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Skiriu t¢vui Gour Mohan De (1849Ä1930)
tyram K‚‰†os bhaktui, kuris nuo pat gyvenimo
prad¨ios aukl¢jo mane K‚‰†os s!mon¢s dvasia.
Vaikyst¢je jis mok¢ mane groti m‚da…ga, leido

garbinti Rƒdhƒ-K‚‰†os vigrah! ir dovanojo
Jagannƒtha-rath!, kad ¨aisdamas gal¢"iau rengti
Ratha-yƒtros §ventes. Jis labai r#pinosi manimi,

ir i§ jo a§ per¢miau id¢jas, kurioms v¢liau
sutvirt¢ti pad¢jo mano dvasinis mokytojas,

mano am¨inasis t¢vas.
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George Harrisono ¨odis

Visi ie§ko K’™–OS, nors ne visi tai supranta.
K’™–A Ä DIEVAS, visos b!ties ·altinis, visko, kas yra ir kas dar bus,

Prie¨astis.
DIEVAS beribis, tad JIS turi daug Vard¤.
Allachas-Buddha-Jehova-Rƒma; visi jie Ä K’™–A, visi rei§kia T°

PAT".
Dievas Ä tai ne ka¨kokia abstrakcija. Jis turi tiek asmens, tiek ir

beasmen£ aspektus. Jis Ä AUK·¶IAUSIASIS, AM¸INAS, PALAIMIN-
GAS ir VISA¸INIS. Kaip vandens la§as pasi¨ymi visomis vandenyno
ypatyb¢mis, lygiai taip ir m!s¤ s#monei yra b!dingos DIEVO s#mon¢s
ypatyb¢s . . . ta$iau mes tapatiname save su materialia energija (fiziniu
k!nu, jutiminiais malonumais, materialia nuosavybe, ego ir kt.), tod¢l
m!s¤ tikroji, TRANSCENDENTIN% S°MON% apskrenta purvu ir tarsi
apdulk¢j¡s veidrodis neatspindi tikrov¢s.

Per daugyb¡ gyvenim¤ m!s¤ ry§ys su tuo, kas LAIKINA, dar labiau
sustipr¢jo. Savo mirting# k!n# Ä kaul¤ ir m¢sos mai§# mes klaidingai
laikome tikruoju Àa§& ir manome, kad tokia laikina m!s¤ b!kl¢ yra
galutin¢.

Per am¨ius gars!s ·VENTIEJI buvo gyvas £rodymas, jog DIEVO
S°MON± Ä ne laikin#, o nuolatin¡ Ä £manoma atgaivinti visose gyvose
Sielose. Potencialiai visos Sielos yra dievi§kos.

ÀBhagavad-gŒtoje& (6.28) K‚‰†a sako: ÀKai save suvald¡s yogas, nuolat
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praktikuodamas yog#, nusiplauna materijos ne§varybes ir susilie$ia su
Auk§$iausi#ja S#mone, jis pasiekia auk§$iausi# tobulos laim¢s lyg£.&

YOGA (mokslinis b!das pa¨inti DIEV° ir sav#j£ ÀA·&) Ä tai metodas,
kuris leid¨ia apvalyti s#mon¡, sustabdyti tolesn£ ter§im#si ir pasiekti
Tobulumo b!v£ Ä absoliut¤ PA¸INIM° bei PALAIM°.

Jeigu Dievas yra, a§ noriu J£ pamatyti. Beprasmi§ka tik¢ti tuo, kas ne£-
rodyta. K‚‰†os S#mon¢ bei meditacija ir yra b!dai, kuriuos taikydami i§
tikr¤j¤ pajusite DIEVO buvim#. J!s pamatysite Diev#, J£ gird¢site, su Juo
¨aisite. Gal tai ne£tik¢tina, ta$iau Jis tikrai $ia, tikrai su jumis.

Yra daug yogos Keli¤ Ä Rƒja, J'ƒna, Ha‡ha, Kriyƒ, Karma, Bhakti, ir
vis¤ yog¤ MOKYTOJAI labiausiai kelia sav¤j¤ privalumus.

SVAMIS BHAKTIVEDANTA, kaip kad rodo jo titulas, yra BHAKTI
Yogas, pasirink¡s ATSIDAVIMO keli#. Tarnaudamas DIEVUI visomis
savo mintimis, ¨od¨iais bei VEIKSMAIS ir giedodamas JO ·ventuosius
Vardus, bhaktas greitai i§siugdo Dievo s#mon¡. Kartojant:

Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a
K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare
Hare Rƒma, Hare Rƒma
Rƒma Rƒma, Hare Hare

nei§vengiamai pasiekiama K’™–OS S#mon¢. (Tiktai paragavus galima
pasakyti, koks pudingo skonis!)

A§ kvie$iu jus pasinaudoti tuo, kad savo rankose laikote §i# knyg# Ä
ÀK’™–°&, ir £sigilinti £ j#. Taip pat kvie$iu jus nedelsiant paskirti pasi-
matym# savo Dievui, pasinaudoti i§vaduojan$iu YOGOS (JUNGTIES)
metodu ir GIVE PEACE A CHANCE (DUOKITE TAIKAI ·ANS°).

K’™–A, AUK·¶IAUSIASIS DIEVO ASMUO
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Pratarm¢

niv‚tta-tar‰air upagŒyamƒnƒd
bhavau‰adhƒc chrotramano 'bhirƒmƒt

ka uttama-!loka-gu†ƒnuvƒdƒt
pumƒn virajyeta vinƒ pa!ughnƒt

(À!rŒmad-Bhƒgavatam" 10.1.4)

Kai Vakar¤ ¨mogus pamato tokios knygos, kaip §i, vir§el£, jis ima
klausin¢ti: ÀO kas yra K‚‰†a? Kas toji mergel¢ greta K‚‰†os?" ir t. t.

Ilgiau nesvarst¡ atsakysime, jog K‚‰†a Ä Auk§#iausiasis Dievo Asmuo.
Kod¢l? Tod¢l, kad Jis visi§kai atitinka Auk§#iausiosios B$tyb¢s, Dievo,
apra§ymus. Kitaip sakant, K‚‰†a Ä Dievas, nes Jis visiems patrauklus.
Jeigu Dievas neb$t¤ visiems patrauklus, tai ir prarast¤ prasm¡ pats ¨odis
ÀDievas." O kuo gi patraukiamas visuotinis d¢mesys? Dauguma ¨avisi
vis¤ pirma tuo, kuris yra turtingas, sk¡sta prabangoje. Patrauklus ir labai
galingas ¨mogus, garsenyb¢, gra¨uolis, i§min#ius bei ¨mogus, kuris nepri-
siri§a prie to, k% turi. Taigi patirtis rodo, kad patrauklumo prie¨astis gali
b$ti: 1) turtai, 2) galyb¢, 3) §lov¢, 4) gro¨is, 5) i§mintis ir 6) atsi¨ad¢jimas.
Suprantama, kad tas, kuris nepralenkiamas §iais §e§iais privalumais,
yra Auk§#iausiasis Dievo Asmuo. Dievo privalumus apibr¢¨¢ Parƒ&ara
Munis, didis Ved¤ autoritetas.

Daug yra turting¤, galing¤, £¨ymi¤, gra¨i¤, mokyt¤ ¨moni¤, kurie atsi-
¨ad¢jo pasaulio ir yra abejingi materialiems turtams. Ta#iau niekas per
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vis% ¨monijos istorij% nebuvo toks turtingas, galingas, §lovingas, gra¨us,
i§mintingas bei visko atsi¨ad¢j¡s, kaip K‚‰†a, Auk§#iausiasis Dievo As-
muo. K‚‰†a, Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, Ä istorin¢ asmenyb¢, at¢jusi £
¨em¡ prie§ penkis t$kstan#ius met¤ ir gyvenusi #ia §imt% dvide§imt pen-
keris metus. K‚‰†a gyveno tarsi paprastas ¨mogus, ta#iau Jo darbai Ä ne-
prilygstami. Niekas per vis% ¨monijos istorij% negal¢jo pakartoti Jo ¨ygi¤,
kuriuos Jis atliko nuo Savo apsirei§kimo iki tos akimirkos, kai pasitrauk¢
i§ §io pasaulio, tad kiekvienas, suvokdamas, apie k% kalbame, sakydami
ÀDievas", pripa¨ins K‚‰†% Auk§#iausiuoju Dievo Asmeniu. Niekas negali
prilygti Dievui ir n¢ra u¨ J£ didingesnis. Tokia garsiojo posakio ÀDievas
didis" prasm¢.

'vair$s ¨mon¢s £vairiai kalba apie Diev%, ta#iau Ved¤ ra§tai bei vis¤
laik¤ didieji ƒcƒryos, tikrieji autoritetai, i§man¡ Dievo moksl%, Ä !a…kara,
Rƒmƒnuja, Madhva, Vi‰†usvƒmis, Vie§pats Caitanya bei v¢lesni mokini¤
sekos atstovai, Ä laikosi vieningos nuomon¢s, jog K‚‰†a yra Auk§#iausiasis
Dievo Asmuo. O mes, Ved¤ civilizacijos pasek¢jai, tikime Ved¤ teikia-
ma visatos istorija. Mes tikime, kad visat% sudaro planet¤ sistemos, tarp
kuri¤ yra Svargalokos, arba auk§tesniosios planet¤ sistemos, Martyalo-
kos, arba viduriniosios planet¤ sistemos, ir Pƒtƒlalokos, arba ¨emesnio-
sios planet¤ sistemos. ·i¤ laik¤ istorikai negali pateikti fakt¤ apie tai,
kas vyko prie§ penkis t$kstan#ius met¤, o, pasak antropolog¤, prie§ ketu-
riasde§imt t$kstan#i¤ met¤ Homo sapiens ¸em¢je net negyveno Ä es%
evoliucija tokios raidos pakopos dar nebuvo pasiekusi. Ta#iau Ved¤ isto-
riniai pasakojimai Ä Purƒ†os ir ÀMahƒbhƒrata" byloja mums apie likimus
¨moni¤, kurie gyveno prie§ milijonus bei milijardus met¤.

Antai i§ Ved¤ ra§t¤ mes su¨inome, jog K‚‰†a apsireik§davo ¨em¢je
ir i§ jos pasitraukdavo prie§ milijonus ir milijardus met¤. Ketvirtame
ÀBhagavad-gŒtos" skyriuje K‚‰†a sako Arjunai, kad jiedu yra gim¡ jau
ne kart%, ir Jis (K‚‰†a) atsimen%s visus gimimus, o Arjuna Ä ne. Tai
rodo skirtum% tarp to, k% ¨ino K‚‰†a ir to, k% ¨ino Arjuna. Nors Arjuna
ir didis karys, civilizuotos Kuru gimin¢s atstovas, bet jis t¢ra paprastas
¨mogus, o K‚‰†a Ä Auk§#iausiasis Dievo Asmuo. K‚‰†os ¨inojimas beribis.
Kadangi Jo ¨inojimas beribis, berib¢ ir Jo atmintis.

K‚‰†a pa¨£sta visk% taip tobulai, kad tiksliai mena visk%, kas vyko Jam
at¢jus £ ¨em¡ prie§ milijonus bei milijardus met¤, o Arjunos atmint£ bei
¨inojim% riboja laikas ir erdv¢, kadangi jis t¢ra paprastas ¨mogus. Ket-
virtame ÀBhagavad-gŒtos" skyriuje K‚‰†a pa¨ymi, jog men%s, kaip prie§
kelis milijonus met¤ mok¢ Saul¢s diev% Vivasvƒn% ÀBhagavad-gŒtos."

M$s¤ laikais tapo £prasta, kad netikintieji stengiasi tapti Dievu, tai-
kydami kok£ mistin¢s praktikos b$d%. Da¨niausiai jie skelbiasi gal£ tapti
Dievu savo vaizduot¢s galia ar meistri§ka meditacija. K‚‰†a Ä ne toks

K’™–A, AUK·¶IAUSIASIS DIEVO ASMUO
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Dievas. K‚‰†a Ànetampa" Dievu, naudodamasis kokia nors i§galvota medi-
tacija arba grie¨tai tramdydamas k$n%, kaip tai daroma mistin¢s yogos
pratybose. I§ esm¢s Jis Dievu netampa, kadangi visados buvo ir yra Dievas.

Savo d¢d¢s i§ motinos pus¢s Ä Ka„sos kal¢jime, kur buvo u¨daryti
Jo t¢vas ir motina, K‚‰†a apsirei§k¢ i§ motinos £s#i¤ keturrankiu Vi‰†u-
Nƒrƒya†os pavidalu. Po to Jis atvirto k$dikiu ir papra§¢ t¢v% nune§ti J£
£ Nandos Mahƒrƒjos bei jo ¨monos Ya&odos namus. Kai K‚‰†a buvo dar
visai k$dikis, J£ band¢ nu¨udyti mil¨in¢ demon¢ P$tanƒ, ta#iau K‚‰†a i§
demon¢s kr$t¤ kartu su pienu i§siurb¢ ir jos gyvyb¡. ·tai kuo skiriasi tik-
rasis Dievas nuo Àdievo", pagaminto kokiame nors mistikos fabrike. K‚‰-
†ai neteko praktikuoti mistin¢s yogos, ta#iau Auk§#iausiasis Dievo Asmuo
Jis buvo visada Ä k$dikyst¢je, vaikyst¢je, paauglyst¢je, jaunyst¢je. ·ioje
knygoje apie K‚‰†% apra§omi visi K‚‰†os darbai, kuriuos Jis padar¢, ap-
sirei§k¡s ¨mogumi. Nors K‚‰†a atlieka ¨mogaus vaidmen£, Jis visada yra
Auk§#iausiasis Dievo Asmuo.

Kadangi K‚‰†a yra visiems patrauklus, privalome ¨inoti, jog visus norus
reikia sieti su K‚‰†a. ÀBhagavad-gŒtoje" pasakyta, kad ¨mogus yra savo
k$no §eimininkas, ta#iau K‚‰†a Ä Supersiela, gl$dinti vis¤ §irdyse, Ä yra
auk§#iausiasis vis¤ individuali¤ k$n¤ §eimininkas. Tad jeigu savo nat$ral¤
nor% myl¢ti sutelksime £ K‚‰†%, netrukus £sigal¢s visuotin¢ meil¢, vienyb¢
bei taika. Kai laistome med¨io §aknis, vandens tenka ir §akoms, ir lapams,
ir ¨iedams; kai m$s¤ par$pintas maistas per burn% patenka £ skrand£, jo
gauna ir kitos k$no dalys.

Menas sutelkti d¢mes£ £ Auk§#iausi%j£ ir meil¢ Jam vadinasi K‚‰†os s%-
mon¢. Mes prad¢jome K‚‰†os s%mon¢s jud¢jim%, kad kiekvienas gal¢t¤
patenkinti savo polink£ myl¢ti kitus, nukreipdamas t% meil¡ £ K‚‰†%. Vi-
same pasaulyje ¨mon¢s kar§tai trok§ta £gyvendinti gl$dint£ juose polink£
myl¢ti kitus, ta#iau #ia nepad¢s socializmas, komunizmas, altruizmas, hu-
manizmas, nacionalizmas ir visa kita, kas kada nors buvo sugalvota, trok§-
tant ¨monijai taikos bei gerov¢s. Visi §ie siekiai berg¨di ir teatne§a nu-
sivylim%, nes mes visi§kai nemokame myl¢ti K‚‰†os. Da¨niausiai ¨mon¢s
mano, jog bus laimingi, gindami grie¨t% moral¡ ir atlikdami religines apei-
gas. Kai kas mano, kad laim¡ pasieks pl¢todamas ekonomik%, kiti £sitiki-
n¡, kad laim¢ Ä jutiminiai d¨iaugsmai. Ta#iau i§ ties¤ ¨mogus tegali b$ti
laimingas myl¢damas K‚‰†%.

K‚‰†a nuostabiai atsiliepia £ m$s¤ meil¡ per £vairius savitarpio san-
tykius, kurie vadinasi Àskoniai", arba rasos. Yra dvylika svarbiausi¤
meil¢s santyki¤ tip¤. Galima myl¢ti K‚‰†% kaip auk§#iausi% ne¨inomyb¡,
auk§#iausi% §eiminink%, artimiausi% draug%, mylimiausi% vaik% ir kilniau-
si% mylim%j£. Tokios penkios svarbiausios meil¢s rasos. Dar galima myl¢ti
K‚‰†% netiesiogiai, kitomis septyniomis rasomis, kurios i§ pa¨i$ros skiriasi
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nuo penki¤ pirmini¤ santyki¤. Ta#iau i§ esm¢s, jei ¨mogus patenkina gl$-
dint£ jame meil¢s polink£ myl¢damas K‚‰†%, jo gyvenimas tampa s¢kmin-
gas. Tai ne prasimanymas, bet realyb¢, pasiekiama praktika. ¸mogus gali
betarpi§kai patirti, kaip meil¢ K‚‰†ai veikia jo gyvenim%.

Devintajame ÀBhagavad-gŒtos" skyriuje K‚‰†os s%mon¢s mokslas vadi-
namas karali§k%ja i§mintimi, paslap#i¤ paslaptimi ir tobuliausiuoju trans-
cendentinio sav¡s pa¨inimo mokslu. Ta#iau mes patys galime patirti, k%
duoda K‚‰†os s%mon¢s mokslas, nes praktikuoti K‚‰†os s%mon¡ labai
lengva ir malonu. Jeigu mums pavyksta padaryti nors menkiausi% pa¨an-
g% K‚‰†os s%mon¢s kelyje, tai §is m$s¤ laim¢jimas per am¨ius liks
mums, nes K‚‰†os s%mon¢ jokiomis aplinkyb¢mis nepradingsta. Gyveni-
mas rodo, jog §iuolaikinis paklyd¡s ir viskuo nusivyl¡s Vakar¤ jaunimas
tiesiogiai pajuto, k% duoda j¤ pastangos sutelkti savo meil¡ £ K‚‰†%.

Sakoma, veltui stengiasi tas, kuris grie¨tai tramdo k$n%, atgailauja ir au-
koja aukas, ta#iau nepa¨adina savyje gl$din#ios meil¢s K‚‰†ai. Kita vertus,
jei ¨mogus pa¨adino meil¡ K‚‰†ai, kam jam tramdyti k$n% ir atgailauti?

K‚‰†os s%mon¢s jud¢jimas Ä nepaprasta Vie§paties Caitanyos dovana
puolusioms §io am¨iaus sieloms. K‚‰†os s%mon¢ Ä tai paprastas sav¡s pa-
¨inimo b$das. Pastaruosius ketverius metus jis taikomas Vakar¤ §alyse, ir
netenka abejoti, kad K‚‰†os s%mon¢s jud¢jimas padeda £gyvendinti ¨mo-
guje slypint£ polink£ myl¢ti. ·i transcendentin¢ knyga para§yta stengiantis
paremti K‚‰†os s%mon¢s jud¢jim% Vakaruose. Ji sudaryta i§ dviej¤ dali¤
ir yra gausiai iliustruota. ¸mon¢s, kai turi laiko ir j¢g¤, m¢gsta skaityti
£vairius gro¨in¢s literat$ros k$rinius. Dabar yra proga §£ polink£ nukreip-
ti £ K‚‰†%. Tada ir pavieniai ¨mon¢s, ir visa ¨monija patirs am¨in% sielos
palaim%.

ÀBhagavad-gŒtoje" pasakyta, kad net ma¨iausios pastangos K‚‰†os s%-
mon¢s kelyje apsaugo ¨mog¤ nuo did¨iausio pavojaus. Gal¢tume pateik-
ti §imtus t$kstan#i¤ pavyzd¨i¤, kaip ¨mon¢s i§veng¢ did¨iausi¤ gyvenimo
pavoj¤ vien tod¢l, kad buvo §iek tiek pa¨eng¡ K‚‰†os s%mon¢je. Tad mes
kvie#iame visus pasimokyti i§ §ios did¨ios transcendentin¢s knygos. Skai-
tytojas £sitikins, kaip puslapis po puslapio jam atsiveria neapr¢piami me-
no, mokslo, literat$ros, filosofijos bei religijos pa¨inimo turtai, bet vis¤
svarbiausia yra tai, kad perskai#ius §i% knyg% nubus jo meil¢ Dievui.

A§ nor¢#iau i§reik§ti savo d¢kingum% !rŒmƒn George Harrisonui, dabar
kartojan#iam Hare K‚‰†a mantr", u¨ dosn¤ devyniolikos t$kstan#i¤ dole-
ri¤ £na§%, kompensavus£ visas §ios knygos publikavimo i§laidas. Teap-
dovanos K‚‰†a §£ puik¤ jaunuol£ palaiminimu toliau tobul¢ti K‚‰†os
s%mon¢je.

Ir pagaliau mano am¨ini palaiminimai !rŒmƒn !yƒmasundarai dƒsai
adhikƒriui, !rŒmƒn Brahmƒnandai dƒsai brahmacƒriui, !rŒmƒn HayagrŒvai
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dƒsai adhikƒriui, !rŒmƒn Satsvar$pai dƒsai adhikƒriui, !rŒmatŒ Devah$ti-
devŒ, !rŒmatŒ Jadurƒ†Œ dƒsŒ, !rŒmƒn MuralŒdharai dƒsai brahmacƒriui,
!rŒmƒn Bhƒradvƒjai dƒsai adhikƒriui, !rŒmƒn Pradyumnai dƒsai adhikƒriui
bei visiems kitiems u¨ j¤ didel£ darb%, kurio d¢ka §i knyga s¢kmingai
i§vydo dienos §vies%.

Hare K‚‰†a.

A. C. Bhaktivedanta Svamis

!rŒlos Bhaktisiddhƒntos Sarasva#io
apsirei§kimo diena

1970 m. vasario 26 d.
ISKCON'o b$stin¢
3764 Vatseka Aveniu
Los And¨elas, Kalifornija
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!¨anga

k‚‰†a! k‚‰†a! k‚‰†a! k‚‰†a! k‚‰†a! k‚‰†a! k‚‰†a! he
k‚‰†a! k‚‰†a! k‚‰†a! k‚‰†a! k‚‰†a! k‚‰†a! k‚‰†a! he
k‚‰†a! k‚‰†a! k‚‰†a! k‚‰†a! k‚‰†a! k‚‰†a! rak‰a mƒm
k‚‰†a! k‚‰†a! k‚‰†a! k‚‰†a! k‚‰†a! k‚‰†a! pƒhi mƒm
rƒma! rƒghava! rƒma! rƒghava! rƒma! rƒghava! rak‰a mƒm
k‚‰†a! ke!ava! k‚‰†a! ke!ava! k‚‰†a! ke!ava! pƒhi mƒm

ÀCaitanya-caritƒm‚ta! (ÀMadhya! 7.96)
Prie§ prad¢damas ra§yti §i" knyg" (ÀK‚‰†"!), nor¢#iau pagarbiai nusi-
lenkti savo dvasiniam mokytojui Om Vi‰†upƒdai A‰‡ottara-$ata %rŒ
%rŒmad Bhaktisiddhƒntai Sarasva#iui Gosvƒmiui Mahƒrƒjai Prabhupƒdai.
Dar nor¢#iau pagarbiai nusilenkti malon¢s vandenynui Ä Vie§pa#iui %rŒ
K‚‰†ai Caitanyai Mahƒprabhu. Jis yra Auk§#iausiasis Dievo Asmuo,
Patsai K‚‰†a, kuris apsirei§k¢ kaip bhaktas* propaguoti auk§#iausi¤j¤
atsidavimo tarnyst¢s princip¤. Savo mokym" Vie§pats Caitanya prad¢jo
skelbti kra§te, kuris vadinasi Gauˆade$a (Vakar¤ Bengalija). Kadangi a§
priklausau Madhva-GauˆŒya-sampradƒyai, negaliu nei§reik§ti savo pagar-
bos m&s¤ mokini¤ sekai. Madhva-GauˆŒya-sampradƒya ¨inoma dar ir
Brahma-sampradƒyos vardu, nes §i mokini¤ seka prasid¢jo nuo Brahmos.
Brahmƒ paskelb¢ mokym" i§min#iui Nƒradai, Nƒrada persak¢ j£ Vyƒsa-
devai, o Vyƒsadeva Ä Madhvai Muniui, arba Madhvƒcƒryai. Mƒdhavendra

* Bhaktas (sanskr.) Ä atsidav¡s Vie§paties pasek¢jas.
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Puris, Madhva-GauˆŒya-sampradƒyos pradininkas, priklaus¢ Madhvƒcƒ-
ryos mokini¤ sekai. Jis tur¢jo daugyb¡ ¨ymi¤ mokini¤ tiek tarp sannyƒsi¤
(atsi¨ad¢jusi¤j¤ pasaulio), tiek tarp §eimos ¨moni¤. Jo mokiniai buvo
Nityƒnanda Prabhu, Advaita Prabhu ir œ$vara Puris. œ$vara Puris Ä tai
Vie§paties Caitanyos Mahƒprabhu dvasinis mokytojas. Taigi ¨emai nusi-
lenkime œ$varai Puriui, Nityƒnandai Prabhu, %rŒ Advaitai “cƒryai Prabhu,
%rŒvƒsai Pa†ˆitai ir %rŒ Gadƒdharai Pa†ˆitai. Nusilenk¡ jiems, pagerbkime
ir Svar&p" Dƒmodar", Vie§paties Caitanyos Mahƒprabhu asmenin£ ra§-
tinink", taip pat %rŒ Vƒsudev" Datt" bei am¨in"j£ Vie§paties Caitanyos
palydov" %rŒ Govind", artim" Vie§paties Caitanyos draug" Mukund"
bei Murƒr£ Gupt". Nusilenkime ir §e§iems V‚ndƒvanos Gosvƒmiams Ä
%rŒ R&pai Gosvƒmiui, %rŒ Sanƒtanai Gosvƒmiui, %rŒ Raghunƒthai Bha‡-
‡ai Gosvƒmiui, %rŒ Gopƒlai Bha‡‡ai Gosvƒmiui, %rŒ JŒvai Gosvƒmiui ir %rŒ
Raghunƒthai dƒsai Gosvƒmiui.

Patsai K‚‰†a ÀBhagavad-gŒtoje! paai§kino, kad Jis Ä Auk§#iausiasis
Dievo Asmuo. Kai tik pradedamos pa¨eidin¢ti normos, kurios reguliuo-
ja ¨moni¤ religin£ gyvenim", ir £sivie§patauja nedora, Jis Pats nu¨engia
¨em¢n. Kitaip sakant, kai Vie§pats %rŒ K‚‰†a apsirei§k¢ ¸em¢je, buvo
b&tina palengvinti nuod¢ming¤ darb¤ na§t", u¨gulusi" m&s¤ planet" ir
vis" visat". U¨ vis" materiali" k&rinij" atsakingas Vie§pats Mahƒ-Vi‰†u,
pilnavert¢ K‚‰†os dalis.

Nu¨engiant Vie§pa#iui, i§ tikr¤j¤ nu¨engia Jo Vi‰†u inkarnacija. Mahƒ-
Vi‰†u yra pirmin¢ materialios k&rinijos prie¨astis, i§ Jo atsiranda Garbho-
daka$ƒyŒ Vi‰†u, o paskui Ä K‰Œrodaka$ƒyŒ Vi‰†u. I§ esm¢s visos inkarnaci-
jos, pasirei§kian#ios §ioje materialioje visatoje, yra visi§kos K‰Œrodaka$ƒyŒ
Vi‰†u ekspansijos. Tad gelb¢ti ¸em¡ nuo j" u¨gulusios nuod¢ming¤ poel-
gi¤ na§tos Ä ne Auk§#iausiojo Dievo Asmens, K‚‰†os, priederm¢. Ta#iau
kai ateina K‚‰†a, su Juo ateina ir visos Vi‰†u ekspansijos. 'vairiausios
K‚‰†os ekspansijos Ä Nƒrƒya†a, ketverin¢ ekspansija (Vƒsudeva, Sa…kar‰a-
†a, Pradyumna ir Aniruddha), dalin¢ pilnavert¢ ekspansija Matsya (¨uvies
inkarnacija) ir kitos yuga-avatƒros (epoch¤ inkarnacijos) bei manvantara-
avatƒros, Manu inkarnacijos Ä visos susijungia ir apsirei§kia kartu su
K‚‰†a, Auk§#iausiuoju Dievo Asmeniu. K‚‰†a Ä tai tobula visuma, ir
visos visi§kos ekspansijos bei inkarnacijos visada esti su Juo.

At¢jus K‚‰†ai, kartu su Juo at¢jo ir Vie§pats Vi‰†u. I§ esm¢s K‚‰†a at-
eina apreik§ti Savo ¨aidim¤ V‚ndƒvanoje, patraukti laiming"sias s"lygotas
sielas ir pakviesti jas namo, atgal pas Diev". Jo V‚ndƒvanos ¨aidimai ir
susidorojimas su demonais £vyko lygia greta, nors su demonais i§ tikr¤j¤
kovojo K‚‰†os ekspansija Vi‰†u.

A§tunto ÀBhagavad-gŒtos! skyriaus dvide§imtajame posme sakoma, jog
egzistuoja kita, am¨inoji gamta Ä dvasinis dangus, transcendenti§kas i§-
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reik§tai ir nei§reik§tai materijai. I§reik§tasis pasaulis yra matomas daugy-
b¢s ¨vaig¨d¨i¤ bei planet¤ sistem¤ (pavyzd¨iui, Saul¢s ar M¢nulio) pavida-
lu, ta#iau egzistuoja dar ir nei§reik§toji pasaulio dalis, kurios ne£manoma
pasiekti turint §£ k&n". O vir§ tos nei§reik§tosios materijos tvyro dvasin¢
karalyst¢. Dvasin¡ karalyst¡ ÀBhagavad-gŒtƒ! vadina auk§#iausia ir am-
¨ina. ·i karalyst¢ nesunaikinama. Materiali gamta periodi§kai kuriama ir
naikinama, ta#iau kita jos dalis, dvasin¢ gamta, yra am¨ina ir nekintama.

Auk§#iausioji Dievo Asmens K‚‰†os buvein¢ ÀBrahma-sa„hitoje! irgi
£vardijama ¨od¨iu cintƒma†i. ·ioje buvein¢je, kuri vadinasi Goloka V‚n-
dƒvana, yra daugyb¢ r&m¤ i§ filosofinio akmens. Ten auga med¨iai, ku-
riuos vadina tro§kim¤ med¨iais, ir ganosi surabhi karv¢s. Goloka V‚ndƒ-
vanoje Vie§pa#iui tarnauja §imtai t&kstan#i¤ s¢km¢s deivi¤. Jo vardas Ä
Govinda, Pirminis Vie§pats, Jis Ä vis¤ prie¨as#i¤ prie¨astis. ¶ia Jis groja
Savo fleita, Jo akys Ä tarsi lotoso ¨iedlapiai, o k&nas nuostabaus debesies
spalvos. Jo plaukus puo§ia povo plunksna. Jis toks ¨avingas, jog Jam ne-
prilygs net t&kstan#iai Kupidon¤. ÀGŒtoje! Vie§pats K‚‰†a apie Savo bu-
vein¡ Ä auk§#iausi"j" dvasin¢s karalyst¢s planet" u¨simena tik trumpai. O
À%rŒmad-Bhƒgavatam! K‚‰†a apra§omas su visais Jo atributais. ·ioje kny-
goje nuosekliai papasakota apie Jo ¨aidimus i§ prad¨i¤ V‚ndƒvanoje, po
to Mathuroje ir pagaliau Dvƒrakoje. À%rŒmad-Bhƒgavatam! Ä nuoseklus
vis¤ K‚‰†os darb¤ apra§ymas.

Gimin¢, kurioje apsirei§k¢ K‚‰†a, priklauso Yadu giminei. ·ios gimi-
n¢s pradininkas Ä Soma, M¢nulio planetos dievas. Yra dvi karali§kosios
k‰atriy¤ gimin¢s: vienos j¤ pradininkas Ä M¢nulio karalius, o antros Ä
Saul¢s karalius. Auk§#iausiasis Dievo Asmuo da¨niausiai apsirei§kia
k‰atriy¤ §eimose, nes Jis ateina ginti religijos arba dorov¢s princip¤. Ved¤
sistemoje k‰atriy¤ gimin¢ gina ¨mones. Kai Auk§#iausiasis Dievo Asmuo
nu¨eng¢ £ ¨em¡ kaip Vie§pats Rƒmacandra, Jis pasirinko gimin¡, kilusi"
i§ Saul¢s dievo, Ä Raghu-va„$". Apsirei§k¡s kaip Vie§pats K‚‰†a, Jis pasi-
rinko Yadu-va„$os gimin¡. Ilgas Yadu-va„$os karali¤ s"ra§as pateikiamas
devintosios À%rŒmad-Bhƒgavatam! giesm¢s dvide§imt ketvirtame skyriu-
je. Visi jie buvo didingi ir galingi valdovai. K‚‰†os t¢vas buvo Vasude-
va, %&rasenos s&nus, Yadu gimin¢s ainis. I§ tikr¤j¤ Auk§#iausiasis Dievo
Asmuo nepriklauso jokiai §io materialaus pasaulio giminei, ta#iau gimin¡,
kuriai Auk§#iausiasis Dievo Asmuo suteikia malon¡ joje apsireik§damas,
apgaubia §lov¢. Antai sandalmedis auga Malajoje. Sandalmedis ir Mala-
jos ¨em¢ ne tas pat, ta#iau taip atsitiko, kad §is medis daugiausiai auga
Malajoje, tod¢l j£ ir vadina Malajos sandalmed¨iu. K‚‰†a, Auk§#iausiasis
Dievo Asmuo, irgi priklauso visiems, ta#iau kaip saul¢ teka rytuose, nors
esama ir kit¤ pasaulio dali¤, taip ir Vie§pats Savo nuo¨i&ra apsirei§kia
kurioje nors i§ gimini¤, suteikdamas jai §lov¡.
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Su K‚‰†a ateina ir visos Jo visi§kos ekspansijos. K‚‰†a apsirei§k¢ ¨em¢je
drauge su Balarƒma (Baladeva), kuris ¨inomas kaip vyresnysis Jo brolis.
Balarƒma Ä Sa…kar‰a†os, ketverin¢s ekspansijos, §altinis. Be to, Balarƒ-
ma dar ir visi§ka K‚‰†os ekspansija. ·ioje knygoje stengsim¢s papasakoti,
kaip K‚‰†a apsirei§k¢ ¨em¢je, gim¡s Yadu gimin¢je, ir kaip i§ry§k¢jo Jo
transcendentiniai bruo¨ai. Tai labai ry§kiai apra§yta de§imtoje À%rŒmad-
Bhƒgavatam! giesm¢je, kuri ir yra §ios knygos pagrindas.

I§sivadavusios sielos da¨niausiai klausosi pasakojim¤ apie Vie§paties
¨aidimus ir tai teikia joms did£ d¨iaugsm". S"lygotoms sieloms patinka
skaityti pramanytas istorijas apie materialius kurio nors paprasto ¨mogaus
¨ygius. Apie transcendentinius Vie§paties darbus pasakoja À%rŒmad-Bhƒ-
gavatam! bei kitos Purƒ†os. Ta#iau s"lygotos sielos, deja, mieliau skai-
to £prastines istorijas Ä Vie§paties K‚‰†os ¨aidim¤ apra§ymai joms ne£do-
m&s. Ir vis d¢lto Vie§paties K‚‰†os ¨aidim¤ apra§ymai tokie patraukl&s,
kad juos su malonumu skaito £vair&s ¨mon¢s. Pasaulyje esama trij¤ ka-
tegorij¤ ¨moni¤. Pirmajai priklauso i§sivadavusios sielos, antrajai Ä besi-
stengiantys i§sivaduoti, o tre#iajai Ä materialistai. Ta#iau kad ir koks b&-
t¤ ¨mogus Ä i§sivadavusi ar besistengianti i§sivaduoti siela, ar u¨kiet¢j¡s
materialistas Ä susipa¨inti su Vie§paties K‚‰†os ¨aidimais jiems vert¢t¤.

I§sivadavusioms sieloms ner&pi materiali veikla. Impersonalist¤ teorija,
teigianti, jog i§sivadavusi gyva b&tyb¢ nieko neveikia ir jai §ventra§#i¤ ¨o-
d¨iai nereikalingi, ne£rodo, kad i§silaisvinusi asmenyb¢ yra neveikli. Gy-
voji siela negali b&ti neveikli. Tiek i§sivadavusi, tiek s"lygota, ji b&tinai
veikia. Netgi ligotas ¨mogus yra veiklus, tik kiekvienas judesys jam ke-
lia skausm". Pasveik¡s §is ¨mogus yra dar veiklesnis, ta#iau dabar veik-
la jam teikia d¨iaugsmo. Taigi ir impersonalistai tei§sivaduoja i§ liguistos,
s"lygotos veiklos, ta#iau jie nieko nei§mano apie sveikos b&senos veikl".
I§sivadavusios ir £gijusios visi§k" ¨inojim" sielos klausosi pasakojim¤ apie
K‚‰†os darbus Ä ir tai yra grynai dvasin¢ veikla.

Tiems, kurie i§ tikr¤j¤ i§sivadavo, labai svarbu klausytis pasakojim¤
apie K‚‰†os ¨aidimus. I§sivadavusiems jie suteikia tauriausi" d¨iaugsm".
O tiems, kurie tik bando i§sivaduoti, toki¤ tekst¤, kaip ÀBhagavad-gŒtƒ!
ar À%rŒmad-Bhƒgavatam!, klausymasis atvert¤ keli" £ i§sivadavim". ÀBha-
gavad-gŒt"! reik¢t¤ gvildenti prie§ À%rŒmad-Bhƒgavatam.! Ai§kindamasis
ÀGŒt"!, ¨mogus geriau suvokt¤ Vie§paties K‚‰†os esm¡, o atsid&r¡s prie
K‚‰†os lotoso p¢d¤ jis suprast¤ À%rŒmad-Bhƒgavatam! papasakotas isto-
rijas apie K‚‰†". Tod¢l Vie§pats Caitanya Savo pasek¢jams skelb¢, kad j¤
u¨davinys Ä skleisti k‚‰†a-kath".

