vie§paties lotoso p¢das, bals panaudojo dvasiniam
pasauliui apibdinti, rankas Ä Vie§paties §ventyklai valyti, ausis Ä
nuolankiai klausytis Vie§paties rŒ K‚‰†os ¨od¨io, jo akys ¨velg¢
£ Vie§paties Dievybes, knas liet¢ bhakt¤ knus, nosis uod¢ Vie§pa¦iui paaukot¤ g¢li¤ aromat , lie¨uvis ragavo Vie§pa¦iui paaukotus valgius, kojos Ä ne§¢ £ Vie§paties §ventykl . Gyvyb¢s energij
jis panaudojo pasitarnauti Vie§pa¦iui ir netur¢jo n¢ menkiausio
noro siekti juslini¤ malonum¤. ·i praktika pad¢jo jam pasiekti tobulum , prie§ kur£ nublanksta did¨iausi materialiojo mokslo
laim¢jimai.
Tod¢l labai svarbu, kad ¨mon¢s praktikuot¤ §iuos dvasinio
tobul¢jimo metodus ir siekt¤ tobulumo. Dvasinis tobul¢jimas Ä vienintel¢ ¨mogaus pareiga. Deja, §iuolaikin¢s civilizacijos atstovai
u¨sivert¢ ant savo pe¦i¤ did¨iul¡ tarnyst¢s valstybei na§t . Ties
sakant, pareiga valstybei ir visuomenei bei filantropin¢ veikla privaloma tik tiems, kurie nevykdo savo dvasin¢s pareigos. Vos gim¡s
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§ioje ¨em¢je ¨mogus jau turi £sipareigojim¤ ne tik valstybei, visuomenei ir artimo gerovei, bet ir pusdieviams, aprpinantiems j£ oru,
§viesa, vandeniu, etc. Jis taip pat turi £sipareigojim¤ didiesiems
i§min¦iams, kurie paliko mil¨ini§kus i§minties lobynus, rodan¦ius
jam gyvenimo keli . ³sipareigojim¤ jis turi ir gyvosioms btyb¢ms,
prot¢viams, artimiesiems, etc. Bet nuo to momento, kai ¨mogus
imasi vykdyti vien vienintel¡ privalom pareig Ä kai jis imasi
tobul¢ti dvasi§kai, jis i§syk atleid¨iamas nuo vis¤ kit¤ pareig¤.
Vie§paties bhaktas nekelia jokio pavojaus visuomenei, prie§ingai, jis yra did¨iausias visuomen¢s turtas. Kadangi nuo§ird¨iam
bhaktui nuod¢minga veikla n¢ra patraukli, jo nesavanaudi§ka tarnyst¢ visuomenei gali daug prisid¢ti kuriant visuotin¡ taik ir
gerov¡ tiek §£, tiek ir kit gyvenim . Jei toks bhaktas vis d¢lto kaip
nors prasikalsta, Vie§pats asmeni§kai i§taiso jo klaid . Tod¢l bhaktui
n¢ra jokio reikalo nei gilinti materiali¤ ¨ini¤, nei visko atsi¨ad¢jus
gyventi atsiskyr¢lio gyvenim . Jis gali puikiausiai gyventi namuose
ir s¢kmingai vykdyti dvasin¡ tarnyst¡, tur¢damas bet kok£ socialin£ (ar dvasin£) status . Istorija ¨ino pavyzd¨i¤, kai dvasin¢ tarnyst¢ ir nepaprastai ¨iaurius ¨mon¢s paversdavo gera§ird¨iais. Tyras
bhaktas savaime, specialiai nesistengdamas, £gyja ¨ini¤ ir atsisako
¨emesnio lygio gyvensenos.
Dvasin¢s tarnyst¢s mokslas ir menas yra did¨iausia Indijos
i§min¦i¤ dovana pasauliui. Tod¢l kiekvieno Indijoje gimusio ¨mogaus pareiga yra tobul¢ti £gyvendinant did¨iojo dvasin¢s tarnyst¢s
mokslo principus ir propaguoti juos pasauliui, iki §iol ne¨inan¦iam,
koks galutinis gyvenimo tikslas. Laipsni§kai pl¢todama ¨inias ¨monija btinai pasieks §i tobulumo pakop . Indijos i§min¦iai j jau
yra pasiek¡. Kod¢l kiti tur¢t¤ laukti ilgus tkstantme¦ius? Kod¢l
¨mon¢ms nesuteikus susistemintos informacijos tuojau pat, kad jie
sutaupyt¤ laiko ir j¢g¤? Tegul ¨mon¢s pasinaudoja §ia proga, apie
kuri gal bt svajojo milijonus met¤.
Vienas Rusijos ra§ytojas visam pasauliui parei§k¢, kad mokslo
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pa¨anga suteiks ¨mogui galimyb¡ gyventi am¨inai. Jis, ¨inoma,
netiki Auk§¦iausiosios Btyb¢s, kr¢jo egzistavimu. Nepaisant to,
mes sveikiname jo mint£, nes ¨inome, kad reali mokslinio pa¨inimo
pa¨anga neabejotinai atvers ¨mogui keli £ dvasin£ pasaul£ ir £rodys
mokslininkams, kad jokiomis mokslo teorijomis nepaai§kinam¤
gali¤ turintis auk§¦iausiasis kr¢jas i§ tikr¤j¤ egzistuoja.
Kaip min¢ta, kiekviena gyvoji btyb¢ turi am¨in kn , ta¦iau
ji priversta keisti savo i§orinius apvalkalus Ä §iurk§t¤j£ ir subtil¤j£. ·is procesas vadinamas gyvenimu ir mirtimi. Kol gyvoji btyb¢
nesutrauko materialios vergyst¢s pan¦i¤, tol ji yra priversta keisti
savo fizinius apvalkalus ir nei§vengia to net pasiekusi auk§¦iausi
materialios bties pakop . Rus¤ ra§ytojas gali svai¦ioti kiek jam
telpa, ra§ytojams tai bdinga, ta¦iau sveikai protaujantys ir §iek
tiek gamtos d¢snius i§manantys ¨mon¢s nesutiks su teiginiu, kad
materialiajame pasaulyje galima gyventi am¨inai.
Gamtotyrininkas i§ vieno vaisiaus gali spr¡sti apie bendruosius
materialiojo pasaulio d¢sningumus. I§ ¨iedo u¨simezga vaisius, jis
auga, kur£ laik kybo ant §akos, kol sunoksta, paskui ima vysti ir
galiausiai nukrinta. Nukrit¡s jis pradeda pti, gr£¨ta £ ¨em¡ ir palieka joje s¢kl , i§ kurios v¢l stiebiasi medis, v¢l noksta vaisiai, kuri¤
laukia toks pat likimas. Ir v¢l viskas kartojasi i§ naujo.
Lygiai taip gyvoji btyb¢ (kaip dvasin¢ kibirk§tis, Auk§¦iausios Btyb¢s dalel¢) tuoj po lytinio akto £gyja fizin£ kn motinos
£s¦iose. ³s¦iose knas pama¨u vystosi, paskui gimsta ir auga toliau,
tampa vaiku, paaugliu, jaunuoliu, suaugusiu ¨mogumi, seniu, kol
galiausiai, nepaisant gra¨iausi¤ romanist¤ nor¤ ir ¨ydr¤ svajoni¤,
sunyksta ir mir§ta. Tarp ¨mogaus ir vaisiaus i§ esm¢s n¢ra jokio
skirtumo. ¸mogus kaip ir vaisius suformuoja s¢kl ir paliek po
sav¡s at¨al¤, ta¦iau materialiosios gamtos d¢sniai neleid¨ia jam
am¨inai gyventi materialiame kne.
Grie¨t¤ materialiosios gamtos d¢sni¤ apeiti ne£manoma. J¤
nepakeis n¢ vienas mokslininkas materialistas Ä net did¨iausias
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pagyrnas. Joks astronomas, joks mokslininkas negali pakeisti planetos orbit¤ Ä jis tegali sukurti juokingai menk ¨aislin¡ planet ,
kuri vadina palydovu. Palydovas gali padaryti £spd£ tik ma¨am
vaikui, tik vaikas gali susi¨av¢j¡s ¨velgti £ §iuolaikini¤ palydov¤
kr¢jus, nes blaiviai m stanti ¨monijos dalis labiau ¨avisi did¨i¤j¤
palydov¤ Ä Saul¢s, ¨vaig¨d¨i¤, planet¤, kuri¤ mokslininkai materialistai negali net suskai¦iuoti, kr¢ju. Jei ¨aislinis palydovas turi
kr¢j , kuris gyvena ka¨kur Rusijoje ar Amerikoje, logi§ka bt¤
manyti, kad ir didieji palydovai turi savo kr¢j , gyvenant£ dvasiniame pasaulyje. Jei tam, kad bt¤ pagamintas ir £ orbit paleistas
¨aislinis palydovas, dirba §viesiausi protai, koks tur¢t¤ bti §viesus ir nepaprastas protas to, kuris sukr¢ galaktikas su nesuskaitoma daugybe ¨vaig¨d¨i¤ ir neleid¨ia joms i§krypti i§ savo orbit¤?
Ateistai iki §iol neatsak¢ £ §£ klausim .
Skeptikai kelia savas pasaulio atsiradimo teorijas, kurias paprastai baigia fraz¢mis: Àtai sunku suprastiÐ, Àtai visi§kai £manoma, nors protu ir nesuvokiamaÐ, Àtai nesuprantamaÐ, etc. ·ios
fraz¢s i§duoda, kad skeptik¤ teorijos n¢ra pagr£stos autoritetingomis ¨iniomis ir moksliniais duomenimis, kad jos Ä papras¦iausios
sp¢lion¢s. Patikimos informacijos galime pasisemti i§ ÀBhagavadgŒtosÐ. Pavyzd¨iui, ÀBhagavad-gŒtojeÐ pateikiama informacija apie
tai, kad materialiajame pasaulyje yra gyv¤j¤ btybi¤, kuri¤ gyvenimo trukm¢ siekia 4 300 000 É 1 000 É 2 É 30 É 12 É 100 Saul¢s
met¤. ÀBhagavad-gŒtƒÐ mums yra autoritetingas §altinis, nes §i
pa¨inimo knyg pripa¨ino didieji Indijos i§min¦iai a…karƒcƒrya,
rŒ Rƒmƒnujƒcƒrya, rŒ Madhvƒcƒrya ir rŒ Caitanja Mahƒprabhu. ÀBhagavad-gŒtƒÐ pa¨ymi, kad materialiajame pasaulyje visos
sud¢tin¢s formos, nepriklausomai nuo gyvavimo trukm¢s, yra
pasmerktos sunykti ir mirti.
Vadinasi, materijos formoms galioja kitimo d¢snis, nors pati
materialioji energija yra tvari ir nenykstama. Pirminiu, potenciniu
pavidalu viskas yra am¨ina, ta¦iau materialiajame pasaulyje mate32
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rija £gyja form . Ta forma kur£ laik egzistuoja, vystosi, br¡sta,
sensta, vysta ir galiausiai v¢l i§nyksta. ·i taisykl¢ galioja visiems
materialiems objektams. Materialist¤ mintis, kad anapus materialiojo pasaulio egzistuoja Àkitokios formosÐ, nematomos akiai, keistos ir nesuvokiamos, yra niekas kita kaip miglota u¨uomina apie
dvasin£ pasaul£. Ta¦iau pamatinio dvasios prado nereikia ie§koti
ka¨kur toli Ä jis aktyviai rei§kiasi visose gyvose btyb¢se. Dvasiniam pradui pasitraukus i§ materialaus kno gyvyb¢ jame u¨g¡sta.
Imkime pavyzd¨iu vaik . Jo knas kinta ir vystosi, nes jame gldi
dvasinis pradas. Dvasiai palikus kn vystimasis sustoja. ·is d¢snis
galioja visiems materialiems objektams. Materijos forma kinta jai
s veikaujant su dvasia. Be dvasios jokie poky¦iai nevyksta. Taip
vystosi ir visata. Ji randasi i§ Transcendencijos energijos, skatinama dvasin¢s Jos galios, ir susiformuoja mil¨ini§ki dangaus knai:
Saul¢, M¢nulis, ¸em¢, etc. Visatoje yra keturiolikos lygi¤ planet¤
sistemos ir, nors jos skiriasi dyd¨iu ir savyb¢mis, visos planet¤ sistemos vystosi pagal t pat£ princip . Dvasin¢ j¢ga Ä dvasinis pradas
jas sukr¢ ir btent jis u¨tikrina kitim , per¢jim i§ vieno bvio £
kit ir vystim si.
Gyvyb¢ tikrai n¢ra materiali¤j¤ element¤ savitarpio s veikos,
kitaip sakant, chemin¢s reakcijos rezultatas, kaip sako dideliu protu
negalintys pasigirti ¨mon¢s. Vidinei materijos s veikai impuls suteikia auk§¦iausioji btyb¢, sukurdama palankias s lygas
dvasinei gyvyb¢s j¢gai reik§tis. Auk§tesnioji energija manipuliuoja materija pagal dvasin¢s btyb¢s laisv apsisprendim . Pavyzd¨iui, tarp statybini¤ med¨iag¤ nevyksta savaimin¢ ÀreakcijaÐ ir
jos nei i§ §io nei i§ to nevirsta gyvenamuoju namu. Gyvoji dvasin¢ btyb¢ pasistato nam laisva valia, tam tikru bdu manipuliuodama materija. Materija taip pat yra tik statybin¢ med¨iaga,
kr¢jas yra dvasia. Prie §ios i§vados neprieiti gali tik labai ribota
informacija disponuojantis ¨mogus. Taip, kr¢jas mums nematomas, jis ka¨kur u¨kulisiuose, ta¦iau tai nerei§kia, kad jo apskri33

