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Pratarm¢
Skaitytojams, £pratusiems manyti, kad mokslininko ¨odis yra patikrinta ir £rodyta tiesa, §i knyga taps didele staigmena. ÀGyvyb¢ kyla
i§ gyvyb¢sÐ Ä tai serija pokalbi¤, kuriuose vienas did¨iausi¤ pra¢jusio am¨iaus filosof¤ ir erudit¤ Jo Dievi§koji Kilnyb¢ A. C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupƒda improvizuota forma kriti§kai analizuoja
kai kurias pla¦iai paplitusias §iuolaikinio mokslo teorijas, nuostatas
ir metodus. rŒla Prabhupƒda i§kelia £ dienos §vies ne specialistui
neu¨klivan¦ias, bet niekuo nepagr£stas prielaidas, kuriomis grind¨iamos §iuo metu populiarios teorijos apie gyvyb¢s kilm¡ ir gyvenimo prasm¡.
Knygos pagrind sudaro rilos Prabhupƒdos pokalbi¤ su jo
mokiniais £ra§ai. Pokalbiuose, kurie vyko 1973 m. Los And¨elo apylink¢se rytini¤ pasivaik§¦iojim¤ metu rŒla Prabhupƒda gvildena
su mokslu susijusius klausimus drauge su vienu savo mokini¤ dr.
Thoudhamu D. Singhu. Organin¢s chemijos specialistas dr. Singhas
§iuo metu vadovauja Bhaktivedantos institutui, tarptautinei organizacijai, kuri vykdo nuodugnius tyrimus mokslo, filosofijos ir teologijos srityje.
Kad ir kuriame ¨em¢s kampelyje atsidurt¤, kas ryt , kai oras
dar ne£§il¡s ir lauke tvyro ramyb¢, apsigaub¡s §iltu apsiaustu rŒla
Prabhupƒda i§eidavo pasivaik§¦ioti ir intymiausias savo gyvenimo
akimirkas praleisdavo nedidel¢s mokini¤, pasek¢j¤ bei sve¦i¤ grupel¢s apsuptyje. Kartais ankstyvomis ryto valandomis jis ger¢davosi j£ supan¦ia gamta ir beveik nekalb¢davo, bet bdavo dien¤,
kai jis kalb¢davo daug ir kar§tai pa¦iomis £vairiausiomis temomis.
Pokalbi¤ metu jis parod¢, kad filosofin¢ analiz¢ nebtinai turi bti
nuobodi ir paini, kad ji gali bti a§tri, leid¨ianti prasiskverbti £ bet
kurios gyvenimo sferos gilum . Tokios srities, kuri rŒla Prabhupƒda apeit¤, papras¦iausiai nebuvo. Gilus protas, dvasinis £¨valvii
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gumas, nepaprastas s mojingumas, bdingi rŒlai Prabhupƒdai,
dar¢ jo analiz¡ ry§kia ir negailestinga, parodan¦ia tai kas paprastai pasl¢pta nuo steb¢tojo. Kalb¢damas su mokiniais jis provokavo,
skatino, ¨av¢jo savo asmenyb¢s patrauklumu, mok¢ ir rpestingai
kreip¢ juos link gilesnio tikrov¢s supratimo.
rŒla Prabhupƒda (1896Ä1977) yra tarptautiniu mastu pripa¨intas ra§ytojas, eruditas ir dvasinis mokytojas, pla¦iai vertinamas u¨
savo nepaprast ind¢l£ atstovaujant Indijos kultrai visame pasaulyje. Knygoje ÀGyvyb¢ kyla i§ gyvyb¢sÐ rŒla Prabhupƒda i§kyla
kaip filosofas ir socialinis kritikas. Su filosofiniu negailestingumu
ir nuginkluojan¦iu atvirumu, jis atskleid¨ia ne tik metodologines
§iuolaikinio mokslo ydas bei jo kruop§¦iai maskuojam tendencingum , bet ir nepatikrintas (ir nepatikrinamas) teorines prielaidas,
kurias patikliai publikai mokslininkai pristato kaip £rodytus faktus.
·iuose pokalbiuose rŒla Prabhupƒda i§sklaido mokslo vardu kuriamus materialistinius ir nihilistinius mitus, kurie yra apker¢j¡ §iuolaikin£ ¨mog¤.
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Mokslas: tiesa ir pramanai
ÀKas ¨ino, gal nuolatin¢ mokslo pa¨anga privers
mokslininkus patik¢ti, kad am¨ina yra ne materija,
o gyvyb¢? Kas ¨ino, galbt po 10 000 met¤ ¨mogus bus
link¡s manyti, kad materija, ko gero, atsirado i§ gyvyb¢s.Ð
Ä Louis Pasteur
Kadaise (kaip pasakoje) dauguma ms¤ tik¢jome, kad ms¤ valgomas maistas yra sveikas ir maistingas, kad jame n¢ra kenksming¤
chemini¤ med¨iag¤, tik¢jome reklama ir u¨ra§ais ant pakuo¦i¤ apie
nuostabias produkt¤ savybes ir j¤ sud¢t£. Kadaise dauguma ms¤
tik¢jome savo valstyb¢s vadov¤, auk§t¤ politikos veik¢j¤ ir vietos
vald¨ios atstov¤ s ¨iningumu. Kadaise man¢me, kad ms¤ vaikai
valstybin¢se mokyklose gauna ger i§silavinim . Kadaise tik¢jome,
kad branduolin¢ energija bus Ànaudojama taikiais tikslaisÐ ir kad ji
nekelia jokios gr¢sm¢s laimingai ir klestin¦iai visuomenei.
Ta¦iau ne taip seniai ms¤ iliuzijos subyr¢jo £ §ipulius. Netylantys skandalai d¢l vartotoj¤ apgaudin¢jimo ir politini¤ vadov¤
parsidav¢li§kumo i§sklaid¢ ankstesn£ ms¤ naivum . ·iandien
kiekvienam ai§ku, kad meistri§komis masin¢s rinkodaros manipuliacijomis ir per ¨iniasklaid galima sukurti tok£ apgaul¢s §yd , kad
niekas neatskirs melo nuo tiesos, tikrov¢s nuo iliuzijos.
·iandien daugelis mokslinink¤ gina teorij apie gyvyb¢s atsiradim i§ materijos. Ta¦iau mokslas negali jos pagr£sti nei eksperimentiniais, nei teoriniais metodais. Ties sakant, ji grind¨iama vien
aklu tik¢jimu, nuo kurio bet kokie moksliniai argumentai atsimu1

³vadas

§a kaip ¨irniai nuo sienos. Pasak rŒlos Prabhupƒdos, §i nepagr£sta dogma i§klibino moralinius ir dvasinius visuomen¢s gyvenimo
pamatus visame pasaulyje ir atne§¢ ¨monijai daug kan¦i¤.
Nors §iuolaikiniai mokslininkai patys yra draskomi vidini¤ abejoni¤ ir j¤ nuomon¢s toli gra¨u nesutampa, jiems ka¨kokiu bdu
pavyko suformuoti nuo mokslo nutolusioje visuomen¢je nuomon¡
apie j¤ viening pozicij . Mokslinink¤ elgsena nenoromis atgaivina atmintyje prisiminimus apie bjauriausias politik¤ ir korporacij¤
manipuliacijas.
Pavyzd¨iui, nepaisydami atviro visuomen¢s protesto d¢l vyriausyb¢s ir mokslinink¤ dangstomo fakto, jog branduolin¢s j¢gain¢s
neatitinka saugumo standart¤, jie neketina atsisakyti branduolin¢s
energijos ir netgi ÀnematoÐ problemos, kad n¢ra bd¤, kaip saugiai
tvarkyti radioaktyvi sias atliekas.
Populiariojoje literatroje ir vadov¢liuose mokslininkai pateikia
gyvyb¢s atsiradimo i§ materijos versij kaip vienintel£ moksli§kai
pagr£st paai§kinim . Pasak j¤, visos kitos teorijos yra nemoksli§kos. Tod¢l §iandien visiems kalama £ galv , kad gyvyb¢ atsirado i§ chemini¤ element¤, Àpirminio sultinioÐ, kur£ sudaro amino
rg§tys, baltymai ir kiti svarbs elementai. Tiesa, kai kurie mokslininkai specializuotuose leidiniuose ir neoficialiuose pokalbiuose
pripa¨£sta, kad j¤ teorija turi rimt¤ ir da¨nai neu¨taisom¤ sprag¤.
Pavyzd¨iui, kai kurie DNR kodavimo mechanizmo bruo¨ai kelia
rimt¤ abejoni¤ d¢l pa¦ios evoliucijos id¢jos. ¸ymus biologas W.
H. Thorpe'as ra§o: ÀGali atsitikti taip, kad gyvyb¢s, kaip ir visatos kilm¢s, atsiradimo klausimas mokslui taps ne£veikiama klitimi, uola, £ kuri sudu§ visos pastangos paversti biologij fizikos ir
chemijos mokslu.Ð ·ias problemas pripa¨£sta ir prisiek¡s evoliucijos teorijos §alininkas Jacques'as Monodas. Kitas garsus evoliucijos
teorijos §alininkas Theodisius Dobzhansky's ra§o, kad Àms¤ mokslin¢s ¨inios, be joki¤ abejoni¤, yra nepakankamos, kad gal¢tume
pagr£stai paai§kinti §iuos virsmus (materijos £ gyvyb¡ ir nes moningo bvio £ s moning bv£). Net ir labai skirting¤ po¨iri¤ biologai
W. H. Thorpe'as ir Jacques'as Monodas sutaria, kad gyvyb¢s atsiradimo klausimas n¢ra paprastas, £ j£ sunku atsakyti ir jis tikrai n¢ra
i§spr¡stas. ·tai k a§ §iuo klausimu manau.Ð Dobzhansky's sako,
kad gyvyb¢s atsiradimas es s ÀstebuklasÐ. Dobzhansky's, Mono2
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das ir Thorpe'as ne vieninteliai, taip manantys. Ta¦iau populiariuose leidiniuose ir vadov¢liuose apie §ias pla¦iai paplitusias abejones
nutylima.
Nobelio premijos laureatas fizikas Eugene'as Wigner'is pateikia £rodym¤, kad savaime besidauginan¦io biologinio vieneto egzistavimo tikimyb¢ yra lygi nuliui. Kadangi geb¢jimas daugintis yra
viena svarbiausi¤ gyv¤j¤ organizm¤ ypatybi¤, Wigner'is prieina
prie i§vados, kad ms¤ dabartin¢s fizikos ir chemijos ¨inios neleid¨ia paai§kinti gyvyb¢s fenomeno. Herbert'as Yockey, remdamasis
informacijos teorija, £rod¢, kad netgi tokia pavien¢ informacij perduodanti molekul¢, kaip citochromas c, (o k jau kalb¢ti apie sud¢tingus organizmus) per vis ¸em¢s egzistavimo laikotarp£ negal¢jo
atsirasti atsitiktinai: ÀTelieka daryti i§vad , kad nepaisant §iandien
egzistuojan¦i¤ ir pripa¨int¤ teorij¤, atsitiktinio gyvyb¢s atsiradimo
¸em¢je scenarijus, kuris bt¤ pagr£stas ne tik¢jimu, o faktais, dar
nepara§ytas.Ð
Taigi viena vertus, mokslininkai yra tvirtai £sitikin¡, kad gyvyb¢
kilo i§ materijos, kita vertus, jie pripa¨£sta, kad neturi £rodym¤,
pagrind¨ian¦i¤ t £sitikinim , ir kad j¤ teorija turi rimt¤ sprag¤.
Mokslininkai yra £sitikin¡, kad gyvyb¢ kilo i§ materijos ir galiausiai
virsta materija, ta¦iau pripa¨£sta, kad moksliniai argumentai §iai
teorijai pagr£sti yra labai menki. Taigi j¤ teorija yra a prori: ji savimi
pakei¦ia ir mokslin£ metod , ir pat£ moksl . Mokslininkai kar§tai,
kone kaip prana§ai, tiki, kad vien gra¨i dien ne¨inia kaip ne¨inia
kas sugeb¢s j¤ teorij patvirtinti, o kol kas pakanka aklo tik¢jimo.
Stulbinanti technikos pa¨anga apgaub¢ mokslininkus Àneklystan¦i¤j¤Ð aura ir ¨mon¢s tiki j¤ skelbiamomis nepatikrintomis ir
ne£rodytomis teorijomis apie gyvyb¢s kilm¡. Knygoje ÀApybrai¨os
apie ¸em¡Ð (angl. ÀPassages About EarthÐ) William'as Irwin'as
Thompson'as ra§o: ÀKadaise nebuvo galima suabejoti religija nerizikuojant susilaukti prakeikimo, o §iandien negalima suabejoti
mokslo autoritetu nerizikuojant pasirodyti neracionaliai m stan¦iu
ar kuoktel¢jusiu.Ð Pasak botaniko Garrett'o Hardin'o, £ kiekvien ,
suabejojus£ Darvino teorija, Ànei§vengiamai nukrypsta spekuliatyvi¤ psichiatr¤ ¨vilgsniaiÐ.
Dialogai §ioje knygoje gali pasirodyti revoliuciniai, ta¦iau ar
toki¤ mokslinink¤, kaip Niutonas, Pasteras ir Ein§teinas, teorijos
3
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savo laiku neatrod¢ revoliucin¢s? ÀGyvyb¢ kyla i§ gyvyb¢sÐ ne tik
kriti§kai vertina teorijos, kad gyvyb¢ kilo i§ materijos, §alininkus,
bet ir ragina juos pa¨adinti savyje nuo§irdesn£ ir aistringesn£ tiesos
ir ¨ini¤ ie§kojimo tro§kim , kad j¤ intelektas, i§tekliai ir trisas
pasauliui atne§t¤ tikr j£ g¢r£.
Ä Dr. Thoudam Damodara Singh
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pasivaik§¦iojimas
baland¨io 18 d., 1973 m.
Cheviot Hills parkas, Los And¨elas

Gyvyb¢ kitose planetose
rŒla Prabhupƒda: Gyvosios btyb¢s egzistuoja netgi Saul¢je ir
M¢nulyje. K apie tai sako mokslininkai?
Dr. Singhas: Pasak j¤, ten gyvyb¢s n¢ra.
rŒla Prabhupƒda: Nes mon¢. Gyvyb¢ ten yra.
Dr. Singhas: Jie teigia, kad gyvyb¢ M¢nulyje neegzistuoja, nes
neaptiko joki¤ gyvyb¢s £rodym¤.
rŒla Prabhupƒda: Kod¢l jie taip mano? M¢nulis padengtas dulki¤
sluoksniu, ta¦iau ir dulk¢se gyvena gyvi padarai. Gyvyb¢ tarpsta bet kokioje atmosferoje Ä bet kokioje. Tod¢l Vedose 1 gyvosios btyb¢s vadinamos sarva-gata‹ Ä Àegzistuojan¦ios bet kokiomis
s lygomisÐ. Gyvoji btyb¢ yra nemateriali. Ji tno materialiame
kne, ta¦iau pati n¢ra materiali. O kalb¢dami apie atmosfer ,
turime omenyje materialias s lygas.
Karandhara: Jie teigia, kad atmosfera M¢nulyje netinkama gyvybei, ta¦iau i§ ties¤ jie tegali tvirtinti, kad ten n¢ra mums pa¨£stamos
gyvyb¢s formos.
rŒla Prabhupƒda: Vedose sakoma, kad gyvoji btyb¢ nepriklauso
nuo materijos. Jos negalima nei sudeginti, nei sukapoti, ji nesud¨iva ir nesu§lampa. Apie tai kalbama ÀBhagavad-gŒtojeÐ. 2
5
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Dr. Singhas: Mokslininkai mano, kad j¤ ¨inios apie ms¤ planet pakankamos, kad jie gal¢t¤ daryti i§vadas apie gyvyb¡ kitose
planetose.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Pirmiausia jie galvoja apie save. J¤ m stymas labai siauras Ä jie visk matuoja remdamiesi tomis pa¦iomis aplinkyb¢mis, kurios supa juos pa¦ius. Mes toki m stysen
vadiname ÀDr. Varl¢s filosofijaÐ. [Juokiasi.]
Viename §ulinyje gyveno varl¢. Kart i§girdusi i§ bi¦iulio apie
Atlanto vandenyn ji paklaus¢:
Kas tas Atlanto vandenynas?
Mil¨ini§kas vandens telkinys, Ä atsak¢ bi¦iulis.
Mil¨ini§kas? Nejau bus dukart didesnis u¨ mano §ulin£?
K tu! Daug kart¤ didesnis, Ä nusijuok¢ bi¦iulis.
Kiek kart¤? De§imt?
Varl¢ vis skai¦iavo ir vis band¢ £sivaizduoti berib£ Atlanto vandenyn . Bet argi galima suvokti Atlanto platybes bandant kartu
sud¢ti §ulinius? Ms¤ galimyb¢s, patirtis ir m stymas riboti, tod¢l
visi mokslinink¤ samprotavimai nesiekia toliau varl¢s filosofijos.
Karandhara: Visas savo i§vadas jie grind¨ia Àmoksliniu s ¨iningumuÐ, o tai rei§kia, kad jie kalba tik apie tiesiogiai patiriamus
dalykus.
rŒla Prabhupƒda: Js kalbate apie savo patirt£, a§ Ä apie savo.
Kokiu pagrindu tur¢¦iau patik¢ti js¤ patirtimi? Jei js Ä kvailys,
tai, js¤ manymu, ir a§ tur¢¦iau tapti kvailiu? Galbt js Ä varl¢, o
a§ Ä banginis. Kod¢l turiu £ visk ¨velgti per js¤ §ulinio prizm¡?
Js turite savo mokslinio pa¨inimo metod , o a§ Ä savo.
Dr. Singhas: M¢nulyje mokslininkai neaptiko vandens, tod¢l pri¢jo
prie i§vados, kad ten negali bti gyvyb¢s.
rŒla Prabhupƒda: Jie nei§tyr¢ viso M¢nulio pavir§iaus. Tarkim, £
ms¤ planet , kur nors Arabijos dykumoje, nusileido erdv¢laivis i§
kitos planetos, pasisukiojo ir sugr£¨o £ savo planet . Ar erdv¢laivio
£gula gal¢jo susidaryti real¤ vaizd apie ¸em¢s planet ? J¤ ¨inios
apie j labai ribotos.
Karandhara: Mokslininkai i§rado prietais , kuriuo nustatomi vandens §altiniai. Jie teigia paleid¡ j£ £ M¢nulio orbit ir nustat¡, kad
M¢nulyje n¢ra vandens, o jei n¢ra vandens, n¢ra ir gyvyb¢s.
rŒla Prabhupƒda: Netgi jei M¢nulyje, kaip ir Saul¢je, n¢ra van6
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dens, tai nerei§kia, kad ten n¢ra gyvyb¢s. Dykumoje kaktusas auga
visi§kai be vandens.
Karandhara: Jis gauna vandens i§ atmosferos.
rŒla Prabhupƒda: Taip, tod¢l, kad atmosferoje yra visi gyvybei
btini elementai: ¨em¢, vanduo, ugnis, oras ir eteris. ·ie elementai
yra bet kurio materialaus objekto sudedamosios dalys. Mano kne
yra vandens, nors js ir nematote jo. I§ kur sklinda kno §iluma? Js
nematote ugnies. Ar matote, kad mano kne dega ugnis? Tai i§ kur
sklinda §iluma? Kaip atsakyti £ §£ klausim ?

Visata viename atome
rŒla Prabhupƒda: Materija yra sudaroyta i§ penki¤ grubi¤ pradmen¤ (¨em¢s, vandens, ugnies, oro ir eterio) ir trij¤ subtili¤ (proto,
intelekto ir klaidingos savimon¢s).
Karandhara: Pagal Ved¤ moksl , pirminis materijos elementas yra
klaidingas ego, i§ jo randasi intelektas, v¢liau protas, o po to grubieji komponentai Ä eteris, oras, ugnis ir t.t. Taigi visi materials objektai sudaryti i§ §i¤ bazini¤ komponent¤, tiesa?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Materiali visata atsiranda kaip banjano
medis i§ ma¨ut¢s s¢klos. S¢kloje med¨io nematyti, ta¦iau joje gldi
visi med¨iui reikalingi komponentai, taip pat ir intelektas. I§ tikr¤j¤ kiekvieno i§ ms¤ knas Ä ma¨as visatos modelis. Js¤ knas ir
mano knas Ä skirtingos ma¨os visatos. Tod¢l ms¤ knai, kaip ir
visata, sudaryti i§ a§tuoni¤ materijos pradmen¤. Vabzd¨io knas Ä
taip pat visata.
Karandhara: O atomas?
rŒla Prabhupƒda: Jam tinka ta pati formul¢: jame gldi tie patys
komponentai. A†or a†Œyƒn mahato mahŒyƒn (ÀKa‡ha Upani‰adaÐ
1.2.20). Tai rei§kia, kad nepriklausomai nuo materialaus objekto
dyd¨io, jis sudarytas i§ t¤ pa¦i¤ pradmen¤. I§ §i¤ pradmen¤ sudaryti visi materialaus pasaulio objektai. Moteri§kas rankinis laikrodukas turi mechanizm , kurio d¢ka skland¨iai veikia, taip ir skruzdei
duotos atitinkamos smegenys, kad ji gal¢t¤ i§spr¡sti savo problemas. Kaip tai vyksta? Norint atsakyti £ §£ klausim , reikia skrupulingai i§tirti skruzd¢s smegen¤ audinius. Bet js to negalite padaryti.
7
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Be to, egzistuoja galyb¢ ma¨esni¤ u¨ skruzd¡ vabzd¨i¤. Taigi neabejotinai turi egzistuoti ka¨koks mechanizmas, inspiruojantis j¤
veikl , ta¦iau mokslininkai jo negali aptikti.

Reliatyvumas ir ¨inios
rŒla Prabhupƒda: Visos gyvosios btyb¢s apdovanotos intelektu keturi¤ esmini¤ r§i¤ veiklai atlikti: valgyti, miegoti, patenkinti lytinius poreikius ir gintis. ·ie pradiniai instinktai bdingi net
atomui. ¸mogus nuo kit¤ btybi¤ skiriasi tuo, kad turi auk§tesn£ intelekt , kuris skirtas pa¨inti Diev . Tai vienintelis skirtumas.
“hƒra-nidrƒ-bhaya-maithuna„ ca samƒnam etat paubhir narƒ†ƒm.
Visos gyvosios btyb¢s valgo, miega, tenkina lytinius poreikius ir
ginasi. Mat¢te, kaip auga med¨iai? Toje vietoje, kur med¨io kamienas i§si§akoja, ¨iev¢ auga aplink §ak , o ne tiesiai [rŒla Prabhupƒda rodo ranka, kaip ¨iev¢ aplenkia klit£]. Medis suvokia: ÀPrie§aky
klitis, tod¢l reikia j apeiti.Ð Ta¦iau kur med¨io akys? Kaip jis
mato? Jis apdovanotas intelektu. Galbt jo intelektas ir n¢ra tokio
auk§to lygio kaip js¤, bet vis d¢lto intelektas. Vaikas taip pat turi
intelekt , tik ne tok£ i§sivys¦ius£ kaip jo t¢vo. Ateis laikas, kai jis
suaugs, ir tada jo intelektas subr¡s ir atsiskleis.
Dr. Singhas: Vadinas, intelektas yra reliatyvi s voka.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Viskas yra reliatyvu. Jums duotas vienoks
knas, skirta vienokia gyvenimo trukm¢, o skruzd¢s knas ir gyvenimo trukm¢ Ä kitokie. Ir mes, ir skruzd¢ gyvename §imt met¤,
ta¦iau À§imto met¤Ð trukm¢ priklauso nuo ms¤ kno. Brahmƒ,
ilgiausia gyvenimo trukme visatoje apdovanota gyvoji btyb¢, ir
tas, gyvena §imta met¤. Ms¤ akimis, skruzd¢s gyvenamas trunka
vos kelias dienas. Lygiai taip kitose planetose, kuriose atmosfera
kitokia negu ¸em¢je, egzistuoja gyvyb¢s formos, pritaikytos prie
t¤ planet¤ s lyg¤. Ta¦iau mokslininkai £ visk ¨iri per reliatyvi¤ ¸em¢s s lyg¤ prizm¡. Tai absurdas. Kod¢l? Jei visa kosmoso
krinija paklsta reliatyvumo d¢sniui, kaip mokslininkai gali teigti,
kad gyvyb¢s s lygos kitose planetose turi atitikti ms¤ planetos
s lygas?
Vedose yra teigiama, kad bet kokios ¨inios turi bti vertina8
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mos pagal dea-kƒla-pƒtra d¢sn£. Dea Ä tai Àvieta,Ð kƒla Ä Àlaikas,Ð
o pƒtra Ä ÀobjektasÐ ar Àaplinkyb¢sÐ. Kiekvien rei§kin£ reikia vertinti atsi¨velgiant £ §iuos tris dalykus. ·tai pavyzd¨iui, ¨uvis puikiai jau¦iasi vandenyje, o mes ir ant jros kranto drebame. Taip yra
d¢l skirting¤ ms¤ dea-kƒla-pƒtra. Ta¦iau d¢l to, kad mes § lame,
negalime daryti i§vados, jog ir ¨uv¢dros vandenyje § la, nes tai bt¤
kvailyst¢. J¤ dea-kƒla-pƒtra yra dar kitokia. Materialioje krinijoje
egzistuoja 8 400 000 skirting¤ gyvyb¢s r§i¤, ir kiekviena j¤ savaip
prisitaiko prie aplinkybi¤. Net ir §ioje planetoje ne visur s lygos
yra palankios gyventi Ä §tai kad ir Aliaskoje, nors ji ir Amerikoje. O
gyvosios btyb¢s, kurioms Aliaskos s lygos puikiai tinka, nekeliauja pas mus.
Karandhara: Tai galima sakyti, kad reliatyvumas priklauso nuo
konkre¦ios ms¤ pad¢ties.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Tod¢l ir sakoma: ÀKas vienam maistas,
kitam gali bti nuodai.Ð
Brahmƒnanda Svamis: Kadangi mums gyvenimo s lygos M¢nulyje yra nepalankios, mokslininkai mano, kad ten negali gyventi
niekas.

8 600 000 000 met¤ trunkanti diena
Dr. Singhas: B¢da ta, kad materialiame pasaulyje mes visk verti-

name per savo aplinkybi¤ prizm¡, o tai yra absurdas.
Mokinys: ¸mogus, niekada nek¢l¡s kojos i§ savo kaimo, galvoja,

kad be jo kaimo daugiau niekas ir neegzistuoja.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Varl¢ visk matuoja pagal savo §ulinio
dyd£. Kitaip ji negali. Neapr¢piam vandenyno didyb¡ ji bando
i§matuoti sieksniais. Taip ir mes bandome suvokti neapr¢piam
Dievo didyb¡, lygindami j su santykine savo didybe. Kai kurie
vabzd¨iai gimsta, suauga ir atveda palikuonis per vien nakt£,
o au§tant mir§ta. Jie niekada nei§vysta ryto. Taigi jie gali padaryti i§vad , kad toks rei§kinys, kaip rytas, neegzistuoja, bet tai
bt¤ nes mon¢. Taip ir mes, netikime ƒstr¤ (apreik§t¤j¤ §ventra§¦i¤) ¨od¨iais, kad Brahmos gyvenimo trukm¢ prilygsta milijonams
¸em¢s met¤. ÀTai ne£manoma,Ð Ä sakome mes. Ta¦iau ÀBhagavad9
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gŒtojeÐ (8.17) pasakyta: sahasra-yuga-paryantam ahar yad brahma†o
vidu‹: 4 300 000 000 ¸em¢s met¤ yra 12 valand¤ Brahmos laiku.
Netgi vienas svarbiausi¤ Indijos politik¤ ir ¨inom¤ ÀGŒtosÐ ¨inov¤
negal¢jo suvokti §ios informacijos.
Jis sak¢, kad tai prasimanymas. Nenaud¢lis! Bet jis laikomas
rimtu mokslininku. ·tai kur problema. Nenaud¢lius ir kvailius
visuomen¢ laiko mokslininkais, tyrin¢tojais ir filosofais Ä pasaulis
yra suklaidintas.
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baland¨io 19 d., 1973 m.
Cheviot Hills parkas, Los And¨elas

Darvinizmo nepagr£stumas
rŒla Prabhupƒda: Materialus pasaulis yra visur pasirei§kian¦i¤
trij¤ gamtos j¢g¤ Å sattvos, rajaso ir tamaso (doryb¢s, aistros ir nei§manymo) junginys. ·ios j¢gos skirtingomis proporcijomis pasirei§kia tarp vis¤ gyvyb¢s r§i¤. Pavyzd¨iui, vieni med¨iai sunokina
puikius vaisius, o kiti tetinka malkoms. Taip yra tod¢l, kad jie susij¡
su skirtingomis gamtos j¢gomis. ·ios trys gamtos gu†os valdo ir
gyvnus: karv¡ valdo doryb¢s gu†a, lit Ä aistros gu†a, o be¨d¨ion¡ Ä nei§manymo gu†a. Anot Darvino, jo t¢vas buvo be¨d¨ion¢.
[Juokiasi.] Jo teorija absurdi§ka.
Dr. Singhas: Darvinas teig¢, kad dalis gyv¤j¤ btybi¤ i§nyksta ir
tai lemia kova d¢l bvio. Gyvosios btyb¢s, kurios sugeba i§gyventi, i§lieka, o tos, kurioms nepavyksta i§gyventi, i§nyksta. Taigi i§gyvenimas ir i§nykimas yra lygiagre¦iai vykstantys procesai.
rŒla Prabhupƒda: Niekas nei§mir§ta. Be¨d¨ion¢s nei§mir¢. Tiesioginiai Darvino prot¢viai Ä be¨d¨ion¢s tebeegzistuoja ir §iandien.
Karandhara: Darvinas tvirtino, kad gamtoje veikia natralios
atrankos d¢snis. Ta¦iau atranka rei§kia pasirinkim . Tai kas daro t
pasirinkim ?
rŒla Prabhupƒda: Pasirinkti gali tik asmuo. Kas leid¨ia vienam
gyventi, o kitam ¨ti? Turi egzistuoti ka¨koks asmuo, turintis inte11
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lekt ir gali daryti tokius potvarkius. Toks ms¤ pirmasis argumentas. O kas yra §is asmuo, pasakyta ÀBhagavad-gŒtojeÐ (9.10).
K‚‰†a sako: mayƒdhyak‰e†a prak‚ti‹ Ä ÀGamtoje viskas vyksta mano
valiaÐ.
Dr. Singhas: Be to, Darvinas teigia, kad gyvyb¢s r§ys atsirado ne
tuo pa¦iu metu, o evoliucionavo palaipsniui.
rŒla Prabhupƒda: Kaip tuomet, anot jo, prasid¢jo visas evoliucijos
procesas?
Karandhara: ·iuolaikiniai darvinizmo §alininkai teigia, kad pirmo
gyvojo organizmo atsiradim l¢m¢ chemini¤ med¨iag¤ s veika.
rŒla Prabhupƒda: O a§ jiems sakau: ÀJei gyvyb¢ atsirado i§ chemini¤ med¨iag¤ s veikos ir jei js taip toli pa¨eng¡ mokslo srityje,
kod¢l nesukuriate gyvyb¢s biocheminiu bdu savo laboratorijoje?Ð

Ateityje . . .
Karandhara: Jie sako, kad gyvyb¡ sukurs ateityje.
rŒla Prabhupƒda: Kada ateityje? Kai jiems i§keliamas §is princi-

pinis klausimas, jie atsako: ÀAteityje sukursime.Ð Kod¢l ateityje?
Tai kvaila. ÀNetik¢k rytdiena, kad ir k ji ¨ad¢t¤.Ð Jei jie giriasi
dideliais pasiekimais, tai tegu dabar pademonstruoja, kaip sukurti gyvyb¡ i§ chemini¤ med¨iag¤. Antraip, ko verta j¤ pa¨anga? Jie
kalba nes mones.
Karandhara: Jie teigia, kad jau priart¢jo prie gyvyb¢s sukrimo
paslapties slenks¦io.
rŒla Prabhupƒda: Tai tas pats, kas sakyti: ÀAteityjeÐ, tik kitais
¨od¨iais. Mokslininkai tur¢t¤ pripa¨inti, kad gyvyb¢s atsiradimo
klausimas jiems teb¢ra m£sl¢. J¤ tvirtinimas neva jie netrukus £rodysi , kad gyvyb¢ yra chemini¤ med¨iag¤ s veikos rezultatas, yra
tarsi atsiskaitymas ne grynais pinigais, o ¦ekiu, kurio kol kas negalima i§gryninti. Tarkim, a§ jums i§ra§au de§imties tkstan¦i¤ doleri¤
¦ek£ ir sakau, kad js gausite pinigus kiek v¢liau, nes §iandien mano
s skaita tu§¦ia. Ko jis vertas? Mokslininkai liaupsina mokslo laim¢jimus, ta¦iau kai papra§ome j¤ k nors konkre¦iai pademonstruoti, jie tikina, kad gal¢s tai padaryti ateityje. Tarkim, a§ apsiskelbiau
milijonieriumi bet, kai js papra§ote pinig¤, sakau: ÀA§ i§ra§ysiu
12

Antras rytinis pasivaik§¦iojimas

jums didel¢s sumos ¦ek£, kurio kol kas negalite i§gryninti. Ar jums
taip tinka?Ð Jei nesate kvailas, atsakysite: ÀDuokite bent penkis dolerius grynais, kad tur¢¦iau rankose ka¨k ap¦iuopiamo.Ð Taip elgiasi mokslininkai. Savo laboratorijose biocheminiu bdu jie negali
sukurti net ¨ol¢s, ta¦iau tvirtina, kad gyvyb¢ atsirado i§ chemini¤
med¨iag¤. Tai nes mon¢. Negi niekas j¤ ¨od¨iais nesuabejoja?
Karandhara: Mokslininkai sako, kad egzistuoja tam tikri chemini¤
reakcij¤ d¢sniai, kurie ir yra gyvyb¢s atsiradimo prie¨astis.
rŒla Prabhupƒda: Jei kalbame apie d¢snius, reikia tur¢ti omenyje,
kad ka¨kas juos sukr¢. Nepaisant vadinamosios mokslo pa¨angos,
mokslininkai savo laboratorijose nesugeba sukurti net ¨ol¢s stiebelio. Tai kokie jie mokslininkai?
Dr. Singhas: Anot j¤, kalbant apie i§takas, viskas kilo i§ materijos.
Gyvoji materija atsirado i§ negyvosios.
rŒla Prabhupƒda: O i§ kur dabar atsiranda gyvoji materija? Ar jie
teigia, kad gyvyb¢ atsirado i§ materijos anks¦iau, o dabar i§ materijos ji nebeatsiranda? I§ kur dabar atsiranda skruzd¢l¢ Ä i§ purvo?

Trkstama grandis
Dr. Singhas: Egzistuoja kelios gyvyb¢s kilm¢s teorijos, ai§kinan-

¦ios, kaip gyvyb¢ kilo i§ materijos, t.y. kaip gyvoji materija atsirado
i§ negyvosios.
rŒla Prabhupƒda: [Skirdamas Dr. Singhui materialisto mokslininko vaidmen£.] Gerai, pone mokslininke, kod¢l gyvyb¢ neatsiranda
i§ materijos dabar?
Tie mokslininkai yra tikr¤ tikriausi apgavikai. Jie kaip vaikai
tvirtina, kad gyvyb¢ atsirado i§ materijos, nors £rodyti to nesugeba.
Ms¤ K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo tikslas demaskuoti §iuos apgavikus. Jie dumia ¨mon¢ms akis. Kod¢l jie nesukuria gyvyb¢s dabar?
Jie tvirtina neva anks¦iau gyvyb¢ atsiradusi i§ materijos ir ateityje
v¢l i§ jos atsirasianti. Jie netgi teigia patys j sukursiantys i§ materijos. Kokia ¦ia teorija? Jie parei§k¢, kad gyvyb¢ atsirado i§ materijos.
J¤ parei§kimas susij¡s su praeitimi Ä ÀatsiradoÐ. Tai kod¢l dabar jie
kalba apie ateit£? Argi tai ne prie§taravimas? Jie tikisi kad praeitis
pasikartos ateityje. Argi tai ne vaiki§kos vapalion¢s?
13
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Karandhara: Jie sako, kad gyvyb¢ ka¨kada atsirado i§ materijos ir

kad ateityje jiems pavyks sukurti gyvyb¡ tokiu pat bdu.
rŒla Prabhupƒda: Bet juk tai absurdas. Jei jie negali £rodyti, kad

gyvyb¢ atsiranda i§ materijos dabar, kaip jie gali teigti, kad praeityje gyvyb¢ kilo i§ materijos.
Dr. Singhas: Jie daro prielaid . . .
rŒla Prabhupƒda: Bet kas gali daryti prielaidas, ta¦iau tai n¢ra
mokslas . . . Prielaidas galime kelti ir js, ir a§, bet reikia £rodym¤.
O mes galime £rodyti, kad gyvyb¢ atsiranda i§ gyvyb¢s. Vyras su
moterim pradeda vaik . Vaikas Ä gyvas, t¢vas Ä gyvas. Kur £rodymai, kad t¢vas gali bti negyvas akmuo? Ar jie gali pateikti £rodym¤? Mes lengvai galime £rodyti, kad gyvyb¢ randasi i§ gyvyb¢s,
o gyvyb¢s §altinis Ä K‚‰†a. Tai irgi galima £rodyti. Ta¦iau ar yra
£rodym¤, kad vaikas gali gimti i§ akmens? Jie negali £rodyti, kad
gyvyb¢ atsiranda i§ materijos. Tod¢l sako, kad padarys tai ateityje.
[Juokiasi.]
Karandhara: Mokslininkai teigia, kad jau gali u¨ra§yti rg§¦i¤ ir
aminorg§¦i¤ formules, kurios labai pana§ios £ vienal s¦i¤ gyv¤
organizm¤ formules. Ir kadangi §ios rg§tys yra labai pana§ios
£ gyvus organizmus, jiems tetrksta vienintel¢s grandies gyvybei
sukurti.
rŒla Prabhupƒda: Nes mon¢! Trksta grandies. A§ metu jiems
i§§k£! [juokiasi]. Jiems trksta i§§kio. Trkstama grandis yra tas
i§§kis.

Nobelio premija asilui
Dr. Singhas: Kai kurie mokslininkai tikisi, kad ateityje gal¢s i§auginti vaikus m¢gintuv¢liuose.
rŒla Prabhupƒda: M¢gintuv¢liuose?
Dr. Singhas: Taip, jie ketina sujungti vyri§kas ir moteri§kas l steles
biologijos laboratorijose.
rŒla Prabhupƒda: Jei jie pradeda nuo gyv¤j¤ btybi¤, kam reikalingi m¢gintuv¢liai? Jie t¢ra l steli¤ susijungimo vieta, kaip ir
motinos £s¦ios. Koks ¦ia mokslinink¤ nuopelnas, jei §i¤ l steli¤ susi14
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jungimas ir taip vyksta natraliuose, gamtos sukurtuose m¢gintuv¢liuose?
Karandhara: Taip, tai atlieka gamta, bet jei mokslininkui pavyks
§itai padaryti, jis gaus Nobelio premij .
rŒla Prabhupƒda: Taip, apie tai kalbama ir ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ: : va-vid-varƒho‰‡ra-kharai‹ sa„stuta‹ puru‰a‹ pau‹. 4 ·iame
posme teigiama, kad tie, kurie garbsto £ gyvulius pana§ius ¨mones,
patys yra ne k geresni u¨ §unis, kiaules, kupranugarius ir asilus.
va rei§kia À§uoÐ, vid-varƒha rei§kia Ài§matas ¢danti kiaul¢Ð, u‰‡ra
rei§kia ÀkupranugarisÐ, o khara rei§kia ÀasilasÐ. Jei Nobelio premija £teikiama apgavikui, kuo komiteto nariai, nusprend¡ paskirti
§i premija, geresni u¨ §unis, kiaules, kupranugarius ir asilus. Mes
nelaikome j¤ ¨mon¢mis. Gyvulys garbina gyvul£ Ä kokia ¦ia garb¢?
Jei Nobelio premij skirian¦io komiteto nariai nepakyla auk§¦iau
gyvuli¤ lygio, tai tas, kuris j gauna, yra kvaili¤ kvailys, nes j£
§lovina gyvuliai, o ne ¨mon¢s.
Dr. Singhas: Kai kuriems mokslininkams Nobelio premija yra viso
gyvenimo tikslas.
rŒla Prabhupƒda: Jie yra apgavikai. Jie kalba nes mones, ta¦iau
kadangi moka ¨aisti ¨od¨iais, apkvailina ¨mones.
Brahmƒnanda Svamis: Nobelis i§rado dinamit .
rŒla Prabhupƒda: Jis atne§¢ ¨monijai nelaimes, ir i§ jo fondo yra
finansuojamos kitos nelaim¢s [juokiasi].
Brahmananda Svamis: ÀGŒtojeÐ sakoma, kad demoni§k¤ ¨moni¤
darbai griauna pasaul£.
rŒla Prabhupƒda: Taigi. Ugra-karmƒ†a‹ k‰ayƒya jagato 'hita‹
(ÀBhagavad-gŒtƒÐ 16.9). J¤ darbai atne§a ¨mon¢ms nelaimes ir
naikina pasaul£.

Skirtumas tarp gyvyb¢s
ir negyvos materijos
[rŒla Prabhupƒda parodo lazdele £ nud¨ivus£ med£.]
rŒla Prabhupƒda: Ka¨kada §is medis ¨aliavo ir augino §akeles.