K‚‰†a-kathƒ Ä tai pasakojimai apie K‚‰†". Yra dvi k‚‰†a-kathos r&§ys:
istorijos, kurias papasakojo K‚‰†a, ir istorijos, papasakotos apie K‚‰†".
ÀBhagavad-gŒtƒ! Ä tai pasakojimas, filosofija arba mokslas apie Diev",
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paskelbtas Paties K‚‰†os l&pomis. À%rŒmad-Bhƒgavatam! pasakoja apie
K‚‰†os darbus bei transcendentinius ¨aidimus. Abi knygos yra k‚‰†a-ka-
thƒ. Vie§pats Caitanya ragino skleisti k‚‰†a-kath" visame pasaulyje, nes
jei s"lygotos sielos, draskomos materialios b&ties kan#i¤, kreipsis £ k‚‰†a-
kath", joms atsivers tiesus kelias £ laisv¡. ·i knyga para§yta, norint paakin-
ti ¨mones suprasti K‚‰†" arba k‚‰†a-kath", nes tai pad¢s jiems i§sivaduoti
i§ materijos vergijos.

K‚‰†a-kathƒ sudomins net did¨iausi" materialist", nes K‚‰†os nuoty-
kiai su gop¢mis (piemenait¢mis) kaip du vandens la§ai pana§&s £ materia-
laus pasaulio jaunuoli¤ meil¡. Juk lytinis potraukis, kur£ stebime ¨moni¤
visuomen¢je, yra visi§kai nat&ralus, nes jis b&dingas ir pirmaprad¨iam
Dievo Asmeniui. Malonumo galia vadinasi %rŒmatŒ Rƒdhƒrƒ†Œ. Meil¢s
pergyvenimai seksualinio potraukio pagrindu Ä prigimtinis Auk§#iausiojo
Dievo Asmens bruo¨as, ir mums, s"lygotoms sieloms, neatsiejamoms
Auk§#iausiojo dalel¢ms, irgi b&dingi §ie jausmai, ta#iau mes i§gyvena-
me juos i§kreiptai ir nepilnaverti§kai. Tod¢l §io materialaus pasaulio
gyventojai, kuriuos traukia lytinis gyvenimas, gird¢dami apie K‚‰†os ir
gopi¤ nuotykius pajunta transcendentin£ pasitenkinim", nors jis atrodyt¤
ir materialus. Ir jie turi did¨iul¢s naudos Ä palengva tobul¢ja dvasi§-
kai. ÀBhƒgavatam! pasakyta: jeigu ¨mogus nuolankiai klausosi autoritet¤
pasakojim¤ apie Vie§paties K‚‰†os nuotykius su gop¢mis, jis art¢ja prie
transcendentinio meil¢s tarnyst¢s Vie§pa#iui lygmens ir jo §ird£ ap¢-
musi materiali geismo liga visi§kai praeina. Kitais ¨od¨iais, taip yra
neutralizuojama materialaus seksualinio gyvenimo trauka.

K‚‰†a sudomins ir i§sivadavusias sielas, ir besivaduojan#ias, ir ypa# s"ly-
got" b&tyb¡ Ä u¨kiet¢jus£ materialist". Pasak Mahƒrƒjos ParŒk‰ito, kuris
i§girdo apie K‚‰†" i§ %ukadevos Gosvƒmio, k‚‰†a-kathƒ naudinga kiekvie-
nam ¨mogui, kad ir kas jis b&t¤. Kiekvien" su¨av¢s k‚‰†a-kathƒ. Ta#iau
Mahƒrƒja ParŒk‰itas persp¢jo, kad ¨mon¢ms, kurie ¨udo gyvulius ir save,
ko gero, k‚‰†a-kathƒ gali ir nepalikti £sp&d¨io. ¸od¨iu, paprastiems ¨mo-
n¢ms, kurie vadovaujasi reguliatyviosiomis moral¢s normomis i§ §vent-
ra§#i¤, kad ir kas jie b&t¤, k‚‰†a-kathƒ, be abejo, bus patraukli. Ta#iau
ji nepatiks tiems, kurie ¨udo save. À%rŒmad-Bhƒgavatam! tai i§reik§ta
¨od¨iu pa!ughna Ä À¨udo gyvulius arba ¨udo save.! Kas nepa¨ino savojo
Àa§! ir nesidomi dvasiniu tobul¢jimu, tas yra savi¨udis. ¸mogaus gyvy-
b¢s formos paskirtis Ä vis¤ pirma pa¨inti save, tad ¨mogus, kuris nepaiso
§io svarbaus savo gyvenimo aspekto, gyvena tu§#iai, tarsi gyvulys. Jis yra
pa!ughna. Kita §io ¨od¨io reik§m¢ Ä À¨udantis gyvulius.! Da¨niausiai jis
nurodo ¨mones, kurie valgo m¢s" (dargi §unien"). Jie ¨udo gyvulius kaip
£mano Ä med¨ioja, stato skerdyklas ir pan. Tokie ¨mon¢s k‚‰†a-katha
nesusidom¢s.
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Karalius ParŒk‰itas klaus¢si k‚‰†a-kathos labai susidom¢j¡s, nes ¨inojo,
kad senelis Arjuna, vienas i§ jo prot¢vi¤, did£j£ Kuruk‰etros m&§£ laim¢-
jo tod¢l, kad jam pad¢jo K‚‰†a. Kuruk‰etros m&§io lauku mes gal¢tu-
me laikyti ir §£ material¤j£ pasaul£. ·iame m&§io lauke, kur kas ¨ingsnis
tyko pavojai, visi mes kiek gal¢dami kovojame u¨ b&v£. Pasak Mahƒ-
rƒjos ParŒk‰ito, Kuruk‰etros m&§io laukas atrod¢ tarsi pla#iausias van-
denynas, knib¨dantis pavojing¤ gyv&n¤. Jo seneliui Arjunai teko kautis
su tokiais didvyriais, kaip BhŒ‰ma, Dro†a, Kar†a ir daugelis kit¤. O tai
buvo nepaprasti kariai. ·iuos kar¨ygius Vedos lygino su vandenyne gyve-
nan#ia timi…gilos ¨uvimi. Timi…gilos ¨uviai buvo vieni niekai praryti did-
¨iausi" bangin£. Garsieji kariai, kurie dalyvavo Kuruk‰etros m&§yje, be
vargo gal¢jo susidoroti su daugybe Arjun¤, ta#iau K‚‰†os malone Arjuna
visus juos lengvai £veik¢. Kaip ¨mogus lengvai per¨engia balut¡, telk§an-
#i" ver§elio p¢doje, taip Arjuna K‚‰†os valia lengvai per§oko Kuruk‰etros
m&§io vandenyn".

Mahƒrƒja ParŒk‰itas labai vertino K‚‰†os darbus ir d¢l daugelio kit¤
prie¨as#i¤. K‚‰†a i§gelb¢jo nuo nelaim¢s ne tik jo senel£, bet ir j£ pat£. Visi
Kuru gimin¢s nariai Ä vaikai ir vaikai#iai, kovoj¡ ir Dh‚tarƒ‰‡ros, ir Pƒ†-
ˆav¤ pus¢je, i§skyrus penkis brolius Pƒ†ˆavas, ¨uvo Kuruk‰etros m&§yje.
Tada Mahƒrƒj" ParŒk‰it" motina dar ne§iojo £s#iose. Jo t¢vas Abhimanyu,
Arjunos s&nus, irgi ¨uvo Kuruk‰etros m&§yje. Taigi Mahƒrƒja ParŒk‰itas
gim¢ jau mirus t¢vui. ' j£, dar tebegl&dint£ motinos £s#iose, A$vatthƒmƒ
nukreip¢ brahmƒstros ginkl", nor¢damas ir j£ u¨mu§ti. Bet kai ParŒk‰ito
Mahƒrƒjos motina Uttarƒ prib¢go prie K‚‰†os ir ¢m¢ maldauti, kad j"
apsaugot¤, K‚‰†a, matydamas jos vaisiui gresiant£ pavoj¤, kaip Supersiela
£¢jo £ jos £s#ias ir i§gelb¢jo Mahƒrƒj" ParŒk‰it". Kitas Mahƒrƒjos ParŒk‰i-
to vardas Vi‰†urƒta, nes j£ dar motinos £s#iose i§gelb¢jo Patsai Vie§pats
Vi‰†u.

Taigi kiekvienas, kad ir kas jis b&t¤, tur¢t¤ stengtis klausytis pasakoji-
m¤ apie K‚‰†" bei Jo darbus, nes K‚‰†a Ä Auk§#iausioji Absoliuti Tie-
sa, Dievo Asmuo. Jis Ä visur esantis. Jis gl&di vis¤ §irdyse ir egzistuoja
visatos pavidalu. Ir vis d¢lto, kaip ra§oma ÀBhagavad-gŒtoje!, ¨mon¢ms
Jis apsirei§kia toks, koks yra, ir vienintelis Jo tro§kimas Ä pakviesti juos
gr£¨ti £ transcendentin¡ Savo buvein¡, namo, atgal pas Diev". Visi mes
tur¢tume stengtis pa¨inti K‚‰†". ·i knyga tam ir skirta. Te ¨mon¢s su¨ino
apie K‚‰†" Ä tai proga gauti visk", k" gali suteikti ¨mogui gyvenimas.

Devintoje À%rŒmad-Bhƒgavatam! giesm¢je %rŒ Baladeva vadinamas
Rohi†Œ, Vasudevos ¨monos, s&numi. Vasudeva, K‚‰†os t¢vas, tur¢jo §e§io-
lika ¨mon¤. Viena i§ j¤ buvo Rohi†Œ, Balarƒmos motina. Ta#iau Bala-
rƒm" vadina dar ir DevakŒ s&numi. Kaipgi Jis gal¢jo b&ti ir DevakŒ, ir
Rohi†Œ s&nus? ·£ klausim" pateik¢ Mahƒrƒja ParŒk‰itas %ukadevai Gos-

K’™–A, AUK·¶IAUSIASIS DIEVO ASMUO

6



vƒmiui. Ilgainiui mes su¨inosime atsakym" £ j£. Dar Mahƒrƒja ParŒk‰itas
paklaus¢ %ukadevos Gosvƒmio, kod¢l %rŒ K‚‰†a, kai apsirei§k¢ Vasude-
vos s&numi, tu#tuojau buvo perkeltas £ Nandos Mahƒrƒjos namus V‚ndƒ-
vanoje, Gokuloje. Be to, jam mag¢jo su¨inoti, k" veik¢ Vie§pats K‚‰†a,
gyvendamas V‚ndƒvanoje ir Mathuroje. Bet labiausiai Mahƒrƒj" ParŒk‰i-
t" domino, kod¢l K‚‰†a u¨mu§¢ Savo d¢d¡ i§ motinos pus¢s Ä Ka„s".
Ka„sa, Jo motinos brolis, buvo labai artimas ir vyresnis u¨ K‚‰†" giminai-
tis. Kas gi £vyko, kad K‚‰†a u¨mu§¢ Ka„s"? Dar jis teiravosi, kiek met¤
Vie§pats K‚‰†a gyveno §ioje ¨em¢je, kiek met¤ Jis vald¢ Dvƒrakos kara-
lyst¡ ir kiek ten tur¢jo ¨mon¤. Karaliai k‰atriyai da¨niausiai turi daugiau
negu vien" ¨mon", tad Mahƒrƒja ParŒk‰itas pasidom¢jo ir apie tai. ·i"
knyg" sudaro %ukadevos Gosvƒmio atsakymai £ §iuos bei kitus Mahƒrƒjos
ParŒk‰ito klausimus.

Mahƒrƒja ParŒk‰itas ir %ukadeva Gosvƒmis Ä nepaprastos asmenyb¢s.
Mahƒrƒja ParŒk‰itas yra tas ¨mogus, kuris gali klausytis pasakojim¤ apie
transcendentinius K‚‰†os ¨aidimus, o %ukadeva Gosvƒmis Ä tasai, kuris
gali apie tai pasakoti. Susitikus tokioms asmenyb¢ms, tuoj pat u¨simezga
kalba apie K‚‰†" (k‚‰†a-kathƒ), ir visi ¨mon¢s i§ tokio pokalbio gauna
did¨iul¡ naud".

·ioje knygoje ra§oma apie tai, k" %ukadeva Gosvƒmis papasakojo, kai
Mahƒrƒja ParŒk‰itas pasninkavo prie Gangos krant¤, ruo§damasis mir#iai.
Nor¢damas £tikinti %ukadev" Gosvƒm£, kad jis nepavargs klausytis k‚‰†a-
kathos, Mahƒrƒja ParŒk‰itas pasak¢: ÀAlkis ir tro§kulys gali kankinti pa-
prastus ¨mones, net ir mane pat£, ta#iau pasakojimai apie K‚‰†" tokie
nuostab&s, kad j¤ klausydamasis niekada nepavargsti, nes patenki £ trans-
cendentin¡ b&kl¡.! Suprantama, laimingas tas, kuris klausydamasis k‚‰†a-
kathos pasiekia tokio susikaupimo kaip Mahƒrƒja ParŒk‰itas. O klaus¢si
jis su dideliu d¢mesiu, nes kas akimirksnis lauk¢ mirties. Niekad neu¨-
mir§kime, kad mirtis gali ateiti pas mus kiekvien" akimirk". ·iame gyve-
nime n¢ra nieko tikra Ä ¨mogus, jaunas jis ar senas, gali mirti kiekvienu
momentu. Taigi, prie§ mirdami, tur¢tume visi§kai £sis"moninti K‚‰†".

Laukdamas mirties, karalius ParŒk‰itas klaus¢si À%rŒmad-Bhƒgavatam!
i§ %ukadevos Gosvƒmio l&p¤, ir %ukadeva Gosvƒmis buvo labai patenkin-
tas, kad karalius ParŒk‰itas parod¢ begalin£ tro§kim" klausytis pasakojim¤
apie K‚‰†". %ukadeva buvo geriausias i§ vis¤ ÀBhƒgavatos! pasakotoj¤,
ir §tai, karaliaus papra§ytas, jis prad¢jo pasakoti apie K‚‰†os ¨aidimus,
kurie naikina Kali am¨iaus blog£. %ukadeva Gosvƒmis pad¢kojo karaliui
u¨ jo kar§t" nor" klausytis apie K‚‰†" ir padr"sino j£ sakydamas: ÀBran-
gus karaliau, skvarbus tavo protas, jei tu taip trok§ti klausytis pasakojim¤
apie K‚‰†os ¨aidimus.! Jis parei§k¢ Mahƒrƒjai ParŒk‰itui, kad yra did¨iai
naudinga ir pasakoti apie K‚‰†os ¨aidimus, ir §i¤ pasakojim¤ klausytis,
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nes apsivalo nuo blogio visi trys §i¤ pokalbi¤ dalyviai: tas, kuris pasako-
ja apie transcendentinius K‚‰†os darbus, tas, kuris klausosi §i¤ pasako-
jim¤, ir tas, kuris teiraujasi apie K‚‰†". K‚‰†os ¨aidimai Ä tarsi Gangos
vandenys, sr&vantys i§ Vie§paties Vi‰†u kojos pir§to. Jie i§valo visus tris
pasaulius Ä auk§tesni"j", vidurini"j" ir ¨emesni"j" planet¤ sistemas.
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PIRMAS SKYRIUS

Vie§paties K‚‰†os
at¢jimas £ ¨em¡

Kitados pasaul£ vald¡ karaliai sukaup¢ tiek gynybos j¢g¤, jog jos u¨gul¢
¨em¡ nepakeliama na§ta. Tie karaliai d¢josi es! karali§kos kilm¢s, bet i§
tikr¤j¤ buvo demonai. Pasaulis prarado ramyb¡, ir vald¨iusi ¸em¡ dievy-
b¢, vardu Bh"mi, i§keliavo pas Vie§pat£ Brahm! prane§ti apie nelaimes,
kurias jai atne§¢ demoni§ki valdovai. Bh"mi pasivert¢ karve, kuri apsia-
§arojusi stojo prie§ Vie§pat£ Brahm!. Ji buvo li"dna ir verk¢, nor¢dama
sukelti Vie§paties u¨uojaut!. Bh"mi papasakojo apie negandas, i§tikusias
¨em¡. Visk! i§klaus¡s, Vie§pats Brahmƒ labai susikrimto ir nieko nelauk-
damas patrauk¢ prie pieno vandenyno, kur gyvena Vie§pats Vi‰†u. Paskui
Vie§pat£ Brahm! trauk¢ Vie§pats #iva, kur£ sek¢ visi pusdieviai, neatsili-
ko nuo j¤ ir Bh"mi. Pasiek¡s pieno vandenyno krant!, Vie§pats Brahmƒ
malda kreip¢si £ Vie§pat£ Vi‰†u, kuris, kitados apsirei§k¡s ne¨emi§ko
§erno pavidalu, i§gelb¢jo ¸em¢s planet!.

Ved¤ mantrose yra malda, kuri vadinasi puru‰a-s!kta. Pusdieviai rei§kia
pagarb! Vi‰†u, Auk§$iausiajam Dievo Asmeniui, da¨niausiai §ia malda.
·is epizodas liudija, kad jeigu planetoje kas nors nutinka, planet! valdanti
dievyb¢ tuoj pat gali kreiptis £ auk§$iausi!j£ §ios visatos vie§pat£ Brahm!.
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O Brahmƒ savo ruo¨tu kreipiasi £ Auk§$iausi!j£ Vie§pat£ Vi‰†u, ta$iau ne
tiesiogiai, o nuo pieno vandenyno kranto. M"s¤ visatoje yra planeta, kuri
vadinasi #vetadvŒpa, o joje Ä pieno vandenynas. Ved¤ ra§tai nurodo, jog
£vairiose planetose yra visokiausi¤ vandenyn¤. M"s¤ planetoje tyvuliuo-
ja s"raus vandens vandenynas, ka¨kur esama pieno vandenyno, ka¨kur Ä
aliejaus, ka¨kur Ä vyno, o dar ka¨kur Ä dar kit¤ r"§i¤ vandenynai. Taigi
pusdieviai, nor¢dami pelnyti Auk§$iausiojo Dievo Asmens K‰Œrodaka-
%ƒyŒ Vi‰†u palankum!, da¨niausiai kalba puru‰a-s!ktos mald!. Vie§pats
guli ant pieno vandenyno, tod¢l J£ vadina K‰Œrodaka%ƒyŒ Vi‰†u. Jis Ä
Auk§$iausiasis Dievo Asmuo, per kur£ gauna i§rai§k! visos m"s¤ visatos
inkarnacijos.

Pusdieviai sukalb¢jo Auk§$iausiajam Dievo Asmeniui puru‰a-s!ktos
mald!, bet ji, rod¢s, buvo nei§girsta. Tada paniro £ meditacij! patsai Vie§-
pats Brahmƒ, kuris i§girdo Vie§paties Vi‰†u atsak! ir perdav¢ j£ pusdie-
viams. ·itaip perteikiamos Ved¤ ¨inios. Pirmiausiai Auk§$iausiasis Dievo
Asmuo atskleid¢ Ved¤ ¨inias Brahmai per jo §ird£. À#rŒmad-Bhƒgavatam&
prad¨ioje pasakyta: tene brahma h‚dƒ Ä transcendentin¢s Ved¤ ¨inios bu-
vo £d¢tos £ Vie§paties Brahmos §ird£. Ir §iuo atveju tik Brahmƒ suprato
Vie§paties Vi‰†u atsak!, kur£ savo ruo¨tu perdav¢ pusdieviams, kad §ie
negai§dami imt¤si atitinkam¤ veiksm¤. Vie§pats skelb¢: Auk§$iausiasis
Dievo Asmuo, pasitelk¡s Savo galias, kurios yra galingiausios, netrukus
ateis £ ¨em¡. Tuo metu, kai Jis bus ¨em¢je ir vykdys Savo vali! Ä naikins
demonus ir gins bhaktus, pusdieviai irgi privalo b"ti $ia ir Jam pad¢ti. Jie
netrukus turi gimti Yadu gimin¢je, kurioje tam tikru laiku apsireik§ ir Pats
Vie§pats.

K‚‰†a, Auk§$iausiasis Dievo Asmuo, apsirei§k¢ Vasudevos s"numi.
Prie§ Jam nu¨engiant, £ §£ pasaul£ at¢jo visi pusdieviai drauge su savo
¨monomis. Jie gim¢ dorovingose §eimose, kad pagelb¢t¤ Vie§pa$iui vyk-
dyti Jo misij!. ¶ia vartojamas ¨odis tat-priyƒrtham. Jis rei§kia, kad pusdie-
viai turi ateiti £ ¨em¡, kad suteikt¤ Vie§pa$iui d¨iaugsmo. Kitais ¨od¨iais,
kiekviena gyvoji b"tyb¢, kurios vienintelis gyvenimo tikslas Ä patenkinti
Vie§pat£, yra pusdievis. Be to, pusdieviams buvo prane§ta, jog prie§ ap-
sirei§kiant Vie§pa$iui K‚‰†ai, ¨em¢n nu¨engs ir Vie§paties K‚‰†os pilna-
vert¢ dalis Ananta, ant kurios milijon¤ pla$iai i§skleist¤ gobtuv¤ laikosi
visos visatos planetos. Pusdieviai su¨inojo, kad Auk§$iausiojo Vie§paties
tikslams £gyvendinti apsireik§ ir i§orin¢ Vi‰†u galia (mƒyƒ), kurios ker¤
vald¨ioje yra visos s!lygotos sielos.

Perdav¡s Vie§paties Vi‰†u vali! pusdieviams bei Bh"mi ir meiliais
¨od¨iais visus nuramin¡s, Vie§pats Brahmƒ Ä vis¤ prajƒpa"i¤, arba visatos
gyventoj¤ prot¢vi¤, t¢vas Ä i§vyko £ savo buvein¡, auk§$iausi!j! materiali!
planet! Brahmalok!.
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Mathuros kra§t! (Mathuros provincija) bei #"rasenos srit£ vald¢ Yadu
gimin¢s vadas karalius #"rasena. Karaliaus #"rasenos valdoma Mathurƒ
tapo vis¤ Yadu karali¤ sostine. Mathurƒ buvo paskelbta Yadu gimin¢s ka-
rali¤ sostine dar ir tod¢l, kad Yadu gimin¢ buvo labai dorovinga ir ¨inojo,
kad Vie§pats #rŒ K‚‰†a am¨inai gyvena ir Dvƒrakoje, ir Mathuroje.

Kart! Vasudeva, #"rasenos s"nus, tuoj po jungtuvi¤ su savo jaun!ja
¨mona DevakŒ i§kilmi¤ ve¨imu keliavo £ namus. DevakŒ t¢vas, Devaka,
skyr¢ savo dukrai ger! krait£, nes labai j! myl¢jo. Jis dovanojo §imtus
ve¨im¤, gausiai i§puo§t¤ auksu. Nor¢damas prad¨iuginti seser£ DevakŒ,
Ka„sa, Ugrasenos s"nus, s¢do Vasudevos ve¨¢jo vieton ir patsai pa¢m¢
vad¨ias. Ved¤ laikais buvo laikomasi papro$io, kuris reikalavo, kad, mer-
ginai i§tek¢jus, seser£ ir svain£ £ j¤ namus nuve¨t¤ brolis. Kad jaunosios
labai nekankint¤ i§siskyrimo su t¢v¤ namais ilgesys, j! iki uo§vio nam¤
lyd¢davo brolis. Devaka dav¢ dukrai krai$io keturis §imtus aukso girlian-
domis i§dabint¤ drambli¤, penkiolika t"kstan$i¤ papuo§t¤ arkli¤ ir t"ks-
tant£ a§tuonis §imtus ve¨im¤. Devakos paliepimu, jo dukr! lyd¢jo du §imtai
daili¤ mergin¤. Vedybiniai k‰atriy¤ papro$iai, kuri¤ Indijoje laikomasi iki
§iol, reikalauja, kad k‰atriyo vedyb¤ dien! £ karaliaus namus kartu su
nuotaka persikelt¤ kelios de§imtys jaun¤ nuotakos draugi¤. ·ios karalie-
n¢s palydov¢s vadinamos tarnait¢mis, ta$iau i§ ties¤ jos yra karalien¢s
draug¢s. ·is paprotys gyvuoja nuo am¨i¤, jo p¢dsakai buvo matyti bent
jau tada, kai prie§ penkis t"kstan$ius met¤ ¨em¢je apsirei§k¢ K‚‰†a. Taigi
kartu su ¨mona Vasudeva £ namus parsived¢ ir du §imtus daili¤ mergin¤.

Nuotakai ir jaunikiui va¨iuojant ve¨imu, pa¨ym¢dami laiming! £vyk£ ap-
link grojo £vairiausi muzikos instrumentai. Sutartinai gaud¢ kriaukl¢s ir
ragai, dund¢jo b"gnai ir litaurai, liejosi daili melodija. D¨iugiai ir laimin-
gai trauk¢ procesija, o Ka„sa ragino ¨irgus. Tik staiga danguje suskambo
stebuklingas balsas, kuris kreip¢si £ Ka„s!: ÀKoks tu kvailys, Ka„sa! Tu
s¢di sesers ir svainio ve¨ime su vad¨iomis rankose ir net nenumanai, kad
a§tuntasis tavo sesers s"nus nu¨udys tave!&

Ka„sa buvo Ugrasenos i§ Bhojos gimin¢s s"nus. Sako, jis buvo demo-
ni§kiausias i§ vis¤ Bhojos gimin¢s karali¤. I§gird¡s dangaus prana§yst¡,
jis $iupo DevakŒ u¨ plauk¤ ir u¨simojo kardu. Vasudev! apstulbino
Ka„sos elgesys. Stengdamasis nuraminti savo ¨iaur¤, beg¢d£ svain£, jis
prabilo kupinais giliausios prasm¢s ¨od¨iais: ÀBrangusis svaini Ka„sa,
tu Ä ¨ymiausias Bhojos gimin¢s karalius. ¸mon¢s pa¨£sta tave esant did£
kar¨yg£ ir §aun¤ valdov!. I§ kur tavyje tiek £t"¨io, kad pak¢lei rank! prie§
moter£, savo tikr! seser£, laiming! jos vestuvi¤ dien!? Ko taip i§sigandai
mirties? Mirtis lydi tave nuo pat gimimo. Tu mir§ti jau nuo tada, kai i§vy-
dai pasaul£. Tarkim, dabar tau dvide§imt penkeri. Tai rei§kia, kad §tai jau
dvide§imt penkerius metus tu mir§ti. Tu mir§ti kas mirksnis, kas sekund¢.
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Tad ar verta taip smarkiai bijotis mirties? Gal¤ gale nuo mirties vis tiek
nepab¢gsi. Gal mirtis i§tiks §iandien, o gal po §imto met¤, bet ji nei§ven-
giama. Kas gi tave taip i§g!sdino? Mirtis terei§kia §io k"no pragai§t£. Kai
tik dabartinis k"nas nustoja gyvav¡s ir susimai§o su penkiais materialios
gamtos pradais, jame gl"dinti gyvoji esyb¢ persikelia £ kit! k"n!, kur£
nulemia m"s¤ dabartiniai poelgiai ir t¤ poelgi¤ pasekm¢s. ·itaip gatve
eina ¨mogus: i§ prad¨i¤ jis ¨engia viena koja, o kai £sitikina, kad ji tvirtai
remiasi £ ¨em¡, ¨engia kita. Taip vienas k"nas kei$ia kit!, ir taip i§ k"no
£ k"n! keliauja siela. Pa¨velk, kaip atsargiai nuo §akel¢s ant §akel¢s per§-
liau¨ia vik§ras! Taip ir gyvoji b"tyb¢ pereina £ kit! k"n!, kai auk§$iausioji
vald¨ia nutaria, kok£ jai suteikti. Kol gyvoji b"tyb¢ susaistyta ir kol yra
materialiame pasaulyje, ji nei§vengiamai kei$ia materialius k"nus. Kit! jos
k"n! nulemia gamtos d¢sniai pagal tai, kaip ji elg¢si §£ gyvenim! ir kokios
jos poelgi¤ pasekm¢s.

M"s¤ dabartinis k"nas yra tarsi susapnuotas. Kai miegodami sapnuo-
jame, protas kuria £vairiausius dalykus. Mes matydavome auks!, matyda-
vome kaln!, ir §tai, susijungus §ioms dviems Ä kalno ir aukso Ä id¢joms,
mes susapnuojame aukso kaln!. Kartais sapnuojame, kad turime k"n!,
kuris gali pakilti £ or!, ir tada visi§kai pamir§tame savo dabartin£ k"n!.
Taip kei$iasi ir m"s¤ fiziniai k"nai. Gav¡ nauj! k"n!, u¨mir§tame buvus£.
Sapne m"s¤ k"nai gali b"ti £vair"s, ta$iau nubud¡ visus juos pamir§tame.
Juk §iuos materialius k"nus suk"r¢ m"s¤ protas. Praeina §iek tiek laiko,
ir ankstesni¤j¤ savo k"n¤ mes jau nebeprisimename.

Protas yra labai nepastovios prigimties. Kartais jis k! nors pripa¨£sta,
o kartais tuoj pat tai paneigia. S!veikaudamas su penkiais jutiminio pasi-
tenkinimo objektais Ä forma, skoniu, kvapu, garsu ir lyt¢jimo dalykais, Ä
protas nuolat k! nors tai priima, tai atmeta. Taip spekuliatyvusis protas
prisilie$ia prie jutiminio pasitenkinimo objekt¤, o kai gyvoji b"tyb¢ £si-
geid¨ia kurio nors tipo k"no, ji ir gauna j£. Taigi k"n! nulemia materia-
lios gamtos d¢sniai. Gyvoji b"tyb¢ £gyja k"n! ir v¢l patenka £ material¤
pasaul£ Ä d¨iaugtis ar kent¢ti, Ä nelygu kas jos k"nui skirta. Netur¢dami
tam tikro k"no, negal¢tume nei d¨iaugtis, nei kent¢ti pagal savo proto
ypatumus, paveld¢tus i§ pra¢jusio gyvenimo. Koks k"nas mums teks,
lemia m"s¤ proto b"kl¢ mir§tant.

Dangaus §viesuliai Ä saul¢, m¢nulis ar ¨vaig¨d¢s Ä atsispindi £vairiuose
skys$iuose Ä vandenyje, aliejuje, lydytame svieste. Banguojant skys$iui,
banguoja ir atspindys. Kai m¢nulis atsispindi banguojan$iame vandenyje,
atrodo, kad jis juda, ta$iau i§ tikro m¢nulis nejuda. Taip ir gyvoji b"tyb¢
d¢l savo polinkio £ visokiausius prasimanymus irgi £gyja £vairius k"nus,
nors i§ ties¤ neturi su jais nieko bendra. Apker¢ta mƒyos (iliuzijos) gy-
voji b"tyb¢ mano, kad yra neatsiejama nuo savo k"no. Taip rei§kiasi s!-
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lygotas gyvenimas. Tarkime, gyvoji b"tyb¢ gl"di ¨mogaus k"ne. Ji tariasi
priklausanti ¨moni¤ bendrijai, kuriai nors §aliai ar kra§tui. ·itaip save su-
vokdama, ji jau ruo§ia dirv! kitam k"nui, nors i§ tikr¤j¤ gyvajai b"tybei
jo visi§kai nereikia. Tokie norai bei mintys ir yra k"n¤ kaitos prie¨astis.
Materiali gamta taip smarkiai aptemdo gyvosios b"tyb¢s s!mon¡, kad ji
d¨iaugiasi bet kokiu k"nu ir su did¨iausiu malonumu tapatina save su juo.
Tad pra§au tav¡s nepasiduoti k"no ir proto £takai.&

·itaip Vasudeva pra§¢ Ka„sos net"¨ti ant k! tik i§tek¢jusios sesers. Mes
ant nieko netur¢tume pykti, nes pyktis yra baim¢s prie¨astis tiek §£ gyve-
nim!, tiek ir po mirties, kai mes turime stoti prie§ Yamarƒjos (dievyb¢, po
mirties baud¨ianti ¨mog¤) teism!. Vasudeva meld¢ Ka„s! DevakŒ vardu,
primindamas, kad DevakŒ Ä jo jaunesnioji sesuo. Be to, tai buvo laimin-
goji jos vestuvi¤ diena. Jaunesni!ja seserimi ar broliu reikia r"pintis kaip
savo vaiku. ÀPad¢tis tiek kebli, Ä tikino Vasudeva, Ä kad j! u¨mu§¡s tu
pakenksi savo geram vardui.&

Vasudeva steng¢si nuraminti Ka„s! dorovingais pamokymais ir filoso-
finiais paai§kinimais. Ta$iau Ka„sa buvo ne i§ t¤, kuriuos galima perkal-
b¢ti, nes bi$iuliavosi su demonais. Bedraugaudamas su demonais jis ir pats
tapo demonu, nors gim¢ labai kilmingoje karali¤ §eimoje. Demonas nie-
kados nepaklausys gero patarimo. Jis Ä tarsi u¨kiet¢j¡s vagis, kurio jokie
graudenimai neveikia. Demonai bei ateistai vargu ar paklausys gero pa-
tarimo, net jeigu patart¤ ir did¨iausio pasitik¢jimo vertas ¨mogus. Tuo ir
skiriasi demonai nuo pusdievi¤. Tie, kurie klauso ger¤ patarim¤ ir sten-
giasi jais vadovautis, vadinami pusdieviais, o tie, kurie j¤ neklauso, Ä de-
monais. Negal¢damas nuraminti Ka„sos, Vasudeva svarst¢, kaipgi apgin-
ti savo ¨mon! DevakŒ. Kai gresia tikras pavojus, kiekvienam i§mintingam
¨mogui reikia visomis i§gal¢mis stengtis jo i§vengti. Ta$iau jei ¨mogus ne-
randa i§eities i§ pavojingos pad¢ties netgi pasitelk¡s vis! savo sumanum!,
kaltinti jo neder¢t¤. ¸mogus, kad atlikt¤ savo pareig!, tur¢t¤ daryti visk!,
kas £manoma, ta$iau jei paai§k¢t¤, kad jo pastangos berg¨d¨ios, jis d¢l to
nekaltas.

Vasudeva §itaip m!st¢ apie ¨mon!: ÀPirmiausia reikia gelb¢ti DevakŒ
gyvyb¡, o v¢liau, jei bus vaik¤, pagalvosiu ir kaip juos i§gelb¢ti.& Paskui
jam dingtel¢jo: ÀJeigu kada man gimt¤ vaikas, kuris gal¢t¤ u¨mu§ti
Ka„s!, kaip kad tasai mano, tai ir DevakŒ, ir vaikas bus i§gelb¢ti, nes
Apvaizdos keliai ne¨inomi. Bet, §iaip ar taip, pirmiausia reikia gelb¢ti nuo
mirties DevakŒ.&

Sunku nusp¢ti, kod¢l gyvoji b"tyb¢ gavo vienok£, o ne kitok£ k"n!. Ly-
giai taip pat neai§ku, kod¢l mi§ke u¨siliepsnoja vienas, o ne kitas medis.
Kartais degant mi§kui galima pasteb¢ti, kad v¢jo genama liepsna vien!
med£ aplenkia, o kit! apima. Ir netgi jei gyvoji b"tyb¢ labai r"pestingai
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atlieka savo pareigas, ji vargu ar gali ¨inoti, kok£ k"n! gaus kit! gyveni-
m!. Mahƒrƒja Bharata kuo i§tikimiausiai vykd¢ dvasinio gyvenimo parei-
gas, ta$iau atsitiko taip, kad kuriam laikui jis prisiri§o prie elniuko, ir kit!
gyvenim! jam teko gimti elnio k"ne.

Apsvarst¡s, kaip gelb¢ti ¨mon!, Vasudeva kreip¢si £ Ka„s! itin pagar-
biai, nors Ka„sa buvo did¨iausias nusid¢j¢lis. Kartais net dorovingiau-
siam ¨mogui, tokiam, kaip Vasudeva, tenka pataikauti did¨iausiems ne-
dor¢liams, tokiems, koks buvo Ka„sa. Diplomatijos £statym¤ nepakeisi.
Nors Vasudevai sop¢jo §ird£, jis steng¢si atrodyti linksmas. Jis buvo pagar-
bus beg¢di§kam Ka„sai, nes ¨inojo, koks §is buvo ¨iaurus. Vasudeva tar¢
jam: ÀMielas svaini, suprask, sesuo nekelia tau jokios gr¢sm¢s. Tu lauki
nelaim¢s, nes gird¢jai dangaus balso prana§yst¡. Ta$iau pavoj¤ tau kelia
tavo sesers s"n"s, kuri¤ dar n¢ra. Kas ¨ino, ar tie s"n"s apskritai gims?
Visa tai apsvars$ius matyti, kad dabar tau niekas negresia. Sesuo irgi ne-
kelia jokio pavojaus tau. Jeigu jai gims s"n"s, pa¨adu visus juos atiduoti
tau, kad gal¢tumei pasielgti kaip tinkamas.&

Ka„sa ¨inojo Vasudevos garb¢s ¨od¨io vert¡. Vasudevos argumentai
£tikino Ka„s!, ir jis kol kas susilaik¢ nuo niek§yb¢s Ä ne¨ud¢ savo se-
sers. Vasudeva labai apsid¨iaug¢ ir pagyr¢ Ka„s! u¨ jo sprendim!. Taip
jis gr£¨o namo.

B¢go laikas. Vasudeva ir DevakŒ susilauk¢ a§tuoni¤ s"n¤ ir dukters. Gi-
mus pirmajam s"nui, Vasudeva i§laik¢ duot! garb¢s ¨od£ ir tuoj pat k"di-
k£ nune§¢ Ka„sai. Vasudeva gars¢jo es!s labai kilnus ir ¨od¨io besilaik!s
¨mogus, tad jis nor¢jo i§saugoti ger! vard!. Skaudan$ia §irdimi jis atida-
v¢ naujagim£, ir Ka„sa labai d¨iaug¢si j£ gav¡s. Ta$iau ir jam Vasudevos
poelgis £sk¢l¢ u¨uojautos kibirk§t£. ·is £vykis labai pamokantis. Didi sie-
la, mokytas ¨mogus, toks, kaip Vasudeva, vykdydamas pareig! nepaiso
skausmo ir nedvejodamas daro tai, kas jam privalu. Tuo tarpu demonas,
pavyzd¨iui, Ka„sa, nei§ken$ia nepadar¡s ko nors bjauraus. Tad ir sakoma,
kad §ventasis i§tvers visas gyvenimo negandas, mokytas ¨mogus, nelauk-
damas palanki¤ aplinkybi¤, atliks savo pareigas, niek§ingas ¨mogus, toks,
kaip Ka„sa, nesudvejos darydamas netgi did¨iausi! nuod¢m¡, o bhaktas
paaukos visk!, kad patenkint¤ Auk§$iausi!j£ Dievo Asmen£.