PIRMAS SKYRIUS

tai n¢ra. Mums nereik¢t¤ pasiduoti giganti§kos materialios visatos
magijai. Turime i§mokti visose materijos aprai§kose £¨velgti auk§¦iausi j£ prot . Auk§¦iausioji btyb¢, auk§¦iausiasis protas, yra
pirmapradis kr¢jas, vis¤ patraukliausias Dievo Asmuo rŒ K‚‰†a. Kai
kas to ne¨ino, ta¦iau ÀBhagavad-gŒtƒÐ ir kita Ved¤ literatra, vis¤
pirma ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ, pateikia labai konkre¦i informacij
apie kr¢j .
Vaikas gali nesuprasti, kad £ kosmin¡ erdv¡ i§kelt palydov
valdo specialistai i§ ¸em¢s, ta¦iau suaugusiam ¨mogui tai ai§ku.
Riboto m stymo ¨mon¢s neturi ¨ini¤ apie Kr¢j ir Jo am¨in
buvein¡ dvasiniame pasaulyje, kuris yra u¨ ¨mogaus regos galimybi¤ rib¤, ta¦iau dvasinis pasaulis ir dvasin¢s planetos i§ tikr¤j¤
egzistuoja, be to, jos yra kur kas didesn¢s u¨ materialiojo pasaulio planetas ir j¤ yra kur kas daugiau. ÀBhagavad-gŒtosÐ ¨iniomis,
materialioji visata sudaro tik dal£ (vien ketvirt j ) visos krinijos. Pana§aus pobd¨io informacijos apstu ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ
ir kituose ved¤ literatros veikaluose.
Jei, anot mokslinink¤, gyvyb¢s energij galima sukurti laboratorijos s lygomis, sukeliant Àtam tikr¤ fizini¤ ir chemini¤ element¤ s veik Ð, kod¢l jie to nepadaro? Jie tik giriasi. Dvasin¢
energija yra visi§kai kitos struktros nei materija ir jos ne£manoma
sukurti jungiant materialius elementus. ·iandien Rusijos ir Amerikos mokslininkai neabejotinai yra toli pa¨eng¡ £vairi¤ technologij¤ krimo srityje, ta¦iau dvasinis mokslas jiems teb¢ra neatrasta
sritis. Jei mokslininkai nori sukurti gerai organizuot ir pa¨angi
visuomen¡, jie turi semtis ¨ini¤ i§ auk§¦iausiojo intelekto.
Rusijos ¨mon¢s net ne£taria, kaip puikiai socialistin¢s id¢jos
i§d¢stytos ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ. ÀBhagavatamÐ moko, kad visus
turtus Ä visus gamtinius i§teklius (¨em¢s kio i§teklius, i§kasenas, etc.) Ä sukr¢ pirmapradis kr¢jas, tod¢l teise naudotis tam
tikra j¤ dalimi turi kiekviena gyvoji btyb¢. Be to, ÀBhagavatamÐ
sakoma, kad imti reikia tik tiek, kiek btina gyvybei palaikyti, o jei
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¨mogus trok§ta ar pasisavina daugiau nei jam skirta, jis yra baud¨iamas. Taip pat pasakyta, kad su gyvnais reikia elgtis kaip su
savo vaikais.
Ms¤ £sitikinimu, niekam dar n¢ra pavyk¡ taip tiksliai i§reik§ti socializmo id¢jos, kaip ji i§reik§ta ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ. Su
kitomis gyvosiomis btyb¢mis kaip su broliais ar vaikais ¨mogus
elgsis tik tada, kai gerai pa¨ins kr¢j ir suvoks gyvosios btyb¢s
prigimt£.
¸mogaus tro§kimas bti nemirtingam £gyvendinamas tik dvasiniame pasaulyje. ·io es¢ prad¨ioje jau min¢ta, kad am¨ino gyvenimo siekis yra ¨enklas, bylojantis, kad mumyse rusena gyva
dvasia. ¸monija tur¢ti sutelkti d¢mes£ £ §io siekio £gyvendinim .
Kiekvienas ¨mogus gali patekti £ dvasin¡ sfer praktikuodamas
¦ia apra§yt bhakti-jog . Bhakti-joga Ä tai tikras mokslas. Indijoje
sukurtas i§tisas pluo§tas mokslin¢s literatros, kuri pad¢s pasiekti
§£ auk§¦iausi gyvenimo tiksl .
Bhakti-yoga Ä am¨ina religija. Ms¤ dienomis, kai materialusis
mokslas daro did¨iul¡ £tak visoms gyvenimo sritims, £skaitant religij , £domu panagrin¢ti am¨inosios religijos principus §iuolaikinio
mokslo po¨iriu.
Pats dr. S. Radhakrishnanas pasaulin¢je religijos konferencijoje i§sak¢ mint£, kad §iuolaikin¢ civilizacija nepripa¨ins religijos,
jei £ j nebus ¨irima moksli§kai. Atsakydami £ §i pastab , tiesos
ie§kotojams su d¨iaugsmu norime prane§ti, kad bhakti-yoga yra
am¨ina pasaulin¢ religija, kuri yra skirta visoms am¨inais saitais su
Auk§¦iausiuoju Vie§pa¦iu susijusioms gyvosioms btyb¢ms.
rŒpƒda Rƒmƒnujƒcƒrya apibr¢¨ia s vok Sanƒtana (am¨inas),
kaip tai, kas neturi nei prad¨ios, nei pabaigos. Sanƒtana-dharmos
(am¨inoji religija) s voka savaime implikuoja §i apibr¢¨t£. Tai, kas
neturi nei prad¨ios, nei pabaigos, negali tur¢ti nieko bendra su
tam tikros religin¢s denominacijos ribotumu. ·iuolaikinio mokslo
po¨iriu, Sanƒtana-dharma gali bti suvokiama kaip viso pasaulio
35

PIRMAS SKYRIUS

¨moni¤, teisingiau, vis¤ visatos gyv¤j¤ btybi¤ pareiga. Neam¨ino religinio tik¢jimo gimim galima atsekti ¨monijos istorijos analuose, ta¦iau Sanƒtana-dharma neturi istorin¢s prad¨ios, nes ji yra
am¨inas gyvosios btyb¢s bruo¨as.
Jei ¨mogus sakosi i§pa¨£st s induizm , islam , krik§¦ionyb¡,
budizm ar bet kok£ kit tik¢jim ir nurodo jo atsiradimo laik
bei istorines aplinkybes, tai rei§kia, kad kalbama ne apie Sanƒtanadharm . Induistas gali atsiversti £ islam , o musulmonas Ä £ induizm ar krik§¦ionyb¡, ta¦iau, kad ir kok£ tik¢jim jis i§pa¨int¤,
viena yra nekintama Ä tarnyst¢. Induistas, musulmonas, budistas ir
krik§¦ionis Ä visi visada i§lieka ka¨kieno tarnai. Vieno ar kito religinio tik¢jimo i§pa¨inimas nevadintinas Sanƒtana-dharma. Sanƒtanadharma yra neatsiejama nuo gyvosios btyb¢s, tai visas religijas
vienijantis bruo¨as. Sanƒtana-dharma Ä tai tarnyst¢.
ÀBhagavad-gŒtojeÐ yra nema¨ai tekst¤, kuriuose kalbama apie
Sanƒtana-dharm . Pasidom¢kime, k rei§kia Sanƒtana-dharma, remdamiesi §iuo autoritetingu §altiniu.
S voka sanƒtanam vartojama septintojo skyriaus de§imtame
posme, kuriame Vie§pats sako, kad Jis yra am¨inas pirminis visa
ko §altinis Ä sanƒtanam. Upani‰ados pirmin£ visa ko §altin£ apibr¢¨ia kaip u¨baigt visum . Visi pirminio §altinio skleidiniai taip pat
yra u¨baigti ir, nors i§ pirminio u¨baigto sanƒtanos §altinio atsiskiria daugyb¢ u¨baigt¤ dali¤, jis n¢ kiek nesumenksta nei kokyb¢s,
nei kiekyb¢s po¨iriu. Taip yra tod¢l, kad Sanƒtana yra nekintamyb¢. Visa tai, kas kinta veikiant laikui ir aplinkyb¢ms, n¢ra Sanƒtana.
Vadinasi, to, kas nors §iek tiek pakinta savo formos ar kokyb¢s
po¨iriu, negalima laikyti Sanƒtana. Pateiksime pavyzd£ i§ mus
supan¦io materialiojo pasaulio. Saul¢ skleid¨ia spindulius §imtus
milijon¤ met¤ ir, nors Saul¢ yra sukurtas materialus objektas, jos
forma ir spinduliai iki §iol nepakito. Vadinasi, tai, kas nebuvo
sukurta, negali pakisti nei formos, nei kokyb¢s po¨iriu, nepaisant
to, kad yra visa ko §altinis.
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Vie§pats sako es s vis¤ gyvyb¢s r§i¤ t¢vas. Jis teigia, kad
visos be i§imties gyvosios btyb¢s yra Jo sud¢tin¢s dalel¢s. Taigi
ÀBhagavad-gŒtƒÐ skirta visoms joms. ÀGitojeÐ pasakyta, kad Auk§¦iausiasis Vie§pats yra Sanƒtana ir apibdinta jo prigimtis. Be
to, joje yra informacijos apie Vie§paties buvein¡, esan¦i toli u¨
materialiojo pasaulio rib¤, ir apie am¨inas (Sanƒtana) gyv sias
btybes.
ÀBhagavad-gŒtojeÐ Vie§pats K‚‰†a mus taip pat informuoja,
kad materialusis pasaulis kupinas kan¦i¤, kurias sukelia gimimas, senatv¢, ligos ir mirtis. Ken¦ia net auk§¦iausios materialioje visatoje planetos Brahmalokos gyventojai. Kan¦ios neegzistuoja
tik Vie§paties K‚‰†os buvein¢je. Ten nereikalinga Saul¢s, M¢nulio ir ugnies §viesa. Dvasin¢s planetos §vie¦ia pa¦ios, o gyvenimas
jose yra am¨inas, kupinas ¨inojimo ir palaimos. Jos apibr¢¨iamos
s voka Sanƒtana-dhƒma. ¶ia per§asi natrali i§vada, kad gyvosioms
btyb¢ms reikia sugr£¨ti namo pas Diev ir d¨iaugtis gyvenimu Sanƒtana-dhƒmoje drauge su Sanƒtana-puru‰a, arba puru‰ottama
ÄVie§pa¦iu rŒ K‚‰†a. Joms n¢ra prasm¢s merd¢ti materialiajame
pasaulyje, §ioje kan¦i¤ pagair¢je. Materialiajame pasaulyje laim¢s
n¢ra, n¢ra jos net Brahmalokoje. Vadinasi tie, kurie turi ketinim¤ ir
prakti§kai siekia patekti £ auk§tutines materialiosios visatos planetas, n¢ra i§mintingi. I§mintimi negali pasigirti ir tie, kurie kreipiasi
globos £ pusdievius, nes pusdievi¤ teikiamos malon¢s trumpalaik¢s. Trumpalaik¢s yra ne tik pusdievi¤ malon¢s, bet ir atitinkama religin¢ doktrina. I§mintingas ¨mogus atsisako bet kokios
pseudoreligin¢s praktikos ir kreipiasi prieglobs¦io £ Auk§¦iausi j£
Dievo Asmen£ Ä visagal£ T¢v ir tokiu bdu u¨sitikrina visokeriop Jo glob . Taigi Sanƒtana-dharma Ä tai bhakti-jogos praktika, kuri
leid¨ia pa¨inti am¨in j£ (Sanƒtana) Vie§pat£ ir Jo am¨in j (Sanƒtana)
buvein¡. ·i praktika Ä vienintelis bdas sugr£¨ti £ dvasin¡ visat
(Sanƒtana-dhƒma) ir ten patirti am¨in (Sanƒtana) d¨iaugsm .
Sanƒtana-dharmos sek¢jai nuo §iol gal¢t¤ vadovautis jos princi37
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pais, kaip tai nurodoma daryti ÀBhagavad-gŒtojeÐ.. Prad¢ti vadovautis am¨inaisiais principais n¢ra joki¤ kli¦i¤. Pas Diev sugr£¨ti
gali ir nei§simokslin¡s ¨mogus. Taip moko ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ
ir taip ÀBhagavad-gŒtojeÐ sako Pats Auk§¦iausiasis Vie§pats. Btina
sudaryti s lygas, kad visi ¨mon¢s gal¢t¤ i§naudoti §i galimyb¡.
ÀBhagavad-gŒtƒÐ buvo padeklamuota Bharata-var‰os ¨em¢je, tod¢l
kiekvieno indo pareiga Ä skelbti tikr j ¨ini apie Sanƒtana-dharm
kitose pasaulio dalyse. Ms¤ dienomis materializmo patamsiais
klaid¨iojantys ¨mon¢s ypa¦ ken¦ia. J¤ tariamas i§simokslinimas
nieko, i§skyrus atomin¡ bomb , jiems nedav¢. Dabar ¨monija yra
atsidrusi ant susinaikinimo slenks¦io. Ta¦iau Sanƒtana-dharma gali
jai pad¢ti, nes atskleid¨ia ¨mogui tikr j£ jo gyvenimo tiksl .
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Planet¤ sistem¤ r§ys