Dabar nei §akel¢s, nei lapai nebeauga. Kaip mokslininkai paai§kint¤ §it rei§kin£.
15
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Karandhara: Jie sakyt¤, kad pasikeit¢ med¨io chemin¢ struktra.
rŒla Prabhupƒda: Nor¢dami £rodyti §i teorij jie turi £vesti trks-

tamas chemines med¨iagas, kad med¨io §akos ir lapai v¢l prad¢t¤ augti. Mokslinis metodas apima steb¢jim , hipotez¢s i§k¢lim ir
praktin£ pademonstravim . Kai yra visos §ios dalys, metodas yra
nepriekai§tingas. Ta¦iau mokslininkai negali pademonstruoti savo
laboratorijose, kad gyvyb¢ atsiranda i§ materijos. Jie tiesiog stebi, o
paskui kalba kas u¨eina ant seil¢s. Kaip vaikai. Vaikyst¢je ¨ir¢damas £ gramofon maniau, kad jo viduje s¢di pasisl¢p¡s ir dainuoja
¨mogus. Elektrinis ¨mogus arba ka¨kokia dvasia. [Juokiasi.]
Dr. Singhas: Koks skirtumas tarp gyvo ir negyvo organizmo Ä tai
vienas svarbiausi¤ klausim¤ studijuojant biologij . Vadov¢liuose
teigiama, kad pagrindinis skirtumas tarp judviej¤ tas, kad gyvoji
btyb¢ gali jud¢ti ir vesti palikuonis, o negyvoji materija negali nei
jud¢ti, nei daugintis. Ta¦iau apie gyvosios btyb¢s siel ar s mon¡
juose nekalbama.
rŒla Prabhupƒda: Ta¦iau s mon¢ yra svarbiausias gyvyb¢s po¨ymis. Gyvoji btyb¢ gali jud¢ti ir vesti palikuonis d¢l to, kad turi
s mon¡. ¸mogus galvoja apie vedybas ir vaikus tod¢l, kad turi
s mon¡. Apie tai, kas yra pirmin¢ s mon¢, ai§kinama Vedose: : tad
aik‰ata bahu syƒm (ÀChƒndogya Upani‰adaÐ 6.2.3). Tai rei§kia, kad
Dievas Ä pirma gyvoji btyb¢, kuri turi s mon¡ ir tampa daugybe gyv¤j¤ btybi¤. Be s mon¢s negali bti ir kalbos apie §alutinius
produktus.

Individuali gyvyb¢s j¢ga
rŒla Prabhupƒda: Sodininkai laisto ¨aliuojan¦ius med¨ius; kod¢l

jiems nepalais¦ius ir §io negyvo med¨io, kad jis imt¤ ¨aliuoti?
Dr. Singhas: Jie i§ patirties ¨ino, kad jis nebesu¨aliuos.
rŒla Prabhupƒda: Tai ko jam trksta? Mokslininkai sako, kad

gyvyb¡ sudaro chemin¢s med¨iagos. Ta¦iau medyje teb¢ra tos
pa¦ios chemin¢s med¨iagos kaip ir anks¦iau. Ir jos palaiko daugyb¢s gyv¤j¤ btybi¤ Ä mikrob¤, vabzd¨i¤ Ä gyvyb¡. Taigi jie negali
teigti, kad med¨io knas nebeturi gyvyb¢s energijos. Ji yra.
16
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Dr. Singhas: O paties med¨io gyvybin¢ energija?
rŒla Prabhupƒda: Tai jau kitas klausimas. Gyvyb¢s energija yra

individuali, ir ta individuali gyvoji btyb¢, kuri buvo med¨iu, i§¢jo.
Tik taip galima paai§kinti §£ rei§kin£ Ä visos gyvybei reikalingos chemin¢s med¨iagos kne yra, ta¦iau medis yra mir¡s.
·tai kitas pavyzdys. Tarkime, a§ gyvenau ka¨kokiame bute, o
paskui i§sikraus¦iau. A§ i§sikraus¦iau, bet jame liko daugyb¢ kit¤
gyv¤j¤ btybi¤: skruzd¨i¤, vor¤ ir t.t. Tod¢l bt¤ neteisinga teigti,
kad butas yra nebetinkamas gyventi tik tod¢l, kad a§ i§ jo i§va¨iavau. Kitos gyvosios btyb¢s ir toliau jame gyvena. I§sikraus¦iau
tik a§ Ä individuali gyvoji btyb¢s. Med¨io chemines med¨iagas
galime palyginti su butu: jos yra terp¢, kurioje gali veikti individuali j¢ga Ä siela. Siela yra individuali. A§ esu individuali btyb¢, tod¢l
galiu i§va¨iuoti i§ buto. Mikrobai taip pat yra individualios btyb¢s,
turin¦ios individuali s mon¡. Jud¢dami tam tikra kryptimi anks¦iau ar v¢liau jie susiduria su klitimi ir galvoja: ÀReikia rasti kit
keli Ð. Jiems bdingos asmenyb¢s savyb¢s.
Karandhara: Ta¦iau mirusiame kne nebelieka asmenyb¢s savybi¤.
rŒla Prabhupƒda: Tai rodo, kad kne neb¢ra individualios sielos.
Siela i§ jo i§¢jo, tod¢l medis nebeauga.
Dr. Singhas: rŒla Prabhupƒda, gyvame organizme gyvena nesuskai¦iuojama daugyb¢ ma¨¤ gyv¤j¤ btybi¤ ir drauge individualusis Àa§Ð Ä kno §eimininkas. Teisingai?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Mano kne gyvena milijonai gyv¤j¤ btybi¤. Mano ¨arnyne knib¨da daugyb¢ kirm¢li¤. Sustipr¢jusios jos
gali su¢sti vis maist , kur£ suvalgau, ir maistas neduos man jokios
naudos. Tod¢l ¨mon¢s, kuri¤ ¨arnyne u¨siveis¢ nematodai, daug
valgo, bet yra liesi. Jie vis ksta ir jau¦ia alk£, nes §ios gyvosios btyb¢s su¢da vis nuryt maist . Taigi mano kne yra milijonai gyv¤j¤
btybi¤. Jos visos yra individualios, ta¦iau kno savininkas esu a§.
Jis priklauso man kaip priklauso sodas su daugybe jame gyvenan¦i¤ gyv¤j¤ btybi¤.
Mokinys: Jeigu a§ valgau k‚‰†a-prasƒd (Vie§pa¦iui K‚‰†ai paaukot maist ), ar mano kne gyvenan¦ios btyb¢s irgi valgo prasƒd ?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Js esate labai kilnus. [Juokiasi.] Valgote
k‚‰†a-prasad galvodamas apie kitus.
Karandhara: Labdaringa veikla.
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rŒla Prabhupƒda: Taip, bet js¤ organizme yra tiek daug ko valgyti, kad jums nereikia papildomai stengtis jas pamaitinti.

Ma¨iau kalb¤ Ä daugiau darb¤
rŒla Prabhupƒda: Individuali siela niekada nei§nyksta. Ji negimsta ir nemir§ta. Ji tik kei¦ia knus, kaip mes kei¦iame mar§kinius.
Kas ¨ino tai, to ¨inios tobulos.
Dr. Singhas: Bet kod¢l mokslininkai tai neigia?
rŒla Prabhupƒda: Jiems trksta padorumo. Jie yra apgavikai. J¤
negali pavadinti kultringais ¨mon¢mis. Yra situacij¤, kai kultringas ¨mogus tur¢t¤ nuleisti akis, susig¢sti. Bet §ie ¨mon¢s nejau¦ia g¢dos. Jie negali atremti ms¤ argument¤, bet nesig¢dija sakyti,
kad yra mokslininkai ir kad sukurs gyvyb¡. Jie netgi n¢ra padors
¨mon¢s. Bent jau a§ taip manau. Padoriam ¨mogui bt¤ g¢da kalb¢ti tokius niekus.
Dr. Singhas: Jie negalvoja k sako.
rŒla Prabhupƒda: Tai rei§kia, kad jie netgi neverti vadintis ¨mon¢mis. Prie§ k nors sakydamas ¨mogus tur¢t¤ dukart pagalvoti.
Kne yra gyvyb¢ Ä tai taip paprasta. K‚‰†a sako:

dehino 'smin yathƒ dehe
kaumƒra„ yauvana„ jarƒ
tathƒ dehƒntara-prƒptir
dhŒras tatra na muhyati
[ÀKaip £knytoji siela, bdama dar §iame kne, vis laik keliauja i§ vaikyst¢s £ jaunyst¡ ir £ senatv¡, taip po mirties ji pereina £
nauj kn . Tokie kitimai sveikai protaujan¦io ¨mogaus neklaidinaÐ. (ÀBhagavad-gŒtƒÐ 2.13)] ·iomis dviem eilut¢mis K‚‰†a i§sprend¨ia vis biologin¡ problem . Tai ir yra ¨inios. Ma¨iau kalb¤ Ä
daugiau darb¤. Kokia nauda i§ daugyb¢s tom¤, jei juose prira§yta
niek¤. Mokslininkai materialistai pana§s £ kvaksin¦ias varles Àkvakva-kvaÐ. Varl¢s galvoja: ÀKaip gra¨iai mes kvaksim!Ð Bet kvaks¢damos jos tik prisi§aukia gyvat¡. ÀO kokia puiki varlyt¢!Ð ¶iupt!
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Ir baigta. Mirtis viskam padeda ta§k . Mokslininkai materialistai
kvaksi Àkva kvaÐ, bet, kai ateina mirtis, baigiasi visa j¤ mokslin¢
veikla ir jie gauna §un¤, ka¦i¤ ar pana§i¤ gyvn¤ knus.
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Tre¦ias rytinis
pasivaik§¦iojimas
baland¨io 28 d., 1973 m.
Cheviot Hills parkas, Los And¨elas

Mokslininkai vagia i§ Dievo
rŒla Prabhupƒda [laikydamas rankoje ro¨¡]: Ar gali kuris nors i§
mokslinink¤ sukurti toki g¢l¡ savo laboratorijoje?
Dr. Singhas: Tai ne£manoma.
rŒla Prabhupda: Taip, ne£manoma. Tik pa¨velkite, kaip stebuklingai veikia K‚‰†os energija! Joks mokslininkas savo laboratorijoje negali sukurti tokios g¢l¢s. Jie negali sukurti netgi keli¤ sm¢lio
kruopely¦i¤, ta¦iau nepaisant to skelbiasi es protingiausi visatoje.
Kvailyst¢.
Dr. Singhas: Jie naudojasi K‚‰†os materija, ja manipuliuoja ir teigia
neva jie sukr¢ stebukl .
rŒla Prabhupƒda: Jei jie bent jau pripa¨int¤, kad ima materij i§
K‚‰†os, tai jau bt¤ neblogai. Mes suvokiame, kad viskas ateina i§
K‚‰†os.
Dr. Singhas: Bet jie nepripa¨£sta, kad k nors ima i§ K‚‰†os. Prie§ingai, jie teigia neva jie patys yra kr¢jai.
rŒla Prabhupƒda: Kaip jie visk sukr¢? Jie ima sm¢l£, sumai§o su
chemin¢mis med¨iagomis ir gauna stikl . Jie nesukuria nei sm¢lio,
nei chemini¤ med¨iag¤ Ä ima juos i§ ¨em¢s. K ir kaip jie sukr¢?
Dr. Singhas: Jie sako, kad naudojasi tuo, k sukr¢ gamta.
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rŒla Prabhupƒda: ÀGamtaÐ rei§kia asmuo. Jie visk ima i§ gamtos,
jie yra vagys, nes viskas gamtoje priklauso K‚‰†ai. œƒvƒsyam ida„
sarvam: ÀViskas yra Dievo sukurtaÐ (Àœopani‰adaÐ, pirma mantra).
ÀBhagavad-gŒtojeÐ K‚‰†a sako, kad tas, kuris neatlieka yaj os(aukos),
yra vagis. Yaj a rei§kia pripa¨inti, kad viskas gaunama i§ K‚‰†os.
Tur¢tume taip galvoti: ÀK‚‰†a, tu davei mums tiek daug visko, kad
aprpintum ms¤ bt£.Ð Tai vienintelis dalykas, ko K‚‰†a i§ ms¤
nori. Ko Jis dar gali i§ ms¤ tik¢tis? Kas js palyginus su Dievu?
Turime pripa¨inti, kad K‚‰†a yra mums maloningas. Tod¢l prie§
prad¢dami valgyti mes aukojame maist K‚‰†ai sakydami mald :
ÀK‚‰†a, tu davei mums §£ nuostab¤ maist , tod¢l Tu pirmas jo
ragauk.Ð O jau tada valgome patys.
K‚‰†a n¢ra alkanas, ta¦iau Jis gali praryti vis pasaul£, o paskui
v¢l i§ naujo j£ sukurti. Pr†asya pr†am ƒdƒya pr†am evƒvai‰yate
(malda i§ Àœopani‰adosÐ). K‚‰†a yra tobulas. Net jei js paimsite i§
K‚‰†os vis Jo energij , visa Jo pirmin¢ energija liks pas K‚‰† . Tai
ir yra tobulas energijos i§saugojimas.

Gamtos i§takos
Dr. Singhas: Amerikoje leid¨iamas ¨urnalas ÀNatureÐ (ÀGamtaÐ),

kuriame spausdinami straipsniai apie gamtos krinius: augalus,
g¢les ir mineralus, bet jame niekada neu¨simenama apie Diev .
rŒla Prabhupƒda: Visi matome, kad augalus sukuria pati gamta.
Ta¦iau kas sukr¢ gamt ? Jei ¨mogus yra i§ ties¤ i§mintingas, jam
btinai kyla §is klausimas.
Dr. Singhas: Jie apie tai negalvoja.
rŒla Prabhupƒda: Tuomet jie kvailiai. I§ kur atsirado gamta? Kai
tik pradedame kalb¢ti apie gamt , turime klausti sav¡s: ÀKieno
gamta?Ð Gamta Ä tai energija. O jei kalbame apie energij , turime
ai§kintis, kas yra jos §altinis. Pavyzd¨iui, jei kalbame apie elektros
energij , turime pripa¨inti, kad jos §altinis yra j¢gain¢. Kaip galime
neigti jos egzistavim ? Taip ir gamta neveikia pati savaime Ä j
valdo K‚‰†a.
Mokinys: Vedose sakoma, kad materiali gamta veikia paklusdama
K‚‰†ai.
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rŒla Prabhupƒda: Taip. Jei kalbame apie energij , turi bti ir jos

§altinis.

Materialaus pasaulio mira¨as
Karandhara: Nor¢dami nustatyti ¸em¢s kilm¡, geologai tyrin¢ja

¸em¢s plutos sluoksnius.
rŒla Prabhupƒda: Bet tie sluoksniai nuolatos tai atsiranda, tai

i§nyksta. Jie yra jagat Ä nuolat kintantys. K‚‰†a ÀBhagavad-gŒtojeÐ
(8.4) sako: adhibhta„ k‰aro bhƒva‹: ÀNepaliaujama kaita yra neatsiejama materialiosios gamtos savyb¢.Ð Tod¢l stebint pa¦i energij
ne£manoma atsekti jos §altinio. ·tai dabar ¨em¢s plutos sluoksniai atrodo juodi, paskui gali tapti balti, o dar v¢liau v¢l juodi. Tai
vadinasi puna‹ puna carvita-carva†ƒnƒm, Àkramtyti tai, kas jau syk£
sukramtyta.Ð 5 ·iuo metu yra §alta, £dienojus oras £§ils, o nakt£ v¢l
at§als. Visa gamta patiria £vairiausius poky¦ius. Ms¤ knai, ir tie,
kinta. Viskas kinta. Ta¦iau kas yra u¨ viso to slypinti am¨ina realyb¢? Toks tur¢t¤ bti tikro mokslo objektas. Mokslininkai neranda
am¨inos realyb¢s, tod¢l yra nusivyl¡. Jie mano, kad visa ko pagrindas yra tu§tuma, nulis. J¤ manymu, am¨inyb¢ yra nulis. Ir kai j¤
klausiama, i§ kur tas nulis atsirado, jie atsako: ÀJis atsirado i§ nieko.Ð
Tod¢l tur¢tume j¤ paklausti: Àkaip atsirado mus supanti £vairov¢?Ð
Vedose pasakyta, kad pati £vairov¢ yra am¨ina, ta¦iau materialaus
pasaulio £vairov¢, kuri tyrin¢ja mokslininkai, yra kintanti ir laikina. Materialaus pasaulio £vairov¢ t¢ra tikrosios £vairov¢s atspindys.
Tikroji £vairov¢ am¨inai egzistuoja dvasiniame pasaulyje.
Dr. Singhas: Tai materiali visata yra tarsi mira¨as?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Tarkime, a§ matau dykumoje vanden£,
ta¦iau i§ ties¤ jokio vandens ten n¢ra. Vanduo yra iliuzija. Apskritai vanduo egzistuoja, ta¦iau dykumos mira¨e jo n¢ra. Tokia pati
iliuzin¢ ir ms¤ matoma materiali £vairov¢ Ä malonum¤ £vairov¢. Mes, gyvosios btyb¢s, esame sukurti patirti malonum , ta¦iau
ie§kome jo klaidingoje vietoje, iliuzijoje. Mes tarsi gyvnai, kurie
dykumoje vejasi vandens mira¨ kol gal¤ gale mir§ta i§ tro§kulio. Jie negali numal§inti tro§kulio iliuziniu vandeniu. Taip ir mes
siekdami numaldyti malonumo tro§kul£ bandome sukurti daugyb¡
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dalyk¤, ta¦iau kaskart nusiviliame, nes materiali btis yra iliuzija.
Tod¢l i§mintingas ¨mogus tur¢t¤ paklausti sav¡s: ÀKur yra realyb¢?
Kur yra iliuzijos slepiama am¨inoji esm¢?Ð Tik rad¡ atsakym £ §£
klausim patirsime tikr j£ d¨iaugsm .
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pasivaik§¦iojimas
baland¨io 29 d., 1973 m.
Ramiojo vandenyno pakrant¢,
Los And¨elo apylink¢s

Asil¤ progresas
rŒla Prabhupƒda: ·iame materialiame pasaulyje visi ken¦ia, o

mokslin¢ pa¨anga rei§kia, kad mokslininkai sukuria s lygas naujoms kan¦ioms. ·tai ir visa tos pa¨angos esm¢. Jie nieko nepagerina. Bhaktivinoda Thƒkura 6 patvirtina tai sakydamas: moha
janamiyƒ, anitya sa„sƒre, jŒvake karaye gƒòha: ÀVadinamosios mokslin¢s pa¨angos d¢ka mokslininkai virto asilaisÐ. Kuo labiau tobul¢ja mokslas, tuo tobulesniais asilais jie tampa. ¸mogus dirba dien
nakt£ kaip asilas kad pastatyt¤ dangorai¨£ Ä tai jo gyvenimo tikslas. Ta¦iau, net jei ir pastato, gal¤ gale mir§ta. Jis negali am¨inai
likti dangorai¨yje; vien dien bus i§ jo i§spirtas, nes materialus
pasaulis yra laikinas. Mokslininkai nepaliauja ka¨k tirti, ta¦iau,
jei paklausite j¤, k jie pasiek¢, jie atsakys, kad dirba d¢l bsim¤
kart¤, vardan ateities. Bet a§ klausiu, k jie padar¢ d¢l sav¡s. Jei kit
gyvenim jie gims med¨iais, ar jiems rp¢s ateities kartos? Bet jie
m sto kaip asilai. Jie nesupranta, kad jiems teks stov¢ti prie§ais j¤
sukurt dangorai¨£ de§imt tkstan¦i¤ met¤. O k jie gali padaryti d¢l ateities kart¤? K bsimos kartos veiks netur¢damos benzino. Ir kaip ateities kartos pad¢s jiems, jei jie gims kat¢mis, §unimis
ar med¨iais? Mokslininkai ir apskritai visi ¨mon¢s tur¢t¤ steng24
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tis i§trkti i§ am¨inai besisukan¦io gimimo ir mirties rato. Ta¦iau
u¨uot steng¡si tai padaryti, jie tik dar tvir¦iau £ j£ £sikimba. Bhave
'smin kliyamƒnƒnƒm avidyƒ-kƒma-karmabhi‹. Taip sakoma ÀrŒmadBhƒgavatamÐ (1.8.35). ·ioje eilut¢je paai§kinama visa materialios
bties esm¢. Tai i§ ties¤ yra mokslin¢ literatra. ·i viena eilut¢ yra
vertesn¢ u¨ tkstantme¦ius trukusius tyrin¢jimus. Ji paai§kina, kaip
gyvoji btyb¢ gimsta materialiame pasaulyje, kur ji keliauja po mirties, kokia jos priederm¢ ir daugyb¡ kit¤ esmini¤ klausim¤. ¸od¨iai
bhave 'smin kliyamƒnƒnƒm rei§kia kov u¨ bv£. Kod¢l vyksta kova
u¨ bv£? D¢l avidyos Ä nei§manymo. Kuo pasirei§kia nei§manymas? Kƒma-karmabhi‹ Ä mes esame priversti dirbti kaip asilai tam,
kad patenkintume savo jusles, kitaip tariant, nugrimztume £ jusli¤
tenkinimo lin .
Mokinys: Galima sakyti, kad §iuolaikiniai moksliniai tyrin¢jimai
tik sukuria daugiau kni§k¤ poreiki¤, nes mokslin¢s veikos tikslas Ä patenkinti jusles.
rŒla Prabhupƒda: Taip.

¸od¨i¤ ¨aismas ir pasaulin¢ kriz¢
rŒla Prabhupƒda: Vedose yra pasakyta: yasmin vij ƒtesarvam eva„
vij ƒta„ bhavati: ÀKas pa¨ino Absoliu¦i Ties , tam atsiveria visos
¨iniosÐ.
A§ neturiu mokslo laipsni¤, ta¦iau galiu mesti mokslininkams
i§§k£. Kod¢l? Nes pa¨inau Kri§ , Absoliu¦i Ties . Yasmin sthito
na du‹khena guru†ƒpi vicƒlyate: ÀKas £gyja K‚‰†os s mon¡, tas
net ir did¨iausi¤ negand¤ akivaizdoje i§lieka ramus.Ð (ÀBhagavadgŒtƒÐ 6.22). ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ (1.5.22) pasakyta: avicyuto 'rtha‹
kavibhir nirpito yad uttamaloka-gu†ƒnuvar†anam: ÀDid¨ios asmenyb¢s pri¢jo prie i§vados, kad K‚‰†os s mon¢ yra gyvenimo tobulumasÐ. ·tai tokios ¨inios mums reikalingos. O kas i§ t¤ tyrin¢jim¤,
teorij¤ k¢limo, kai po penkiolikos met¤ £rodin¢jimo sakoma: ÀNe,
vis d¢lto, taip n¢ra Ä tai ka¨kas kita.Ð Tai ne mokslas, o vaik¤
¨aidimas.
Dr. Singhas: Taip. Btent taip jie padaro atradimus Ä tyrin¢dami.
rŒla Prabhupƒda: O kiek tie tyrin¢jimai kainuoja? Tai mokslinis
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pinig¤ surinkimo metodas ir tiek. Kitaip tariant Ä ¨moni¤ maustymas. Mokslininkai manipuliuoja ¨od¨iais: Àplutonis, fotonai, vandenilis, deguonisÐ Ä bet k tai duoda ¨mon¢ms? K ¨mon¢s gali
atsakyti £ tokius mokslinink¤ ¨od¨ius? Vieni mokslininkai teigia
nustat¡, kad Àyra taipÐ, paskui juos pakei¦ia kiti ir kalba jau kitaip,
vartoja kitus ¨od¨ius. Ta¦iau pats rei§kinys, kur£ jie bando paai§kinti, nepasikei¦ia. Tai kur j¤ pa¨anga? Jie prira§¢ tom¤ tomus Ä ir
kas i§ to? Dabar pasaulis susidr¢ su degal¤ problema. J sukr¢
mokslininkai. K veiks tie apgavikai-mokslininkai i§sekus benzino
atsargoms? Jie bej¢giai k nors padaryti.

Milijard doleri¤ kainuojanti dulki¤ sauja
rŒla Prabhupƒda: Dabar Indijoje trksta vandens, o k tuo metu
daro mokslininkai, kad i§spr¡st¤ §i problem ? Pasaulyje vandens
yra daugiau negu pakankamai, tai kod¢l mokslininkai nepasirpina, kad jis bt¤ tiekiamas ten, kur yra gyvybi§kai reikalingas? Jie
nedelsdami tur¢t¤ imtis irigacijos darb¤. Ta¦iau u¨uot dar¡ tai, jie
skrenda £ Àapdulk¢jus£Ð M¢nul£, nor¢dami j£ paversti derlinga planeta. Kod¢l jie neatlieka irigacijos ms¤ planetoje. ¸em¢s planetoje apstu jr¤ Ä kod¢l jiems nepasirpinus, kad Sacharos, Arabijos ir
Rad¨astano dykumose bt¤ atlikti irigacijos darbai. ÀTaip,Ð Ä sako
jie, Ä Àkada nors tai £vyks. Mes dedame visas pastangas.Ð
I§ puikyb¢s jie nepagalvoj¡ sako: ÀTaip, taip. Mes kaip tik §ia
linkme dirbameÐ. ÀBhagavad-gŒtojeÐ pasakyta, kad tas, kuris tenkina nereikalingus tro§kimus, visi§kai pameta prot (kƒmais tais tair
h‚ta-j ƒnƒ‹).
Skrydis £ M¢nul£ yra vaiki§ka nes mon¢. Skryd¨io £ M¢nul£ projekto reng¢jai yra tarsi kaprizingi vaikai. Kai vaikas ima o¨iuotis
ir reikalauti i§ dangaus m¢nulio, mama, bandydama j£ nuraminti,
paduoda £ rankas veidrod£, ir §is, pamat¡s M¢nulio atspind£, nusiramina: ÀOho, a§ turiu M¢nul£!Ð Deja, tai ne prasimanyta istorija.
Karandhara: I§§vais¦ius tiek pinig¤ skryd¨iui £ M¢nul£ ir atsive¨us
i§ ten kelet akmen¤, kosmoso tyrin¢jimo centre buvo nutarta, kad
daugiau ten n¢ra k veikti.
Brahmƒnanda Swamis: Dabar jie nori keliauti £ kit planet , ta¦iau
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neturi tam pakankamai l¢§¤. Juk kelion¢s £ kitas planetas kainuoja
milijonus, netgi milijardus doleri¤.
rŒla Prabhupƒda: ¸mon¢s lieja prakait , o nes ¨ininga vyriausyb¢ renka i§ j¤ mokes¦ius ir §vaisto j¤ u¨dirbtus pinigus. Tokia
vyriausyb¢, v¢jais paleid¨ianti ¨moni¤ sunkiai u¨dirbtus pinigus,
nenusipelno joki¤ simpatij¤. Valstyb¢s vadovai dabar sugalvojo
nauj apgaul¡: ÀNesijaudinkite, Ä sako jie, Ä mes skrisime £ kit planet . ·£kart atsive§ime daugiau dulki¤. Ton dulki¤. Taip, dabar
tur¢sime ton dulki¤.Ð
Dr. Singhas: Jie tiki, kad Marse yra gyvyb¢.
rŒla Prabhupƒda: Koks skirtumas Ä tiki jie, ar ne. Faktas tas, kad
¦ia gyvyb¢ yra, ir ¨mon¢s kariauja. Na, tarkim, Marse yra gyvyb¢.
¸inoma, kad yra. Bet kas mums i§ to?
Dr. Singhas: ¸mon¢ms smalsu su¨inoti, kas ten dedasi.
rŒla Prabhupƒda: O tai rei§kia, kad vardan vaiki§ko smalsumo
jie pasiry¨¡ i§§vaistyti kosmines pinig¤ sumas. Ar tai ne juokinga?
O kai j¤ pra§oma pad¢ti skurstan¦iai §aliai, jie atsako: ÀNeturime
pinig¤.Ð Kaip jums tai patinka?

Sƒ…khyos filosofija ir §iuolaikinis mokslas
Dr. Singhas: rŒla Prabhupƒda, gal gal¢tum¢te trumpai paai§kinti
mums Sƒ…khyos filosofijos esm¡?
rŒla Prabhupƒda: Fakti§kai yra dvi Sƒ…khyos filosofijos: senoji
Sƒ…khya, kurios mok¢ Vie§pats Kapiladeva, ir §iandienin¢ sƒ…khya,
kuri s lyginai neseniai skelb¢ bedievis Kapila. Vie§paties Kapilos
sƒ…khya ai§kina, kaip i§sivaduoti i§ prisiri§imo prie materijos ir §irdyje atrasti Vie§pat£ Vi§nu. ·i sƒ…khya i§ ties¤ yra dvasin¢s tarnyst¢s procesas. O §iandienin¢ sƒ…khya analizuoja materialaus pasaulio
elementus. ·iuo po¨iriu ji yra analogi§ka §iuolaikiniams mokslo
tyrin¢jimams.
Sƒ…khya rei§kia Àskai¦iuotiÐ. Ka¨kuria prasme mes taip pat priklausome sƒ…khyos mokyklai, nes analizuojame materijos elementus: tai ¨em¢, vanduo, ugnis, oras ir eteris. Prie §io s ra§o galima
pridurti ir prot , intelekt bei ego. Tai, kas yra auk§¦iau ego, analizuoti jau ne ms¤ j¢goms, ta¦iau K‚‰†a sako, kad egzistuoja ka¨kas
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auk§¦iau ego, ir tai yra gyvyb¢s j¢ga. Mokslininkai to ne¨ino. Jie £sitikin¡, kad gyvyb¢ t¢ra materiali¤ element¤ sankaupa, ÀBhagavadgŒtojeÐ (7.5) K‚‰†a tai paneigia:
apareyam itas tv anyƒ„
prak‚ti„ viddhi me parƒm
jŒva-bhtƒ„ mahƒ-bƒho
yayeda„ dhƒryate jagat
ÀBe ¨emesniosios energijos (kuri sudaro ¨em¢, vanduo, ugnis,
oras, eteris, protas, intelektas ir ego) yra ir kita, auk§tesnioji Mano
energija, kuri sudaro gyvosios btyb¢s, kovojan¦ios su materialia
gamta, ir kuri palaiko visat .Ð
Dr. Singhas: Ar §iuolaikin¢ Sƒ…khyos filosofija studijuoja abi §ias
energijas Ä ¨emesni j ir auk§tesni j ?
rŒla Prabhupƒda: Ne. ·iuolaikiniai Sƒ…khyos mokyklos filosofai
nestudijuoja auk§tesniosios energijos. Jie kaip ir mokslininkai analizuoja materialiuosius elementus. Nei mokslininkai, nei Sƒ…khyos
mokyklos filosofai nieko ne¨ino apie dvasin¢s sielos egzistavim .
Dr. Singhas: Jie analizuoja kuriamuosius materijos elementus?
rŒla Prabhupƒda: Materijos elementai neturi kuriamosios galios!
Tai tik dvasin¢s sielos savyb¢. Gyvyb¢s negalima sukurti i§ materijos. Materija nesukuria net pati sav¡s. Js, gyvoji btyb¢, galite
sujungti vandenil£ bei deguon£ ir sukurti vanden£. Ta¦iau pati materija neturi kuriamosios galios. Jei pastatysite ind su vandeniliu
greta indo su deguonimi, ar be js¤ £siki§imo tarp j¤ £vyks reakcija?
Dr. Singhas: Ne. Juos reikia sumai§yti.
rŒla Prabhupƒda: ¸inoma. Vandenilis ir deguonis yra K‚‰†os
¨emesnioji energija, ta¦iau, kai js, auk§tesnioji energija, juos sujungiate, jie virsta vandeniu.

Tiesiogin¢ ir netiesiogin¢ prie¨astis
rŒla Prabhupƒda: ¸emesnioji energija be auk§tesniosios energijos

£siki§imo neturi galios. ·i jra [jis rodo £ Ram¤j£ vandenyn ] yra
rami, neaudringa. Ta¦iau kai auk§tesnioji stichija, oras, priver¦ia j
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jud¢ti, pakyla did¨iul¢s bangos. Pati jra be auk§tesniosios stichijos
£siki§imo, negali §¢lti. Lygiai taip egzistuoja kita, auk§tesn¢ u¨ or
j¢ga, u¨ j yra dar auk§tesn¢, dar auk§tesn¢, kol gal¤ gale prieiname
i§takas Ä K‚‰† . Taip tur¢t¤ bti atliekami tikri tyrin¢jimai.
K‚‰†a valdo gamt kaip ma§inistas valdo traukin£. Ma§inistas
valdo lokomotyv , kuris tempia pirm vagon , pirmas vagonas
traukia antr , antras Ä tre¦i ir t.t., ir tokiu bdu juda visas traukinys. Pana§iu principu veikia ir gamta. K‚‰†a duoda pirm impuls ,
kuris sukelia vienas po kito kylan¦ius impulsus Ä ir taip atsiranda ir funkcionuoja visa krinija. Apie tai pasakojama ÀBhagavadgŒtojeÐ [9.10]: mayƒdhyak‰ena prak‚ti‹ syate sacarƒcaram: ÀMateriali
gamta veikia Mano valia ir sukuria judan¦ias ir nejudan¦ias btybes.Ð Keturiolikto skyriaus ketvirtame posme K‚‰†a sako:
sarva-yoni‰u kaunteya
mrtaya‹ sambhavanti yƒ‹
tƒsƒ„ brahma mahad yonir
aha„ bŒja-prada‹ pitƒ
ÀReikia suprasti, kad visos gyvyb¢s r§ys, o Kunti snau, tod¢l
ir pradeda egzistuoti, kad gimsta materialioje gamtoje ir kad A§
esu s¢kl duodantis t¢vasÐ. Pavyzd¨iui, Jei pas¢sime banjano s¢kl ,
netrukus i§ jos i§augs did¨iulis banjano medis, o drauge su juo
ir milijonai nauj¤ banjano s¢kl¤. I§ kiekvienos naujos s¢klos gali
i§augti naujas medis su milijonais s¢kl¤ ir t.t. Tai ir turima omenyje,
kai sakoma, kad K‚‰†a Ä s¢kl pas¢jantis pirmapradis T¢vas Ä yra
pirmin¢ visko, k matome, prie¨astis.
Deja, mokslininkai mato tiktai tiesiogin¡ prie¨ast£. Jie negali
suvokti, kad egzistuoja netiesiogin¢ prie¨astis. Vedose K‚‰†a yra
vadinamas sarva-kƒra†a-kƒra†am Ä vis¤ prie¨as¦i¤ prie¨astimi. Kas
suvokia vis¤ prie¨as¦i¤ prie¨ast£, tas suvokia visk . Yasmin vij ƒte
sarvam eva„ vij ƒta„ bhavati: ÀKas pa¨£sta pirmin¡ prie¨ast£, tam
savaime atsiveria antrin¢s prie¨astys.Ð Mokslininkai ie§ko pirmin¢s prie¨asties, ta¦iau jie nesutinka su Ved¤ Ä tobul¤ ¨ini¤ Ä teiginiu, kad pirmin¢ vis¤ prie¨as¦i¤ prie¨astis yra Auk§¦iausias Dievo
Asmuo. Jie lieka £sikib¡ savo dalini¤, netobul¤ ¨ini¤. Tai ir yra j¤
silpna vieta.
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Visata kaip mechanizmas
rŒla Prabhupƒda: Mokslininkai ne¨ino, kad yra dviej¤ r§i¤ ener-

gijos Ä ¨emesnioji ir auk§tesnioji, Ä nors susiduria su jomis kiekvien dien . Materiali energija negali veikti nepriklausoma. Jai btinas
kontaktas su dvasine energija. Tod¢l, kaip galima manyti, kad visa
kosmoso krinija, materiali gamta, radosi savaime? Kol ¨mogus
nepaspaus mygtuko, sud¢tingas mechanizmas neprad¢s veikti pats
savaime. Kadilakas Ä puiki ma§ina, ta¦iau, jei n¢ra vairuotojo, kokia
i§ jos nauda? Materiali visata taip pat yra savoti§ka ma§ina.
Didel¢s ir sud¢tingos ma§inos padaro ¨mon¢ms £spd£, ta¦iau
i§mintingas ¨mogus ¨ino, kad net ir tobuliausia ma§ina neveiks, kol
operatorius nepaspaus mygtuko. Taigi kas yra svarbesnis: operatorius ar ma§ina? ·tai kod¢l mums rpi ne materiali ma§ina, t.y. materiali krinija, o jos operatorius Ä K‚‰†a. ÀI§ kur ¨inoti, kad Jis yra
operatorius?Ð Ä paklausite js. K‚‰†a sako: mayƒdhyak‰e†a prak‚ti‹
syate sacarƒcaram: ÀKosminis pasaulis veikia Mano valia.Ð Jei sakysite: ÀNe, ne K‚‰†a valdo kosmin£ pasaul£,Ð tokiu atveju turite nurodyti kit operatori¤. Bet js negalite to padaryti. Taigi, jei neturite
savo £rodym¤, jums belieka pripa¨inti manuosius.
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Nematomas pilotas
rŒla Prabhupƒda: Beveik visi materialiame pasaulyje mano, kad
gyvyb¢ kilo i§ materijos. Mes negalime taikstytis su §ia teorija Ä ji
turi bti paneigta. Gyvyb¢ kilo ne i§ materijos. Prie§ingai, materija kilo i§ gyvyb¢s. Ir tai ne teorija, o faktas. Mokslas grind¨iamas
klaidinga prielaida, tod¢l visi moksliniai skai¦iavimai ir i§vados yra
klaidingi, ir d¢l to ¨mon¢s ken¦ia. Kai §ios klaidingos mokslin¢s
teorijos bus paneigtos, tada ¨mon¢s taps laimingi. Tod¢l mes privalome mesti mokslininkams i§§k£ ir paneigti j¤ teorij , prie§ingu atveju jie suklaidins vis visuomen¡. Materija kinta pereidama
§e§ias stadijas: gimimo, augimo, tvarumo, §alutinio produkto sukrimo, nykimo ir mirties. Ta¦iau materijoje gldinti gyvyb¢ Ä dvasin¢ siela yra am¨ina. Ji nepatiria n¢ vienos §i¤ stadij¤. Mums tik
atrodo, kad gyvenimas vystosi ir baigiasi, ta¦iau i§ tikr¤j¤ gyvoji
btyb¢ tik i§gyvena min¢tose §e§iose stadijose iki to momento, kai
materialus knas jau nebei§gali funkcionuoti. Tada senas knas
mir§ta, o siela persikelia £ kit kn . Pasenus ir susid¢v¢jus drabu¨iui, mes j£ pakei¦iame kitu. Knas taip pat vien dien pasensta
ir tampa nebenaudingu; tada mes kraustom¢s £ kit . K‚‰†a ÀBhaga31
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vad-gŒtojeÐ (2.13) sako: dehino 'smin yathƒ dehe kaumƒra„ yauvana„
jarƒ/ tathƒ dehƒntara-prƒpti‹: ÀKaip £knytoji siela dar §iame kne
keliauja i§ vaikyst¢s £ jaunyst¡, o i§ jaunyst¢s £ senatv¡, taip ir po
mirties ji persikelia £ kit kn .Ð Toliau ÀBhagavad-gŒtojeÐ (2.18)
sakoma: antavanta ime dehƒ nityasyoktƒ‹ arŒri†a‹. Tai rei§kia, kad
tik nesunaikinamos am¨inos gyvosios btyb¢s materialus knas
pasmerktas suirti. Materialus knas yra dlus, ta¦iau gyvyb¢ jame
yra nitya Ä am¨ina.
Gyvyb¢s j¢ga yra visa ko pagrindas. Pavyzd¨iui, Ramusis vandenynas. Jo mil¨ini§kas bangas sukelia gyvyb¢s j¢ga. ·tai skrenda l¢ktuvas [rŒla Prabhupƒda parodo £ praskrendant£ l¢ktuv ]. Ar
sakysite, kad jis skrenda pats savaime?
Dr. Singhas: Ka¨kas j£ valdo.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Visam kam pasaulyje ka¨kas vadovauja. Kod¢l mokslininkai bando tai paneigti? L¢ktuvas yra did¨iul¢
ma§ina, ta¦iau ji skrenda paklusdama ma¨ytei dvasinei kibirk§t¢lei Ä pilotui. Kuris mokslininkas £rodys, kad §is Boingas 747 gali
skristi nevaldomas dvasin¢s kibirk§ties? Tai ne£manoma. Jame btinai turi bti dvasin¢ kibirk§tis. Ir lygiai taip, kaip ma¨a kibirk§t¢l¢
valdo did¨iul£ l¢ktuv , didel¢ dvasin¢ kibirk§tis valdo vis kosmin£
pasaul£.

U¨merkiant akis prie§ realias problemas
rŒla Prabhupƒda: Àvetƒvatara Upani‰adojeÐ pasakyta:

keƒgra-ata-bhƒgasya
atƒ„a‹ sƒd‚ƒtmaka‹
jŒva‹ sk‰ma-svarpo 'ya„
sa…khyƒtŒto hi cit-ka†a‹
Anot §io posmo, siela Ä kno savinink¢ Ä yra de§imttkstantosios
plauko galiuko dalies dyd¨io. Ji yra labai ma¨a Ä atomo dyd¨io.
Ta¦iau §ios ma¨os dvasin¢s kibirk§t¢l¢s d¢ka knas yra paj¢gus
funkcionuoti. Kne gldi atomo dyd¨io dvasin¢ energija, tod¢l
knas funkcionuoja, tod¢l l¢ktuvas skrenda. Ar tai sunku suprasti?
32

Penktas rytinis pasivaik§¦iojimas

¸mogus laiko save tvirtu ir stipriu. Kod¢l jis yra stiprus ir tvirtas? Tik tod¢l, kad jame dega dvasin¢ kibirk§tis. Kai tik ji palieka kn , knas netenka j¢gos, energijos. Jis tampa maitvanagi¤
grobiu. Jei mokslininkai sako, kad gyvyb¢ kilo i§ materijos, papra§ykime j¤ sugr ¨inti gyvyb¡ bent vienam numir¢liui, kokiam nors
did¨iam ¨mogui, pavyzd¨iui, profesoriui Ein§teinui. Tegu £§virk§¦ia
jam koki¤ nors chemini¤ med¨iag¤, kad jis v¢l gr£¨t¤ £ gyvenim ir
gal¢t¤ dirbti. Jie negali to padaryti. Jie daug ko negali, ir vis d¢lto
juos vadina mokslininkais.
Dr. Singhas: Kartais, kai problema tampa labai opi, mes apsimetame, kad jos nepastebime.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Susidrusi su tigru, be¨d¨ion¢ u¨simerkia, ir tigras j kaip mat sudrasko. Taip elgiasi ir mokslininkai. Jie
negali i§spr¡sti problemos, tod¢l galvoja: ÀTegu viskas teka savo
vaga.Ð O tikroji problema yra mirtis. Niekas nenori mirti, ta¦iau
mokslininkai yra bej¢giai, kad j sustabdyti. Jie vengia liesti mirties tem , nes negali apsaugoti ¨moni¤ nuo mirties. Mes nenorime
mirti, nenorime senti ir sirgti. Bet kuo mokslininkai gali pad¢ti? Jie
¦ia bej¢giai. Svarbiausias problemas jie palieka nuo§alyje.