Ka„sa d¨iaug¢si Vasudevos poelgiu, ta$iau kartu ir steb¢josi, kad jis
tesi savo pa¨ad!. Jam pagailo Vasudevos, ir jis patenkintas tar¢: ÀBrangu-
sis Vasudeva, vaik! gali pasilikti. Jis man nepavojingas. Man buvo i§pra-
na§auta, kad mane nu¨udys a§tuntasis tavo ir DevakŒ s"nus. Kam man §is
k"dikis? Ne§kis j£ atgal.&

Gr£¨damas namo su savo pirmagimiu, Vasudeva d¨iaug¢si Ka„sos po-
elgiu, bet kartu ir nepasitik¢jo juo, ¨inodamas, jog Ka„sa nemoka valdy-
ti savo jausm¤. Bedievio garb¢s ¨odis netvirtas. Kas netramdo savo jaus-
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m¤, tas negali tvirtai laikytis ir savo sprendim¤. Didysis politikas Cƒ†akya
Pa†ˆita sak¢: ÀNiekada nepasitik¢kite diplomatu ir moterimi.& Kas gyve-
na ne¨abotais jausm¤ malonumais, tas negali b"ti teisingas, ir pasitik¢ti
juo nedera.

Tuo metu Ka„s! aplank¢ didysis i§min$ius Nƒrada. Jis su¨inojo, kad
Ka„sai pagailo Vasudevos ir kad tasai gr!¨ino t¢vui pirmagim£. Nƒrada
labai nor¢jo pagreitinti Vie§paties K‚‰†os at¢jim! £ ¨em¡. Tad jis prane§¢
Ka„sai, kad Nanda Mahƒrƒja ir visi kiti V‚ndƒvanos gyventojai Ä pie-
menys, piemenait¢s, piemen¤ ¨monos, be to, ir kita pus¢ Ä Vasudeva, jo
t¢vas #"rasena bei visi i§ Yadu gimin¢s kil¡ V‚‰†i §eimos gentainiai Ä
ruo§iasi Vie§paties at¢jimui. Nƒrada persp¢jo Ka„s!, kad §is pasisaugo-
t¤ vis¤ tose §eimose gimstan$i¤ draug¤, geradari¤ ir pusdievi¤. Ka„sa,
jo draugai ir patar¢jai Ä visi buvo demonai. Demonai visados bijodavo
pusdievi¤. Su¨inoj¡s i§ Nƒrados apie pusdievi¤ atsiradim! £vairiose §ei-
mose, Ka„sa sukluso. Jis suprato, kad jeigu jau nu¨eng¢ pusdieviai, net-
rukus ateis ir Vie§pats Vi‰†u. Nieko nelaukdamas, jis su¢m¢ savo svain£
Vasudev! su DevakŒ ir u¨dar¢ juos £ kal¢jim!.

Kal¢jime gele¨in¢mis grandin¢mis surakintiems Vasudevai ir DevakŒ
kasmet gimdavo po s"n¤, ir Ka„sa, manydamas, kad jie yra Vi‰†u £sik"-
nijimai, vien! po kito juos ¨udydavo. Labiausiai jis bijojo a§tuntojo vaiko,
ta$iau, apsilankius Nƒradai, nusprend¢, kad bet kuris j¤ gali b"ti K‚‰†a.
Tod¢l nutar¢ ver$iau u¨mu§i!s visus DevakŒ ir Vasudevos vaikus.

Toks Ka„sos elgesys suprantamas. Istorija mini daug pavyzd¨i¤, kai
d¢l ne¨aboto vald¨ios tro§kimo karali§k¤j¤ §eim¤ nariai nu¨udydavo
t¢v!, brol£ ar net i§¨udydavo vis! §eim! ir net draugus. ¶ia n¢ra nieko
nuostabaus: savo nieking¤ tro§kim¤ skatinamas demonas gali u¨mu§ti
bet k!.

Nƒrados malone Ka„sa prisimin¢ savo ankstesn£j£ gyvenim!. Jis su¨ino-
jo, kad anks$iau buvo gim¡s demonu, vardu Kƒlanemi, ir kad j£ u¨mu§¢
Vi‰†u. Dabar, gim¡s Bhojos §eimoje, jis nutar¢ tapti mirtinu Yadu gimi-
n¢s prie§u. K‚‰†a reng¢si gimti b"tent §ioje §eimoje, ir Ka„sa labai
bijojo, kad K‚‰†a v¢l, kaip ir ankstesn£ gimim!, j£ u¨mu§.

Pirmiausiai jis u¨dar¢ £ kal¢jim! savo t¢v! Ugrasen!, nes tasai buvo
svarbiausias Yadu, Bhojos ir Andhakos gimin¢s karalius, po to u¨grob¢
Vasudevos t¢vo #"rasenos karalyst¡ ir pasiskelb¢ vis¤ §i¤ ¨emi¤ valdovu.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti pirm#j£ ÀK‚‰†os$
skyri¤, pavadint# ÀVie§paties K‚‰†os at¢jimas £ ¨em¡$.
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ANTRAS SKYRIUS

Pusdievi¤ maldos
Vie§pa!iui K‚‰†ai, gl"din!iam

motinos £s!iose

Karalius Ka„sa ne tiktai u¨grob¢ Yadu, Bhojos, Andhakos gimini¤ bei
!"rasenos karalystes, bet ir susivienijo su kitais demoni§kais valdovais:
Pralamba, Baka, Cƒ†"ra, T‚†ƒvarta, Aghƒsura, Mu‰‡ika, Ari‰‡a, Dvivida,
P"tana, Ke#iu ir Dhenuka. Tuo metu Magadhos srit£ (dabar Biharo vals-
tija) vald¢ Jarƒsandha. Taigi apgaule Ka„sa suk"r¢ galingiausi$ tuo metu
karalyst¡, kuri$ gyn¢ ir globojo Jarƒsandha. Ka„sa sudarin¢jo vis naujas
s$jungas su £vairiais karaliais, kaip antai: Bƒ†ƒsura ir Bhaumƒsura, kol
netapo pats galingiausias. Ir tada grieb¢si pa%i¤ pik%iausi¤ veiksm¤ prie§
Yadu gimin¡, kurioje tur¢jo gimti K‚‰†a.

Ka„sos persekiojami Yadu, Bhojos ir Andhakos gimini¤ karaliai ie§-
kojo prieglobs%io pas kitus valdovus Kuru, Pa&cƒl¤, Kekayos, !ƒlvos,
Vidarbhos, Ni‰adhos, Videhos bei Ko#alos valstyb¢se. Ka„sa i§ard¢ Yadu,
Bhojos bei Andhakos karalys%i¤ vienyb¡ ir tapo galingiausias bekra§t¢se
¨em¢se, kurios tais laikais vadinosi Bhƒrata-var‰a.

Kai Ka„sa u¨mu§¢ i§ eil¢s §e§is DevakŒ ir Vasudevos k"dikius, dauge-
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lis demono draug¤ ir giminai%i¤ kreip¢si £ j£, pra§ydami liautis darius §ias
piktadarystes. Ta%iau ilgainiui visi jie vis d¢lto tapo aistringais Ka„sos
gerb¢jais.

Kai DevakŒ pastojo septint$j£ kart$, £ jos £s%ias £¢jo visi§ka K‚‰†os eks-
pansija, ¨inoma Anantos vardu. D¢l to DevakŒ labai apsid¨iaug¢, bet kartu
ir nuli"do. Ji d¨iaug¢si, suprasdama, kad £ jos £s%ias £¢jo Vie§pats Vi‰†u,
bet nerimavo, kad Ka„sa J£ vos gimus£ nu¨udys. Tuo metu nerimauda-
mas d¢l Yadav¤, kurie d¢l Ka„sos ¨iaurumo labai kent¢jo, Auk§%iausia-
sis Dievo Asmuo, K‚‰†a, £sak¢ apsireik§ti Yogamƒyai, arba Savo vidinei
galiai. K‚‰†a yra visatos Vie§pats, ta%iau pirmiausiai Jis Ä Yadu gimin¢s
Vie§pats ir glob¢jas.

Yogamƒyƒ Ä svarbiausioji Dievo Asmens galia. Vedos teigia, kad Vie§-
pats, Auk§%iausiasis Dievo Asmuo, valdo daugyb¡ gali¤. Parƒsya !aktir
vividhaiva !r"yate. Jos veikia i§ i§or¢s ir i§ vidaus. Svarbiausioji i§ gali¤ Ä
Yogamƒyƒ. Vie§pats liep¢ Yogamƒyai apsireik§ti Vrajabh"mio ¨em¢je,
V‚ndƒvanoje, kur visad §venti§kai puo§nu ir kur ganosi kaimen¢s nuosta-
bi¤ karvi¤. V‚ndƒvanoje, karaliaus Nandos ir karalien¢s Ya#odos namuo-
se, gyveno Rohi†Œ Ä viena Vasudevos ¨mon¤. Ne viena Rohi†Œ slapst¢si,
bijodama Ka„sos. Nuo jo ¨iaurumo £vairiuose §alies kampeliuose slaps-
t¢si daugyb¢ ir kit¤ Yadu gimin¢s nari¤. Kai kurie j¤ gyveno netgi kaln¤
olose.

Vie§pats tada pasak¢ Yogamƒyai: ÀDevakŒ ir Vasudeva u¨daryti Ka„-
sos kal¢jime. Visi§ka Mano ekspansija !e‰a dabar gl"di DevakŒ £s%iose. I§
DevakŒ £s%i¤ tu tur¢tumei perkelti !e‰$ £ Rohi†Œ £s%ias. Po to, kai tu §itai
padarysi, A§ Patsai su visomis Savo galiomis £eisiu £ DevakŒ £s%ias ir apsi-
reik§iu DevakŒ ir Vasudevos s"numi. O tu apsireik§i V‚ndƒvanoje Nandos
ir Ya#odos dukra.

Tu apsireik§i Mano vienmete seserimi, ir viso pasaulio ¨mon¢s garbins
tave, aukodami aukas ir £vairias brangias dovanas: smilkalus, ¨vakes, g¢les.
Tu netrukus patenkinsi j¤ jutimini¤ malonum¤ tro§kim$. Materiali¤ sait¤
vald¨ioje esantys ¨mon¢s garbins £vairias tavo ekspansijas, kurios vadinasi
Durgƒ, BhadrakƒlŒ, Vijayƒ, Vai‰†avŒ, Kumudƒ, Ca†ˆikƒ, K‚‰†ƒ, MƒdhavŒ,
Kanyakƒ, Mƒyƒ, Nƒrƒya†Œ, œ#ƒnŒ, !ƒradƒ ir Ambikƒ.'

K‚‰†a ir Yogamƒyƒ nu¨eng¢ kaip brolis ir sesuo: Auk§%iausiasis Val-
dovas ir auk§%iausioji vald¨ia. Nors ai§kios ribos tarp Valdovo ir vald¨ios
ir n¢ra, vald¨ia visada priklauso nuo Valdovo. Materialistai garbina val-
d¨i$, o transcendentalistai Ä Valdov$. K‚‰†a yra Auk§%iausiasis Valdovas,
o Durgƒ £k"nija auk§%iausi$j$ materialaus pasaulio vald¨i$. Ved¤ kult"ros
¨mon¢s garbina ir Valdov$, ir vald¨i$. Ir Vi‰†u, ir DevŒ pastatyta §imtai
t"kstan%i¤ §ventykl¤, kartais garbinami ir jiedu abu kartu. Tie, kurie gar-
bina vald¨i$ Ä Durg$, arba i§orin¡ K‚‰†os gali$, lengvai pasiekia £vairiau-
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si¤ materiali¤ tiksl¤, ta%iau trok§tantys pasiekti auk§tesn£ transcendentin£
lygmen£ tur¢t¤ garbinti Valdov$, b"dami K‚‰†os s$mon¢je.

Be to, Vie§pats parei§k¢ Yogamƒyai, jog visi§ka Jo ekspansija Ananta
!e‰a gl"di DevakŒ £s%iose. Kadangi §iai ekspansijai teks pereiti £ Rohi†Œ
£s%ias, ji vadinsis Sa…kar‰a†a ir bus §altinis visos dvasin¢s galios, arba
balos, kuri pad¢s pasiekti auk§%iausi$j$ gyvenimo palaim$, rama†#. Taigi
apsirei§kusi ¨em¢je, pilnutin¢ dalis Ananta bus ¨inoma Sa…kar‰a†os arba
Balarƒmos vardais.

Upani‰adose pasakyta: nƒyam ƒtmƒ bala-hŒnena labhya‹. Tai rei§kia,
kad, nepatyrus ypatingos Balarƒmos malon¢s, negalima tobulai pa¨inti
save. Bala nerei§kia Àfizin¢ j¢ga.' Fizine j¢ga dvasinio tobulumo nepa-
sieksi. ¶ia b"tina dvasin¢ j¢ga, kuri$ suteikia Balarƒma, ar Sa…kar‰a-
†a. Ananta, ar !e‰a, Ä galia, kuri laiko planetas. ·i$ palaikan%i$j$ gali$
materialistai vadina traukos j¢ga, ta%iau i§ ties¤ %ia pasirei§kia Sa…kar‰a-
†os energija. Balarƒma, ar Sa…kar‰a†a, yra dvasin¢ galia, arba pirminis
dvasinis mokytojas. Tad Vie§pats Nityƒnanda Prabhu Ä irgi Balarƒmos
inkarnacija Ä yra pirminis dvasinis mokytojas. Dvasinis mokytojas yra
Balarƒmos, Auk§%iausiojo Dievo Asmens atstovas, kuris suteikia dvasi-
n¡ j¢g$. Mint£, kad dvasinis mokytojas £k"nija K‚‰†os malon¡, patvirtina
ÀCaitanya-caritƒm‚ta.'

I§klausiusi Auk§%iausiojo Dievo Asmens vali$, Yogamƒyƒ pagarbiai
ap¢jo aplink Vie§pat£ ir apsirei§k¢ materialiame pasaulyje, kaip jai buvo
liepta. Tuo metu, kai Auk§%iausiasis Visagalis Dievo Asmuo perk¢l¢ Vie§-
pat£ !e‰$ i§ DevakŒ £ Rohi†Œ £s%ias, ir DevakŒ, ir Rohi†Œ buvo apker¢tos
Yogamƒyos, kuri dar vadinama yoga-nidrƒ. Tai atsitikus, visi man¢, kad
septintasis DevakŒ n¢§tumas baig¢si persileidimu. Taigi, nors Balarƒma £
¨em¡ at¢jo kaip DevakŒ s"nus, Jis buvo perkeltas £ Rohi†Œ £s%ias, kad gimt¤
kaip jos vaikas. Po to Auk§%iausiasis Dievo Asmuo, K‚‰†a, kuris visada
pasiry¨¡s £kv¢pti tyriems bhaktoms visas Savo galias, i§kilo Vasudevos
mintyse visos k"rinijos Vie§pa%iu. Taigi pirmiausiai Vie§pats K‚‰†a apsi-
rei§k¢ tyroje Vasudevos §irdyje, o po to persik¢l¢ £ DevakŒ §ird£. ( DevakŒ
£s%ias Jis pateko ne su s¢kla. Savo nesuvokiama galia Auk§%iausiasis Dievo
Asmuo gali apsireik§ti kaip Jis nori. Jeigu Jis nutaria apsireik§ti, visai
neb"tina, kad patekt¤ £ moters £s%ias kartu su vyro s¢kla.

Vasudeva, §irdyje su meile saugantis Auk§%iausiojo Dievo Asmens
paveiksl$, §vyt¢jo tarsi saul¢, kurios skaist"s spinduliai ir kaitra papras-
tam ¨mogui nepakeliami. Tyroje kaip a§ara Vasudevos §irdyje Vie§pa-
ties paveikslas niekuo nesiskyr¢ nuo pirminio K‚‰†os pavidalo. K‚‰†os
apsirei§kimas, kad ir kur Jis pasireik§t¤, juolab §irdyje, vadinasi dhƒma.
Dhƒma nurodo ne tik Pat£ K‚‰†$, bet ir Jo vard$, pavidal$, ypatybes bei
po¨ymius. Viskas £gauna i§rai§k$ i§syk, vienu metu.
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I§ Vasudevos proto am¨inasis Auk§%iausiasis Dievo Asmuo ir visos Jo
galios persik¢l¢ £ DevakŒ prot$. Taip besileid¨ian%ios saul¢s spinduliai
nutvieskia rytuose u¨tekant£ m¢nul£.

K‚‰†a, Auk§%iausiasis Dievo Asmuo, i§ Vasudevos k"no £¢jo £ DevakŒ
k"n$. Tos s$lygos, kurioms pakl"sta paprastos gyvosios esyb¢s, Jam ne
kli"tis. O kur K‚‰†a, ten ir visi§kos Jo ekspansijos, pavyzd¨iui, Nƒrƒya-
†a, bei inkarnacijos Ä Vie§pats N‚si„ha bei Varƒha. Materialios b"ties
s$lygos J¤ neveikia. ·itaip DevakŒ tapo Auk§%iausiojo Dievo Asmens,
vienintelio ir nepakartojamo, visos k"rinijos prie¨asties, prieglobs%iu. Ji
tapo Absoliu%iosios Tiesos prieglobs%iu, ta%iau kadangi kal¢jo Ka„sos
namuose, ji buvo tarsi u¨temdyta ugnis ar neteisingai panaudotos ¨inios.
Ry§kiai §vie%ian%ios ugnies nepamatysi, kai j$ slepia puodo ar $so%io
sienel¢s. Neteisingai panaudotos ¨inios irgi nevertingos, nes neteikia ¨mo-
n¢ms naudos. Kadangi DevakŒ buvo laikoma Ka„sos r"muose, u¨ kal¢ji-
mo sien¤, transcendentinio jos gro¨io, kuriuo ji spind¢jo, £ jos £s%ias £¢jus
Auk§%iausiajam Dievo Asmeniui, irgi niekas nemat¢.

Ta%iau Ka„sa pasteb¢jo transcendentin£ savo sesers DevakŒ gro¨£ ir
tuoj pat suprato, kad jos £s%iose gl"di Auk§%iausiasis Dievo Asmuo. Dar
niekada ji nebuvo taip nuostabiai gra¨i. Ka„sa ai§kiausiai suprato, kad
DevakŒ ne§ioja nepaprast$ k"dik£, ir labai sunerimo. Jis neabejojo, kad
i§mu§ valanda, kai Auk§%iausiasis Dievo Asmuo j£ u¨mu§, ir kad §tai Jis
at¢jo. Ka„sa ¢m¢ svarstyti: ÀK$ daryti su DevakŒ? Be jokios abejon¢s,
savo £s%iose ji ne§ioja Vi‰†u, ar K‚‰†$, taigi K‚‰†a tikrai at¢jo, kad £gyven-
dint¤ pusdievi¤ tro§kim$. Net jeigu a§ nedelsdamas u¨mu§iu DevakŒ, Jis
vis tiek £vykdys tai, ko at¢jo £ ¨em¡.' Ka„sa puikiausiai ¨inojo, kad niekas
negali sutrukdyti Vi‰†u ketinimams. Kiekvienam nuovokesniam ¨mogui
ai§ku, kad Vie§paties £statym¤ ne£manoma per¨engti. Kad ir kaip kliu-
dyt¤ demonai, Jis Savo tiksl$ pasieks. Ka„sa m$st¢: ÀJei dabar u¨mu§iu
DevakŒ, auk§%iausi$ja Vi‰†u valia a§ b"siu dar grie¨%iau nubaustas. ¸udyti
DevakŒ dabar b"t¤ pats niekingiausias poelgis. Kas pan"s pra¨udyti savo
ger$ vard$ net ir tokioje keblioje pad¢tyje. Jei dabar u¨mu§iu DevakŒ,
neteksiu gero vardo. DevakŒ yra moteris, juoba a§ prival¢%iau j$ globoti.
Ji Ä n¢§%ia, j$ u¨mu§¡s, a§ neteksiu ir gero vardo, ir atlygio u¨ dorybingus
darbus, ir galimyb¢s ilgai gyventi.'

ÀLabai ¨iaurus ¨mogus jau §£ gyvenim$ yra tarsi negyv¢lis, Ä toliau
m$st¢ jis. Ä Niekas nem¢gsta ¨iauri¤ ¨moni¤ nei jiems gyviems esant, nei
po j¤ mirties. ¸iaurus ¨mogus tapatina save su k"nu, tad patiria nuopuol£
ir ritasi £ tamsiausias pragaro gelmes.' Taigi Ka„sa svarst¢, verta dabar
¨udyti DevakŒ ar ne.

Gal¤ gale Ka„sa nusprend¢ kol kas DevakŒ ne¨udyti, o pal"k¢ti ir
pa¨i"r¢ti, k$ jam lems ateitis. Ta%iau prie§i§kumas Dievo Asmeniui u¨nuo-
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dijo visas jo mintis. Jis kantriai lauk¢ gimstant k"dikio, vildamasis J£
u¨mu§i$s kaip ir kitus DevakŒ vaikus. Taip skend¢damas prie§i§kumo
Dievo Asmeniui vandenyne, jis galvojo apie K‚‰†$ bei Vi‰†u visur ir
visada Ä s¢d¢damas, miegodamas, vaik§%iodamas, valgydamas, dirbda-
mas. Jis buvo tiek panir¡s £ mintis apie Auk§%iausi$j£ Dievo Asmen£, jog,
vaizd¨iai tariant, aplinkui temat¢ K‚‰†$ arba Vi‰†u. Ta%iau nors jis m$st¢
tik apie Vi‰†u, bhakta jo vadinti, deja, negalime, nes K‚‰†$ jis laik¢ savo
prie§u. Did¨io bhakto mintyse irgi tegyvena K‚‰†a, ta%iau bhaktas m$sto
apie J£ geranori§kai, o ne prie§i§kai. Geranori§kai prisiminti K‚‰†$ yra
K‚‰†os s$mon¢, tuo tarpu piktai galvoti apie J£ yra ne K‚‰†os s$mon¢.

Tuo metu, toki¤ did¨i¤j¤ i§min%i¤, kaip Nƒrada, bei daugyb¢s kit¤
pusdievi¤ lydimi, Vie§pats Brahmƒ ir Vie§pats !iva nematomi £¨eng¢ £
Ka„sos namus. Jie kreip¢si £ Auk§%iausi$j£ Dievo Asmen£ ypatingomis
maldomis, kurios teikia daug d¨iaugsmo bhaktams ir patenkina j¤ tro§-
kimus. Pirmieji j¤ ¨od¨iai §lovino Vie§pat£ u¨ i§tikimyb¡ Savo ¨od¨iui.
ÀBhagavad-gŒtƒ' pa¨ymi, jog K‚‰†a ateina £ material¤ pasaul£, kad apgint¤
dorus ¨mones ir sunaikint¤ nedor¢lius. Toks buvo Jo pa¨adas. Pusdieviai
suprato, jog Vie§pats £¢jo £ DevakŒ £s%ias, kad £vykdyt¤ Savo pa¨ad$. Jie
d¨iaug¢si, matydami, kad Vie§pats at¢jo atlikti tai, kam buvo pa§auktas
ir u¨ k$ J£ vadina satya„ param Ä Auk§%iausi$ja Absoliu%i$ja Tiesa.

Visi ie§ko tiesos. Toksai yra filosofinis gyvenimo b"das. Pusdieviai skel-
bia, kad Auk§%iausioji Absoliu%ioji Tiesa Ä K‚‰†a. Kas visi§kai suvokia
K‚‰†$, tas pa¨£sta Absoliu%i$j$ Ties$. K‚‰†a yra Absoliu%ioji Tiesa. Relia-
tyvioji tiesa ne visais trimis am¨inojo laiko tarpsniais yra tiesa. Laikas
skirstomas £ praeit£, dabart£ ir ateit£. K‚‰†a visada yra Tiesa Ä ir praeityje,
ir dabartyje, ir ateityje. Materialiame pasaulyje visk$ Ä praeit£, dabart£
ir ateit£ Ä valdo didysis laikas. Ta%iau K‚‰†a egzistavo dar prie§ pasau-
lio suk"rim$. Kuriant pasaul£, viskas remiasi K‚‰†a, o at¢jus k"rinijos
galui v¢lgi telieka K‚‰†a. Taigi K‚‰†a yra Absoliu%ioji Tiesa visad. Ir jei
materialiame pasaulyje egzistuoja tiesa, jos §altinis Ä Auk§%iausioji Tiesa,
K‚‰†a. Jei materialiame pasaulyje galima didyb¢, jos §altinis Ä K‚‰†a. Jei
materialiame pasaulyje galima §lov¢, jos §altinis Ä K‚‰†a. Jei materialia-
me pasaulyje yra galing¤j¤, j¤ galios §altinis yra K‚‰†a. Jei materialiame
pasaulyje egzistuoja i§mintis ir mokslas, j¤ §altinis Ä K‚‰†a. Taigi K‚‰†a Ä
vis¤ reliatyvi¤j¤ ties¤ §altinis.

·£ material¤ pasaul£ sudaro penki svarbiausieji pradai Ä ¨em¢, vanduo,
ugnis, oras ir eteris Ä ir visi jie kil¡ i§ K‚‰†os. Materialistini¤ pa¨i"r¤
mokslininkai penkis pirminius pradus laiko materialaus i§reik§to pasau-
lio prie¨astimi, o i§ ties¤ §ie pradai Ä ir grubia, ir subtilia forma Ä
sukurti K‚‰†os. Gyvosios esyb¢s, veikian%ios §iame materialiame pasau-
lyje, irgi yra K‚‰†os galios padarinys. Ji vadinasi paribio galia. Septinta-
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me ÀBhagavad-gŒtos' skyriuje akivaizd¨iai nurodyta: i§reik§tasis pasaulis
yra dviej¤ K‚‰†os galios r"§i¤ Ä auk§tesniosios ir ¨emesniosios Ä jungi-
nys. Gyvosios esyb¢s priklauso auk§tesniajai energijai, o negyvi materijos
pradai sudaro Jo ¨emesni$j$ energij$. Pasyvioje b"senoje viskas skendi
K‚‰†oje.

Pusdieviai ir toliau su pagarba meld¢si Auk§%iausiajam Dievo Asme-
niui, K‚‰†ai, samprotaudami apie materialios rei§kinijos esm¡. Kas yra §is
materialus pasaulis? Jis Ä tarsi medis. Medis auga i§ ¨em¢s. Taip ir mate-
rialaus kosminio pasaulio medis auga i§ materialios gamtos. Mus supantis
materialus kosminis pasaulis lygintinas su med¨iu, nes med¨iui lemta, jog
j£ nukirs. Med£ vadina v‚k‰a. V‚k‰a rei§kia Àtai, kam lemta b"ti nukirs-
tam.' Tod¢l ir §ios materialios rei§kinijos med¨io neder¢t¤ laikyti Galu-
tine Tiesa. Material¤ kosmin£ pasaul£ veikia laikas, o K‚‰†os k"nas Ä
am¨inas. K‚‰†a buvo prie§ atsirandant materialiam kosminiam pasauliui,
yra, kol egzistuoja pasaulis, ir bus, kai jo nebeliks.

·£ pavyzd£ apie materialaus kosminio pasaulio med£, kerojant£ mate-
rialios gamtos ¨em¢je, pateikia ÀKa‡ha Upani‰ada.' Materialaus kosmi-
nio pasaulio medis nokina dvejopus vaisius: kan%ios ir laim¢s. Tie, kurie
gyvena §iame medyje Ä k"ne, yra tarsi du pauk§%iai. Vienas pauk§tis Ä
lokalizuotas K‚‰†os aspektas, Paramƒtmƒ, o kitas Ä gyvoji esyb¢. Gyvoji
esyb¢ lesa materialaus kosminio pasaulio vaisius. Kartais jai tenka laim¢s,
o kartais Ä kan%ios vaisius. Kitam pauk§%iui ner"pi nei kan%ios, nei laim¢s
vaisiai, nes semiasi d¨iaugsmo i§ sav¡s. Pasak ÀKa‡ha Upani‰ados', pir-
masis pauk§tis, kuris gyvena k"no medyje, lesa vaisius, o antrasis visk$
stebi. Med¨io §aknys auga trimis kryptimis. Kitaip sakant, med¨io §aknys Ä
trys materialios gamtos gu†os: doryb¢, aistra ir nei§manymas. Materialus
gyvenimas, mums prisilietus prie materialios gamtos gu†¤ (doryb¢s, aist-
ros bei nei§manymo) t£sta tarsi augan%io med¨io §aknys. Vaisiai yra ket-
veriopo skonio ir rei§kia religingum$, materialios gerov¢s k¢lim$, jutim¤
tenkinim$ ir pagaliau i§sivadavim$. Kur£ i§ j¤ Ä religij$, materialios gero-
v¢s k¢lim$, jutim¤ tenkinim$ ar i§sivadavim$ Ä gyvoji b"tyb¢ pasirinks,
lems jos ry§ys su materialios gamtos gu†omis. Visa materiali veikla i§
esm¢s vyksta nei§manyme, ta%iau kadangi yra trys §ios veiklos ypaty-
b¢s, pastar$j$ nei§manymo ypatyb¡ retkar%iais u¨go¨ia kitos Ä doryb¢ ar
aistra. Materiali¤ vaisi¤ skonis jau%iamas penkiais jutimais. Penkis jutim¤
organus, per kuriuos mes ple%iame pa¨inim$, nuolat %ai¨o §e§i rimbai Ä
sielvartas, iliuzija, negalia, mirtis, alkis ir tro§kulys. Material¤ k"n$, mate-
rijos k"rin£, dengia septyni sluoksniai: oda, raumenys, m¢sa, kaul¤ sme-
genys, kaulai, riebalai ir s¢kla. Medis turi a§tuonias §akas: ¨em¡, vanden£,
ugn£, or$, eter£, prot$, intelekt$ ir ego. K"nas turi devynis vartus: dvi akis,
dvi §nerves, dvi ausis, burn$, lyties organus ir tiesi$j$ ¨arn$. K"nu cirku-
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liuoja de§imt vidini¤ oro srovi¤: prƒ†a, apƒna, udƒna, vyƒna, samƒna ir
kt. Jau paai§kinta, jog du medyje tupintys pauk§%iai Ä tai gyvoji esyb¢ ir
lokalizuotas Auk§%iausiasis Dievo Asmuo.

¶ia aptarta svarbiausioji materialaus kosminio pasaulio prie¨astis Ä
Auk§%iausiasis Dievo Asmuo. Auk§%iausiasis Dievo Asmuo sukuria tris
ekspansijas, kurios atsakingos u¨ tris materialaus pasaulio ypatybes. Vi‰†u
r"pinasi doryb¢s gu†a, Brahmƒ Ä aistros gu†a, o Vie§pats !iva Ä nei§ma-
nymo gu†a. Valdydamas aistros gu†#, Brahmƒ kuria m"s¤ pasaul£; valdy-
damas doryb¢s gu†#, Vie§pats Vi‰†u j£ saugo, o Vie§pats !iva, valdantis
nei§manymo gu†#, j£ naikina. Ta%iau visa k"rinija gl"di Auk§%iausiajame
Vie§patyje. Jis Ä k"rimo, saugojimo ir naikinimo prie¨astis. Sunaikinto-
ji k"rinija v¢lgi subtiliu Vie§paties galios pavidalu gl"di Auk§%iausiojo
Vie§paties k"ne.

ÀO dabar, Ä meld¢si pusdieviai, Ä Auk§%iausiasis Vie§pats K‚‰†a apsi-
reik§ i§saugoti m"s¤ k"rinij$.' Ta%iau Auk§%iausioji Prie¨astis Ä viena.
Deja, trij¤ materialios gamtos gu†¤ apgauti menkesn¢s nuovokos ¨mon¢s
mano, jog materialaus pasaulio pasirei§kimo prie¨as%i¤ daugyb¢. I§mintin-
gesnieji te£¨velgia vienintel¡ prie¨ast£ Ä K‚‰†$. ÀBrahma-sa„hitƒ' teigia:
sarva-kƒra†a-kƒra†am. Auk§%iausiasis Dievo Asmuo K‚‰†a yra vis¤
prie¨as%i¤ prie¨astis. Brahmƒ £galiotas kurti, Vi‰†u yra K‚‰†os ekspansija,
£galiotoji saugoti, o Vie§pats !iva Ä K‚‰†os ekspansija, £galiotoji naikinti.

ÀBrangus Vie§patie, Ä meld¢si pusdieviai, Ä labai sunku suvokti Tave
am¨inuoju asmeniniu pavidalu. Dauguma ¨moni¤ nepaj¢gia suprasti tikro-
jo Tavo pavidalo, tod¢l Tu nu¨engi, kad Pats apreik§tumei Savo am¨in$j£
pirmin£ pavidal$. Tavo ·viesyb¢s inkarnacijas jie dar §iaip taip suvokia,
ta%iau dvirankis K‚‰†a, kuris gyvena tarp ¨moni¤ tarsi paprastas mirtin-
gasis, visiems yra m£sl¢. ·is am¨inasis Tavo ·viesyb¢s pavidalas bhak-
toms teikia nuolat augant£ transcendentin£ d¨iaugsm$, o abhaktams jis
kelia did¨iausi$ siaub$.' ÀBhagavad-gŒtoje' teigiama, jog sƒdhu, §vento-
sioms asmenyb¢ms, K‚‰†a labai mielas: paritrƒ†ƒya sƒdh"nƒm. Ta%iau
demonams tasai pavidalas kelia did¨iausi$ gr¢sm¡, nes K‚‰†a nu¨engia j¤
u¨mu§ti. Tod¢l Jis mielas bhaktams, o pavojingas demonams.

ÀBrangus lotosaaki Vie§patie, Tu Ä tyros doryb¢s §altinis. Daugel did-
¨i¤j¤ i§min%i¤ per samƒdhi, ar transcendentin¡ meditacij$ £ Tavo lotoso
p¢das, m$stydami vien apie Tave, be vargo, tarsi balut¡, telk§an%i$ ver-
§elio p¢doje, £veik¢ did¨iul£ materialios gamtos sukurt$ nei§manymo van-
denyn$.' Meditacijos tikslas Ä sutelkti prot$ £ Dievo Asmen£, pradedant
medituoti nuo min%i¤ apie Jo lotoso p¢das. Kasdienine meditacija, kreip-
dami mintis £ Vie§paties lotoso p¢das, didieji i§min%iai be vargo £veikia
mil¨ini§k$ materialios b"ties vandenyn$.

ÀO §vytintysai, didieji §ventieji, perplauk¡ nei§manymo vandenyn$
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transcendentine Tavo lotoso p¢d¤ valtimi, jos nepasisavino. Ji ir v¢l
tebesisupa §iame krante.' Pusdieviai %ia pavartojo puik¤ palyginim$: kai
¨mogus valtimi persikelia £ kit$ krant$, kartu su juo %ia atsiduria ir valtis.
Ta%iau jeigu ji atsidurs kitame krante, kaipgi §ia valtimi pasinaudos liku-
sieji §iapus up¢s? Atsakydami £ §£ nelengv$ klausim$, pusdieviai maldoje
nurodo, kad valtis lieka kur ir buvusi. ·iame krante esantys bhaktai gal¢s
£veikti materialios gamtos vandenyn$, nes tyri bhaktai, plaukdami per j£,
valties nepasisavina. Tereikia prieiti prie valties, ir did¨iausias materialios
ne¨inios vandenynas virsta balute, telk§an%ia ver§elio p¢doje. Taigi bhak-
toms, kurie nori persikelti £ kit$ vandenyno krant$, imti valties netenka Ä
tereikia jiems ¨engti ¨ingsn£ ir jie atsiduria anapus. Didieji §ventieji yra
kupini u¨uojautos visoms s$lygotoms sieloms, tad valtis tebesisupa prie
Vie§paties lotoso p¢d¤. Medituoti, kreipiant mintis £ Jo lotoso p¢das,
galima visada, ir taip bus £veiktas platusis materialios b"ties vandenynas.