Ms¤ dienomis, kai ¨mogus u¨simojo nukeliauti £ M¢nul£, K‚‰†os
s mon¢ visai nepelnytai gali bti palaikyti ka¨kokia atgyvena.
Pasaulis spar¦iais ¨ingsniais art¢ja link kelion¢s £ m¢nul£, o mes
kartojame Hare K‚‰†a. Ta¦iau bt¤ klaidinga manyti, kad mes
velkam¢s pa¨angaus §iuolaikinio mokslo uodegoje. I§ tikr¤j¤ mes
jau nu¢jome t keli , kuriuo §iuo metu eina mokslas. ÀBhagavadgŒtojeÐ pasakyta, kad ¨mogaus siekis patekti £ auk§tutines planetas Ä jokia naujiena. Dienra§¦i¤ antra§t¢s skelbia: ÀPirmieji ¨mogaus
¨ingsniai M¢nulyjeÐ, ta¦iau j¤ autoriai ne¨ino, kad M¢nulyje pabuvojo ir s¢kmingai £ ¸em¡ sugr£¨o milijon¤ milijonai ¨moni¤. Tai
nebuvo pirmasis i§silaipinimas M¢nulyje, ¨mon¢s £ §i planet
keliauja nuo sen¤ senov¢s. ÀBhagavad-gŒtojeÐ (8.16) ai§kiai pasakyta: abrahma-bhuvanƒl lokƒ‹ punar ƒvartino 'rjuna Ä ÀO Arjuna, net
jei tu nukeliausi £ auk§¦iausi planet¤ sistem Ä Brahmalok , tau vis
tiek teks sugr£¨ti.Ð Taigi tarpplanetin¢s kelion¢s n¢ra jokia naujiena.
¸ini¤ apie jas K‚‰†os bhaktai turi nuo seno.
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Esame K‚‰†os sek¢jai, tod¢l K‚‰†os ¨od¨ius laikome absoliu¦ia
tiesa. Pasak ved¤ literatros, visatoje egzistuoja daugyb¢ planet¤
sistem¤. Planet¤ sistema, kurioje gyvename, vadinama Bhrloka.
Vir§ ms¤ planet¤ sistemos i§kilusi Bhuvarloka, vir§ Bhuvarlokos Ä
Svarloka, kuriai kaip tik ir priklauso M¢nulio planeta. Vir§ Svarlokos driekiasi Maharloka, dar auk§¦iau Ä Banaloka, o vir§ jos Ä
Satyaloka. Be to, egzistuoja ir ¨emutin¢s planet¤ sistemos. Taigi
ms¤ visatoje yra keturiolikos lygi¤ planet¤ sistemos, o svarbiausia
planeta jose Ä Saul¢. Saul¢ apra§yta ÀBrahma-sa„hitojeÐ (5.52):
yac-cak‰ur e‰a savitƒ sakala-grahƒ†ƒ„
rƒjƒ samasta-sura-mrtir ae‰a-tejƒ‹
yasyƒjŠayƒ bhramati sa„bh‚ta-kƒla-cakro
govindam ƒdi-puru‰a„ tam aha„ bhajƒmi
ÀLenkiuosi Govindai [K‚‰†ai], pirmaprad¨iam Vie§pa¦iui, kurio
valia skriedama savo orbita Saul¢ spinduliuoja mil¨ini§k kaitros
gali . Saul¢, vir§iausias dangaus knas visose planet¤ sistemose,
yra Auk§¦iausiojo Vie§paties akis.Ð Jei nebt¤ Saul¢s, mes nieko
nematytume. Mes did¨iuojam¢s savo akimis, bet nematome net
artimiausio kaimyno. ¸mon¢s da¨nai sako: ÀParodyk man Diev ?Ð
Bet ar tu j£ pamatysi? Ko vertos tavo akys? Teis¡ pamatyti Diev
reikia u¨sitarnauti. Be Saul¢s nematytume ne tik Dievo, bet apskritai nieko. Be Saul¢s §viesos mes neregiai. Nakt£ nieko nematome,
tod¢l naudojam¢s elektra.
Kosminiame pasaulyje §vie¦ia ne viena Saul¢ Ä Sauli¤ yra
trilijonai. Apie tai kalba ir ÀBrahma-sa„hitaÐ (5.40):
yasya prabhƒ prabhavato jagad-a†ˆa-ko‡iko‡i‰v ae‰a-vasudhƒdi-vibhti-bhinnam
tad Brahmƒ ni‰kalam anantam ae‰a-bhta„
govindam ƒdi-puru‰a„ tam aha„ bhajƒmi
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Auk§¦iausiojo Dievo Asmens K‚‰†os dvasinio kno skleid¨iamas §vyt¢jimas vadinamas brahmajyoti. Brahmajyoti yra nesuskaitoma daugyb¢ planet¤. K‚‰†os kno skleid¨iamame §vyt¢jime, kaip
saul¢s §viesoje, plauko begal¢ visat¤ ir planet¤. ¸inome, kad egzistuoja daugyb¢ visat¤ ir kiekviena visata turi savo Saul¡. Taigi
visatoje yra milijardai visat¤ ir milijardai Sauli¤, M¢nuli¤ bei
kit¤ planet¤. Ta¦iau K‚‰†a sako, kad m¢ginimai nukeliauti £ kitas
planetas yra laiko §vaistymas.
¸mogus jau pabuvojo M¢nulyje, ta¦iau kokia ¨monijai i§ to
nauda? Kokia nauda i§ to, kad i§leidus mil¨ini§kas pinig¤ sumas,
paaukojus tiek energijos ir de§imt£ met¤ sunkaus darbo ka¨kas
nuskries £ §i planet ir ¨engs ¨ingsn£ jos pavir§iumi? Ar galima ten
apsigyventi ir pasikviesti draug¤? O jei net ir galima, kas i§ to? Kol
esame materialiajame pasaulyje, nesvarbu kurioje planetoje, mus
persekios tos pa¦ios kan¦ios: gimimas, mirtis, senatv¢ ir ligos. J¤
atsikratyti ne£manoma.
Jei, tarkim, nuvyktume £ M¢nul£, kiek ten i§btume, net ir su
deguonies kauk¢mis? Ir net jei gal¢tume ten gyventi, k tai duot¤?
Gal bt ten gyventume §iek tiek ilgiau, bet vis tiek neam¨inai.
Tai ne£manoma. Ir k laim¢sime, prailgin¡ gyvenim ? Tarava‹ ki„
na jŒvanti: [ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ 2.3.18]: argi med¨iai negyvena
tkstan¦ius met¤? Netoli San Francisko man teko matyti mi§k ,
kuriame auga septyni¤ tkstan¦i¤ met¤ am¨iaus medis. Na ir
kas? Anokia ¦ia garb¢ i§stov¢ti vienoje vietoje septynis tkstan¦ius
met¤.
Kelion¢ £ M¢nul£ ir atgal labai £domiai apra§yta ved¤ literatroje. Tokios kelion¢s n¢ra naujiena. Ta¦iau ms¤ K‚‰†os s mon¢s bendrija siekia visai kit¤ tiksl¤. Mes neketiname §vaistyti savo
brangaus laiko. K‚‰†a sako: ÀNe§vaistyk laiko kelion¢ms i§ vienos
planetos £ kit . K tu laim¢si? Kad ir kur keliautum, nuo materiali¤ kan¦i¤ nepab¢gsi.Ð ÀCaitanya-caritƒm‚tosÐ autorius puikiai
pasak¢:
41