Prezidentas ·akalas
rŒla Prabhupƒda: Viena Bengal¤ pasak¢¦ia ÀD¨angal ki rad¨aÐ

pasakoja apie §akal , kuris tapo mi§ko prezidentu. ·akalai gars¢ja
klasta. Kart §akalas atsligino £ kaim ir £krito £ kubil su m¢lynais
da¨ais. Vargais negalais i§sikapst¡s jis nurko atgal £ mi§k , ta¦iau
jo kailis buvo m¢lynas, ir ¨v¢rys ¢m¢ ku¨d¢tis tarpusavyje:
Koks ¦ia ¨v¢ris?
Litas, ir tas, nustebo:
Anks¦iau niekada js¤ ¦ia nemat¢me. Kas js, pone?
A§ esu Dievo pasiuntinys, Ä atsak¢ §akalas, ir ¨v¢rys prad¢jo j£
garbinti kaip Diev . Ta¦iau vien nakt£, §akalams prad¢jus kaukti,
m¢lynasis §akalas nesusilaik¢ neatsiliep¡s £ j¤ §auksm ir ¨v¢rys
suprato, kas jis buvo i§ tikr¤j¤. Nema¨a §akal¤ i§ js¤ vyriausyb¢s
buvo suimti ir priversti atsistatydinti.
Brahmananda Swamis: Turite omenyje Votergeito skandal ?
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rŒla Prabhupƒda: ·iandien padorus ¨mogus negali u¨imti jokios
pareigyb¢s vyriausyb¢je. ·iandien visame pasaulyje pana§i situacija. Jei ¨mogus n¢ra melagis ir suk¦ius, jis neturi §ans¤ i§silaikyti vyriausyb¢je. Tod¢l vyriausyb¢s sud¢tyje n¢ra n¢ vieno padoraus
¨mogaus. Ir k ¦ia padarysi?
Dr. Singhas: Politikai yra did¨iausi melagiai.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Jie yra niek§ai. Vienas filosofas yra pasak¡s, kad politika yra did¨iausi¤ niek§¤ ir§tva.

Mokslo u¨davinys Ä sustabdyti mirt£
Brahmƒnanda Swamis: Ar mokslininkai ¨ino, kas sukelia v¢¨£?
Dr. Singhas: Jie turi kelias teorijas.
rŒla Prabhupƒda: Tarkime, js ¨inote prie¨ast£. Ir kas i§ to? Net jei

v¢¨ys bus i§gydomas, ¨mogus netaps nemirtingas. Tai ne£manoma.
¸mogus vis tiek mirs Ä jei ne nuo v¢¨io, tai nuo kitos ligos. Mirtis
nei§vengiama. V¢¨ys ar nelaimingas atsitikimas Ä koks skirtumas.
Tikro mokslinio tyrimo tikslas tur¢t¤ bti sustabdyti mirt£. Tai yra
tikrasis mokslas, ir tas mokslas Ä K‚‰†os s mon¢. Vaistai nuo kokios
nors ligos Ä dar ne laim¢jimas. Laim¢jimas bt¤ rasti vaistus nuo
vis¤ lig¤.
ÀBhagavad-gŒtojeÐ [8.16] yra sakoma, kad tikrosios problemos Ä
tai gimimas, mirtis, senatv¢ ir ligos. “brahma-bhuvanƒl lokƒ‹ punar
ƒvartino 'rjuna: ÀVisos materialaus pasaulio planetos nuo auk§¦iausiosios iki ¨emiausiosios Ä tai kan¦i¤ kra§tas, kur kartojasi gimimas ir mirtis. Nuolatini¤ gimim¤ ir mir¦i¤ problemos sprendim
silo K‚‰†os s mon¢ Ä metodas, kur£ silome praktikuoti visiems.
·ios praktikos rezultatas yra tobulas Ä kai knas taps nebetinkamas
ir mirs, siela netur¢s £siknyti naujame materialiame kne, kuris
nei§vengiamai gimsta, mir§ta, sensta ir serga. Tai ir yra tikrasis
mokslas.
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Mistin¢ galia Ä materijos §altinis
rŒla Prabhupƒda: Mokslininkai teigia, kad gyvyb¢ atsirado i§ che-

mini¤ element¤, bet tada jie turi pasakyti, i§ kur atsirado cheminiai elementai. Chemini¤ med¨iag¤ §altinis yra gyvyb¢, o tai
rei§kia, kad gyvyb¢je slypi mistin¢ galia. Pavyzd¨iui, apelsinmedis
sunokina tkstan¦ius apelsin¤, kuri¤ kiekviename gausu chemini¤ element¤: citrinos rg§ties ir t.t. I§ kur jie atsirado? Akivaizdu,
kad i§ medyje gldin¦ios gyvyb¢s. Mokslininkai i§leid¨ia chemini¤ med¨iag¤ atsiradimo fakt i§ aki¤. Jie pradeda kurti gyvyb¢s
kilm¢s teorijas atspirties ta§ku laikydami jau egzistuojan¦ius cheminius elementus, bet i§ kur atsirado cheminiai elementai? Jie atsirado
i§ auk§¦iausiosios gyvyb¢s Ä Dievo. Lygiai kaip gyvas organizmas
sukuria daugyb¡ chemini¤ med¨iag¤, taip ir auk§¦iausioji gyvyb¢
(Auk§¦iausiasis Vie§pats) sukuria cheminius elementus ir atmosferoje, ir vandenyje, ir ¨mogaus bei gyvn¤ organizmuose, ir ¨em¢je.
Tai ir vadinama mistine galia. Ir kol nepripa¨insime, kad egzistuoja mistin¢ Vie§paties galia, tol klausimas apie gyvyb¢s kilm¡ lieka
neatsakytas.
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Dr. Singhas: Mokslininkai sako netik£ mistin¢mis galiomis.
rŒla Prabhupƒda: Bet jie turi paai§kinti, i§ kur atsirado chemi-

niai elementai. Visi matome, kad papras¦iausias medis pagamina
daugyb¡ chemini¤ med¨iag¤. Kaip jis taip padaro? Kol mokslininkai negali to paai§kinti, jiems belieka pripa¨inti, kad gyvyb¢je
slypi mistin¢ galia. A§ netgi negaliu paai§kinti, kaip i§ mano pir§t¤
auga nagai Ä tai auk§¦iau mano supratimo ribos. Kitaip tariant,
mano nagas auga nesuvokiamos galios acintya-akti d¢ka. Taigi, jei
acintya-akti gldi kiekviename ¨moguje, £sivaizduokite, kokia yra
Dievo acintya-akti.
Skirtumas tarp Dievo ir man¡s tas, kad mano galios, nors jos
tokios pat kaip Dievo, yra ribotos. A§ galiu sukurti nedidel£ kiek£
chemini¤ med¨iag¤, o Dievas Ä berib£ kiek£. Prakaituodamas a§
galiu sukurti §iek tiek vandens, o Dievas Ä i§tisus vandenynus.
Norint nustatyti vandenyno vandens sud¢t£, pakanka i§tirti la§el£
vandenyno vandens. Lygiai taip pat, tyrin¢dami gyv sias btybes, kurios yra neatsiejamos Dievo dalel¢s, galime suvokti Diev .
Dievas turi nei§senkan¦ias mistines galias, kurios veikia akimirksniu, nelyginant elektroninis mechanizmas. Kai kurie elektros energija varomi mechanizmai yra sukurti taip tobulai, kad ima veikti
vos nuspaudus mygtuk . Taip ir Dievas tar¢: ÀTebnie pasaulis,Ð Ä
ir prasid¢jo krimo procesas. Jei pabandysime analizuoti gamtos
vyksm per §i prizm¡, j£ nesunku suprasti. Dievas valdo tokias
£stabias galias, kad tiesiog Jam paliepus prasideda krimo procesas.
Brahmƒnanda Svamis: Kai kurie mokslininkai nepripa¨£sta Dievo
ar acintya-akti egzistavimo.
rŒla Prabhupƒda: Tai byloja apie j¤ nes ¨iningum . Dievas egzistuoja, acintya-akti egzistuoja. I§ kur pauk§tis turi geb¢jim skristi? Ir js, ir pauk§tis esate gyvosios btyb¢s, ta¦iau pauk§tis gali
skristi, nes turi acintya-akti, o js tokios galios neturite. ·tai jums
kitas pavyzdys: s¢kla pasigamina i§ kraujo. Vyras turi mistin¡ gali
ir nubudus jo seksualiniam tro§kimui jo kraujas virsta s¢kla. Kaip
galite tai paai§kinti neigdami mistin¡ gali ? Gyvosios btyb¢s turi
daug mistini¤ gali¤. Karv¢ ¢da ¨ol¡ ir duoda pien . Ar js suvalg¡
kuok§t ¨ol¢s galite duoti pieno? Taigi karv¢ turi mistini¤ gali¤ Ä
¨ol¡ paver¦ia £ pien . Vyras ma¨ai kuo skiriasi nuo moters, ta¦iau
vyras neduoda pieno, o moteris turi §i gali . Tai mistin¢s galios.
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Dr. Singhas: Mokslininkai argumentuot¤, kad skirtingi organizmai gamina skirtingus fermentus, ir btent organizme gaminami
fermentai paai§kina, kod¢l karv¢ duoda pien .
rŒla Prabhupƒda: Taip, bet kas sukr¢ tuos fermentus? Mistin¢s
galios. Js negalite sukurti §i¤ ferment¤ ir tokio mechanizmo. Js
negalite savo laboratorijose sausos ¨ol¢s paversti £ pien . Js¤ knas
mistini¤ j¢g¤ pagalba maist paver¦ia £ krauj ir audinius, ta¦iau
laboratorijose be mistin¢s galios jus negalite netgi ¨ol¢s paversti
pienu. Tod¢l jums belieka pripa¨inti, kad egzistuoja mistin¢ galia.

Mistin¢s galios §altinis
rŒla Prabhupƒda: Yog¤ tikslas Ä i§siugdyti £vairias mistines galias.
Yogas gali eiti vandens pavir§iumi ir nesk¡sti. Jam negalioja gravitacijos d¢snis. ·i mistin¢ j¢ga vadinama laghimƒ. Laghimƒ rei§kia,
kad ¨mogus gali tapti lengvesnis u¨ pk ir sulau¨yti gravitacijos
d¢sn£. Yogos sistema padeda i§vystyti galias, kurios yra £gimtos. ·tai
berniukai plaukioja (mosteli £ bangose nardan¦ius vaikinus), o a§
negaliu. Ta¦iau a§ turiu potencial¤ geb¢jim plaukti. Tiesiog reikia
praktikos. Taigi, jei ¨mogus turi toki yogos gali , £sivaizduokite,
koki gali turi Dievas. Tod¢l Vedose Dievas vadinamas Yogevara Ä
mistini¤ gali¤ valdovu. ÀBhagavad-gŒtojeÐ (10.8) K‚‰†a sako: aha„
sarvasya prabhavo matta‹ sarva„ pravartate: ÀA§ esu dvasini¤ ir materiali¤ pasauli¤ prad¨ia. Viskas kyla i§ Man¡s.Ð Jei mes nepripa¨£stame §io Dievo teiginio, negalime £tikinamai paai§kinti, kaip atsirado
materialus pasaulis.
Dievo ne£manoma suvokti nepripa¨inus, kad egzistuoja mistin¢
galia, ta¦iau, jei suvoksite Diev moksli§kai, jums atsivers absoliutus pa¨inimas.
Dr. Singhas: Tai js norite pasakyti, kad mokslas pradeda savo tyrin¢jimus ne nuo pradinio, o nuo ka¨kokio tarpinio ta§ko?
rŒla Prabhupƒda: Btent taip. Jie ne¨ino, kas yra visos esaties §altinis. Mokslininkai pasirinko tam tikr atspirties ta§k , bet i§ kur
atsirado tas ta§kas? Jie §ito ne¨ino, nors atliko pla¦iausius tyrimus.
Belieka pripa¨inti, kad pirminis visos esaties §altinis yra Dievas,
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kuris yra sklidinas mistini¤ gali¤ ir i§ kurio viskas kyla. ÀBhagavadgŒtojeÐ [10.8] Jis pats sako: aha„ sarvasya prabhavo matta‹ sarva„
pravartate: ÀA§ esu dvasini¤ ir materiali¤ pasauli¤ prad¨ia. Viskas
kyla i§ Man¡s.Ð Ms¤ i§vados gr£stos ne aklu tik¢jimu; jos yra mokslin¢s. Materija atsirado i§ gyvyb¢s. Gyvyb¢je Ä §altinyje Ä gldi
nei§semiami materijos i§tekliai. Tai did¨ioji krinijos paslaptis.
Jei paleisite i§ rank¤ adat , ji tu¦tuojau nukris, o pauk§tis, nors
sveria ne vien kilogram , lengvai skrenda ore. Turime i§siai§kinti,
i§ kur atsirado tas geb¢jimas skristi. Tyrin¢jant gamt tampa akivaizdu, kad visos gyvosios btyb¢s turi vienoki¤ ar kitoki¤ mistini¤ gali¤. Mes negalime i§bti vandenyje ilgiau nei kelias valandas,
o ¨uvis praleid¨ia jame vis gyvenim . Ar tai ne mistin¢ galia?
Dr. Singhas: Man tai mistin¢ galia, bet ¨uvims ne.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Tai tod¢l, kad mistin¢s galios paskirstytos
ne vienodai. Ta¦iau Dievas Ä visos esaties §altinis Ä turi visas mistines galias. Dalis Jo mistini¤ gali¤ atiteko man, dalis Ä jums, dalis Ä
pauk§¦iams. Ta¦iau Dievas yra vis¤ mistini¤ gali¤ §altinis.
Yra a§tuonios svarbiausios mistin¢s galios: laghimƒ (kurios d¢ka
tampama lengvesniu u¨ plunksn ), mahimƒ (kurios d¢ka tampama
didesniu u¨ did¨iausi kaln ), prƒpti (kurios d¢ka galima pasiekti
bet kok£ daikt ), Œitva (kurios d¢ka galima u¨valdyti ir kontroliuoti
kit gyv j btyb¡) ir t.t. Saul¢ taip pat turi mistin¡ gali Ä jos §vyt¢jimas stebuklingu bdu padeda atsirasti daugybei daikt¤. Nepripa¨in¡, kad egzistuoja mistin¢s galios mokslininkai negal¢s paai§kinti
§i¤ rei§kini¤. Jie kaip ir anks¦iau i§sisukin¢s.
Dr. Singhas: Gudro¦iai mokslininkai nor¢dami pagr£sti savo teorij leid¨ia sau teigti bet k , nepateikdami joki¤ £rodym¤. Bet tikras
mokslininkas turi prisikasti iki pirmin¢s vis¤ prie¨as¦i¤ prie¨asties,
t.y. atlikti labai skrupuling tyrim .
rŒla Prabhupƒda: Taip. Kol jis neatras pirmin¢s prie¨asties, jis
negali teigti, kad atliko mokslin£ tyrim .
Dr. Singhas: Ar suvokti, kad kiekvien dien ms¤ knas po truput£ mir§ta, taip pat yra misticizmo suvokimas?
rŒla Prabhupƒda: Taip.
Dr. Singhas: Bet dauguma ¨moni¤ nemano, kad mir§ta.
rŒla Prabhupƒda: ¸mogus mir§ta kas akimirk , ta¦iau mano, kad
gyvens am¨inai. Tik gimusi gyvoji btyb¢ pradeda mirti. Bet kaip
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mes matome §i problem : kadangi ¨mon¢s mir§ta, turime nugal¢ti mirt£. Ta¦iau vadinamieji mokslininkai ne tik priartina mirt£, bet
netgi nenori klausyti konstruktyvaus patarimo ir pasitaisyti.
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Apgavikai ir apgautieji
rŒla Prabhupƒda: Gamtos rei§kiniai, tokie, kaip traukos j¢ga ar

nesvarumas, yra acintya-akti, nesuvokiamos energijos, o tikrasis
mokslas ir turi sau kelti acintya-akti pa¨inimo tiksl .
Jei prad¢ti tirti rei§kini¤ grandin¡ ne nuo jos i§tak¤, o tik nuo
tam tikro laiko momento, tai nebus mokslinis metodas ir jis negal¢s atsakyti £ visus klausimus. Turime ¨inoti viso ko prad¨i . Tyrin¢jimo procese pri¢jus ¨inom rib , tampa akivaizdu, kad gamtos
§altinis yra acintya-akti. ·tai pavyzd¨iui, tur¢dami smegenis, teptuk ir d ¨¤, galime nutapyti g¢l¡. Ta¦iau negalime suvokti, kokiu
bdu augalai ¨em¢je savaime auga ir mezga vaisius. Mes galime
paai§kinti nupie§t g¢l¡, ta¦iau ne£stengiame suvokti tikros. Mokslininkai negali £minti biologinio augimo m£sl¢s. Jie tik ¨ongliruoja
¨od¨iais: Àmolekul¢Ð, ÀchromosomaÐ, bet i§ ties¤ negali paai§kinti
§io rei§kinio.
Pagrindin¢ vadinam¤j¤ mokslinink¤ klaida ta, kad jie daro i§vadas naudodamiesi indukcijos metodu. Pagal §£ metod , nor¢dami
i§siai§kinti, ar ¨mogus mirtingas, mokslininkai turi tyrin¢ti kiekvien ¨mog¤, ar neatsiras tarp j¤ vieno ar keli¤ nemirting¤. Jie sako:
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ÀA§ negaliu sutikti su teiginiu, kad visi ¨mon¢s mirtingi. Negalima
paneigti galimyb¢s, kad keli ¨mon¢s yra nemirtingi. A§ dar ne visk
i§tyrin¢jau. Kaip galiu tvirtinti, kad ¨mogus mirtingas?Ð Tai indukcijos metodas. O dedukcinio metodo esm¢ ta, kad js patikite, kad
¨mogus yra mirtingas, kai jums §itai sako t¢vai ir js¤ mokytojas
ar guru.
Dr. Singhas: Taigi galima sakyti, kad egzistuoja auk§tyneigis ir
¨emyneigis pa¨inimo procesai? 7
rŒla Prabhupƒda: Taip. Auk§tyneigis pa¨inimo procesas negali
bti tobulas, nes yra grind¨iamas jusl¢mis patiriama informacija, o
jusl¢s yra netobulos. Tod¢l mes pasirinkome ¨emyneig£ pa¨inimo
proces .
Indukcijos metodas nepad¢s pa¨inti Dievo. Tod¢l Dievas vadinamas adhok‰aja (tas, kurio negalima pa¨inti per tiesiogin£ jutimin£
pa¨inim ). Mokslininkai sako, kad Dievo n¢ra, nes bando J£ pa¨inti tiesiogiai, epiriniu bdu. Bet Ji yra adhok‰aja! Taigi mokslininkai
nieko ne¨ino apie Diev , nes neturi metodo, kuris btinas norint
J£ pa¨inti. Norint perprasti dvasin£ moksl , btina kreiptis £ tikr
dvasin£ mokytoj , klausytis jo ir jam tarnauti. Vie§pats K‚‰†a sako
ÀBhagavad-gŒtojeÐ (4.34): tad viddhi pra†ipƒtena paripranena sevayƒ.
Mano Guru Mahƒrƒja 8 kart pasak¢ taip: À·iuolaikinis pasaulis yra apgavik¤ ir apgaut¤j¤ visuomen¢.Ð Deja, apgautieji garbina apgavikus; ma¨i apgavikai §lovina did¨iuosius. ³sivaizduokite,
ateina asil¤ banda ir ima mane §lovinti: ÀJs esate ms¤ jagad-guru.Ð
[9] Ko vertas j¤ liaupsinimas. Ta¦iau pagiriamasis doro ar mokyto
¨mogaus ¨odis n¢ra bevertis. Bet paprastai ir tie, kurie liaupsina,
ir liaupsinamieji yra nei§man¢liai. Kaip sakoma Vedose, sa„stuta‹
puru‰a‹ pau‹: ÀMa¨as gyvuliukas liaupsina didel£ gyvul£.Ð

Atjauta
rŒla Prabhupƒda: ³statymai apgaudin¢ja, medicina apgaudin¢ja,

vyriausyb¢ taip pat apgaudin¢ja. Auk§t pad¢t£ u¨imantys pareignai kaltinami ky§i¤ ¢mimu. Jei gubernatorius ir policija ima ky§ius,
kokia gali bti kalba apie dor visuomen¡? Liaudis atiduoda balsus
u¨ politik , kuris ¨ada laiming gyvenim . Bet laim¢ yra mƒyƒ [iliu41
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zija], tod¢l politikai niekada negal¢s i§pildyti savo pa¨ad¤ ir visuomen¢ papls melagiais. O kadangi ¨mon¢s siekia iliuzin¢s laim¢s,
jie nuolat atiduoda savo balsus u¨ nes ¨iningus vadovus.
Vai‰†avas 10 atjau¦ia visus nei§manyme paskendusiems ¨mon¢ms. Didis Vai‰†avas Prahlƒda Mahƒrƒja meld¢si Vie§pa¦iui: ÀO
Vie§patie, man pa¦iam nieko nereikia. A§ visada prisimenu Tavo
nepaprastus transcendentinius ¨aidimus ir man viskas yra ai§ku
kaip dien . Ta¦iau man neramu d¢l t¤ varg§¤, kurie siekia iliuzin¢s
laim¢s.Ð
Vai‰†avui rpi, kaip padaryti ¨mones laimingus. Jis puikiai ¨ino,
kad veltui vaikosi tu§¦i¤ svajoni¤. ¸mon¢s penkiasde§imt ar §e§iasde§imt met¤ vaikosi iliuzin¡ laim¡, o paskui mir§ta taip ir nepasiek¢ savo svajon¢s ir ne¨inodami, kas j¤ laukia po mirties. Jie ma¨ai
kuo skiriasi nuo gyvuli¤, nes, kaip ir gyvuliai, ne¨ino apie kit
gyvenim . Gyvulys nesuvokia gyvenimo vertybi¤ ir ne¨ino, kam
gyvena. Majos veikiamas jis papras¦iausiai valgo, miega, poruojasi,
kovoja u¨ savo gyvyb¡ ir gal¤ gale mir§ta. Tai ir viskas. Per vis savo
gyvenim nei§man¢liai gyvuliai (ir gyvuli¤ lygio ¨mon¢s) i§sijuos¡
plu§a tik tam, kad patenkint¤ penkis gyvybinius poreikius: poreik£
valgyti, miegoti, poruotis, gintis ir gal¤ gale mirti. Tod¢l vai§navo
pareiga Ä §viesti ¨mones: kalb¢ti jiems apie Diev , apie tai, kad
mes esame Jo tarnai ir galime pasiekti laim¡ ir am¨in gyvenim
tarnaudami ir puosel¢dami meil¡ Jam.

U¨ narvo grot¤
Dr. Singhas: Bet ar gyvajai btybei, bent tol, kol ji yra materialiame
pasaulyje, nereikalinga materija?
rŒla Prabhupƒda: Ne, gyvoji btyb¢ yra absoliu¦iai dvasin¢ ir
materija jai nereikalinga, ta¦iau d¢l liguistos m stysenos ji mano,
kad be materijos negali gyventi. S lygota gyvoji btyb¢ yra tarsi
alkoholikas, kuris mano, kad be degtin¢s numirs, nors i§ ties¤ ji
jam nereikalinga. Tai mƒyƒ, iliuzija. Ar teisyb¢, kad negav¡s i§gerti
alkoholikas numirs?
Dr. Singhas: Ne, bet nevalg¡s jis numirs.
rŒla Prabhupƒda: Tai irgi n¢ra faktas. Vakar mes kalb¢jome apie
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Raghunƒthos dƒsos Gosvƒmio gyvenim . 11 Senatv¢je jis beveik
visai liov¢si valg¡s ir miegoj¡s. Jis i§gerdavo §iek tiek pasuk¤ kas
tre¦i ar kas ketvirt dien ir dirbo dvide§imt dvi valandas per
par Ä taigi miegui likdavo dvi ar trys valandos. Kai kada jis i§vis
nemiegojo. ÀKaip jis gal¢jo i§gyventi?Ð Ä paklausite, o jis gyveno
§imt met¤. Jam nerp¢jo miegas, maistas, lytiniai santykiai ar saugumas, bet jis gyveno. Jis buvo tyras K‚‰†os tarnas ir ¨inojo, kad
siela, nors ir patalpinta kni§kame narve, yra am¨ina ir nepriklausoma Ä jai nereikalingas narvas. Argi pauk§tis, patek¡s £ narv ,
gyvena tik tod¢l, kad yra narve? Narvas riboja jo laisv¡. ¸mon¢s
mano, kad gav¡ narv yra laimingi. Nes mon¢. I§ ties¤ btent kal¢jimas kne yra ms¤ baim¢s prie¨astis. Ta¦iau jei mes i§gryninsime savo bt£ (mums netgi nereik¢s palikti kno), tapsime abhaya Ä
nepa¨£stan¦iais baim¢s.
brahma-bhta‹ prasannƒtmƒ
na ocati na kƒ…k‰ati
sama‹ sarve‰u bhte‰u
mad-bhakti„ labhate parƒm 12
Mes galime akimirksniu nubusti ir gr£¨ti £ savo pirmin¡ dvasin¡
bt£, kurioje n¢ra baim¢s, sielvarto ir materialaus geismo.
Dr. Singhas: Bet vis d¢to mokslininkui rpi i§siai§kinti, kaip gyvoji
btyb¢ gali bti nepriklausoma nuo materijos?
rŒla Prabhupƒda: Kol esate s lygotas, esate ir priklausomas nuo
materijos. Pavyzd¨iui, afrikietis yra s lygotas, nes negali prisitaikyti prie js¤ §alto klimato. Jis ¦ia nesijaust¤ gerai. Ta¦iau daugelis ¨moni¤ [mosteli £ papldimyje ¨aid¨ian¦ius vaikus] nebijo §alto
oro. Geb¢jimas pak¡sti vienokias ar kitokias s lygas priklauso nuo
to, kaip esame s lygoti. Bdamas s lygotas ¨mogus m sto dvejybi¤
kategorijomis: kar§ta Ä §alta, skausmas Ä malonumas. Ta¦iau i§sivadavus atsikratoma tokios m stysenos. Dvasinis gyvenimas rei§kia
nes lygot bt£ Ä brahma-bhtos bv£. Tai ir yra gyvenimo tobulyb¢s esm¢. S lygoto bvio gyvoji btyb¢ galvoja, kad ji gimsta,
mir§ta, serga ir sensta, ta¦iau i§ ties¤ ji yra am¨ina. Ji netgi nesensta. ÀBrahma-sa„hitojeÐ K‚‰†a apibdinamas kaip advaitam acyutam
anƒdim ananta rpam ƒdya„ purƒ†a-puru‰a„ nava-yauvana„ ca. Jis
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yra vis¤ seniausias, pati pirma gyvoji btyb¢, bet visada yra jaunas.
Jis visada yra tarsi dvide§imtmetis jaunuolis, nes yra absoliu¦iai
dvasinis.
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S mon¢s evoliucija
Dr. Singhas: rŒla Prabhupƒda, ÀBhagavad-gŒtojeÐ yra ra§oma, kad
8 400 000 gyv¤j¤ btybi¤ r§i¤ buvo sukurtos tuo pat metu. Ar
tai tiesa?
rŒla Prabhupƒda: Taip.
Dr. Singhas: Ar tai rei§kia, kad kai kurios gyvosios btyb¢s gavo
¨mogaus kn apeidamos evoliucijos grandin¡?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Gyvosios btyb¢s keliauja i§ vienos r§ies
kno £ kit . Pa¦ios r§ys jau egzistuoja. Gyvoji btyb¢ tiesiog persikrausto £ kit kn tarsi £ kit but . Vienas btas auk§¦iausios
klas¢s, kitas Ä prastesnis, kitas Ä visai prastas. Tarkime, ¨mogus
persikrausto i§ prastesnio buto £ geresn£. Jis lieka tas pats asmuo,
ta¦iau pagal savo finansines i§gales ar karm 13 jis gali gyventi
gerame bute. Evoliucija rei§kia ne fizin£, o s mon¢s vystym si. Ar
tai suprantama?
Dr. Singhas: Manau, kad taip. Js norite pasakyti, kad nusiritusi
iki ¨emiausi¤ gyvyb¢s r§i¤ gyvoji btyb¢ evoliucionuoja i§ vienos
r§ies £ kit , kol pasiekia auk§¦iausi j r§£?
rŒla Prabhupƒda: Taip. U¨sidirb¡s daugiau pinig¤ galite persikraustyti £ geresn£ but . Butas yra. Tai nerei§kia, kad prastas butas
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virsta puikiu butu. Darvino teorija yra absurdi§ka. Pasak jo, prastas butas virsta auk§¦iausios klas¢s butu. ·iuolaikiniai mokslininkai
mano, kad gyvyb¢ kilo i§ materijos. Jie teigia, kad prie§ milijonus
met¤ gyvyb¢ neegzistavo, buvo vien materija. Mes su tuo nesutinkame. Egzistuoja dvi energijos Ä gyvyb¢ ir materija Ä ir pirmin¢,
auk§tesnioji, yra gyvyb¢. Tai materija, ¨emesnioji, kilo i§ gyvyb¢s.
Dr. Singhas: Ar jos taip pat egzistuoja tuo pat metu?
rŒla Prabhupƒda: Taip, ta¦iau dvasia yra nepriklausoma, o materija priklausoma. Pavyzd¨iui, a§ galiu gyventi net be koj¤ ar rank¤.
Net jas amputavus a§ i§gyven¦iau. Taigi nesu priklausomas nuo
rank¤ ar koj¤; mano rankos ir kojos yra priklausomos nuo man¡s,
kne gldin¦ios dvasin¢s sielos.

Knai pagal am¨inus tro§kimus
Dr. Singhas: Bet ar gyvyb¢ ir materija atsiranda tuo pat metu?
rŒla Prabhupƒda: Ne. Jos visai ÀneatsirandaÐ. Jos jau egzistuoja.

Mintis apie Àatsiradim Ð egzistuoja tik ms¤ prote, nes mes gyvename ribotame pasaulyje ir ms¤ supratimu viskas turi prad¨i .
Mes manome, kad viskas turi ÀatsirastiÐ. Bet i§ ties¤ materija ir
dvasia jau egzistuoja. Gim¡s a§ imu manyti, kad su mano gimimu
atsirado ir pasaulis. Bet pasaulis egzistavo ir be man¡s. Kitas pavyzdys ugnis. Kai £kuriate ugn£, ar §viesa ir §iluma atsiranda v¢liau?
Ne. Kai £si¨iebia ugnis, i§kart pasklinda §viesa ir §iluma. Mes juk
nelaukiame £¨ieb¡ ugn£, kada gi prad¢s sklisti §viesa ir §iluma.
Dr. Singhas: Bet vis d¢lto ugnis yra §ilumos ir §viesos §altinis.
rŒla Prabhupƒda: Taip, ta¦iau §iluma ir §viesa egzistuoja drauge
su ugnimi. Lygiai taip ir am¨inos gyvosios btyb¢s turi daugyb¡
£vairi¤ tro§kim¤, ir visa gyvyb¢s r§i¤ £vairov¢ egzistuoja am¨inai, kad gyvosios btyb¢s tur¢t¤ galimyb¡ patenkinti savo am¨inus
tro§kimus.
Dr. Singhas: Norite pasakyti, kad gyvosios btyb¢s gyvena skirtinguose knuose, kurie atitinka j¤ tro§kimus?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Pavyzd¨iui, vyriausyb¢ pastato kal¢jim ,
nes ¨ino, kad §alyje bus nusikalt¢li¤. Kai nusikalt¢lis sulaikomas
ir nuteisiamas, jam jau yra parengta vieta. Dar prie§ j£ nuteisiant
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kal¢jimas jau egzistuoja. Dievas yra sarva-j a (tas, kuriam viskas
¨inoma). Jis ¨ino, kad dalis gyv¤j¤ btybi¤ ims mai§tauti, nes nenor¢s Jam tarnauti. Jis ¨ino gyv¤j¤ btybi¤ tro§kimus, kuriuos lemia
trys materialios gamtos gunos. Tod¢l i§karto sukuria £vairiausias
gyvyb¢s r§is, kad visos s lygotos sielos tur¢t¤ prieglobst£.
Trys materialios gamtos gunos Ä tai sattva-gu†a [doryb¢], rajogu†a [aistra], ir tamo-gu†a [nei§manymas]. ·ios trys savyb¢s yra
vis¤ materialaus pasaulio objekt¤ £vairov¢s pagrindas. Jos yra tarsi
pirmin¢s trys spalvos (m¢lyna, raudona ir geltona), kurias sumai§ius gaunami milijonai atspalvi¤. Gamtoje veikia tobulas §i¤ gun¤
valdymo mechanizmas. ÀBhagavad-gŒtojeÐ (3.27) pasakyta: prak‚te‹
kriyamƒ†ƒni gu†ai‹ karmƒ†i sarvaa‹: ÀVis veikl materialiame
pasaulyje atlieka trys gamtos gunos.Ð ·ios gunos pasirei§kia £vairiomis biologin¢mis formomis: augalais, med¨iais, vandens gyvnais,
¨mon¢mis, pusdieviais, kat¢mis, §unimis ir daugybe kit¤ Ä i§ viso
8 400 000 gyvyb¢s form¤.
Auk§¦iausiasis Vie§pats £gauna Paramatmos-Supersielos pavidal , kuri persmelkia kiekvienos gyvosios btyb¢s §ird£. Ir nors
Supersiela gldi materialiame kne, nors ji yra materialaus kno
pirminis §altinis, ji pati n¢ra materiali. ·iluma ir §viesa yra saul¢s
energijos, tod¢l saulei niekada nebna Àkar§taÐ. Pana§iai ir Paramatmai n¢ra skirtumo tarp materialios ir dvasin¢s energij¤, nes juk
Paramatma yra j¤ abiej¤ §altinis. Kartais mes nematome saul¢s, nes
j u¨stoja debesys. Per debesis saul¢s nematome, nes ms¤ jusl¢s
netobulos. ·ioje planetoje dangus bna tai debesuotas, tai saul¢tas, ta¦iau Saul¢s planetoje, nors ji pati sukuria debesis, visada saul¢ta. Lygiai taip ir materijos bei dvasios kategorijos egzistuoja tik
mums, Dievas tarp j¤ skirtumo nemato. Ar Jis nu¨engia vadinamuoju materialiu knu, ar dvasiniu, Jis visada i§lieka dvasinis. Jam
n¢ra skirtumo tarp dvasios ir materijos, nes Jis yra visos energijos
§altinis. Jis gali materij paversti dvasia, o dvasi Ä materija.

H2O plius mistin¢ galia
Dr. Singhas: Chemikai ir apskritai mokslininkai mano, kad dvasi-

n¢ siela gali egzistuoti materialiame pasaulyje tam tikr¤ chemini¤
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med¨iag¤ d¢ka. ·ios chemin¢s med¨iagos tai anglies dvideginis,
vandenilis, azotas ir deguonis. ·i¤ element¤ junginiai sudaro gyvus
organizmus. Kiek a§ suprantu, Vedose yra ai§kinama, kad pirmiausiai dvasia turi i§judinti §ias chemines med¨iagas, ir tik tada gyvoji
btyb¢ gali vystytis. Teisingai?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Pavyzd¨iui, dirvoje pakanka vis¤ chemini¤ med¨iag¤, btin¤ augalui augti, ta¦iau pirmiausiai reikia pasodinti s¢kl . Moters £s¦iose taip pat yra viskas, ko reikia kitam knui
vystytis, ta¦iau pirma jos turi bti apvaisintos, tik tada jose u¨simegs vaisius. ·uniui gimsta §uo, ¨mogui Ä ¨mogus. Kod¢l? Tod¢l,
kad kiekviename kne yra tam btini komponentai.
Mano kne yra tam tikras chemini¤ med¨iag¤ kiekis; skruzd¢s
kne j¤ yra ma¨iau, o dramblio kne daugiau. Jei a§ galiu sukurti kur kas daugiau chemini¤ med¨iag¤ negu skruzd¢, o dramblys Ä kur kas daugiau negu a§, £sivaizduokite, kiek j¤ gali sukurti
Dievas! Tai ir yra tas atspirties ta§kas, £ kur£ mokslininkams der¢t¤
remtis norint apskai¦iuoti kaip susijungus vandeniliui ir deguoniui
atsiranda vanduo. Kitaip jie negali nustatyti §i¤ element¤ §altinio.
O mes galime. Vandenilis ir deguonis egzistuoja virƒ‡-rpoje, Vie§paties visatos pavidale. Kod¢l mokslininkams taip sunku suprasti §i paprast ties ? Vandenilis ir deguonis susijungia, kad rast¤si
vandenynai. Mes taip pat pripa¨£stame §£ fakt . Ta¦iau mokslininkai stebisi, kai girdi paai§kinim , kad tokio mil¨ini§ko vandenilio
ir deguonies kiekio §altinis yra acintya-akti Ä nesuvokiama mistin¢
Vie§paties galia.

Kas yra gyvyb¢
Dr. Singhas: A§ pasteb¢jau, kad mokslininkai nesutaria d¢l s vok¤

ÀgyvasÐ ir ÀnegyvasÐ. Vieni teigia, kad Àgyvyb¢sÐ kriterijus yra
geb¢jimas daugintis. Tai jiems yra pagrindas teigti neva jie sukr¢
gyvyb¡, nes tam tikros laboratorijoje sukurtos DNR molekul¢s 14
gali daugintis; tai rei§kia, kad jos pa¦ios gali sukurti naujas molekuli¤ grandines. Kai kurie mokslininkai laikosi nuomon¢s, kad DNR
molekul¢s yra gyvos, o kai kurie su tuo nesutinka.
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rŒla Prabhupƒda: Jei vieni kalba vienaip, o kiti Ä kitaip, tai rei§kia,

kad j¤ ¨inios netobulos.
Dr. Singhas: Ar galime apibdinti gyv

objekt kaip objekt ,
Àturint£ s mon¡Ð, o negyv Ä kaip Àneturint£ s mon¢sÐ?
rŒla Prabhupƒda: Taip, btent tuo jie ir skiriasi. K‚‰†a ÀBhagavad-gŒtojeÐ (2.17) sako: avinƒi tu tad viddhi yena sarvam ida„ tatam:
ÀTai, kas persmelkia vis kn , yra nesunaikinama.Ð Kiekvienas
gali suprasti, apie k kalbama Ä tai s mon¢. Kn , kur£ gausime po
mirties, nulemia ms¤ s mon¢. Jei turite §uns s mon¡, gausite §uns
kn , o jei turite pusdievio s mon¡, gausite pusdievio kn . 15
K‚‰†a suteikia gyvajai btybei laisv¡ gauti trok§tam kn :
yƒnti deva-vratƒ devƒn
pit‚n yƒnti pit‚-vratƒ‹
bhtƒni yƒnti bhtejyƒ
yƒnti mad-yƒjino 'pi mƒm
ÀGarbinantys pusdievius gims tarp pusdievi¤, garbinantys prot¢vius eis pas prot¢vius, §m¢kl¤ ir dvasi¤ garbintojai gims tarp §i¤
btybi¤, o tie kas garbina Mane Ä gyvens su Manimi.Ð (ÀBhagavadgŒtƒÐ 9.25)

Absurdi§ka Darvino teorija
Dr. Singhas: Ar nepasiekusi i§sivadavimo gyvoji btyb¢ tur¢s v¢l

evoliucionuoti per 8 400 000 gyvyb¢s r§i¤, kol jai v¢l bus suteiktas
¨mogaus knas?
rŒla Prabhupƒda: Ne, evoliucionuoja tik ¨emose gyvyb¢s r§yse
£siknijusios gyvosios btyb¢s: j¤ evoliucijos procesas vyksta pagal
gamtos d¢snius. Gavusi ¨mogaus kn gyvoji btyb¢ turi gerai i§sivys¦iusi s mon¡ ir yra atsakinga u¨ savo veiksmus. Taigi jei jos
s mon¢ pakankamai i§sivys¦iusi, ji nepaklius £ §uns ar kat¢s kn ,
o v¢l gaus ¨mogaus kn .
prƒpya pu†ya-k‚tƒ„ lokƒn
u‰itvƒ ƒvatŒ‹ samƒ‹
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ucŒnƒ„ rŒmatƒ„ gehe
yoga-bhra‰‡o 'bhijƒyate 16
Yoga-bhra‰‡a‹ vadinamas tas, kuriam yogos praktika d¢l vienoki¤ ar
kitoki¤ prie¨as¦i¤ nebuvo s¢kminga. Jam nereik¢s prad¢ti evoliucijos proceso nuo ¨emiausi¤ gyvyb¢s r§i¤. Jis negaus §uns ar kat¢s
kno. Jei turite daugiau pinig¤, galite nusipirkti geresn£ but , kaip
kalb¢jome anks¦iau. Jums nereikia gyventi prastame bute.
Dr. Singhas: Js¤ ¨od¨iai i§ esm¢s prie§tarauja Darvino teorijai.
rŒla Prabhupƒda: Darvinas buvo apgavikas. Ko verta jo teorija? Mes jos nepripa¨£stame ir kuo labiau mes j paneigsime, tuo
dvasi§kesn¢ taps ms¤ s mon¢.
Dr. Singhas: Darvino teorija kelia abejoni¤ ne vienam mokslininkui. Ta¦iau Darvino §alininkai teigia neva gyvyb¢ kilo i§ materijos
ir evoliucionavo i§ vienal s¦i¤ organizm¤. Jie £sitikin¡, kad auk§tesn¢s biologin¢s r§ys, tokios kaip ¨mogus ir gyvnai, krinijos
prad¨ioje neegzistavo.
rŒla Prabhupƒda: Darvinas ir visi jo pasek¢jai yra tikr¤ tikriausi
apgavikai. Jei prad¨ioje nebuvo auk§tesni¤j¤ gyvyb¢s r§i¤, kod¢l
jos egzistuoja dabar? Ir kod¢l tebeegzistuoja ¨emesniosios r§ys?
Pavyzd¨iui, intelektualus ¨mogus ir besmegenis asilas? Kaip atsitiko, kad egzistuoja abi §ios r§ys? Kod¢l asilai neevoliucionavo ir
nei§nyko? Kod¢l mes niekada nemat¢me, kad be¨d¨ion¢ pagimdyt¤ ¨mog¤? Darvino teorija, kad ¨mogaus gyvyb¢s forma atsirado
ka¨kokiu tam tikru laiku, yra absurdi§ka. ÀBhagavad-gŒtojeÐ teigiama, kad siela gali persikelti £ bet kuri gyvyb¢s r§£ Ä £ kuri tik
nori. Tai priklauso nuo jos pastang¤. A§ vykstu tai £ Amerik , tai £
Australij , tai £ Afrik . ·ios §alys jau egzistuoja, ir a§ tiesiog po jas
keliauju. Jei a§ atvykau £ Amerik , tai nerei§kia, kad j sukriau ar
ja tapau. Yra daugyb¢ §ali¤, kuri¤ n¢ nema¦iau. Ar tai rei§kia, kad
jos neegzistuoja? Darvin remiantys mokslininkai neturi sveikos
nuovokos. ÀBhagavad-gŒtojeÐ ai§kiai pasakyta, kad visos biologin¢s
r§ys egzistuoja drauge ir kad js galite £siknyti kurioje norite i§
j¤. Jei panor¢site, galite patekti ir £ Dievo karalyst¡. Taip ÀBhagavadgŒtojeÐ sako Vie§pats K‚‰†a.
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¸mogaus persiknijimas £ §un£
rŒla Prabhupƒda: Vadinamieji mokslininkai tiki prasimanyta teo-

rija. K‚‰†a sako: aha„ sarvasya prabhava‹: ÀA§ esu visos esaties
§altinis.Ð (ÀBhagavad-gŒtƒÐ 10.8) K‚‰†a yra gyvyb¢; Jis n¢ra negyvas akmuo.
Dr. Singhas: Taigi materija kilo i§ gyvyb¢s?
rŒla Prabhupƒda: Taip, ir gyvyb¢ augina materij ; a§, am¨inoji
siela, i§auginu savo kn . ·tai dabar a§ vilkiu palt , sukirpt pagal
mano sud¢jim , bet b¦iau kvailys, jei many¦iau, kad esu §is paltas.
Mokinys: rŒla Prabhupƒda, mineralogai £rod¢, kad kalnai auga
vykstant nuos¢d¤ formavimosi procesams. Ar ir §£ augim lemia
dvasin¢s sielos buvimas?
rŒla Prabhupƒda: Taip. À·rimad-BhƒgavatamÐ kalnai apibdinti kaip Dievo kaulai, o ¨ol¢ Ä kaip plaukai ant Jo kno. Taigi §ia
prasme Dievo knas yra pats did¨iausias.
Dr. Singhas: rŒla Prabhupƒda, kuo skiriasi gyvno sielos persiknijimas nuo ¨mogaus sielos persiknijimo?
rŒla Prabhupƒda: I§ gyvn¤ kn¤ siela keliauja tik viena kryp51
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timi Ä auk§tyn evoliucijos grandine, o i§ ¨mogaus kno Ä arba £
auk§tesnes arba £ ¨emesnes gyvyb¢s r§is. Knas gyvajai btybei
suteikiamas pagal jos tro§kimus. ¸emesni¤j¤ gyvyb¢s r§i¤ gyvnai teturi vien tro§kim , o ¨mogus turi tkstan¦ius tro§kim¤ Ä ir
gyvuli§k¤, ir ¨mogi§k¤. Pagal gamtos d¢sn£, ¨emesniosios gyvyb¢s
r§ys i§ gyvn¤ r§i¤ evoliucionuoja £ auk§tesnes Ä ¨mogaus gyvyb¢s r§ys. Ta¦iau jei gavusi ¨mogaus kn gyvoji btyb¢ neugdo
K‚‰†os s mon¢s, ji gr£¨ta £ ka¦i¤ ir §un¤ knus.