Meditacija Ä tai min%i¤ telkimas £ Vie§paties lotoso p¢das. ÀLotoso
p¢dos' pa¨ymi Auk§%iausi$j£ Dievo Asmen£. Impersonalistai nepripa¨£s-
ta Vie§paties lotoso p¢d¤ ir meditacijai pasirenka beasmen£ objekt$.
Pusdieviai rei§kia pagr£st$ nuomon¡, kad ¨mon¢s, kurie ¨avisi meditacijo-
mis £ tu§tum$ ar £ tai, kas beasmeni§ka, nei§manymo vandenyno ne£veiks.
Jie tik tariasi i§sivadav¡. ÀO Vie§patie lotoso akimis! J¤ mintys ne§va-
rios, nes jie nemedituoja £ Tavo ·viesyb¢s lotoso p¢das.' ·io aplaidumo
pasekm¢ ta, kad impersonalistai v¢l puola £ material¤, s$lygot$ gyvenim$,
nors, galimas daiktas, kuriam laikui jie ir pasiekia impersonalaus pa¨inimo
lygmen£. Po grie¨t¤ askezi¤ ir atgail¤ impersonalistai £silieja £ Brahma-
no spindes£, arba beasmen¡ Brahmano b"t£, ta%iau j¤ protas nuo materi-
jos ne§varybi¤ neatsipalaiduoja. Jie tebando atmesti material¤ m$stym$.
Ta%iau tai dar nerei§kia, jog jie i§silaisvina. ·tai kod¢l impersonalistai
puola. ÀBhagavad-gŒtoje' pasakyta, kad impersonalistui, norin%iam suvok-
ti galutin£ tiksl$, tekt¤ pad¢ti nema¨a pastang¤. À!rŒmad-Bhƒgavatam'
prad¨ioje irgi pa¨ym¢ta, kad su atsidavimu netarnaujant Auk§%iausiajam
Dievo Asmeniui ne£manoma i§silaisvinti i§ karmin¢s veiklos pan%i¤. Taigi
taip teigia Vie§pats K‚‰†a ÀBhagavad-gŒtoje', taip teigia didysis i§min%ius
Nƒrada À!rŒmad-Bhƒgavatam', tai patvirtina ir pusdieviai. ÀSupraskime,
kad neprad¢jusieji atsidavimo tarnybos ne¨ino galutinio pa¨inimo tikslo ir
jie nepatyr¢ Tavo malon¢s.' Impersonalistai tik tariasi i§silaisvin¡ Ä i§ ties¤
j¤ §irdys §altos Dievo Asmeniui. Jie mano, kad K‚‰†a, at¢j¡s £ material¤
pasaul£, gauna material¤ k"n$. Impersonalistai u¨mir§ta transcendentin¡
K‚‰†os k"no prigimt£. Tai patvirtina ir ÀBhagavad-gŒtƒ': avajƒnanti mƒ„
m"ˆhƒ‹. Nors impersonalistai £veikia material¤ geism$ ir pakyla iki i§si-
vadavimo lygmens, jie ir v¢l patiria nuopuol£. Jeigu impersonalistai pa¨i-
nimo siekia tik vardan ¨ini¤ ir su atsidavimu netarnauja Vie§pa%iui, tai
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geid¨iamo tikslo jie nepasieks. Stengdamiesi i§sivaduoti jie tik be reikalo
vargsta. ÀBhagavad-gŒtoje' ai§kiai nurodoma, jog suvokti sav¡s ir Brahma-
no tapatum$ Ä dar ne viskas. Sav¡s ir Brahmano tapatumo suvokimas gali
pad¢ti i§sivaduoti nuo polinkio materijai ir suteikti neprisiri§imo prie jos
d¨iaugsm$ bei pad¢ti pasiekti ramyb¢s ir dvasios pusiausvyros b"v£, ta%iau,
£veikus §i$ pakop$, reikia ¨engti tolesn£ ¨ingsn£ ir atsid¢ti atsidavimo tar-
nystei. Kai patyr¡s Brahman$ ¨mogus ima su atsidavimu tarnauti Vie§pa-
%iui, jam atsiveria dvasin¢s karalyst¢s vartai. Ten jis am¨iams apsigyvena
Auk§%iausiojo Dievo Asmens draugijoje. Toks atsidavimo tarnyst¢s rezul-
tatas. Auk§%iausiojo Dievo Asmens bhaktams nuopuolio pavojus negresia
kaip impersonalistams. Net jeigu bhaktai ir pult¤, jie vis tiek i§saugo-
t¤ prierai§umo ir meil¢s Vie§pa%iui jausm$. Atsidavimo tarnyst¢s kelyje
jiems i§kyla £vairiausi¤ kli"%i¤, ta%iau jas jie lengvai ir be baim¢s £veikia.
Jie atsiduoda Vie§paties valiai ir neabejoja, kad K‚‰†a visada juos apgins.
ÀBhagavad-gŒtoje' K‚‰†a pa¨ada: ÀMano bhaktai niekada nepra¨us.'

ÀO brangusis Vie§patie, vis¤ materialaus pasaulio gyv¤j¤ esybi¤ labui
Tu apsirei§kei Savo pirminiu, grynu, am¨inuoju doryb¢s pavidalu. Tavo
apsirei§kimas ¨em¢je pad¢s visoms gyvosioms b"tyb¢ms lengvai suvokti
Auk§%iausiojo Dievo Asmens prigimt£ ir pavidal$. Ateidamas £ ¨em¡, Tu
pasitarnauji vis¤ keturi¤ visuomen¢s klasi¤ ¨mon¢ms (brahmacƒriams,
g‚hasthoms, vƒnaprasthoms ir sannyƒsiams).

Brangus Vie§patie, s¢km¢s deiv¢s sutuoktini, bhaktams, kurie Tau tar-
nauja, negresia pavojus nupulti i§ pasiekt¤j¤ auk§tum¤, kaip tai nutin-
ka impersonalistams. Tavo globojami bhaktai prasiskina keli$ pro mƒyos
karved¨i¤ gretas, o j¤ galyb¢ ir jie be atvangos spend¨ia kli"tis i§silais-
vinimo trok§tan%iam ¨mogui. Brangusis Vie§patie, Tu transcendentiniu
pavidalu apsirei§ki vis¤ gyv¤j¤ b"tybi¤ labui, kad jos savo akimis Tave
pamatyt¤ ir nuolankiai lenkt¤si Tau, atlikdamos ritualines Ved¤ apeigas,
mistin¡ meditacij$ ar atsidavimo tarnyst¡, kaip si"lo §ventra§%iai. Brangu-
sis Vie§patie, jeigu Tu neb"tum apsirei§k¡s ¨em¢je Savo am¨inuoju trans-
cendentiniu, palaimos ir ¨inojimo kupinu pavidalu, kuris i§sklaido visas
nei§man¢li¤ sp¢liones apie Tave, veikiami £vairi¤ materialios gamtos gu†¤
¨mon¢s kiekvienas savaip Tave £sivaizduot¤.'

K‚‰†os at¢jimas £ ¨em¡ i§sklaid¢ visas sp¢liones apie Auk§%iausi$j£
Dievo Asmen£. ¸mogus susikuria tok£ Auk§%iausiojo Dievo Asmens £vaiz-
d£, kokia materialios gamtos gu†a veikia t$ ¨mog¤. ÀBrahma-sa„hitoje'
pa¨ymima, kad Vie§pats Ä seniausioji asmenyb¢. Tod¢l, kai kuri¤ religi-
j¤ supratimu, Vie§pats yra labai senas ir vaizduojamas kaip ¨ilas senu-
kas. Ta%iau ÀBrahma-sa„hitƒ' v¢lgi tok£ £vaizd£ paneigia: nors Jis i§ vis¤
gyv¤j¤ b"tybi¤ ir seniausias, yra am¨inai jaunas. À!rŒmad-Bhƒgavatam'
§i$ mint£ i§rei§kia §iais ¨od¨iais: vij$ƒnam aj$ƒna-bhidƒpamƒrjanam.
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Vij$ƒnam rei§kia Àtranscendentin¢s ¨inios apie Auk§%iausi$j£ Asmen£.'
Be to, vij$ƒnam rei§kia À¨inojimas, £gytas patyrimu.' Transcendentinis
¨inojimas turi b"ti gaunamas i§ vir§aus, per mokini¤ sek$ Ä taip Brahmƒ
pateikia ¨ini¤ apie K‚‰†$ ÀBrahma-sa„hitoje.' ÀBrahma-sa„hitƒ' Ä tai
vij$ƒnam, ¨inios, kurias Brahmƒ £gijo transcendentiniu patyrimu. Juo
remdamasis, jis apra§¢ K‚‰†os pavidal$ bei ¨aidimus transcendentin¢je
buvein¢je. Aj$ƒnabhidƒ rei§kia: Àtas, kuris sutriu§kina visas abstrak%ias
teorijas ir sp¢liones.' ¸mon¢s, nieko nei§manydami, bando £sivaizduoti,
kaip atrodo Vie§pats. Vieni mano, jog Jis turi pavidal$, kiti mano, jog
ne, Ä kaip kam pataria vaizduot¢. Ta%iau ÀBrahma-sa„hitoje' pateiktas
K‚‰†os apra§ymas yra vij$ƒnam Ä mokslinis, tai ¨inojimas, £gytas paty-
rimu. J£ pateik¢ Vie§pats Brahmƒ, o Vie§pats Caitanya j£ pripa¨ino. Tai
neabejotina. !rŒ K‚‰†os pavidalas, !rŒ K‚‰†os fleita, K‚‰†os odos spalva Ä
visa tai realyb¢. ¶ia pa¨ym¢ta, kad vij$ƒnam visada nuvainikuoja bet kur£
abstrakt¤j£ pa¨inim$. ÀTod¢l jei neb"tum apsirei§k¡s K‚‰†os pavidalu,
toks, koks esi, negal¢tume pa¨inti nei kas yra aj$ƒnabhidƒ (abstrak%iojo
pa¨inimo nemok§i§kumas), nei vij$ƒnam. Aj$ƒna-bhidƒpamƒrjanam Ä
Tavo apsirei§kimas nuvainikuos nemok§i§k$ abstrakt¤j£ pa¨inim$ ir atvers
keli$ tikrajam pa¨inimui, kur£ per patirt£ £gijo tokie autoritetai, kaip
Vie§pats Brahmƒ. ¸mon¢s, veikiami trij¤ materialios gamtos gu†¤, £si-
vaizduoja Diev$ skirtingai, nelygu kokia gu†a juos veikia. Tad Dievas api-
b"dinamas £vairiai, bet Tavo apsirei§kimas parodo, koks i§ties yra Dievo
pavidalas.'

Did¨iausia impersonalist¤ klaida Ä manymas, jog nu¨engusi Dievo
inkarnacija £sik"nija materialiu pavidalu, kuris priklauso doryb¢s gu†ai.
I§ ties¤ K‚‰†os, arba Nƒrƒya†os, pavidalas transcendentalus bet kurios
materialios id¢jos at¨vilgiu. Netgi did¨iausias impersonalistas !a…karƒcƒ-
rya pripa¨ino: nƒrƒya†a‹ paro 'vyaktƒt Ä materialios k"rinijos prie¨astis
yra avyakta, beasmenis materijos aspektas, arba visumin¢ jutimais neap-
%iuopiama materijos sankaupa, ta%iau K‚‰†a §ios materialios id¢jos
at¨vilgiu yra transcendentalus. ·i$ mint£ À!rŒmad-Bhƒgavatam' rei§kia
¨od¨iu !uddha-sattva (transcendentinis). Jis nepriklauso materialiai dory-
b¢s gu†ai, Jis Ä vir§ materialios doryb¢s. Jis egzistuoja transcendentiniu
am¨inos palaimos ir ¨inojimo lygmeniu.

ÀBrangus Vie§patie, kai Tu apsirei§ki, priklausomai nuo aplinkybi¤
Tavo inkarnacijos £gyja £vairius pavidalus bei vardus. Tu vadiniesi Vie§pats
K‚‰†a, nes visi Tavimi ¨avisi. D¢l Savo transcendentinio gro¨io esi vadina-
mas !yƒmasundara. %yƒma rei§kia Àjuosvas', ir vis d¢lto sakoma, kad Tu
dailesnis u¨ t"kstan%ius Kupidon¤. Kandarpa-ko‡i-kamanŒya. Nors Tavo
odos spalva lyginama su juosvu debesimi, Tavo gro¨is ¨avi t"kstan%ius
kart¤ labiau negu gle¨nas Kupidono k"nas, nes Tu Ä Transcendenti-
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nis Absoliutas. Kai kas Tave vadina Giridhƒriu, nes pak¢lei Govardha-
nos kalv$, o kai kas Ä Nandanandana, Vƒsudeva ar DevakŒnandana, nes
Tu apsirei§kei ¨em¢je Mahƒrƒjos Nandos, DevakŒ ir Vasudevos s"numi.
Impersonalistai mano, kad £vair"s Tavo vardai ir pavidalai atitinka kurios
nors veiklos pob"d£ ir ypatybes, nes jie vertina Tave stebin%io materialisto
po¨i"riu.

Brangusis m"s¤ Vie§patie, atsietai samprotaujant apie Tavo absoliu%i$
prigimt£, pavidal$ ir darbus ne£manoma nieko pa¨inti. Reikia atsid¢ti
atsidavimo tarnystei Ä tik tada galima suvokti Tavo absoliu%i$ prigimt£,
transcendentin£ pavidal$, vard$ ir ypatybes. Suprasti Tavo transcenden-
tin¡ prigimt£, pavidal$ bei ypatybes tegali tas, kuris patyr¢ nors §iok£
tok£ tarnyst¢s Tavo lotoso p¢doms skon£. Kiti gali samprotauti milijo-
nus met¤, ta%iau tai nepad¢s jiems bent §iek tiek suvokti, kas i§ tikr¤j¤
esi.' ¸od¨iu, Auk§%iausiojo Dievo Asmens, K‚‰†os, niekad nesuvoks tas,
kuris Jam neatsidav¢, nes tikruosius K‚‰†os bruo¨us nuo jo slepia Yoga-
mƒyos skraist¢. ÀBhagavad-gŒtƒ' tai patvirtina: nƒha„ prakƒ!a‹ sarvasya.
Vie§pats sako: ÀA§ neatsiveriu kam pakliuvo.' Kai K‚‰†a at¢jo £ ¨em¡,
Jis buvo Kuruk‰etros lauke ir J£ mat¢ visi. Ta%iau ne visi suprato, kad
Jis Ä Auk§%iausiasis Dievo Asmuo. Ta%iau tie, kurie ¨uvo Jo akivaizdoje,
visi§kai i§sivadavo i§ materijos nelaisv¢s ir pateko £ dvasin£ pasaul£.

ÀO Vie§patie, impersonalistai arba abhaktai negali suprasti, kad Tavo
vardas ir Tavo pavidalas tapat"s.' Kadangi Vie§pats yra absoliutas, Jo
vardas ir Jo tikrasis pavidalas niekuo nesiskiria. Materialiame pasaulyje
vardas ir pavidalas skiriasi. Mango vaisius skiriasi nuo ¨od¨io Àmango.'
Tardamas Àmango, mango, mango', neparagausi mango vaisiaus. Ta%iau
bhaktas, ¨inantis, kad Vie§paties vardas ir pavidalas niekuo nesiskiria, kar-
toja: ÀHare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare / Hare Rƒma,
Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare', Ä ir patiria, kad K‚‰†a visada yra
drauge su juo.

Tiems, kuri¤ absoliu%ios ¨inios apie Auk§%iausi$j£ negausios, Vie§pats
K‚‰†a aprei§kia Savo transcendentinius ¨aidimus. Tiesiog prisimindami
Vie§paties ¨aidimus, jie turi daug naudos. Kadangi transcendentinis Vie§-
paties vardas ir pavidalas niekuo nesiskiria, n¢ra skirtumo ir tarp Jo
pavidalo bei transcendentini¤ Vie§paties ¨aidim¤. Menkesn¢s nuovokos
¨mon¢ms (moterims, darbininkams ir prekijams) didysis i§min%ius Vyƒ-
sadeva para§¢ ÀMahƒbhƒrat$.' ¶ia apie K‚‰†$ byloja £vair"s Jo darb¤
apra§ymai. ÀMahƒbhƒrata' Ä tai istorini¤ pasakojim¤ knyga, ir nagrin¢da-
mi, klausydamiesi bei £simindami pasakojimus apie K‚‰†os darbus, tyr¤
bhakt¤ lyg£ gali pasiekti net ir menkesnio m$stymo ¨mon¢s.

Jokiu b"du neder¢t¤ manyti, jog tyri bhaktai, nuolat skend£ mintyse
apie transcendentines K‚‰†os lotoso p¢das ir su nuolatiniu atsidavimu tar-
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naujantys Vie§pa%iui su visi§ka K‚‰†os s$mone, yra materialiame pasau-
lyje. !rŒ R"pa Gosvƒmis pa¨ym¢jo, jog tie, kurie visada k"nu, protu
ir poelgiais yra K‚‰†os s$mon¢je, laikytini i§sivadavusiais esamu k"nu.
·i$ mint£ patvirtinta ir ÀBhagavad-gŒtƒ': su atsidavimu tarnaujantieji
Vie§pa%iui jau i§siver¨¢ i§ materijos.

K‚‰†a apsirei§kia, kad ir atsidavusiems Vie§paties pasek¢jams, ir tiems,
kurie Vie§pa%iui netarnauja, suteikt¤ galimyb¡ suvokti galutin£ gyvenimo
tiksl$. Bhaktams suteikiama galimyb¢ tiesiogiai J£ matyti ir garbinti, o tie,
kurie tokiais dar netapo, turi progos su¨inoti apie Jo poelgius ir tokiu
b"du tapti jais.

ÀBrangus m"s¤ Vie§patie, auk§%iausiasis valdove, kai Tu ateisi £ ¨em¡,
¨us visi demonai, tokie, kaip Ka„sa ir Jarƒsandha, ir pasaulyje £sivie§pa-
taus laim¢ bei gerov¢. Kai Tu eisi per pasaul£, Tavo lotoso p¢dos £mins
¨em¢je ¨enklus: v¢liav$, tri§ak£ ir ¨aib$. Palikdamas ¨em¢je ¨ymes, Tu
laiminsi ir j$, ir mus, dangaus planet¤ gyventojus, regin%ius juos.'

ÀO brangusis Vie§patie, Ä t¡s¢ pusdieviai, Ä Tu niekada negimei, tod¢l
mes manome, jog vienintel¢ Tavo apsirei§kimo prie¨astis Ä Tavieji palaima
spinduliuojantys ¨aidimai.' Nors Vie§paties apsirei§kimo prie¨ast£ nurodo
ÀBhagavad-gŒtƒ' (Jis ateina apginti bhakt¤ ir sunaikinti t¤, kurie neatsida-
v¢ Vie§pa%iui), i§ tikr¤j¤ Jis nu¨engia ne naikinti abhakt¤, o d¨iaugsmingai
susitikti su bhaktais. Su abhaktais gali nesunkiai susidoroti ir materia-
li gamta. ÀMaterialios gamtos, i§orin¢s galios, skleidimasis ir siaur¢jimas
(k"rimas, palaikymas ir nykimas) vyksta savaime. Ta%iau, kreipdamiesi
prieglobs%io £ Tavo §vent$ vard$, bhaktai yra visi§kai saug"s, nes Tavo
§ventas vardas visi§kai nuo Tav¡s neatsiejamas.' I§ ties¤ Auk§%iausiasis
Dievo Asmuo nu¨engia netgi ne ginti bhakt¤ ir naikinti abhakt¤. Jis
nu¨engia Savo Paties transcendentiniu noru. Kitokios Jo apsirei§kimo
prie¨asties negali b"ti.

ÀBrangus Vie§patie, Tu apsirei§ki kaip geriausiasis i§ Yadu gimin¢s, ir
su pagarba bei nuolankumu mes lenkiam¢s Tavo lotoso p¢doms. Tu jau
esi nu¨eng¡s ¨uvies, arklio, v¢¨lio, §erno ir gulb¢s pavidalais, karaliumi
Rƒmacandra, Para#urƒma bei daugeliu kit¤ form¤. Tada Tu at¢jai apgin-
ti bhakt¤, ir dabar, kai Tu apsirei§kei Auk§%iausiuoju Dievo Asmeniu,
mes pra§ome, kad apgintum mus visuose trijuose pasauliuose, kaip gynei
iki §iol, ir pa§alintum visas b¢das, kurios trukdo mums gyventi taikoje ir
ramyb¢je.

Brangioji motina DevakŒ, tavo £s%iose Ä Auk§%iausiasis Dievo Asmuo,
kuris apsirei§kia drauge su visomis visi§komis Savo ekspansijomis. Jis Ä
pirminis Dievo Asmuo ir nu¨engia £ ¨em¡ vis¤ m"s¤ labui. Tod¢l tau
neverta bijoti savo brolio, Bhojos karaliaus. Tavo s"nus Vie§pats K‚‰†a,
pirminis Dievo Asmuo, nu¨engs £ ¨em¡ apginti dorybingosios Yadu gimi-
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n¢s. Ir Vie§pats ateina ne vienas, J£ lydi tiesiogin¢ pilnavert¢ Jo dalis
Balarƒma.'

DevakŒ labai bijojo savo brolio Ka„sos, nes jis nu¨ud¢ visus jos vaikus.
Ji labai nerimavo d¢l K‚‰†os. ÀVi‰†u Purƒ†oje' pasakojama, kad, nor¢-
dami nuraminti DevakŒ, j$ da¨nai lankydavo pusdieviai su ¨monomis ir
dr$sindavo neb"k§tauti d¢l s"naus: Ka„sa Jo nenu¨udysi$s. Jos £s%io-
se gl"dintis K‚‰†a tur¢jo apsireik§ti ¨em¢je ne tik tam, kad palengvint¤
sunki$ ¨em¢s na§t$. Vienas svarbiausi¤j¤ Jo tiksl¤ buvo ginti Yadu gimin¡
ir, ¨inoma, DevakŒ su Vasudeva. Kaip jau sakyta, i§ Vasudevos proto K‚‰†a
persik¢l¢ £ DevakŒ prot$, o i§ ten Ä £ jos £s%ias. Tod¢l visi pusdieviai garbino
K‚‰†os motin$ DevakŒ.

Maldomis pagarbin¡ transcendentin£ Vie§paties pavidal$, pusdieviai,
lydimi Vie§paties Brahmos ir Vie§paties !ivos, gr£¨o £ savo dangi§k$sias
buveines.
Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti antr#j£ ÀK‚‰†os& skyri¤, pavadint#

ÀPusdievi¤ maldos Vie§pa'iui K‚‰†ai, gl"din'iam motinos £s'iose&.
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TRE¶IAS SKYRIUS

Vie§paties K‚‰†os gimimas

ÀBhagavad-gŒtoje! Vie§pats nurodo, kad Jo apsirei§kimas, gimimas ir
darbai Ä transcendental"s, ir tas, kuris juos supranta, tuoj pat £gyja teis¡
patekti £ dvasin£ pasaul£. Vie§paties apsirei§kimas arba gimimas i§ esm¢s
skiriasi nuo paprasto ¨mogaus gimimo: ¨mogui nei§vengiamai tenka mate-
rialus, ankstesni¤j¤ darb¤ nulemtas k"nas. Vie§paties apsirei§kimas ai§-
kinamas antrame skyriuje Ä Jis apsirei§kia Savo Paties laisva valia. Kai
at¢jo laikas apsireik§ti Vie§pa#iui, ¨vaig¨dynai prana§avo s¢km¡. Smar-
kiai sustipr¢jo astrologin¢ Rohi†Œ ¨vaig¨d¢s £taka, o §i ¨vaig¨d¢ laikoma
ypa# palankia. Rohi†Œ tiesiogiai valdo Brahmƒ. Astrologiniais skai#iavi-
mais, greta palankaus ¨vaig¨d¨i¤ i§sid¢stymo danguje, yra dar palank"s
ir nepalank"s momentai, kuriuos lemia skirtinga planet¤ sistem¤ pad¢tis.
K‚‰†ai gimstant, planet¤ sistemos savaime i§sid¢st¢ pa#iu palankiausiu
b"du.

Tada visur: rytuose, vakaruose, pietuose, §iaur¢je Ä £sivie§patavo taika
ir gerov¢. Danguje §viet¢ palankios ¨vaig¨d¢s, o visi ¨em¢s miestai,
kaimai, ganyklos ir ¨moni¤ mintys spinduliavo laime. Tek¢jo vandenin-
gos up¢s, e¨erai pasipuo§¢ dailiaisiais lotosais. Mi§kai buvo pilni pov¤ ir
kit¤ nuostabi¤ pauk§#i¤. ·velniais balsais su#iulbo mi§ko pauk§#iai ir su
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savo sutuoktin¢mis §oko povai. P"t¢ §velnus v¢jelis, ne§damas £vairiausi¤
g¢li¤ kvapus ir §velniai glostydamas k"n$. Brƒhma†ai, kuri¤ namuose
paprastai buvo atna§aujamos ugnies aukos, pasteb¢jo, kad §ie aukojimai
v¢l teik¢ d¨iaugsm$. D¢l demon¤ valdov¤ kuriam¤ kli"#i¤ brƒhma†¤
namuose aukurai vos rusendavo, ta#iau dabar v¢l buvo galima be baim¢s
£kurti ugn£. Kadangi atna§auti aukas brƒhma†ams buvo draud¨iama, j¤
mintys buvo slogios, veikla labai suvar¨yta, ta#iau K‚‰†os at¢jimo £ ¨em¡
akimirk$, i§girdus danguje griausmingus transcendentinius garsus, skel-
bian#ius apie Auk§#iausiojo Dievo Asmens at¢jim$, brƒhma†¤ s$mon¡
u¨liejo nevalingas d¨iaugsmas.

Gandharvos ir Kinnaros planet¤ gyventojai u¨giedojo, o Siddhalokos
ir cƒra†¤ planet¤ gyventojai ¢m¢ kalb¢ti Dievo Asmeniui maldas. Rojaus
planet¤ angelai su ¨monomis ir apsaromis prad¢jo §okti.

Didieji i§min#iai ir pusdieviai d¨i"gaudami barst¢ ¨em¡ g¢l¢mis. % j"ros
krant$ §velniai mu§¢ bangos. Vir§ j"ros susitelk¢ debesys ir danguje
pasigirdo malonus dundesys.

Kai viskas buvo paruo§ta, Vie§pats Vi‰†u, kuris gl"di kiekvienos gyvo-
sios esyb¢s §irdyje, apsirei§k¢ nakties tamsoje prie§ DevakŒ Auk§#iausiojo
Dievo Asmens pavidalu. DevakŒ buvo viena i§ deivi¤, kuri kartu su K‚‰†a
apsirei§k¢ ¨em¢je. Tuometin£ Vie§paties Vi‰†u pasirodym$ tegal¢tume
palyginti su m¢nulio pilnaties patek¢jimu rytuose. ¶ia kai kas paprie§ta-
raut¤, es$ Vie§pats K‚‰†a apsirei§k¢ a§tunt$j$ del#ios dien$, tad pilna-
ties negal¢jo b"ti. Atsakytume, kad Vie§pats K‚‰†a apsirei§k¢ gimin¢je,
kurios vyriausiasis hierarchas yra m¢nulis. Ir nors toji naktis nebuvo pil-
naties metas, i§ d¨iaugsmo, kad Vie§pats apsirei§k¢ jo gimin¢je, m¢nulis
K‚‰†os malone patek¢jo pilnas.

ÀKhamanikyos! astronomijos traktate tiksliai apra§ytas ¨vaig¨dyn¤
i§sid¢stymas Vie§paties K‚‰†os pasirodymo akimirk$. Jame patvirtina-
ma, kad k"dikis, kuris gim¢ §iuo palankiu metu, buvo Auk§#iausiasis
Brahmanas, arba Absoliu#ioji Tiesa.

Vasudeva i§vydo nuostab¤ vaik$, kuris at¢jo £ pasaul£ su keturiomis ran-
komis ir laik¢ jose kriaukl¡, v¢zd$, disk$ bei lotoso ¨ied$. Jo k"n$ puo§¢
&rŒvatsos ¨enklas, ant kaklo kab¢jo v¢rinys su kaustubhos akmeniu ir vil-
k¢jo Jis geltono §ilko r"bais. Vaikas akinamai spind¢jo tarsi saul¢s nut-
viekstas juosvas debesis. Jis d¢v¢jo §alm$, kur£ puo§¢ vaid!ryos akmuo,
brangias apyrankes, auskarus bei kitus papuo§alus, o Jo plaukai buvo labai
ve§l"s. ·ie nepaprasti vaiko bruo¨ai Vasudev$ apstulbino. Kaip naujagimis
gal¢jo b"ti toks i§puo§tas? Tada jis suprato, jog tai gim¢ Vie§pats K‚‰†a, ir
jam pakirto kojas. I§ kuklumo Vasudeva steb¢josi: ÀA§ paprasta, materia-
lios gamtos valdoma gyvoji esyb¢, dargi u¨daryta Ka„sos kal¢jime, ta#iau
visur esantis Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, Vi‰†u, arba K‚‰†a, apsirei§k¢
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mano namuose kaip k"dikis Savo pirmaprad¨iu pavidalu. Joks ¨emi§kas
vaikas negimsta su keturiomis rankomis ir su visais Auk§#iausiojo Dievo
Asmens ¨enklais, padabintas papuo§alais ir puikiais r"bais.! Neatitrauk-
damas aki¤ Vasudeva ¨velg¢ £ savo vaik$ ir svarst¢, kaipgi reik¢t¤ pa¨ym¢ti
§£ laiming$ £vyk£: ÀKai gimsta berniukas, Ä m$st¢ jis, Ä §iam £vykiui pa¨y-
m¢ti £prasta rengti i§kilmes, o juk mano namuose, nors ir esu £kalintas,
gim¢ Auk§#iausiasis Dievo Asmuo. ·ias §ven#iausias apeigas a§ tur¢#iau
atlikti milijon¤ milijonus kart¤!!

Vasudeva, kur£ dar vadino “nakadundubhi, ¨velgdamas £ savo naujagi-
m£ s"n¤ taip d¨iaug¢si, kad panoro paaukoti brƒhma†ams daugyb¡ t"ks-
tan#i¤ karvi¤. Pagal Ved¤ tvark$, karalius k‰atriyas vis¤ §vent¤ apeig¤
metu savo r"muose dalija gausias aukas. Brƒhma†ams ir i§min#iams dova-
nojamos auksu i§puo§tos karv¢s. Vasudeva nor¢jo atlikti auk¤ dalinimo
apeigas ir taip pa¨ym¢ti K‚‰†os gimim$, ta#iau surakintam grandin¢mis
Ka„sos kal¢jime tai buvo ne£manoma. Tod¢l jis i§dalijo t"kstan#ius karvi¤
brƒhma†ams mintyse.

Kai Vasudeva £sitikino, kad naujagimis yra Pats Auk§#iausiasis Dievo
Asmuo, jis nusilenk¢ sud¢j¡s rankas ir ¢m¢ kalb¢ti Jam maldas. Besi-
meld¨iant£ Vasudev$ ap¢m¢ transcendentinis jausmas ir jo baim¢ Ka„sai
visi§kai i§nyko. Nuo naujagimio sklindantis spindesys nutviesk¢ kambar£,
kuriame Jis apsirei§k¢.

Vasudeva ¢m¢ melstis: ÀBrangus Vie§patie, a§ suprantu, kas Tu esi. Tu Ä
Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, vis¤ gyv¤j¤ esybi¤ Supersiela ir Absoliu#ioji
Tiesa. Tu apsirei§kei prie§ mus Savo am¨inuoju pavidalu. A§ bijau Ka„sos
ir ¨inau, kad at¢jai i§vaduoti mane nuo tos baim¢s. Tu nesi §io materia-
laus pasaulio gyventojas, Tu Ä tasai, kurs Savo ¨vilgsniu £ materiali$ gamt$
sukuri kosmin£ pasaul£.!

Gal¢tume paprie§tarauti, sakydami, jog Auk§#iausiasis Dievo Asmuo,
kuris ¨vilgsniu kuria kosmin£ pasaul£, negali £eiti £ Vasudevos ¨monos
DevakŒ £s#ias. Paneigdamas §£ teigin£, Vasudeva pasak¢: ÀBrangus Vie§pa-
tie, nieko keisto, kad Tu apsirei§kei DevakŒ £s#iose, nes taip buvo sukurta
ir pati k"rinija. Tu gul¢jai Prie¨as#i¤ vandenyne Mahƒ-Vi‰†u pavidalu,
ir i§ Tavo alsavimo gim¢ daugyb¢ visat¤. Po to Tu £¨engei £ kiekvie-
n$ visat$ kaip Garbhodaka'ƒyŒ Vi‰†u. Tada suk"rei Savo K‰Œrodaka'ƒyŒ
Vi‰†u ekspansij$ ir £¢jai £ vis¤ gyv¤j¤ b"tybi¤ §irdis ir net £ pa#ius atomus.
Tad galima suprasti ir Tavo atsiradim$ DevakŒ £s#iose. Atrodyt¤, Tu £¢jai
£ DevakŒ £s#ias, ta#iau, kaip ir pirma, esi visa persmelkiantis. Material"s
pavyzd¨iai mums padeda suprasti, kaip Tu £eini £ visk$ ir kartu ne£eini £
niek$. Visumin¢ materiali galia i§lieka nepakitus net ir i§skaidyta £ §e§ioli-
ka prad¤. Materialus k"nas yra ne kas kita, kaip penki¤ grubi¤j¤ prad¤ Ä
¨em¢s, vandens, ugnies, oro ir eterio Ä junginys. Atsiradus materialiam

VIE·PATIES K’™–OS GIMIMAS

31



k"nui, atrodyt¤, tarsi §ie pradai b"t¤ sukurti i§ naujo, ta#iau i§ ties¤ jie
visada egzistuoja atskirai nuo k"no. Taip ir Tu, nors £eini £ DevakŒ £s#ias
kaip k"dikis, i§ tikr¤j¤ egzistuoji atskirai. Tu visada esi Savo buvein¢je,
bet kartu i§siskleidi milijonais pavidal¤.

Reikia nema¨a i§minties, norint suprasti kaip Tu apsirei§ki, nes mate-
riali galia irgi kyla i§ Tav¡s. Tu esi pirminis materialios galios §altinis,
lygiai kaip saul¢ yra saul¢s §viesos §altinis. Kaip saul¢s §viesa negali
pasl¢pti saul¢s rutulio, taip negali pasl¢pti Tav¡s ir i§ Tav¡s sklindan-
ti materiali galia. Atrodyt¤, Tu esi trij¤ materialios galios gu†¤ vald-
¨ioje, ta#iau i§ ties¤ trys materialios galios gu†os Tav¡s neveikia. Gilaus
proto filosofai tai supranta. Kitaip sakant, nors gali atrodyti, kad Tu esi
materialios galios vald¨ioje, i§ tikr¤j¤ materiali galia niekada neaptemdo
Tavo aki¤.!

I§ Ved¤ mes su¨inome, kad Auk§#iausiojo Brahmano skleid¨iamas §vy-
t¢jimas nutvieskia visk$. O ÀBrahma-sa„hitƒ! sako, kad brahmajyoti,
ar Brahmano §vyt¢jimas, sklinda i§ Auk§#iausiojo Vie§paties k"no. O i§
Brahmano §vyt¢jimo gimsta visa k"rinija. ÀBhagavad-gŒtoje!, be to, teigia-
ma, jog Vie§pats yra ir Brahmano §vyt¢jimo §altinis. Jis Ä pirmin¢ ir svar-
biausioji visa ko prie¨astis. Ta#iau menkesn¢s nuovokos ¨mon¢ms atrodo,
kad, at¢j¡s £ material¤ pasaul£, Auk§#iausiasis Dievo Asmuo £gauna mate-
rialias savybes. Tai ne itin brand¨ios i§vados, ir jos gimsta menkesn¢s
nuovokos ¨mon¢ms.

Auk§#iausiasis Dievo Asmuo tiesiogiai ir netiesiogiai yra visur. Vie§pats
yra anapus materialios k"rinijos ir kartu Ä joje. Jis yra m"s¤ materialioje
k"rinijoje ne tik kaip Garbhodaka'ƒyŒ Vi‰†u, bet gl"di netgi atomuose.
Pasaulis egzistuoja tod¢l, kad yra Vie§pats. Nieko n¢ra, kas b"t¤ atsieta
nuo Jo b"ties. Vedos nurodo, kad reikia ie§koti Auk§#iausiosios Sielos,
arba svarbiausios visa ko prie¨asties, nes n¢ra nieko, kas egzistuot¤ nep-
riklausomai nuo Auk§#iausiosios Sielos. Taigi materialus kosminis pasau-
lis irgi t¢ra transformuotoji Jo galia. I§ Jo atsiranda ir inerti§koji materija,
ir gyvyb¢s j¢ga Ä siela. Tiktai nemok§a gal¢t¤ teigti, kad Auk§#iausiasis
Vie§pats apsireik§damas pakl"sta materijos teikiamoms s$lygoms. Nors
ir atrodyt¤, jog Jis gavo material¤ k"n$, jokios materialios s$lygos realiai
Jo nesaisto. Tod¢l K‚‰†a ir apsirei§k¢, kad Pats paneigt¤ visas netobulas
i§vadas apie Auk§#iausiojo Dievo Asmens apsirei§kim$ §iame pasaulyje ir
i§¢jim$ i§ jo.

ÀVie§patie, Tavo apsirei§kimas, gyvenimas §iame pasaulyje ir pasitrau-
kimas i§ jo yra anapus materiali¤ ypatybi¤ £takos sferos. Kadangi, Tavo
·viesybe, Tu esi visa ko valdovas ir Auk§#iausiojo Brahmano ramstis,
Tavyje n¢ra nieko nesuvokiamo ar prie§taringo. Tu Pats sakei, kad mate-
riali gamta juda Tau valdant. Taip vyriausiasis valdytojas vadovauja valsty-
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b¢s tarnautojams. Tau neturi £takos Tavo pavaldini¤ veikla. Auk§#iausiasis
Brahmanas ir visi rei§kiniai yra Tavyje, ir Tu Pats seki vis$ materialios
gamtos veikl$.

Tave vadina "uklam. #uklam (Àbaltumas!) yra simboli§kas Absoliu#io-
sios Tiesos £vaizdis, nes materialios ypatyb¢s Absoliu#iosios Tiesos nevei-
kia. Vie§pats Brahmƒ vadinasi rakta Ä Àraudonas!, nes jis £k"nija k"rybos
aistros bruo¨us. Vie§pa#iui &ivai, kuris naikina kosmos$, patik¢ta r"pintis
tamsa. Kosmin£ pasaul£ kuria, naikina ir palaiko Tavo galios, ir vis d¢lto
visa tai Tav¡s neveikia. Vedos patvirtina §i$ mint£: harir hi nirgu†a‹ sƒ-
k‰ƒt Ä Auk§#iausiasis Dievo Asmuo visada yra laisvas nuo materijos ypa-
tybi¤. Dar pasakyta, kad Auk§#iausiojo Vie§paties asmenybei neb"dingi
aistros ir ne¨inios bruo¨ai.

Vie§patie, Tu Ä auk§#iausias valdovas, Dievo Asmuo. Tu esi vis¤ didin-
giausias. Tu palaikai §io kosminio pasaulio tvark$. Ir nors esi auk§#iausias
valdovas, i§ Savo malon¢s Tu apsirei§kei mano namuose. Tavo apsirei§ki-
mo tikslas Ä i§naikinti demoni§k¤ pasaulio valdov¤ pakalikus, kurie tesi-
dangsto karali§kais r"bais, o i§ ties¤ yra demonai. A§ neabejoju, kad Tu
u¨mu§i ir juos pa#ius, ir j¤ bi#iulius bei karius.

A§ ¨inau, kad apsirei§kei nu¨udyti barbar$ Ka„s$ ir jo bendrus. Ta-
#iau ¨inodamas, kad Tu ketini apsireik§ti ir u¨mu§ti j£ bei jo talkininkus,
Ka„sa i§¨ud¢ visus Tavo pirmtakus Ä vyresniuosius Tavo brolius. Dabar
jis laukia ¨inios apie Tavo gimim$. Kai tik su¨inos apie tai, jis paims savo
ginklus ir ateis u¨mu§ti Tave.!