ANTRAS SKYRIUS

keha pƒpe, keha pu†ye kare vi‰aya-bhoga
bhakti-gandha nƒhi, yƒte yƒya bhava-roga
(“di 3.97)
ÀVienam ¨mogui materialiajame pasaulyje gyventi gera, kitam Ä
nelabai ir, nors vienam atrodo, kad jis d¨iaugiasi gyvenimu, o kitas
suvokia, kad ken¦ia, i§ tikr¤j¤ ¦ia ken¦ia visi.Ð Taip, ken¦ia visi.
Ko materialiajame pasaulyje nekamuoja ligos? Ko nekankina senatv¢? Kas nemir§ta? Niekas nenori senti ir sirgti, bet ligos ir senatv¢
u¨klumpa kiekvien . Tai kur gi tas gyvenimo d¨iaugsmas? Visa tai
kvailyst¢, nes jokio d¨iaugsmo materialiajame pasaulyje n¢ra. Mes
j£ tik £sivaizduojame. Klysta manantis, kad materialiajame pasaulyje yra ir maloni¤, ir nemaloni¤ dalyk¤, nes viskas ¦ia Ä kan¦ia.
Neveltui ÀCaitanya-caritƒm‚tojeÐ pasakyta: ÀVisi tenkina poreik£ valgyti, miegoti, poruotis ir gintis, skiriasi tik kokiu laipsniu
tai daroma.Ð Pavyzd¨iui, Amerikoje gimstama d¢l doring¤ poelgi¤ ankstesniuose gyvenimuose. Indijoje ¨mon¢s ken¦ia skurd ir
gyvena kur kas sunkiau, ir vis d¢lto, nors amerikie¦iai valgo storai
sviestu tept duon , o indai Ä duon be sviesto, valgo ir vieni, ir
kiti. Skurstan¦ios Indijos gyventojai nei§mir¢ d¢l bado. Keturi svarbiausi fiziologiniai poreikiaiÄ maisto, miego, poravimosi ir savigynos Ä tenkinami bet kuriomis s lygomis, gimus tiek palankioje,
tiek nepalankioje aplinkoje. Ta¦iau kaip i§vengti gimimo, mirties,
senatv¢s ir lig¤ Ä §tai kur problema. Apie tai turime galvoti. Apsirpinimas maistu n¢ra tikra problema. Pauk§¦iai ir ¨v¢rys tokios
problemos neturi. Pauk§¦iai vos prabud¡ linksmai ¦ir§kia: À¦ir, ¦ir,
¦ir.Ð Jie neabejoja, kad ras kur palesti. Ir bado, ir gyventoj¤ pertekliaus problemos yra i§galvotos, nes Dievas pasirpina kiekviena
gyv ja btybe. ¸inoma, egzistuoja gyvenimo kokyb¢s skirtumai,
ta¦iau pasiekti auk§tesn£ materialaus pasitenkinimo lyg£ n¢ra tikrasis gyvenimo tikslas. Tikroji problema Ä i§vengti gimimo, mirties, senatv¢s ir lig¤. Jos nei§spr¡sime be tikslo bla§kydamiesi po
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visat . Net jei nukeliausime £ auk§¦iausi planet , tikroji problema
liks i§spr¡sta, nes mirtis egzistuoja visur.
Pasak Ved¤, M¢nulyje gyvenimo trukm¢ sudaro de§imt tkstan¦i¤ met¤, o para prilygsta §e§iems m¢nesiams ¸em¢je. Taigi
M¢nulyje gyvenama 10 000 É 180 met¤. Ta¦iau ¸em¢s gyventojas,
nuvyk¡s £ M¢nul£, ten ilgai nei§gyvens, antraip visa ved¤ literatra
bt¤ gryniausias melas. ¸mogus gali svajoti apie kelion¡ £ M¢nul£,
ta¦iau gyventi jis ten negal¢s. Toki informacij pateikia Vedos.
Tod¢l didelio noro keliauti £ §i ar kuri nors kit planet mes neturime. Mes trok§tame keliauti tiesiai £ planet , kurioje gyvena K‚‰†a.
ÀBhagavad-gŒtojeÐ (9.25) K‚‰†a sako:
yƒnti deva-vratƒ devƒn
pitn yƒnti pit‚-vratƒ‹
bhtƒni yƒnti bhtejyƒ
yƒnti mad-yƒjino 'pi mƒm
À¸mogus gali nukeliauti £ M¢nul£, £ pa¦i Saul¡ ir trilijonus kit¤
planet¤, arba, jei ne£veik¢ savo materiali¤ prisiri§im¤, likti ¦ia,
ta¦iau Mano bhaktai ateis pas Mane.Ð Toks ms¤ tikslas. ³§ventinimas £ mokinius pagal K‚‰†os s mon¢s tradicij u¨tikrina, kad
mokinys galiausiai pasieks auk§¦iausi j planet K‚‰†alok . Mes
nes¢dime sud¢j¡ rankas; mes taip pat siekiame nukeliauti £ kitas
planetas, ta¦iau §io tikslo siekiame kryptingai.
I§mintingas, blaiviai m stantis ¨mogus nenori keliauti £ joki
materiali planet , nes bet kurioje j¤ nei§vengiamai susidurs su
keturi¤ r§i¤ materialiomis kan¦iomis. ÀBhagavad-gŒtƒÐ pasakoja, kad keturi¤ r§i¤ kan¦ios egzistuoja net auk§¦iausioje ms¤
visatos planetoje Brahmalokoje. ÀBhagavad-gŒtojeÐ skaitome, kad
para Brahmalokoje, ms¤ skai¦iavimais, trunka milijonus met¤. Tai
faktas.
Nukeliauti galima net ir £ auk§¦iausi planet Brahmalok ,
ta¦iau net skriejant tokiu grei¦iu, kok£ pasiekia ¨em¢s palydovai,
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mokslinink¤ skai¦iavimais, kelion¢ u¨trukt¤ keturiasde§imt tkstan¦i¤ met¤. Kas ry§is keturiasde§imt tkstan¦i¤ met¤ truksian¦iai kelionei kosmine erdve? Pasak ved¤ literatros, keliauti galima
£ bet kuri planet , ta¦iau tam reikia ruo§tis. Kas ruo§iasi keliauti
£ auk§tutines planet¤ sistemas, kuriose, kaip sakoma, gyvena pusdieviai, tas £ jas ir patenka. Panor¢jus galima nukeliauti ir £ ¨emutines planet¤ sistemas arba likti ms¤ planetoje. Galima pasiekti
ir Auk§¦iausiojo Dievo Asmens planet . Tereikia tam pasiruo§ti.
Ta¦iau ms¤ materialiojoje visatoje esan¦ios planet¤ sistemos laikinos. Tegu kai kuriose materialiosiose planetose gyvenimo trukm¢
ir labai didel¢, ta¦iau visos gyvosios btyb¢s materialiojoje visatoje
galiausiai tur¢s ¨ti ir v¢l atgimti naujais knais. Yra £vairi¤ r§i¤
kn¤. ¸mogaus knas i§gyvena §imt met¤, o kai kuri¤ vabzd¨i¤ Ä vos dvylika valand¤. Taigi kn¤ gyvavimo trukm¢ yra s lyginis dydis. Ta¦iau kas patenka £ dvasin¡ Vaiku†‡halokos planet , tas
pelno am¨in palaimos ir ¨inojimo sklidin gyvenim . Pasisteng¡s
¨mogus gali pasiekti §£ auk§¦iausi tiksl . Tai ÀBhagavad-gŒtojeÐ
patvirtina pats Vie§pats: ÀKas i§ ties¤ pa¨ino Auk§¦iausi j£ Dievo
Asmen£, tas btinai pasieks Mano bt£.Ð
Daug kas sako: ÀDievas didisÐ, Ä ta¦iau tai tik trafaretin¢ fraz¢.
Turime ¨inoti, kuo Jis didis, o tai su¨inosime skaitydami autoritetingus §ventra§¦ius. ÀBhagavad-gŒtojeÐ Dievas Save apibdina Pats:
ÀMano gimimas paprasto ¨mogaus pavidalu i§ tikr¤j¤ yra transcendentinis aktas.Ð Dievas labai maloningas, tod¢l Jis apsirei§kia
mums kaip paprastas ¨mogus, ta¦iau Jo knas ne visai toks pat kaip
ms¤. Tik K‚‰†os nepa¨£stantys nedor¢liai mano, kad Jis yra toks
pat kaip ir mes. Taip pasakyta ir ÀBhagavad-gŒtojeÐ (9.11):
avajƒnanti mƒ„ mˆhƒ
mƒnu‰Œ„ tanum ƒritam
para„ bhƒvam ajƒnanto
mama bhta-mahevaram
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ÀKvailiai bado Mane pir§tais, kai nu¨engiu ¨mogaus pavidalu. Jie
nesuvokia, kad esu transcendentin¢ esyb¢ ir vir§iausias esamyb¢s
valdovas.Ð Mes turime galimyb¡ pa¨inti K‚‰† , jei ¨inoma, skaitysime tinkamas knygas ir pasirinksime tinkam vadov . Norint i§sivaduoti, reikia tiesiog su¨inoti, koks yra Dievas. ¸mogaus pad¢tis
neleid¨ia pa¨inti Absoliuto Ä Auk§¦iausiojo Dievo Asmens iki
galo, ta¦iau ÀBhagavad-gŒtƒÐ, kuri yra Auk§¦iausiojo Dievo Asmens
¨odis, ir dvasinis mokytojas pad¢s pa¨inti J£ kiek £manoma geriau.
Jei pa¨insime Diev i§ tikr¤j¤, palik¡ savo kn pateksime £ Jo
karalyst¡. K‚‰†a sako: tyaktvƒ deha„ punar janma naiti mƒm eti so
'rjuna Ä ÀKas pa¨ino Ties , tas, palik¡s kn , daugiau nebegimsta materialiajame pasaulyje, o ateina pas Mane, £ dvasin£ pasaul£.Ð
(ÀBhagavad-gŒtƒÐ 4.9)
Ms¤ K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo tikslas Ä propaguoti §i pa¨angi mokslin¡ ties pla¦iajai visuomenei, o pats pa¨inimo bdas
yra tikrai paprastas. Tereikia kartoti §ventuosius Dievo vardus:
Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare/ Hare Rƒma,
Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare. Juos kartodami nusiplausime §irdyje susikaupusi materijos sutept£, suvoksime, kad esame
neatsiejamos Auk§¦iausiojo Vie§paties dalel¢s ir kad ms¤ pareiga Ä Jam tarnauti. ·i praktika teikia daug d¨iaugsmo. Mes giedame Hare K‚‰†a mantr , §okame bei vai§inam¢s gard¨iu prasƒdu ir
tokiu bdu kit gyvenim rengiam¢s £¨engti £ Dievo karalyst¡. Tai
ne prasimanymas, o tikrov¢. Nors nei§manan¦iam ¨mogui sunku
patik¢ti, §irdyje esantis K‚‰†a atsiskleid¨ia kiekvienam, kuris yra
rimtai nusiteik¡s pa¨inti Diev . Nuo§ird¨iai sielai padeda K‚‰†a ir
dvasinis mokytojas. Dvasinis mokytojas Ä i§orinis vis¤ ms¤ §irdyse Supersielos pavidalu gldin¦io Dievo pasirei§kimas. Kas nuo§ird¨iai nori pa¨inti Auk§¦iausi j£ Dievo Asmen£, tam Supersiela
nedelsiant i§tiesia pagalbos rank , nukreipdama j£ pas tikr dvasin£ mokytoj . Taigi dvasi§kai tobul¢ti siekiantis ¨mogus susilaukia
pagalbos ir i§ vidaus, ir i§ i§or¢s.
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Pasak ÀBhƒgavata Purƒ†osÐ, Auk§¦iausi j Ties pa¨£stame
trimis etapais. Pirmas etapas Ä tai beasmenio Brahmano, beasmenio Absoliuto, pa¨inimas. Antras Ä Paramatmos (lokalizuotas
Brahmano aspektas) pa¨inimas. Paramatm galima palyginti su
neutronu, kuris kaip ir Paramatma £eina £ atomo sud¢t£. Apie
tai pasakojama ÀBrahma-sa„hitojeÐ. Galutinis pa¨inimo etapas Ä
Auk§¦iausiosios Dievi§kosios Btyb¢s pa¨inimas. Ji atsiskleid¨ia
kaip auk§¦iausiasis, vis¤ patraukliausias asmuo (K‚‰†a), kupinas
nesuvokiam¤ turt¤, j¢gos, §lov¢s, gro¨io, ¨inojimo ir atsi¨ad¢jimo
gali¤. rŒ Rƒma ir rŒ K‚‰†a apsirei§kia ¨monijai tur¢dami visas
§e§ias galias. Tik viena ¨moni¤ grup¢ (bes lygi§kai atsidav¡ bhaktai), remdamiesi autoritetingu Dievo apreik§t¤ §ventra§¦i¤ ¨od¨iu,
gali atpa¨inti K‚‰† ; likusi ¨monijos dalis, materialiosios energijos paveikta, yra praradusi bet kokius orientyrus. Taigi Absoliuti
Tiesa yra neprilygstamas ir var¨ov¤ neturintis Absoliutus Asmuo.
Transcendentinis Jo knas kaip saul¢ skleid¨ia beasmen£ Brahmano
§vyt¢jim .
ÀVi‰†u PurƒnaÐ materiali j energij vadina avidyƒ (nei§manymas). Ji rei§kiasi per karmin¡ veikl , kitaip sakant, veikl , kuria
siekiama juslini¤ malonum¤. Ir nors d¢l juslini¤ malonum¤ gyvoji
btyb¢ lengvai pasiduoda iliuzijos poveikiui ir pakliva £ materialiosios energijos ¨abangus, i§ tikr¤j¤ ji priklauso antimaterialiosios,
dvasin¢s, energijos kategorijai. ·ia prasme gyvoji btyb¢ yra teigiama energija, o materija Ä neigiama. Materija atgyja ir ima vystytis tik s veikaudama su auk§tesne, dvasine (ar antimateriali ja)
energija, kuri yra sud¢tin¢ dvasin¢s visumos dalis. Gyvoji btyb¢,
kaip dvasin¢ energija, be abejon¢s, yra paprast ¨mog¤ gluminanti
ir sunkiai suprantama tema. Ribotos jusl¢s suteikia ¨mogui §iokios
tokios informacijos, ta¦iau paprastai jis beveik nieko ne¨ino. Tod¢l
geriausia pasiklausyti, k sako auk§¦iausias autoritetas Ä rŒ K‚‰†a
arba Jam atstovaujantis ir mokini¤ sekai priklausantis bhaktas.
K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo tikslas Ä Dievo pa¨inimas. Dvasinis
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mokytojas fizi§kai atstovauja K‚‰†ai ir padeda mums i§ i§or¢s, o
K‚‰†a, kaip Supersiela, padeda i§ vidaus. Pasinaudodama §ia pagalba gyvoji btyb¢ gali pasiekti svarbiausi gyvenimo tiksl . Mes
raginame visus skaityti autoriteting literatr ir geriau suprasti
ms¤ jud¢jim . Mes i§leidome ÀBhagavad-gŒt , kokia ji yraÐ, ÀVie§paties Caitanyos mokym Ð, ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ, ÀK‚‰†a Ä Auk§¦iausiasis Dievo AsmuoÐ ir ÀAtsidavimo nektar Ð, taip pat daugeliu
kalb¤ leid¨iame m¢nesin£ ¨urnal ÀAtgal pas Diev Ð. Ms¤ misija Ä
apsaugoti ¨mones nuo naujo £siknijimo gr¢sm¢s, pad¢ti jiems
i§trkti i§ gimim¤ ir mir¦i¤ rato.
Visi turime stengtis sugr£¨ti pas K‚‰† . Savo ¨urnale ÀAtgal pas
Diev Ð paskelb¢me straipsn£ pavadinimu ÀAnapus visatosÐ. ·iame
straipsnyje, remiantis ÀBhagavad-gŒtosÐ informacija, apra§omas
pasaulis, esantis anapus visatos. ÀBhagavad-gŒtƒÐ Ä labai populiari knyga. Ji daug kart¤ leista Amerikoje, taip pat ir Indijoje. Deja, £
Vakarus skelbti ÀBhagavad-gŒtosÐ mokymo supldo briai £vairaus
plauko niek§eli¤. Taip juos vadiname tod¢l, kad jie nesuteikia tikros
informacijos ir yra apsi§auk¢liai. Ms¤ i§leistoje ÀBhagavad-gŒtojeÐ
dvasinis pasaulis apra§omas remiantis autoritetinga informacija.
Mus supant£ kosmin£ pasaul£ vadiname ÀbtimiÐ, ta¦iau be §io
pasaulio egzistuoja ir kita Ä auk§tesnioji btis. ·is kosminis pasaulis yra ¨emesnioji btis, i§reik§ta arba nei§reik§ta, o anapus jos plyti
kita Ä am¨inoji (Sanƒtana) btis. Nesunku suprasti, kad tai, kas turi
i§reik§t pavidal §iame pasaulyje, yra laikina. Akivaizdus pavyzdys Ä ms¤ knas. Jei ¨mogui trisde§imt met¤, vadinasi, prie§ trisde§imt met¤ jo knas dar netur¢jo i§reik§to pavidalo, o ma¨daug
po penkiasde§imties met¤ jis ir v¢l bus nei§reik§tas. Tai gamtos
d¢snis. Knas £gauna i§reik§t pavidal , o po kurio laiko v¢l yra
sunaikinamas tarsi pakylanti ir v¢l nuslgstanti jros banga. Deja,
materialistui rpi tik laikinas gyvenimas, kuris bet kuri akimirk
gali nutrkti. ¸us ms¤ knas, ¨us ir visata Ä mil¨ini§kas kosminis
pasaulis ir nesvarbu, ar esame laimingi ir kurioje planetoje gyvena47