Nirvana
Dr. Singhas: Mokslininkai nieko ne¨ino apie tai, kad i§ ¨mogaus
gyvyb¢s formos galima ir kilti auk§tyn, ir kristi ¨emyn.
rŒla Prabhupƒda: Tod¢l a§ ir sakau, kad jie yra nenaud¢liai. Jie
neturi ¨ini¤, bet dr£sta pasiskelbti mokslininkais. Tikrasis mokslas yra pateiktas ÀBhagavad-gŒtojeÐ [9.25], kurioje K‚‰†a sako: yƒnti
deva-vratƒ devƒn pit‚n yƒnti pit‚-vratƒ‹. Tai rei§kia, kad kit gyvenim gimsi tuo, k garbini §£ gyvenim . O tas, kuris garbin K‚‰† ,
nutraukia §£ persiknijimo proces . Ya„ prƒpya na nivartante tad
dhƒma: ÀKas ateina £ Mano buvein¡, jau nebegr£¨ta £ §i material¤
mirties ir gimimo pasaul£Ð (ÀBhagavad-gŒtƒÐ 8.21) Patekimas £ dvasin£ pasaul£ (sa„siddhi„ paramƒm) yra auk§¦iausias ¨mogaus gyvenimo tobulumas. Perskaitykite ÀBhagavad-gŒt Ð; joje yra viskas, k
reikia ¨inoti. Ta¦iau mokslininkai nieko apie tai ne¨ino. Jie netgi
netiki, kad be §io §iurk§taus kno egzistuoja dar ir gyvoji btyb¢.
Dr. Singhas: Jie net nekalba apie gyv j btyb¡ Ä juos domina
tiktai knas.
Mokinys: J¤ filosofija labai artima budizmui. Budistai sako, kad
knas pana§us £ nam . Namas statomas i§ med¨io, kno statybin¢
med¨iaga yra cheminiai elementai. Pana§i ir j¤ mirtis: namas sudla
ir virsta griuv¢siais, kuriuose nebegalima gyventi, knas sudla ir
tampa cheminiais elementais, kuriuose neb¢ra gyvyb¢s.
rŒla Prabhupƒda: ·i bsena vadinasi nirvƒ†a. Tada i§ sudedam¤j¤ dali¤ pastatomas naujas namas, sukuriamas naujas knas. Tokia
budizmo filosofija. Ji nekalba apie siel .
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Likimas ir Karma
Mokinys: Kai kurie mokslininkai yra £sitikin¡, kad kne egzistuoja
kelios sielos. Jie remiasi slieko pavyzd¨iu. Jei j£ perpjausime perpus,
abi dalys liks gyvos. Ir tai, j¤ manymu, yra £rodymas, kad slieko
kne gyveno dvi sielos.
rŒla Prabhupƒda: Nieko pana§aus. Tiesiog £ antr j slieko pus¡
atsikraust¢ kita siela.
Dr. Singhas: Ar dvasinei sielai yra btinas knas Ä dvasinis ar
materialus?
rŒla Prabhupƒda: Siela visada turi dvasin£ kn , kur£ slepia materialusis. Mano materialus knas gaubia mano dvasin£ kn , bet jis
neatspindi mano prigimties. Tikrasis knas yra dvasinis. A§ £sikniju skirtinguose knuose, kurie n¢ra man natrals. Tikroji prigimtin¢ mano bsena yra bti K‚‰†os tarnu. Kol a§ negr£§iu £ savo
natrali pad¢t£, liksiu materijos tarnu ir pagal materialios energijos d¢sn£ tur¢siu nuolatos keisti materialius knus. Gav¡s kn
netrukus tur¢siu j£ palikti, ir mano tro§kimai privers mane kraustytis £ kit kn . ·is procesas vyksta pagal grie¨tus gamtos d¢snius.
¸mon¢s mano, kad jie patys yra savo likimo kalviai, ta¦iau i§ ties¤
juos valdo gamtoje egzistuojantis karmos d¢snis:

prak‚te‹ kriyamƒ†ƒni
gu†ai‹ karmƒ†i sarvaa‹
aha…kƒra-vimòhƒtmƒ
kartƒham iti manyate
ÀTrij¤ materialios gamtos gun¤ suklaidinta dvasin¢ siela mano, kad
tai ji atlieka veiksm , ta¦iau i§ tikr¤j¤ taip veikia materiali gamta.Ð
(ÀBhagavad-gŒtƒÐ 3.27) Taip yra d¢l to, kad gyvoji btyb¢ tapatina
save su fiziniu knu.
Œvara‹ sarva-bhtƒnƒ„
h‚d-dee 'rjuna ti‰‡hati
bhrƒmayan sarva-bhtƒni
yantrƒròhƒni mƒyayƒ
·io posmo ¨odis yantra (Àma§inaÐ) rei§kia, kad materialus knas,
nesvarbu, kokiai gyvyb¢s r§iai jis priklauso, yra lyg ma§ina, kuria
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mus aprpina materiali gamta. Ta¦iau, jei dvasinio mokytojo ar
K‚‰†os malone £ ms¤ §irdis £krinta ir jose ima dygti dvasin¢s
tarnyst¢s s¢kla, mes i§sivaduojame i§ gimimo ir mirties rato. Mes
pasiekiame gyvenimo tiksl . Prie§ingu atveju mums tenka keliauti
i§ vienos gyvyb¢s r§ies £ kit Ä £ auk§tesn¡ ar ¨emesn¡, Ä tampant
tai ¨ol¢s stiebeliu, tai litu ir t.t.

Nei§manymas brukamas kaip i§prusimas
Mokinys: Taigi material¤ kn lemia ms¤ tro§kimas patirti malo-

num , o noras pa¨inti K‚‰† gr ¨ina mus £ prigimtin¡ bsen ?
rŒla Prabhupƒda: Taip.
Dr. Singhas: Ta¦iau, i§ visko sprend¨iant, mes nuolat kovojame su

savo ¨emesni ja prigimtimi, grumiam¢s su tro§kimais tenkinti jausmus, nors i§ ties¤ norime tarnauti K‚‰†ai. Ar niekada taip j¤ ir
neatsikratysime?
Mokinys: Knas veikia tarsi vidinis diktatorius.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Tai rei§kia, kad js esate materialiosios
energijos mƒyos gniau¨tuose.
Dr. Singhas: Netgi jei norime tarnauti K‚‰†ai?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Vagis ¨ino, kad, jei ir toliau vogs, bus
suimtas ir atsidurs u¨ grot¤. Turbt ir savo akimis yra mat¡s, kaip
vagys £kliva. Ir vis d¢lto jis nesiliauja vog¡s. Nors suvokia, kad turi
paklusti valstyb¢s £statymams, jis negali atsispirti pagundai vogti.
Tai tamas Ä nei§manymas. ¸inojimas yra dvasinio gyvenimo prad¨ia. ÀBhagavad-gŒtojeÐ K‚‰†a perteikia Arjunai ¨inias. Jis moko:
ÀTu nesi knasÐ. Tai yra esmi¤ esm¢. Ar nors vienas universitetas
§ito moko? Dr. Singhai, gal js galite pasakyti, kuriame universitete
d¢stomas §is mokslas?
Dr. Singhas: N¢ viename.
rŒla Prabhupƒda: ·tai jums ir §vietimas Ä apie esminius dalykus
nekalbama. ·iais laikais nei§manymas brukamas kaip i§prusimas.
Dr. Singhas: Bet jei mokslininkai suprast¤, kad jie n¢ra fiziniai
knai, j¤ po¨iris pasikeist¤.
rŒla Prabhupƒda: Mes to ir siekiame.
Mokinys: Ta¦iau jie nenori pripa¨inti savo nes¢km¢s.
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rŒla Prabhupƒda: Tai byloja apie j¤ kvailum . Jei esi kvailas, bet
nori apsimesti i§mintingu, argi tai ne kvailumas. Tada negali tobul¢ti. Jei ¨mogus s moningai laikosi £sikib¡s nei§manymo ir dedasi
i§manan¦iu, jis yra tiesiog apgavikas. Jis apgaudin¢ja ir save, ir
kitus. ¸mon¢s tiesiog pamet¢ galvas d¢l materialios civilizacijos
pa¨angos ir elgiasi kaip kat¢s ar §unys. ·tai pavyzd¨iui, jie sukr¢
imigracijos tarnyb , ir kai tik js atvykstate £ kit §al£, jus apspinta §unys: ÀAu-au-au! Ko ¦ia atvykote? Kokiu reikalu?Ð Tokia yra
sargini¤ §un¤ pareiga. Doras ¨mogus apie§komas d¢l ginklo sl¢pimo. ¸mon¢mis nebegalima pasitik¢ti Ä §iandien apstu i§simokslinusi¤ suk¦i¤ ir vagi¤. Tai kokia pa¨angos esm¢? Ar galime sakyti,
kad i§silavinimas Ä tai tobul¢jimas? Ar i§vis galima kalb¢ti apie
civilizacij ?

Kova su nei§manymu pasitelkus
argumentus ir ¨inias
Mokinys: Pasak kai kuri¤ ¨moni¤, viena karo Vietname prie¨as¦i¤

yra ta, kad komunistai yra ateistai. Kilo konfliktas tarp tikin¦i¤j¤ ir
bedievi¤. Bent jau toks vienas i§ karo pateisinim¤.
rŒla Prabhupƒda: Mes taip pat esame pasiry¨¡ sunaikinti ateistus, bet ms¤ ginklas yra pamokslavimas. Nei§manymo sunaikinim taip pat galima pavadinti ¨udymu. Norint naikinti n¢ra btina
griebtis kardo.
Dr. Singhas: Tai naujas karo metodas?
rŒla Prabhupƒda: Ne, kova su nei§manymu apsiginklavus argumentais ir ¨iniomis vyko visais laikais. Kni§ka gyvenimo samprata Ä tai gyvuli¤ lygis. Gyvulys nieko nenutuokia apie materij
ir dvasi . Tod¢l tas, kuris gyvenim suvokia per kni§k prizm¡,
niekuo negeresnis u¨ gyvul£. Gyvulio postringavimai i§mintingam
sukelia §ypsen . Jo ÀkalbosÐ yra vieni niekai. I§ gyvulio negalima
tik¢tis i§mintingos kalbos.
Mokinys: Ta¦iau gyvnai bent jau laikosi tam tikr¤ d¢sni¤. Pavyzd¨iui, jie bereikalingai ne¨udo ir valgo tik tada, kai btina. ¸mon¢s
¨udo ir valgo be btinyb¢s. Taigi ka¨kuria prasme ¨mon¢s netgi
¨emesni u¨ gyvnus.
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rŒla Prabhupƒda: Tod¢l mums ir tenka kent¢ti labiau negu gyvnams. K‚‰†os s mon¢ n¢ra sentimentalus pseudoreliginis jud¢jimas. Tai mokslinis jud¢jimas, kurio tikslas Ä palengvinti ¨mogaus
kan¦ias.
Dr. Singhas: Mokslininkai ir paprasti ¨mon¢s teigia, kad viskas
visatoje vyksta atsitiktinai.
rŒla Prabhupƒda: Vadinasi, ir tai, kad jie ra§o knygas §ia tema, yra
atsitiktinumas?
Karandhara: Taip, ir knyg¤ ra§ymas yra atsitiktinis.
rŒla Prabhupƒda: Kod¢l tada tur¢tume jais tik¢ti? Juk atsitiktinai
galima para§yti bet k .
Dr. Singhas: Prancz¤ mokslininkas dr. J. Monodas, kuris 1965
metais gavo Nobelio premij , teigia, kad atsitiktinumas yra visos
bties pagrindas. Tam tikros chemin¢s med¨iagos atsitiktinai susijung¢ ir taip susiformavo pagrindin¢s molekul¢s.
rŒla Prabhupƒda: Bet i§ kur atsirado tos chemin¢s med¨iagos?
Dr. Singhas: Pasak jo teorijos, jos susikr¢ atsitiktinai ir i§kilus
btinybei chemini¤ element¤ molekul¢s persiorientavo.
rŒla Prabhupƒda: Jei viskas vyksta atsitiktinai, i§ kur tada atsiranda btinyb¢? Kaip galima suderinti atsitiktinum ir btinyb¡?
Tai absurdas. Jei visk valdo atsitiktinumas, kod¢l siun¦iame vaikus
£ mokykl ? Kod¢l nepaliekame j¤ ugdymo savieigai Ä atsitiktinumui? Tarkime, a§ nusi¨engiau £statymui. Ar a§ bsiu i§teisintas, jei
paai§kinsiu, kad viskas £vyko atsitiktinai?
Dr. Singhas: Norite pasakyti, kad nei§manymas yra nusikaltimo
prie¨astis?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Prie¨astis yra nei§manymas.
Mokinys: Tikrai bt¤ absurdi§ka teigti, kad pvz., smuikas, ar kitas
muzikos instrumentas buvo sukurti atsitiktinai.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Lidna, kad toks niek§as gali bti gerai
vertinamas. Jis kalba niekus ir yra vertinamas.
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Mokslinink¤ klaida
rŒla Prabhupƒda: Mokslininkai apsiriko, nes ne¨ino, kad egzis-

tuoja dvi energijos Ä dvasin¢ ir materiali. Anot j¤, visa esatis yra
materiali ir viskas kilo i§ materijos. J¤ teorijos yra klaidingos, nes
j¤ atspirties ta§kas yra materija, o ne dvasia. Kadangi materija kyla
i§ dvasios, ka¨kuria prasme viskas yra dvasi§ka. Dvasin¢ energija yra bties §altinis, ji gali egzistuoti ir be materialios energijos.
Ta¦iau materiali energija be dvasin¢s egzistuoti negali. ·tai kad ir
§viesa. ·viesa eina pirm tamsos. ·viesa yra tamsos §altinis, o ne
prie§ingai. Mokslininkai mano, kad s mon¢ atsirado i§ materijos.
I§ tikr¤j¤ s mon¢ egzistuoja am¨inai, ta¦iau padengta ar i§kreipta
nei§manymo, ji virsta viena nes moningumo form¤.
Taigi ¨odis ÀmaterialusÐ susij¡s su K‚‰†os u¨mir§imu, o ÀdvasinisÐ Ä su absoliu¦iu Jo £sis moninimu. Ai§ku? Pasistenkite suprasti: tamsa atsiranda po §viesos. ·viesai i§nykus mus apgaubia tamsa.
Saul¢je n¢ra debes¤ Ä debesys nesuderinami su saul¢s prigimtimi.
Ta¦iau saul¢s energija padeda atsirasti kitiems rei§kiniams, pavyzd¨iui, rkui, debesims ar tamsai, ir §ie rei§kiniai, prie§ingai saulei,
yra laikini. Taip ir materiali gamta yra laikina, o dvasin¢ Ä am¨ina.
K‚‰†os s mon¢ rei§kia i§sivadavim i§ laikinos gamtos ir s lyt£ su £
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am¨ina dvasine gamta. Niekas nenori bti §ioje laikinoje gamtoje Ä
niekam nepatinka jos apsiniaukusi atmosfera.
Dr. Singhas: U¨temdyt s mon¡ sukuria dvasin¢ energija?
rŒla Prabhupƒda: Taip.
Dr. Singhas: Materij taip pat sukuria dvasin¢ energija?
rŒla Prabhupƒda: Aha„ sarvasya prabhavo matta‹ sarva„
pravartate. ÀA§ esu vis¤ pasauli¤ Ä dvasini¤ ir materiali¤ Ä §altinis. Viskas kyla i§ Man¡sÐ, Ä sako K‚‰†a (ÀBhagavad-gŒtƒÐ 10.8).
K‚‰†a yra visa ko Ä g¢rio ir blogio Ä kr¢jas. K‚‰†os krinija yra
g¢ris. Dievas yra g¢ris. Tai, k mes laikome blogiu, Dievui yra g¢ris.
Tod¢l mes negalime suprasti K‚‰†os. Jis daro tai, kas, ms¤ supratimu, atrodo nepadoru, ta¦iau Jam neegzistuoja tokios s vokos, kaip
Àg¢risÐ ir ÀblogisÐ. Pavyzd¨iui, K‚‰†a tur¢jo §e§iolika tkstan¦i¤
¨mon¤. Galime J£ kritikuoti, neva Jis pami§¡s d¢l moter¤. Ta¦iau
mes nematome viso paveikslo. K‚‰†os galia tokia mil¨ini§ka, kad Jis
tampa §e§iolika tkstan¦i¤ vyr¤.

Teorijos es Àviskas yra vienaÐ
absurdi§kumas
Dr. Singhas: Js sak¢te, kad materialios gamtos rkas yra laikinas.

Kod¢l tada tur¢tum¢me stengtis i§silaisvinti i§ to, kas laikina?
rŒla Prabhupƒda: O kod¢l js rengiat¢s? Po keli¤ valand¤ bus

§ilta. Kam velkat¢s §iltus drabu¨ius?
Dr. Singhas: Tam, kad apsisaugo¦iau nuo §al¦io dabar.
rŒla Prabhupƒda: Kad ir kaip ten bebt¤, kod¢l griebiat¢s §i¤

priemoni¤, kod¢l rengiat¢s?
Dr. Singhas: Kad i§vengtume nepatogum¤.
rŒla Prabhupda: Taip. Antraip jaustum¢t¢s nepatogiai. Nesirpinti drabu¨iais Ä tai Mƒyƒvƒdos filosofija. ÀViskas ateis savaime,
kokia prasm¢ rpintis! Viskas yra viena.Ð Absurdi§ka teorija. Pasak
Mƒyƒvƒdos filisofijos, Dievas yra vienas ir viskas, taip pat kiekviena
gyvoji btyb¢ lygi Dievui.
Tarp ms¤ su chemikais nebt¤ nesutarim¤, jei jie atspirties
ta§ku laikyt¤ gyvyb¡, bet, deja, jie tvirtina, kad visa ko prad¨ia yra
tamsa Ä negyva materija. Su tuo mes nesutinkame. Mes sakome:
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Àprad¢kime nuo gyvyb¢s,Ð o jie sako: Àne, prad¢kime nuo materijos, tamsosÐ. Jie skendi tamsyb¢je, o prie¨astis labai paprasta: i§¢j¡s
i§ tamsos £ §vies ¨mogus mano, kad tamsa yra prad¨i¤ prad¨ia.
Tarkime, js vis gyvenim gyvenote tamsoje ir §tai dabar i§¢jote £
§vies . ÀI§ tamsos radosi §viesa!Ð Ä pamanytum¢te. Ta¦iau i§ ties¤
tamsa atsiranda u¨gesus §viesai. Tamsa n¢ra §viesos §altinis.
Dr. Singhas: Js sakote, kad tamsa priklauso nuo §viesos?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Arba, kitaip tariant, §viesoje n¢ra tamsos.
Mes galime suprasti, kas yra tamsa, g¡stant §viesai. Analogi§kai,
kai ms¤ dvasin¢ s mon¢ Ä K‚‰†os s mon¢ Ä apsiblaususi, ji yra
materiali.
Ryte mes pabundame, o vakare pavarg¡ gulame miegoti. Gyvenimas sustoja Ä mes u¨miegame. Vis nakt£ miegame, o kai ryte
v¢l nubundame suvokiame, kad pabudimo bsena, ar ÀgyvenimasÐ,
n¢ra miego pasekm¢. A§ buvau gyvas miegodamas ir esu gyvas atsibud¡s. ·tai §it moment reikia i§siai§kinti. Kdikis gimsta i§ motinos £s¦i¤ ir mano, kad jo gyvenimas prasid¢jo nuo tos akimirkos, kai
i§silaisvino i§ motinos £s¦i¤. Bet taip n¢ra. Jis yra am¨inas. Jo materialus knas buvo sukurtas motinos £s¦iose jam esant nes moningos
bsenos ir, kai pakankamai i§sivyst¢, i§trko i§ £s¦i¤ £ dienos §vies
ir atgavo s mon¡.
Dr. Singhas: O kai jis mir§ta, v¢l u¨miega.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Apie tai ra§oma ÀBhagavad-gŒtojeÐ (8.19):
bhta-grƒma‹ sa evƒya„
bhtvƒ bhtvƒ pralŒyate
rƒtry-ƒgame 'vaa‹ pƒrtha
prabhavaty ahar-ƒgame
ÀO Pƒrtha, kaskart i§ naujo au§ta Brahmos diena ir i§vysta §vies
visos gyvosios esyb¢s; o nusileidus Brahmos nak¦iai, jos, bej¢g¢s,
sunaikinamos.Ð

Mes nesame knas
rŒla Prabhupƒda: Matote §i

g¢l¡? Ji v¢l atgavo s mon¡, ta¦iau
netrukus nuvys ir mirs. Toks materialus gyvenimas. O dvasinis
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gyvenimas Ä vien ¨yd¢jimas be pabaigos. Toks skirtumas tarp dvasios ir materijos. Man buvo duotas §is knas pagal mano s mon¢s
lyg£ praeit gyvenim , o kitas knas priklausys nuo mano dabartin¢s s mon¢s. Apie tai taip pat sakoma ÀBhagavad-gŒtojeÐ (8.6):
ya„ ya„ vƒpi smaran bhƒva„
tyajaty ante kalevaram
ta„ tam evaiti kaunteya
sadƒ tad-bhƒva-bhƒvita‹
ÀKok£ bties bv£ atsimins paliekantis kn ¨mogus,o Kunti snau
£ tok£ jis btinai ir pateks.Ð
Dr. Singhas: rŒla Prabhupƒda, jeigu kit kn suformuoja ms¤
s mon¢s lygis §£ gyvenim , kod¢l a§ neatsimenu praeito gyvenimo?
rŒla Prabhupƒda: Ar visk atsimenate, k veik¢te pernai ar kad
ir vakar?
Dr. Singhas: Ne.
rŒla Prabhupƒda: Tokia js¤ prigimtis: js pamir§tate.
Dr. Singhas: Kai k .
rŒla Prabhupƒda: Vieni pamir§ta daugiau dalyk¤, kiti ma¨iau.
Bet visiems yra bdingas u¨mar§umas.
Dr. Singhas: Ar tai materialios gamtos d¢snis?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Kaip ir vagyst¢. Vieni vagia i§ ki§eni¤, kiti
pl¢§ia bankus, bet ir vieni, ir kiti vagia.
Dr. Singhas: Ar, kai miegame, mus nusine§a subtilieji elementai?
rŒla Prabhupƒda: Jus ne§a gamta, ir ne tik kai miegate Ä visada.
K‚‰†a ÀBhagavad-gŒtojeÐ (3.27) sako:
prak‚te‹ kriyamƒ†ƒni
gu†ai‹ karmƒ†i sarvaa‹
aha…kƒra-vimˆhƒtmƒ
kartƒham iti manyate
ÀTrij¤ materialios gamtos gun¤ suklaidinta dvasin¢ siela mano,
kad tai ji atlieka veiksm , ta¦iau i§ tikr¤j¤ taip veikia materiali
gamta.Ð Mes u¨mir§tame savo tikr j tapatyb¡, nes esame materialios gamtos gniau¨tuose.
Pirmiausiai dvasiniame gyvenime reikia suvokti, kad tu esi ne
materialus knas, o dvasin¢ siela. Ka¨kada buvote vaikas. Dabar
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esate suaug¡s ¨mogus. Kur dingo vaiko knas? Vaiko kno neb¢ra,
bet js esate, nes js Ä am¨inas. Anks¦iau tur¢tas knas pasikeit¢,
ta¦iau js pats nepasikeit¢te. Tai yra am¨inyb¢s £rodymas. Js atsimenate kai k , k dar¢te vakar ir §iandien, ta¦iau daug k u¨mir§tate. Knas, kur£ turite §iandien, jau nebe toks, koks buvo vakar. Ar
sutinkate su tuo? Js negalite sakyti, kad §iandien 1973 met¤ gegu¨¢s trylikta diena. Trylikta buvo vakar. Diena pasikeit¢. Ta¦iau js
vakaryk§t¡ dien atsimenate, ir tas atsiminimas yra £rodymas, kad
esate am¨inas. Knas pasikeit¢, bet js j£ atsimenate. Js esate am¨inas, o knas Ä laikinas. Labai paprastas £rodymas. Netgi vaikas gali
j£ suprasti. Juk tai paprasta.

Persiknijimas
Dr. Singhas: ¸mon¢ms reikia daugiau £rodym¤.
rŒla Prabhupƒda: Koki¤ £rodym¤ jiems dar reikia? Siela am¨ina

ir tai grynas faktas. A§ esu nemirtinga siela. Mano knas kinta,
ta¦iau a§ lieka tas pats. ·tai a§ jau senas ¨mogus. Kartais pagalvoju: ÀKadaise b¢giojau ir §okin¢jau, bet dabar negaliu, nes knas
pakito.Ð A§ nor¢¦iau §okin¢ti, bet negaliu. Tro§kimas §okin¢ti yra
am¨inas, ta¦iau knas paseno, ir a§ negaliu to daryti.
Dr. Singhas: Js¤ oponentai prie§taraut¤ neva, j¤ pasteb¢jimais,
s mon¢ i§lieka nepakitusi tik viename kne.
rŒla Prabhupƒda: Kvailyst¢. ÀBhagavad-gŒtojeÐ (2.13) K‚‰†a sako:
dehino 'smin yathƒ dehe
kaumƒra„ yauvana„ jarƒ
tathƒ dehƒntara-prƒptir
dhŒras tatra na muhyati
ÀKaip £knytoji siela, bdama dar §iame kne, vis laik keliauja i§ vaikyst¢s £ jaunyst¡ ir £ senatv¡, taip po mirties ji pereina £
nauj kn . Tokie kitimai sveikai protaujan¦io ¨mogaus neklaidina.Ð Mirtis Ä tai kno pakeitimas. Tai labai pana§u £ kno kitim ,
kuris vyksta vis gyvenim .
Dr. Singhas: Bet mokslininkai teigia, kad to paskutiniojo pakitimo
mes negalime pamatyti savo akimis.
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rŒla Prabhupƒda: J¤ rega yra netobula, ir jie nemato daugelio

dalyk¤. Bet d¢l j¤ nei§manymo ÀBhagavad-gŒtƒÐ netampa ma¨iau
mokslin¢. Kod¢l mokslininkai nepripa¨£sta, kad j¤ jusl¢s netobulos?
Pirmiausia jie turi pripa¨inti §£ fakt . J¤ negeb¢jimas matyti n¢ra
kriterijus, leid¨iantis spr¡sti apie tai, kas moksli§ka, o kas ne. ·unys
nesupranta, kaip veikia gamtos d¢sniai. Ar tai rei§kia, kad gamtos
d¢sniai neegzistuoja?
Dr. Singhas: K gi, su §iuo argumentu mokslininkai sutinka, ta¦iau,
j¤ teigimu, vienintelis kelias pasiekti tobulum Ä tai rinkti objektyvi informacij ir kaupti patirt£.
rŒla Prabhupƒda: Ne. Kelias £ tobulum ne toks. Ne£manoma
tapti tobulu vadovaujantis netobulu m stymu, o ms¤ m stymas
yra netobulas, nes ms¤ jusl¢s ir protas netobuli.
Dr. Singhas: rŒla Prabhupƒda, tada kyla kitas klausimas. Ar siela
negali £siknyti £ tris, keturis ar penkis knus, o po to numirti?
rŒla Prabhupƒda: Js £siknijate £ milijonus kn¤. A§ sakau, kad
dabartinis js¤ knas jau nebe toks, koks buvo vakar. Tod¢l, jei
nugyvensite §imt met¤, kiek kart¤ pakeisite kn ? Paskai¦iuokite.
Dr. Singhas: Trylika.
Srila Prabhupƒda: Kod¢l trylika?
Dr. Singhas: Medicinos mokslas tvirtina, kad kno l stel¢s visi§kai
pasikei¦ia per septynerius metus.
rŒla Prabhupƒda: Ne, ne per septynerius metus, jos kei¦iasi kas
sekund¡. Kraujo kneliai kei¦iasi kiekvien sekund¡. Argi ne taip?
Dr. Singhas: Taip.
rŒla Prabhupƒda: O kai pasikei¦ia kraujo kneliai, tada pasikei¦ia
ir knas.
Dr. Singhas: Ar, moksline kalba, sielos am¨inatv¡ galime palyginti
su energijos tverme?
rŒla Prabhupƒda: Apie energijos tverm¡ ir klausimas nekyla, nes
energija egzistuoja am¨inai.
Dr. Singhas: Bet, kalbant moksliniais terminais, energijos tverm¢s
d¢snis sako, kad energijos negalima nei sukurti, nei sunaikinti, o tai,
mano galva, ir rei§kia, kad ji yra am¨ina.
rŒla Prabhupƒda: O taip, mes su tuo sutinkame. K‚‰†a yra am¨inas; tod¢l visos Jo energijos am¨inos.
Dr. Singhas: Tod¢l ir gyvosios btyb¢s yra am¨inos?
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rŒla Prabhupƒda: Taip. Jei saul¢ yra am¨ina, tai ir jos energijos Ä

kar§tis bei §viesa Ä am¨inos.
Dr. Singhas: Ar i§ to galime daryti i§vad , kad gyvyb¢s negalima

nei sukurti, nei sunaikinti?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Gyvyb¢ yra am¨ina. Ji nesukuriama ir

nesunaikinama. Laikinas tik jos apvalkas. A§ esu am¨inas, ta¦iau
nakt£ mano s mon¢ buvo nugrimzdusi £ mieg , tod¢l a§ ir m s¦iau
À§iandienÐ ir ÀrytojÐ kategorijomis. Tokia yra materialaus pasaulio
prigimtis.

Viskas yra dvasia
Dr. Singhas: Ar galime sakyti, kad materiali s mon¢ Ä tai K‚‰†os

s mon¢s nebuvimas?
rŒla Prabhupƒda: Taip.
Dr. Singhas: O kai yra K‚‰†os s mon¢, kur dedasi materiali gamta?
rŒla Prabhupƒda: Jei js ugdysite K‚‰†os s mon¡, pamatysite, kad

n¢ra nieko materialaus. Kai aukojate K‚‰†ai g¢l¡, ji nemateriali.
K‚‰†a nepriima nieko materialaus. Bet tai nerei§kia, kad kol g¢l¢
¨ydi ant krmo, ji yra materiali, o paaukota K‚‰†ai tampa dvasine.
G¢l¢ yra materiali tol, kol js manote, kad jis skirta js¤ malonumui. Bet, kai suvokiate, kad ji skirta K‚‰†os malonumui, i§vystate j
toki , kokia ji i§ties yra Ä dvasin¡.
Dr. Singhas: Vadinas, visas pasaulis i§ tikr¤j¤ yra dvasinis?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Tod¢l mes ir norime, kad visi tarnaut¤
K‚‰†ai. Toks yra dvasinis pasaulis.
Dr. Singhas: Taigi mes turbt tur¢tume ¨velgti £ pasaul£ per §i
prizm¡. Pavyzd¨iui: À·is medis toks gra¨us tod¢l, kad yra K‚‰†os
nuosavyb¢?Ð
rŒla Prabhupƒda: Taip. Tai K‚‰†os s mon¢.
Dr. Singhas: Jei kas nors §ventykloje ¨iri £ Vie§pat£ K‚‰† kaip £
akmen£ ar med£, ar tai rei§kia, kad dievyb¢ jam lieka materiali?
rŒla Prabhupƒda: Tai rei§kia, kad jis nesuvokia, kas yra kas. Kaip
dievyb¢ §ventykloje gali bti materiali? Akmuo taip pat yra K‚‰†os
energija. Elektra yra visur, bet tik specialistas ¨ino, kaip j panaudoti. Taip ir K‚‰†a yra visur Ä netgi akmenyje, Ä ta¦iau tik K‚‰†os
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bhaktas ¨ino, kaip akmenyje i§vysti K‚‰† ? Bhaktai ¨ino, kad akmuo
neegzistuoja atskirai nuo K‚‰†os. Tod¢l reg¢dami dievyb¡ §ventykloje, bhaktai sako, kad tai K‚‰†a. Jie suvokia, kad K‚‰†a nesiskiria
nuo Savo energij¤.

Vienyb¢ ir skirtyb¢
Dr. Singhas: Ar tiesa, kad ¨mogus, suvok¡s K‚‰† , mato J£ papras-

tame akmenyje taip pat ai§kiai, kaip ir i§ akmens ta§ytoje dievyb¢je?
rŒla Prabhupƒda: Taip.
Dr. Singhas: Lygiai taip pat?
rŒla Prabhupƒda: Taip. O kod¢l gi ne? ÀBhagavad-gŒtojeÐ (9.4)

K‚‰†a sako:
mayƒ tatam ida„ sarva„
jagad avyakta-mrtinƒ
mat-sthƒni sarva-bhtƒni
na cƒha„ te‰v avasthita‹
Tai rei§kia, kad K‚‰†os energija Ä t.y. K‚‰†a dalinai i§reik§tu pavidalu Ä persmelkia kiekvien visatos atom . O Dievyb¢, padaryta pagal
Jo paties nurodymus, yra visi§kai i§reik§tas asmeninis Jo pavidalas. Tai acintya-bhedƒbheda-tattva Ä nesuvokiama Dievo ir Jo energij¤
vienyb¢ ir skirtyb¢ tuo pat metu. Pavyzd¨iui, kai kambaryje §vie¦ia
saul¢, tai nerei§kia, kad £ kambar£ nu¨eng¢ pati saul¢. Saul¢ ir jos
atsietosios energijos Ä kar§tis ir §viesa Ä yra tos pa¦ios kokyb¢s, tik
j¤ kiekyb¢ skiriasi.
Dr. Singhas: Ir vis d¢lto, js sakote, kad galima pamatyti K‚‰†
papras¦iausiame akmenyje?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Kod¢l gi ne? Mes matome jame K‚‰†os
energij .
Dr. Singhas: Bet ar galime garbinti akmen£ kaip K‚‰† ?
rŒla Prabhupƒda: Galime garbinti J£ per Jo energij akmenyje. Bet
negalime garbinti akmens kaip K‚‰†os. Negalime garbinti §io suolo
kaip K‚‰†os. Vis d¢lto galima lenktis viskam kaip K‚‰†os energijai. Galima lenktis §iam med¨iui kaip K‚‰†ai ir Jo energijoms, bet
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tai nerei§kia, kad medis garbintinas lygiai taip pat, kaip K‚‰†os
dievyb¢ §ventykloje.
Vaikyst¢je mane t¢vai mok¢ ne§vaistyti K‚‰†os energijos. Jie
mok¢ mane i§krap§tyti £ tarp lent¤ £strigus£ ry¨io grd ir prilietus prie kaktos suvalgyti, kad jis neprapult¤ veltui. Mane mok¢,
kad viskas susij¡ su K‚‰†a. Tai ir yra K‚‰†os s mon¢. Tod¢l §vaistymas ar netinkamas naudojimas mane piktina. A§ mokau savo mokinius, kaip visk panaudoti vardan K‚‰†os ir suprasti, kad viskas yra
K‚‰†a. K‚‰†a sako ÀBhagavad-gŒtojeÐ (6.30):
yo mƒ„ payati sarvatra
sarva„ ca mayi payati
tasyƒha„ na pra†ayƒmi
sa ca me na pra†ayati
ÀKas regi Mane visur ir visk regi Manyje, tas am¨inai yra su
Manimi ir A§ esu su juo.Ð
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gegu¨¢s 15 d., 1973 m.
Cheviot Hills parkas, Los And¨elas

Sielos paie§kos
Dr. Singhas: Mokslinink¤ nuomone, pamatyti dvasin¡ siel yra be
galo sunku. Jie sako, kad dar labai abejotina, ar ji egzistuoja.
rŒla Prabhupƒda: Kaip jie j pamatys? Ji pernelyg ma¨a. Kas turi
toki regos gali ?
Dr. Singhas: Vis d¢lto jie nori j patirti.
rŒla Prabhupƒda: Jeigu ¨mogui su§virk§tume bent vien §imt j
gramo mirtin¤ nuod¤, jis netrukus mirs. Mes nematome nuod¤ ir
kaip jie veikia, bet jie veikia. Kod¢l mokslininkai negali spr¡sti apie
sielos buvim pagal tai, kaip ji veikia. Tokiais atvejais apie ka¨ko
buvim sprend¨iama pagal i§orinius po¨ymius. Vedose sakoma, kad
knas funkcionuoja tik tod¢l, kad jame gyvena ma¨a kibirk§t¢l¢,
vadinama siela. Jei £si¨nybsiu, tuoj pat pajusiu skausm , nes visa
kno oda yra jautri. Ta¦iau, kai siela i§eina i§ kno, t.y. kai knas
mir§ta, t pa¦i od galime pjaustyti ir kapoti Ä niekas nesiprie§ina.
Negi sunku suprasti tok£ paprast dalyk ? Ar tai ne £rodymas, kad
siela egzistuoja?
Dr. Singhas: Gerai, taip galima £sitikinti, kad siela egzistuoja, o
kaip d¢l Dievo?
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rŒla Prabhupƒda: Pirmiausiai pa¨inkime siel . Siela juk yra tiksli
Dievo kopija. Jei suprasite kopij , £stengsite suprasti ir visum .

·iuolaikinis mokslas:
naudingas ar ¨alingas?
Dr. Singhas: Visos §iuolaikini¤ mokslinink¤ pastangos sutelktos £
tai, kad sukurt¤ gyvyb¡.
rŒla Prabhupƒda: ÀPastangos sutelktosÐ! ÀKad sukurt¤Ð! Tai juokinga. Tai nieko nerei§kia. Jei elgeta jums pasakyt¤: ÀA§ dedu visas
pastangas, kad tap¦iau milijonieriumi,Ð atsakytum¢te: ÀKai tapsi
milijonieriumi, tada ir §nek¢sime. O kol kas tu apgail¢tinas elgeta,
ir tiek.Ð Mokslininkai sako, kad bando, bet, tarkime, a§ klausiu js¤:
ÀKas js toks?Ð Negi sakysite: ÀA§ bandau tapti . . ?Ð Kas esate dabar?
Mes taip keliame klausim . ÀMes bandomeÐ n¢ra atsakymas, o k
jau kalb¢ti apie mokslin£ teigin£.
Dr. Singhas: K gi, nepaisant to, kad jiems iki §iol nepavyko sukurti gyvyb¢s, jie tvirtina, kad netrukus jiems tai pavyksi .
rŒla Prabhupƒda: Bet kas taip gali pasakyti. Jei jums sakyt¤:
ÀAteityje a§ btinai padarysiu k nors nepaprasta,Ð Ä ar priimtum¢te tai u¨ gryn pinig ?
Dr. Singhas: Ta¦iau mokslininkai teigia daug pasiek¡ §ioje srityje ir
ateityje pa¨engs dar toliau.
rŒla Prabhupƒda: Anks¦iau ¨mon¢s mir¢ ir mir§ta dabar. K gi
mokslininkai nuveik¢?
Dr. Singhas: Pad¢jo ¨mon¢ms.
rŒla Prabhupƒda: Mokslininkai pad¢jo ¨mon¢ms tik sutrumpinti gyvenim . Anks¦iau ¨mon¢s gyveno §imt met¤. ·iandien dauguma mir§ta tesulauk¡ §e§iasde§imties-septyniasde§imties. Dar jie
sukr¢ atomin¡ energij . Dabar jie gali nu¨udyti milijonus ¨moni¤.
Taigi kol kas jie pad¢jo tik numirti. Jie nepadeda gyventi ir vis d¢lto
jiems pakanka dr sos teigti neva jie sukurs gyvyb¡.
Dr. Singhas: Bet juk mes turime l¢ktuvus . . .
rŒla Prabhupƒda: Mokslininkai net negali sustabdyti mirties, jie
neu¨kirs kelio gimimui, ligoms ir senatvei. Tai k jie nuveik¢? Anks¦iau ¨mon¢s seno, ir dabar sensta. Anks¦iau sirgo, ir dabar serga.
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Dabar turime daugiau vaist¤ Ä ir daugiau lig¤. Tai k jie pasiek¢?
Jie nepagerino pad¢ties pasaulyje. Mes metame i§§k£ visiem mokslininkams, kurie teigia neva gyvyb¢ kilo i§ materijos. Tai materija
kilo i§ gyvyb¢s.