Kai Vasudeva sukalb¢jo savo mald$, prad¢jo melstis DevakŒ, K‚‰†os
motina. J$ labai g$sdino brolio ¨iaurumas. DevakŒ kalb¢jo: ÀBrangusis
Vie§patie, Tavo am¨inuosius pavidalus Ä Nƒrƒya†$, Vie§pat£ Rƒm$, Haya-
'Œr‰$, Varƒh$, N‚si„h$, Vƒman$, Baladev$ ir milijonus pana§i¤ i§ Vi‰†u
kylan#i¤ inkarnacij¤ Vedos vadina pirmaprad¨iais. Tu Ä pirmapradis, nes
visi Tavo pavidalai, kaip inkarnacijos, yra u¨ §io kosminio pasaulio rib¤.
Tavo pavidalas egzistavo prie§ sukuriant kosmin£ pasaul£. Tavo pavidalai Ä
am¨ini ir visur esantys. Jie §vyti, nekinta ir j¤ neter§ia materijos ypatyb¢s.
Am¨inieji pavidalai kupini am¨ino ¨inojimo ir palaimos. Jie egzistuoja
transcendentin¢s doryb¢s lygiu ir niekada nesibaigia £vair"s j¤ ¨aidimai.
Tu neapsiriboji kuriuo nors vienu pavidalu, ir visi am¨inieji transcenden-
tiniai Tavo pavidalai yra patys sau pakankami. A§ suprantu, kad Tu Ä
Auk§#iausiasis Vie§pats Vi‰†u.

Po daugyb¢s milijon¤ met¤, kai i§mu§a paskutin¢ Vie§paties Brahmos
valanda, sunaikinamas ir kosminis pasaulis. Tada penki pradai Ä ¨em¢,
vanduo, ugnis, oras ir eteris Ä gr£¨ta £ mahat-tattv$. Laiko valia mahat-
tattva savo ruo¨tu gr£¨ta £ nei§reik§t$ visumin¡ materiali$ gali$. Visumin¢
materiali galia gr£¨ta £ savo i§takas pradhƒn$, o pradhƒna Ä £ Tave. Tod¢l,
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sunaikinus vis$ kosmin£ pasaul£, telieki Tu ir Tavo transcendentinis vardas,
pavidalas, ypatyb¢s bei po¨ymiai.

Brangus Vie§patie, ¨emai lenkiuosi Tau, nes Tu esi nei§reik§tos visumi-
n¢s galios valdovas ir pirmutinis materialios gamtos §altinis. Brangus Vie§-
patie, kosminis pasaulis pavaldus laikui, ar tai b"t¤ akies mirksnis, ar i§ti-
si metai. Visk$ valdai Tu. Tu Ä pirmapradis visa ko valdovas ir visagali¤
energij¤ §altinis.

S$lygotos sielos am¨inai keliauja i§ k"no £ k"n$, i§ planetos £ planet$,
ta#iau nauj¤ gimim¤ ir mir#i¤ gr¢sm¢ nuolat pakibus vir§ j¤. Bet kai bai-
m¢s persekiojama gyvoji esyb¢ ima pra§yti Tavo lotoso p¢d¤ prieglobs-
#io, ji gali nuo j¤ pasisl¢pti ir nebebijoti gr¢smingos mirties §e§¢lio.! ·iuos
DevakŒ ¨od¨ius ÀBhagavad-gŒtoje! patvirtina Pats Vie§pats. Jis sako, kad
net skersai ir i§ilgai apkeliavus visat$ Ä nuo Brahmalokos iki Patalalo-
kos, Ä ne£manoma pab¢gti nuo gimimo, mirties, lig¤ ir senatv¢s. ÀTa#iau
tam, kuris pateko £ Dievo karalyst¡, Ä sako Vie§pats, Ä nebereik¢s gr£¨ti
£ material¤ pasaul£.!

ÀTod¢l, mano Vie§patie, pra§au Tav¡s i§vaduoti mane i§ ¨iauri¤ Ugra-
senos s"naus Ka„sos nag¤. Meld¨iu Tavo ·viesyb¡ i§gelb¢ti mane i§ §ios
siaubingos b"kl¢s, nes Tu visada apgini Savo tarnus.! Vie§pats patvirtino
tai ÀBhagavad-gŒtoje!, patikindamas Arjun$: ÀGali skelbti visam pasauliui,
kad Mano bhaktas niekada nepra¨us.!

DevakŒ maldoje, kurioje ji pra§o Vie§paties pagalbos, atsiskleid¨ia jos
motini§ki jausmai: ÀA§ suprantu, kad paprastai §£ transcendentin£ pavi-
dal$ regi medituodami didieji i§min#iai, ta#iau vis tiek drebu i§ baim¢s,
nes kai tik Ka„sa supras, kad Tu apsirei§kei, jis gali Tau k$ nors bloga
padaryti. Tad pra§au, kad tuo tarpu taptum neregimas m"s¤ materialioms
akims.! Taigi ji pra§¢, kad Vie§pats £gaut¤ paprasto k"dikio i§vaizd$.
ÀBrolis Ka„sa kelia man siaub$ tik tod¢l, kad Tu at¢jai £ ¨em¡. Bran-
gus Vie§patie Madhus"dana, gal Ka„sa jau su¨inojo apie Tavo gimim$,
tad pasl¢pki §£ keturrank£ Savo ·viesyb¢s pavidal$, laikant£ keturis Vi‰†u
simbolius: kriaukl¡, disk$, v¢zd$ ir lotoso ¨ied$. Brangus Vie§patie, po
to, kai sunaikinamas kosminis pasaulis, visata atsiduria Tavo pilve, ir vis
d¢lto Savo begaline malone Tu atsiradai mano £s#iose. Mane stebina tai,
kad Tu elgiesi tarsi paprastas ¨mogus, tenor¢damas suteikti malonum$
Savo bhaktui.!

I§klaus¡s DevakŒ maldas, Vie§pats atsak¢: ÀBrangioji motule, Svƒyamb-
huvos Manu epochoje Mano t¢vas Vasudeva buvo vienas i§ Prajƒpa#i¤. Jis
vadinosi Sutapƒ, o tu buvai jo ¨mona P‚'ni. Tada Vie§pats Brahmƒ tro§ko,
kad pagaus¢t¤ gyventoj¤, ir pra§¢ j"s¤ pagimdyti palikuon£. J"s suval-
d¢te jutimus ir i§kent¢te sunkius i§bandymus. Yogos kv¢pavimo pratybos
i§mok¢ tave ir tavo vyr$ pak¡sti visas materijos d¢sni¤ s$lygojamas aplin-
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kos negandas: li"tis, v¢tras ir kaitrius saul¢s spindulius. Be to, j"s laik¢t¢s
vis¤ religijos norm¤. Taip j"s apval¢te savo §irdis ir privert¢te paklus-
ti materialius d¢snius. J"s taip grie¨tai tramd¢te savo k"n$, jog tevalg¢-
te nukritusius med¨i¤ lapus. Po to, pasiek¡ minties pastovum$ ir suvald¡
lytin£ potrauk£, garbinote Mane, idant suteik#iau nepaprast$ palaiminim$.
Judu grie¨#iausiai tramd¢te k"n$ dvylika t"kstan#i¤ pusdievi¤ met¤. Vis$
t$ laik$ mintimis j"s buvote su Manimi. J"s su atsidavimu Man tarnavote
ir nuolat galvojot apie Mane §irdy, ir tai Mane nepaprastai d¨iugino. O
motina be nuod¢m¢s, §tai kod¢l tavo §irdis visada tyra. Nor¢damas paten-
kinti tavo tro§kim$, tada A§ apsirei§kiau §iuo pavidalu ir leidau pra§yti, ko
tiktai nori, ir tu pasakei norinti, kad gim#iau tavo s"numi. Tu matei Mane
akis £ ak£, ta#iau u¨uot pra§iusi visi§ko i§laisvinimo i§ materijos vergijos,
Mano galios paveikta papra§ei, kad tap#iau tavo s"numi.!

Taigi, ateidamas £ material¤ pasaul£, Vie§pats Pats i§sirinko motin$ ir
t¢v$ Ä P‚'ni ir Sutap$. Kai Vie§pats apsirei§kia ¨mogaus pavidalu, Jam
reikia t¢vo ir motinos, tad Savo am¨inaisiais t¢vais Jis pasirinko P‚'ni ir
Sutap$. Tod¢l nei P‚'ni, nei Sutapƒ negal¢jo pra§yti Vie§paties i§laisvini-
mo. I§silaisvinimas ne tiek svarbus, kaip transcendentin¢ meil¢s tarnyst¢
Vie§pa#iui. Vie§pats gal¢jo dovanoti i§laisvinim$ P‚'ni ir Sutapai tuoj pat,
ta#iau nusprend¢ ver#iau sulaikyti juos materialiame pasaulyje, nes nor¢jo
b"tent per juos apsireik§ti £vairiais pavidalais. Apie tai papasakos tolesni
posmai. Gav¡ Vie§paties palaiminim$ tapti Jo t¢vais, Sutapƒ ir P‚'ni nut-
rauk¢ asketi§kus ¨ygius ir ¢m¢ gyventi kaip vyras ir ¨mona, kad gal¢t¤
prad¢ti k"dik£ Ä Pat£ Auk§#iausi$j£ Vie§pat£.

B¢go laikas. P‚'ni pastojo ir pagimd¢ k"dik£. Vie§pats tar¢ DevakŒ ir
Vasudevai: ÀPirm$kart A§ vadinausi P‚'nigarbha. Kit$ epoch$ j"s gim¢te
kaip Aditi ir Ka'yapa, ir A§ tapau j"s¤ s"numi Upendra. Tada A§ apsi-
rei§kiau nyk§tuku, tod¢l vadinausi Vƒmanadeva. A§ suteikiau jums malon¡
tris kartus tapti Mano t¢vais. Pirm$ kart$ apsirei§kiau P‚'ni ir Suta-
pos s"numi P‚'nigarbha, kit$syk buvau Aditi ir Ka'yapos s"nus Upend-
ra, o dabar, tre#i$j£ kart$, gimiau K‚‰†a Ä j"s¤, DevakŒ ir Vasudevos,
s"numi. ·iuo Vi‰†u pavidalu apsirei§kiau tod¢l, kad patik¢tum¢te, jog
v¢l gimiau A§ Ä tas pats Auk§#iausiasis Dievo Asmuo. Gal¢jau ateiti £
§£ pasaul£ ir kaip paprastas vaikas, ta#iau tada neb"tum¢t patik¢j¡, kad
jums gim¢ Auk§#iausiasis Dievo Asmuo. Mielieji t¢vai, j"s jau ne kart$
auginote Mane kaip savo vaik$, myl¢jote ir r"pinot¢s, tad esu be galo
jumis patenkintas ir d¢kingas. A§ pa¨adu jums, kad §£ kart$ tikrai sugr£§i-
te namo, atgal pas Diev$, nes iki galo £vykdysite tai, kam buvote pa§auk-
ti. ¸inau, kad labai jaudinat¢s d¢l Man¡s ir bijote Ka„sos. Tad £sakau
tu#tuojau nune§ti Mane £ Gokul$ ir apkeisti £ mergait¡, k$ tik gimusi$
Ya'odai.!
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Tar¡s Savo t¢vui ir motinai §iuos ¨od¨ius, Vie§pats nutilo ir virto
paprastu vaiku.

T$ akimirk$, kai vykdydamas Auk§#iausiojo Dievo Asmens £sakym$ Va-
sudeva pasiruo§¢ ne§ti k"dik£ i§ kambario, kuriame §is buvo gim¡s, Nandos
ir Ya'odos namuose gim¢ dukra. Tai buvo Yogamƒyƒ, vidin¢ Vie§paties
galia. Jos paveikti Ka„sos r"m¤ gyventojai kietai £migo, o sargybiniai Ä
kie#iausiai. Pa#ios atsiv¢r¢ r"m¤ durys, nors ir buvo apkaustytos gele¨ies
grandin¢mis. Buvo tamsi naktis, ta#iau kai Vasudeva pa¢m¢ K‚‰†$ ant
rank¤ ir i§¢jo laukan, viskas nu§vito kaip dien$.

ÀCaitanya-caritƒm‚toje! sakoma, kad K‚‰†a Ä tai saul¢s §viesa, ir kur
yra K‚‰†a, ten n¢ra vietos iliuzinei galiai Ä tamsai. Kai Vasudeva ne§¢
K‚‰†$, nakties tamsa i§sisklaid¢. Pa#ios atsiv¢r¢ visos kal¢jimo durys. Tuo
metu danguje sugriaud¢jo perk"nas ir prapliupo smarki li"tis. Kol Vasu-
deva, ne§inas K‚‰†a, ¢jo per li"t£, j£ lyd¢jo gyvat¢s pavidalo Vie§pats &e‰a,
i§skleid¡s vir§ Vasudevos galvos Sav$j£ gobtuv$, kad Vasudeva nesumirkt¤.
At¢j¡s prie Yamunos kranto, Vasudeva pamat¢, kad putotuose jos vande-
nyse §¢lsta did¨iul¢s bangos. Ta#iau netgi £sisiaut¢jusi up¢ atv¢r¢ Vasude-
vai keli$, lygiai kaip didysis Indijos vandenynas leido Vie§pa#iui Rƒmai
persikelti per s$siaur£ £ Lank$. Taip Vasudeva per¢jo Yamunos up¡. Pasie-
k¡s kit$ krant$, jis patrauk¢ £ Gokul$, Nandos Mahƒrƒjos namus. Visi pie-
menys #ia kietai miegojo. Pasinaudoj¡s proga, jis tyliai £slinko £ Ya'odos
namus, nepasteb¢tas paliko savo s"n¤ ir pasi¢m¢ k$ tik Ya'odos namuose
gimusi$ mergait¡. Tylut¢liai £¢j¡s £ namus ir apkeit¡s berniuk$ £ mergait¡,
Vasudeva sugr£¨o £ Ka„sos kal¢jim$ ir tyliai pad¢jo mergait¡ ant DevakŒ
keli¤. Po to jis v¢l u¨sid¢jo grandines, kad Ka„sa nesuprast¤, kiek daug
£vyki¤ nutiko t$ nakt£.

Motina Ya'odƒ ¨inojo, kad pagimd¢ k"dik£, ta#iau gimdymo nukamuo-
ta kietai u¨migo. Pabudusi ji nebeprisimin¢, kas jai gim¢ Ä berniukas ar
mergait¢.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti tre%i$j£ ÀK‚‰†os&
skyri¤, pavadint$ ÀVie§paties K‚‰†os gimimas&.
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KETVIRTAS SKYRIUS

Ka„sa pradeda persekioti

Kai tik Vasudeva u¨rakino duris ir u¨k¢l¢ vartus, sargyba pabudo ir i§gir-
do naujagim¢s riksm!. Ka„sa lauk¢ ¨inios apie gimim!, tad sargybiniai
tuoj pat nuskub¢jo jam prane§ti, kad k"dikis jau gim¢. I§gird¡s naujie-
n!, Ka„sa "mai pa§oko nuo lovos ir suriko: À·tai ir gim¢ ¨iaurioji mano
mirtis!# Ka„sa taip i§sigando art¢jan$ios mirties, kad jo plaukai net
pasi§iau§¢. Nieko nelaukdamas, jis puol¢ £ men¡, kurioje gim¢ k"dikis.

I§vydusi atskubant£ brol£, DevakŒ ¢m¢ nuolankiai maldauti: ÀBrangusis
brolau, pra§au ne¨udyti §ios mergait¢s. A§ pa¨adu, kad ji taps tavo s"naus
¨mona, tad ne¨udyki jos. Prana§yst¢je sakoma, kad tu ¨"si ne nuo moters
rankos. Tave u¨mu§ berniukas, tod¢l pra§au palikti j! gyv!. Mielas brolau,
tu nu¨udei tiek daug vos gimusi¤, skais$i¤ kaip saul¢ mano vaik¤. Bet tu
d¢l to nekaltas. Juos u¨mu§ti tau patar¢ tavo draugai demonai. Bet dabar
pra§au pasigail¢ti §ios mergait¢s. Palik mano dukr! gyv!.#

Ka„sa buvo toks ¨iaurus, kad net nesiklaus¢ gailaus savo sesers DevakŒ
maldavimo. Nublo§k¡s seser£ £ §al£, jis be jokio gailes$io grieb¢ naujagim¡
ir u¨simojo trenkti j! £ akmenines grindis. Tai ry§kus pavyzdys, kaip ¨iau-
rus brolis u¨mir§ta apie giminyst¢s ry§ius ir tegalvoja apie save. Ta$iau
k"dikis $ia pat i§spr"do i§ jo rank¤, pakilo £ padanges ir virto jaunes-
ni!ja Vi‰†u seserimi su a§tuoniomis rankomis. Ji tvisk¢jo puikiais r"bais,
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g¢li¤ girliandomis bei papuo§alais. A§tuoniose rankose ji laik¢ lank!, iet£,
str¢les, kard!, kriaukl¡, disk!, v¢zd! ir skyd!.

I§vyd¡ t! vaik! (o tai buvo deiv¢ Durgƒ), pusdieviai i§ £vairiausi¤
planet¤ Ä Siddhalokos, Cƒra†alokos, Gandharvalokos, Apsarolokos, Kin-
naralokos bei Uragalokos Ä ¢m¢ ne§ti jai dovanas ir did¨iai §lovinti mal-
domis. I§ auk§tybi¤ deiv¢ tar¢ Ka„sai: ÀNe tau, niek§e, mane u¨mu§ti!
Vaikas, nuo kurio rankos tu ¨"si, jau gim¢ §iame pasaulyje, anks$iau u¨
mane. Neb"k toks ¨iaurus savo varg§ei seseriai.# Po §io apsirei§kimo deiv¢
Durgƒ £vairiose pasaulio dalyse gars¢ja £vairiais vardais.

I§gird¡s §iuos ¨od¨ius, Ka„sa labai i§sigando, ir jam prabudo gailestis
Vasudevai ir DevakŒ. Jis nedelsdamas nu¢m¢ nuo j¤ grandines ir kuo malo-
niausiai prakalbo: ÀBrangieji sese ir svaini, nu¨ud¡s s"n¢nus, a§ pasielgiau
kaip tikriausias demonas. Man buvo n¢ motais, kad mes artimi gimin¢s.
Ne¨inau, kas laukia man¡s u¨ §itokius darbus. Tikriausiai a§ pateksiu £
pragar!, kur siun$iami brƒhma†¤ ¨udikai. Ta$iau man labai keista, kad
dangaus prana§yst¢ nei§sipild¢. Pasirodo, melagingos kalbos sklinda ne
tik tarp ¨moni¤ Ä dangaus gyventojai irgi sako neties!. Patik¢j¡s dangaus
gyventoj¤ ¨od¨iais, a§ i§¨ud¨iau visus j"s¤ vaikus ir tuo labai nusid¢jau.
Brangieji Vasudeva ir DevakŒ, j"s esate did¨ios sielos. Ne man jus mokyti,
ir vis d¢lto pra§au nesikrimsti d¢l savo vaik¤ mirties. Visi mes esame
auk§$iausi¤ gali¤ vald¨ioje, ir jos neleid¨ia mums likti kartu. Ateina laikas,
ir mums tenka skirtis su savo draugais bei gimin¢mis. Ta$iau privalome
tvirtai ¨inoti, kad net tada, kai nelieka m"s¤ materiali¤ k"n¤, sielai nieko
nenutinka, ji gyvuoja am¨inai. Antai moliniai puodai Ä i§ prad¨i¤ juos
nulipdo, o v¢liau jie sud"¨ta. Ta$iau molis visada lieka molis. Taip ir
k"nai, kuriais apvelkama siela, Ä jie tam tikromis aplinkyb¢mis kuriami ir
naikinami, tuo tarpu dvasin¢ siela am¨ina. Tad krimstis neverta. Visiems
mums reik¢t¤ suprasti, kad m"s¤ materialus k"nas skiriasi nuo dvasin¢s
sielos, o kol to nesuprasime, nei§vengsime persik"nijimo, eisime i§ k"no £
k"n!. Brangioji sese DevakŒ, tu tokia romi ir gera. Atleisk man ir nesisie-
lok d¢l savo vaik¤, kuri¤ mirtis yra mano rank¤ darbas. Juk a§ $ia nekal-
tas, §ie poelgiai buvo nulemti. ¸mogaus darbams vadovauja lemtis, net jei
jis to ir nenori. ¸mon¢s klysta, manydami, kad mirus k"nui mir§ta ir siela
arba kad galima u¨mu§ti kit! gyv!j! esyb¡. ·i klaidinga nuomon¢ ver$ia
mus paklusti materialios b"ties per§amoms s!lygoms. ¸od¨iu, ¨mogus,
kuris dar ne£sitikino, jog siela am¨ina, ken$ia d¢l to, kad ¨udo arba yra
kit¤ ¨udomas. Brangioji sese DevakŒ ir svaini Vasudeva, atleiskite man
u¨ visus ¨iaurumus, kuriuos padariau. A§ menkadvasis ¨mogus, o j"s¤
§irdys Ä kilnios, pasigail¢kite ir dovanokite man.#

Ka„sa kalb¢jo su a§aromis akyse ir pagaliau puol¢ svainiui ir seseriai £
kojas. Ka„sa tik¢jo Durgos devŒ, kuri! k¢sinosi nu¨udyti, ¨od¨iais ir tuoj
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pat i§laisvino svain£ ir seser£. Pats nu¢m¢ nuo j¤ gele¨ies grandines ir kaip
£manydamas rod¢ savo draugi§kum! bei gimini§kus jausmus.

Matydama, kaip brolis gailisi to, k! padar¡s, DevakŒ nusiramino ir
pamir§o, kaip ¨iauriai buvo susidorota su jos vaikais. Vasudeva irgi u¨mir-
§o skriaud! ir §ypsodamasis ¢m¢ kalbinti svain£. Jis pasak¢ Ka„sai: ÀBran-
gus laimingasis svaini, tavo ¨od¨iai apie material¤ k"n! bei siel! teisingi.
Visos gyvosios esyb¢s gimsta nieko nei§manydamos ir material¤ k"n!
laiko savimi. Tokia b"ties samprata yra nei§manymo pasekm¢ ir tuo mes
susikuriame sau prie§us ar draugus. Sielvartas, d¨iaugsmas, baim¢, pavy-
das, godumas, iliuzija ir beprotyb¢ Ä materialios b"ties sampratos bruo-
¨ai. Jos paveiktas ¨mogus visur ie§ko prie§¤. Vienintel¢ prie¨astis, kuri tai
lemia, yra jo paties materialus k"nas. Taip besielgdami, mes pamir§tame
savo am¨inus ry§ius su Auk§$iausiuoju Dievo Asmeniu.#

Vasudeva, pasinaudodamas proga, kad Ka„sa gerai nusiteik¡s, pasak¢,
kad ir jo nedori poelgiai kilo d¢l klaidingos b"ties sampratos Ä d¢l to, kad
savo material¤ k"n! jis laik¢ savuoju Àa§.# Gird¢damas §iuos pamokan-
$ius Vasudevos ¨od¨ius, Ka„sa buvo labai patenkintas, ir kalt¢s jausmas,
kuris grau¨¢ j£ d¢l nu¨udyt¤j¤ s"n¢n¤, suma¨¢jo. Atsisveikin¡s su sese-
ria DevakŒ ir svainiu Vasudeva, jis gr£¨o £ savo namus, jausdamas §irdyje
did¨iul£ palengv¢jim!.

Ta$iau kit! dien! Ka„sa su§auk¢ visus savo patar¢jus ir papasakojo,
kas buvo nutik¡ pra¢jusi!j! nakt£. Ka„sos patar¢jai buvo demonai, am¨ini
pusdievi¤ prie§ai, tad §eimininko pasakojimas apie pra¢jusios nakties £vy-
kius sugadino j¤ nuotaik!. Jie nepasi¨ym¢jo didele gyvenimo patirtimi ar
mokytumu, tod¢l tuoj ¢m¢ mokyti Ka„s!: ÀBrangusis §eimininke, mums
reikia pasir"pinti, kad visuose miestuose, sod¨iuose, kaimuose bei ganyk-
lose b"t¤ nu¨udyti visi vaikai, gim¡ per paskutini!sias de§imt dien¤. ¸udy-
kime visus be jokios atrankos. Mes tikri, kad pusdieviai ni$nieko negal¢s
mums padaryti, jei imsim¢s §io pikto ¨ygio. Jie visada bijojo su mumis
kautis ir nedr£s to daryti, net jeigu ir nor¢t¤ pastoti mums keli!. Jie bijo
tav¡s, nes tavo lankas slepia ne¨abot! j¢g!. Mes patyr¢me, kad tereikia
stoti tau £ kov! ir imti laidyti £ pusdievius str¢les, ir jie, gelb¢dami savo
kail£, sprunka £ visas puses. Daugelis pusdievi¤ nepaj¢g¢ kautis su tavimi
ir tuoj pat pasidav¢, nusiimdami turbanus ir i§leisdami !ikhas (plauk¤
sruogas, paliekamas nuskutus galv!). Sud¢j¡ delnus, jie pra§¢ tav¡s pasi-
gail¢ti: ÀValdove, mes tirtame i§ baim¢s prie§ tavo j¢g!. Neversk m"s¤
dalyvauti §iose baisiose kautyn¢se.# Daugel£ kart¤ mes mat¢me, kaip tu
ne¨udydavai pasidavusi¤ tau kari¤ Ä persigandusi¤, sulau¨ytais lankais,
str¢l¢mis ir ve¨imais, pamir§usi¤ apie kov! ir nebepaj¢gian$i¤ su tavimi
grumtis. Taigi bijotis pusdievi¤ neverta. Taikme$iu, kol neatsid"ria m"§io
lauke, jie rie$ia nosis ir vaizduoja did¨iavyrius, ta$iau kovoje nerodo nei
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ypating¤ sugeb¢jim¤, nei karin¢s galios. Nors Vie§pats Vi‰†u, Vie§pats
%iva ir Vie§pats Brahmƒ visada pasiry¨¡ pad¢ti Indros vadovaujamiems
pusdieviams, j¤ n¢ra ko bijoti. Vie§pats Vi‰†u pasisl¢p¢ vis¤ gyv¤j¤ b"ty-
bi¤ §irdyse ir i§ ten nei§lenda. Vie§pats %iva i§si¨ad¢jo bet kokios veiklos
ir i§¢jo £ mi§k!. Vie§pats Brahmƒ be atvangos medituoja ir atlieka £vai-
rius asketi§kus ¨ygius. O apie Indr! n¢ra ir kalbos Ä lyginant su tavimi, jis
t¢ra menkas §iaudas. Tad n¢ra ko t¤ pusdievi¤ bijoti. Ta$iau negalima j¤
ir visi§kai nuvertinti, nes jie Ä prisiek¡ m"s¤ prie§ai. Tur¢tume pam!styti,
kaip patikimai apsiginti. Jeigu norime visus juos nu§luoti, turime tarnauti
tau ir visada b"ti pasiry¨¡ vykdyti tavo £sakymus.#

Toliau demonai kalb¢jo: ÀJeigu k"n! u¨puola liga, £ kuri! nekreipiama
d¢mesio, ji tampa nepagydoma. Taip ir ¨mogus, jei jis nesistengia sut-
ramdyti savo jutim¤ ir duoda jiems vali!, ilgainiui sunkiai juos besuvaldo.
Tod¢l mes privalome visada b"ti budr"s, kad pusdieviai labai nesustipr¢t¤
ir netapt¤ nenugalimi. Pagrindin¢ pusdievi¤ j¢ga Ä Vie§pats Vi‰†u, nes Jo
patenkinimas yra galutinis vis¤ religijos princip¤ tikslas. Ved¤ nurodymai,
brƒhma†ai, karv¢s, askez¢s, auk¤ atna§avimas, labdara ir turto dalijimas Ä
visa tai skirta Vie§pa$iui Vi‰†u patenkinti. Tad nieko nelauk¡, i§¨udyki-
me brƒhma†us, saugan$ius Ved¤ ¨inias, bei did¨iuosius i§min$ius, kurie
r"pinasi aukojimo apeigomis. I§pjaukime ir karves, kurios duoda sviest!,
b"tin! aukojimams. Mes pra§ome tavo leidimo juos visus u¨mu§ti.#

Brƒhma†ai, karv¢s, Ved¤ ¨inios, askez¢, teisingumas, jutim¤ ir proto
valdymas, tik¢jimas, labdara, pakantumas bei auk¤ atna§avimas i§ties
yra transcendentinio Vie§paties Vi‰†u k"no dalys. Vie§pats Vi‰†u gl"di
vis¤ §irdyse, Jis Ä vyriausiasis tarp pusdievi¤, vyresnis u¨ Vie§pat£ %iv!
ir Vie§pat£ Brahm!. ÀM"s¤ nuomone, persekioti did¨iuosius i§min$ius ir
brƒhma†us Ä tas pats, kas u¨mu§ti Vie§pat£ Vi‰†u#, Ä pasak¢ vyriausieji
Ka„sos patar¢jai.

Demon¤ patar¢j¤ paakintas, visa ryjan$io am¨inojo laiko pan$iojamas,
Ka„sa Ä did¨iausias nenaud¢lis nuo pat savo gimimo Ä nusprend¢ prad¢ti
persekioti brƒhma†us ir vai‰†avus. Jis £sak¢ demonams visaip kamuo-
ti §ventuosius ir gr£¨o £ savo r"mus. Ka„sos pakalikai buvo patek¡ £
aistros gu†os vald¨i! ir ¨velg¢ £ visk! nei§manymo gu†os apdumtomis
akimis. Jie be perstojo ie§kojo dings$i¤ susipykti su §ventaisiais ¨mon¢-
mis. Toks elgesys tetrumpina gyvenim!. Demonai paspartino §iuos £vykius
ir kiek £manydami artino sau gal!. Belaik¢ mirtis Ä ne vienintel¢ §vent¤-
j¤ persekiojimo pasekm¢. Tas, kuris juos persekioja, taip smarkiai nusi-
¨engia Dievui, kad tolyd¨io praranda gro¨£, ger! vard!, u¨mir§ta religijos
principus ir taip u¨kerta sau keli! £ auk§tesni!sias planetas. Savo klaidin-
g¤ nuostat¤ skatinami, demonai kenkia vis¤ gerovei. Nusi¨engti bhakt¤ ir
brƒhma†¤ lotoso p¢doms Ä baisiau negu nusikalsti Paties Auk§$iausiojo
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Dievo Asmens lotoso p¢doms. Pasukusi §iuo keliu, bedievi§ka civilizacija
tampa vis¤ nelaimi¤ §altiniu.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti ketvirt"j£ ÀK‚‰†os#
skyri¤, pavadint" ÀKa„sa pradeda persekioti#.
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PENKTAS SKYRIUS

Nandos ir Vasudevos
susitikimas

Nors K‚‰†a buvo tikras Vasudevos ir DevakŒ s!nus, Vasudeva d¢l
Ka„sos ¨iaurumo negal¢jo at§v¡sti d¨iaugsmingo s!naus gimimo. Ta"iau
Nanda Mahƒrƒja, K‚‰†os £t¢vis, gra¨iai pa¨ym¢jo §i# §vent¡. Kit# dien#
buvo paskelbta, kad Ya$odƒ pagimd¢ s!n¤. Kaip dera pagal Ved¤ papro-
"ius, £ gimimo apeigas Nanda Mahƒrƒja sukviet¢ mokytus astrologus ir
brƒhma†us. K!dikiui gimus, astrologai apskai"iuoja jo gimimo akimirk# ir
sudaro b!simojo gyvenimo horoskop#. Ta proga vyksta ir kitos apeigos:
§eimos nariai i§simaudo, pasidabina §ventiniais r!bais, papuo§alais ir visi
susiburia prie vaiko paklausyti, kaip jo ateit£ i§prana§aus astrologas. Per-
sireng¡ Nanda Mahƒrƒja ir kiti §eimos nariai sus¢do prie lop§io. Brƒhma-
†os, susirink¡ £ §i# §vent¡, giedojo apeigyno numatytas §ventas mantras, o
astrologai tuo metu atliko apeig#, skirt# vaiko gimimui pa¨ym¢ti. Vaiko
gimimo proga pagerbiami ir pusdieviai bei §eimos prot¢viai. Nanda Ma-
hƒrƒja i§dalino brƒhma†ams du §imtus t!kstan"i¤ papuo§alais ir audiniais
padabint¤ karvi¤. Jis dovanojo ne tik karves, bet ir kalnus gr!d¤, kuriuos
deng¢ auksu siuvin¢ti audeklai, bei gausyb¡ papuo§al¤.

Materialiame pasaulyje mes £gyjame £vairi¤ turt¤, ta"iau da¨nai ne pa-
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"iu doriausiu ir garbingiausiu b!du, nes tokia jau turto kaupimo esm¢.
Tod¢l Vedos si!lo nedorai sukaupt# turt# apvalyti teikiant labdar# Ä do-
vanojant karves bei auks# brƒhma†ams. Be to, kai brƒhma†ams dalijami
gr!dai, apsivalo ir naujagimis. Materialiame pasaulyje mes visada netyri.
Tod¢l b!tina apvalyti savo b!t£, turt# ir pa"ius save. B!t£ apvalome kas-
dien maudydamiesi, §varindamiesi tiek vidujai, tiek i§ori§kai, laikydamie-
si ir kit¤ de§imties apsivalymo b!d¤. Askez¢s, Vie§paties garbinimas ir
labdaringos dovanos apvalo turt#. Studijuodami Vedas, siekdami pa¨inti
save ir suvokti Auk§"iausi#j# Absoliu"i#j# Ties#, apsivalome patys. Tad
Ved¤ ra§tuose sakoma, kad visi gimsta !"dromis, o apsival¡ tampa dukart
gimusiais. Mokydamasis i§ Ved¤, ¨mogus gali tapti vipra, o ¨eng¡s dar
vien# ¨ingsn£ Ä brƒhma†a. Brƒhma†u ¨mogus laikytinas tada, kai iki galo
suvokia Absoliu"i#j# Ties#. O dar patobul¢j¡s, brƒhma†as tampa vai‰†avu,
arba atsidavusiu Dievo pasek¢ju.

% ceremonij# susirink¡ brƒhma†ai u¨giedojo Ved¤ mantras, kad vaik#
lyd¢t¤ visokeriopa s¢km¢. Yra keletas giedojimo b!d¤: s"ta, mƒgadha,
vandŒ ir virudƒvalŒ. Giedant giesmes bei mantras, lauke pritariamai skam-
b¢jo ragai, dund¢jo litaurai. D¨iaugsmingi §ventiniai garsai aid¢jo ir ganyk-
lose, ir namuose. Pastat¤ i§or¢ ir vidus buvo dailiai i§puo§ti ry¨i¤ tyrele, o
viskas aplinkui Ä netgi gatv¢s ir keliai Ä ap§lakstyta kvapiuoju vandeniu.
Lubas ir stogus puo§¢ v¢liavos, girliandos, ¨ali lapai. I§ ¨ali¤ lap¤ ir g¢li¤
buvo nupintos arkos. Karves, jau"ius ir ver§elius i§tep¢ aliejaus ir kurku-
mos mi§iniu, i§da¨¢ nat!raliais ochros, geltonojo molio bei mangano da-
¨ais. Jiems u¨kabino povo plunksn¤ girliandas, u¨d¢jo aukso antkaklius,
o nugaras apdeng¢ spalvingais audeklais.

Piemen¤ nuotaika buvo pakili, o kai jie su¨inojo, kad K‚‰†os t¢vas
Nanda Mahƒrƒja §ven"ia s!naus gimim#, juos ap¢m¢ nevaldomas d¨iuge-
sys. Jie pasipuo§¢ brangiausiais r!bais, £siseg¢ auskarus, u¨sikabino v¢ri-
nius, o ant galv¤ u¨sid¢jo did¨iulius turbanus. Pasidabin¡ piemenys su
dovanomis patrauk¢ £ Nandos Mahƒrƒjos namus.

Kai naujiena, jog motina Ya$odƒ pagimd¢ vaik#, pasiek¢ piemen¤ mote-
ris, jas pagavo d¨iaugsmas ir jos taip pat ¢m¢ puo§tis brangiausiais r!bais,
dabintis papuo§alais, i§sitryn¢ kvapiaisiais aliejais.

¸iedadulk¢s ant lotoso ¨iedo pabr¢¨ia nepaprast# §ios g¢l¢s gro¨£,
tod¢l gop¢s (piemen¤ moterys) pasipudravo savo dailius it lotosas veidus
ku…kumos milteliais. Netrukus gra¨uol¢s gop¢s, ne§inos dovanomis,
atsirado prie Nandos Mahƒrƒjos nam¤. Sunk!s klubai ir pilnos kr!tys
trukd¢ joms greitai eiti, ta"iau kar§ta meil¢ K‚‰†ai moteris ginte gin¢ ir jos
skub¢jo kiek £manydamos. J¤ ausyse ¨¢r¢jo perl¤ auskarai, kaklus juos¢
brangakmeni¤ v¢riniai, l!pos ir akys buvo pary§kintos da¨ais bei tepa-
lais, rankas puo§¢ dailios aukso apyrank¢s. Gop¢ms beskubant akmenimis
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gr£stu keliu, jas puo§usios g¢li¤ girliandos biro ant ¨em¢s, ir atrod¢, jog i§
dangaus krinta g¢li¤ lietus. Joms ¨engiant, gaus!s papuo§alai mirguliavo,
ir jos atrod¢ dar puikesn¢s. Taip gop¢s pasiek¢ Nandos bei Ya$odos namus
ir ¢m¢ laiminti k!dik£: ÀBrangusis vaikeli, gyvenk ilgai ir saugok mus.&
Laimindamos ma¨#j£ K‚‰†#, jos §lakst¢ J£ kurkumos, aliejaus, jogurto,
pieno ir vandens mi§iniu. Juo buvo pa§lakstytas ne tik k!dik¢lio K‚‰†os
k!nelis, bet ir visi susirinkusieji. ·vent¢s proga i§ vis¤ pusi¤ liejosi skambi
muzika.