ANTRAS SKYRIUS

me Ä viskam ateina galas. Tad kokia prasm¢ §vaistyti laik pastangoms patekti £ kit planet , jei ir joje vis tiek viskas ¨us? Stenkim¢s
patekti £ K‚‰†alok . ·tai kur dvasinio mokslo esm¢. Turime suprasti §£ moksl , o suprat¡ skelbti jo tiesas visam pasauliui. Pasaulis skendi tamsyb¢je. ¸mon¢s neturi ¨ini¤, nors puikyb¢s jiems
netrksta. Ar galima pavadinti mokslo laim¢jimu tai, kad po de§imties met¤ sunkaus darbo ¨mogus nuskriejo £ M¢nul£ ir pargabeno
i§ ten sauj uolien¤? Kosmoso keliautojai su pasidid¨iavimu sako:
ÀA§ j£ lie¦iau.Ð Ta¦iau kokia i§ to nauda? Jei ¨mogus ir apsigyvent¤ M¢nulyje, gyvent¤ jis ten neilgai. Galiausiai vis tiek viskas bus
sunaikinta.
Ie§kokime tokios planetos, i§ kurios nereik¢t¤ sugr£¨ti, kur
gyvenimas am¨inas, kur vyksta am¨inas K‚‰†os ir Jo bhakt¤ §okis.
Toks yra K‚‰†os s mon¢s tikslas. Pa¨velkite £ ms¤ jud¢jim rimtai,
nes K‚‰†os s mon¢ suteikia galimyb¡ patekti pas K‚‰† ir pasinerti
£ am¨in §ok£. Pasak ved¤ literatros, materialusis pasaulis sudaro
vos vien ketvirtadal£ visos Dievo krinijos. Trys jos ketvirtadaliai
yra dvasinis pasaulis. Taip ra§oma ÀBhagavad-gŒtojeÐ. K‚‰†a sako:
ÀMaterialusis pasaulis sudaro ma¨ visumos dalel¡.Ð Kad ir kaip
¨valgysime dang¤, ms¤ regos galimyb¢s baigiasi ties §ios visatos riba, o jau vien materialiajame pasaulyje yra nesuskaitoma daugyb¢ visat¤ spie¦i¤. Ta¦iau u¨ nesukaitomos daugyb¢s visat¤ plyti
dvasinis pasaulis, apie kur£ Vie§pats taip pat u¨simena ÀBhagavadgŒtojeÐ. Jis sako, kad anapus materialiojo pasaulio egzistuoja kita,
am¨inoji, btis, kuri neturi nei istorinio prad¨ios momento, nei
pabaigos. ÀAm¨inaÐ yra tai, kas neturi prad¨ios ir pabaigos. Vedi§koji religija vadinama am¨ina tod¢l, kad niekas negali atsekti jos
atsiradimo momento. Krik§¦ionyb¢ skai¦iuoja dviej¤ tkstantme¦i¤ istorij . Savo istorij turi ir islamas, bet dar niekam nepavyko nustatyti vedi§kosios religijos istorin¢s prad¨ios. Tod¢l ji ir
vadinama am¨in ja.
Pagr£stai galima teigti, kad material¤j£ pasaul£ sukr¢ Dievas,
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vadinasi, Dievas egzistavo prie§ pasaulio sukrim . ¸odis Àsukr¢Ð
suponuoja Vie§paties egzistavim prie§ kosminio rei§kini¤ pasaulio atsiradim . Taigi Dievas egzistuoja nepriklausomai nuo pasaulio. Jei bt¤ kitaip, kaip Dievas bt¤ gal¢j¡s sukurti pasaul£? Jis
bt¤ vienas i§ materialios krinijos objekt¤. Bet Dievas n¢ra krinijos objektas. Jis yra kr¢jas ir, kaip kr¢jas, egzistuoja am¨inai.
Egzistuoja dvasinis pasaulis, kuriame yra nesuskaitoma daugyb¢ dvasini¤ planet¤ ir dvasini¤ gyv¤j¤ btybi¤, ta¦iau tarp j¤
atsiranda toki¤, kurios yra nevertos gyventi dvasiniame pasaulyje,
tod¢l jos siun¦iamos £ material¤j£ pasaul£. Material¤j£ kn pasirinkome savo noru, ta¦iau i§ tikr¤j¤ esame dvasin¢s btyb¢s Ä sielos,
tod¢l ms¤ pasirinkimas buvo netinkamas. Kada ir kaip mes £gijome material¤ kn , su¨inoti ne£manoma. Niekas negali pasakyti, kada s lygota siela pirm syk buvo £kalinta materialiame kne.
Egzistuoja 8 400 000 gyvyb¢s r§i¤: 900 000 i§ j¤ priskiriamos vandens gyviams, o 2 000 000 Ä augalams bei dar¨ov¢ms. Deja, §ios
Ved¤ informacijos nesu¨inosi n¢ viename universitete. Bet visa tai Ä
faktai. Botanikams ir antropologams vert¢t¤ moksli§kai i§nagrin¢ti
Ved¤ i§vadas. Darvino organin¢s materijos evoliucijos teorijai skiriama daug d¢mesio mokymo £staig¤ programose, ta¦iau ÀBhƒgavata PurƒnaÐ ir kiti didel¡ mokslin¡ reik§m¡ turintys autoritetingi
ra§tai taip pat pasakoja apie tai, kaip gyvosios btyb¢s evoliucionuoja i§ vieno fizinio pavidalo £ kit . Evoliucijos id¢ja n¢ra nauja,
ir nors ved¤ ra§tai pateikia labai daug informacijos apie gyvenimo
s lygas materialiajame pasaulyje, pedagogai d¢mes£ sutelkia tik £
Darvino teorij .
Mes tesudarome menk vis¤ gyv¤j¤ btybi¤ dal£ daugyb¢je
materialiojo pasaulio visat¤. Gyvosios btyb¢s, gavusios material¤ kn materialiajame pasaulyje, ¦ia atlieka bausm¡. Pavyzd¨iui,
kal¢jime bausm¡ atlieka valstyb¢s nuteisti ¨mon¢s, ta¦iau £kalintieji sudaro nedidel£ vis¤ gyventoj¤ procent . ³ kal¢jim u¨daromi ne
visi gyventojai, o tik nepaklusnieji. Materialiajame pasaulyje gyve49
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nan¦ios s lygotosios sielos taip pat sudaro menk gyv¤j¤ btybi¤ Dievo krinijoje dal£. Jos nusikalto Dievui Ä nepakluso K‚‰†os
valiai, tod¢l pateko £ material¤j£ pasaul£. Jei ¨mogus nuovokus ir
smalsus, jis stengiasi i§siai§kinti, kod¢l gyvena nelaisv¢s s lygomis
ir kaip jam i§sivaduoti i§ kan¦i¤.Ð
Yra trys kan¦i¤ r§ys, £skaitant fizines ir dvasines kan¦ias.
Havajuose prie§ais mano nam gyvenantis ¨mogus laik¢ skersti
skirtus galvijus ir pauk§¦ius. Kalb¢damas su mokiniais pasitelkiau
j¤ pavyzd£: ÀNet jei pasakysite §iems galvijams: ÀKo laukiate, varg§eliai, sprukite i§ ¦ia! Juk jus paskers!Ð Ä jie n¢ nepakrut¢s i§ vietos,
nes neturi intelekto.Ð
Jei ¨mogus ken¦ia ir ne¨ino kan¦ios prie¨asties ir kaip j £veikti,
jis gyvena kaip gyvnas. Tik turintis animalistin¡ s mon¡ ¨mogus
s mon¡ gali nesuprasti, kad ken¦ia, ir bti patenkintas savo pad¢timi. ¸mogus privalo suprasti, kad materialiajame pasaulyje jis patiria trejopas kan¦ias. Jis ken¦ia gimdamas, ken¦ia mirdamas, ken¦ia
at¢jus senatvei ir ken¦ia sirgdamas. Jis tur¢t¤ ie§koti i§eities, kaip
i§vengti kan¦i¤. ·tai kas yra tikras mokslinis tyrimas.
¸mogus ken¦ia nuo pat gimimo. Devynis m¢nesius vaisius
tno ank§tame motinos pilve, u¨darytas hermeti§kame mai§e. Jis
negali jud¢ti, j£ puola mikroorganizmai, ir jis negali pasiprie§inti.
Kai kdikis i§vysta pasaul£, jo kan¦ios t¡siasi toliau. Kad ir kaip
mama rpint¤si naujagimiu, jis vis tiek verkia, nes ken¦ia. J£ kand
vabzd¨iai, jam rai¨o pilv . Kdikis verkia, o motina ne¨ino, kaip
j£ nuraminti. Kan¦ia prasideda dar motinos £s¦iose. V¢liau, vaikui
paaugus, kan¦i¤ padaug¢ja. Jis turi eiti £ mokykl , nors to nenori. Jis
nenori s¢d¢ti prie knyg¤, bet mokytojas j£ ver¦ia. Paanalizav¡ savo
gyvenim , suprasime, kad jis yra kupinas kan¦i¤. Kyla klausimas Ä
kod¢l at¢jome £ §£ pasaul£? S lygotosios sielos nepasi¨ymi dideliu
protu. Mes tur¢tume sav¡s paklausti: ÀKod¢l ken¦iu?Ð Jei yra i§eitis,
reikia ja pasinaudoti.
Mus sieja am¨inas ry§ys su Auk§¦iausiuoju Vie§pa¦iu, bet d¢l
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tam tikr¤ prie¨as¦i¤ dabar esame susitep¡ materija. Tod¢l turime
u¨siimti praktika, leisian¦ia sugr£¨ti £ dvasin£ pasaul£. Tokia praktika yra joga. I§ tikr¤j¤ yoga rei§ki plius . Dabar ¨mogus atimtas i§
Dievo, i§ Auk§¦iausiojo, bet jis gali pasiekti auk§¦iausi gyvenimo
tiksl , jei atliks sud¢ties veiksm , u¨megs su Juo ry§£. Turime vis
gyvenim prakti§kai siekti §io tikslo, o mirties akimirk , atsiskirdami nuo kno bti j£ pasiek¡. Mirties valand pasirengimas turi
bti jau u¨baigtas. ·tai studentai dvejus ar penkerius metus mokosi
koled¨e, po to laiko baigiamuosius egzaminus, kuri¤ metu tikrinamos j¤ ¨inios. Jei egzaminus studentas i§laiko, jam suteikiamas
mokslo laipsnis. Taip ir gyvenime Ä jei tinkamai pasirengiame mirties egzaminui ir j£ i§laikome, keliaujame £ dvasin£ pasaul£. Mirtis Ä
tai baigiamasis egzaminas.