Iliuzin¢ pa¨anga
rŒla Prabhupƒda: Ar dar ilgai mokslas kvailins ¨mones? ·imt

met¤ Ä du §imtus? Jiems nepavyks apgaudin¢ti am¨inai.
Dr. Singhas: Apgaul¢ pasaulyje egzistuoja nuo neatmenam¤ laik¤,

tai gal jie mano, kad visada gal¢s meluoti.
rŒla Prabhupƒda: Ne nuo neatmenam¤ laik¤! Mokslas apgaudi-

n¢ja ¨mones tik pastaruosius du ar tris §imtus met¤.
Dr. Singhas: I§ tikr¤j¤?
rŒla Prabhupƒda: Taip, mokslas skelbia neva gyvyb¢ kilo i§ mate-

rijos tik per pastaruosius du §imtme¦ius Ä ne tkstantme¦ius. Po
penkiasde§imties met¤ tam melui ateis galas.
Dr. Singhas: Taip, dabar plinta vadinamas antiintelektualinis jud¢jimas. Kyla protesto banga prie§ moksl ir §iuolaikin¡ pa¨ang .
rŒla Prabhupƒda: Koks gi tai mokslas? Tai ne mokslas! Tai nei§manymas. Nei§manymas apvelkamas mokslo, o bedievyst¢ Ä religijos rbu. Bet ilgai tai netruks, nes ¨mon¢ms atsiveria akys.
Dr. Singhas: Viename did¨iausi¤ JAV ¨urnal¤ ÀNewsweekÐ buvo
publikuotas straipsnis apie krik§¦ionyb¢s nuosmuk£. T straipsn£
puo§¢ karikatra, vaizduojanti §¢ton , sukeliant£ ¨em¢s dreb¢jimus.
Kaip tik neseniai Piet¤ Amerikoje £vyko did¨iulis ¨em¢s dreb¢jimas, nusine§¡s tkstan¦i¤ ¨moni¤ gyvybes. Karikatroje §ie rei§kiniai priskiriami §¢tonui, o greta §¢tono pavaizduotas Ri¦ardas
Niksonas, kuris apsiskelb¡s Kristaus pasek¢ju bombarduoja Pietry¦i¤ Azij . Taigi §ioje karikatroje §¢tonas pasisuk¡s £ Nikson sako:
ÀVelni§kai sunku pasivyti krik§¦ionis.Ð
rŒla Prabhupƒda: ¸inoma, jie sulauks kritikos bangos. ¸mon¢s
tapo labiau apsi§vietusiais. Kiek vadinamasis mokslas ir tariamoji religija gali ved¨ioti juos u¨ nosies? Jei ponas Niksonas myli savo
tautie¦ius, kod¢l jis pamina savo §alies karvi¤ teises? Jos gim¢ toje
pa¦ioje ¨em¢je ir turi toki pat teis¡ gyventi. Kod¢l jos ¨udomos?
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Biblijoje pasakyta: ÀNe¨udyk!Ð Bet gyvnai yra ¨udomi. Tai yda.
K‚‰†a glamon¢ja ir karves, ir Radharan¡. 18 Tai yra tobulumas.
K‚‰†a netgi kalba su pauk§¦iais. Kart , kai Jamunos pakrant¢je
K‚‰†a kalb¢josi su pauk§teliu (nes Jis supranta pauk§¦i¤ kalb ), tai
pama¦iusi senut¢ neteko amo: ÀJis kalba su pauk§¦iu!Ð
Dr. Singhas: Js norite pasakyti, kad Jis i§ tikr¤j¤ kalb¢jo pauk§¦i¤ kalba?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Tai viena i§ Vedose apra§yt¤ K‚‰†os savybi¤. Jis kalba visomis kalbomis. Jis yra vis¤ gyv¤j¤ btybi¤ t¢vas, o
t¢vas supranta savo vaik¤ kalb .
K‚‰†a yra auk§¦iausias d¨iaugsmo subjektas. Fakti§kai niekas,
i§skyrus £sis moninusiuosius K‚‰† , neturi tikr¤ ¨ini¤ ir geb¢jimo d¨iaugtis. ¸mon¢s ken¦ia, bet kan¦i laiko d¨iaugsmu. Tai yra
mƒyƒ, iliuzija. Amerikie¦iai dirba dien -nakt£ ir mano, kad jie patiria d¨iaugsm . Tai mƒyƒ. S lygota siela nepatiria d¨iaugsmo, ji vien
ken¦ia, ta¦iau £sivaizduoja, kad d¨iaugiasi.
Tod¢l ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ s lygot siel lyginama su kupranugariu. Kupranugariui patinka ¨iaumoti spygliuotas §akas. Spygliai subado lie¨uv£ ir salsvas kraujo skonis kupranugariui teikia
malonum . ÀAk, kokie skans spygliaiÐ, Ä mano jis. Tai mƒyƒ. Mƒyƒ
rei§kia Àtai, ko n¢raÐ. Mƒ rei§kia Àne,Ð o yƒ rei§kia À§isÐ. Taigi
mƒyƒ rei§kia Àne §itasÐ. ·tai k rei§kia mƒyƒ, iliuzija. Mokslininkai
paskend¡ mƒyoje, nes jie mano, kad visk patobulins ir taps laimingi. Ta¦iau §is pasaulis ir visi daiktai jame gal¤ gale pra¨us, nes jis
yra mƒyƒ; jis ne tai, kuo mes j£ laikome. ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ ai§kinama, kad materialistai mano, jog skina pergal¡ po pergal¢s, ta¦iau
i§ ties¤ jie patiria vien pralaim¢jimus.
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gegu¨¢s 17 d., 1973 m.
‘kanotas rytas Cheviot Hills parke, Los And¨ele

Yog¤ ginklas
rŒla Prabhupƒda: Js neturite galios i§sklaidyti rk . Mokslinin-

kai tegali manipuliuodami ¨od¨iais apibdinti rko rei§kin£, ai§kindami, kad j£ sudaro tokie ir tokie elementai [juokiasi]. Bet i§sklaidyti
jo negali.
Dr. Singhas: Ta¦iau mokslininkai gali paai§kinti, kaip susidaro
rkas.
rŒla Prabhupƒda: Jie gali paai§kinti, a§ galiu paai§kinti Ä anoks ¦ia
pasiekimas. Jei js i§ ties¤ ¨inote, kaip jis susiformuoja, turite sugeb¢ti j£ neutralizuoti.
Dr. Singhas: Mes ¨inome, kaip jis susiformuoja.
rŒla Prabhupƒda: Tada i§siai§kinkite, kaip j£ neutralizuoti. Kadaise, Ved¤ kar¤ laikais, buvo naudojamas atominis ginklas brahmƒstra
[19]. Ir kad apsigint¤, prie§ininko kariuomen¢ naudojo ginkl ,
paver¦iant£ brahmƒstr vandeniu. Ar §iandien yra toks mokslas?
Dr. Singhas: Rkas Ä ka¨kas pana§aus £ pien . Pienas tik atrodo
baltas Ä i§ ties¤ jis yra koloidin¢ tam tikr¤ baltym¤ molekuli¤
suspensija. Analogi§kai ir rkas yra koloidin¢ vandens suspensija.
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rŒla Prabhupƒda: Tod¢l, jei jums pavykt¤ u¨degti tam tikro tipo
ugn£, rkas tu¦tuojau i§sisklaidyt¤. Bet js negalite to padaryti. Jei
susprogdinsite bomb , ji i§skirs §ilum ir rkas i§sisklaidys.
Karandhara: Bet taip galima sugriauti vis miest .
rŒla Prabhupƒda: Visi ¨ino, kad ugnis gali neutralizuoti vandens
poveik£, bet js negalite i§sklaidyti rko nesukeldami ¨moni¤ auk¤
ar ¨alos aplinkai. O pagal gamtos d¢snius, kai tik pateka saul¢,
rkas bemat i§sisklaido. Saul¢s galia nepalyginamai didesn¢. Tod¢l
belieka pripa¨inti nesuvokiamos galios egzistavimo fakt .

Dievo savyb¢s
rŒla Prabhupƒda: Jei nepripa¨£stame, kad egzistuoja nesuvokia-

ma galia, negalime suvokti Dievo. Dievas n¢ra toks paprastas, kad
kiekvienas ÀyogasÐ gal¢t¤ juo tapti. Tokie pseudodievai tinka tik
suk¦iams ir kvailiams. Jei ¨mogus turi sveiko proto, jis £sitikins,
ar tokia asmenyb¢ i§ ties¤ turi nesuvokiam gali . Mes vadiname
K‚‰† Dievu tod¢l, kad Jis parod¢ nesuvokiamas galias. Bdamas
vaikas Jis pak¢l¢ did¨iul£ kaln . K‚‰†os inkarnacija Vie§pats Rama
nuties¢ tilt be kolon¤, privert¡s akmenis laikytis vir§ vandens.
Tod¢l negalima imti ko nors laikyti Dievu be labai svari¤ prie¨as¦i¤. ·iandien ne vienas kvailys skelbiasi es s dievas, ir ne vienas
kvailys juo tiki. Ta¦iau Vie§pats Rama ir Vie§pats K‚‰†a visiems
parod¢ savo nesuvokiamas galias. Kadangi dauguma ¨moni¤ nepripa¨£sta, kad egzistuoja nesuvokiama galia, jie sako, kad pasakojimai
apie J¤ ¨ygius yra pasakos ir legendos. Bet juos para§¢ didieji i§min¦iai VƒlmŒkis, 20 Vyƒsadeva ir kiti ƒcƒryai. Kam jie bt¤ §vaist¡ laik mitologijai ra§yti? Jie niekur neu¨simena, kad j¤ ra§tai Ä
mitologija. Jie teigia savo ra§tuose fiksav¡ tikrus faktus. Pavyzd¨iui,
de§imtoje ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ giesm¢je,Vyƒsadeva pasakoja apie
gaisr V‚ndƒvanoje. K‚‰†os draugai piemenukai sunerim¡ su¨iuro
£ K‚‰† tik¢damiesi, kad Jis juos i§gelb¢s. Ir K‚‰†a prarijo ugn£. Tai
nesuvokiama mistin¢ galia. Toks yra Dievas. Kadangi mes esame
ma¨yt¢s Dievo dalel¢s, mes taip pat turime nesuvokiam¤ mistini¤
gali¤, ta¦iau, palyginti su Dievu, labai ma¨ j¤ dal£.
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K‚‰†a yra mokslini¤ ¨ini¤ §altinis
K‚‰†akƒnti: Gydytojus labai stebina, kokia sud¢tinga yra ¨mogaus

smegen¤ prigimtis.
rŒla Prabhupƒda: Taip, ta¦iau kn funkcionuoti ver¦ia ne sme-

genys, o dvasin¢ siela. Argi kompiuteris dirba pats? Ne, j£ valdo
¨mogus. ¸mogus paspaud¨ia mygtuk ir tada kompiuteris ima
veikti. Be ¨mogaus ma§ina yra bevert¢. Ji gali stov¢ti tkstan¦ius
met¤, bet kol ¨mogus nepaspaus mygtuko, niekas ne£vyks. Ta¦iau
kas veikia Ä ma§ina ar ¨mogus? ¸mogaus smegenys Ä taip pat
ma§ina, kurios veikl reguliuoja Paramatma Ä Dievo ekspansija,
gldinti kiekvienos btyb¢s §irdyje. Mokslininkai turi pripa¨inti,
kad egzistuoja Dievas, ir Jo mistines energijas. Jei jie to nepripa¨£sta, jie yra kvailiai. Remdamiesi §iomis transcendentin¢mis ¨iniomis
mes metame i§§k£ didiesiems mokslininkams ir filosofams. Vakar
js buvote atsived¡s chemik ir a§ pavadinau j£ kvailiu. Bet jis ne£si¨eid¢. Jis pripa¨ino tai, nes parod¨iau, kad visi jo argumentai yra
§nip§tas. Pamenat?
Dr. Singhas: Taip. I§ ties¤, jis pripa¨ino, kad grei¦iausiai K‚‰†a
jam neatv¢r¢ visos metodikos, reikalingos jo vykdomiems eksperimentams.
rŒla Prabhupƒda: Jis yra nusiteik¡s prie§ K‚‰† , tai kod¢l K‚‰†a
tur¢t¤ jam suteikti i§skirtines galimybes? Jei js norite pelnyti pripa¨inim be K‚‰†os malon¢s ir esate nusiteik¡ prie§ K‚‰† , js
nieko nepe§ite. Turite bti labai nuolankus, tada K‚‰†a suteiks jums
visas galimybes. Mes pasireng¡ susitikti akis £ ak£ ir susiremti su
bet kuriuo mokslininku ar filosofu. Kaip? Nes pasikliaujame K‚‰†a.
A§ ¨inau, kad K‚‰†a duos man intelekt juos nugal¢ti. Visais kitais
po¨iriais, pavyzd¨iui mokslinio i§silavinimo po¨iriu, jie yra kur
kas prana§esni. Palyginus su jais, a§ esu profanas. Ta¦iau a§ pa¨£stu K‚‰† , o K‚‰†a ¨ino visk . Tod¢l a§ galiu mesti mokslininkams
i§§k£. Ma¨as vaikas gali dr siai pasiprie§inti suaugusiam, kai §alia
yra jo t¢vas. Jis tvirtai laiko t¢vo rank ir ¨ino, kad t¢vas neleis jo
nuskriausti.
Dr. Singhas: Ar ¨mon¢s, kurie nesistengia pa¨inti K‚‰†os, veltui
i§§vaisto savo gyvenim ?
rŒla Prabhupƒda: Taip. ¸mon¢s, kurie nebando suvokti savo ry§io
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su Dievu, mir§ta kaip §unys ir kat¢s. Jie gimsta, valgo, miega, gimdo
vaikus ir mir§ta. Tai ir visas j¤ gyvenimas. Jie mano Àa§ Ä materialus
knas.Ð Jie nieko ne¨ino apie ƒtm . “tmƒ rei§kia Àa§Ð, Àindividuali
sielaÐ. À·rimad-BhƒgavatamÐ ir ÀBhagavad-gŒtƒÐ suteikia ¨ini¤ apie
ƒtm , bet ¨mon¢s nieko apie j ne¨ino.
¸mon¢s neturi n¢ menkiausio supratimo apie ¨monijai skirtas
¨inias, kurios pateiktos Ved¤ ra§tuose. Vedose ra§oma, kad karv¢s
m¢§las yra §varus. O §tai pavyzd¨iui, Amerikoje ¨mon¢s leid¨ia
savo §unims tu§tintis gatv¢je, o §uns i§matos yra labai ne§varios Ä
ideali terp¢ bakterijoms. Ta¦iau ¨mon¢s visai to nepaiso Ä ant kiekvieno ¨ingsnio gali £lipti £ §uns i§matas. Karvi¤ m¢§las, pasak Ved¤,
yra §varus, ta¦iau jo niekur nepamatysi. ·tai ¨enklas: À§iuk§linti
draud¨iama.Ð Bet §uns i§matas palikti galima. Popieri¤ ant ¨ol¢s
mesti draud¨iama, o §uns i§matos Ä nieko tokio. Vyriausyb¢ draud¨ia £sive¨ti i§ kitos §alies vien mango vaisi¤, o js¤ §uniui leid¨ia tu§tintis, kur jam patinka, nors jo i§matos Ä visoki¤ infekcij¤
§altinis.

Kosmin¢ programa: tu§¦ias
laiko ir l¢§¤ §vaistymas
Dr. Singhas: Kai astronautai gr£¨o i§ M¢nulio £ ¸em¡, kosmoso

programoje dirbantys mokslininkai elg¢si labai atsargiai. Jie neatmet¢ tikimyb¢s, kad astronautai gal¢jo atsive¨ti nauj¤, dar nei§tirt¤ bakterij¤, tod¢l kelias dienas jiems buvo taikytas karantinas, kad
bt¤ £sitikinta . . .
rŒla Prabhupƒda: Pirmiausia reikia i§siai§kinti, ar jie i§ tikr¤j¤
buvo nuskrid¡ £ M¢nul£. A§ nesu tuo tikras. Prie§ §e§iolika met¤
savo knygoje ÀAnapus laiko ir erdv¢sÐ ra§iau, kad mokslinink¤
pastangos i§tirti kosmos yra tarsi vaiko u¨sispyrimas ir pasmerktos nes¢kmei. Po daugelio met¤ vienas ¨urnalistas San Franciske
man¡s paklaus¢: ÀK js manote apie skryd£ £ M¢nul£?Ð, ir a§ jam
atsakiau: ÀTai tu§¦ias laiko ir pinig¤ §vaistymas. Tik tiek.Ð
K‚‰†akƒnti: Neseniai kosmoso programa v¢l patyr¢ nes¢km¡.
rŒla Prabhupƒda: Jiems niekada nesiseka. Kas §£ kart ?
K‚‰†akƒnti: Jie paleido erdv¢laiv£ aplink ¸em¢s orbit kaip savoti§73
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k avanpost , bet jis nukrito. Jam sukurti prireik¢ dviej¤ milijard¤
doleri¤.
·rla Prabhupƒda: Kam taip §vaistyti pinigus ir laik ?
K‚‰†akƒnti: Jie susilauk¢ ir laikra§¦i¤ kritikos.
rŒla Prabhupƒda: Jie elgiasi kaip ma¨i vaikai. K jie pasiek¢ per
pastaruosius . . . kiek met¤? Kiek jau met¤ jie bando patekti £ M¢nul£?
Dr. Singhas: Daugiau nei de§imt. Rusija paleido dirbtin£ ¸em¢s
palydov 1957-aisiais.
rŒla Prabhupƒda: Bet ruo§tis tam jie prad¢jo kur kas anks¦iau.
Taigi, tarkime, jie bando jau dvide§imt penkerius metus. Ir k jie
pasiek¢ Ä atsive¨¢ dulki¤ sauj . Ir vis tiek neatsisako savo u¨ma¦i¤.
Koks u¨sispyrimas! Kosmoso programa niekada nebus s¢kminga.
Dr. Singhas: Jie sako, v¢liau nor¢t¤ nuskristi £ Mars .
rŒla Prabhupƒda: ·vaistydamiesi teiginiais apie ateit£ jie jau¦iasi
Àdid¨iais ¨mon¢misÐ.
Dr. Singhas: J¤ manymu, tai gal¢t¤ £vykti po koki¤ de§imties met¤.
rŒla Prabhupƒda: Net jeigu sakyt¤, kad po vieneri¤, Ä kas i§ to?
Po de§imties met¤, po vieneri¤ Ä koks skirtumas, a§ netikiu tokiais
postulatais. Noriu pamatyti, k jie daro dabar.
Dr. Singhas: Jie tobulina savo technologij dirbdami su nedideliais
modeliais.
rŒla Prabhupƒda: Jie Ä tikri vaikai. Vaikyst¢je man patiko steb¢ti
b¢giais va¨iuojan¦ius tramvajus. Kart man §ov¢ mintis: ÀPaimsiu
ilg pagal£, i§kelsiu prie laido ir kaip jie va¨iuosiu b¢giais.Ð Pana§iai galvoja ir mokslininkai. Jie §vaisto tiek laiko bei l¢§¤ Ä ir vardan
ko? J¤ pastangos yra berg¨d¨ios, nes jie ne¨ino, kokia gyvenimo prasm¢. Mokslininkai reikalauja did¨iuli¤ sum¤, politikai juos
finansuoja, bet j¤ veiklos rezultatas yra nulinis. Jie tarsi gydytojas,
kuris, nors ir nesugeb¢jo diagnozuoti ligos, vis d¢lto sako pacientui: ÀPirmiausia pabandykite §iuos vaistus, o jei nepad¢s, pakeisime
kitais.Ð Toks gydytojas niekada nepripa¨ins, kad ne¨ino, kaip i§gydyti pacient . Mokslininkai tiesiog dumia akis. Jie negali i§spr¡sti reali¤ gyvenimo problem¤ Ä £veikti mirties, gimimo, senatv¢s ir
lig¤, Ä tod¢l kuria utopines programas. Sanskrito kalba jos vadinamos ƒkƒa-pu‰pa. “kƒa-pu‰pa rei§kia Àg¢l¢ i§ dangausÐ. Visos j¤
pastangos pa¨inti ties tyrin¢jant kosmos yra tarsi bandymas nusiskinti g¢l¡ i§ dangaus.
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Mokslininkus galima palyginti ir su kvailomis antimis. Indijoje da¨nai galima pamatyti paskui buli¤ sekiojan¦ias antis. Jos
mano, kad buliaus s¢klid¢s Ä tai ¨uvis. Indijoje tai £prastas rei§kinys: eina bulius, o pakui j£ krypuoja antis, negalinti atitraukti aki¤
nuo Àdid¨iosios ¨uviesÐ. ÀKai ji nukris,Ð Ä galvoja ji, Ä Àa§ j capt ir
nu¦iupsiu.Ð
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Ramiojo vandenyno pakrant¢,
Los And¨elo apylink¢s

Bhaktas yra auk§¦iau tro§kim¤
rŒla Prabhupƒda: Kas gali paai§kinti, koks skirtumas tarp karmio,

j ƒnio,yogo ir bhakto?
H‚dayƒnanda dƒsa Goswamis: Karmis trok§ta tenkinti savo jusles,

j ƒnis Ä subtil¤j£ prot , t.y. pasinerti £ empirin£ filosofavim , kuris
jam teikia malonum , o yogas siekia £gyti mistini¤ gali¤, kad gal¢t¤
valdyti visat .
rŒla Prabhupƒda: Visos §ios galios yra materialios.
H‚dayƒnanda dƒsa Goswamis: O bhaktas neturi joki¤ materiali¤
tro§kim¤.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Jei nesi laisvas nuo tro§kim¤, negali bti
laimingas. Karmis, j ƒnisir yogis turi daug tro§kim¤, tod¢l jie n¢ra laimingi. Karmiai yra nelaimingiausi ¨mon¢s, j ƒniaima¨iau nelaimingi, o yog¤ pad¢tis geresn¢ u¨ j ƒni¤.Ta¦iau bhaktas, K‚‰†os tarnas,
yra absoliu¦iai laimingas. Kai kurie yogai turi mistini¤ gali¤, kuri¤
d¢ka gali nusiskinti nuo u¨ tkstan¦i¤ kilometr¤ augan¦io med¨io
vaisi¤ arba skristi be l¢ktuvo, u¨hipnotizuoti kitus ¨mones. Tada
jie sako: ÀJis yra DievasÐ Ä ir jo aukos juo tiki. Pats esu mat¡s toki
mistin¡ apgaul¡.
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K‚‰†akƒnti: Ar tyras K‚‰†os tarnas yra gailestingesnis net ir

u¨ K‚‰† ?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Tikras vai‰†avas, tyras bhaktas, gailestin-

gesnis u¨ pat£ K‚‰†a. Pavyzd¨iui, J¢zus Kristus. Sakoma, J¢zus
prisi¢m¢ sau visas ¨monijos nuod¢mes, o ¨mon¢s j£ prikal¢ prie kry¨iaus. Matot, koks jis buvo gailestingas. O §iandien ne vienas niek§elis, u¨ kur£ Kristus pasiaukojo, mano: ÀKristus prisi¢m¢ u¨ mus
nuod¢mes, taigi a§ galiu daryti k noriu.Ð [Ilga pauz¢].

Skirtumas tarp dvasios ir materijos
Dr. Singhas: Mokslininkai teigia, kad medis taip pat yra s mo-

ningas.
rŒla Prabhupƒda: Taip, suprantama, ta¦iau med¨io ir ¨mogaus

s mon¢ skiriasi. ¸mogaus s mon¢ yra labiau i§sivys¦iusi. Jei imsite
mane gnaibyti, a§ ginsiuosi. O jei u¨simosite kirviu prie§ med£,
jis nesiprie§ins. Viskas pasaulyje turi s mon¡, skiriasi tik s mon¢s
laipsnis. Kuo didesnis materijos sluoksnis j dengia, tuo ji materialesn¢. Tuo materija ir skiriasi nuo dvasios.
Dvasin¢ siela egzistuoja visur. Ji bando i§l£sti £ pavir§i¤. [Rodo
£ ¨ol¡] Atsiradus galimybei ji i§syk i§rei§kia savo s mon¡. Sielos i§
auk§tesni¤j¤ planet¤ ateina £ ¸em¡ su lietaus la§ais. Jos tampa ¨ole
ir palaipsniui evoliucionuoja £ auk§tesnes gyvyb¢s r§is.
Dr. Singhas: Bet tai baisu.
rŒla Prabhupƒda: Taip veikia subtili energija. K apie j ¨ino
mokslininkai? Mƒyƒ, iliuzija at¢m¢ i§ j¤ ¨inias, o jie galvoja: ÀMes
esame tikri eruditai.Ð

Sielos persodinimas?
Dr. Singhas: rŒla Prabhupƒda, k galite pasakyti apie §irdies persodinim ? Siela esti §irdyje. Bet §iandien gydytojai gali sen §ird£
pakeisti nauja. Kas tada nutinka abiej¤ §ird¨i¤ sieloms? Ar ¨mogaus, kuriam persodinama §irdis, individualyb¢ pasikei¦ia?
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rŒla Prabhupƒda: Ne.
Dr. Singhas: Kod¢l ne?
rŒla Prabhupƒda: Tarkime, a§ pakylu nuo savo k¢d¢s ir atsis¢du

ant kitos. Ar d¢l to pasikei¦iu? A§ galiu pakeisti savo viet , bet argi
tai rei§kia, kad pasikei¦iu?
Dr. Singhas: Ta¦iau §irdis pakei¦iame, o joje ir gldi dvasin¢ siela.
rŒla Prabhupƒda: Vedose §irdis apra§oma kaip sielos buvein¢.
Taigi persodinus §ird£, tepasikei¦ia sielos vieta. Joje lieka ta pati
siela. Jei mokslininkai sugeb¢t¤ £rodyti, kad persodin¡ §ird£ prat¡s¢
paciento gyvenimo trukm¡, tai bt¤ £rodymas, kad jie valdo dvasin¡ siel . Ta¦iau jie negali prailginti gyvenimo trukm¢s, nes ¨mogus
gauna knus auk§¦iausia valia. Js turite §tai §£ kn ir jums skirta
pragyventi jame tam tikr laik . Jei ir pakeisite kuri kno dal£,
tai jums nepad¢s prailginti gyvenimo. Tai ne£manoma. Gydytojai
galvoja, kad pakeit¡ ¨mogaus §ird£, jie pakeis ¨mogaus gyvenimo
trukm¡, bet tai ne£manoma.
Dr. Singhas: Vadinasi, §irdies persodinimas Ä tai tarsi dirbtinis
sielos perkraustymas i§ seno kno £ nauj ?
rŒla Prabhupƒda: Taip, ka¨kas pana§aus. K‚‰†a ÀBhagavadgŒtojeÐ (2.13) paai§kina:
dehino 'smin yathƒ dehe
kaumƒra„ yauvana„ jarƒ
tathƒ dehƒntara-prƒptir
dhŒras tatra na muhyati
ÀKaip £knytoji siela, bdama dar §iame kne, vis laik keliauja
i§ vaikyst¢s £ jaunyst¡ ir £ senatv¡, taip po mirties ji pereina £ nauj
kn . Tokie kitimai sveikai protaujan¦io ¨mogaus neklaidina.Ð ·irdies persodinimas yra tiesiog materiali¤ organ¤ pakeitimas. ·irdis
n¢ra tikrasis gyvyb¢s §altinis, tod¢l §irdies pakeitimas neprailgins
gyvenimo.
Dr. Singhas: Taip, dauguma pacient¤ po §irdies persodinimo operacijos ilgai negyvena. Bet ar £manoma perkelti siel £ kit kn ?
rŒla Prabhupƒda: Kai kurie yogai tai gali. Kartais jie persikelia £
geresn£ kn .
Dr. Singhas: Atlikdami §irdies persodinimo operacij , gydytojai
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pa§alina silpn paciento §ird£ ir £sodina jam k tik mirusio ¨mogaus
§irdimi. Ar j¤ sielos susikei¦ia vietomis?
rŒla Prabhupƒda: Ne. Mirusiojo §irdyje sielos neb¢ra. Persodinti
sielos ne£manoma.
Dr. Singhas: Noriu £sitikinti, kad supratau jus teisingai. Kai gydytojai i§pjauna mirusio ¨mogaus §ird£, joje sielos jau neb¢ra. O kai j
persodina pacientui, £ j persikelia paciento siela.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Sielai skirta gyventi konkre¦iame kne
tam tikr met¤ skai¦i¤. Galite pakeisti bet kuri kn dal£, ta¦iau
prat¡sti gyvenimo trukm¡ ne js¤ galioje.
Dr. Singhas: Vadinas, §irdis Ä tai ma§ina, instrumentas?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Ji yra sielos buvein¢.

Garsty¦ios s¢kla garsty¦i¤ mai§e
Dr. Singhas: rŒla Prabhupƒda, biologai sako, kad daugyb¢ gyvy-

b¢s r§i¤ dauginasi be lytini¤ santyki¤. Ar Vedose taip pat apie tai
kalbama?
rŒla Prabhupƒda: Taip.
Dr. Singhas: Tai mes negalime apriboti j¤ dauginimosi?
rŒla Prabhupƒda: Ne. Kaip gi js tai padarysite? ³ §£ materiali¤
pasaul£ tenkinti jausm¤ at¢jo daugyb¢ gyvyb¢s r§i¤, ir j¤ dauginimosi procesas nei§vengiamas. ·is materialus pasaulis yra tarsi kal¢jimas Ä j¤ neu¨darysi. I§ kal¢jimo i§¢jus vienam kaliniui jo viet tuoj
pat u¨ima kitas. ·£ klausim ai§kino ir Vie§pats Caitanya Mahƒprabhu. 21 Vienas Jo bhaktas Vƒsudeva Datta pra§¢ Caitanyos: ÀMeld¨iu Ä i§laisvink, visas gyv sias §ios visatos btybes i§ materialaus
pasaulio vergyst¢s. Jei manai, kad jos yra pernelyg nuod¢mingos,
a§ sutinku paimti visas j¤ nuod¢mesÐ. Ta¦iau Caitanya Mahƒprabhu atsak¢: ÀTarkim, a§ pasiimsiu vis §i visat su visomis jos gyvosiomis btyb¢mis. Bet tai tik viena i§ nesuskai¦iuojamos daugyb¢s
visat¤. Ji Ä kaip garsty¦ios s¢kla garsty¦i¤ mai§e. Jei vien s¢kl
i§imsite, kas nuo to pasikeis?Ð Reprodukcijos proceso nesustabdysi.
Gyv¤j¤ btybi¤ skai¦ius begalinis, ir §io proceso nesustabdysi.
Dr. Singhas: Js sak¢te, kad materialus pasaulis yra tarsi patai79
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sos namai, kuriuose gyvoji btyb¢ mokosi, kaip i§sinarplioti i§ j
apraizgiusio materijos tinklo ir i§trkti i§ gyvyb¢s bei mirties rato.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Tod¢l js turite praktikuoti K‚‰†os
s mon¡.
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Kosmini¤ duj¤ kilm¢
Dr. Singhas: Mokslininkai sako, kad ka¨kuriuo metu ¸em¢ buvo
sudaryta i§ dulki¤ dalely¦i¤, skland¨iusi¤ duj¤ terp¢je? V¢liau ta
koloidin¢ mas¢ sutir§t¢jo ir taip susiformavo ¸em¢.
rŒla Prabhupƒda: Galimas daiktas. Bet i§ kur atsirado dujos?
Dr. Singhas: Jos tiesiog egzistavo, sako jie!
rŒla Prabhupƒda: K‚‰†a ÀBhagavad-gŒtojeÐ (7.4) ai§kina:

bhmir ƒpo 'nalo vƒyu‹
kha„ mano buddhir eva ca
aha…kƒra itŒya„ me
bhinnƒ prak‚tir a‰‡adhƒ
À¸em¢, vanduo, ugnis, oras, eteris, protas, intelektas ir klaidinga
savimon¢ Ä visi §ie a§tuoni pradmenys sudaro Mano atsietas materialias energijas.Ð K‚‰†a §ia sako, kad Jis yra vƒyu (duj¤) §altinis.
Kham (eteris) yra subtilesnis u¨ vƒyu , protas yra subtilesnis u¨ eter£,
intelektas subtilesnis u¨ prot , klaidingas ego subtilesnis u¨ intelekt , o siela Ä subtilesn¢ u¨ klaiding ego. Ta¦iau mokslininkai to
ne¨ino. Jiems pa¨ins tik §iurk§tieji elementai. Jie kalba apie dujas,
ta¦iau i§ kur tos dujos radosi?
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Dr. Singhas: ³ §£ klausim jie negali atsakyti.
rŒla Prabhupƒda: Mes galime atsakyti. ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ

ra§oma, kad kham, eteris, radosi i§ proto, protas Ä i§ intelekto, intelektas Ä i§ klaidingos savimon¢s, o klaidinga savimon¢ Ä i§ sielos.
Dr. Singhas: Mokslininkai £rodin¢ja, kad prie§ £vykstant biofizinei
evoliucijai, pagal Darvino teorij , egzistavo tai, k jie vadina ikibiologine chemija, t.y. vyko chemin¢ evoliucija.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Terminas Àchemin¢ evoliucijaÐ rei§kia,
kad chemin¢s med¨iagos turi §altin£, ir tas §altinis Ä dvasia, arba
gyvyb¢. Citrinoje pasigamina citrinos rg§tis, ms¤ organizmuose Ä §lapime, kraujyje, sekrecijose Ä daugyb¢ chemini¤ med¨iag¤, ir
tai yra £rodymas, kad gyvyb¢ yra chemini¤ med¨iag¤ §altinis, o ne
prie§ingai.
Dr. Singhas: Mokslininkai sako, kad gyvyb¢s s¢klai patekus £ l steles, gyvoji btyb¢ vystosi ir veikia savaime.
rŒla Prabhupƒda: Taip, bet i§ kur randasi s¢kla? ÀBhagavadgŒtojeÐ (7.10) K‚‰†a atsako £ §£ klausim . BŒja„ mƒ„ sarva-bhtƒnƒ„
viddhi pƒrtha sanƒtanam: À¸inok o Prithos snau, kad A§ Ä pirmaprad¢ gyvasties s¢kla.Ð Toliau (14.4) Jis v¢l sako:
sarva-yoni‰u kaunteya
mrtaya‹ sambhavanti yƒ‹
tƒsƒ„ brahma mahad yonir
aha„ bŒja-prada‹ pita
ÀReikia suprasti, kad visos gyvyb¢s r§ys, o Kunti snau, tod¢l ir
pradeda egzistuoti, kad gimsta materialioje gamtoje ir kad A§ esu
s¢kl duodantis t¢vas.Ð

Pirminio Kr¢jo pripa¨inimas
Dr. Wolf-Rottkay: Bet, rŒla Prabhupƒda, nuolankiai nor¢¦iau js¤

paklausti, k pasakytum¢t, jei mokslininkams vis d¢lto pavykt¤
dirbtinu bdu sukurti gyvyb¡?
rŒla Prabhupƒda: Ir koks gi ¦ia j¤ nuopelnas? Jie tik pam¢gd¨iot¤
tai, kas natraliai vyksta gamtoje. ¸mon¢ms labai patinka m¢gd¨ioti. Jei naktiniame klube koks nors humoristas imituoja §un£, ¨mon¢s
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moka pinigus, kad £ j£ pa¨ir¢t¤. Bet matydami lojant£ §un£ gatv¢je,
jie praeina n¢ nestabtel¢dami.
Dr. Singhas: rŒla Prabhupƒda, chemin¢s evoliucijos id¢j 1920
metais i§k¢l¢ vienas rus¤ biologas. Jis £rod¢, kad prie§ vykstant
biologinei evoliucijai ¸em¢s atmosferoje vyko ¸em¢s atmosferos
redukcijos procesai. Kitaip tariant, ¸em¡ sudar¢ vandenilis ir nedidelis kiekis deguonies. Per tam tikr laik d¢l saul¢s radiacijos
vandenilio molekul¢s virto £vairiais cheminiais junginiais.
rŒla Prabhupƒda: Tai antraeilis tyrimas. Pirmiausia reik¢t¤ atsakyti, i§ kur atsirado vandenilis? Mokslininkai pradeda tirti §£ proces nuo vidurio. Jie neie§ko §akn¤. Reikia i§siai§kinti, kas buvo
prad¨ioje. ·tai l¢ktuvas [rodo £ horizonte pasirod¨ius£ l¢ktuv ], ar
sakysite, kad l¢ktuvas atsirado i§ jros? Kas nors gal¢t¤ pasakyti, kad staiga jra sutvisko ir atsirado l¢ktuvas. Bet ar tai mokslinis paai§kinimas? O mokslininkai btent taip ai§kina ¸em¢s kilm¡.
Jie sako: ÀPrad¨ioje egzistavo . . . V¢liau staiga atsitiktinai i§ vieno
radosi kita.Ð Tai ne mokslas. Mokslo u¨duotis Ä paai§kinti pirmin¡
prie¨ast£.
Galbt mokslininkai ir gali pakartoti gamt Ä sukurti ka¨k , kas
jau egzistuoja gamtoje, bet u¨ k juos §lovinti? Mes turime §lovinti
Diev Ä tokia ms¤ filosofija.
Dr. Singhas: Paprastai, atrad¡s kok£ nors gamtos d¢sn£ mokslininkas pavadina j£ savo vardu.
rŒla Prabhupƒda: Btent. D¢snis egzistuoja gamtoje, bet mokslininkas trok§ta prisiskirti nuopelnus sau.

Gerontologija: kan¦ios prat¡simas
Dr. Singhas: Fakti§kai jie kovoja su gamtos d¢sniais, bet §i kova

teikia jiems pasitenkinim .
rŒla Prabhupƒda: Tai vaiki§kas pasitenkinimas. Tarkim, vaikas

pakrant¢je £sijaut¡s stato sm¢lio pil£. Jam tai teikia d¨iaugsm , bet
tai vaiki§kas d¨iaugsmas. Suaugusiam ¨mogui tokia veikla malonumo neteikia. Materialistai sukr¢ vadinamosios laim¢s, kurios
dabar visi siekia, §ablon . Jie sukr¢ komforto civilizacij , bet ji yra
netikra Ä jie negali sukurti toki¤ s lyg¤, kurios leist¤ jiems vis
83

Keturioliktas skyrius

laik patirti d¨iaugsm . Bet kuri akimirk gali ateiti mirtis, ir tada
visas d¨iaugsmas baigiasi.
Dr. Singhas: Tod¢l jie sako, kad Dievas ne visk jiems dav¢ Ä negalime gyventi am¨inai.
rŒla Prabhupƒda: Bet Jis dav¢ mums visk , kad gal¢tume ramiai
gyventi ir siekti Dievo pa¨inimo. Bet jie nenori pa¨inti Dievo. Prie§ingai, jie daro visk , kad J£ u¨mir§t¤.
Dr. Singhas: ·iandien mokslininkai jau yra sukr¡ atskir mokslo
§ak Ä gerontologij , kuri gilinasi £ tai, kaip prailginti gyvenim .
rŒla Prabhupƒda: Jie tur¢t¤ siekti nutraukti kan¦ias. Pagalvokite, senas ¨mogus ken¦ia d¢l daugyb¢s lig¤, ir staiga mokslininkai randa bd , kaip prat¡sti jo gyvenimo trukm¡ Ä ar jam tai
naudinga?
Dr. Singhas: Btent tai jie ir daro persodindami §ird£.
rŒla Prabhupƒda: Tai nes mon¢! Tegu jie £veikia mirt£ Ä tai bt¤
laim¢jimas. Tegu jie £veikia ligas Ä tai bt¤ laim¢jimas. Bet jie to
negali. Tod¢l a§ sakau, kad visi j¤ tyrimai yra kova u¨ bt£. K‚‰†a
ÀBhagavad-gŒtojeÐ (15.7) ai§kina:
mamaivƒ„o jŒva-loke
jŒva-bhta‹ sanƒtana‹
mana‹-‰a‰‡hƒnŒndriyƒ†i
prak‚ti-sthƒni kar‰ati
ÀS lygoto pasaulio gyvosios esyb¢s yra Ä tai am¨inos fragmentin¢s
Mano dalel¢s. S lygotas gyvenimas ver¦ia jas nuo¨miai grumtis su
§e§iomis jusl¢mis, kuri¤ viena Ä protas.Ð
Mokinys: ·iandien pasaulyje jau trksta naftos.
rŒla Prabhupƒda: Taip, mes sukr¢me civilizacij , kuri priklauso
nuo naftos. Ji pa¨eid¨ia gamtos d¢snius, tod¢l atsiranda naftos trkumas. Pagal gamtos d¢snius, po rudens ateina ¨iema. Mokslininkai negali sustabdyti §io gamtos proceso ir ¨iemos paversti vasara.
Jie mano, kad jie valdo gamt , ir tai yra j¤ klaida. ÀBhagavad-gŒtojeÐ
K‚‰†a sako, kad gyvoji btyb¢ tariasi veikianti pati, ta¦iau i§ ties¤
veikia gamta. Dabar kyla saul¢. Ar mokslininkai gali j neutralizuoti ir sugr ¨inti tams ? O nusileidus tamsai, ar gali v¢l paliepti saulei:
ÀPakilk!Ð
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Jei jie i§ ties¤ nori nugal¢ti gamt , jie turi £veikti gimim , mirt£,
senatv¡ ir ligas. ÀBhagavad-gŒtojeÐ (7.14) K‚‰†a sako:
daivŒ hy e‰ƒ gu†a-mayŒ
mama mƒyƒ duratyayƒ
mƒm eva ye prapadyante
mƒyƒm etƒ„ taranti te
ÀSunku nugal¢ti §i Mano dievi§k energij , kuri sudaro trys
materialios gamtos gunos, bet lengvai j £veikia tie, kurie Man atsiduoda.Ð
Dr. Singhas: Taigi nugal¢ti gamtos d¢snius n¢ra paprasta?
rŒla Prabhupƒda: Materialistams tai ne£manoma. Ta¦iau tam,
kuris atsiduoda K‚‰†ai, tai n¢ra sunku.