Pamat¡, kaip linksminasi j¤ moterys, piemenys ir patys labai £sisma-
gino: jie puol¢ laistyti gopes jogurtu, pienu, lydytu sviestu bei vandeniu.
Tada jau visi ¢m¢ svaidytis sviestu. Matydamas piemen¤ i§daigas, pasiju-
to labai laimingas ir Nanda Mahƒrƒja, kuris dosniai apdovanojo £ §vent¡
atvykusius dainius. Vieni dainiai deklamavo nemirtingus Upani‰ad¤ bei
Purƒ†¤ posmus, kiti §lovino §eimos prot¢vius, o treti trauk¢ malonias gies-
mes. ¶ia susirinko daug mokyt¤ brƒhma†¤, ir nei§pasakytai patenkintas
§vente Nanda Mahƒrƒja dovanojo jiems r!b¤, papuo§al¤ bei karvi¤.

¶ia svarbu pa¨ym¢ti, kokie turtingi buvo V‚ndƒvanos gyventojai, nors
vert¢si vien i§ to, kad laik¢ karves. Piemenys priklaus¢ vai!y¤ bendruo-
menei. J¤ r!pestis buvo globoti karves ir auginti javus. Ta"iau, nors pie-
menys gyveno ma¨ame kaimelyje, sprend¨iant i§ j¤ apdar¤, papuo§al¤ ir
elgsenos, j¤ gerovei nieko netr!ko. Jie tur¢jo tiek daug £vairiausi¤ pieno
gamini¤, jog dosniai, netaupydami svaid¢ vieni £ kitus sviestu. Pienas,
jogurtas, lydytas sviestas bei daugyb¢ kit¤ pieno produkt¤ buvo j¤ turtas,
ir parduodami tai, k# duoda ¨em¢, jie £sigydavo pakankamai brangeny-
bi¤, papuo§al¤ bei brangi¤ r!b¤. Ma¨a to, visas §ias g¢rybes jie gal¢davo
aukoti, kaip tai dar¢ Nanda Mahƒrƒja.

Nanda Mahƒrƒja, Vie§paties K‚‰†os £t¢vis, tenkino visus sve"i¤ norus.
Pagarbiai visus juos sutiko ir dovanojo visiems, kas ko tik geid¢. Mokyti
brƒhma†ai netur¢jo jokio pajam¤ §altinio, tod¢l juos visi§kai i§laikyda-
vo vai!yai ir k‰atriyai, o gimimo dienos ar vestuv¢s b!davo tos i§kilm¢s,
kuri¤ proga brƒhma†ai gaudavo dovanas. Nanda Mahƒrƒja garbino Vie§-
pat£ Vi‰†u ir steng¢si £tikti sve"iams, tenor¢damas, kad naujagimis K‚‰†a
b!t¤ laimingas. Jis ne¨inojo, kad §is vaikas yra Vi‰†u §altinis, ir meld¢
Vie§pat£ Vi‰†u J£ apginti.

Rohi†ŒdevŒ, Balarƒmos motina, buvo laimingiausia Vasudevos ¨mona.
Nors vyro §alia nebuvo, nor¢dama pasveikinti Nand# Mahƒrƒj# s!naus
K‚‰†os gimimo proga, ji apsivilko puo§niais drabu¨iais. Pasidabinusi g¢li¤
girlianda, papuo§al¤ v¢riniu bei kitomis brangenyb¢mis, Rohi†ŒdevŒ vaik§-
tin¢jo i§kilm¢se tarp sve"i¤. Pagal Ved¤ papro"ius, moteris, kai vyro n¢ra
namie, nesipuo§ia. Ta"iau nors Rohi†Œ vyro §alia ir nebuvo, tokio £vykio
proga ji vis d¢lto apsireng¢ labai puo§niai.
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K‚‰†os gimimo i§kilmi¤ pra§matnumas liudija, kad tuo metu V‚ndƒvana
visokeriopai klest¢jo. Kadangi Vie§pats K‚‰†a gim¢ karaliaus Nandos ir
motinos Ya$odos §eimoje, s¢km¢s deivei teko V‚ndƒvanoje apreik§ti savo
turtus ir, atrodo, ji "ia jaut¢si visai neblogai.

Kai K‚‰†os gimimo apeigos baig¢si, Nanda Mahƒrƒja i§siruo§¢ £ Mat-
hur# sumok¢ti Ka„sos vyriausybei kasmetin£ mokest£. Prie§ i§vykdamas,
jis sukviet¢ stipriausius kaimo piemenis ir papra§¢ j¤ jam nesant r!pin-
tis V‚ndƒvana. Su¨inoj¡s, kad Nanda Mahƒrƒja atvyko £ Mathur#, Vasu-
deva ilgai negai§damas nuskub¢jo £ namus, kuriuose apsistojo jo bi"iulis,
kad j£ pasveikint¤. I§vyd¡s Nand#, Vasudeva pasijuto tarsi b!t¤ atgav¡s
gyvyb¡. O d¨iaugsmo pagautas Nanda pa§oko ir apkabino Vasudev#. Sve-
"ias buvo labai §iltai sutiktas ir patogiai pasodintas. Tuo metu Vasudevai
nedav¢ ramyb¢s mintis apie du jo s!nus, kuriuos globojo nieko apie tai
nenumanantis Nanda. Labai susir!pin¡s Vasudeva ¢m¢ apie Juos klausi-
n¢ti. Ir Balarƒma, ir K‚‰†a buvo Vasudevos s!n!s. Balarƒma buvo perkel-
tas £ Vasudevos ¨monos Rohi†Œ £s"ias, ta"iau j# globojo Nanda Mahƒrƒja.
O K‚‰†# jis pats atne§¢ Ya$odai ir sukeit¢ su jos dukra. Nanda Mahƒrƒja
¨inojo, kad Balarƒma Ä Vasudevos s!nus, ta"iau kad K‚‰†a yra Vasude-
vos s!nus, nenuman¢. Vasudeva tai, be abejo, ¨inojo ir nekantraudamas
klausin¢jo apie K‚‰†# ir Balarƒm#.

Vasudeva kreip¢si £ j£: ÀMielas brolau, tu jau prad¢jai senti ir kar§tai
tro§kai tur¢ti s!n¤, ta"iau tavo norai nesipild¢. Ir §tai Vie§paties malone
tau nusi§ypsojo laim¢ susilaukti nuostabaus s!naus. Manau, kad §i diena
tau labai laiminga. Mielas drauge, Ka„sa buvo u¨dar¡s mane £ kal¢jim#,
dabar gi i§ ten i§tr!kau ir jau"iuosi tarsi b!"iau antr#kart gim¡s. Netu-
r¢jau vilties tave pamatyti, ta"iau Dievo malone mes v¢l susitikome.& Po
to Vasudeva i§sak¢ savo nerim# d¢l K‚‰†os. K‚‰†a buvo slapta atne§tas ir
paguldytas £ motinos Ya$odos lov#, o kai i§kilm¢s K‚‰†os gimimui pa¨y-
m¢ti pasibaig¢, Nanda i§vyko £ Mathur#. Vasudeva patenkintas tar¢: ÀA§
lyg naujai gim¡s.& Jis jau nesitik¢jo, kad K‚‰†a liks gyvas, nes Ka„sa
i§¨ud¢ visus jo s!nus.

Vasudeva t¡s¢: ÀMielas bi"iuli, mums niekaip nepavyksta pab!ti kartu.
Nors mus jungia bendra §eima bei gimin¢s, m!s¤ s!n!s ir dukros, likimas
mus vis i§skiria. Taip atsitinka tod¢l, kad kiekviena gyvoji b!tyb¢ ateina
£ ¨em¡ sukaupusi nevienod# karmin¢s veiklos pasekmi¤ na§t#. Nors jos ir
sueina draug¢n, ta"iau niekas negali laiduoti, jog tai ilgam. ¸moni¤ keliai
i§siskiria, nes skirtingi j¤ poelgiai, kuriuos lemia karmin¢s veiklos pasek-
m¢s. Vandenyno bangose plauko daug ¨oli¤ ir dumbli¤. Tai jie pl!duriuoja
kartu, tai i§siskiria am¨iams: vien# ¨olel¡ nune§a £ vien# pus¡, kit# Ä £
kit#. Taip ir m!s¤ §eima: kol mes kartu, gyvenimas atrodo §viesus, ta"iau
praeina kuris laikas, ir laiko bangos i§bla§ko mus £ §alis.&
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·ie Vasudevos ¨od¨iai rei§k¢: nors DevakŒ pagimd¢ jam a§tuonis s!nus,
deja, jis vis¤ j¤ neteko. Jis netgi negal¢jo pasilikti savo s!naus K‚‰†os.
Vasudev# kamavo i§siskyrimas su Juo, ta"iau tikros tiesos jis negal¢jo pasa-
kyti. ÀPapasakok, kaip reikalai V‚ndƒvanoje, Ä tar¢ jis. Ä J!s turite daug
gyvuli¤, ar jie patenkinti? Ar jiems u¨tenka ¨ol¢s ir vandens? Pasakyk,
ar j!s¤ namuose vie§patauja taika ir ramyb¢?& Apie tai Vasudeva klausi-
n¢jo tod¢l, kad labai r!pinosi K‚‰†os saugumu. Jis ¨inojo, kad Ka„sa ir
jo pakalikai bando nu¨udyti K‚‰†#, si¤sdami pas J£ £vairius demonus. Jie
jau nutar¢ i§¨udyti visus vaikus, kurie gim¢ penkias dienas prie§ ir pen-
kias dienas po K‚‰†os gimimo. Vasudeva labai nerimavo d¢l K‚‰†os, tad
pasidom¢jo, ar Jis saugus. Vasudeva pasiteiravo ir apie Balarƒm# bei Jo
motin# Rohi†Œ, kuriuos buvo patik¢j¡s Nandos Mahƒrƒjos globai. Vasu-
deva dar primin¢ Nandai Mahƒrƒjai, kad Balarƒma ne¨ino, kas yra tikra-
sis Jo t¢vas. ÀJis mano, kad tu esi Jo t¢vas. Dabar tu turi dar vien# vaik#,
K‚‰†#. A§ manau, kad tu Jais abiem gerai r!piniesi.& Svarbu pa¨ym¢ti ir
tai, kad Vasudeva pasidom¢jo ir Nandos Mahƒrƒjos gyvuliais. Gyvuliais,
ypa" karv¢mis, buvo r!pinamasi kaip savo vaikais. Vasudeva buvo k‰atriyas,
o Nanda Mahƒrƒja Ä vai!yas. K‰atriy¤ pareiga Ä ginti ¨mones, o vai!yai turi
globoti karves. Karv¢s svarbios tiek pat, kiek ir ¨mon¢s. Tod¢l karv¢mis
reikia r!pintis lygiai taip pat, kaip ir ¨mon¢mis.

Vasudeva toliau kalb¢jo, kad religijos princip¤ laikymasis, materialios
gerov¢s k¢limas bei pakankamas jutimini¤ poreiki¤ tenkinimas priklauso
nuo to, kaip bendradarbiauja gimin¢, tauta ir visa ¨monija. Tod¢l kiek-
vieno pareiga ¨i!r¢ti, kad nei bendrapilie"iai, nei karv¢s nepatirt¤ sun-
kum¤. Visi turi r!pintis, kad juos supantys ¨mon¢s ir gyvuliai gyvent¤
ramiai ir patogiai. Tada £sivie§pataus religijos principai, materiali gerov¢
ir ¨mon¢s gal¢s patenkinti savo jutimus. Vasudeva apgailestavo, kad
nesugeb¢jo apginti s!n¤, kuriuos jam pagimd¢ DevakŒ. Jis man¢, kad
tuo pamyn¢ religijos normas, prarado materialias g¢rybes ir nebegali
jutimi§kai pasitenkinti.

I§klaus¡s §iuos ¨od¨ius, Nanda Mahƒrƒja tar¢: ÀBrangus Vasudeva, a§
suprantu tavo li!des£. ¸iaurusis valdovas Ka„sa u¨mu§¢ visus vaikus,
kuriuos tau pagimd¢ DevakŒ. Paskutiniojo k!dikio Ä mergait¢s Ka„sai
nepavyko u¨mu§ti, ir ji pakilo £ dangaus planetas. Mielas drauge, neli!d¢k,
visus mus valdo nematomi praeities poelgiai. Visi esame jiems pavald!s, ir
tasai, kuris i§mano moksl# apie karm# bei jos atoveik£, yra i§ties ¨inantis.
Toksai ¨mogus, gera jam nutinka ar bloga, niekada nenusimena.&

Vasudeva atsak¢: ÀBrangusis Nanda, jeigu sp¢jai sumok¢ti valstyb¢s
mokes"ius, skubinkis namo, nes nuojauta man sako, kad Gokuloje gali
atsitikti nelaim¢.&

Po §io draugi§ko pokalbio su Nanda Mahƒrƒja, Vasudeva sugr£¨o namo.
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Gr£¨o atgal ir piemenys, kurie drauge su Nanda Mahƒrƒja buvo atvyk¡ £
Mathur# sumok¢ti mokes"i¤.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti penkt#j£ ÀK‚‰†os$
skyri¤, pavadint# ÀNandos ir Vasudevos susitikimas$.
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P!tanos galas

Gr£¨tant namo, Nandai Mahƒrƒjai n¢jo i§ galvos Vasudevos £sp¢jimas,
kad Gokuloje gali nutikti ka¨kas negera. !sp¢jimas, be abejo, buvo drau-
gi§kas ir nuo§irdus. Nanda paman¢: ÀJame gali b"ti tiesos#, ir baiminda-
masis ¢m¢ melstis, kad Auk§$iausiasis Dievo Asmuo j£ apgint¤. Visi§kai
suprantama, kad patek¡s £ pavoj¤ bhaktas prisimena K‚‰†%, nes jam n¢ra
kito u¨tar¢jo. ! pavoj¤ patek¡s vaikas ie§ko t¢vo ar motinos globos. Tai-
gi ir bhakt% nuolat globoja Auk§$iausiasis Dievo Asmuo, ta$iau atsid"r¡s
pavojuje bhaktas pirmiausiai ima galvoti apie Vie§pat£.

Pasitar¡s su savo ministrais demonais, Ka„sa liep¢ raganai, vardu
P"tanƒ (juodosios magijos ¨iniuonei, mok¢jusiai baisiais ir nedorais
b"dais galabyti ma¨us vaikus), i§¨udyti visus vaikus miestuose, kaimuose
bei ganyklose. Ta$iau juodieji ragan¤ burtai veikia tik ten, kur negieda-
ma ir nesiklausoma §ventojo K‚‰†os vardo. Pasakyta, kur giedamas §ven-
tasis K‚‰†os vardas, net ir atsainiai, i§ ten nedelsdamos traukiasi visos
blogio j¢gos Ä raganos, vaiduokliai ir siaubingos nelaim¢s. O juo labiau
jos pasitraukia i§ ten, kur §ventasis K‚‰†os vardas giedamas r"pestin-
gai, kaip dera Ä ypa$ V‚ndƒvanoje, kai ten gyveno Pats Auk§$iausiasis
Vie§pats. Taigi neabejotina, jog Nandos Mahƒrƒjos nerim% suk¢l¢ meil¢
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K‚‰†ai. Nors P"tanƒ buvo labai galinga, K‚‰†ai ji nek¢l¢ jokios gr¢sm¢s.
Tokios raganos, kaip P"tanƒ, vadinamos khecarŒ; tai rei§kia, kad jos gali
skraidyti. ·£ juod%j£ ker¢jimo men% ir dabar i§mano kai kurios moterys
tolimuose §iaur¢s vakar¤ Indijos kampeliuose. Jos gali skraidyti ant i§rau-
to med¨io §akos. P"tanƒ i§man¢ §£ ragan¤ amat%, tad ÀBhƒgavatam# j%
vadina khecarŒ.

Nepapra§iusi leidimo, P"tanƒ at¢jo £ Gokul%, kur gyveno Nanda Mahƒ-
rƒja. Pasivertusi gra¨uole, ji atsirado prie motinos Ya&odos nam¤. Ji trauk¢
ak£ Ä apval"s klubai, auk§ta kr"tin¢, auskarai, g¢l¢s plaukuose. Ypa$ j%
puo§¢ liaunas liemuo. Ji laid¢ kerin$ius ¨vilgsnius ir dailiai §ypsojosi.
V‚ndƒvanos gyventojai buvo su¨av¢ti. Atvira§ird¢s piemen¤ moterys palai-
k¢ j% pa$ia s¢km¢s deive, nusileidusia £ V‚ndƒvan% su lotoso g¢le ranko-
je. Joms atrod¢, kad atvyk¢l¢ at¢jo pas K‚‰†%, savo sutuoktin£. Su¨av¢ti
nepaprasto P"tanos gro¨io, niekas jos nestabd¢, ir ji visi§kai netrukdoma
£¢jo £ Nandos Mahƒrƒjos namus. P"tanƒ, daugyb¢s vaik¤ ¨udik¢, i§vydo
ma¨yl£ K‚‰†%, gulint£ lop§yje, ir i§syk suprato, jog Jame gl"di nepapras-
tos galios. P"tanƒ paman¢: ÀVaikas toks galingas, kad akimirksniu gali
sunaikinti visat%.#

Kad P"tanƒ taip pagalvojo, labai svarbu. Auk§$iausiasis Dievo Asmuo
K‚‰†a gl"di kiekvieno §irdyje. ÀBhagavad-gŒtoje# pasakyta, kad Jis duoda
¨mogui prot% ir u¨mar§t£. P"tanƒ i§syk suprato, kad vaikas, kur£ ji pamat¢
Nandos Mahƒrƒjos namuose, yra Pats Auk§$iausiasis Dievo Asmuo.
Lop§yje Jis gul¢jo tarsi paprastas k"dikis, ta$iau tai nerei§kia, kad Jo
galia b"t¤ suma¨¢jusi. Materialistin¢ teorija, teigianti, kad Dievo garbi-
nimas yra antropomorfizmas, neteisinga. Marindama k"n% ar medituoda-
ma, jokia gyvoji esyb¢ netaps Dievu. Dievas visada yra Dievas. K"dikis
K‚‰†a yra toks pat tobulas, kaip ir suaug¡s K‚‰†a. Mƒyƒvƒdos teiginiais,
gyvoji esyb¢ kitados buvusi Dievas, ta$iau ilgainiui ji pateko £ mƒyos
£tak%. Mƒyƒvƒd¨iai teigia, kad dabar ji nesanti Dievas, ta$iau i§nykus
mƒyos poveikiui v¢l tapsianti Juo. ·ie teiginiai netaikytini gyvosioms esy-
b¢ms, nes jos yra labai ma¨os. Gyvoji esyb¢ yra labai ma¨a, neatsiejama
Auk§$iausiojo Dievo Asmens dalel¢. Ji yra auk§$iausiosios ugnies dalel¢,
arba kibirk§t¢l¢, ta$iau ji negali b"ti pirmin¢ ugnis Ä Patsai K‚‰†a. K‚‰†a
yra Auk§$iausiasis Dievo Asmuo netgi tada, kai apsirei§kia Vasudevos ir
DevakŒ namuose.

K‚‰†a pasielg¢ kaip ma¨as vaikas ir u¨simerk¢, tarsi nenor¢damas ma-
tyti P"tanos veido. ·£ £vyk£ bhaktai supranta ir ai§kina £vairiai. Vieni tei-
gia, kad K‚‰†a u¨simerk¢, nes nenor¢jo matyti P"tanos, kuri pra¨ud¢ dau-
gyb¡ k"diki¤ ir at¢jo nu¨udyti Jo Paties. Kit¤ nuomone, ragana vykd¨iusi
auk§tesni%j% vali%, ir K‚‰†a u¨simerk¢, dr%sindamas demon¡, kad ji ne-
nusig%st¤. Tretieji ai§kina, kad K‚‰†a apsirei§k¢, kad u¨mu§t¤ demonus ir

P‘TANOS GALAS

49



apgint¤ bhaktus, kaip tai nurodo ÀBhagavad-gŒtƒ#: paritrƒ†ƒya sƒdh!nƒ„
vinƒ"ƒya ca du‰k‚tƒm. Pirmasis demonas, kur£ Jis tur¢jo u¨mu§ti, buvo
moteris. Vedos draud¨ia ¨udyti moter£, brƒhma†#, karv¡ ar vaik%. K‚‰†a
nei§vengiamai tur¢jo u¨mu§ti demon¡ P"tan%, bet ¨udyti moter£ draud¨ia
Ved¤ "ƒstra, tad Jam teliko u¨simerkti. Dar sakoma, jog K‚‰†a u¨simerk¢
tod¢l, kad palaik¢ P"tan% Savo ¨indyve. P"tanƒ at¢jo pamaitinti Vie§pat£
kr"timi. K‚‰†a yra toks maloningas, kad net ¨inodamas, jog P"tanƒ nori
J£ nu¨udyti, pasielg¢ taip, tarytum ji b"t¤ Jo motina arba ¨indyv¢.

Pasak Ved¤, ¨mogus turi septynias motinas: tikr%j%, dvasinio mokytojo
arba glob¢jo ¨mon%, karaliaus ¨mon%, brƒhma†o ¨mon%, karv¡, ¨indyv¡
ir motin% ¨em¡. Kadangi P"tanƒ nor¢jo paimti K‚‰†% ant keli¤ ir pamai-
tinti kr"timi, K‚‰†a sutiko j% kaip vien% i§ Savo motin¤. Manoma, kad tai
dar viena i§ prie¨as$i¤, d¢l kurios Jis u¨simerk¢. Jam teksi% nu¨udyti Savo
¨indyv¡ Ä Savo motin%. Ta$iau kai motin% ar ¨indyv¡ nu¨udo K‚‰†a, §is
Jo veiksmas visi§kai nesiskiria nuo meil¢s tikrajai Savo motinai bei £motei
Ya&odai. I§ Ved¤ su¨inome, kad K‚‰†a su P"tana pasielg¢ kaip su motina
ir suteik¢ jai tiek malon¢s, kaip ir Ya&odai. P"tanai, kaip ir Ya&odai, bu-
vo suteiktas i§laisvinimas i§ materialaus pasaulio. Kai ma¨ylis K‚‰†a u¨si-
merk¢, P"tanƒ pasi¢m¢ J£ ant keli¤. Ragana ne¨inojo, kad rankose laiko
£k"nyt% mirt£. Jei ¨mogus per klaid% gyvat¡ palaiko virve, jis ¨"va. Taip ir
P"tanƒ, iki susitikimo su K‚‰†a nu¨ud¨iusi daugyb¡ vaik¤, laik¢ rankose
gyvat¡, kuri netrukus tur¢jo j% nu¨udyti.

Kai P"tanƒ pa¢m¢ ma¨yl£ K‚‰†% ant keli¤, ir Ya&odƒ, ir Rohi†Œ buvo
greta, ta$iau jos tam neprie§taravo, nes ji buvo labai gra¨iai apsirengusi ir
rei§k¢ motini§k% meil¡ K‚‰†ai. Jos nesuprato, kad ji Ä tai kardas dailiose
mak§tyse. P"tanos kr"tys buvo i§teptos stipriausiais nuodais. Ji pasigul-
d¢ k"dik£ ant keli¤ ir paskubomis £bruko Jam £ burnyt¡ kr"ties spene-
l£. Ragana tik¢josi, jog prad¢j¡s ¨£sti pien% K‚‰†a tuoj pat mirs. Ta$iau
ma¨asis K‚‰†a piktai stv¢r¢ spenel£ ir i§$iulp¢ u¨nuodyt% pien% kartu su
demon¢s gyvyb¢s oru. ¸od¨iu, K‚‰†a i§g¢r¢ jos pien% ir nu¨ud¢ j% pa$i%,
kartu su pienu i§$iulpdamas demon¢s gyvyb¡. K‚‰†a toks maloningas, kad
net patenkino demon¢s P"tanos nor% pamaitinti K‚‰†% kr"timi ir sutiko
j% kaip motin%. Ta$iau, nor¢damas sulaikyti demon¡ nuo kit¤ niek§ybi¤,
K‚‰†a j% nedelsdamas nu¨ud¢. Demon¢ tapo i§vaduota, nes j% nu¨ud¢
K‚‰†a. Kai K‚‰†a i§$iulp¢ paskutin£ P"tanos kvap%, ji, i§sk¢tusi rankas
ir i§¨ergusi kojas, krito ant ¨em¢s ir su§uko: ÀAk, paleisk mane, vaike,
paleisk!# Ji garsiai klyk¢ ir visa ¨liaug¢ prakaitu.

Mirdama demon¢ klaikiai suriko, ir nuo jos §auksmo sudreb¢jo ¨em¢,
suvirp¢jo dangus, o ¨mon¢s paman¢, kad tai nugriaud¢jo perk"nas. Taip
baig¢si §iurpus nuotykis su ragana P"tana, ir ji v¢l atgavo mil¨in¢s demo-
n¢s i§vaizd%. Baisi mil¨in¢s burna buvo pra¨iota, kojos ir rankos pla$iai
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i§sk¢stos. Ji parkrito paslika tarsi V‚trƒsura, £ kur£ trenk¢ Indros ¨aibas.
Ilgi demon¢s plaukai i§sidraik¢ po vis% ¨em¡. Jos k"nas i§t£so per dvylika
myli¤, £ §ipulius sutriu§kin¡s visus aplinkinius med¨ius, o ¨mon¢s negal¢jo
atsisteb¢ti, reg¢dami tok£ m¢sos kaln%. Jos dantys atrod¢ kaip duob¢mis
i§maltas kelias, o §nerv¢s Ä it kaln¤ olos. Kr"tys buvo pana§ios £ neauk§tas
kalvas, o plaukai p"psojo tarsi tank"s rausvi kr"mai. Demon¢s akiduob¢s
primin¢ du gilius §ulinius, o §launys Ä up¢s krantus. Jos rankos t£sojo tarsi
tvirtai sur¡sti tiltai, o pilvas Ä lyg i§d¨i"v¡s e¨eras. ·is vaizdas apstulbino
ir i§g%sdino piemenis bei j¤ moteris. Trenksmas, su kuriuo krito demon¢,
ilgai skamb¢jo j¤ ausyse ir §irdys smarkiai plak¢ j¤ kr"tin¢se.

Pama$iusios ant P"tanos kr"tin¢s be baim¢s ¨aid¨iant£ ma¨%j£ K‚‰†%,
gop¢s tuojau puol¢ prie Jo ir nuk¢l¢ nuo demon¢s. Motina Ya&odƒ, Rohi†Œ
ir kitos vyresn¢s gop¢s nedelsdamos atliko §ventuosius ritualus: ap¢jo
aplink K‚‰†%, laikydamos karv¢s uodeg%, apiplov¢ J£ karv¢s §lapimu ir vis%
Jo k"n% nubarst¢ karvi¤ kanop¤ sukeltomis dulk¢mis. Tai tur¢jo apsaugoti
ma¨yl£ K‚‰†% nuo galim¤ nelaimi¤. ·is epizodas liudija, kokia svarbi karv¢
§eimai, visuomenei ir apskritai gyvosioms b"tyb¢ms. Transcendentiniam
K‚‰†os k"nui nereikia jokios apsaugos, ta$iau kad mes suprastume, kaip
svarbi karv¢, Vie§pats visas buvo i§teptas karv¢s m¢§lu, apiplautas karv¢s
§lapimu ir nubarstytas karvi¤ sukeltomis dulk¢mis.

Atlikusios apvalom%sias apeigas, visos gop¢s, sekdamos motin% Ya&od%
ir Rohi†Œ, giedojo dvylika Vi‰†u vard¤, kad visi§kai apsaugot¤ K‚‰†os
k"n% nuo pikto. Jos nusipraus¢ rankas bei kojas ir, kaip £prasta, prie§
kartodamos mantr# tris kartus gurk§tel¢jo vandens. Po to buvo prad¢ta
giedoti: ÀBrangusis K‚‰†a, te Vie§pats, vardu Ma†imƒnas, saugo Tavo
§launis, te Vie§pats Vi‰†u, vardu Yaj'a, saugo Tavo kojas, te Vie§pats
Acyuta saugo Tavo liemen£, te Vie§pats HayagrŒva saugo Tavo pilv%, te
Vie§pats Ke&ava saugo Tavo §ird£, Vie§pats Vi‰†u teapsaugo Tavo rankas,
o Vie§pats Urukrama Ä Tavo veid%, te Vie§pats œ&vara saugo Tavo galv%,
Vie§pats Cakradhara teapsaugo Tave i§ priekio, te Vie§pats Gadƒdhara
saugo Tave i§ nugaros, te Vie§pats Madhus"dana, laikantis lank%, apsau-
go Tavo de§in£j£ §on%, Vie§pats Vi‰†u, laikantis Savo kriaukl¡, teapsaugo
kair£j£ §on%, te Dievo Asmuo Upendra saugo Tave i§ vir§aus, o Vie§pats
Tƒrk‰ya tesaugo Tave i§ po ¨emi¤, Vie§pats Haladhara tesaugo Tave i§
vis¤ pusi¤, te Dievo Asmuo, vardu H‚‰Œke&a, apsaugo Tavo jausmus, te
Vie§pats Nƒrƒya†a apsaugo Tavo gyvyb¢s or%, o (vetadvŒpos Vie§pats
Nƒrƒya†a tesaugo Tavo §ird£, Vie§pats Yoge&vara teapsaugo Tavo prot%,
te Vie§pats P‚&nigarbha apsaugo Tavo intelekt%, o Auk§$iausiasis Dievo
Asmuo teapsaugo Tavo siel%. Kai ¨aidi, tesaugo Tave i§ vis¤ pusi¤ Vie§pats
Govinda, o kai miegi, teapsaugo Tave nuo vis¤ pavoj¤ Vie§pats Mƒdha-
va, teneleid¨ia Vaiku†‡hos Vie§pats Tau parkristi, kai vaik§tai, te visi§kai
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Tave apsaugo Vaiku†‡hos Vie§pats, kai Tu s¢di, te nuo visko Tave saugo
vis¤ aukojim¤ Vie§pats, kai valgai.#

·itaip kartojo motina Ya&odƒ Vi‰†u vardus, kad apsaugot¤ £vairias
ma¨ylio K‚‰†os k"no dalis. Ji buvo £sitikinusi, kad privalo apginti savo
vaik% nuo £vairiausi¤ pikt¤ dvasi¤ ir vaiduokli¤: dƒkŒni¤, yƒtudhƒni¤,
k!‰mƒ†ˆ¤, yak‰¤, rƒk‰as¤, vinƒyak¤ ir unmƒd¤, toki¤ ragan¤, kaip
Ko‡arƒ, RevatŒ, Jye‰‡hƒ, P"tanƒ ir Mƒt‚kƒ, bei kit¤ nelab¤ dvasi¤, kurios
priver$ia ¨mog¤ u¨mir§ti save ir kenkia normaliam jo gyvyb¢s oro jud¢-
jimui bei jausmams. Kartais jos pasirodo sapnuose, £varydamos ¨mogui
baim¡, o kit%syk pasiver$ia sen¢mis ir siurbia ma¨¤ vaik¤ krauj%. Ta$iau
ten, kur giedamas §ventas Dievo vardas, vaiduokliai ir piktosios dvasios
nedr£sta kelti kojos. Motina Ya&odƒ n¢ kiek neabejojo, kad Vedos ra§o
ties% apie karvi¤ ir §ventojo Vi‰†u vardo svarb%, tad apsaugoti K‚‰†% ji
patik¢jo karv¢ms ir §ventajam Vi‰†u vardui. Ya&odƒ pakartojo visus §ven-
tuosius Vi‰†u vardus, idant Vi‰†u saugot¤ jos vaik%. Karvi¤ laikymo ir
§vent¤j¤ Vi‰†u vard¤ giedojimo naud% Ved¤ kult"ra ¨inojo dar istorijos
apyau§ryje ir tie, kurie tebet¡sia Ved¤ tradicijas, ypa$ §eimos ¨mon¢s,
laiko ne ma¨iau tuzino karvi¤ bei namuose garbina Vie§paties Vi‰†u
Dievyb¡.

Vyresniosios V‚ndƒvanos gop¢s nepaprastai myl¢jo K‚‰†% ir nor¢jo J£
nuo visko apsaugoti, nors to visi§kai nereik¢jo, nes Jis Pats Save saugojo.
Jos nesuprato, kad K‚‰†a Ä tai Auk§$iausiasis Dievo Asmuo, kuris teat-
lieka vaiko vaidmen£. Po apeig¤ motina Ya&odƒ pa¢m¢ K‚‰†% ant rank¤
ir dav¢ Jam kr"t£. Sukalb¢jusi vi‰†u-mantr# vaikui serg¢ti, motina Ya&odƒ
pasijuto d¢l Jo rami. Tuo metu, sumok¢j¡ mokes$ius, i§ Mathuros sugr£¨o
piemenys ir, i§vyd¡ mil¨ini§k% P"tanos lavon%, labai nustebo.

Nanda Mahƒrƒja prisimin¢ Vasudevos prana§yst¡ ir nutar¢, kad jis didis
i§min$ius ir yogas mistikas Ä kaipgi kitaip jis b"t¤ nusp¢j¡s, kas nutiks i§vy-
kus jiems i§ V‚ndƒvanos? Kai viskas nurimo, Vrajos gyventojai supjaust¢
mil¨ini§k% P"tanos k"n% £ gabalus ir sumet¢ £ lau¨%. Degdamas P"tanos
k"nas skleid¢ malon¤ aromat%. Lau¨o d"mai kvep¢jo, nes demon¡ nu¨ud¢
K‚‰†a. Tai rei§k¢, kad demon¢ P"tanƒ apsival¢ nuo nuod¢mi¤ ir £gijo
dangi§k% k"n%. ·is pavyzdys byloja apie begalin£ Auk§$iausiojo Dievo
Asmens gerum%. P"tanƒ at¢jo nu¨udyti K‚‰†os, ta$iau K‚‰†a atsig¢r¢ jos
pieno, ir tai j% apval¢, tod¢l negyvas jos k"nas £gijo transcendentini¤ ypa-
tybi¤. Ragana ¨ud¢ ma¨us vaikus, nes jai labai patiko j¤ kraujas. Ir nors ji
nekent¢ K‚‰†os, vis d¢lto buvo i§laisvinta, nes K‚‰†a paragavo jos pieno.
Tad k% kalb¢ti apie tuos, kurie myli K‚‰†% tarsi t¢vas ar motina?

Tyri bhaktai su did¨iausia meile nuolat tarnauja K‚‰†ai, nes Jis Ä
Auk§$iausiasis Dievo Asmuo, vis¤ gyv¤j¤ esybi¤ Supersiela. Juk sakoma,
kad net menkiausios pastangos pasitarnauti Vie§pa$iui atne§a neapsako-
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m% transcendentin¡ naud%. Tai paai§kinta ÀBhagavad-gŒtoje#: svalpam apy
asya dharmasya. Atsidavimo tarnyst¢ £sis%moninus K‚‰†% yra tokia didi,
kad net menkiausias darbas K‚‰†ai Ä s%moningas ar ne Ä teikia did¨iausi%
naud%. Kai garbiname K‚‰†% aukodami Jam med¨io ¨iedus, naud% i§ to
gauna netgi medyje gl"dinti gyvoji b"tyb¢. Kai K‚‰†ai aukojame ¨iedus
ar vaisius, i§ to netiesiogiai laimi ir juos sunokin¡s medis. Tod¢l arcana,
arba garbinimas, naudingas visiems. K‚‰†% garbina net didieji pusdieviai Ä
Brahmƒ, Vie§pats (iva. Taigi P"tanai labai pasisek¢, kad ma¨%j£ K‚‰†%,
t% pat£ K‚‰†%, kur£ garbina netgi didieji pusdieviai, ji gavo palaikyti savo
gl¢byje. K‚‰†os lotoso p¢dos, kurioms lenkiasi didieji i§min$iai ir bhak-
tos, liet¢ P"tanos k"n%. ¸mon¢s garbina K‚‰†% ir aukoja Jam maist%,
o $ia K‚‰†a Pats g¢r¢ jos pien%. Tod¢l bhakt¤ maldose ir sakoma, kad
jeigu K‚‰†a §itaip apdovanojo P"tan%, kuri buvo K‚‰†os prie§as ir band¢
J£ nunuodyti, tad kaip bus apdovanotas tas, kuris garbina K‚‰†% su meile
ir atsidavimu?

Garbinti K‚‰†% reik¢t¤ jau vien tod¢l, kad tas, kuris J£ garbina, bus
apdovanotas. P"tanƒ buvo piktoji dvasia, ta$iau ji buvo taip pagerbta, tary-
tum i§ ties¤ b"t¤ Auk§$iausiojo Dievo Asmens motina. ¸inoma, karv¢s ir
vyresniosios gop¢s, maitinusios K‚‰†% savo pienu, taip pat pasiek¢ trans-
cendencij%. Kiekvienam K‚‰†a gali suteikti tai, ko jis nori Ä pradedant
i§vadavimu ir baigiant materialia malone, koki% tik gali sukurti m"s¤ vaiz-
duot¢. Tad netenka net abejoti, kad K‚‰†a i§vadavo P"tan% Ä juk K‚‰†a
i§g¢r¢ tiek daug jos pieno. O jeigu taip, tai ar galima abejoti, jog buvo
i§vaduotos ir gop¢s, kurios taip myl¢jo K‚‰†%? Visi, kurie su did¨ia meile
tarnavo K‚‰†ai Ä V‚ndƒvanos piemen¢liai, gop¢s ir karv¢s, be abejon¢s,
buvo i§laisvinti i§ nelaimingos materialios b"ties.