Pla¦iai ¨inoma bengal¤ patarl¢ sako, kad mirties akimirk
paai§k¢s, kiek ¨mogus padar¢ siekdamas tobulumo. Kaip elgtis
mirties akimirk , paliekant esam kn , pasakojama ÀBhagavadgŒtoje. Dhyƒna-yogui (meditacija u¨siiman¦iam jogui) rŒ K‚‰†a
sako:
yad ak‰ara„ veda-vido vadanti
vianti yad yatayo vŒta-rƒgƒ‹
yad icchanto brahmacarya„ caranti
tat te pada„ sa…grahe†a pravak‰ye
sarva-dvƒrƒ†i sa„yamya
mano h‚di nirudhya ca
mrdhny ƒdhƒyƒtmana‹ prƒ†am
ƒsthito joga-dhƒra†ƒm
ÀBrahman pasiekia Vedas i§manantys ir o„kƒr kartojantys pasaulio atsi¨ad¢j¡ i§min¦iai. Siekiantieji §io tobulumo laikosi celibato. Dabar A§ tau papasakosiu, kaip pasiekti i§vadavim . Yogos
bvis Ä tai atsiribojimas nuo bet kokios juslin¢s veiklos. ³ jog
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panyrama u¨v¢rus visus jusli¤ vartus ir sutelkus prot £ §ird£.Ð
(ÀBhagavad-gŒtƒÐ 8.11Ä12.)
Yogos sistemoje §i praktika vadinama pratyƒhƒra (Àprie§ingaiÐ).
Dabar ms¤ ¨vilgsnis nukreiptas £ ¨emi§k gro¨£, taigi turime
atitraukti nuo jo d¢mes£ ir susitelkti j£ £ vidin£ gro¨£. Tai ir yra
pratyƒhƒra. Be to, reikia £siklausyti £ o„kƒr , gars , sklindant£ mums
i§ vidaus.
o„ ity ekƒk‰ara„ brahma
vyƒharan mƒm anusmaran
ya‹ prayƒti tyajan deha„
sa yƒti paramƒ„ gatim
ÀJei ¨mogus praktikuoja §i jog ir kartoja §vent j£ skiemen£ o„ Ä
tobul ¨od¨i¤ jungin£, o atsiskirdamas nuo kno galvoja apie
Auk§¦iausi j£ Dievo Asmen£, jis tikrai pasieks dvasines planetas.Ð
(ÀBhagavad-gŒtƒÐ 8.13). Tokiu bdu nutraukus i§orin¡ jusli¤ veikl ,
o prot sutelkus £ vi‰†u-mrti Ä Vie§paties Visnu pavidal pasiekiamas jogos tobulumas. Protas labai neramus, tod¢l j£ btina sutelkti £ §ird£. Sutelk¡s prot £ §ird£, o gyvyb¢s or pak¢l¡s £ vir§ugalv£
¨mogus pasiekia auk§¦iausi jogos tobulumo pakop .
Tada tobulum pasiek¡s jogas apsisprend¨ia kur nori keliauti. Materialiajame pasaulyje egzistuoja nesuskaitoma daugyb¢ planet¤, o u¨ jo plyti dvasinis pasaulis. Jogai tai ¨ino i§ ved¤ ra§t¤.
Pavyzd¨iui, prie§ atvykdamas £ Jungtines Amerikos Valstijas skai¦iau apie §i §al£ knygose. Lygiai taip apie auk§tutines planetas
ir dvasin£ pasaul£ galima pasikaityti ved¤ ra§tuose. Jogas labai
informuotas. Jis gali persikelti £ bet kuri planet be kosminio laivo.
Mokslininkai materialistai jau daug met¤ siekia tarpplanetines
keliones paversti realybe ir sieks dar §imt , o gal tkstant£ met¤,
bet j¤ pastangos pasmerktos nes¢kmei. Galbt keli astronautai
ir nukeliaus £ kuri nors planet , ta¦iau kelion¢s kosminiais laivais n¢ra prieinamos visiems. Visiems prieinamas bdas patekti
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£ kitas planetas Ä tai jŠƒna-yogos praktika. Bhakti sistemos praktika nesiekiama patekti £ materialias planetas. Praktikuojan¦i¤ dvasin¡ tarnyst¡ Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui K‚‰†ai materialiojo pasaulio
planetos nedomina, nes jie ¨ino, kad bet kurioje j¤ susidurs su keturiais materialiosios bties d¢sniais. Kai kuriose planetose gyvenimo trukm¢ yra daug ilgesn¢ nei ¸em¢je, bet ir ten karaliauja mirtis.
Ta¦iau £sis moninus K‚‰† pakylama vir§ materialios bties, kurios
esminiai bruo¨ai yra gimimas, mirtis, ligos ir senatv¢.
Dvasinis gyvenimas Ä tai rpes¦i¤ ir kan¦i¤ nebuvimas. Tod¢l
i§mintingas ¨mogus nesiekia patekti £ joki materialiojo pasaulio
planet . ·iandien ¨monija svajoja apie kelion¡ £ M¢nul£. Nukeliauti ten n¢ra lengva, ta¦iau tas, kuriam tai pavyksta, gyvena ¨ymiai
ilgiau. ¸inoma, ¦ia kalbame apie gyvenim kitu knu. ³ M¢nul£
patek¡ esamu knu i§kart ¨tume.
Norint nukeliauti £ kit planet btina tur¢ti gyvenimo s lygas joje atitinkant£ kn . Visose planetose gyvena prie tos planetos s lyg¤ prisitaikiusios gyvosios btyb¢s. Pavyzd¨iui, su esamu
knu galime pasinerti £ vanden£, bet gyventi jame negalime. Vandenyje ¨mogus gali i§bti penkiolika-§e§iolika, gal net dvide§imt
keturias valandas, be tai ir viskas. Vandens gyvi¤ knai specialiai pritaikyti gyventi vandenyje vis gyvenim . I§traukta £ krant
¨uvis netrukus mir§ta. Kaip matome, net ir ms¤ planetoje egzistuoja £vairi¤ r§i¤ knai, pritaikyti gyventi tam tikromis s lygomis. Taigi, jei norime patekti £ kit planet , turime tinkamai tam
pasirengti ir £gyti atitinkam kn .
Jogos praktikos priemon¢mis pasiekusios M¢nul£ sielos laukia
labai ilgas gyvenimas. Viena diena auk§tutin¢se planetose prilygsta §e§iems m¢nesiams ¸em¢je. Taigi gyvosios btyb¢s ten gyvena
de§imt tkstan¦i¤ met¤. Taip ra§oma ved¤ literatroje. Auk§tutin¢se planetose gyvenimo trukm¢ tikrai labai ilga, ta¦iau ir ten ms¤
laukia mirtis. Gyvenimas ten trunka de§imt, dvide§imt tkstan¦i¤
ar net milijon met¤, bet gal¤ gale gyvoji btyb¢ vis tiek mir§ta.
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I§ tikr¤j¤ mums neskirta mirti. ÀBhagavad-gŒtosÐ prad¨ioje
(2.20) sakoma: na hanyate hanyamƒne arŒre. A§ Ä siela, tod¢l esu
am¨inas. Kod¢l tur¢¦iau gimti ir mirti? Taip svarsto i§mintingas
¨mogus. K‚‰† £sis monin¡s ¨mogus nestokoja i§minties, nes jo
nedomina galimyb¢ persikelti £ planet , kurioje, nors gyvenimas ir
ilgas, mirtis nei§vengiama. Jis nori £gyti tok£ kn , kok£ turi Pats
Dievas. œvara‹ parama‹ k‚‰†a‹ sac-cid-ƒnanda-vigraha‹. (ÀBrahmasa„hitaÐ 5.1) Dievo knas yra sac-cid-ƒnanda. Sat rei§kia Àam¨inasÐ,
cit Ä Ànu§viestas ¨inojimoÐ, o ananda Ä Àspinduliuojantis palaimaÐ.
Kaip ra§oma ms¤ bro§iroje ÀK‚‰†a Ä palaimos §altinisÐ,
jeigu mes persikelsime £ dvasin£ pasaul£ Ä £ K‚‰†os ar bet kuri
kit planet , Ä £gysime tok£ pat kaip Dievo kn : sac-cid-ƒnanda
(am¨inas, nu§viestas ¨inojimo ir palaimos). Taigi ¨moni¤, besistengian¦i¤ £sis moninti K‚‰† , gyvenimo tikslas visai kitas nei t¤,
kurie svajoja apie geresnes materialiojo pasaulio planetas. Vie§pats
K‚‰†a sako: mrdhny ƒdhƒyƒtmana‹ prƒ†am ƒsthito yoga-dhƒra†ƒm Ä
ÀYogos tobulum pasiekia tas, kuris patenka £ dvasin£ pasaul£.Ð
(ÀBhagavad-gŒtƒÐ 8.12)
Am¨inoji siela Ä tai kne gldinti mikroskopin¢ dalel¢. Jos mes
nematome. Joga praktikuojama siekiant pakelti siel £ vir§ugalv£.
Ji praktikuojama vis gyvenim , o tobulyb¢ pasiekiama sav j£ Àa§Ð
pak¢lus £ vir§ugalv£ ir pro j£ i§trkus i§ kno. I§sivadavus i§ kno
galima keliauti £ bet kuri norim auk§tutin¡ planet . Tai yra jogos
tobulyb¢.
Kai kurie yogai negali atsispirti pagundai pamatyti M¢nulio
planet ir nutaria u¨sukti £ j pakeliui £ auk§tutines planetas. Jie
keliauja po planetas, kaip paprasti turistai keliauja £ Europ , Kalifornij , Kanad ar kit §al£ ¸em¢je. Praktikuojantis jog gali nukeliauti £ daugyb¡ planet¤, ta¦iau, kad ir kur jis i§sirengt¤, visur
veikia viz¤ ir pasienio kontrol¢s sistema. Norint patekti £ kit
planet btina atitikti tam tikrus reikalavimus.
K‚‰† £sis moninusi¤ ¨moni¤ nedomina laikinos planetos, net
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jei jose gyvenimo trukm¢ ilga. Jei mirties akimirk jogas kartoja o„,
glaust transcendentin¡ mantr , ir sykiu atmena K‚‰† , ar Visnu
(mƒm anusmaran), jis pasiekia tobulum . Svarbiausias jogos sistemos tikslas Ä sutelkti prot £ Visnu. Impersonalistai £sivaizduoja,
kad regi Vie§paties Visnu paveiksl , o personalistai J£ regi i§ tikr¤j¤.
Ir vienu ir kitu atveju, ar protas sutelkiamas £ £sivaizduojam Visnu