Gyvyb¢s r§i¤ §altinis
Dr. Singhas: Mokslininkai teigia, kad vis gyvyb¢s r§i¤ £vairov¡ nul¢m¢ tam tikru evoliucijos proceso momentu besikopijuojant
l steli¤ genams £vykusi ÀklaidaÐ. Paprastai genai kitose kartose
tiksliai atsikartoja, ta¦iau kartais pasitaiko klaid¤, lygiai kaip veikiant spausdinimo ma§inai. Tam tikromis aplinkyb¢mis tos klaidos,
t.y. mutacijos, i§liko ir tod¢l, d¢l skirtum¤ tarp gen¤, susiformavo
£vairios gyvyb¢s r§ys.
rŒla Prabhupƒda: Bet ta ÀklaidaÐ egzistuoja nuo neatmenam¤
laik¤ Ä nesunku £sitikinti, kad £vairios gyvyb¢s r§ys egzistavo
visada. Kai ÀklaidaÐ kartojasi nuolatos, ji jau nebe klaida, o intelekto i§rai§ka.
Dr. Singhas: Ta¦iau, pasak mokslinink¤, jei nebt¤ vykusios mutacijos, visoje visatoje §iandien egzistuot¤ viena gyvyb¢s r§is.
rŒla Prabhupƒda: Ne. Skirtingos gyvyb¢s r§ys turi skirting
lygio intelekt . Skirtingos gyvyb¢s r§ys tam ir reikalingos, kad
bt¤ sudarytos s lygos skirtingam mentalitetui pasireik§ti. ·tai
pavyzd¨iui, mes ¦ia vaik§tin¢jame, bet daugumai ¨moni¤ ne£domu,
k mes kalbame, nes ms¤ mentalitetai skiriasi. Kod¢l egzistuoja §ie
skirtumai?
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Dr. Singhas: Gal tai klaida.
rŒla Prabhupƒda: Tai ne klaida. Tai ¨moni¤ norai. Mirties aki-

mirk jie gaus knus, kurie atitiks j¤ tro§kimus. K‚‰†a ÀBhagavadgŒtojeÐ (8.6) sako:
ya„ ya„ vƒpi smaran bhƒva„
tyajaty ante kalevaram
ta„ tam evaiti kaunteya
sadƒ tad-bhƒva-bhƒvita‹
ÀKok£ bties bv£ atsimins paliekantis kn ¨mogus, o Kunti snau,
£ tok£ jis btinai ir pateks.Ð Gamta suteiks jums kn , ir koks jis bus,
priklauso ne nuo js¤, o nuo gamtos, kuri veikia pagal Dievo vali .
Dr. Singhas: Ta¦iau, atrodo, mokslas turi £rodym¤, kad skirtingos
gyvyb¢s r§ys atsiranda d¢l £vykstan¦i¤ klaid¤.
rŒla Prabhupƒda: Tai j¤ klaida! Gamtos d¢sniai funkcionuoja be
klaid¤. Traukini¤ vagonuose bna pirmos, antros ir tre¦ios klas¢s
vietos. Jei nusipirksite tre¦ios klas¢s biliet , bet nety¦ia nueisite £
pirmos klas¢s viet , jums niekas neleis jos u¨imti. Skirting¤ klasi¤
viet¤ egzistavimas n¢ra klaida. Jos buvo i§anksto numatytos. Tai
js¤ klaida, kad nu¢jote ne £ savo viet . Dievas toks apdairus, kad
¨ino, kokios klaidos £vyks, ir pagal padarytas klaidas js gaunate atitinkam kn : À·tai pra§ome ¦ia Ä knas paruo§tasÐ. Egzistuoja 8 400 000 gyvyb¢s r§i¤, ir gamta juos skirsto pagal tobulus
matematinius skai¦iavimus. Kai vyriausyb¢ stato miest , ji planuoja kal¢jim , nors miestas dar ir nepastatytas, nes ¨ino, kad atsiras
ne vienas nusikalt¢lis. Klysta ne vyriausyb¢. Klysta nusikalt¢liai.
Kadangi nusikalt¢liai £vykdo nusikaltimus, jie patenka £ kal¢jim .
Tai j¤ klaida. Gamtoje n¢ra klaid¤. K‚‰†a sako:
mayƒdhyak‰e†a prak‚ti‹
syate sacarƒcaram
hetunƒnena kaunteya
jagad viparivartate
ÀMateriali gamta viena i§ Mano energij¤ Ä juda Man pri¨irint, o
Kunti snau, ir sukuria judan¦ias bei nejudan¦ias btybes.Ð (ÀBhagavad-gŒtƒÐ 9.10) Gamtos veikl pri¨iri Vie§pats K‚‰†a Ä kaip
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gamta gali klysti? Tai mes klystame, nes mus veikia iliuzija, ms¤
jusl¢s yra netobulos ir mes turime polink£ £ apgaul¡. Toks yra skirtumas tarp Dievo ir ¨mogaus. Dievui nebdingas netobulumas. Jo
jusl¢s yra tobulos.

Patenkinti gyvnai
Dr. Wolf-Rottkay: Kadangi ms¤ jusl¢s netobulos, tai, ¨inoma, ir

technologiniai jusli¤ ÀstiprintuvaiÐ yra netobuli.
Dr. Singhas: Netobuli tur¢t¤ bti ir mikroskopai, kuri¤ pagalba

mes tyrin¢jame mikropasaul£.
rŒla Prabhupƒda: Materiali btis rei§kia netobul

bt£. Jei js
kuriate vadovaudamiesi netobulomis ¨iniomis ir netobulomis jusl¢mis, kad ir k sukurtum¢te, tai bus netobula.
Dr. Singhas: Net jei mokslininkams pavykt¤ sukurti tobul mikroskop , jie naudot¤si juo netobulomis jusl¢mis.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Teisingai. Tod¢l ir darome i§vad , kad
viskas, k kalba mokslininkai, yra netobula.
Dr. Singhas: Bet, jie atrodo savimi patenkinti.
rŒla Prabhupƒda: Asilas taip pat yra savimi patenkintas. Jis patenkintas, kad velka skalb¢jo na§t . Visi yra patenkinti Ä netgi kirm¢l¢
m¢§le. Taip veikia gamtos d¢sniai.
Dr. Wolf-Rottkay: Ir skurd¨ius did¨iuojasi savo skatiku.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Indijoje da¨nai galima pamatyti vos besivelkan¦ius i§ bado §unis. Bet tik pamat¡ kalyt¡, jie puola tenkinti savo lytin£ instinkt ir dreba i§ pasitenkinimo. ·uo vos gyvas i§
bado, bet yra patenkintas, nes gali kergtis.
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Kaip i§vysti Diev savo akimis
Mokinys: Pastaruosius §imt penkiasde§imt met¤ viena svarbiau-

si¤ problem¤ Vakar¤ teologams buvo proto ir tik¢jimo santykis. Jie
steng¢si suprasti tik¢jim remdamiesi protu, ta¦iau jiems nepavyko nustatyti, kaip m stymo geb¢jimai susij¡ su tik¢jimu. Kai kurie
i§ j¤ tiki Diev , ta¦iau protas jiems ku¨da, kad Dievo n¢ra. Pavyzd¨iui, jie £rodin¢t¤, kad aukojant prasad Vie§pa¦iui, vien tik¢jimas
mus ver¦ia manyti, jog Vie§pats priima prasad , nes patys mes Jo
nematome.
rŒla Prabhupƒda: Jie nemato, o a§ matau. A§ regiu Diev , tod¢l ir
aukoju jam prasad . Jei jie nemato Dievo, tegul ateina pas mane, ir a§
atversiu jiems akis. Jie yra apak¡ nuo kataraktos, tod¢l mano pareiga atlikti operacij , kad jie prareg¢t¤. Toks ms¤ metodas.
Mokinys: Mokslininku teigimu, visuotinai pripa¨intas objektyvumo kriterijus yra tiesioginis juslinis suvokimas.
rŒla Prabhupƒda : ¸inoma, pa¨indami aplinkin£ pasaul£ galime
remtis jusliniu suvokimu, ta¦iau tai labai netobulas metodas. Moks88
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lininkai mato sm¢l£, bet ar jie suvokia kas j£ sukr¢? ·tai sm¢lis,
§tai jra Ä juos mes matome tiesiogiai. Bet ar tiesioginis suvokimas
pad¢s mums pa¨inti sm¢lio ir jros atsiradimo §altin£?
Mokinys: Mokslininkai teigia, kad, jei sm¢l£ ir jr sukr¢ Dievas,
mes tur¢tume J£ matyti lygiai kaip matome sm¢l£ ir jr .
rŒla Prabhupƒda: Taip, jie gali i§vysti Diev , ta¦iau tam reikalinga geba reg¢ti. Dabar jie akli. Tod¢l vis¤ pirm jiems btina ateiti
pas mane gydytis. ·astros skelbia, kad norint pa¨inti Diev btina
i§eiti gydymo kurs pas guru. Ar gali neregys pamatyti Diev ?
Mokinys: Ta¦iau geba reg¢ti Diev yra antgamtin¢ savyb¢, o mokslininkai remiasi tik £prastine reg¢jimo galia.
rŒla Prabhupƒda: Viskas yra antgamti§ka. Pavyzd¨iui, jums
atrodo, kad giedrame danguje nieko n¢ra, kad jis tu§¦ias, ta¦iau
akys jus apgauna. Danguje yra nesuskaitoma daugyb¢ planet¤,
kuri¤ js nematote, nes js¤ reg¢jimas ribotas. Kadangi js¤ reg¢jimo galios ribotos, jums belieka patik¢ti mano ¨od¨iu, kad danguje
yra milijonai ¨vaig¨d¨i¤. Argi tod¢l, kad js nematote ¨vaig¨d¨i¤,
kosmin¢ erdv¢ yra tu§¦ia!? Ne. Js taip manote tik tod¢l, kad turite
netobulas jusles.
Mokinys: Mokslininkai pripa¨£sta, kad i§mano ne visk , ta¦iau sako
tik£ tik tuo, k mato savo akimis.
rŒla Prabhupƒda: Jei jie yra nei§man¢liai, tai jiems vert¢t¤ kreiptis ¨ini¤ £ t , kuris pa¨ino ties .
Mokinys: Jie gali paprie§tarauti: ÀO kas, jei mums sakoma netiesa?Ð
rŒla Prabhupƒda: Tai jau j¤ b¢da. Kadangi netobulos jusl¢s neleid¨ia jiems pa¨inti Dievo, jie turi i§girsti ties i§ dvasios autoriteto lp¤. Toks yra pa¨inimo metodas. Jei jie kreipiasi ne £ i§manant£
¨mog¤, o £ apgavik , tai j¤ b¢da. Ta¦iau, kaip sakiau, tuo atveju, kai
jusl¢s negali pad¢ti, btina kreiptis £ i§manant£ ¨mog¤ ir i§ jo lp¤
i§girsti ties .

Ateizmo aklaviet¢
Dr. Singhas: Did¨iausia b¢da yra ta, kad, kai ateist¤ yra daugiau

negu vienas, £rodyti Dievo buvimo jiems ne£manoma.
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rŒla Prabhupƒda: Ateistai yra papras¦iausi nedor¢liai. Kalb¢kime
su tais, kurie dar neprarado geb¢jimo m styti. Visk , kas egzistuoja,
ka¨kas sukr¢: ka¨kas sukr¢ ir sm¢l£, ir vanden£, ir dang¤. K‚‰†os
s mon¢ Ä tai to Àka¨koÐ ie§kojim¤ metodas.
Dr. Singhas: Mokslininkai reikalaus, kad parodytume J£, kad bestume £ J£ pir§tu.
rŒla Prabhupƒda: O a§ jiems atsakysiu: ÀA§ jums J£ parodysiu,
bet pirma jums reikia pasimokytiÐ. Js turite parengti savo akis,
kad gal¢tum¢te J£ i§vysti. Jei neregys nenori eiti pas gydytoj , kaip
jis gali i§gyti ir prareg¢ti? Btina i§eiti gydymo kurs . Taip skelbia
§astr¤ priesakas.
Mokinys: Kad ¨engtum tok£ ¨ingsn£, reikalingas tik¢jimas.
rŒla Prabhupƒda: Taip, ta¦iau ne aklas tik¢jimas Ä tik¢jimas turi
bti prakti§kas. Norint ko nors i§mokti, reikia kreiptis £ savo srities
specialist . Toks tik¢jimas n¢ra aklas, jis Ä prakti§kas. Savaranki§kai
js nieko dorai nei§moksite.
Mokinys: Jei ¨mogus nuo§ird¨iai ie§ko, ar jis btinai sutiks tikr
guru?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Guru-k‚‰†a-prasƒde pƒya bhakti-latƒ-bŒja.
K‚‰†a gldi mumyse, ir jei Jis mato, kad js¤ ie§kojimai nuo§irds,
jis nukreips jus pas tinkam ¨mog¤.
Mokinys: O jei js nesate iki galo nuo§irdus, £ mokytojus gausite
apgavik ?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Jei norite bti apgautas, K‚‰†a nukreips
jus pas apgavik . K‚‰†os intelektas nepranokstamas. Jei js apgavikas, Jis jus lengvai apsuks aplink pir§t . Bet jei js nuo§ird¨iai ie§kote, Jis jums nurodys teising keli . ÀBhagavad-gŒtojeÐ (15.15) K‚‰†a
sako: sarvasya cƒha„ h‚di sannivi‰‡o matta‹ sm‚tir j ƒnamapohana„ ca:
ÀA§ esu vis¤ §irdyse, i§ Man¡s ateina atmintis, ¨inojimas ir u¨mar§tisÐ. K‚‰†a ¦ia kalba ir apie atmint£, ir apie u¨mar§t£. Jei js apgavikas, K‚‰†a £kr¢s jums proto, kad u¨mir§tum¢te J£ visiems laikams.
Mokinys: Bet §iuo metu viskas yra ateist¤ rankose, jie yra dominuojanti visuomen¢s j¢ga.
rŒla Prabhupƒda: U¨tenka vieno mayos spyrio ir po akimirkos i§
j¤ dominavimo neliks n¢ kvapo. ·tai kas yra maya. Ateistai yra visi§koje mayos, iliuzijos vald¨ioje, ta¦iau d¢l jos £takos ateistai mano,
kad yra laisvi.
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moghƒƒ mogha-karmƒ†o
mogha j ƒnƒvicetasa‹
rƒk‰asŒm ƒsurŒ„ caiva
prak‚ti„ mohinŒ„ ritƒ‹
ÀTokie paklyd¡ ¨mon¢s susi¨avi demoni§ka, ateistine pasul¢¨ira.
¸lunga paklyd¢li¤ viltys i§sivaduoti, nieko neduoda karmin¢ veikla
ir niekais virsta pastangos gilinti ¨inojim .Ð (ÀBhagavad-gŒtaÐ 9.12)
Ateistai yra pasiklyd¡, tod¢l j¤ viltims nelemta i§sipildyti. Taip skelbia ÀBhagavad-gŒtaÐ ir taip vyksta i§ tikr¤j¤. Fiasko patyr¢ visi j¤
grandioziniai planai, pavyzd¨iui, i§silaipinimo m¢nulyje projektas,
nepaisant to, jie skelbiasi gal£ pavergti gamt .
Dr. Singhas: Jau pats laikas atsikvo§¢ti, bet jie to nenori.
rŒla Prabhupƒda: Vadinasi, jie yra papras¦iausi nedor¢liai.

Mokslininkai dr siai ¨engia £ pragar
rŒla Prabhupƒda: Protingas ¨mogus £siklausys £ ger

patarim ,
bet nenaud¢lis numos £ j£ ranka. Yra tokia istorija apie gars¤ poet
Kalidas , kuris, beje, buvo baisus niek§elis. Kart Kalidasa s¢d¢jo
ant med¨io §akos ir j pjov¢. Pro §al£ ¢j¡s ¨mogus jo paklaus¢: ÀKam
pjauni §ak ? Juk nukrisiÐ. ÀNenukrisiu,Ð Ä atsak¢ Kalidasa. Bet
nupjov¡s §ak jis nukrito. Istorijos moralas Ä Kalidasa buvo nenaud¢lis, nes nepaklaus¢ gero patarimo. Vadinamoji mokslo pa¨anga Ä
tai tiesus kelias £ pragar . Bet mokslininkai nenori gird¢ti, kai jiems
tai sakoma. Tod¢l jie yra nenaud¢liai. Nenaud¢liai sukuria plan , o
kai jis ¨lunga, jie kuria kit . ¸lugus vienam planui jie imasi kurti
nauj . Bet kai mes bandome jiems paai§kinti, kad visi j¤ materialistiniai planai pasmerkti nes¢kmei, kad jie yra niekam tik¡, jie
tik numoja ranka. Niek§¤ niek§ai. Nenaud¢lis be perstojo kramto
tai, kas jau buvo sukramtyta. Namuose, gatv¢je, naktiniame klube,
teatre Ä kad ir kur jis bt¤ Ä vienintelis malonumas jam yra seksas
vienokia ar kitokia forma.
Mokinys: rŒla Prabhupƒda, galima pasakyti, kad tai savoti§ka
dr sa.
rŒla Prabhupƒda: Taip, galima taip pasakyti, bet toji dr sa yra j¤
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niek§yb¢s pasirei§kimas. Jie dr siai ¨engia £ pragar , §tai ir viskas.
Kart vienas ¨mogus vijosi kit . Persekiotojas §auk¢: ÀKod¢l b¢gi?
Bijai?Ð, o b¢gantysis atsak¢: ÀNebijau. O kod¢l tur¢¦iau neb¢gti?
Kam man sustoti?Ð
Lygiai taip u¨kiet¢j¡s materialistas ¨ygiuoja £ pragar . ÀKod¢l
tur¢¦iau liautis dar¡s nuod¢mes? A§ dr siai priimu bet kokius padarinius.Ð
Dr. Singhas: Jie i§sikraust¢ i§ proto.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Vedose sakoma, kad i§prot¢j¡s ar dvasi¤
aps¢stas ¨mogus kalba niekus. Materijos veikiamas ¨mogus taip pat
yra beprotis. Jis taip pat kalba niekus. Mokslininkai nei§mano savo
srities, bet meistri§kai apgaudin¢ja ¨mones ir ¨ongliruoja ¨od¨iais.

Mistin¢ televizija
Dr. Singhas: ·iandien jie turi tai, ko anks¦iau netur¢jo: telefonus,
televizij , l¢ktuvus, raketas ir daugyb¡ kit¤ i§radim¤.
rŒla Prabhupƒda: Bet egzistuoja geresni telefonai, apie kuriuos jie
apskritai n¢ra gird¢j¡. ÀBhagavad-gŒtojeÐ j¤ veikim pademonstravo Sanjaya, smulkiai nupasakodamas Dhritatarashtrai Kuruk§etros
m§io eig , nors jie buvo toli nuo £vyki¤ vietos. Sanjayos reg¢jimo galia pranoko net telefono galimybes. Tai buvo mistin¢ televizija, televizija, veikianti §irdyje. Jis s¢d¢jo kambaryje, buvusiame toli
nuo m§io lauko, ir reg¢jo visk , kas vyko m§io lauke. ÀBhagavadgŒtojeÐ Dhritarashtra klausia Sanjayos: ÀKaip sekasi mano snums
ir sn¢nams? K jie veikia?Ð Sanjaya pasakoja, kaip Dhruyadhana prieina prie Dronacaryos, k Dronacarya sako, k jam atsako
Duryodhana ir t.t. ·ie £vykiai vyko labai toli ir paprastomis akimis
pamatyti j¤ nebuvo £manoma, ta¦iau Sanjaya nupasakojo juos, nes
tur¢jo mistini¤ gali¤. ·tai kur tikrasis mokslas!
Dr. Singhas: Kai kurie mokslininkai tvirtina, kad mes patobulinome gamt Ä i§radome plastmas¡ ir vaistus.
rŒla Prabhupƒda: Ved¤ laikais ¨mon¢s valg¢ i§ sidabro ir aukso
ind¤, bet mokslininkai pagerino gyvenim Ä sukr¢ l¢k§tes i§ plastmas¢s [juokiasi].
Dr. Singhas: Plastmas¢ tampa rimta problema, nes niekas ne¨ino,
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kaip j sunaikinti. Plastmas¢s n¢ra kaip sunaikinti, o jos gamini¤ vis
daug¢ja.

Geriausias £rodymas
Dr. Wolf-Rottkay: Materialistai bt¤ s ¨iningesni, jei sakyt¤, kad

nenori skirtis su savo fantazij¤ pasauliu, kad nori ir toliau siekti
juslini¤ malonum¤ pasitelk¡ £ pagalb vis savo technik . Ta¦iau
jie nepripa¨£sta, kad j¤ bandymai patirti malonum visada baigiasi
nes¢kme.
rŒla Prabhupƒda: Tai geriausias j¤ kvailumo £rodymas. Gal¤ gale
jie vis tiek tur¢s tai pripa¨inti.
Dr. Wolf-Rottkay: Ta¦iau jie sako: ÀPam¢gink dar kart !Ð
rŒla Prabhupƒda: Ar tai i§eitis? ³sivaizduokit, kad js nieko nematote, nes ken¦iate nuo kataraktos, bet atkakliai bandote prareg¢ti.
Argi tokiu bdu galima atsikratyti kataraktos? Ne. Taip js niekada nepasveiksite. Btina kreiptis £ chirurg . Jis atliks operacij ir
js atgausite reg¢jim . Atkakliai bandydamas pamatyti §vies , js
neprareg¢site.
Dr. Wolf-Rottkay: Btent to, kad visos j¤ pastangos pa¨inti ties
materialistinio mokslo metodais yra berg¨d¨ios, jie ir nenori pripa¨inti.
rŒla Prabhupƒda: Jie yra tiesiog kvailiai. Nepaklausys gero patarimo. Jei duosite ger patarim niek§eliui jis supyks Ä ims §nyp§ti kaip gyvat¢. Tarkim, js parsine§ate gyvate namo ir sakote jai:
ÀGyvenk su manimi. A§ tave kasdien maitinsiu pienu ir bananais.
Gyvat¢ bus patenkinta, bet nuo to jai tik padaug¢s nuod¤ ir vien
gra¨i dien js su§uksite: ÀAi!Ð (imituoja ¨mog¤, kuriam £g¢l¢
gyvat¢).
Dr. Wolf-Rottkay: Bet mokslininkai niekada nepraranda vilties.
rŒla Prabhupƒda: J¤ planai nuolat ¨lunga, bet jie vis tiek gyvena
viltimi.
Mokinys: rŒla Prabhupƒda, vienas bibliotekininkas reikalavo i§
man¡s £rodym¤, kad ÀBhagavad-gŒtaiÐ penki tkstan¦iai met¤. Jis
nor¢jo savo akimis pamatyti original , para§yt prie§ penkis tkstantme¦ius.
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rŒla Prabhupƒda: ³sivaizduokite, kad a§ £einu £ tams¤ kambar£
ir sakau jame tnan¦iam ¨mogui: ÀSaul¢ patek¢jo. I§eik £ lauk !Ð
O jis man: À³rodyk, kad lauke §viesu. Pirma tu man £rodyk, tada
a§ i§eisiu.Ð A§ galiu jo maldauti: ÀTu tik i§eik ir pats pamatysi!Ð
Bet jei jis pats nei§eis pasi¨ir¢ti ir lauks £rodym¤, jis tuo niekad
ne£sitikins. Svarbu ne tai, kiek knygai met¤ Ä penki ar de§imt tkstan¦i¤, Ä svarbu ¨inoti, kas joje para§yta. Jeigu perskaitysite ÀBhagavad-gŒt Ð, jums atsivers viskas. Eikite ir patys £sitikinkite. ·tai kur
geriausias £rodymas.
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K rei§kia bti Auk§¦iausiuoju
rŒla Prabhupƒda: Kaip yra suvokiama auk§¦iausioji vald¨ia §iame
materialiajame pasaulyje? Kod¢l prezident Nikson pripa¨£state
auk§¦iausiu asmeniu js¤ valstyb¢je?
Dr. Singhas: Tod¢l, kad jo rankose yra vald¨ia.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Bet kod¢l jis laikomas auk§¦iausiu asmeniu valstyb¢je? Tod¢l, kad bdamas auk§¦iausias valstyb¢s tarnautojas jis gauna did¨iausi alg , jam sukurtos geriausios s lygos ir jo
¨odis yra lemiamas.
Dr. Singhas: Jis moka £tikinti kitus.
rŒla Prabhupƒda: Ne. Js galite su juo nesutikti, bet jis Ä auk§¦iausias asmuo, tod¢l js privalote vykdyti jo nurodymus. Tokia
jo pad¢tis. Visi§kai nesvarbu, ar js pripa¨£state jo autoritet , ar
jo nepripa¨£state. Tokia yra s vokos Àauk§¦iausiasisÐ prasm¢, argi
ne taip? Ved¤ literatroje ra§oma, kad laimingas yra tas, kuris turi
auk§¦iausiojo savybi¤. Vadinasi, laimingiausias yra Dievas. Lak‰mŒsahasra-ata-sambhrama-sevyamƒnam : ÀJam tarnauja §imtai tkstan¦i¤ s¢km¢s deivi¤ lak§miÐ (ÀBrahma-sa„hitƒÐ 5.29). ¶ia, ¸em¢je,
mes maldaujame s¢km¢s deiv¢s bent menkiausio prielankumo
¨enklo. O §tai K‚‰† be paliovos garbina tkstan¦iai s¢km¢s deivi¤.
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Dr. Singhas: Ne£sivaizduojama, kad kam nors gal¢t¤ nusi§ypsoti

tokia s¢km¢.
rŒla Prabhupƒda: Taip. Neveltui apie K‚‰† sakoma, kad Jis yra
nesuvokiamas Ä acintya. Mes net negalime £sivaizduoti, koks K‚‰†a
didis ir kokia s¢km¢ J£ supa. Acintya rei§kia Àtai, kas ne£sivaizduojamaÐ. Mes matome tik dalel¡ Dievo turt¤ Ä Jo materiali j bt£, kuri
tik i§ dalies atspindi Dievo galyb¡. Auk§¦iausiasis Dievo Asmuo
turi daugyb¡ gali¤. Jo valioje ir ¨emiausios, ir auk§¦iausios energijos. ÀBhagavad-gŒtojeÐ (7.4) K‚‰†a skelbia:

bhmir ƒpo 'nalo vƒyu‹
kha„ mano buddhir eva ca
aha…kƒra itŒya„ me
bhinnƒ prak‚tir a‰‡adhƒ
À¸em¢, vanduo, ugnis, oras, eteris (erdv¢), protas, intelektas ir
netikras ÀegoÐ Ä visi §ie a§tuoni pradmenys sudaro Mano atsietas
materialias energijas.Ð Kitame ÀBhagavad-gŒtosÐ posme K‚‰†a apibdina savo auk§¦iausi j energij (para prakrti), i§ kurios sukurtas
dvasinis pasaulis. Jeigu ¨emesnioji, materiali energija gali sukurti
tok£ stebukling pasaul£, £sivaizduokite, koks didingas ir stebuklingas yra dvasinis pasaulis. ·tai k rei§kia ÀAuk§¦iausiasisÐ.

Yogos gali¤ paslaptys
Hrdayananada dasa Gosvamis: O ar dvasiniame pasaulyje egzistuoja tokia pati gyvyb¢s form¤ £vairov¢, kuri mes matome ¨em¢je?
rŒla Prabhupƒda: Taip. Ma¨a to, jei ¨emesnioji energija gimdo
toki nepaprast gyvyb¢s form¤ £vairov¡, £sivaizduokite, kokia stebuklinga auk§tesni¤j¤ gyvyb¢s form¤ £vairov¢ egzistuoja dvasiniame pasaulyje! Net §ioje materialioje visatoje kai kuri¤ planet¤
gyventojai pagal savo i§sivystymo lyg£ gerokai pranoksta kit¤ planet¤ gyventojus. Pavyzd¨iui, ¸em¢je siekdami nepaprast¤ gali¤
¨mon¢s praktikuoja mistin¡ yog , o Siddhalokos planetos gyventojai turi nepaprastas yogos galias nuo gimimo. ¸em¢je £gimt geb¢jim skraidyti turi pauk§¦iai, o ¨mon¢s gali skraidyti tik brangiai
kainuojan¦iais orlaiviais. O §tai Siddhalokos gyventojai skraido i§
96

·e§ioliktas rytinis pasivaik§¦iojimas

vienos planetos £ kit nesinaudodami mechaniniais £taisais. Jiems
tereikia u¨sinor¢ti. Net ir ¸em¢je dar gyvena yogai, kurie ryte gali
i§simaudyti i§syk keturiose vietose Ä D¨aganatha Puryje, Rame§vare, Hardvare ir Dvarakoje 22. Vienas toks yogas, mano t¢vo draugas, da¨nai apsilankydavo pas mano t¢v Kalkutoje. Jis pasakojo,
kad jam tereikia atsis¢sti ir prisiliesti prie savo guru, ir per dvi
minutes jis atsiduria Kalkutoje ir Dvarakoje. Tokia yogos galia. Ar
gali su ja lygintis §iuolaikiniai l¢ktuvai? Durvasa Munis apkeliavo
vis visat ir nusigavo £ Vaikunth 23 vos per vienerius metus.
Pagal §iuolaikinius skai¦iavimus kai kurios ms¤ visatos planetos
yra nutolusios nuo ¨em¢s daugiau nei per keturiasde§imt tkstan¦i¤ §viesme¦i¤ 24. Tai rei§kia, kad norint £ jas nukeliauti prireikt¤ keturiasde§imt tkstan¦i¤ met¤ skrendant §viesos grei¦iu. Net
jei ¨mon¢s tur¢t¤ reikiamas priemones, koks astronautas i§gyvens
keturiasde§imt tkstan¦i¤ met¤? Kuo gi jie taip did¨iuojasi?
Dr. Singhas: Mokslininkai kalba apie teorines galimybes sukurti
erdv¢laiv£, skriesiant£ §viesos grei¦iu.
rŒla Prabhupƒda: Tai papras¦iausia apgavyst¢. Jie tik kalba, bet
niekada to nesugeb¢s padaryti.

Ved¤ kosmologija
rŒla Prabhupƒda: Yra daugyb¢ nematom¤ planet¤ ir ¨vaig¨d¨i¤.
Pavyzd¨iui, kai Rahu planeta praskrieja pro Saul¡ ir M¢nul£, £vyksta u¨temimas. Ta¦iau mokslininkai ai§kina u¨temim kitaip. I§
tikr¤j¤, u¨temimus sukelia Rahu planeta. Yra nema¨ai gin¦ytin¤
dalyk¤, susijusi¤ su §iuolaikinio mokslo teorija, ai§kinan¦ia u¨temimo rei§kin£. Remiantis Ved¤ informacija §i teorija yra klaidinga.
Dr. Singhas: Ta¦iau mokslininkai teigia, kad jie gali savo teorijas
pagr£sti £rodymais.
rŒla Prabhupƒda: Jie teigia, kad mokslas gal£ £rodyti visk . Visi§ka nes mon¢. Mokslininkas i§mano visk , tik ne¨ino, kas yra jis
pats. Jis to ne¨ino. Kod¢l jis mir§ta? To jis irgi ne¨ino. ·tai ir visas jo
i§manymas.
Dr. Singhas: Jie gali padaryti visatos, £vairi¤ planet¤ ir m¢nulio
modelius.
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rŒla Prabhupƒda: Jei jie gali padaryti modelius, tegul pagamina
Saul¢s kopij Ä sutaupyt¤ elektros energijos. Tie suk¦iai daug kalba,
bet nieko nedaro. Jeigu jie gali pagaminti visatos model£, tegul
pagamina giganti§k Saul¢s model£ Ä jis gal¢t¤ §viesti tamsiomis
naktimis ir mums nereik¢t¤ i§leisti tiek pinig¤ elektros energijai.
Bet jie to negali. Jie §vaistosi skambiais ¨od¨iais tik tam, kad i§viliot¤ pinig¤ i§ mokes¦i¤ mok¢toj¤. Jei, kaip teigia mokslininkai, jie
¨ino, i§ ko sudarytas M¢nulis ir Saul¢, tegul pagamina j¤ kopijas!
Tegul jie padaro dirbtin¡ saul¡, kad £ rag su§al¡ Islandijos ir Grenlandijos ¨mon¢s gal¢t¤ pasi§ildyti jos spinduliuose!

Dievas n¢ra niekis
rŒla Prabhupƒda: Vie§pats Caitanya Mahaprabhu pasakojo apie

cintamani brangakmen£, kuris sukuria daug kit¤ brangakmeni¤, bet
pats i§lieka nepakit¡s.
o„ pr†am ada‹ pr†am ida„
pr†ƒt pr†am udacyate
pr†asya pr†am ƒdƒya
pr†am evƒvai‰yate
(ÀrŒ œopani‰adÐ, £¨angin¢ malda)
Svarbiausia §io posmo mintis ta, kad viskas kyla i§ Dievo
Asmens, ta¦iau Jis Pats yra nei§senkamas. ¶ia, ¸em¢je, baigiasi
naftos atsargos, ir tai tampa gr¢sminga problema, ta¦iau Saul¢ tebe§vie¦ia ir §vies nesuskaitom daugyb¡ met¤. K‚‰†a gali sukurti
milijonus sauli¤. I§ tikr¤j¤ Jis jas jau sukr¢, bet Jo galyb¢ d¢l to n¢
kiek nesumenko. Jis neprarado nieko. Tokia yra Dievo ir auk§¦iausiosios Dievo galios (acintya-akti) savyb¢.
Vien dien mes turime santaup¤, o kita dien , jei jas i§leid¨iame, ms¤ s skaitoje Ä nulis. ³vairaus plauko nenaud¢liai £rodin¢ja, kad auk§¦iausia tiesa yra niekis Ä sunyavada. Jie nesupranta, kad
Dievas jokiu bdu n¢ra niekis, kad Jis visada yra teigiamas dydis.
Turime ai§kiai suprasti, kas yra Dievas. Teologai tur¢t¤ semtis ¨ini¤
apie Diev i§ Ved¤ literatros ir nesileisti klaidinami kvaili¤ bei
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nenaud¢li¤. Ved¤ literatroje apra§omas Dievas ir Jo nei§senkan¦ios energijos. Ms¤ energija i§senka, o Dievo energija Ä ne. Tuo
mes skiriam¢s nuo Dievo. A§ negaliu greitai vaik§¦ioti ir daryti
daugelio kit¤ dalyk¤, kuriuos nesunkiai atlieka jaunas ¨mogus, nes
mano jaunatvi§ka energija jau i§seko, bet Dievas yra jaunas am¨inai. Advaitam acyutam anƒdim ananta-rpam ƒdya„ purƒ†a-puru‰a„
nava-yauvana„ ca: ÀK‚‰†a, Auk§¦iausiasis Dievo Asmuo, yra absoliutas, nepa¨eid¨iamas, bepradis. K‚‰†a yra i§siskleid¡s £ nesuskaitom daugyb¡ £vairi¤ pavidal¤. Jis yra pirmapradis asmuo, vis¤
seniausias, bet spinduliuoja am¨ina jaunysteÐ (ÀBrahma-sa„hitƒÐ
5.33). Be to, K‚‰†a sako ÀBhagavad-gŒtojeÐ: Œvara‹ sarva-bhtƒnƒ„
h‚d-dee 'rjuna ti‰‡hati: ÀAuk§¦iausiasis Vie§pats gldi vis¤ §irdyseÐ. Jis gldi ir kiekviename atome. Nepaisant to, Jis yra nedalomas
vienas. Toks yra Dievas. Jis Ä advaita, t.y. Jam nebdingas dualizmas. Jis yra ir mano, ir js¤ §irdyse. Jis yra vienas. Dievas Ä visaapimantis, Jis yra visur ir sykiu Jis lokalizuotas vienoje vietoje. Jis yra
vienas.

Absoliuti K‚‰†os meil¢s prigimtis
Dr. Singhas: rŒla Prabhupƒda, kai kurie Vakar¤ teologai ra§o, kad

Dievas yra meil¢.
rŒla Prabhupƒda: Dievas yra viskas. Kod¢l jie i§skiria tik vien i§

Jo aspekt¤ ? Viskas yra Dievas, nes Dievas Ä absoliutas. Jo meil¢ ir Jo
neapykanta yra viena ir tas pat. Materialiame pasaulyje mes skiriame meil¡ ir neapykant . Bet tarp Dievo neapykantos ir Dievo meil¢s
n¢ra jokio skirtumo. Neveltui Jis vadinamas acintya, nesuvokiamu.
Dievo meil¢ gop¢ms 25 ir Jo neapykanta Kamsai 26 dav¢ t pat£
rezultat . Ir Kamsa ir gop¢s pateko £ dvasin£ pasaul£. Putana ketino
nunuodyti K‚‰† , o motina Ja§oda steng¢si apsaugoti ma¨ j£ i§dyk¢l£ nuo vis¤ nelaimi¤. Kitaip sakant, Ja§oda ir Putana yra visi§kos
prie§ingyb¢s, ta¦iau abi jos pasiek¢ t pat£ rezultat . K‚‰†a svarst¢
taip: ÀPutana maitino mane savo pienu, tod¢l ji yra mano motina.
Ji turi gauti tai, k ir Ja§odaÐ. Tokia absoliuti K‚‰†os meil¢s ir neapykantos prigimtis. Ji neturi nieko bendra su s lyginiu pasauliu,
kuriame gyvename mes.
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vadanti tat tattva-vidas
tattva„ yaj j ƒnamadvayam
brahmeti paramƒtmeti
bhagavƒn iti abdyate
ÀAbsoliu¦i Ties pa¨in¡ mokyti transcententalistai vadina §i
nedvejybin¡ substancij Brahmanu, Paramatma arba BhagavanuÐ
(ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ 1.2.11). Dievas turi beasmen£, visaapimant£ Brahmano aspekt ir lokalizuot j£ Paramatmos aspekt , bet sykiu
Jis yra Bhagavanas Ä pirmapradis, transcendentinis asmuo. ·ie trys
aspektai vienu metu sudaro vienyb¡ ir skirtyb¡. Tokia Dievo prigimtis, Jis yra Ä acintya-bhedƒbheda-tattva Ä vienyb¢ ir skirtyb¢ vienu
metu. Pa¨inusieji personal¤ Paramatmos aspekt lygia greta pa¨£sta
ir Brahman bei Paramatm . Visi §ie aspektai yra K‚‰†a, ta¦iau tarp
j¤ egzistuoja skirtumai. Jie vienu metu sudaro vienyb¡ ir skirtyb¡.

Semtis ¨ini¤ i§ mokyto ¨mogaus
Dr. Singhas: rŒla Prabhupƒda, daugeliui ¨moni¤ Dievo egzistavimo id¢ja yra nepriimtina.
rŒla Prabhupƒda: Jie serga, bet gydytis nenori. Jei jie nenori gydytis, tai j¤ b¢dos. Jei ¨mogus nenori £sis moninti K‚‰†os, Dievo Ä
jis beprotis. Bdamas iliuzin¢s, ¨emesniosios materialios energijos
vald¨ioje, jis kalba niekus tarsi bt¤ aps¢stas dvasi¤. ¸ini¤ btina
kreiptis £ mokyt asmen£. Tok£ asmen£, guru, btina surasti, o j£
suradus patik¢ti savo siel jo globai, klausin¢ti jo ir bes lygi§kai
pasitik¢ti jo ¨od¨iais. Toks yra Dievo pa¨inimo kelias. Pirma reikia
surasti guru, o suradus guru pelnyti jo prielankum tarnyste ir
nuolankumu. Tada guru paai§kins visk . ÀBhagavad-gŒtojeÐ (4.34)
K‚‰†a skelbia:

tad viddhi pra†ipƒtena
paripranena sevayƒ
upadek‰yanti te j ƒna„
j ƒninastattva-darina‹
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ÀPasistenk su¨inoti ties i§ dvasinio mokytojo. Nuolankiai jo teiraukis ir jam tarnauk. Save suvokusios sielos gali suteikti tau ¨ini¤, nes
jos regi ties .Ð
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Dr. Abrahamas T. Kovoor'as Ä Racionalist¤ asociacijos ·ri Lankos
skyriaus pirmininkas. Svarbiausias §itos organizacijos sukrimo
tikslas Ä paneigti Dievo ir sielos buvim . 1977 m. rugpj¦io 14 d.
Kolombe (·ri Lanka) i§einantis laikra§tis ÀSunday TimesÐ paskelb¢
dr. Kovoor'o straipsn£ ÀAr yra gyvenimas po mirties?Ð Straipsnyje
dr. Kovoor'as teig¢, kad gyvenimas t¢ra sud¢ting¤ chemini¤ reakcij¤ rezultatas ir kad siela negali i§gyventi mirties, nes tokio dalyko
kaip siela apskritai n¢ra. ·is straipsnis suk¢l¢ kar§t polemik
ÀSunday TimesÐ puslapiuose, taip pat lai§kuose, kuriais apsikeit¢
dr. Kovoor'as ir Tarptautin¢s K‚‰†os s mon¢s bendrijos ·ri Lankos
skyriaus nariai. ¶ia skelbiame ÀSunday TimesÐ straipsnius ir dal£
korespondencijos.