U¨uod¡ malon¤ aromat%, kuris kartu su d"mais sklido nuo degan$ios
P"tanos, V‚ndƒvanos gyventojai ¢m¢ vienas kit% klausin¢ti: ÀI§ kur sklinda
tasai nuostabus kvapas?#, kol pagaliau suprato, kad §itaip kvepia deganti
P"tanƒ. Jie labai myl¢jo K‚‰†% ir kai tik i§girdo, kad Jis u¨mu§¢ ragan%,
kupinomis meil¢s §irdimis ¢m¢ laiminti ma¨yl£. Kai P"tanƒ baig¢ degti,
Nanda Mahƒrƒja gr£¨o namo, pasisodino s"n¤ ant keli¤ ir ¢m¢ uosti Jo
plaukus, patenkintas, kad vaikas i§veng¢ tokios baisios nelaim¢s ir liko
gyvas bei sveikas. (rŒla (ukadeva Gosvƒmis palaimino visus, kurie klau-
sosi pasakojimo apie tai, kaip K‚‰†a u¨mu§¢ P"tan%. Jie b"tinai pelnys
Govindos palankum%.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti §e§t#j£
ÀK‚‰†os$ skyri¤, pavadint# ÀP!tanos galas$.
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T‚†ƒvartos i§gelb¢jimas

Auk§!iausiasis Dievo Asmuo K‚‰†a pasi¨ymi §e§iais privalumais Ä Jam
priklauso visi turtai, visa j¢ga, visa §lov¢, visos ¨inios, visas gro¨is ir visas
atsi¨ad¢jimas. Vie§pats apsirei§kia £vairiais pilnaver!iais bei am¨inais pavi-
dalais, ir visos s"lygotos sielos gali su¨inoti apie transcendentinius £vairi¤
Vie§paties inkarnacij¤ darbus. ÀBhagavad-gŒtoje# sakoma: janma karma
ca me divyam. Vie§paties ¨aidimai ir darbai nematerial$s, jie materia-
liai nesuvokiami. Bet klausytis pasakojim¤ apie ant¨mogi§kus Vie§paties
darbus s"lygotai sielai labai naudinga. Klausymasis leid¨ia bendrauti su
Vie§pa!iu. Klausytis apie Jo darbus Ä tiesiog klausytis Ä rei§kia gr£¨ti prie
savo transcendentin¢s esm¢s. S"lygotos sielos savaime linkusios klausytis
pasakojim¤ apie kitas s"lygotas sielas £vairi¤ pjesi¤, apsakym¤ ar roman¤
pavidalu. ·£ polink£ galima panaudoti ir klausantis pasakojim¤ apie Vie§-
paties ¨aidimus. Taip galima labai greitai sugr£¨ti prie savo transcen-
dentin¢s esm¢s. K‚‰†os ¨aidimai ne tik nuostab$s, bet ir labai d¨iugina
dvasi".

Klausantis pasakojim¤ apie Vie§paties ¨aidimus, §irdis tuoj pat apsivalo
nuo materialios ne§varos dulki¤, kurios susikaup¢ §irdyje ilgai bendrau-
jant su materialia gamta. Ir Vie§pats Caitanya mok¢, jog tereikia klau-
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sytis, kaip tariamas transcendentinis Vie§paties K‚‰†os vardas, ir §irdis
apsivalys nuo vis¤ materijos ne§varybi¤. Egzistuoja £vair$s sav¡s pa¨ini-
mo b$dai, ta!iau atsidavimo tarnyst¢, kurios svarbiausioji dalis Ä klausy-
masis, savaime apvalo s"lygot" siel" nuo materijos ne§varybi¤ ir leid¨ia
suvokti savo tikr"j" prigimt£. Susiter§imas materija ir yra s"lygoto gyve-
nimo prie¨astis. Apsivaliusi nuo jos, gyvoji esyb¢ tuoj pat suvokia, kad
jos priederm¢ Ä tarnyst¢ Vie§pa!iui. Pl¢todamas am¨inuosius savo ry§ius
su Auk§!iausiuoju Vie§pa!iu, ¨mogus turi progos susidraugauti su bhak-
tomis. Remdamasis gyvenimi§k"ja patirtimi, Mahƒrƒja ParŒk‰itas visiems
patar¢ klausytis pasakojim¤ apie transcendentinius Vie§paties ¨aidimus.
·is veikalas apie K‚‰†" tam ir skirtas, kad skaitytojas su¨inot¤ apie trans-
cendentinius Vie§paties ¨aidimus ir pasiekt¤ galutin£ ¨mogaus gyvenimo
tiksl".

Savo neprie¨astine malone Vie§pats ateina £ §£ material¤ pasaul£ tarsi
paprastas ¨mogus ir aprei§kia Savo darbus. Deja, impersonalistai ir bedie-
viai K‚‰†" telaiko paprastu ¨mogumi Ä tokiu, kaip ir jie patys, i§juokia
J£. Pats Vie§pats ÀBhagavad-gŒtoje# pasmerkia tok£ elges£, sakydamas:
avajƒnanti mƒ„ m!ˆhƒ‹. M!ˆhos, arba nenaud¢liai, telaiko K‚‰†" pap-
rastu ar kiek galingesniu u¨ kitus ¨mogumi. Did¨iausiai savo nelaimei,
jie negali pripa¨inti Jo Auk§!iausiuoju Dievo Asmeniu. Kartais nelaimin-
gieji patys, nesiremdami jokiais autoritetingais §ventra§!i¤ tvirtinimais,
apsiskelbia K‚‰†os inkarnacijomis.

Kiek pa$g¢j¡s K‚‰†a jau nebei§gul¢jo ant nugaros Ä prad¢jo verstis ant
pilvuko. Ya%odƒ ir Nanda Mahƒrƒja sureng¢ dar vien" apeig" Ä pa¨ym¢jo
pirm"j£ K‚‰†os gimtadien£. ·io papro!io ir §iandien tebesilaiko visi, kurie
gyvena pagal vedi§k"sias normas. (Indijoje K‚‰†os at¢jimo dien" §ven!ia
vis¤ induizmo pakraip¤ atstovai.) & §vent¡ buvo sukviesti visi piemenys
bei j¤ moterys, ir jie noriai at¢jo. Grojo puik$s muzikantai, ir sve!iai
pasim¢gaudami klaus¢si muzikos. Pakviesta buvo ir mokyt¤ brƒhma†¤.
Jie giedojo Ved¤ himnus, kad K‚‰†" lyd¢t¤ s¢km¢. Kol buvo giedami
himnai ir skamb¢jo muzika, Ya%odƒ maud¢ K‚‰†". K‚‰†os maudymo apei-
gai £vardinti vartojamas specialus terminas Ä abhi‰eka. Per Janmƒ‰‡amŒ,
Vie§paties K‚‰†os at¢jimo dien", ji iki §iol atliekama visose V‚ndƒvanos
§ventyklose.

Ta proga motina Ya%odƒ r$pinosi, kad b$t¤ i§dalinta daug gr$d¤ ir
auksu padabintos pieningiausios karv¢s, skirtos mokytiems ir gerbiamiems
brƒhma†ams dovanoti. Ya%odƒ i§simaud¢, puo§niai apsireng¢ ir, pasi¢musi
ant keli¤ tinkamai §iam £vykiui aprengt" ir i§maudyt" K‚‰†", atsis¢do pak-
lausyti Ved¤ himn¤, kuriuos giedojo brƒhma†ai. Besiklausydamas himn¤
vaikas u¨sn$do, ir motina Ya%odƒ tylut¢liai paguld¢ J£ £ lovyt¡. U¨si¢mu-
si draugais, gimin¢mis ir V‚ndƒvanos gyventojais, kurie susirinko §ventos

T’–“VARTOS I·GELB'JIMAS

55



sukakties proga, ji pamir§o pamaitinti vaik". I§alk¡s vaikas ¢m¢ verkti,
ta!iau per triuk§m" motina Ya%odƒ nei§girdo Jo verksmo. Kadangi motina
neatkreip¢ d¢mesio £ alkan" vaik", Jis supyko. K‚‰†a i§k¢l¢ £ vir§¤ Savo
lotoso p¢dutes ir ¢m¢ spardytis visai kaip paprastas berniukas. Ma¨asis
K‚‰†a gul¢jo po rankiniu ve¨im¢liu ir besispardydamas nety!ia u¨kliud¢
rat". Ve¨im¢lis su did¨iausiu trenksmu subyr¢jo, i§virto jame gul¢j¡ £vai-
riausi rykai, variniai bei gele¨iniai indai. Ve¨im¢lio ratas nul¢k¢ nuo a§ies,
stipinai sul$¨o ir pabiro £ visas puses. Motina Ya%odƒ, gop¢s, Nanda Mahƒ-
rƒja ir piemenys niekaip negal¢jo suprasti, kaip subyr¢jo ve¨im¢lis. Prie
ve¨im¢lio susispiet¡ vyrai bei moterys, §ventos apeigos dalyviai, ¢m¢ svars-
tyti, kaipgi tai nutiko. Niekas negal¢jo paai§kinti, ta!iau ma¨ieji, kuriems
buvo liepta ¨aisti su K‚‰†a, susib$rusiai miniai papasakojo, kad ve¨im¢l£
sulau¨¢ K‚‰†a, spyr¡s j£ kojyte. Jie £tikin¢jo savo akimis tai mat¡ ir tvir-
tai laik¢si savo. Vieni tik¢jo vaik¤ ¨od¨iais, o kiti sak¢: ÀKas gali tik¢ti
vaik¤ §nekomis?# Piemenys ir j¤ moterys nesuvok¢, kad j¤ akivaizdoje
gul¢jo visagalis Auk§!iausiasis Dievo Asmuo, apsirei§k¡s vaiko pavidalu,
ir kad pasaulyje nebuvo toki¤ dalyk¤, kurie b$t¤ ne£manomi Jo j¢goms.
Kol visi gin!ijosi, ma¨asis K‚‰†a verk¢, ir motina Ya%odƒ, nesiveldama £
kalbas, pasi¢m¢ vaik" ant keli¤. Ji pakviet¢ mokytus brƒhma†us giedo-
ti §vent¤ Ved¤ himn¤, kad i§silakstyt¤ piktosios dvasios, ir !ia pat dav¢
vaikui kr$t£. Jei k$dikis ramiai !iulpia motinos pien", vadinasi jam niekas
negresia. Tada stipresnieji piemenys sutais¢ ve¨im¢l£ ir tvarkingai sud¢jo
i§byr¢jusius daiktus. Brƒhma†ai ant aukuro ¢m¢ atna§auti jogurt", sviest",
ku"os ¨ol¡ ir vanden£. Jie garbino Auk§!iausi"j£ Dievo Asmen£, pra§ydami
vaikui laimingos lemties.

T¤ laik¤ brƒhma†ai buvo verti garbingo brƒhma†o vardo, nes
niekam nejaut¢ pyk!io. Jie niekada nemelavo, nebuvo i§did$s, nenaudojo
prievartos ir nesiek¢ tu§!ios garb¢s. Visi jie buvo bona fide brƒhma†ai,
tod¢l nebuvo pagrindo manyti, kad j¤ palaiminimai netur¢s galios. Visi§kai
pasikliaudamas i§mintingaisiais brƒhma†ais, Nanda Mahƒrƒja pa¢m¢
vaik" ant rank¤ ir i§maud¢ ¨oli¤ nuovire, o tuo metu brƒhma†ai giedojo
À’g#, ÀYajur# ir ÀSƒma# Ved¤ himnus.

¸mogui nevalia skaityti Ved¤ mantr¤, jeigu jis n¢ra tikras brƒhma†as.
Tai rodo, kad susirinkusieji brƒhma†ai pasi¨ym¢jo visomis b$tinomis ypa-
tyb¢mis. Nanda Mahƒrƒja jais visi§kai pasitik¢jo, tad papra§¢ atlikti ritua-
lin¡ apeig", kurios metu skamba Ved¤ mantros. Skirtingomis progomis
numatyti ir skirtingi aukojimai, ta!iau viena s"lyga visad b$tina Ä man-
tras tegali kartoti i§manantys brƒhma†ai. Dabartiniame Kali am¨iuje to-
ki¤ brƒhma†¤ n¢ra, tod¢l visi Vedose nurodomi ritualiniai aukojimai yra
u¨drausti. ·tai kod¢l (rŒ Caitanya Mahƒprabhu m$s¤ am¨iuje rekomenda-
vo tiktai vien", pa!i" papras!iausi" auk" Ä sa…kŒrtana-yaj#$, arba mahƒ-
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mantros kartojim": ÀHare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare /
Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare.#

Kai brƒhma†ai antr"syk pagiedojo Ved¤ himnus ir atliko ritualines
apeigas, Nanda Mahƒrƒja v¢l gausiai apdovanojo juos gr$dais ir karv¢mis.
Dovanojamos karv¢s buvo papuo§tos dailiais auksu siuvin¢tais audeklais,
aukso ¨iedais ant rag¤, sidabru kaustytomis kanopomis ir ant kaklo ka-
ban!iom g¢li¤ girliandom. Tenor¢damas gero savo nuostabiajam s$nui, jis
i§dalijo daugyb¡ karvi¤, ir brƒhma†ai atsid¢kodami i§ §irdies j£ laimino.
Patyrusi¤ brƒhma†¤ palaiminimai visada i§sipildo.

Kart", pra¢jus kuriam laikui po apeig¤, motina Ya%odƒ pasid¢jusi ant
keli¤ mylavo savo vaik", ir Jis pasirod¢ jai labai sunkus. Nebegal¢dama
ilgiau nulaikyti ma¨ylio, ji nenoromis paguld¢ J£ ant ¨em¢s, o netrukus,
visk" u¨mir§usi, ji jau plu§o apie namus. Tuo metu, Ka„sos lieptas, pasi-
vert¡s viesulu pasirod¢ vienas i§ jo tarn¤, vardu T‚†ƒvarta. Pasisodin¡s
vaik" ant pe!i¤, jis suk¢l¢ V‚ndƒvanoj baisi" audr". Kur£ laik" dulki¤ stul-
pai u¨temd¢ saul¡, ir V‚ndƒvan" bei jos apylinkes apgaub¢ tir§ta tamsa.
Net per ¨ingsn£ nieko nebuvo matyti. Tos did¨ios nelaim¢s metu motina
Ya%odƒ pasigedo savo pagrobtojo k$dikio ir graud¨iai pravirko. Ji parpuo-
l¢ ant ¨em¢s tarsi karv¢, netekusi ver§elio. Prie gailiai raudan!ios Ya%odos
sub¢go moterys ir puol¢ ie§koti vaiko, ta!iau, did¨iausiam j¤ nusivylimui,
niekur negal¢jo Jo rasti. Tuo tarpu demonas T‚†ƒvarta su ma¨uoju K‚‰†a
ant peties kilo auk§tyn £ dang¤. Ta!iau netik¢tai vaikas pasidar¢ toks
sunkus, kad demonas nebepaj¢g¢ auk§!iau kilti ir liov¢si suktis viesulu.
Ma¨asis K‚‰†a, £sikabin¡s demono kaklo, vis sunk¢jo ir trauk¢ demon"
¨em¢n. T‚†ƒvartai pasirod¢, kad jis ne§a ne vaik", o did¨iul£ kaln". Jis
paband¢ i§sivaduoti i§ tvirto Vie§paties gl¢bio, ta!iau jam nepavyko, ir
jo akys ¢m¢ virsti i§ akiduobi¤. Siaubingai kaukdamas, T‚†ƒvarta krito
ant V‚ndƒvanos ¨em¢s ir i§leido paskutin£ kvap". Demonas trenk¢si tarsi
Vie§paties (ivos str¢l¢s pervertas Tripurƒsura. Jis t¢§k¢si £ kiet" ¨em¡,
ir i§ jo teliko §lapia vieta. Dabar jo k$n" gal¢jo matyti visi V‚ndƒvanos
gyventojai.

Reg¢damos negyv" demon" ir ant jo k$no linksmai ¨aid¨iant£ K‚‰†",
gop¢s su did¨iausia meile puol¢ prie Jo ir nuk¢l¢ ¨em¢n. Piemenys ir j¤
moterys labai d¨iaug¢si, atgav¡ savo numyl¢tin£ ma¨"j£ K‚‰†", ir negal¢jo
atsisteb¢ti: argi tai ne stebuklas, kad demonas, nor¢j¡s su¢sti vaik", pats
krito negyvas. Kai kurie samprotavo: ÀTaip ir tur¢jo atsitikti, nes nusid¢-
j¢lius pra¨udo j¤ pa!i¤ nuod¢m¢s, o ma¨asis K‚‰†a yra dorybingas, tad
nelaim¢s Jo lenkiasi. Turb$t ir mes ankstesniuose gyvenimuose atlikome
nema¨as aukas, garbinome Auk§!iausi"j£ Dievo Asmen£, dosniai dalijome
dovanas, myl¢jome ¨mones ir r$pinom¢s j¤ gerove. Dori darbai i§gelb¢jo
m$s¤ vaik" nuo pavoj¤.#
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Susirinkusios gop¢s kalb¢josi: ÀKaip grie¨tai mums teko tramdyti k$n"
ir atgailauti savo ankstesniuose gyvenimuose! Matyt, mes garbinome
Auk§!iausi"j£ Dievo Asmen£, atna§avome aukas, buvome labdaringos ir
dirbome visiems naudingus darbus Ä auginome banjano med¨ius, kas¢me
§ulinius. Taigi per dorybingus darbus atgavome savo vaikut£, kur£ jau
man¢me prarad¡. Jis sugr£¨o pas mus ir v¢l d¨iugins Savo artimuosius.#
Po t¤ stebukling¤ £vyki¤ Nanda Mahƒrƒja da¨nai prisimindavo Vasudevos
¨od¨ius ir susim"stydavo.

Kart", netrukus po §io £vykio, kai Ya%odƒ §velniai supo ir mylavo s$n¤,
staiga i§ jos kr$t¤ prad¢jo la§¢ti pienas. Ji pra¨iod¢ k$dikio burnyt¡, nor¢-
dama duoti Jam kr$t£, ir netik¢tai i§vydo visat". K‚‰†os burnoje mirguliavo
dangaus skliautas Ä §viesuliai, ¨vaig¨d¢s, saul¢, m¢nulis. Ji mat¢ ugn£, or",
j$ras, salas, kalnus, upes, mi§kus, £vairias judan!ias ir nejudan!ias b$tybes.
Nuo §io reginio jai ¢m¢ smarkiai plakti §irdis, ir ji tar¢ sau: ÀKokie ste-
buklai!# Nebegal¢dama i§tarti n¢ ¨od¨io, ji u¨simerk¢ ir paskendo nuos-
tabiose mintyse. Tai, kad gul¢damas ant motinos keli¤ K‚‰†a aprei§k¢
Auk§!iausiojo Dievo Asmens visatos pavidal", rodo, jog Auk§!iausiasis
Dievo Asmuo visada yra Auk§!iausiasis Dievo Asmuo Ä ar Jis apsireik§t¤
k$dikiu ant motinos keli¤, ar ve¨¢ju Kuruk‰etros m$§io lauke. Tatai panei-
gia impersonalist¤ prasimanymus, es" Dievu tegalima tapti medituojant
ar kuriomis kitomis nenat$raliomis materialiomis priemon¢mis. Dievas
visada yra Dievas, bet kuriomis aplinkyb¢mis, o gyvosios esyb¢s visada
yra neatsiejamos Auk§!iausiojo Vie§paties dalel¢s. Jos niekada nepri-
lygsta nesuvokiamam, antgamti§kam, galingajam Auk§!iausiajam Dievo
Asmeniui.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti septint$j£ ÀK‚‰†os%
skyri¤, pavadint$ ÀT‚†ƒvartos i§gelb¢jimas%.
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A·TUNTAS SKYRIUS

Visatos pavidalo reg¢jimas

Po §io £vykio Vasudeva papra§¢ §eimos §ventik! Gargamun£ aplankyti
Nandos Mahƒrƒjos namus ir atlikti astrologinius K‚‰†os ateities skai"ia-
vimus. Gargamunis Ä didis §ventasis i§min"ius, atlik¡s daugyb¡ asketi§k¤
¨ygi¤, buvo i§rinktas Yadu gimin¢s §ventiku. Nanda Mahƒrƒja labai apsid-
¨iaug¢, kai ant jo nam¤ slenks"io pasirod¢ Gargamunis. J£ i§vyd¡s, Nanda
Mahƒrƒja tuoj pat pakilo ir, suglaud¡s delnus, pagerb¢ atvyk¢l£. Jis pasi-
tiko i§min"i¤, tarsi §is b#t¤ Patsai Dievas, Auk§"iausiasis Dievo Asmuo, Ä
patogiai j£ pasodino ir nuo§ird¨iai juo r#pinosi. Po to labai pagarbiai krei-
p¢si £ Gargamun£: ÀBrangusis brƒhma†e, tu ateini £ §eimos ¨mogaus namus
tenor¢damas i§sklaidyti tams!. Paskend¡ §eimos r#pes"iuose, mes pamir§-
tame, kad tikroji m#s¤ priederm¢ Ä pa¨inti save. Tu ateini £ m#s¤ namus
mokyti dvasinio gyvenimo. Kit¤ tiksl¤ eidamas pas mus neturi.$ Ir i§ties
§ventam ¨mogui, arba brƒhma†ui, nedera lankytis pas §eimos ¨mones,
kuri¤ nuolatinis r#pestis Ä pinigai. Vienintelis tikslas, kurio siekia §ven-
tieji ir brƒhma†ai, ateidami pas §eimos ¨mones, Ä noras §viesti. Gal¢tu-
me paklausti, o kod¢l gi §eimos ¨mogui pa"iam nenu¢jus pas §vent!j£ ar
brƒhma†!, ie§kant pra§vies¢jimo? Atsakytume: §eimos ¨mon¢s yra did-
¨iausi dvasios skurd¨iai. Da¨niausiai jie mano, kad svarbiausia Ä §eimos
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reikalai, o dvasinis pa¨inimas ir tobul¢jimas Ä antraeiliai dalykai. ·ventieji
ir brƒhma†ai u¨suka £ §eimos ¨moni¤ namus tik u¨uojautos skatinami.

Nanda Mahƒrƒja kreip¢si £ Gargamun£ kaip £ did¨iausi! astrologijos
mokslo autoritet!. Astrologijos prana§yst¢s (Saul¢s bei M¢nulio u¨temi-
m¤ nustatymas ir kt.) reikalauja sud¢ting¤ skai"iavim¤, o §is ypatingas
mokslas padeda ¨mogui geriau pa¨inti ateit£. Gargamunis puikiai i§man¢
astrologij! Ä moksl!, padedant£ su¨inoti m#s¤ poelgius ankstesniuose
gyvenimuose, d¢l kuri¤ §£ gyvenim! mes d¨iaugiam¢s ar ken"iame.

Ma¨a to, Nanda Mahƒrƒja pavadino Gargamun£ ir Àgeriausiuoju i§
brƒhma†¤.$ Brƒhma†u tegali b#ti tas, kuris gerai pa¨£sta Auk§"iausi!j£.
To, kuris neturi ¨ini¤ apie Auk§"iausi!j£ Absoliut!, neder¢t¤ vadinti
brƒhma†u. ·iuo atveju vartojamas sanskrito ¨odis brahma-vidƒm, kuris
rei§kia Àtas, kuris puikiai pa¨£sta Auk§"iausi!j£.$ Patyr¡s brƒhma†as gali
pad¢ti apsivalyti ¨emesni¤ kast¤ ¨mon¢ms Ä k‰atriyams bei vai"yams.
#$dros valymosi apeig¤ neatlieka. Brƒhma†as yra k‰atriy¤ bei vai"y¤ dva-
sinis mokytojas arba §ventikas. Nanda Mahƒrƒja buvo vai"yas, ir Garga-
mun£ laik¢ tobuliausiu brƒhma†u. Tod¢l ir papra§¢ jo apvalyti du savo
£s#nius Ä K‚‰†! ir Balarƒm!. Jis buvo £sitikin¡s, kad ne tik §iems ber-
niukams, bet ir visiems ¨mon¢ms gimus reikia dvasinio mokytojo, o juo
tegali b#ti brƒhma†as.

Atsakydamas £ §£ pra§ym!, Gargamunis tar¢: ÀVasudeva atsiunt¢ mane
steb¢ti, kaip berniukams, ir vis¤ pirma K‚‰†ai, bus atliekamos apvalomo-
sios apeigos. Esu J¤ §eimos §ventikas. Beje, man atrodo, kad K‚‰†a yra
DevakŒ s#nus.$ Astrologiniai Gargamunio skai"iavimai rod¢, kad K‚‰†a Ä
DevakŒ s#nus, ta"iau J£ globoja apie tai nieko nenumanantis Nanda Mahƒ-
rƒja. Taip kalb¢damas jis pasak¢, kad ir K‚‰†a, ir Balarƒma Ä abu yra
Vasudevos s#n#s. Balarƒm! Vasudevos s#numi laik¢ visi, nes Nandos
Mahƒrƒjos namuose gyveno Jo motina Rohi†Œ, ta"iau d¢l K‚‰†os Nanda
Mahƒrƒja nieko ne£tar¢. Gargamunis u¨uominomis pasak¢, kad ir K‚‰†a Ä
DevakŒ vaikas. Ta"iau i§min"ius persp¢jo Nand! Mahƒrƒj!, kad jei apvalo-
m!sias apeigas atlikt¤ jis, tai Ka„sa Ä tas apsigim¡s nusid¢j¢lis suprast¤,
jog K‚‰†a Ä DevakŒ ir Vasudevos s#nus. Pagal astrologinius skai"iavi-
mus, DevakŒ negal¢jo pagimdyti mergait¢s, nors visi man¢, jog a§tuntasis
DevakŒ vaikas buvo mergait¢. Taigi Gargamunis u¨simin¢ Nandai Mahƒ-
rƒjai, kad mergait¡ pagimd¢ Ya%odƒ, o K‚‰†! Ä DevakŒ, ir kad vaikai buv¡
apkeisti. Be to, mergait¢, arba Durgƒ, i§prana§avo Ka„sai, kad j£ nu¨u-
dysiantis vaikas jau gim¢, ta"iau ne Nandos Mahƒrƒjos namuose. Garga-
munis pabr¢¨¢: ÀJeigu a§ suteiksiu tavo vaikui vard! ir jeigu Jam skirta
£vykdyti tai, k! mergait¢ i§prana§avo Ka„sai, gali atsitikti, kad, apeigoms
pasibaigus, nedor¢lis demonas nu¨udys ir §it! vaik!. A§ nenor¢"iau b#ti
§ios nelaim¢s prie¨astimi.$
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I§klaus¡s Gargamunio ¨od¨i¤, Nanda Mahƒrƒja tar¢: ÀJeigu yra toks
pavojus, pra§matni¤ vardo suteikimo apeig¤ ver"iau nerenkime. Sugie-
dok Ved¤ himnus, atlik apvalymo apeigas, ir to pakaks. Mes priklausome
dukart gimusi¤j¤ kastai, ir a§ nor¢"iau pasinaudoti tavo atvykimu. Tad
atlikime §ias apeigas be i§orinio puo§numo.$ Nanda Mahƒrƒja nor¢jo, kad
vardo suteikimo apeigos likt¤ paslaptyje, ta"iau pageidavo, kad jas atlikt¤
Gargamunis.

Nandos Mahƒrƒjos maloniai pra§omas, Gargamunis atliko vardo sutei-
kimo apeigas Nandos Mahƒrƒjos karvid¢je ir steng¢si, kad jos vykt¤ kuo
slap"iau. Jis i§prana§avo, kad Balarƒma, Rohi†Œ s#nus, suteiks Savo §eimai
bei giminai"iams daug d¨iaugsmo, tod¢l vaikas tesivadina Rƒma. Ateityje
Jis taps nepaprastu stipruoliu, tod¢l vadinsis Balarƒma. Gargamunis dar
prid#r¢: ÀKadangi tavo §eim! ir Yadu gimin¡ sieja labai glaud#s ry§iai ir
abipus¢ meil¢, Jis dar vadinsis ir Sa…kar‰a†a.$ Taigi Gargamunis Rohi†Œ
s#nui dav¢ tris vardus: Balarƒma, Sa…kar‰a†a ir Baladeva. Ta"iau jis buvo
atsargus ir nutyl¢jo, kad ir Balarƒma pirma apsirei§k¢ DevakŒ £s"iose, o
tik po to buvo perkeltas £ Rohi†Œ £s"ias. K‚‰†a ir Balarƒma Ä tikri broliai,
nes i§ ties¤ abu yra DevakŒ s#n#s.

Po to Gargamunis pasak¢ Nandai Mahƒrƒjai: ÀO d¢l kito berniuko, tai
£vairiose yugose (epochose) Jis b#davo vis kitokio gymio. I§ prad¨i¤ Jis
buvo baltas, paskui Ä raudonas, po to Ä geltonas, o dabar Ä juodas. Be
to, anks"iau Jis buvo Vasudevos s#nus, tad ir vadinti J£ reikt¤ Vƒsudeva
bei K‚‰†a. Vieni ¨mon¢s J£ vadins K‚‰†a, kiti Ä Vƒsudeva. Ta"iau ¨inok,
kad tavo s#nus turi daugyb¡ ir kit¤ vard¤ Ä atsi¨velgiant £ £vairiausius Jo
darbus.$

Gargamunis dar u¨simin¢, kad Nandos s#n¤ vadins Giridhƒriu, nes Jis
pakels Govardhanos kalv! Ä apreik§ dar vien! nepaprast! Savo ¨aidim!.
I§min"ius kaip ant delno mat¢ ateit£ ir praeit£, tad tar¢: ÀA§ ¨inau, kokie
buvo ir kokie bus Jo darbai bei vardai, ta"iau kitiems tai ne¨inoma. ·is
vaikas bus piemen¤ ir karvi¤ d¨iaugsmas. Vis¤ mylimas V‚ndƒvanoje,
Jis bus tavo laim¢s prie¨astis. Jo padedamas, tu £veiksi visas materialias
negandas ir prie§i§kas j¢gas.$

Gargamunis t¡s¢: ÀBrangusis Vrajos karaliau, ankstesniuose Savo gyve-
nimuose politini¤ suiru"i¤ metu §is vaikas daugyb¡ kart¤ apgyn¢ teisiuo-
sius nuo niek§¤ ir pl¢§ik¤. Tavo vaikas toks galingas, kad n¢ vienam,
kuris taps atsidavusiu Jo pasek¢ju, nebus baisus joks prie§as. Kaip Vie§-
pats Vi‰†u visada saugo pusdievius, taip Nƒrƒya†a, Auk§"iausiasis Dievo
Asmuo, visada gins tavo vaiko pasek¢jus. J¢ga, gro¨iu, turtais Ä viskuo §is
vaikas prilygs Nƒrƒya†ai, Auk§"iausiajam Dievo Asmeniui. Tad patar"iau
tau r#pestingai J£ saugoti, kad Jis augt¤ be joki¤ r#pes"i¤.$

Gargamunis dar parei§k¢, kad Nanda Mahƒrƒja buv¡s didis Nƒrƒya†os
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bhaktas, ir u¨ tai Vie§pats Nƒrƒya†a jam siunt¡s Sau lyg¤ s#n¤. Ir pabr¢¨¢:
ÀTavo s#n¤ puls daugyb¢ demon¤, tad b#k atsargus ir saugok J£.$ Taip
Gargamunis £tikino Nand! Mahƒrƒj!, kad jo s#numi tapo Pats Nƒrƒya†a.
Jis ilgai kalb¢jo apie transcendentines karaliaus s#naus ypatybes. Papasa-
koj¡s apie tai, Gargamunis i§vyko namo. Nanda Mahƒrƒja labai d¨iaug¢si
tokiu palaiminimu ir buvo laimingiausias ¨mogus pasaulyje.

Netrukus po §io £vykio K‚‰†a ir Balarƒma prad¢jo §liau¨ioti keturiomis
ir tuo be galo d¨iugino Savo motinas. Kai Jie §liau¨iodavo, maloniai skimb-
"iojo varpeliai, pari§ti Jiems ant juosmens ir kulk§ni¤. Tie, kurie mat¢ §£
vaizd!, negal¢jo Jais atsid¨iaugti. Kartais Jie tarsi paprasti vaikai #mai
ko nors i§sig!sdavo ir skub¢davo £ motin¤ gl¢bius. Kartais Jie puldavo
ant ¨em¢s, voliodavosi V‚ndƒvanos purve ir gr£¨davo pas motinas, nuo
galvos iki koj¤ aplip¡ moliu bei §afranu. I§ ties¤ §afranu bei sandalmed¨io
pasta Juos patepdavo Ya%odƒ ir Rohi†Œ, ta"iau, §liau¨iodami po purvynus,
Jie i§simurzindavo ir moliu. Kai tik Jie atropodavo pas motinas, jos tuoj
sodindavo Juos ant keli¤ ir, prisidengusios sƒri¤ skvernais, duodavo ¨£sti
kr#tis. ¸indydamos vaikus, jos mat¢ besikalan"ius J¤ dantukus. Matant,
kaip auga berniukai, motin¤ d¨iaugsmui nebuvo rib¤. Kartais neklau¨a-
dos £ropodavo £ karvid¡ ir, sugrieb¡ ver§eliams u¨ uodegos, bandyda-
vo atsistoti. I§sigand¡ ver§iukai imdavo bla§kytis po karvid¡, paskui save
tempdami per mol£ ir m¢§l! vaikus. Ya%odƒ ir Rohi†Œ §aukdavosi kaimy-
nyst¢je gyvenan"ias gopes, savo drauges, pa¨i#r¢ti §io smagaus reginio.
Nuo vaiki§k¤ Vie§paties K‚‰†os i§daig¤ gopes u¨liedavo transcendentin¢
palaima, ir jos smagiai juok¢si.

K‚‰†a ir Balarƒma buvo tokie nenuoramos, kad besiruo§ian"ioms apie
namus motinoms Ya%odai ir Rohi†Œ teko dar ir serg¢ti vaikus nuo karvi¤,
jau"i¤, be¨d¨ioni¤, vandens, ugnies ir pauk§"i¤. Uoliai besikuopdamos ir
nenuleisdamos nuo vaik¤ aki¤, jos netur¢jo n¢ akimirkos poilsio. Netru-
kus K‚‰†a ir Balarƒma jau ¢m¢ patys stotis ir ¨engti pirmuosius ¨ingsnius.
Kai Jie prad¢jo vaik§"ioti, prie J¤ prisid¢jo ir kiti bendraam¨iai vaikai,
ir visi drauge gop¢ms, o ypa" motinai Ya%odai ir Rohi†Œ, teik¢ did¨iausi!
transcendentin¡ palaim!.

Vaiki§komis K‚‰†os ir Balarƒmos i§daigomis V‚ndƒvanoje d¨iaug¢si
visos gop¢s, Ya%odos bei Rohi†Œ draug¢s. Nor¢damos patirti dar didesn¡
transcendentin¡ palaim!, kart! jos nu¢jo pas motin! Ya%od!, kad pasis-
k¤st¤ ma¨aisiais nenuoramom. K‚‰†a s¢d¢jo prie§ais motin! Ya%od!, ir
vyresniosios gop¢s ¢m¢ Ya%odai Juo sk¤stis, kad gird¢t¤ ir Jis. Jos tar¢:
ÀMieloji Ya%oda, laikas sutramdyti i§dyk¢l£ K‚‰†!. Kas ryt! ir vakar!, kai
ruo§iam¢s mel¨ti karves, Jis drauge su Balarƒma ateina £ m#s¤ namus
ir atri§a ver§elius, kurie puola ¨£sti karves ir nepalieka n¢ la§elio pieno.
Nu¢jusios mel¨ti karvi¤, turime gr£¨ti tu§"iomis puodyn¢mis. Kai K‚‰†!
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ir Balarƒm! £sp¢jame, kad taip nedaryt¤, Jie ima dailiai §ypsotis, ir mes
nieko negalime padaryti. Be to, kad ir kur mes sl¢ptume savo sviest! bei
jogurt!, j#s¤ K‚‰†a ir Balarƒma vis tiek suranda m#s¤ atsargas ir i§tu§-
tina jas Ä jiems tai did¨iausias malonumas. Kai u¨klumpame vagiant, Jie
at§auna: ÀKod¢l j#s kaltinate Mus vagyste? Nejaugi manote, kad M#s¤
namuose tr#ksta sviesto ar jogurto?$ Kartais pavogt! sviest!, jogurt! ir
pien! Jie i§dalina be¨d¨ion¢ms. Kai be¨d¨ion¢s priryja ir net ¨i#r¢ti £
¢dal! nebenori, j#s¤ berniukai dar ir pasi§aipo: ÀTasai sviestas, pienas ir
jogurtas niekam tik¡, j¤ net be¨d¨ion¢s ne¢da.$ Jie sudau¨o puodus ir
visur i§m¢to §ukes. K‚‰†a su Balarƒma suranda m#s¤ sviest!, jogurt! ir
pien!, laikomus netgi nuo§aliausiose ir tamsiausiose vietose, nes akinantis
spindesys, kur£ skleid¨ia J¤ brangenyb¢s ir papuo§alai, i§sklaido tams!.
Kai K‚‰†a ir Balarƒma pasl¢pt¤ jogurto ir sviesto neranda, Jie eina pas
m#s¤ ma¨ylius ir ¨naibo juos, kol tie pravirksta, o po to sprunka. Kai savo
sviesto ir jogurto atsargas pakabiname auk§tai palub¢je, ir vagiliai negali
pasiekti puod¤, tada Jie rop§"iasi vir§un, prikrov¡ ant piestos visoki¤ lent-
gali¤. O jeigu tai Jiems nepavyksta, tada pramu§a puoduose skyles. Tad
nuimkite nuo savo vaik¤ bent tuos brangius papuo§alus.$

Tai gird¢dama, Ya%odƒ atsak¢: ÀGerai, a§ nuimsiu nuo K‚‰†os visas
brangenybes, ir Jis tamsoje neatras pasl¢pto sviesto.$ Ta"iau gop¢s jai
paprie§taravo: ÀNe, ne, nedaryk taip. Kas i§ to, kad nuimsi nuo Jo brange-
nybes? Mes nesuprantame, kas tai per vaikai, ta"iau ne tik nuo J¤ papuo-
§al¤, bet ir nuo J¤ Pa"i¤ sklinda §vyt¢jimas, tod¢l Jie ir tamsoje visk!
mato.$ Tada motina Ya%odƒ patar¢: ÀPasl¢pkite savo sviest! ir pien! taip,
kad Jie neatrast¤.$ O gop¢s atsak¢: ÀMes taip ir darome, bet mums juk
reikia dar ir apie namus ruo§tis, o tie neklau¨ados suranda b#d¤ £l£sti
£ m#s¤ namus ir visk! pagadinti. Kartais, negal¢dami pavogti sviesto ar
jogurto, i§ pyk"io Jie pri§lapina ant §vari¤ grind¤ ar jas prispjaudo. Pa¨-
velk £ savo s#n¤, kaip Jis klausosi m#s¤ skund¤. I§tisas dienas Jie sukasi
apie m#s¤ namus, galvodami, kaip "ia pavogus sviesto ir jogurto, o dabar
§tai dedasi romiais ir klusniais vaikais. Tik pa¨velk £ Jo veid!.$ Po toki¤
¨od¨i¤ motina Ya%odƒ nusprend¢ berniuk! i§barti, ta"iau, pa¨velgusi £ Jo
gailias akis, nusi§ypsojo ir nieko nebesak¢.