paveiksl , ar Visnu regimas tiesiogiai, mintys turi bti sutelktos £
Visnu. Mam rei§kia À£ Auk§¦iausi j£ Vie§pat£ VisnuÐ. Kas palikdamas kn sutelkia mintis £ Visnu, tas patenka £ dvasin¡ karalyst¡.
Tikri jogai netrok§ta patekti £ joki kit planet , nes ¨ino, kad laikinose planetose gyvenimas laikinas, o laikini dalykai j¤ nedomina.
Taip m sto i§mintingi ¨mon¢s.
Pasak ÀBhagavad-gŒtosÐ (7.23), tie, kurie tenkinasi laikina laime,
laikinu gyvenimu ir laikinomis g¢ryb¢mis, n¢ra i§mintingi. Antavat
tu phala„ te‰ƒ„ tad bhavaty alpa-medhasƒm Ä ÀTuo, kas laikina,
domisi tik riboto m stymo ¨mon¢s.Ð Taip sako ÀrŒmad BhagavadgŒtƒÐ. A§ Ä am¨inas, tad kod¢l tur¢¦iau dom¢tis laikinais dalykais?
Kam priimtina laikina btis? Niekam. Jei i§sinuomojus but §eimininkas papra§o ms¤ i§sikraustyti, mes d¢l to apgailestaujame, bet
n¢ kiek neapgailestaujame, jei patys kraustom¢s £ geresn£ but . Tai
natralu. Mes nenorime mirti, nes esame am¨ini.
Materialusis pasaulis at¢m¢ i§ ms¤ am¨inatv¡. ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ pasakyta: ÀKasdien patek¢dama ir nusileisdama saul¢
viena diena sutrumpina ms¤ gyvenim .Ð Ms¤ gyvenimo trukm¢
kasdien senka. Jei saul¢ pateka 5:30 ryto, tai 5:30 vakaro ms¤ gyvenimas jau bna sutrump¢j¡s dvylika valand¤. Prab¢gusio laiko
niekada nesusigr ¨insime. Papra§ykite mokslinink¤: ÀSugr ¨inkite man tas dvylika valand¤ Ä sumok¢siu jums dvylika milijon¤
doleri¤,Ð Ä ir jie atsakys: ÀDeja, tai ne£manoma.Ð Mokslininkai
negali sugr ¨inti laiko. Tod¢l ÀBhagavatamÐ ir sako, kad kiekvienas
saul¢tekis ir saul¢lydis sutrumpina ms¤ gyvenim .
Laikui Ä praei¦iai, dabar¦iai ir atei¦iai Ä £vardyti vartojama
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s voka kƒla. Rytoj dabartis taps praeitimi, o ateitis Ä dabartimi.
Ta¦iau praeitis, dabartis ir ateitis susijusi su knu. Ms¤ Àa§Ð nepriklauso praeities, dabarties ir ateities kategorijoms. Mes priklausome am¨inatv¢s kategorijai. Tod¢l mums tur¢t¤ rp¢ti pasiekti
am¨inatv¢s bv£. Savo auk§tai organizuot s mon¡ ¨mogus tur¢t¤
panaudoti ne zoologiniams poreikiams (mitybos, miego, poravimosi, savigynos) tenkinti, o i§kilaus £ am¨in gyvenim j£ nuvesian¦io kelio paie§koms. Sakoma, kad saul¢ atima i§ ms¤ gyvenimui
skirt laik Ä minutes, dienas, bet, jei laik skirsime Uttama-lokoms
(klausymasis apie Vie§pat£), laiko neprarasime. Laiko, kur£ ¨mogus
skiria apsilankymui K‚‰†os §ventykloje, i§ jo niekas neatims. Tai jo
turtas, jis pridedamas, o ne atimamas. O d¢l kno, tai jo egzistavimo laikas trump¢ja, ir niekas, kad ir kaip nor¢t¤, negali §io proceso
sustabdyti. Laiko, kur£ ¨mogus skiria dvasiniam lavinimuisi pagal
K‚‰†os s mon¢s program , saul¢ negali atimti. Tai did¨iausias jo
turtas.
Kartoti Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare/ Hare
Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare yra labai paprasta.
Laikas, praleistas kartojant Hare K‚‰†a, skirtingai nei laikas, skiriamas knui, nepraeina veltui. Prie§ penkiasde§imt met¤ a§ buvau
jaunas ¨mogus, bet tie laikai negr£¨tamai pra¢jo, o dvasin¢s ¨inios,
kurias man suteik¢ dvasinis mokytojas, niekur nedings Ä jos liks
man am¨inai. Jos liks man net tada, kai paliksiu kn . Jei ¨inios,
kurias gavau §£ gyvenim buvo patikimos, jos atves mane £ am¨in
buvein¡.
Ir materialusis, ir dvasinis pasauliai priklauso K‚‰†ai. Mums
nepriklauso niekas. Visas pasaulis yra Auk§¦iausiojo Vie§paties
nuosavyb¢, lygiai kaip viskas valstyb¢je priklauso vyriausybei Ä
ir kal¢jimo viduje, ir u¨ jo sien¤. S lygot bt£ galima palyginti
su bausm¢s atlikimu materialiojo pasaulio kal¢jime. Kalinys negali
laisvai pereiti i§ vienos kameros £ kit . Laisv¢je gyvenantis ¨mogus
u¨sinor¢j¡s gali persikraustyti i§ vieno namo £ kit , bet kalinys
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tokios laisv¢s neturi. Jis priverstas tnoti savo kameroje. Materialiojo pasaulio planetos pana§ios £ kal¢jimo kameras. Mes norime
nukeliauti £ M¢nul£, ta¦iau kelion¢ £ §i planet mechanin¢mis
priemon¢mis n¢ra pats prakti§kiausias sprendimas. Nesvarbu, kas
esame: amerikie¦iai, indai, kinai ar rusai Ä mums gyventi skirta §i
planeta. Nors egzistuoja milijardai planet¤, nors turime priemones, su kuri¤ pagalba gal¢tume £ jas nuskrieti, niekur negalime
i§vykti, nes mus s lygoja gamtos d¢sniai Ä Dievo £statymai. Pats,
be vyresnyb¢s leidimo, kameroje u¨darytas ¨mogus negali persikraustyti £ kit kamer . ÀBhagavad-gŒtojeÐ K‚‰†a sako, kad n¢ra prasm¢s kraustytis i§ vienos kameros £ kit . Laim¢s tai nesuteiks. Jei
kalinys mano, kad gav¡s pri¨ir¢tojo leidim ir persikraust¡s £ kit
kamer bus laimingas, jis labai klysta. ¸mogus negali bti laimingas tarp kal¢jimo sien¤. Laim¢s mes siekiame keisdami kal¢jimo
kameras Ä kapitalizm keisdami komunizmu Ä o i§ tikr¤j¤ tur¢tume siekti i§sivaduoti i§ vis¤ Àizm¤Ð. Laim¡ ¨mogus pasieks tik
tada, kai atsisakys vis¤ materialistini¤ Àizm¤Ð. Toks ir yra K‚‰†os
s mon¢s tikslas.
Mes klausome Auk§¦iausiojo Asmens patarim¤, o Jis sako: ÀO
Arjuna, tu gali nukeliauti £ auk§¦iausi planet¤ sistem Ä Brahmalok . Ten patekti trok§ta visi, nes gyvenimas joje labai ilgas.Ð
Mes negalime apskai¦iuoti net kiek trunka pus¢ Brahmos paros Ä
tai auk§¦iau ¨mogaus matematini¤ geb¢jim¤. Ta¦iau net ir Brahmalokoje karaliauja mirtis. Tod¢l K‚‰†a sako: ÀNe§vaistyk laiko
tarpplanetin¢ms kelion¢ms.Ð
¸mon¢s, su kuriais man teko susidurti Amerikoje, nenustygsta vietoje Ä jie kraustosi i§ bsto £ bst , i§ §alies £ §al£. Jie negali
nus¢d¢ti vienoje vietoje, nes ie§ko savo tikr¤j¤ nam¤. Ta¦iau keisdami gyvenam j viet am¨ino gyvenimo neatrasime. Am¨inasis gyvenimas Ä tai gyvenimas su K‚‰†a. Neveltui K‚‰†a sako:
ÀViskas priklauso Man. A§ gyvenu pa¦ioje nuostabiausioje buvein¢je Ä Goloka-V‚†dƒvanoje.Ð Kas nori £ j patekti, tas turi £sis mo57
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ninti K‚‰† , suprasti, kaip Jis nu¨engia £ §£ pasaul£ ir kaip j£ palieka,
kas Jis yra ir kas esame mes, kas mus su Juo sieja ir kaip turime
gyventi. Pam¢ginkite suvokti §ias tiesas moksli§kai. K‚‰†os s mon¢
n¢ra ka¨kokia apgavyst¢, keistenyb¢, sentimentalumo ar fanatizmo
aprai§ka, vaizduot¢s padarinys, K‚‰†os s mon¢ Ä tai mokslas, tiesa,
faktai, tikrov¢. K‚‰† reikia pa¨inti i§ tikr¤j¤.
Norime ar nenorime, mums teks palikti kn . I§au§ diena, kai
gamtos d¢sniai privers mus palikti kn . Net prezidentas Kenedis
tur¢jo paklusti gamtos d¢sniams ir pakeisti kn . Jis negal¢jo pasakyti: ÀJuk a§ prezidentas, ponas Kenedis. Man taip negali atsitikti.Ð
Jis buvo priverstas pakeisti kn . Toks gamtos £statymas.
Auk§tai organizuota s mon¢ ¨mogui duota tam, kad jis suprast¤, kaip veikia gamta. S mon¡ turi ne tik ¨mogus. J turi §unys,
kat¢s, kirm¢l¢s, med¨iai, pauk§¦iai, ¨v¢rys ir kitos gyvyb¢s r§ys.
Bet mes negalime susitapatinti su gyvnais. ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ
sako, kad ¨mogaus kn mes gavome po daugyb¢s gimim¤ ir
dabar turime tinkamai pasinaudoti jo suteiktomis galimyb¢mis.
Pra§au js¤ Ä paskirkite gyvenim K‚‰†os s monei pl¢toti ir bkite
laimingi.
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Priedai