ÀSunday TimesÐ
1977 m. rugpj¦io 21 d.
Apie tai, kas yra u¨
dr. Kovoor'o steb¢jimo galimybi¤ ribos
(Hamsaduta Svami ir Mahakanta Dasa)
Nors dr. Kovoor'as ir jo vienmin¦iai labai did¨iuojasi savo ¨iniomis,
vardan skaitytoj¤, kurie ne itin gerai i§mano sofistik , btina pa¨ym¢ti t fakt , kad tokio plauko veik¢jams, kaip dr. Kovoor'as, besidedantiems logikos, proto ir mokslo pa¨angos gyn¢jais, ¨em¢ ima
slysti i§ po koj¤, kai jie leid¨iasi £ samprotavimus apie tai, kas yra u¨
j¤ riboto juslinio suvokimo srities. Vis¤ pirma tai pasakytina apie
pomirtinio gyvenimo klausim .
Jau pirmoje savo straipsnio eilut¢je dr. Kovoor'as t¢§kia: ÀMan
svetima mintis, kad mano gyvyb¢ yra susitelkusi tam tikroje kno
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vietoje.Ð ·i ir dar viena fraz¢: ÀNemanau, kad turiu siel ar dvasi ,
kuri i§gyvent¤ po mano mirtiesÐ Ä ai§kiai parodo jo pasirinktos
pozicijos netvirtum . Visame straipsnyje dr. Kovoor'as d¢sto savo
po¨ir£, £sitikinimus ir nuomon¡ apie tai, kas yra u¨ jo steb¢jimo
galimybi¤ ribos ir bando pateikti jo paties galvoje gimusias teorines
prielaidas kaip negin¦ijam mokslo ties .
Su visa derama pagarba dr. Kovoor'ui leisime sau pasteb¢ti, kad
tiesioginis juslinio suvokimo procesas, kuriuo remdamasis jis dosniai pa¨¢r¢ min¦i¤ apie gyvenim po mirties, yra itin ribotas ir
netobulas.
Imkime, pavyzd¨iui, akis. Jos funkcionuoja tik tam tikromis
s lygomis: kai n¢ra §viesos, ¨mogus nemato net prie veido pakeltos rankos. Mes nematome nei artimiausio nuo akies objekto Ä savo
voko, nei labiausiai nutolusio Ä i§orini¤ visatos rib¤. Ms¤ akys
tikrai n¢ra tobulos. Be to, riboti yra ir ms¤ lietimo, skonio bei
kvapo poj¦iai, toks pat netobulas yra protas. Vadinasi, bet kokia
i§vada, padaryta remiantis netobulu jusliniu suvokimu, nei§vengiamai bus pa¨ym¢ta netobulumo ¨enklu.
Moksliniai tyrimai, eksperimentai ir i§ved¨iojimai, pagr£sti netobulu jusliniu suvokimu, praranda bet koki prasm¡ nagrin¢jant
klausimus, kurie yra u¨ §i¤ metod¤ taikymo srities. Bandymai taikyti juslinio suvokimo metod nagrin¢jant §iuos klausimus tolygs
vaiko pastangoms ai§kintis, kas yra jo t¢vas, apklausiant visus planetos gyventojus Ä tai ma¨¤ ma¨iausiai absurdi§ka. Norint i§siai§kinti, kas yra jo t¢vas, ¨mogui nelieka nieko kita, kaip tik pasikliauti
motinos ¨od¨iu. Kitos i§eities tiesiog n¢ra. Kadangi niekas nemato
savo t¢vo tuo metu, kai yra pradedamas, telieka patik¢ti motina.
Tam pritars bet kuris sveikai m stantis ¨mogus.
Apie siela ir atgimim dr. Kovoor'as ra§o: ÀA§ neturiu rimto
pagrindo ar £rodym¤ tuo tik¢ti.Ð ·is parei§kimas tik parodo tiesioginio juslinio suvokimo ribotum ir netobulum , taigi ir r¢mimosi juo sprend¨iant klausimus, kurie yra u¨ jo taikymo srities rib¤,
beprasmi§kum . U¨uot kvailai skelb¡s: ÀNemanau, kad turiu siel
ar dvasi , kuri i§gyvent¤ po mano mirtiesÐ, dr. Kovoor'as bt¤
¨ymiai nuoseklesnis ir i§tikimesnis profesinei etikai, jei tiesiog pripa¨int¤ savo nesugeb¢jim ar nekompetencij spr¡sti §£ klausim .
Siela egzistuoja, siela atgimsta, taip pat egzistuoja ir Auk§¦iausio103
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ji Siela Ä Dievas. Ta¦iau btina pa¨ym¢ti, kad siela esmingai skiriasi nuo materijos, tod¢l materialus mokslo metodai nepad¢s patirti ir
pa¨inti sielos.
Ta¦iau tai nerei§kia, kad §£ klausim pad¢s i§spr¡sti £vairios spekuliacijos ir niekuo nepagr£sti sp¢liojimai, £ kuriuos leistis §iandien
tapo itin madinga. Egzistuoja materialus mokslas, tiriantis materialius rei§kinius, lygiai taip egzistuoja ir moksli§kai pagr£sta dvasin¢
praktika, kuri leid¨ia prasiskverbti pro §iuk§¦iosios ir subtiliosios
materijos u¨tvarus ir tiesiogiai patirti sielos egzistavim , suprasti kaip ji persiknija, kokie savitarpio santykiai j sieja su Dievu,
Auk§¦iausi ja Siela.
Tikras mokslininkas nesi§vaistyt¤ skubotomis i§vadomis:
ÀNemanau, kad turiu siel ar dvasi , kuri i§gyvent¤ po mano mirties.Ð Atvirk§¦iai, jis i§bandyt¤ £prastin£ metod , kur£ rekomenduoja gerbiami ir pripa¨inti dvasios mokslo vyrai. Tikras mokslininkas
ir nuo§irdus tiesos ie§kotojas mokslo vardan atlikt¤ eksperiment
ir iki galo £vykdyt¤ visas jo s lygas. Tik asmeni§kai i§band¡s nustatytus metodus pagal autoritetingo dvasios mokslo ¨inovo rekomendacijas jis tur¢t¤ dr sos reik§ti savo subjektyvias pastabas §iuo
klausimu. Tikras mokslinis pa¨inimas grind¨iamas teorijos i§k¢limu, steb¢jimu ir eksperimentu, §ie metodai taikytini ir dvasiniam
mokslui.
Gyvyb¢ n¢ra chemini¤ med¨iag¤ jungimosi rezultatas, kaip
mus nori £tikinti kai kurie mokslininkai. Btent gyvyb¢ sukuria
materij . Gyv kdik£ lytinio akto metu pradeda gyvas vyras su
gyva moterimi. Negyvas vyras ir negyva moteris negali tur¢ti gyv¤
palikuoni¤. Vaisius u¨simezga gyvame medyje, negyvas medis
neturi tokios galios. Skirtum tarp gyvyb¢s ir mirties lemia siela,
kuri ÀBhagavad-gŒtojeÐ apibdinama kaip auk§¦iausioji energija
(para prakrti). Btent §i energija gimdo visus patyrimui prieinamus
rei§kinius. Jei gyvyb¢ t¢ra chemini¤ med¨iag¤ derinys, kaip teigia
kai kurie mokslininkai, tegul mokslininkai i§virk§¦ia gyvyb¡ suteikiant£ chemin£ preparat lavonui ir prikelia j£ am¨inam gyvenimui!
Jeigu mokslininkui duosime material¤ kn sudaran¦i¤ chemini¤
ingredient¤, ar jis gal¢s, juos sujung¡s, sukurti gyvyb¡?
³ §iuos klausimus materialistai mokslininkai atsako: ÀMes bandome, mes padarysime tai ateityje.Ð Bet tai ne mokslas. Tai blefas.
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Mokslininkai daro garsius parei§kimus: ÀSielos n¢ra. Dievo n¢ra.
Pasaulio atsiradim l¢m¢ atsitiktinumas.Ð Pra§omi pagr£sti savo teiginius, jie gali pateikti mums tik ¦ek£ su atid¢tu mok¢jimo terminu.
ÀMes bandome, mes padarysime tai ateityje.Ð Dr. Kovoor'as, kaip
tipi§kas mokslininkas materialistas, griebiasi §io i§bandyto apgaul¢s metodo: ÀNe u¨ kaln¤ ta diena, kai ¨mogus pritaikys savo laim¢jimus genetikos srityje, kad kokybi§kai pagerint¤ ¨moni¤ gimin¡.Ð
A§ metu i§§k£ dr. Kovoor'ui. Tegul jis su§virk§¦ia lavonui reikiamas chemines med¨iagas ir sugr ¨ina jam gyvyb¡. Arba tegul susi§virk§¦ia reikiamas chemines med¨iagas sau ir taip sustabdo mirt£,
atgaivina savo sen bei susid¢v¢jus£ kn ir gr ¨ina jam jaunyst¡
bei gro¨£.
Jei §i u¨duotis jam pasirodys per daug sud¢tinga, gal bt jis
gali sukurti pa¦i papras¦iausi gyvyb¢s form , pavyzd¨iui, uod
ar blak¡? O dar geriau, jei jis atgaivint¤ i§ naujo suderin¡s chemines med¨iagas vabzd£ maldinink , kuriam nutrauk¢ galv (kaip
ra§oma jo straipsnyje). O gal dr. Kovoor'ui mokslas yra vienos krypties gatv¢, vedanti £ gyvyb¢s naikinim ?
Na, o gal i§ tikr¤j¤ mokslas dar n¢ra pasireng¡s vienu §uoliu
sukurti gyvyb¡ u¨baigtu pavidalu. Jei taip, gal dr. Kovoor'as gali
pagaminti plastmasin£ kiau§in£, £§virk§ti gelton¤ ir balt¤ chemikal¤, £d¢ti savo dirbtin£ kiau§in£ £ inkubatori¤ ir i§perinti bent vien
vi§tyt¡, kuri d¢t¤ kiau§inius ir pati per¢t¤ vi§¦iukus.
Ta¦iau net ir §i u¨duotis gali pasirodyti dr. Kovoor'ui pernelyg
sud¢tinga. Tada tegul jis chemini¤ reakcij¤ bdu gauna nors la§
pieno arba ry¨i¤ grdel£. ·tai tada mes gal¢tume prad¢ti j£ vertinti
rimtai.
Bet visiems ai§ku, kad tai ne£kandama u¨duotis net garsiausiems ÀmokslininkamsÐ. Kitame lai§ke dr. Kovoor'as neabejotinai
dangstys savo blef m¢gindamas paskandinti skaitytoj £mantri¤
¨od¨i¤ sraute. Ta¦iau j¤ esmin¢ mintis bus paprasta: ÀMes tai padarysime ateityje. Mes stengiam¢s.Ð Kad ir kokias ¨od¨iais jis tai
pasakyt¤, blefas d¢l to nesiliaus bti blefu.
Hamsaduta Svamis
Mahakanta Dasa
Tarptautin¢ K‚‰†os s mon¢s bendrija
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ÀSunday TimesÐ
1977 m. rugpj¦io 28 d.
Apie tai, kas n¢ra u¨ dr. Kovoor'o steb¢jimo ribos
(dr. Abrahamas Kovoor'as)
Rugpj¦io 21d. ÀSunday TimesÐ paskelbtame straipsnyje ÀApie tai,
kas yra u¨ dr. Kovoor'o steb¢jimo ribosÐ ÀHar¢ K‚‰†aÐ kulto atstovai
ponai Mahakanta dasa ir Hamsaduta Svamis akivaizd¨iai parod¢
savo pasibais¢tin toki¤ §iuolaikin¢s biologijos mokslo §ak¤ kaip
biochemija, molekulin¢ biologija, neurobiologija, eugenika, gen¤
in¨inerija, dirbtinis apvaisinimas ir partenogenez¢ nei§manym .
Straipsnis ai§kiai rodo, kad autoriai deda lygyb¢s ¨enkl tarp
gyvyb¢s ir proto bei neegzistuojan¦ios dvasios arba sielos. Kaip
matyti i§ straipsnio, jie ne¨ino, kad geb¢jimu m styti pasi¨ymi tik
nerv¤ sistem turintys organizmai ir kad gyvn¤ protiniai sugeb¢jimai yra skirtingi ir tiesiogiai priklauso nuo j¤ nerv¤ sistemos
i§sivystymo lygio. Nors milijonai tikin¦i¤j¤ i§tisus tkstantme¦ius
nesiliauja tik¢j¡ £ Diev , negauta joki¤ biologini¤ £rodym¤, kad
organizmai turi siel . Ponai Dasa ir Svamis ra§o, kad, pasak Àdvasios mokslo profesori¤Ð, egzistuoja siela, jos atgimimas ir Auk§¦iausioji Siela Ä Dievas.
Nor¢¦iau su¨inoti, kokiais objektyviais £rodymais remdamiesi §ie vadinamieji profesoriai skelbia §iuos fantastinius teiginius.
Pasak autori¤, gyvyb¢ yra pirmesn¢ u¨ materij . Jie ra§o, Àgyvyb¢
n¢ra chemini¤ med¨iag¤ jungimosi rezultatas, kaip mus nori £tikinti kai kurie mokslininkai. Btent gyvyb¢ sukuria materij .Ð
Pagrindinis gyvyb¢s §altinis ¨em¢je yra saul¢. Saul¢s energij
kaupia ¨alieji augalai, o po to £vykus chemini¤ reakcij¤ grandinei,
vadinamajai fotosintezei, §viesa yra paver¦iama chemine energija. Kiti organizmai, skirtingai nei augalai, gauna energijos maitindamiesi ¨aliaisiais augalais arba gyvnais, mintan¦iais ¨aliaisiais
augalais. ·ios maisto med¨iagos yra savoti§kas kuras, suteikiantis
organizmams gyvybin¢s energijos. Maiste esanti energija i§laisvinama vykstant l¢tam oksidacijos procesui kv¢pavimo metu.
Dasa ir Svamis teigia, kad mokslininkai, turintys netobulas jutimines galias, skirtingai nei Àdvasiniai mokslininkaiÐ, nepaj¢gs
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pa¨inti tikrosios pasaulio esm¢s. Kyla klausimas, ar §i¤ pseudo
mokslinink¤ jutimin¢s galios veiksmingesn¢s nei tikr¤j¤ mokslinink¤? O gal vadinamieji dvasiniai mokslininkai turi ka¨koki¤ kitoki¤
gali¤ nei jutiminis suvokimas?
Meditacija, kuri t¢ra savihipnoz¢s forma, negali suteikti nei
¨ini¤, nei i§simokslinimo.
Dasa ir Svamis klausia, ar mokslininkai gali i§perinti vi§¦iuk i§
plastmasinio kiau§inio.
Ne¨inau, ar jiems ¨inoma, kad mokslininkai sukr¢ daugiau
nei de§imt toki¤ element¤ kaip fermis, plutonis ir en§teinis, kuri¤
Dievas negal¢jo sukurti, nes nebuvo susipa¨in¡s su j¤ sukrimui
naudojama technologija. Ar §ie du vyrai gird¢jo apie tai, kad ·ri
Lankos mokslininkui dr. Cyrilui Ponnamperumui ir Indijos mokslininkui, Nobelio premijos laureatui dr. Balui Gobindui Khoranai
pavyko sintezuoti amino rg§tis Ä gyvosios protoplazmos statybin¡
med¨iag Ä i§ neorganini¤ med¨iag¤ ir atkurti s lygas, egzistavusias pirmaprad¢je ¸em¢s atmosferoje? Ar jie ¨ino, kad spermatozoidais galima apvaisinti kiau§in¢lius m¢gintuv¢lyje ir kad
¨mogaus embrionas gali vystytis dirbtin¢je arba specialiai nusamdytos moters gimdoje?
Tarp gyvn¤, evoliucionavusi¤ §ioje planetoje, ¨mogus yra vienintelis, padar¡s pa¨ang visose savo veiklos srityse. Tai pasiekti
jam pad¢jo ¨inios ir mokslas. Visi organizmai §iandien tebegyvena
taip, kaip gyveno j¤ prot¢viai prie§ milijonus met¤, ir tik ¨mogus
nu¢jo ilg keli nuo urvinio ¨mogaus iki §iuolaikinio kosmonauto,
pasitelk¡s £ pagalb ne ka¨kok£ Diev ar §ventra§¦i¤ pamokymus, o
moksl ir technik !
Laim¢jimai medicinos mokslo bei socialin¢s apsaugos srityse
sudar¢ s lygas didesniam skai¦iui nevisaver¦i¤ ¨moni¤ i§gyventi
ir susilaukus palikuoni¤ dar labiau gausinti nevisaver¦i¤ ateities
pilie¦i¤ gretas. Pasiek¡ trumpalaik£ tiksl , u¨kertame keli pasiekti ilgalaik£. Ateities vyriausyb¢s nesiruo§ia leisti nevisaver¦iams
¨mon¢s gimdyti vaikus vien tod¢l, kad Àgyvyb¢ kilo i§ Auk§¦iausiosios SielosÐ. Btent unikalus ¨mogaus geb¢jimas m styti krybi§kai pad¢jo jam s¢kmingai kovoti prie§ gamtos d¢snius. M styti
krybi§kai jam leid¨ia gerai i§sivyst¡ smegen¤ pusrutuliai ir giliais
vingiais i§rai¨yta smegen¤ ¨iev¢. Mokslininkai paprastai m sto
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objektyviai, nes remiasi empirin¢mis ¨iniomis, o mistikai ir ai§kiaregiai, vadinamieji dvasiniai mokslininkai Dasa ir Svamis m stydami remiasi subjektyviu suvokimu. Knygos apie chemij , fizik ,
matematik , geografij , istorij , geologij , antropologij , paleontologij , in¨inerij , medicinos moksl , astronomij ir t.t. yra objektyvi¤ m stytoj¤ darbo vaisius. O tokios knygos, kaip ÀTkstantis
ir viena naktisÐ, ÀGuliverio kelion¢sÐ, pasakos, ÀMahabharataÐ,
ÀRamajanaÐ, ÀBiblijaÐ, ÀKoranasÐ, ÀPiligrimo kelion¢sÐ, ÀD¨atakos
istorijosÐ, astrologija, chiromantija, numerologija, teologija, demonologija ir t.t., yra subjektyvi¤ m stytoj¤ darbo vaisius. Pirmosios
yra pagr£stos faktais, antrosios Ä pramanais.
·tai nuostabs pastar¤j¤ met¤ ¨monijos laim¢jimai: branduolin¢s energijos i§laisvinimas, skrydis £ kosmos , i§silaipinimas M¢nulyje, organ¤ persodinimas, palydovinis ry§ys. Visa tai pasiekti
pad¢jo mokslas. O sutrikusios psichikos intelektualai tesugeba analizuoti savo haliucinacijas ir da¨nai tampa £vairi¤ religini¤ kult¤
£kr¢jais bei pamokslininkais.
dr. Abraham T. Kovoor

ÀSunday TimesÐ
1977 m. rugs¢jo 4 d.
I§§kis tebegalioja
(Hamsaduta Svamis)
Vis¤ pirma reik¢t¤ pa¨ym¢ti, kad dr. Kovoor'as pasielg¢ btent taip,
kaip prana§avau ankstesniajame straipsnyje. Jis paskandino skaitytoj £mantri¤ ¨od¨i¤ jroje bandydamas apeiti svarbiausi klausim : jei gyvyb¢ yra atsitiktini¤ biochemini¤ reakcij¤ rezultatas,
kaip teigia kai kurie mokslininkai, ar gali mokslininkas Kovoor'as,
tur¢damas po ranka tinkamas chemines med¨iagas £kv¢pti joms
gyvyb¡? Jis ra§o: ÀMokslininkai sukr¢ daugiau nei de§imt toki¤
element¤ kaip fermis, plutonis ir en§teinis,Ð Ä bet tai n¢ra atsakymas £ klausim .
Elementai toli gra¨u n¢ra gyvos btyb¢s. Dr. Kovoor'as ra§o, kad
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dr. Cyrilui Ponnamperumui ir Nobelio premijos laureatui dr. Balui
Gobindui Khoranai pavyko sintezuoti gyvosios protoplazmos statybin¡ med¨iag . Jei tai tiesa, kod¢l dr. Kovoor'ui nepri¢mus i§§kio
ir nesukrus i§ §ios statybin¢s med¨iagos gyvo organizmo? Mano
mestas i§§kis tebegalioja.
O d¢l vaik¤ auginimo m¢gintuv¢lyje, tai juos auginti tokiu bdu
£manoma tik i§ gyv¤ vyr¤ ir moter¤ paimtos spermos ir kiau§in¢li¤. Kitaip sakant, vadinamieji mokslininkai yra nepaj¢gs sukurti
gyvyb¢s s¢klos, kuri yra btina norint i§auginti vaik m¢gintuv¢lyje. Argi ¦ia nuopelnas, i§auginti vaik m¢gintuv¢lyje? Dievas
kasdien £kvepia gyvyb¡ milijonams kdiki¤ natraliame m¢gintuv¢lyje Ä moters £s¦iose, o mokslininkai, atvirk§¦iai, nu¨udo tkstan¦ius kdiki¤ £s¦iose sukr¡ pik¤ metod Ä abort , kuris vadinamas
Àmokslo pa¨angaÐ.
Dr. Kovoor'o teiginys, kad mokslininkai Àm sto objektyviai, nes
remiasi empirin¢mis ¨iniomisÐ tik patvirtina ms¤ i§kelt tez¡,
kad siela yra u¨ riboto juslinio suvokimo rib¤. Tod¢l btina pasirinkti visi§kai kitok£ metod . S voka ÀempirinisÐ rei§kia Àgrind¨iamas steb¢jimu ir eksperimentu.Ð Steb¢jimas ir eksperimentas
vykdomi pasitelkus £ pagalb ribotas jusles, tod¢l steb¢jimu ir
eksperimentu besiremian¦ios i§vados nei§vengiamai yra ribotos ir
netobulos. Vadinasi, sielos ir Dievo egzistavimas neabejotinai yra
u¨ dr. Kovoor'o steb¢jimo galimybi¤ ribos. Kyla klausimas, kod¢l
jis taip u¨sispyr¡s laikosi savo? Norint tai suprasti, pakanka vien
sveiko proto.
Dr. Kovoor'as ra§o: ÀBtent unikalus ¨mogaus geb¢jimas m styti
krybi§kai pad¢jo jam s¢kmingai kovoti prie§ gamtos d¢sniusÐ. Tik
kvailys gali i§sakyti tok£ absurdi§k teigin£. Gamtos d¢sniai visus
priver¦ia senti, sirgti ir galiausiai mirti. Mirtimi £siknijusi gamta
priver¦ia nuolankiai nulipti nuo gyvenimo scenos net galingiausius
pasaulio u¨kariautojus. Ar dr. Kovoor'as taps pirma istorijoje mirties i§vengusia gyva btybe? Pagyvensim, pamatysim. Baigdamas
dr. Kovoor'as ra§o: À·tai nuostabs pastar¤j¤ met¤ ¨monijos laim¢jimai: branduolin¢s energijos i§laisvinimas, skrydis £ kosmos , i§silaipinimas M¢nulyjeÐ ir t.t. Niekam ne paslaptis, kad pirmas dalykas,
kur£ sukr¢ mokslininkai i§rad¡ branduolin¡ energij Ä tai branduolin¢ bomba, kuri buvo panauda prie§ Japonij ir kuri akimoju
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sunaikino de§imtis tkstan¦i¤ niekuo nekalt¤ ¨moni¤. Nuostabus
laim¢jimas, nieko nepasakysi.
I§§vaist¡ daugyb¡ milijard¤ doleri¤ po ilgus metus trukusi¤
tyrin¢jim¤ ir £tempto darbo mokslininkai neva pabuvojo M¢nulyje. Kaip ir reik¢jo tik¢tis i§ ten jie ÀpargabenoÐ kelet nery§ki¤
nuotrauk¤, sauj akmen¤ ir naujien , kad M¢nulyje niekas neauga.
Dabar jie reikalauja daugiau pinig¤ misijai £ Mars . Kur ¦ia tie nuostabs laim¢jimai? Juk tai visi§ka kvailyst¢. Ms¤ pa¦i¤ planetoje
milijonai ¨moni¤ badauja, neturi pastog¢s ir elementaraus i§silavinimo. Mokslininkai kelt¤ didesn£ pasitik¢jim , jei, u¨uot i§§vaist¡ milijardus doleri¤ akmenims i§ M¢nulio pargabenti, mokes¦i¤
mok¢toj¤ prakaitu u¨dirbtus pinigus i§leist¤ ¨moni¤ pad¢¦iai
¸em¢je pagerinti. Akmenys yra akmenys, ar jie bt¤ i§ Kinijos,
M¢nulio ar Marso. O gal bt mokslininkai jau i§moko cheminiu
bdu akmenis paversti duona ir sriu?
O dabar apie svarbiausi dalyk : dr. Kovoor'as klausia, kokiais
objektyviais £rodymais remdamiesi, mes i§sak¢me fantastinius teiginius, kad ir gyvyb¢, ir materija kilo i§ gyvyb¢s, kad egzistuoja siela, kad ji persiknija ir kad egzistuoja Auk§¦iausioji Siela Ä
Dievas. Kaip sakoma, nuo ko susirgai, tuo ir gydykis. Tod¢l galiu
tiesiog parekomenduoti dr. Kovoor'ui autoritetingas, racionalias ir
grynai mokslines i§vadas, kurias padar¢ trys daktaro laipsnius
turintys tyrin¢tojai, dirbantys Bhaktivedantos institute. I§nagrin¢j¡s jam pateiktus £rodymus* tikras racionalistas tur¢t¤ pritarti j¤
i§vadai, kad gyvyb¢ gali kilti tik i§ gyvyb¢s, bet ne i§ materijos.
Hamsaduta Svamis
ISKCON, ·ri Lanka
Po to, kai ÀSunday TimesÐ paskelb¢ §i polemik savo puslapiuose, Hare K‚‰†a jud¢jimas met¢ vie§ i§§k£ dr. Kovoor'ui ir papra§¢

* Bhaktivedantos instituto paskelbtos monografijos: 1) ÀKas yra materija ir kas
yra gyvyb¢?Ð (ÀWhat Is Matter and What Is Life?Ð); 2) ÀInformacijos teorija
grind¨iami £rodymai, kad gyvyb¢ negali kilti i§ materijosÐ (ÀDemonstration
by Information Theory That Life Cannot Arise From MatterÐ); 3) ÀS mon¢
ir gamtos d¢sniaiÐ (ÀConsciousness and the Laws of NatureÐ).
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£rodyti savo teigin£, kad gyvyb¢ atsiranda kaip atsitiktini¤ biochemini¤ reakcij¤ rezultatas. ISKCON'as vie§ai pasil¢ sumok¢ti dr.
Kovoor'ui penkis §imtus tkstan¦i¤ rupij¤ (§e§iasde§imt tkstan¦i¤ JAV doleri¤), jei i§ neorganini¤ chemini¤ med¨iag¤ jis sukurs
koki nors gyvyb¢s form Ä pel¡, kat¡, uod ar kit plika akimi
matom btyb¡. ÀSunday TimesÐ patalpino §i ¨inut¡: ÀVyriausiasis ·ri Lankos racionalist¤ ¨ynys dr. Abrahamas T. Kovoor'as, kuris
de§imtme¦iais garsiai reikalavo £rodym¤, kad egzistuoja Dievas,
siela ir atgimimas, §iandien pats turi atsakyti £ jam mest i§§k£.
ÀISKCON'as (Tarptautin¢ K‚‰†os s mon¢s bendrija) vie§ai paragino dr. Kovoor' £rodyti savo tez¡, kad gyvyb¢ kilo i§ materijos.
ÀMes, Hare K‚‰†a jud¢jimo nariai, vie§ai metame jam i§§k£ ir
raginame sumai§ius chemines med¨iagas sukurti bet koki gyvyb¢s
form Ä mums pakakt¤ ir uodo. Jei jis negali pagr£sti savo teorijos
£rodymais, tegul nutyla visiems laikams,Ð Ä sako ISKCON'o nariai.
ÀJie lauks dr. Kovoor'o Ramakrishnos misijos sal¢je rugs¢jo 20 d.
18.30 val. ³¢jimas laisvas.Ð
Tuo metu, kai spaudoje buvo aptariamas §is £vykis, Hamsaduta Svamis ir dr. Kovoor'as v¢l sukry¨iavo §pagas lai§kuose vienas
kitam. Dalis j¤ asmenin¢s korespondencijos skelbiama ¦ia.
Hamsaduta Svamis
ISKCON ·ri Lanka
1977 m. rugs¢jo 6 d.

Dr. Abrahamui T. Kovoor'ui
·ri Lankos Racionalist¤ asociacija
Gerbiamas dr. Kovoor'ai,
Pasvarst¡s nutariau para§yti jums ir i§sakyti dar kelet min¦i¤
apie Dievo bei sielos buvim ir sielos atgimim . Tikiuosi, kad jums
bus £domu su jomis susipa¨inti. Did¨iausia mokslinink¤ m stysenos yda ta, kad jie tiki tik tuo, kas £rodoma moksliniais eksperimentais. Kai mokslininkas rei§kia savo nuomon¡ ir pagrind¨ia j
mokslini¤ eksperiment¤ duomenimis, d¢l jos teisingumo niekam
nekyla joki¤ abejoni¤ ar klausim¤. Kalb¢damiesi su mokslinin111
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kais apie siel i§girstame £prast klausim : ÀKaip nustatyti sielos
buvim ?Ð Nuolatinis mokslinink¤ darbas yra labai glaud¨iai susij¡s su £vairiais prietaisais, tod¢l j¤ dom¢jimas galimybe nustatyti sielos buvim eksperimenti§kai yra visi§kai suprantamas. Ta¦iau
mokslininkai negali paneigti, kad net moksle yra daugyb¢ fakt¤,
kuri¤ negalima patvirtinti atlikus eksperiment . Siela egzistuoja Ä
tai faktas, ta¦iau nor¢dami £sitikinti jos egzistavimu turime semtis
¨ini¤ i§ tinkamo §altinio Ä paties ·ri K‚‰†os ar mokini¤ sekai
priklausan¦io Jo atstovo Ä dvasinio mokytojo.
Mokslinink¤ bendruomen¢je visiems ¨inoma, kad matematikai
operuoja menamuoju vienetu ÀiÐ, kuris yra kvadratin¢ §aknis i§
minus vieno (ç-1). ·io vieneto n¢ra natrini¤ skai¦i¤ sekoje (1,2,3 ir
t.t.). Ta¦iau menamuoju vienetu yra grind¨iamos tokios svarbios
matematikos §akos, kaip analitini¤ funkcij¤ teorija. Be §ios matematikos §akos ne£manoma pagr£sti £vairi¤ sud¢ting¤ teorij¤ ir spr¡sti
matematikos problem¤. Taigi §io vieneto egzistavimu neabejojama,
nors eksperimenti§kai jo patvirtinti ne£manoma. Kitas pavyzdys:
statistin¢je mechanikoje nor¢dami pagr£sti savo teorines prielaidas mokslininkai taip pat remiasi £vairiais abstrak¦iais modeliais,
pavyzd¨iui, daleli¤ ansambliais. Visa tai yra u¨ eksperimentinio
mokslo rib¤. Jei mokslininkai mielai remiasi §iais £sivaizduojamais
ir abstrak¦iais modeliais, kas jiems trukdo semtis tobul¤ ¨ini¤,
kuri¤ §altinis yra Vie§pats K‚‰†a, auk§¦iausias mokslo autoritetas?
Kita mokslin¢ teorija, kurios negalima patikrinti eksperimenti§kai, yra Heizenbergo neapibr¢¨tumo principas. Jis sako, kad, i§
principo, ne£manoma vienu metu nustatyti elementariosios dalel¢s pad¢ties ir (judesio) momento. Matematikos kalba tai rei§kia,
kad elementariosios dalel¢s pad¢ties ir (judesio) momento (objekto mas¢s ir grei¦io) reik§mi¤ matavimo paklaida negali bti ma¨esn¢ u¨ Planko konstant . ·io principo ne£manoma £rodyti n¢ vienu
i§ egzistuojan¦i¤ eksperimentini¤ metod¤. Ta¦iau viso pasaulio
mokslininkai juo neabejoja, nors supranta, kad pateikti eksperimentu pargr£st £rodym yra tiesiog nepaj¢gs. Be to, jokiais moksliniais eksperimentais ne£manoma £rodyti tre¦iojo termodinamikos
d¢snio. ·is d¢snis, kaip j£ suformulavo Plankas, teigia, kad esant
absoliu¦iam nuliui idealaus kristalo entropija lygi nuliui. I§ tikr¤j¤ absoliu¦ios entropijos reik§m¢s i§matuoti tiesiogiai ne£mano112
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ma. Vadinasi, §io d¢snio £rodymas yra u¨ eksperimentinio mokslo
galimybi¤ ribos.
Taip pat pa¨ym¢tina, kad vadinamosios mokslo teorijos nuolat
kinta. Pavyzd¨iui, xix a. prad¨ioje (1808 m.) atom¤ teorijos kr¢jas
Johnas Daltonas teig¢, kad atomai nedalomi. Ta¦iau xix a. pabaigoje ir xx a. prad¨ioje buvo £rodyta, kad Daltono atom¤ teorija nebegali bti laikoma teisinga. Steb¢jimai parod¢, kad atomus
sudaro elementariosios dalel¢s Ä elektronai, protonai ir neutronai.
Taip pat buvo nustatyta, kad kai kurie atomai gali spinduliuoti alfa ir beta daleles ir taip formuoti naujus atomus. I§ tikr¤j¤ vadinamosios branduolin¢s bombos yra §i¤ atradim¤ rezultatas.
Kitas pavyzdys: xviii ir xix am¨iuje mil¨ini§k £tak mokslininkams tur¢jo Niutono mechanikos d¢sniai, nes jie gal¢jo bti taikomi
makroskopiniams materialiems objektams. Ta¦iau xx a. prad¨ioje atradus elementari sias daleles, tapo ai§ku, kad remiantis Niutono mechanikos d¢sniais §i¤ daleli¤ jud¢jimo apra§yti ne£manoma.
Norint paai§kinti §iuos rei§kinius buvo sukurta kvantin¢ mechanika. Mokslin¢s teorijos grind¨iamos daugybe prielaid¤, jos nuolat
kinta. Jei mokslin¢s teorijos kito praeityje, jei jos kinta dabar,
vadinasi, jos kis ir ateityje.
Visa tai papras¦iausiai rodo, kad did¨iai gerbiam¤ mokslinink¤ smegenys yra netobulos, tod¢l negali bti tobulos ir j¤ i§keltos
teorijos. I§ tikr¤j¤ tobulos ¨inios negali kisti, ta¦iau norint j¤ gauti
btina kreiptis £ tobul §altin£. Tas §altinis yra K‚‰†a ir Ved¤ literatra. ¸inoma, tokiam moksli§kai m stan¦iam ¨mogui kaip Js, pripratusiam visk tikrinti pasitelkus £ pagalb laboratorin¡ £rang ir
vadinam j logik , prot , dedukcij , hipotezes ir teorinius samprotavimus, tai gali pasirodyti ne£tikima, ir vis d¢lto tai faktas. Tuo
gali £sitikinti kiekvienas, kuris m sto moksli§kai tiek, kad surengt¤ eksperiment ir vadovaujamas dvasi§kai susivokusios sielos
taikyt¤ Ved¤ rekomenduojam metodik .
Tai i§ties labai prakti§kas metodas. Dvasinis mokytojas nustato
dvasin¢s disciplinos reikalavimus, o mokinys juos vykdo. Jei mokinys gauna prana§aujam rezultat , jis daro i§vad , kad dvasinis
mokytojas buvo teisus. Jeigu dvasinis mokytojas yra tikras, rezultatas bus teigiamas. ·is metodas labai pana§us £ s ¨iningo mokslininko ataskaitos apie atlikto eksperimento rezultatus rengim ,
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nurodant jo metodik . Tas, kuris nori patikrinti rezultatus, gali j£
pats pakartoti. Kai t pat£ rezultat gauna keli tyrin¢tojai, jie jau yra
laikomi moksliniu faktu.
Baigdamas nor¢¦iau pabr¢¨ti, kad ¨mog¤, kuris tiki, kad gyvyb¢
kilo ne i§ dvasios, o i§ materijos, gerokai ma¨iau jaudina dorov¢s
klausimai. Jei visos gyvyb¢s formos t¢ra sud¢tingos atsitiktini¤ chemini¤ reakcij¤ suformuotos struktros, jei n¢ra nei auk§¦iausiosios
s mon¢s, nei kr¢jo, nei auk§¦iausiojo valdovo, kam laikytis dorovini¤ suvar¨ym¤? Tai n¢ra nauja filosofin¢ id¢ja. Senov¢s graikas
Epikras teig¢, kad esamyb¢ yra papras¦iausias atom¤ ir tu§tumos
derinys. ·iandien epikrininku vadina ¨mog¤, kurio m¢gstamiausias u¨si¢mimas Ä skaniai pavalgyti ir i§gerti. Per§asi i§vada, kad
filosofija, postuluojanti gyvyb¢s atsiradim kaip atsitiktini¤ biochemini¤ reakcij¤ rezultat , skatina besaik£ juslini¤ malonum¤ vaikym si ir su mokslu neturi nieko bendra. Ry§kus pavyzdys, kokia
demoralizuojanti ir ydinga §i filosofija, yra pla¦iai pasaulyje paplitusi abort¤ praktika. Kadangi ¨mon¢ms pavyko £skiepyti mint£,
kad embrionas yra ne gyva btyb¢, o negyv¤ chemini¤ med¨iag¤
darinys, jie negailestingai ¨udo savo negimusius kdikius £s¦iose.
Bt¤ labai £domu su¨inoti, k Js apie tai galvojate, ir jeigu
jums dar kilt¤ koki¤ nors abejoni¤ esu pasireng¡s prat¡sti ms¤
diskusij .
Linkiu Jums kuo geriausios kloties.
Pagarbiai
Hamsadta Svamis

Dr. Abraham T. Kovoor
·ri Lankos Racionalist¤ asociacija
1977 m. rugs¢jo 10 d.
Ponui Hamsadutai Svamiui
ISKCON, ·ri Lanka
Gerb. Hamsaduta Svami,
Perskai¦ius Js¤ lai§kus nekyla abejoni¤, kad man, kaip ¨mogui,
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kuris grind¨ia savo filosofij mokslo turimais duomenimis, ir jums,
kaip ¨mogui, kuris savo tik¢jim grind¨ia abejotinais §ventra§¦iais Ä
Vedomis, beprasmi§ka bandyti £tikin¢ti vienas kit .
Jei Js primygtinai reikalaujate i§ man¡s pagr£sti savo nuomon¡
apie gyvyb¢s atsiradim i§ neorganini¤ med¨iag¤ chemin¢s evoliucijos procese susidarius tam tinkamoms s lygoms ir pademonstruoti tai vie§ai, a§ turiu toki pat teis¡ papra§yti jus pagr£sti savo
teigin£, kad Àviskas, k matome aplink, yra Dievo krinys ir krimo
procesas vyksta be pertrkioÐ ir pademonstruoti tai vie§ai. Kol
Js ir Js¤ ÀDievasÐ to nepademonstruosite, nesitik¢kite i§ man¡s
vienpusio gesto.
Mano £sitikinimu visata yra materijos ir energijos derinys laiko
ir erdv¢s koordina¦i¤ sistemoje. Klausimas apie kr¢j apskritai
nekyla, nes materija, energija, erdv¢ ir laikas neturi nei prad¨ios,
nei pabaigos. ³vairi¤ r§i¤ sausumos organizmai, jau i§nyk¡ ar dar
egzistuojantys, yra milijonus met¤ vykusios baltym¤ makromolekuli¤ biologin¢s evoliucijos dariniai, kurie susiformavo ¸em¢je
vykstant cheminei evoliucijai tinkamomis s lygoms.
Ar galite man pasakyti, kas sukr¢ Js¤ ÀDiev Ð ir kur jis buvo
prie§ sukuriant visat ?
Js¤ ie§kantis tiesos
Dr. Abraham T. Kovoor

Hamsaduta Svamis
ISKCON ·ri Lanka
1977 m. rugs¢jo 15 d.
Dr. Abraham T. Kovoor
·ri Lankos Racionalist¤ asociacija
Gerbiamas Dr. Kovoor'ai,
Gavau Js¤ lai§k , ra§yt 1977 m. rugs¢jo 10 d., ir £d¢miai j£
perskai¦iau.
Jei mums beprasmi§ka £tikin¢ti vienas kit savo po¨irio teisingumu, tada kyla klausimas, ko vertas Js¤ mokslas, racionalizmas ir
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tiesos paie§kos? Baigiamoji Js¤ lai§ko fraz¢: ÀJs¤ ie§kantis tiesosÐ
£rodo, kad tiesos dar neradote. Tai ir yra Js¤ yda: tiesos Js dar
neradote, o laikot¢s ir kalbate taip, tarsi jums ji bt¤ jau ¨inoma.
Pirmas ÀVedanta-sutrosÐ aforizmas skelbia Ä athƒto brahma-jij ƒsƒ:
À³gij¡s ¨mogaus gyvyb¢s form , klausk apie Absoliu¦i Ties ,
Diev .Ð Js ne¨inote, kas yra Dievas, bet nepaisant to ra§ote:
ÀKlausimas apie kr¢j apskritai nekyla . . . ³vairi¤ r§i¤ sausumos
organizmai, jau i§nyk¡ ar dar egzistuojantys, yra milijonus met¤
vykusios baltym¤ makromolekuli¤ biologin¢s evoliucijos dariniai,
kurie susiformavo ¨em¢je vykstant cheminei evoliucijai tinkamomis s lygomsÐ. I§vertus £ suprantam kalb , Js norite pasakyti, kad gyvyb¢ yra atsitiktini¤ biochemini¤ reakcij¤ rezultatas. Jei
taip, ir tai sakydamas Js siekiate patvirtinti savo, kaip racionalisto,
mokslininko ir tiesos ie§kotojo reputacij , kod¢l Js vengiate sumai§yti kelet chemini¤ med¨iag¤ ir £psti joms gyvyb¡, kaip a§ jus ne
kart raginau padaryti?
Js sakote, kad Js¤ filosofija pagr£sta Àturimais moksliniais
duomenimisÐ. Tai kur tie moksliniai duomenys, £rodantys, kad
gyvyb¢ atsirado i§ chemini¤ med¨iag¤? Sumai§ykite chemikalus ir
£rodykite tai! Js sakote: ÀMano £sitikinimu visata yra materijos ir
energijos derinys laiko ir erdv¢s koordina¦i¤ sistemojeÐ, ta¦iau i§
kur atsirado materija ir energija? Nepateikdamas joki¤ £rodym¤, Js
teigiate: ÀKlausimas apie kr¢j apskritai nekyla, nes materija, energija, erdv¢ ir laikas neturi nei prad¨ios, nei pabaigos.Ð Bet ¦ia pat
klausiate man¡s: À Kas sukr¢ Js¤ ÀDiev Ð ir kur jis buvo prie§
sukuriant visat ?Ð Tai akivaizdus prie§taravimas. Jis tik parodo, kad
Js¤ dar laukia labai ilgas tiesos paie§k¤ kelias.
Tiesos paie§kas vainikuoja supratimas, kad Ved¤ tiesos yra
auk§¦iausia pa¨inimo i§rai§ka. Beje, Vedanta kaip tik ir rei§kia
galutin£ pa¨inim .
U¨uot pateik¡s £rodymus, galin¦ius pagr£sti Js¤ fantastinius
teiginius, Js bandote pab¢gti nuo svarbiausio klausimo mesdamas
atsakom j£ i§§k£ ir reikalaudamas, kad Dievas sukurt¤ gyvyb¡.
·ia taktika naudojasi gra§io ki§en¢je neturintis valkata, kuris, stoj¡s
prie§ teism ir pra§omas nurodyti savo pajam¤ §altin£, ima reikalauti, kad pirma tai padaryt¤ pati valstyb¢. Vargu ar £ jo reikalavim bus atsi¨velgta.
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Remiantis Romos, Graikijos, Did¨iosios Britanijos, JAV ar tarptautine teise, £rodin¢jimo pareiga tenka ne atsakovui, o ie§kovui,
kaltintojui. Js kaltinate Vedas tuo, kad jos yra abejotinas §altinis,
Diev kaltinate tuo, kad jis yra vaizduot¢s vaisius, o tuos, kurie
seka Dievu ir Vedomis, protiniu atsilikimu, kvailumu, patiklumu,
dogmatizmu ir fanatizmu. Bet £rodin¢jimo pareiga tenka jums.
Nepateikdamas argument¤ ir £rodym¤, Js ra§ote, kad Àklausimas
apie kr¢j apskritai nekyla . . . Esamyb¢ yra atsitiktinis biochemini¤ med¨iag¤ derinys.Ð Ar a§ tur¢¦iau priimti §£ Js¤ teigin£ aklai?
Js privalote pateikti £rodymus. Sumai§ykite chemines med¨iagas ir
sukurkite gyvyb¡. Tai bt¤ tikras mokslinis £rodymas. Bet n¢ vienas
mokslininkas negali sukurti i§ chemini¤ med¨iag¤ net ma¨iausio uodo. Vadinasi, ne mes, o Js esate proti§kai atsilik¡s, kvailas,
lengvatikis, dogmatikas ir visi§kas fanatikas.
Mokslininkai nor¢t¤ diskredituoti Vedas, sakydami, kad tai prietaring¤ aborigenai ra§tai. Bet kokie tai buvo aborigenai, jei j¤
ra§ytin¢s kalbos gramatika, daryba, poetika ir metrika tokia sud¢tinga, kad lingvistams prireikia net dvylikos met¤ norint i§mokti
vien gramatik ? Kokie tai buvo aborigenai, kurie prie§ tkstan¦ius
met¤ nustat¢ laiko matavimo vienetus, nuo vienos tkstantosios
sekund¢s dalies iki viso visatos egzistavimo laiko? Kokie tai buvo
aborigenai, kurie prie§ tkstan¦ius met¤ apra§¢ §iuolaikini¤ mokslinink¤ neseniai atrastas planetas? Koks §iandieninis mokslininkas
gali taip i§samiai apibdinti vaisiaus prad¢jimo gimdoje proces ,
kaip tai padar¢ prie§ tkstan¦ius met¤ Ved¤ civilizacijos laikais
gyven¡ aborigenai? Kaip pavyko §iems necivilizuotiems aborigenams susisteminti ir i§vardinti Vedose visas gyvyb¢s r§is, kuri¤
pagal skai¦iavimus i§ viso yra 8 400 000? Kaip gal¢jo atsitikti, kad
Vedose, kurios, Js¤ akimis, yra abejotini necivilizuot¤ aborigen¤
ra§tai, pateikiama susisteminta informacija apie muzik , medicin ,
men , politik , architektr , karyb , psichologija ir t.t.? Kaip gal¢jo
necivilizuoti aborigenai net i§mokti skaityti ir ra§yti, juolab apra§yti atomo struktr ir branduolin¡ energij ? Kaip jie gal¢jo apra§yti
planet¤ orbitas, j¤ dyd£, u¨temimus, visatos i§matavimus, ir kaip jie
gal¢jo apra§yti siel ir Auk§¦iausi j Siel , Diev ?
Jei K‚‰†a yra aborigen¤ hinduist¤ Dievas, kod¢l savo d¢mesiu J£ pagerb¢ toks mokslininkas, kaip Openheimeris studijuoda117