Apie autori¤
Jo Dievi§koji Kilnyb¢ A. C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupƒda £ §£
pasaul£ at¢jo 1896 metais Indijoje, Kalkutos mieste. Su savo dvasiniu mokytoju, 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-Dƒmo61
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daros §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§keliauja £ 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.
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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 vadov¢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 .

63

¸odyn¢lis
Aparƒ prak‚ti Ä ¨emesn¢ materialioji energija.
A‰‡ƒ…ga-yoga Ä materialus oro srovi¤ kne valdymo menas,
siekiant nukeliauti £ trok§tam planet .
Avidyƒ Ä nei§manymas.
Bhagavƒnas Ä turtingasis; vis¤ energij¤ §altinis.
Bhakti-yoga Ä meil¢s ir atsidavimo tarnyst¢ K‚‰†ai (auk§tesniosios
energijos veikimas).
Bhƒva Ä dvasinis prierai§umas (stadija, po kurios pasirei§kia meil¢
Dievui).
Brahmƒ Ä pirma gyvoji btyb¢ sukurtame materialiame pasaulyje;
materiali j visat valdantis dievas.
Brahmanas Ä transcendentinio Vie§paties K‚‰†os kno
skleid¨iamas §vyt¢jimas.
Brahmajyoti Ä dvasinis K‚‰†os kno §vyt¢jimas.
Brahma-pƒda Ä Brahmos pareig¤ ¢jimas;.
Brahma-randhra Ä anga vir§utin¢je kaukol¢s dalyje. Pak¢l¡s £ j
gyvyb¢s j¢g jogas palieka §iurk§t¤j£ ir subtil¤j£ knus ir
pasiekia transcendentines Vaiku†‡hos planetas.
Dhma Ä tamsusis dviej¤ savai¦i¤ laikotarpis, kai m¢nulis tampa
nematomas. Mirusieji §iuo mirti palankiu laikotarpiu pakyla
£ auk§tutines planetas, ta¦iau po mirties ir v¢l gr£¨ta £ ¸em¡.
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Gu…os Ä materialiosios bties j¢gos.
Hare Ä kreipinys £ Vie§paties energij .
JŒva Ä gyvoji siela, gyvyb¢s j¢ga.
Kƒla Ä am¨inasis laikas.
Parƒ prakriti Ä auk§tesnioji energija, kurianti antimaterial¤j£
pasaul£.
Para-vyoma Ä dvasini¤ planet¤ sistema su jai bdinga £vairove,
sudaranti did¨i j dal£ (tris ketvirt sias) Auk§¦iausiojo
Vie§paties kuriamosios energijos, dar vadinama
Vaiku†‡haloka.
Pitƒi Ä mir¡ prot¢viai.
Pratyƒhƒra Ä panirimas £ yog , kai vis¤ jusli¤ angos u¨veriamos ir
protas sutelkiamas £ §ird£, o gyvyb¢s oras Ä £ vir§ugalv£.
Rajas Ä materialioji aistros gu…a (j¢ga).
Sanƒtana Ä am¨inas; neturintis nei prad¨ios, nei pabaigos.
Sanƒtana-dhƒma Ä am¨inoji btis, antimaterialusis pasaulis,
plytintis anapus materialiosios visatos.
Sanƒtana-dharma Ä am¨inoji gyvosios btyb¢s esm¢, dvasin¢
tarnyst¢.
Sƒ…khyaitai Ä spekuliatyviosios filosofijos atstovai, pasin¢r¡ £
materiali¤j¤ element¤ analiz¡ ir sintez¡.
Sattva Ä materialioji doryb¢s gu…a (j¢ga).
Satyaloka Ä auk§¦iausia materialiojo pasaulio planeta, Brahmaloka.
Siddhaloka Ä planetos, kuriose gyvena materialia prasme tobulos
gyvosios btyb¢s, geban¦ios valdyti sunkio j¢g , erdv¡, laik
ir t.t.
Soma-rasa Ä dangi§kas svaigusis g¢rimas, kur£ geria M¢nulio
gyventojai.
Tamas Ä materialioji nei§manymo gu…a (j¢ga).
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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
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ÀkchÐ, g Ä kaip ¨odyje ÀgilusÐ, gh Ä kaip junginys gh ir … Ä kaip
¨odyje ÀdingtiÐ.
Palataliniai (lie¨uvio vidurinieji) priebalsiai Ä c, ch, j, jh ir Š;
juos tariant lie¨uvio vidurin¢ dalis pakyla ir priart¢ja prie kietojo
gomurio. C tariamas kaip ¨odyje À¦iaÐ, ch Ä kaip junginys ¦ch, j Ä
kaip ¨odyje Àd¨iaugsmasÐ, jh Ä kaip junginys d¨h ir Š Ä kaip angl¤
kalbos ¨odyje ÀcanyonÐ (ÀkanjonasÐ).
Cerebraliniai priebalsiai Ä ‡, ‡h, ˆ, ˆh ir † Ä tariami pana§iai
kaip dantiniai, ta¦iau lie¨uvio prie§akin¢ dalis nelie¦ia dant¤, bet
u¨sirie¦ia £ vir§¤ ir apatine puse lie¦ia prie§akin¡ kietojo gomurio
dal£.
Dantiniai priebalsiai Ä t, th, d, dh ir n; juos tariant lie¨uvio prie§akin¢ dalis lie¦ia dantis. T tariamas kaip ¨odyje ÀtikslasÐ, th Ä 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).
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EUROPA
Abentaueris, Vokietija ƒ B¢ckingstrasse 4a,
55767 Abentheuer; Tel. +49-6782-2214;
www.goloka-dhama.de
Barselona, Ispanija ƒ Plaza Reial 12, Entlo 2,
08002 Barcelona; Tel. +34-93-3025194;
templobcn@hotmail.com
Bazelis, ∑veicarija ƒ St. Jakob-Strasse 33,
4132 Muttenz; Tel. +41-61-4620614;
kgs@pamho.net; www.krishna.ch
Bergamas, Italija ƒ Villaggio Hare Krishna
(da Medolago strada per Terno d'Isola), 24040
Chignolo d'Isola (BG); Tel. +39-035-4940706
Berlynas, Vokietija ƒ Sch¢neicher Str. 18,
13055 Berlin; Tel. +49 (030) 44357296;
post@tempelberlin.de; www.tempelberlin.de
Budapeßtas, Vengrija ƒ Lehel u. 15-17,
1039 Budapest; Tel. +36-1-3910435;
budapest@pamho.net; www.haribol.hu
CiÅrichas, ∑veicarija ƒ Bergstrasse 54,
8032 Z§rich; Tel. +41-1-2623388;
kgs@pamho.net; www.krishna.ch
✦ Durbajus, Belgija ƒ Ch™teau de Petite
Somme, 6940 Septon-Durbuy;
Tel. +32-86-322926; radhadesh@pamho.net;
www.radhadesh.com
✦ Gioteburgas, ∑vedija ƒ Karl Johansgatan 57,
41455 G¢teborg; Tel. +46-31-879648; restaurant:
+46-31-421462; info@harekrishnagoteborg.com;
www.harekrishnagoteborg.com
Helsinkis, Suomija ƒ Ruoholahdenkatu 24 D
(III krs) 00180 Helsinki; Tel. +358-9-6949879;
www. harekrishna.fi
Kaunas, Lietuva ƒ Savanori§ pr. 37, 44255
Kaunas; Tel. +370-7-222574
✦ Kelnas, Vokietija ƒ Taunusstrasse 40, 51105
K¢ln; Tel. +49-221-8303778; restaurant:
+49-221-9750323; www.krishna-tempel.de
Kopenhaga, Danija ƒ Skjulh¯j Alle‹ 44, 2720
Vanl¯se; Tel. +45-48-286446;
iskcon.denmark@pamho.net
Liubliana, Slov¢nija ƒ Zibertova 27, 1000
Ljubljana; Tel. +386-1-4312319;
ananta.rns@pamho.net
✦ Londonas, Jungtin¢ Karalyst¢ ƒ 10 Soho
Street, London W1D 3DL; Tel. +44-20-74373662;
shop: 72870269; Govinda's Restaurant:
74374928; london@pamho.net;
www.iskcon-london.org
✦ ∑ventyklos su restoranais ar valgomaisiais

✦ Londonas, Jungtin¢ Karalyst¢ ƒ
Bhaktivedanta Manor, Dharam Marg, Hilfield
Lane, Aldenham, near Watford, Herts
WD25 8EZ; Tel. +44-1923-851000;
www.krishnatemple.com
Madridas, Ispanija ƒ Esp®ritu Santo 19, 28004
Madrid; Tel. +34-91-5213096
Malaga, Ispanija ƒ Ctra. Alora 3, Int., 29140
Churriana; Tel. +34-95-2621038;
malaga@pamho.net
Miunchenas, Vokietija ƒ Wachenheimer
Strasse 1, 81539 M§nchen; Tel. +49-89-68800288;
www.krishnatempel.de
Pary®ius, PrancÅzija ƒ 230 Avenue de la
Division Leclerc, 95200 Sarcelles;
www.krishnaparis.com
Praha, ∂ekijos Respublika ƒ Jilova 290,
Prague 5-Zlicin 15521; Tel. +42-2-57950391;
info@vedavision.cz
Pula, Kroatija ƒ Vinkuran centar 58, 52000 Pula
(mail: P.O. Box 16); Tel. 385-52-573581
✦ Ryga, Latvija ƒ K. Baron St. 56, 1011 Riga;
Tel. +371-2-272490
✦ Roma, Italija ƒ Govinda Centro Hare Krsna,
via Santa Maria del Pianto 16, 00186 Roma;
Tel. +39-06-68891540;
govinda.roma@harekrsna.it
So‡ja, Bulgarija ƒ 119 Kliment Ohridski Street,
kv. Malinova Dolina, 1756 Sofia;
Tel. +359-2-9616050; oks_sofia@abv.bg
✦ Stokholmas, ∑vedija (miestas) ƒ
Fridhemsgatan 22, 11240 Stockholm;
Tel. +46-8-6549002; tapasa.rns@pamho.net
Stokholmas, ∑vedija (priemiestis) ƒ New
Radhakund, Korsn°s G�rd, 14792 Gr¢dinge;
Tel. +46-8-53029800; info@pamho.net;
www.krishna.se
Talinas, Estija ƒ Luise Street 11a, 10142 Tallinn;
Tel. +372-6460047; tallinn@pamho.net
Varßuva, Lenkija ƒ Mysiad„o k. Warszawy,
05-500 Piaseczno, ul. Zakr°t 11;
Tel. +48-22-7507797; www.harekryszna.pl
Vi¶enza, Italija ƒ via Roma 9, 36020
Albettone (VI); Tel. +39-0444-790573;
giridhari.rns@pamho.net
Vilnius, Lietuva ƒ Raugyklos g. 23-1, 01140
Vilnius; Tel. +370-5-2135218; www.gauranga.lt
Zagrebas, Kroatija ƒ Centar Za Vedske Studije,
II Bizek 36, 10090 Zagreb (mail: P.O. Box 68,
10001); Tel. +385-1-3492468; www.vvz.hr
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✦ Florencija, Italija (Villa Vrindavan) ƒ Via
Scopeti 108, 50026 San Casciano in Val di Pesa
(FI); Tel. +39-055-820054;
info@villavrindavana.org
Jandelsbrunas, Vokietija (Simhachalam), ƒ
Zielberg 20, 94118 Jandelsbrunn;
Tel. +49 (08583) 316; info@simhachalam.de
Krißna-violgy, Vengrija ƒ New Vraja-dhama,
Fo u. 38., 8699 Somogyvamos;
Tel. +36-85-540002; krisna-volgy@pamho.net;
www.krisna-volgy.hu
RESTORANAI

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

∑IAUR≤S AMERIKA
Bostonas, Masa¶iusetsas, JAV ƒ
72 Commonwealth Ave., MA 02116;
Tel. +1 (617) 247 8611
✦ Los And®elas, Kalifornija, JAV ƒ 3764
Watseka Ave., CA 90034; Tel. +1 (310) 836 2676;
nirantara@juno.com;
restaurant: arcita@webcom.com
✦ Niujorkas, Niujorkas, JAV ƒ 305
Schermerhorn St., Brooklyn, NY 11217;
Tel. +1 (718) 855 6714; ramabhadra@aol.com
✦ Torontas, Ontarijas, Kanada ƒ 243 Avenue
Road, M5R 2J6; Tel. +1 (416) 922 5415;
www.toronto.iskcon.ca
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Ala¶ua, Florida, JAV (New Raman Reti) ƒ 17306
N.W., 112th Blvd., FL 32615 (mail: P.O. Box 819,
32616); Tel. +1 (386) 462 2017;
alachuatemple@alltel.net
Maundsvilis, Vakar§ Vird®inija, JAV (New
Vrindaban) ƒ R.D. No. 1, Box 319, Hare Krishna
Ridge, VA 26041; Tel. +1 (304) 843 1600;
Guest House: +1 (304) 854 5905;
mail@newvrindaban.com

NVS

AZIJA

Jekaterinburgas, Rusija ƒ Murzinskaya st. 23,
620033, Tel. +7 (922) 1248706
Kijevas, Ukraina ƒ Dmitrievskaya ap.13 21V,
01054; Tel. +380 (44) 4844042
Kijevas, Ukraina ƒ Zorany per. 16, 04078;
Tel. +380 (44) 4347028; www.krishna.org.ua
Krasnodaras, Rusija ƒ Stepnaya st. 418,
selo Elizavetinskoye, Krsnodarski krai;
Tel. +7 (861) 229 16 94
Minskas, Baltarusija ƒ Pavlova st. 11, 220053;
Tel. +375 (172) 13 06 29
Ni®nij Novgorodas, Rusija ƒ Chernigovskaya
st. 14b, 603001; Tel. +7 (8312) 305197 or 309854
Novorosijskas, Rusija ƒ Futbolnaya st. 12,
353915; Tel. +7 (918) 4628130; www.navarasa.ru
Rostovas prie Dono, Rusija ƒ Belorusskaya st.
26, Bataisk, 346888; Tel. +7 (863) 272 30 29
So¶is, Rusija ƒ Leselidze st. 64, Nizhnyaya
plastunka; Tel. +7 (918) 9173760
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Kurd®inovas, Rusija ƒ 369272, Shosseinaya st.
14, pos. Ershovo, Urupski region, KarachayevoCherkessia; Tel. +7 (918) 3904056

✦ Majapuras, VB, Indija ƒ ISKCON, Shree
Mayapur Chandrodaya Mandir, Shree Mayapur
Dham, Dist. Nadia, WB 741 313;
Tel. +91 (3472) 245239, 245240, or 245233;
mayapur.chandrodaya@pamho.net
Mumbajus , Maharaßtra, Indija ƒ Hare Krishna
Land, Juhu, MH 400 049; Tel. +91 (22) 2620 6860;
www.iskconmumbai.com
✦ Naujasis Delis, UP, Indija ƒ Hare Krishna
Hill, Sant Nagar Main Road, East of Kailash,
UP 110 065; Tel. +91 (11) 2623 5133, 4, 5, 6, 7;
delhi@pamho.net, Guesthouse:
neel.sunder@pamho.net
✦ Vrindavana, UP, Indija ƒ Krishna-Balaram
Mandir, Bhaktivedanta Swami Marg,
Raman Reti, Mathura Dist., UP 281 124;
Tel. +91 (565) 254 0021; vrindavan@pamho.net;
Guesthouse: Tel. +91 (565) 254 0022;
ramamani@sancharnet.in
Puris, Orisa, Indija ƒ Bhaktivedanta Asram,
Sipasirubuli, OR 752 001;
Tel. +91 (6752) 230494
Vrindavana, UP, Indija ƒ Vrinda Kund,
Nandagaon, Dist. Mathura, UP;
vrinda@aol.com
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RESTORANAI

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