I§§kis

mas Jo paskelbt ÀBhagavad-gŒt Ð? Kod¢l Ein§teinas, ·openhaueris,
Kantas, Hegelis, Emersonas, Thoreau, Schweitzeris ir kelios de§imtys kit¤ svarbesni¤ ir §viesesni¤ u¨ jus mokslinink¤ skait¢ Ved¤ literatr , vis¤ pirma ÀBhagavad-gŒt Ð, jei §iose knygose apstu £vairi¤
atsilikusi¤ aborigen¤ prietar¤ ir beproti§k¤ id¢j¤? Kokiu pagrindu
mes turime tik¢ti, kad Js¤ ¨odis yra negin¦ijamas? Kas Js toks?
Ar Js svarbesnis u¨ Diev ? Ar Js manote, kad §ie i§simokslin¡
ir visuotin¡ pagarb peln¡ vyrai yra kvailiai ir nedor¢liai, kuriems
nebuvo daugiau kas veikti kaip tik §vaistyti savo brang¤ laik skaitant necivilizuot¤ aborigen¤ ra§tus? O gal bt Vedos vis d¢lto yra
i§minties knygos, kurias krimo prie§au§ryje paskelb¢ Pats Dievas,
o v¢liau pagal Ved¤ tradicij i§saugojo mokini¤ seka, apie kuri Js,
deja, nieko nenutuokiate?
Bdamas mokslininkas, Js tur¢tum¢te atrasti laiko, atid¨iai
i§studijuoti Vedas ir £vertinti j¤ privalumus remdamasis i§manymu, o ne nepagr£st¤ prielaid¤ ir eksperiment¤ nulemtu i§ankstiniu
nusistatymu.
Kad ir kaip pasisakyt¤ ¨mon¢s u¨ ar prie§ Dievo buvim , svarbiausia tema vis tiek yra Dievas. Js ra§ote: ÀTikiuosi, Js suprantate, kad moksle nepriimta £rodin¢ti tai, ko n¢ra . . . Ð Bet kaip matome,
vienas vadinamasis mokslininkas i§ paskutini¤j¤ stengiasi £rodyti,
kad Dievo n¢ra. Jei Dievo n¢ra, kam d¢l jo kvar§inti galv ? Pasak
logikos, ne£manoma £sivaizduoti to, ko n¢ra. Ir jei ne£sivaizduojamo objekto ne£manoma pa¨inti, tai kokia prasm¢ apie j£ diskutuoti,
pripa¨inti j£ ar neigti?
Daugelis vadinam¤j¤ mokslinink¤ ken¦ia nuo savoti§ko pami§imo Ä jie niekaip negali atsikratyti min¦i¤ apie Diev , kurio, j¤
manymu, n¢ra. Akivaizdu, kad svarbiausias j¤ mokslini¤ tyrim¤
tikslas pateisinti savo mai§t prie§ Dievo vald¨i ir §ventra§¦ius,
ie§kant alternatyvi¤ gyvyb¢s ir pasaulio atsiradimo prie¨as¦i¤. Bet
kad ir kaip jiems nor¢t¤si tik¢ti, kad gyvyb¢ kilo i§ neorganini¤ chemini¤ med¨iag¤, dar niekas niekada to n¢ra mat¡s. Vadinasi, tokiu
po¨iriu grind¨iamas mokslas yra nedor¢li¤ ir kvaili¤ mokslas.
Mano i§§kis Jums, ar bet kuriam kitam mokslininkui, teigian¦iam, kad gyvyb¢ kilo i§ chemini¤ med¨iag¤, tebegalioja: sumai§ykite chemines med¨iagas ir sukurkite gyvyb¡. Kod¢l Js to negalite
padaryti? Js sakote: ÀYra taip, yra §itaipÐ, bet kod¢l Js negalite
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sukurti gyvyb¢s? Saul¢s §vies , ¨em¡, vanden£, or , ugn£ ir visus
kitus komponentus, i§ kuri¤ Dievas sukr¢ gyvyb¡, Js turite. Jei
esate didesnis u¨ Diev , sukurkite bent vien gyv daikt ! Kas i§
Js¤ kalb¤, jei Js negalite sukurti gyvyb¢s? Js taip pat nepaj¢gus
u¨kirsti kelio senatvei, ligoms ir mir¦iai. Js¤ samprotavimai Ä tu§ti
plepalai. Js nieko negalite, bet nepaisant to u¨sispyr¡s tvirtinate,
kad gyvyb¢ kilo i§ chemini¤ med¨iag¤. Js mokslininkas plepys, a§
mokslininkas praktikas. Paimkite chemini¤ med¨iag¤ ir i§gelb¢kite
save nuo senatv¢s, lig¤ ir mirties. Pra§iau Js¤ sukurti kiau§in£ Ä kur
jis? Vi§ta geresn¢ mokslinink¢ u¨ Jus, nes ji padeda kiau§in£ ir po
m¢nesio i§perina vi§¦iuk . Js negalite var¨ytis net su vi§ta. Vi§tos
pradeda gyvyb¡, o Js tik kudakuojate.
K‚‰†os tarnas
Hamsadta Svamis
Pakviestas vie§ai pademonstruoti savo geb¢jim sukurti gyvyb¡, dr.
Kovoor'as atmet¢ kvietim , teigdamas nesijau¦i s £pareigotas £rodyti, kad
jis gali sukurti gyvyb¡, jei to asmeni§kai nepademonstruos Pats Dievas.
ÀThe TimesÐ prane§¢ §i naujien paskelbdamas straipsn£ antra§te
ÀSug¢dintas Kovoor'as kratosi atsakomyb¢sÐ. rŒla Hamsaduta Svamis
para§¢ dr. Kovoor'ui paskutin£ lai§k .
Hamsaduta Svamis
ISKCON ·ri Lanka
1977 m. rugs¢jo 21 d.

dr. Abraham T. Kovoor
·ri Lankos Racionalist¤ asociacija
Gerb. dr. Kovoor'ai,
Js nor¢jote i§kelti save auk§¦iau Dievo, bet, kaip teisingai pa¨ym¢jo dienra§tis, Dievo sek¢jai paguld¢ Jus ant men¦i¤. Esu £sitikin¡s, kad skaitytojai dabar gerai ¨ino, kas yra gyvyb¢s kilm¢s i§
chemini¤ med¨iag¤ teorija.
Gal bt Jums bus £domu su¨inoti, kad esate pirmasis vadinamasis mokslininkas pasaulyje, kuriam ISKCON'as met¢ oficial¤ i§§k£,
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ir pirmasis, vie§ai demaskuotas spaudoje. Js¤ atvejis Ä nauja gair¢
istorijoje. Kadangi dvasinis gyvenimas daugelyje religini¤ bendruomeni¤ jau seniai apmir¡s, ms¤ laikais beveik niekas nesugeba tinkamai apginti teistini¤ pozicij¤. Ta¦iau Tarptautin¢ K‚‰†os
s mon¢s bendrija, pristato pasauliui juga-dharm , tikr , moksli§kai
pagr£st ms¤ laik¤ religij : jos nariai skelbia ir patys nuosekliai
laikosi Ved¤ religijos norm¤. ¸inoma, kiekvienas religinis jud¢jimas pretenduoja £ tai, kad yra tikras, bet mes turime mok¢ti atskirti
pelus nuo grd¤. Js¤ b¢da ta, kad ne kart susidr¡s su dvasingumo kauke besidangstan¦ia apgaule, padar¢te skubot i§vad , kad
visos religijos yra apgavyst¢. Js skubate pasmerkti Diev ir religij kaip apgaul¡, bet norint suprasti, kas yra apgaul¢, btina ¨inoti
ties , o jos Js kaip tik ir ne¨inote.
Nesiimu tvirtinti, kad visi mokslininkai yra aferistai, ta¦iau
noriu tvirtai pasakyti, kad Js arba kas nors kitas, teigiantis, jog
gyvyb¢ susiformavo i§ inerti§kos materijos, be joki¤ abejoni¤, yra
arba kvailys, arba apgavikas. I§ tikr¤j¤, Js esate ir kvailys, ir apgavikas, nes atkakliai laikot¢s kvailos id¢jos, kad gyvyb¢ atsirado i§
chemini¤ med¨iag¤. Kuo Js skiriat¢s nuo alchemik¤, kurie (nes¢kmingai) band¢ pagaminti auks i§ chemikal¤? ·iuolaikiniai mokslininkai su pa§aipa ¨velgia £ alchemikus ir sykiu ketina i§ chemini¤
med¨iag¤ sukurti gyvyb¡. Argi tai ne kvailyb¢s vir§n¢? A§ vis
dar pasireng¡s pripa¨inti, kad gyvyb¢ kilo i§ chemini¤ med¨iag¤,
jei Js £rodysite tai prakti§kai. Js¤ gyvenimas jau eina £ pabaig ir
mirties valand , kai mirties pasiuntiniai ateis Js¤ sielos, Js, galimas daiktas, prisiminsite apie k mes kalb¢jome ir visk suprasite.
Bet bus v¢lu, kadangi Js negal¢site nieko pakeisti ir bsite priverstas gimti i§ naujo ir v¢l stoti £ kov su tokiais prie§ais kaip gimimas,
mirtis, senatv¢ ir ligos. Nuo §ios nepaliaujamos kovos gali i§gelb¢ti
tik Hare K‚‰†a mantros kartojimas. Viliuosi, kad Js £siklausysite £
§iuos ¨od¨ius.
Hamsaduta Svamis
Dr. Abrahamas T. Kovoor'as mir¢ 1978 m. rugs¢jo 18 d. ·ri Lankoje. Nors
gyd¢si nuo v¢¨io, buvo nustatyta, kad jis mir¢ nuo §irdies smgio.
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Apie autori¤
Jo Dievi§koji Kilnyb¢ A. C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupƒda £ §£
pasaul£ at¢jo 1896 metais Indijoje, Kalkutos mieste. Su savo dvasiniu mokytoju, rŒla Bhaktisiddhƒnta Sarasva¦iu Gosvƒmiu, pirm
kart susitiko Kalkutoje 1922 metais. Bhaktisiddhƒntai Sarasva¦iui,
garsiam teologui ir §e§iasde§imt keturi¤ GauˆŒyos Ma‡h¤ (Ved¤
institut¤) £steig¢jui, patiko i§silavin¡s jaunuolis, ir jis £tikino pastar j£ skirti savo gyvenim Ved¤ ¨inojimui skleisti. rŒla Prabhupƒda tampa Bhaktisiddhƒntos Sarasva¦io pasek¢ju, o po vienuolikos
met¤ (1933 m. Alahabade) Ä oficialiai inicijuotu mokiniu.
Pirmojo susitikimo metu rŒla Bhaktisiddhƒnta Sarasvatis —hƒkura papra§¢ rŒlos Prabhupƒdos skelbti Ved¤ ¨inias angl¤ kalba.
V¢lesniais metais rŒla Prabhupƒda para§o komentarus ÀBhagavadgŒtaiÐ, prisideda prie GauˆŒyos Ma‡h¤ veiklos, o 1944 metais pradeda leisti dvisavaitin£ ¨urnal angl¤ kalba Ä ÀBack to GodheadÐ
(ÀAtgal pas Diev Ð). J£ rŒla Prabhupƒpa vienas pats redagavo, ra§¢
jo rankra§¦ius, tikrino kontrolinius egzempliorius ir net platino j£
gatv¢se. ·£ ¨urnal iki pat §i¤ dien¤ visame pasaulyje £vairiomis
kalbomis leid¨ia jo mokiniai.
1950-aisiais metais rŒla Prabhupƒda atsisako §eimyninio gyvenimo, kad skirti daugiau laiko studijoms ir ra§ymui. Jis i§vyksta
£ §vent V‚ndƒvanos miest ir apsigyvena istorin¢je Rƒdhƒ-Dƒmodaros §ventykloje. ¶ia jis kelet met¤ atsid¢j¡s studijuoja ir ra§o.
1959-ais metais rŒla Prabhupƒda duoda sannyƒsos £¨adus. RƒdhƒDƒmodaros §ventykloje rŒla Prabhupƒda pradeda kurti savo gyvenimo §edevr Ä daugiatom£ 18 000 posm¤ ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ
(ÀBhƒgavata Purƒ†osÐ) vertim su komentarais. Leidyklai i§leidus
tris ÀBhƒgavatamÐ tomus, rŒla Prabhupƒda krovininiu laivu i§ke123

Apie autori¤

liauja £ Niujork . Jis beveik netur¢jo pinig¤, bet §ventai tik¢jo, kad
pavyks £gyvendinti dvasinio mokytojo jam pavest vykdyti misij .
T dien , kai Prabhupƒda i§silaipin¡s Amerikoje i§vydo migl¤ gaubiamus dangorai¨ius, savo dienora§tyje jis £ra§¢ tokius ¨od¨ius:
ÀBrangusis K‚‰†a, a§ esu tikras, kad vos tik §i transcendentin¢ ¨inia
pasieks j¤ §irdis, jie pasijus geriau ir i§sivaduos i§ §i¤ apgail¢tin¤
gyvenimo s lyg¤.Ð Tuo metu jam buvo sukak¡ §e§iasde§imt devyneri metai, jis buvo vienas, beveik be pinig¤, bet dvasin¢s ¨inios ir
pasi§ventimas suteikdavo j¢g¤ ir pasitik¢jimo.
ÀBdamas senyvo am¨iaus, kai dauguma ¨moni¤ jau ilsisi ant
laur¤,Ð Ä ra§o Harvardo universiteto teologas Harvey Cox, Ä ÀrŒla
Prabhupƒda paklaus¢ mokytojo nurodym¤ ir i§siruo§¢ £ varginan¦i kelion¡ Amerikon. ¸inoma, jis t¢ra vienas i§ tkstan¦i¤ mokytoj¤, bet, kita vertus, jis yra vienintelis i§ tkstan¦i¤, o gal net ir
milijon¤.Ð
Atvyk¡s £ Niujork , rŒla Prabhupƒda beveik netur¢jo joki¤ l¢§¤.
Tik kitais metais, 1966 liep , patyr¡s didelius sunkumus, jis £kuria
Tarptautin¡ Kri§nos s mon¢s organizacij . Kai 1977 metais rŒla
Prabhupƒda paliko §£ pasaul£ (lapkri¦io 14 d.), jo vadovaujama organizacija jau buvo i§augusi £ pasaulinio masto konfederacij , kuri
sudar¢ daugiau kaip §imtas ƒram¤, mokykl¤, §ventykl¤, institut¤
bei ¨em¢s kio bendruomeni¤.
1972 metais rŒla Prabhupƒda Vakar¤ §alyse £ved¢ Ved¤ §vietimo sistem pradiniam ir viduriniam i§silavinimui £gyti £kurdamas
Dalase, Teksaso valstijoje, JAV, gurukul . Nuo to laiko jo mokiniai
£kr¢ daug toki¤ mokykl¤ JAV ir visame pasaulyje.
rŒla Prabhupƒda Ä taip pat ir keleto stambi¤ tarptautini¤ kultros centr¤ Indijoje £krimo iniciatorius. Numatyta, kad aplinkui
rŒdhƒma Mƒyƒpuros centr vakar¤ Bengalijoje i§kils visas dvasinis
miestas. ·iam grandioziniam u¨mojui £gyvendinti prireiks daugiau
nei de§imties met¤. V‚ndƒvanoje (Indija) pastatyta didinga K‚‰†aBalarƒmos §ventykla ir vie§butis sve¦iams i§ viso pasaulio. Stambus
kultros bei §vietimo centras yra ir Bomb¢juje. Daugelyje svarbi¤
Indijos viet¤ taip pat bus £kurti centrai.
Ir vis d¢lto vertingiausias rŒlos Prabhupƒdos ind¢lis Ä tai jo
knygos. Mokslinink¤ nepaprastai vertinamos u¨ autoritetingum ,
minties gilum ir ai§kum , jos naudojamos kaip akademiniai vado124
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v¢liai daugelyje koled¨¤. rŒlos Prabhupƒdos ra§tai i§versti daugiau
kaip £ 80 kalb¤. Leidykla ÀThe Bhaktivedanta Book TrustÐ, £steigta 1972 metais rŒlos Prabhupƒdos knygoms publikuoti, §iuo metu
yra stambiausia Indijos religijos bei filosofijos literatros leid¢ja
pasaulyje.
Jau bdamas garbingo am¨iaus, per dvylika met¤ rŒla Prabhupƒda su paskaitomis keturiolika kart¤ apkeliavo planet , pabuvojo
§e§iuose kontinentuose. Nepaisant to, kad buvo labai u¨imtas, rŒla
Prabhupƒda vis laik daug ra§¢. Jo ra§tai sudaro i§tis Ved¤ filosofijos, religijos, literatros bei kultros bibliotek .
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1. Kitados Ved¤ ¨inojimas buvo persakomas i§ lp¤ £ lpas kaip
viena Veda. Ma¨daug prie§ penkis tkstantme¦ius i§min¦ius Vyasadeva suskirst¢ j£ £ keturias Vedas (’g, Yajur, Sƒm ir Atharv ), kad
ji bt¤ suprantamesn¢ menkesni¤ intelektini¤ geb¢jim¤ ¨mon¢ms.
Vyasadeva buvo £galintasis Dievo £siknijimas. Vyasadeva taip pat
i§pl¢tojo Ved¤ id¢jas a§tuoniolikoje Puran¤ ir Mahabharatoje, apibendrino vis Ved¤ literatr Vedanta-stroje. Atlik¡s §£ mil¨ini§k
literatrin£ darb jis vis d¢lto juto nepasitenkinim . Tod¢l dvasinio
mokytojo Narada Munio nurodymu jis para§¢ ·rimad-Bhƒgavatam,
vadinam prisirpusiu Ved¤ i§minties vaisiumi.
2. ÀBhagavad-gŒtaÐ pla¦iai ¨inoma pasaulyje kaip Ved¤ i§minties
kvintesencija. Joje sura§yti §venti Auk§¦iausiojo Dievo Asmens
Vie§paties K‚‰†os priesakai, kuriuos Kuruk§etros m§io lauke Jis
paskelb¢ savo artimam tarnui Arjunai. Vadovaudamasis moksliniais principais savo priesakuose Vie§pats K‚‰†a ai§kina, koks yra
geriausias dvasinio pa¨inimo kelias ms¤ veidmainyst¢s ir nesantarv¢s epochoje.
Sanskrito veikal ÀBhagavad-gŒt Ð §iandien galima perskaityti
beveik visomis pasaulio kalbomis (i§leista per §e§is §imtus vertim¤ vien £ angl¤ kalb ), ta¦iau Jo Dievi§kosios Kilnyb¢s A. C. Bhaktivedantos Svamio Prabhupƒdos ÀBhagavad-gŒta kokia ji yraÐ Ä
tai pirmasis komentarais papildytas §io veikalo vertimas £ angl¤
kalb , kurio autorius yra tikras Vie§paties tarnas (bhaktas), priklausantis autenti§kai mokytoj¤ sekai, prasid¢jusiai nuo Paties Vie§paties K‚‰†os. Tod¢l ÀBhagavad-gŒta kokia ji yraÐ perteikia Vie§paties
K‚‰†os mintis be menkiausio i§kraipymo ar asmeni§kai motyvuot¤
interpretacij¤. Tai pirmasis §io veikalo leidimas, pa¨adin¡s skaitytoj¤ §irdyse snaud¨ian¦i K‚‰†os s mon¡.
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3. Banjanmedis Ä §ventas Indijos figmedis (ficus religiosa). Ataugos nuo jo §ak¤ i§leid¨ia §aknis ¨em¢je ir maitina pagrindines
§akas. Taip daugindamasis vienas medis da¨nai u¨kariauja labai
didel£ plot .
4. Viena i§ a§tuoniolikos Puran¤, À·rimad-BhƒgavatamÐ yra pelniusi Ànepriekai§tingosios PuranosÐ vard . rŒla Vyasadeva u¨ra§¢ j
prie§ penkis tkstan¦ius met¤. ·£ veikal jis vis¤ pirma skyr¢ dabartinio tamsaus veidmainyst¢s ir nesantarv¢s am¨iaus ¨mon¢ms.
À·rimad-BhƒgavatamÐ yra autorinis ÀVedanta-sutrosÐ komentaras
ir reik§mingiausias visos Ved¤ literatros veikalas.
¶ia rŒla Prabhupƒda cituoja posm i§ antros ÀBhagavatamÐ
giesm¢s (2.3.19). Citata paimta i§ rilos Prabhupƒdos ÀBhagavatamÐ
vertimo.
va-viˆ-varƒho‰‡ra-kharai‹
sa„stuta‹ puru‰a‹ pau‹
na yat-kar†a-pathopeto
jƒtu nƒma gadƒgraja‹
Vertimas: ³ §unis, kiaules, kupranugarius ir asilus pana§s ¨mon¢s
niekada nesiklauso pasakojim¤ apie transcendentinius nuo pikta
gelb¢jan¦io Vie§paties ·ri K‚‰†os ¨ygius.
Komentaras: Nuo vaikyst¢s sistemingai nemokomi savo gyvenim gr£sti auk§tesn¢mis dvasin¢mis vertyb¢mis ¨mon¢s ma¨ai kuo
skiriasi nuo gyvuli¤, tod¢l §iame posme jie lyginami su §unimis,
kiaul¢mis, kupranugariais ir asilais. ·iuolaikiniuose universitetuose i§ esm¢s skiepijama §uns psichologija, pasirengimas tarnauti
tiems, kurie yra stipresni. Baig¡ ÀmokslusÐ, Ài§silavin¡ ¨mon¢sÐ
tarsi §unys vaik§to nuo dur¤ prie dur¤, pra§ydami darbo, ta¦iau
da¨niausiai nuvejami lauk, nes laisv¤ viet¤ n¢ra. Kaip §unys, kurie
labiausiai niekinami i§ vis¤ gyvn¤, i§tikimai tarnauja savo §eimininkui u¨ trupinius, taip ir ¨mon¢s i§tikimai tarnauja §eimininkui,
nors negauna u¨ tai padoraus atlygio.
¸mon¢s, kurie n¢ra i§ranks maistui ir ¢da visk i§ eil¢s, lyginami su kiaul¢mis. Kiaul¢s mielai ¢da i§matas. Tam tikroms gyvn¤
r§ims i§matos Ä taip pat yra maistas . Kai kurie gyvnai ir pauk§¦iai neatsisako net akmen¤. Ta¦iau ¨mon¢s neturi valgyti kas po
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ranka pakliuvo. ¸mogaus maistas Ä javai, dar¨ov¢s, vaisiai, pienas,
cukrus ir t.t. ¸mogui neskirta valgyti gyvn¤ m¢s . ¸mogaus
dantys yra pritaikyti kramtyti vaisius ir dar¨oves. Dvi iltys, kurias
turi ir ¨mogus, Ä savoti§ka nuolaida tiems, kurie ¨t bt nori valgyti
gyvnin¢s kilm¢s maist . Visiems ¨inoma, kad kas vienam maistas Ä kitam yra nuodai. I§ esm¢s ¨mogus tur¢t¤ maitintis tik Vie§pa¦iui ·ri K‚‰†ai aukojamo maisto trupiniais, o Jis kaip auk priima
tik lapus, g¢les, vaisius ir t.t. (ÀBhagavad-gŒtaÐ 9.26). Ved¤ §ventra§¦iai skelbia, kad Dievui nevalia aukoti gyvnin¢s kilm¢s maisto.
Vadinasi, ¨mogus turi valgyti tik tam tikr¤ r§i¤ produktus. Nevert¢t¤ imituoti gyvn¤ ir valgyti bet k , rpinantis tik i§ maisto gaunamais vitaminais. Taigi bet k valgant£ ¨mog¤ §is posmas lygina
su kiaule.
Kupranugaris patiria malonum ¨iaumodamas spyglius, tod¢l
¨mog¤, kuris siekia m¢gautis §eiminiu ar ¨emi§ku gyvenimu su
visais jo ÀmalonumaisÐ, §ventra§¦iai lygina su kupranugariu. Materialisto gyvenimas nus¢tas dygliais, ir norint i§pe§ti did¨iausi
naud i§ nevykusio sand¢rio btina gyventi vadovaujantis Ved¤
priesakais. U¨ gyvenim materialiame pasaulyje ¨mon¢s moka savo
krauju. Patraukliausias i§ vis¤ materiali¤ malonum¤ yra seksas.
M¢gautis seksu Ä tolygu gerti savo krauj Ä platesni¤ paai§kinim¤
¦ia nereikia. Kramtydamas §akas su dygliais kupranugaris taip pat
geria savo krauj . Dygli¤ surai¨ytas lie¨uvis ima kraujuoti. Kupranugariui patinka §vie¨io kraujo skonis, kur£ jis laiko dygli¤ skoniu,
ir kvailas gyvulys su pasim¢gavimu juos kramto. Stambs verslininkai ir pramoninkai, besiver¦iantys per galv , kad tik u¨sidirbt¤
pinig¤ Ä nesvarbu, kokiais bdais, Ä kaip ir kupranugariai d¨iaugiasi savo rezultatais, kuriuos dar patrauklesniais padaro i§sunktas
kraujas. Tai nesveika bsena.
Asilas net tarp gyvn¤ gars¢ja savo kvailumu. Jis velka sunkiausius ne§ulius, virsdamas nuo koj¤, ir nieko u¨ tai negauna. Asilus
da¨niausiai laiko skalb¢jai Ä ¨mon¢s, u¨imantys ne pa¦i auk§¦iausi pad¢t£ visuomen¢je. Be to, asilas nuolankiai ken¦ia prie§ingos
lyties atstovi¤ spyrius. Kai asilas merginasi dailiosios lyties atstovei, jam atsilyginama spyriais, ta¦iau lytinis instinktas ver¦ia j£ nusi¨eminus sekioti paskui patel¡. Tod¢l po ¨monos padu esantis vyras
paprastai lyginamas su asilu. Dauguma ¨moni¤, ypa¦ §iame Kali
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am¨iuje, dirba neatsitiesdami kaip asilai Ä velka sunkiausius ne§ulius, stumdo thelas ir tampo rik§¤ ve¨im¢lius. Vadinamoji civilizacijos pa¨anga ver¦ia ¨mones dirbti asilams skirt darb . Darbininkai
mil¨ini§kose gamyklose ir fabrikuose nuo ryto iki vakaro lieja devynis prakaitus, o po alinan¦ios darbo dienos j¤ laukia dar ir antausiai
namie Ä ir d¢l sekso, ir d¢l §eimos reikal¤.
Taigi pasak ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ, ¨mogus, kuris nesiekia dvasinio pa¨inimo, nepakyla auk§¦iau §un¤, kiauli¤, kupranugari¤
ar asil¤, ir tai n¢ra hiperbolizavimas. Galbt tokios tamsuomen¢s
lyderiai ir did¨iuojasi, kad juos garbina . . . §un¤ ir kiauli¤ banda,
bet anokia ¦ia garb¢. ÀBhagavatamÐ atvirai skelbia, kad tas, kuriam
nerpi mokslas apie K‚‰† Ä net jei jis yra garsiausias ¨mogaus
pavidal turin¦i¤ §un¤ ir kiauli¤ vadas, Ä i§ tikr¤j¤ yra papras¦iausias gyvulys. Valdingas, stiprus ir stambus gyvulys, bet, pasak
À·rimad BhagavatamÐ, ne ¨mogus d¢l ateistin¢s jo m stysenos.
Kitaip sakant, su §unimis ir kiaul¢mis supana§¢j¡ bedieviai vadovai
t¢ra stambs gyvuliai, turintys dar ry§kesnius gyvuli§kus bruo¨us
nei kiti.
5. I§bad¢j¡s ¨mogus ¦iumpa ir bando ¦iulpti i§spaust ir numest
ant ¨em¢s cukra§vendr¡, vildamasis dar i§¦iulpti i§ jos kelis la§us.
Tai Ä Àsukramtyto kramtymas.Ð
6. rŒla Bhaktivinoda Thakura (1838Ä1914) Ä vienas i§ dvasini¤
mokytoj¤ sekai priklausan¦i¤ did¨i¤j¤ acarij¤ Ä K‚‰†os s mon¢s mokytoj¤. Jo snus rŒla Bhaktisiddhanta Sarasvatis Gosvamis
Maharad¨a Prabhupƒda buvo Jo Dievi§kosios Kilnyb¢s A. C. Bhaktivedantos Svamio Prabhupƒdos dvasinis mokytojas. rŒla Bhaktivinoda Thakura daug ra§¢ apie K‚‰†os s mon¢s moksl . 1896 metais
jis nusiunt¢ £ McGillo universitet Kanadoje savo nedidel¡ knygel¡ pavadinimu ÀCaitanya Mahaprabhu: Jo gyvenimas ir priesakaiÐ
ir tokiu bdu inicijavo K‚‰†os s mon¢s mokymo skelbim Vakar¤
pasaulyje. Nema¨as pluo§tas jo sukurt¤ giesmi¤ patalpinta ÀVai§nav¤ Acarij¤ giesm¢seÐ (Songs of Vaisnava Acaryas), kuri i§leido
ÀBhaktivedanta Book TrustÐ leidykla.
7. Taikydamas auk§tyneig£ metod asmuo siekia pa¨inti ties tiesiogiai steb¢damas ir v¢liau konstruodamas hipotezes, o taikydamas
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¨emyneig£ metod jis remiasi autoritetingu §altiniu. Pirmasis mokslinis tyrimo metodas vadinamas indukcija, o antrasis Ä dedukcija.
8. ÀMano Guru MaharajaÐ Ä ¦ia kalbama apie rilos Prabhupƒdos dvasin£ mokytoj ril Bhaktisiddhant Sarasvat£ Gosvam£
Maharaj .
9. ÀJagad-guruÐ Ä Àviso pasaulio guruÐ.
10. Vai§navas yra nuolankus Vie§paties Vi§nu tarnas. K‚‰†a yra
pirmapradis Vi§nu pavidalas, tod¢l visus K‚‰†os bhaktus vadina
vai§navais.
11. Raghunatha dasa Gosvamis buvo ·ri Caitanyos Mahaprabhu
am¨ininkas, i§kilus Jo bhaktas ir vienas i§ §e§i¤ gosvami¤, kuriems
Vie§pats Caitanya nurod¢ skelbti K‚‰†os s mon¡ visame pasaulyje.
Nors Raghunatha dasa Gosvamis gim¢ turtingoje §eimoje, po susitikimo su Vie§pa¦iu Caitanya jis gyveno labai asketi§kai.
12. ÀBhagavad-gŒtojeÐ (18.54) Vie§pats K‚‰†a skelbia: ÀKas pasiekia
toki transcendentin¡ pad¢t££, tas i§syk patiria Auk§¦iausi j£ Brahman ir j£ u¨lieja d¨iaugsmas. Jis niekada nesieloja, nieko netrok§ta,
yra vienodas visoms gyvoms esyb¢ms. Tokiame bvyje jis gauna
teis¡ pasiaukojus tyrai tarnauti Man.Ð
13. Karma rei§kia veikl . Karmos d¢snis Ä tai procesas, kurio metu
auk§tesniosios instancijos atlygina mums arba baud¨ia pagal ms¤
dorus arba nedorus darbus. Biblijoje pasakyta: ÀK pas¢si, t ir
pjausiÐ. Vadinasi, ms¤ dabartin¢ pad¢tis Ä tai, kad esame turtingi, i§mintingi, gra¨s, ar tai, kad gim¢me su amerikie¦io, indo ar
japono knu Ä priklauso nuo veiksm¤, kuriuos atlikome pra¢jusiame ar pra¢jusiuose gyvenimuose.
I§ esm¢s kalbant, visa Ä tiek gera, tiek bloga Ä karma mums
nenaudinga, nes prirakina mus prie materialaus pasaulio. Dvasin¢
tarnyst¢ £sis moninus K‚‰†a Ä akarmi§ka. Kitaip sakant, ji nesukuria joki¤ padarini¤. Pavyzd¨iui, nukov¡s prie§ininkus Kuruk§etros
m§io lauke Ard¨una nesusilauk¢ atoveikio, nes tiesiog vykd¢ Vie§paties K‚‰†os vali .
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14. DNR molekul¢s yra svarbiausia statybin¢ ir dauginimosi
med¨iaga organin¢s kilm¢s l stel¢se. Daugelis mokslinink¤ laiko
jas gyvyb¢s §altiniu, ta¦iau, pasak Ved¤ mokslo, btina skirti fizin£
kn sudaran¦ias chemines med¨iagas (DNR) nuo tikr¤j¤ gyvyb¢s
po¨ymi¤, kurie yra bdingi dvasinei substancijai Ä sielai.
15. Pusdieviai yra ¨mones pranokstan¦ios btyb¢s. Nors pusdieviai i§ori§kai pana§s £ ¨mones, jie turi daug prana§esn£ intelekt , £stabi¤ mistini¤ gali¤, o kai kurie j¤ turi daug rank¤ ir galv¤.
Materialioje visatoje yra trisde§imt trys milijonai pusdievi¤ administratori¤, kuri¤ kiekvienas yra atsakingas u¨ tam tikr kosmoso
valdymo srit£ (pvz., §ilum , §vies , vanden£, or ir t.t.).
16. ÀBhagavad-gŒtaÐ (6.41Ä42): ÀPo daugyb¢s laimingo gyvenimo
met¤ doroving¤ gyv¤ esybi¤ planetose, nevyk¢lis yogas gimsta teisuoli¤ arba turtingoje aristokrat¤ §eimoje. Arba jis gimsta retos
i§minties transcendantalist¤ §eimoje. Bet, ¨inoma, ma¨ai kam §iame
pasaulyje tenka toks gimimas.Ð
17. ÀBhagavad-gŒtaÐ (18.61): ÀAuk§¦iausiasis Vie§pats yra vis¤ §irdyse, o Arjuna. Jis nurodo klajoni¤ kelius visoms gyvoms esyb¢ms,
kurios tno kne tarytum ma§inoje, pagamintoje i§ materialios
energijosÐ.
18. Radharani yra auk§¦iausia Vie§paties K‚‰†os tarnait¢ ir am¨inoji Jo ¨mona. Ji taip pat laikoma K‚‰†os vidin¢s, dvasin¢s malonumo
energijos £siknijimu.
19. Brahmastra Ä subtilus branduolinis ginklas, kartais naudojamas
Ved¤ karyboje. Paleid¨iamas £ darb kartojant mantras; i§ tolimo
atstumo gali sunaikinti bet kok£ Ä didel£ ar ma¨ Ä taikin£, niekam
daugiau nepakenkdamas. I§samesn¢s informacijos ¨r. ÀrŒmad-BhƒgavatamÐ pirmos giesm¢s a§tunt skyri¤.
20. Valmikis Ä garsus i§min¦ius ir Ved¤ ¨inovas. Para§¢ ÀRamajan Ð Ä vien svarbiausi¤ istorini¤ veikal¤ Ved¤ literatroje.
21. Vie§pats ¶aitanja Mahaprabhu vai§navizmo literatroje apibdinamas kaip vis¤ gailestingiausias Dievo £siknijimas, nes dova131
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nojo Dievo meil¡ laisvai, nepaisydamas kastin¢s, rasin¢s ir religin¢s
priklausomyb¢s. Jis apsirei§k¢ Bengalijoje 1486 m.; dar vadinamas Àaukso avataruÐ d¢l aukso spalvos gymio. Vie§pats ¶aitanja
Mahaprabhu i§k¢l¢ maha-mantros (Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a
K‚‰†a, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare) kartojimo svarb .
22. ·iuos keturis §ventus Indijos miestus skiria §imtai kilometr¤.
23. Vai rei§kia ÀbeÐ , o kuntha Ä Àrpes¦iaiÐ. Taigi Vainkunthoje
(Dievo karalyst¢je) gyvenama be joki¤ rpes¦i¤. Vaikunthos planetos yra dvasin¢je karalyst¢je, toli u¨ materiali¤j¤ pasauli¤ ribos.
Gyvenimas ten kupinas am¨inos palaimos ir ¨inojimo, o visi gyventojai su meile tarnauja Vie§pa¦iui Vi§nu (K‚‰†ai).
24. 40 000 §viesme¦i¤ Ä daugiau nei 235 kvadrilijon¤ myli¤.
25. Gop¢s Ä Vrindƒvanos piemenait¢s; j¤ pasin¢rimas £ K‚‰†os
s mon¡ ir meil¢ K‚‰†ai nepranokstama. Ta¦iau transcendentini¤
K‚‰†os ir gopi¤ meil¢s nuotyki¤ nereik¢t¤ lyginti su ¨emi§ku seksu.
Vie§pats ¶aitanja ir §e§i Gosvamiai laik¢si celibato bei grie¨t¤ askezi¤ ir buvo panir¡ £ nuolatin¡ gopi¤ jausen . Vyriausioji i§ gopi¤ yra
·rimati Radharani.
26. Kamsa Ä did¨iausias savo laik¤ demonas, o K‚‰†a Ä atkakliausias jo prie§as. Knygoje ÀK‚‰†a, Auk§¦iausiasis Dievo Asmuo
(de§imtosios ÀrŒmad-Bhƒgavatam giesm¢s ap¨valga), rŒla Prabhupƒda pasakoja apie daugyb¡ Kamsos pasik¢sinim¤ nu¨udyti K‚‰† .
Galiausiai K‚‰†a plikomis rankomis nu¨ud¢ Kams ant imtyni¤
pakylos Mathuroje.
27. Ptana Ä §iurp kelianti demon¢, kuri Kamsa siunt¢ £ Vrindavan nu¨udyti K‚‰†os. I§sitepusi krtis mirtinais nuodais ji nor¢jo
pa¨indyti ir nu¨udyti K‚‰† , bet K‚‰†a, kuriam jos ketinimai
nebuvo jokia paslaptis, ¨£sdamas krt£ i§siurb¢ jos gyvyb¢s or ir
taip padar¢ jai gal .
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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
ÀkchÐ, g Ä kaip ¨odyje ÀgilusÐ, gh Ä kaip junginys gh ir … Ä kaip
¨odyje ÀdingtiÐ.
Palataliniai (lie¨uvio vidurinieji) priebalsiai Ä c, ch, j, jh ir Š;
juos tariant lie¨uvio vidurin¢ dalis pakyla ir priart¢ja prie kietojo
gomurio. C tariamas kaip ¨odyje À¦iaÐ, ch Ä kaip junginys ¦ch, j Ä
kaip ¨odyje Àd¨iaugsmasÐ, jh Ä kaip junginys d¨h ir Š Ä kaip angl¤
kalbos ¨odyje ÀcanyonÐ (ÀkanjonasÐ).
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Cerebraliniai priebalsiai Ä ‡, ‡h, ˆ, ˆh ir † Ä tariami pana§iai kaip
dantiniai, ta¦iau lie¨uvio prie§akin¢ dalis nelie¦ia dant¤, bet u¨sirie¦ia £ vir§¤ ir apatine puse lie¦ia prie§akin¡ kietojo gomurio dal£.
Dantiniai priebalsiai Ä t, th, d, dh ir n; juos tariant lie¨uvio prie§akin¢ dalis lie¦ia dantis. T tariamas kaip ¨odyje ÀtikslasÐ, th Ä kaip
junginys tch, d Ä kaip ¨odyje ÀdienaÐ, dh Ä kaip junginys dh ir n Ä
kaip ¨odyje ÀneÐ.
Labialiniai (lpiniai) priebalsiai Ä p, ph, b, bh ir m; juos tariant
dalyvauja lpos. P tariamas kaip ¨odyje Àpintin¢Ð, ph Ä kaip junginys pch, b Ä kaip ¨odyje ÀbangaÐ, bh Ä kaip junginys bh ir m Ä kaip
¨odyje ÀmiegasÐ.
Pusbalsiai y, r, l ir v tariami atitinkamai kaip ¨od¨iuose ÀjautrusÐ, ÀratasÐ, ÀlaikasÐ ir ÀvaikasÐ. Sibiliantai (§vilpiamieji ir §nyp§¦iamieji) Ä ‰,  ir s tariami atitinkamai kaip ¨od¨iuose À§altisÐ,
À§ienasÐ ir Àsaul¢Ð. Raide h ¨ymimas garsas tariamas kaip ¨odyje
ÀhimnasÐ.
Pastaba: junginys jŠ tariamas kaip gj (pvz.: yajŠa Ä kaip ÀjagjaÐ).
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