Kit!syk, kai K‚‰†a ir Balarƒma ¨aid¢ su draugais, Balarƒma drauge su
kitais berniukais paskund¢ motinai Ya%odai, kad K‚‰†a valg¢ mol£. I§gir-
dusi tai, motina Ya%odƒ "iupo K‚‰†! u¨ rankos ir tar¢: ÀMielasis K‚‰†a,
kod¢l Tu pasisl¢p¡s valgei ¨em¡? ·tai pasig¢r¢k Ä Tavimi skund¨iasi visi
Tavo draugai ir Balarƒma.$ Nusigand¡s K‚‰†a atsak¢ motinai: ÀBrangioji
mama, Mano draugai ir vyresnysis brolis Balarƒma meluoja. A§ nevalgiau
jokio molio. ·iandien, be¨aid¨iant su vyresn¢liu Balarƒma, Jis ant Man¡s
supyko ir susimok¡s su kitais apskund¢ tau. Jie tai padar¢ nor¢dami, kad
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tu u¨pyktum ir nubaustum Mane. Jeigu manai, kad jie sako ties!, pa¨velk
£ Mano burn! ir pamatysi, valgiau mol£ ar ne.$ Motina sutiko: ÀNa gerai,
jeigu i§ties nevalgei molio, i§si¨iok.$

Motinai liepus, Auk§"iausiasis Dievo Asmuo K‚‰†a tuoj i§si¨iojo tarsi
paprastas vaikas, ir Jo burnyt¢je motina Ya%odƒ i§vydo vis! k#rinijos
didyb¡: kosmos!, pasklidus£ visomis kryptimis, kalnus, salas, vandenynus,
j#ras, planetas, or!, ugn£, m¢nul£ bei ¨vaig¨des. Ji mat¢ ne tik m¢nul£ bei
¨vaig¨des, bet ir visus k#riamuosius pradus Ä vanden£, dang¤, eterio struk-
t#r¤ platybes, visumin£ ego, jutim¤ padarinius bei jutim¤ valdov!, visus
pusdievius, jutim¤ objektus Ä kvap! bei gars! ir tris materialios gamtos
gu†as. Dar Jo burnyt¢je ji pamat¢ visas gyv!sias esybes, am¨in!j£ laik!,
materiali! ir dvasin¡ gamt!, veikl!, s!mon¡ ir £vairiausias begalin¢s k#ri-
nijos formas. Savo s#naus burnoje Ya%odƒ pamat¢ visa, ko reikia kosmi-
niam pasauliui sukurti. Ji pamat¢ ir pa"i! save, iman"i! K‚‰†! ant keli¤
ir duodan"i! Jam kr#t£. Nuo §io reginio Ya%od! ap¢m¢ pagarbi baim¢, ir
ji prad¢jo svarstyti, kas tai buvo Ä sapnas ar i§ ties¤ ka¨koks nepapras-
tas reginys. Ya%odƒ paman¢, kad ji arba miega, arba mato Auk§"iausiojo
Dievo Asmens iliuzin¢s galios ¨aism!. O gal ji pami§o, kad regi tokius
stebuklus. Po to jai §ov¢ £ galv!: ÀMatyt, mano vaikas turi ka¨koki! misti-
n¡ gali!, tod¢l ir i§vydau tok£ regin£, nuo kurio netekau ¨ado. Man der¢t¤
nusilenkti Auk§"iausiajam Dievo Asmeniui, kurio galia ver"ia manyti, kad
m#s¤ k#nas yra m#s¤ Àa§$ ir kad m#s¤ k#nui ka¨kas priklauso.$ Po to
ji tar¢: ÀLenkiuosi Tau, kurio iliuzin¢ energija ver"ia mane manyti, kad
Nanda Mahƒrƒja yra mano vyras, o K‚‰†a Ä s#nus, ir kad visas Nandos
Mahƒrƒjos turtas priklauso man, o piemenys bei piemen¢s yra mano val-
diniai. Visus §iuos klaidingus £sitikinimus gimdo Auk§"iausiojo Vie§paties
iliuzin¢s galios veikimas. Meld¨iuosi Tau, kad Tu visada mane globotum.$

Kol motina Ya%odƒ m!st¢ kaip tikras i§min"ius, Vie§pats K‚‰†a v¢l
paleido £ darb! Savo vidin¡ gali! Ä pa¨adino joje motini§k! meil¡. Motina
Ya%odƒ tuoj pat pamir§o visus filosofinius apm!stymus ir ¢m¢ galvoti
apie K‚‰†! kaip apie savo s#n¤. Motini§kos meil¢s pagauta, ji pasisodino
Vie§pat£ ant keli¤ ir paman¢: ÀK‚‰†a neperprantamas tiems, kurie m!sto
primityviais pa¨inimo b#dais. Ta"iau J£ galima pa¨inti gilinantis £ Upani‰a-
das, ÀVedƒnt!$, mistin¡ yog! bei sƒ…khyos filosofij!.$ Ir ji prad¢jo galvoti
apie Auk§"iausi!j£ Dievo Asmen£ kaip apie pa"ios pagimdyt! s#n¤.

Neabejotina, jog motina Ya%odƒ atliko daugyb¡ dorybing¤ darb¤, tod¢l
Absoliu"ioji Tiesa, Auk§"iausiasis Dievo Asmuo, apsirei§k¢ jos s#numi ir
"iulp¢ jos pien!. Nanda Mahƒrƒja v¢lgi atliko nema¨a gausi¤ aukojim¤
bei dorybing¤ darb¤, idant Vie§pats K‚‰†a tapt¤ jo s#numi ir pavadint¤
j£ t¢vu. Ta"iau nuostab! kelia tai, kad Vasudevai ir DevakŒ nebuvo lemta
patirti transcendentin¢s vaiki§k¤ K‚‰†os ¨aidim¤ palaimos, nors K‚‰†a
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ir buvo tikras j¤ s#nus. K‚‰†os vaikyst¢s ¨aidimus ir §iandien tebe§lovi-
na daugyb¢ i§min"i¤ bei §vent¤j¤, ta"iau Vasudevai ir DevakŒ Jo ¨aidi-
mais g¢r¢tis neteko. Kod¢l taip atsitiko, Mahƒrƒjai ParŒk‰itui paai§kino
'ukadeva Gosvƒmis.

Kai Vie§pats Brahmƒ liep¢ Dro†ai, geriausiajam i§ Vasu, ir jo ¨monai
Dharai gausinti palikuonis, jiedu papra§¢: ÀBrangusis t¢ve, suteik mums
savo palaiminim!.$ Ir Brahmƒ palaimino Dro†! ir Dhar!, kad ateityje, kai
jiedu v¢l gims §ioje visatoje, Auk§"iausiasis Vie§pats K‚‰†a Savo patrauk-
liu vaiko pavidalu visi§kai u¨valdys j¤ d¢mes£. Dro†os ir Dharos santykiai
su K‚‰†a tur¢s toki! gali!, kad kiekvienas, kuris i§girs apie K‚‰†os vai-
kyst¢s ¨aidimus su t¢vais, be vargo £veiks ne¨inojim!, d¢l kurio gimstama
ir mir§tama. Vie§pats Brahmƒ dovanojo tok£ palaiminim!, ir §tai V‚ndƒ-
vanoje Dro†a tapo Nanda Mahƒrƒja, o Dharƒ Ä motina Ya%oda, Nandos
Mahƒrƒjos ¨mona.

Taip Nanda Mahƒrƒja ir jo ¨mona, motina Ya%odƒ, subrandino tyr!
atsidavim! Auk§"iausiajam Dievo Asmeniui, kuris gim¢ j¤ s#numi. Visi
K‚‰†os palydovai Ä gop¢s bei piemenys irgi be ypating¤ pastang¤ i§siugd¢
meil¡ K‚‰†ai.

Vie§paties Brahmos palaiminimu, Vie§pats K‚‰†a kartu su visi§ka
ekspansija Balarƒma nu¨eng¢ £ ¨em¡. O kad V‚ndƒvanos gyventojai
patirt¤ dar didesn¡ transcendentin¡ palaim!, Jis aprei§k¢ Savo vaikyst¢s
¨aidimus.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti a§tunt!j£ ÀK‚‰†os%
skyri¤, pavadint! ÀVisatos pavidalo reg¢jimas%.
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DEVINTAS SKYRIUS

Motina Ya!odƒ suri§a
Vie§pat£ K‚‰†"

Kart!, matydama, kad tarnait¢ nesp¢ja ruo§tis apie namus, motina Ya"odƒ
nusprend¢ pati sumu§ti sviest!. Plu§dama ji dainavo apie K‚‰†os vaikyst¢s
¨aidimus, ir mintys apie s#n¤ teik¢ jai did¨iausi! d¨iaugsm!.

Ya"odƒ buvo stand¨iai suver¨usi sƒr£ ir smarkiai, abiem rankom mu§¢
sviest!. Jos rankos liet¢ kr#tis, ir d¢l kar§tos meil¢s s#nui i§ j¤ prad¢jo
la§¢ti pienas. Jai plu§ant, kliudydamos viena kit!, ant rank¤ skimb$iojo
apyrank¢s, lingavo kr#tys ir auskarai. Ya"odos veid! i§mu§¢ prakaito la-
§eliai ir £ visas puses pabiro jos galv! puo§¡ g¢li¤ ¨iedai. Tuo metu duryse,
kaip ma¨as vaikas, pasirod¢ Vie§pats K‚‰†a ir i§vydo §£ nuostab¤ regin£.
Jis buvo alkanas ir i§ meil¢s Savo motinai panoro, kad toji liaut¤si plakusi
sviest!. Vie§pats parod¢, kad pirmiausia ji tur¢t¤ pamaitinti J£, o tik tada
baigt¤ mu§ti sviest!.

Motina Ya"odƒ u¨sik¢l¢ vaik! ant keli¤ ir dav¢ Jam kr#t£. Kol K‚‰†a
$iulp¢ pien!, ji §ypsojosi, negal¢dama atsigro¨¢ti dailiu Jo veideliu. Stai-
ga ¢m¢ b¢gti ant krosnies pastatytas pienas. Skub¢dama j£ nukaisti, moti-
na Ya"odƒ paguld¢ K‚‰†! ir prib¢go prie krosnies. Paliktas vienas, K‚‰†a
taip supyko, kad Jo akys ir l#pos net paraudo. Jis sukando dantukus, su-
$iaup¢ l#pas ir, grieb¡s akmen£, sudau¨¢ puod! su sviestu. Pakabin¡s ran-
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ka sviesto, Jis nulindo £ nuo§al¤ kamp! ir, d¢damasis, jog verkia, ¢m¢ j£
valgyti.

Tuo metu, pa¨i#r¢jusi b¢gan$io pieno, motina Ya"odƒ gr£¨o prie svies-
to mu§tuv¢s ir pamat¢, kad puodas, kuriame buvo laikomas sviestui skir-
tas jogurtas, sudau¨ytas. Neradusi vaiko, ji nutar¢, kad puod! sudau¨¢
Jis. ÀGudruolis. Suk#l¢ puod! ir pasisl¢p¢, kad nenubaus$iau%, Ä paman¢
ji ir nusi§ypsojo. Visur apie§kojusi, gal¤ gale ji rado s#nel£ ant apvers-
tos didel¢s medin¢s piestos. I§ puodo, kuris buvo priri§tas prie lub¤, Jis
kabino sviest! ir §¢r¢ juo be¨d¨iones. K‚‰†a i§g!stingai dair¢si £ §alis, sup-
rasdamas, kad elgiasi negerai. I§vydusi, k! i§darin¢ja jos s#nus, Ya"odƒ
tylut¢liai pris¢lino Jam i§ nugaros. Ta$iau K‚‰†a tuoj pat pasteb¢jo j! su
ryk§te rankoje ir nieko nelauk¡s §oko ¨em¢n ir i§ baim¢s nuk#r¢. Motina
Ya"odƒ vaik¢si J£ po visus kampus, stengdamasi su$iupti Auk§$iausi!j£
Dievo Asmen£ Ä t!, prie kurio negali priart¢ti netgi J£ medituojantys didie-
ji yogai. Taigi Auk§$iausiasis Dievo Asmuo K‚‰†a Ä tas, kuris nepasie-
kiamas nei yogams, nei spekuliatyviems m!stytojams, apsirei§k¢ motinai
Ya"odai, didelei bhaktei, jos vaiku. Apk#niai, bet liauno liemens moti-
nai Ya"odai buvo nelengva pagauti greitakoj£ berniuk!. Ta$iau ji steng¢-
si kiek £manydama. Jos plaukai atsiri§o, o juose £segtos g¢l¢s pabiro ant
¨em¢s. Nors ir nuvargo persekiotoja, ta$iau gal¤ gale pavijo savo neklau-
¨ad! s#n¤ ir sugrieb¢ J£. Su$iuptas K‚‰†a vos nulaik¢ a§aras. Trindamas
kum§teliais akis, pary§kintas juodais da¨ais, Jis ¨velg¢ £ palinkusi! vir§ Jo
motin!, ir Jo akys ¢m¢ §okin¢ti i§ baim¢s. Motina Ya"odƒ suprato, kad
K‚‰†a nejuokais i§sigando, ir jau ruo§¢si J£ nuraminti.

Trok§dama savo vaikui gero labiau negu koks kitas ¨mogus, motina
Ya"odƒ paman¢: ÀJei vaikas labai bijos man¡s, ne¨inia, kas gali Jam
nutikti.% Ya"odƒ numet¢ ryk§t¡ ir nutar¢, kad u¨ bausm¡ ver$iau suri§
Jo rankas virve. Ji ne¨inojo, kad suri§ti Auk§$iausi!j£ Dievo Asmen£ ne£-
manoma. Motina Ya"odƒ man¢, kad K‚‰†a Ä jos ma¨asis s#nelis, ir n¢
ne£tar¢, jog §is vaikas Ä tasai, kuris neturi joki¤ rib¤. N¢ra nei Jo i§or¢s
ar vidaus, nei prad¨ios ar galo. Jis Ä beribis ir visur esantis. I§ ties¤ Jis
yra visas kosminis pasaulis. Ir vis d¢lto motinai Ya"odai K‚‰†a buvo jos
vaikas. Nors K‚‰†a jutimais nepasiekiamas, ji steng¢si priri§ti vaik! prie
medin¢s piestos. Ta$iau kai motina paband¢ J£ supan$ioti, pamat¢, kad
virv¢ per trumpa Ä tr#ko poros coli¤. Ya"odƒ namuose suie§kojo daugiau
virvi¤, ta$iau ir j¤ neu¨teko. Galiausiai ji surai§iojo visas virves, kokias tik
rado namie, ta$iau ir v¢l pritr#ko poros coli¤! Motina Ya"odƒ §ypsojosi,
j! ap¢m¢ did¨iul¢ nuostaba. Kaipgi gal¢jo §itaip b#ti?

Bandydama suri§ti s#n¤, motina Ya"odƒ baisiai nuvargo. J! i§pyl¢
prakaitas, nuo galvos nusirito g¢li¤ pyn¢. Matydamas sunk¤ motinos
tri#s!, Vie§pats K‚‰†a i§ u¨uojautos leidosi suri§amas. Motinos Ya"odos
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namuose K‚‰†a atliko ¨moni¤ vaiko vaidmen£ ir aprei§k¢ Savo nuosta-
biausias pramogas. Suprantama, niekas negali valdyti Auk§$iausiojo Dievo
Asmens. Tyras bhaktas pakl#sta Vie§paties lotoso p¢doms, o Vie§pats gali
j£ apginti arba nubausti. Ta$iau jam nevalia u¨mir§ti, kad yra priklausomas.
Savo ruo¨tu, atsiduodamas bhakto globai, Vie§pats jau$ia transcenden-
tin£ malonum!. Tok£ pavyzd£ parod¢ K‚‰†a, paklusdamas Savo motinai
Ya"odai.

K‚‰†a Ä Auk§$iausiasis, galintis dovanoti Savo bhaktams bet kok£ i§si-
vadavim!, ta$iau malon¢, kuri teko motinai Ya"odai, nepasiekiama nei
Vie§pa$iui Brahmai, nei Vie§pa$iui &ivai, nei s¢km¢s deivei.

Auk§$iausiojo Dievo Asmens, kuris ¨inomas kaip Ya"odos ir Nandos
Mahƒrƒjos s#nus, nepavyks tobulai pa¨inti nei yogams, nei spekuliaty-
viems m!stytojams. Ta$iau bhaktams Jis lengvai pasiekiamas. Yogai ir
spekuliatyvieji m!stytojai nesugeba suvokti, kad Jis yra auk§$iausias vis¤
malonum¤ §altinis.

Suri§usi s#n¤, motina Ya"odƒ ¢m¢ tvarkytis apie namus. O prie medi-
n¢s piestos priri§to K‚‰†os ¨vilgsnis pakrypo £ du netoliese augan$ius ar-
junos med¨ius. Didysis palaimos §altinis, Vie§pats &rŒ K‚‰†a, paman¢: ÀI§
prad¨i¤ motina Ya"odƒ paliko Mane, neleidusi so$iai atsigerti pieno, to-
d¢l A§ sudau¨iau jogurto puodyn¡, o po to su§¢riau sviest! be¨d¨ion¢ms.
Dabar ji priri§o Mane prie medin¢s piestos. Tod¢l i§kr¢siu jai dar didesn£
pok§t!.% Ir Jis suman¢ nuversti du did¨iulius arjunos med¨ius.

·ie arjunos med¨iai turi savo istorij!. Ankstesn£j£ gyvenim! jie buvo
¨mon¢s, Kuveros s#n#s, vardu Nalak#vara ir Ma†igrŒva. Laim¢, jie Vie§pa-
$iui krito £ ak£. Didysis i§min$ius Nƒrada juos prakeik¢, nor¢damas suteikti
did¨iausi! malon¡ Ä galimyb¡ pamatyti Vie§pat£ K‚‰†!. ·is prakeiksmas,
kuris i§ ties¤ buvo malon¢, teko jiems per u¨mar§um!, kur£ paskatino
apgirtimas. ·i istorija pasakojama kitame skyriuje.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti devint!j£ ÀK‚‰†os"
skyri¤, pavadint! ÀMotina Ya#odƒ suri§a Vie§pat£ K‚‰†!".
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DE·IMTAS SKYRIUS

Nalak!varos ir Ma†igrŒvos
i§gelb¢jimas

¶ia pasakojama istorija apie tai, kaip palaimingu did¨iojo i§min!iaus
Nƒrados noru Nalak"vara ir Ma†igrŒva buvo prakeikti ir K‚‰†a juos
i§vadavo.

Du galingi pusdieviai Nalak"vara ir Ma†igrŒva buvo pusdievi¤ i¨di-
ninko Kuveros Ä did¨io Vie§paties #ivos pasek¢jo Ä s"n"s. Vie§paties
#ivos malone, Kuvera vald¢ pasaki§kus materialius turtus. Turtuoli¤ s"n"s
da¨nai palinksta £ vyn$ ir moteris, ir Kuveros s"n"s nebuvo i§imtis. Kart$,
nor¢dami pasilinksminti, pusdieviai at¢jo £ Vie§paties #ivos sod$ Kailƒsos
apylink¢se ant MandƒkinŒ Gangos kranto. Kvepian!iame, pilname g¢li¤
sode jie g¢r¢ mid¤ ir klaus¢si malonaus gra¨i¤ mergeli¤ dainavimo. Ap-
svaig¡ broliai £brido £ Gang$, nus¢t$ lotoso ¨ied¤, ir i§dykavo vandenyje
su jaunomis mergel¢mis tarsi drambliai su savo patel¢mis.

Jiems vandenyje besismaginant, £ t$ viet$ nety!ia u¨klydo didysis i§min-
!ius Nƒrada. Jis pamat¢, kad pusdieviai Nalak"vara ir Ma†igrŒva jau visi§-
kai apgirto ir nebepa¨£sta jo. Jaunosios pusdievi¤ draug¢s buvo u¨ juos
blaivesn¢s. I§vydusios did£j£ i§min!i¤ Nƒrad$, jos susig¢do savo nuogumo
ir puol¢ rengtis. O apdujusiems pusdievio Kuveros s"nums buvo n¢ motais,
kad prie§ais juos stov¢jo i§min!ius Nƒrada, ir jie neprideng¢ savo nuogu-

69



mo. Matydamas, kaip ¨emai krito girtuokliaudami Kuveros s"n"s, Nƒrada
panoro jiems gero ir prakeik¢ juos, tuo parodydamas savo neprie¨astin¡
malon¡.

Didysis i§min!ius nuo§ird¨iai gail¢josi Kuveros s"n¤ ir tro§ko, kad jie
liaut¤si ie§koj¡ d¨iaugsm¤ svaigaluose bei linksmyb¢se su jaunomis merge-
l¢mis ir savo akimis i§vyst¤ Vie§pat£ K‚‰†$. Jis nutar¢ prakeikti pusdievius.
Pasak Nƒrados, potraukis materialiems malonumams kyla sustipr¢jus aist-
ros gu†os poveikiui. Materialiame pasaulyje ¨mog¤, gausiai apdovano-
t$ materialiais turtais, paprastai traukia trys dalykai Ä svaigalai, lytiniai
malonumai ir azartiniai ¨aidimai. Did¨iuodamiesi savo materialiais tur-
tais, turtuoliai praranda bet kok£ gailestingum$ Ä stato skerdyklas ir ¨udo
gyvulius. Jie mano es$ nemirtingi. Pamir§¡ gamtos d¢snius, §ie nei§man¢-
liai beproti§kai lepina savo k"n$. Jie u¨mir§ta, jog materialus k"nas Ä net
ir toks tobulas, kaip pusdievi¤, Ä ilgainiui pavirsta pelenais. O kol ¨mogus
gyvas, kad ir kok£ patraukl¤ k"n$ jis tur¢t¤, §iame k"ne t¢ra i§matos, §la-
pimas ir £vairiausi¤ kirm¢li¤ knib¨d¢lynas. Pavyd¢dami kitiems ¨mon¢ms
ir skriausdami juos, materialistai negali suvokti svarbiausiojo gyvenimo
tikslo, o jo nesuvokdami, kit$ gyvenim$ jie da¨niausiai degraduoja ir pati-
ria pragaro kan!ias. Laikydami save k"nais, §ie paikuoliai nevengia £vai-
riausi¤ nuod¢mi¤ ir net nesusim$sto, ar j¤ k"nas i§ties yra j¤ nuosavyb¢.
Sako, k"nas yra to, kas j£ maitina. Jei taip, tai k"nas priklauso ne pa!iam
¨mogui, o §eimininkui, kuriam ¨mogus tarnauja. Vergvaldys rei§kia teises
£ savo verg¤ k"nus, nes juos maitina. Kita vertus, kam priklauso k"nas Ä
t¢vui, davusiam s¢kl$, ar motinai, kuri i§ne§iojo vaik$ savo £s!iose?

Nei§man¢liai £vairiai nusideda, nes material¤ k"n$ klaidingai tapatina
su siela. Ta!iau pasistenkime suprasti, kam k"nas priklauso. Kvailys ¨udo
gyvulius, kad pamaitint¤ savo k"n$, ta!iau nesusim$sto, kam priklauso
jo k"nas Ä jam pa!iam, jo t¢vui, motinai ar seneliams i§ motinos pus¢s.
Kit$syk t¢vas i§leid¨ia savo dukr$ u¨ vyro su s$lyga, kad £s"nys dukters
vaik$. Atsitinka ir taip, kad silpnesniojo k"nas atitenka stipresniam, tam,
kuris priver!ia j£ tarnauti. Kartais vergo k"nas su visomis nuosavyb¢s tei-
s¢mis yra parduodamas kitam §eimininkui. Gal¤ gale gyvenimui pasibai-
gus k"n$ pasiima ugnis, ir jis virsta pelenais, arba yra i§metamas £ gatv¡,
kur j£ sudoroja §unys ir maitvanagiai.

Kartais, norint i§maitinti k"n$, daromos nuod¢m¢s, ta!iau, prie§ da-
rant tokias nuod¢mes, reikia i§siai§kinti, kam §is k"nas priklauso. K"nas
gimsta i§ materialios gamtos ir po tam tikro laiko joje i§tirpsta. Taigi ga-
lima daryti i§vad$, kad k"nas priklauso materialiai gamtai. Nemanykime,
kad k"nas priklauso mums, Ä tai klaida. Tad kam gi ¨udyti Ä juk ¨udo-
me stengdamiesi i§saugoti tai, kas mums vis tiek nepriklauso? Ar tam, kad
i§maitintume k"n$, b"tina ¨udyti nekaltus gyvulius?
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Kai ¨mog¤ apakina tu§!ias did¨iavimasis turtais, jis nepaiso joki¤ do-
rovini¤ pamokym¤ Ä jam ter"pi vynas, moterys ir gyvuli¤ ¨udymas. Tai-
gi da¨nai neturtingo ¨mogaus pad¢tis geresn¢, nes vargingieji nei§skiria
sav¡s i§ kit¤. Paprastai varg§as nenori skaudinti kit¤, nes savo kailiu yra
patyr¡s skausm$. Tod¢l didysis i§min!ius Nƒrada, matydamas, kad pusdie-
viai Nalak"vara ir Ma†igrŒva apakinti puikyb¢s, nutar¢ pasi¤sti juos ten,
kur neb"t¤ joki¤ turt¤.

¸mogus, £sivar¡s rak§t£, to niekam nelink¢s; jautrios §irdies varg§as ne-
link¢s kitam vargo. Turtuolis, kil¡s i§ varg§¤, da¨niausiai £ gyvenimo pabai-
g$ £kuria labdaring$ £staig$, kad pad¢t¤ kitiems betur!iams. ¸od¨iu, gai-
lestingas varg§as labiau atjau!ia kit¤ vargus ir b¢das. Beturtis retai kada
keliasi £ puikyb¡, j£ re!iau apakina aistros. Paprastai jis pasitenkina tuo,
k$ gauna per Vie§paties malon¡.

Gyventi vargingai rei§kia askez¡. Tad Ved¤ kult"ros brƒhma†ai pap-
rastai stengiasi gyventi skurde, kad i§vengt¤ tu§!io did¨iavimosi, kur£
sukelia materialus turtas. Materialaus klest¢jimo pagimdytas i§didumas Ä
didel¢ kli"tis dvasinio i§sivadavimo kelyje. Skurd¨iui negresia nutukti,
nes jis neturi galimyb¢s be saiko valgyti. Tad ir jo jausmai ne£audrinti. O
susitvard¡s ¨mogus nelink¡s ir £ prievart$.

Kitas neturto privalumas tas, kad §ventas ¨mogus nesivar¨o u¨sukti
£ varg§o namus, taigi varg§ui prieinamas bendravimas su §ventuoju. O
tur!ius £ savo namus £sileid¨ia ne kiekvien$, tad §ventajam kelias £ jo
namus u¨daras. Pagal Ved¤ tradicij$, §venti ¨mon¢s tampa elgetomis,
nes, pra§ydami i§maldos, jie gali pasibelsti £ kiekvieno §eimos ¨mogaus
duris. O ¨mon¢ms, kurie per §eimos r"pes!ius da¨niausiai u¨mir§ta apie
dvasin£ tobul¢jim$, bendravimas su §ventais ¨mon¢mis yra ypa! naudin-
gas. Bendraujant su §ventuoju, varg§ui atsiranda galimyb¢ i§sivaduoti.
Ko verti tie ¨mon¢s, kurie did¨iuojasi savo materialiais turtais ir sk¡sta
puikyb¢je, jei negali bendrauti su §ventaisiais ir Auk§!iausiojo Dievo
Asmens atsidavusiais pasek¢jais?

Taigi didysis i§min!ius Nƒrada nutar¢, kad jo pareiga Ä sukurti §iems
pusdieviams tokias aplinkybes, kuriomis jie negal¢t¤ tu§!iai did¨iuotis
materialiais turtais. Jausdamas gailest£, Nƒrada nor¢jo i§traukti juos i§
nuod¢mingo gyvenimo. Jie buvo patek¡ £ tamsos gu†os vald¨i$, tod¢l
nepaj¢g¢ valdyti jausm¤ ir tegalvojo apie lytinius d¨iaugsmus. I§traukti
juos i§ tos pasibais¢tinos b"kl¢s buvo §vento ¨mogaus, tokio, kaip Nƒrada,
pareiga. Gyvuliai nesuvokia savo nuogumo. Ta!iau Kuvera Ä j¤ t¢vas buvo
pusdievi¤ i¨dininkas, svarbias pareigas einantis asmuo. O jo s"n"s elg¢si
kaip tikri gyvuliai ir apgirt¡ tiek prarado atsakomyb¢s jausm$, kad net
nesuvok¢, jog yra nuogi. I§aukl¢ti ¨mon¢s tur¢t¤ dengti k"n$ ¨emiau
juosmens. Tai pamir§us, gresia nuopuolis. Tad Nƒrada nutar¢, kad geriau-
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sia bausm¢ bus paversti juos nejudriomis gyvosiomis esyb¢mis Ä med-
¨iais. Gamtos d¢sniai neleid¨ia med¨iams jud¢ti. Nors med¨i¤ s$mon¡
temdo nei§manymo gu†a, jie negali niekam padaryti bloga. Didysis i§min-
!ius Nƒrada man¢, jog paverstiems med¨iais pusdieviams pravartu palik-
ti atmint£, kad jie ¨inot¤, u¨ k$ skirta §ioji bausm¢. Pakeitusi k"n$,
gyvoji b"tyb¢ da¨niausiai u¨mir§ta ankstesn£j£ gyvenim$, ta!iau ypatin-
gais atvejais Vie§paties malone atmintis paliekama Ä kaip tai atsitiko
Nalak"varai bei Ma†igrŒvai.

Taigi i§min!ius Nƒrada nusprend¢, kad abu pusdieviai §imt$ met¤ pus-
dievi¤ laiku tur¢s b"ti med¨iais, o po §imto met¤ neprie¨astine Auk§-
!iausiojo Dievo Asmens malone jiems teks laim¢ savo akimis i§vysti Pat£
Auk§!iausi$j£ Dievo Asmen£. Taip jie atgausi$ savo auk§t$ pad¢t£ Ä v¢l
tapsi$ pusdieviais ir did¨iais Vie§paties bhaktais.

Tai pasak¡s, didysis i§min!ius Nƒrada gr£¨o £ savo buvein¡ Nƒrƒya†ƒ&-
ram$, o pusdieviai virto med¨iais dvyniais, vadinamais arjuna. Neprie¨as-
tine Nƒrados malone pusdieviai i§augo Nandos Mahƒrƒjos kieme ir gavo
nepaprast$ galimyb¡ i§ arti reg¢ti Vie§pat£ K‚‰†$.

Ma¨asis K‚‰†a, nors buvo priri§tas prie medin¢s piestos, i§ l¢to nur¢p-
liojo prie med¨i¤ dvyni¤, kad £vykdyt¤ Savo did¨io bhakto Nƒrados pra-
na§yst¡. Vie§pats K‚‰†a ¨inojo, kad Nƒrada Ä didis bhaktas, o arjunos me-
d¨iai dvyniai, kurie stov¢jo prie§ais J£, Ä Kuveros s"n"s. ÀAt¢jo laikas
£vykdyti Mano did¨io bhakto Nƒrados ¨od¨ius', Ä paman¢ Jis ir ¨eng¢
pro med¨i¤ tarp$. Pats K‚‰†a lengvai pralindo, ta!iau didel¢ medin¢ piesta
tarp med¨i¤ £strigo. Tada Vie§pats K‚‰†a £sir¡¨¡s stipriai truktel¢jo piest$,
prie kurios buvo priri§tas, ir abu med¨iai su visa lapija triok§¢dami nuvir-
to ¨em¢n. I§ nuvirtusi¤ med¨i¤ i§kilo dvi nepaprastos, §vytin!ios it lieps-
na b"tyb¢s. Joms pasirod¨ius, viskas aplink nu§vito. Tyrosios b"tyb¢s pri-
siartino prie Vie§paties K‚‰†os, nusilenk¢ ir, i§reik§damos savo pagarb$,
kreip¢si £ J£ malda:

ÀBrangusis Vie§patie K‚‰†a, Tu Ä pirminis Dievo Asmuo, vis¤ misti-
ni¤ j¢g¤ valdovas. Mokyti brƒhma†ai puikiai ¨ino, kad kosminis pasaulis,
kur£ mes matome, gimsta i§ Tavo gali¤, kurios tai akivaizd¨iai pasirei§kia,
tai b"na nei§reik§tos. Tu Ä pirmin¢ prie¨astis, suteikianti gyvosioms b"ty-
b¢ms gyvyb¡, k"n$ ir jutimus. Tu Ä am¨inasis Dievas, Vie§pats Vi‰†u,
visa apr¢piantis, nemirtingas b"ties valdovas. Tu Ä pirmapradis §altinis
kosminio pasaulio, kuris juda valdomas trij¤ materialios gamtos gu†¤ Ä
doryb¢s, aistros ir nei§manymo. Kaip Supersiela, Tu gyveni vis¤ r"§i¤
gyvosiose b"tyb¢se ir ¨inai, kas dedasi j¤ k"nuose bei protuose. Tod¢l
Tu Ä auk§!iausias valdovas, kurio valioje vis¤ gyv¤j¤ b"tybi¤ poelgiai. Ir
nors Tu £eini £ visus materialios gamtos gu†¤ valdomus rei§kinius, Tau
Pa!iam §ios suter§tosios ypatyb¢s nedaro jokios £takos. Niekas negali sup-
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rasti Tavo transcendentini¤ ypatybi¤, b"damas materialios gamtos gu†¤
vald¨ioje, o transcendentin¢s Tavo ypatyb¢s egzistavo dar prie§ pasau-
lio prad¨i$. Tod¢l Tave vadina Auk§!iausiuoju Brahmanu, kur£ am¨inai
§lovina Jo vidin¢s galios. Materialiame pasaulyje Tave galima pa¨inti tik
per £vairias inkarnacijas. Nors Tu £gyji tam tikrus k"nus, jie n¢ra mate-
rialios k"rinijos dalis. ·ie k"nai visada kupini transcendentini¤ gali¤ Ä
begalinio turto, j¢gos, gro¨io, §lov¢s, i§minties ir atsi¨ad¢jimo. Mate-
rialiame pasaulyje k"nas skiriasi nuo §eimininko, ta!iau Tu apsirei§ki
pirminiu dvasiniu k"nu, tod¢l §ie skirtumai Tau negalioja. Tau nu¨en-
gus, nepaprasti Tavo ¨ygiai byloja apie tai, kad Tu Ä Auk§!iausiasis
Dievo Asmuo. Niekas materialiame pasaulyje nepaj¢gia nuveikti toki¤
ant¨mogi§k¤ darb¤. Tu, Auk§!iausiasis Dievo Asmuo, nu¨engei su viso-
mis visi§komis ekspansijomis ir ne§i gyvosioms b"tyb¢ms gyvyb¡, mirt£ bei
i§sivadavim$. Tu kiekvienam gali suteikti bet kur£ palaiminim$. O Vie§pa-
tie! O laim¢s ir g¢rio §altini, su did¨iausia pagarba lenkiam¢s Tau. Tu Ä
visa apr¢piantis Auk§!iausiasis Dievo Asmuo, ramyb¢s versm¢ ir vis¤
svarbiausias i§ karaliaus Yadu gimin¢s. O Vie§patie, m"s¤ t¢vas pusdievis
Kuvera Ä Tavo tarnas. Tavo tarnas ir didysis i§min!ius Nƒrada. Tai j¤
malone mes galime reg¢ti Tave. Leisk mums nuolat su transcendenti-
ne meile Tau tarnauti, Tave §lovinti ir klausytis pasakojim¤ apie Tavo
transcendentinius darbus. Tegul m"s¤ rankos ir kitos k"no dalys visad
tarnauja Tau, tegul m"s¤ mintys nuolat krypsta £ Tavo lotoso p¢das,
o m"s¤ galvos tesilenkia visa apr¢pian!iajam Tavo ·viesyb¢s visatos
pavidalui.'

Kai pusdieviai Nalak"vara ir Ma†igrŒva pabaig¢ savo maldas, ma¨a-
sis Vie§pats K‚‰†a, Gokulos §eimininkas bei valdovas, Ya&odos priri§tas
prie medin¢s piestos, nusi§ypsojo ir tar¢: ÀA§ ¨inau, kad j"s patyr¢te
neprie¨astin¡ Mano didelio bhakto Ä i§min!iaus Nƒrados malon¡. Jis
i§gelb¢jo jus nuo pasibjaur¢tino did¨iavimosi dailia i§vaizda ir nepapras-
tais turtais, kuriuos j"s gavote, gim¡ pusdievi¤ §eimoje. Jeigu ne jis, j"s
gal¢jote nusiristi £ pragar$ ir did¨iai kent¢ti. Man ¨inoma, kaip viskas
nutiko. Jis ne tik prakeik¢ jus, bet ir suteik¢ nuostabi$ galimyb¡ j£ pama-
tyti, Ä taigi jums nepaprastai pasisek¢. Jeigu siela, netgi ir atsitiktinai, savo
akimis pamato tok£ did£ ir §vent$ ¨mog¤, kaip Nƒrada, Ä visada rom¤
ir visiems gailesting$, Ä ji nedelsdama i§sivaduoja i§ s$lygoto gyvenimo.
Tai tolygu patekti £ ry§ki$ saul¢s §vies$, kurioje niekas netemdo m"s¤
¨vilgsnio. Taigi, Nalak"vara ir Ma†igrŒva, dabar j"s¤ gyvenimas £gavo
prasm¡, nes patyr¢te ekstatin¡ meil¡ Man. Daugiau j"s negimsite mate-
rialiame pasaulyje. O dabar gr£¨kite £ t¢vo buvein¡ dangaus planetoje,
gyvenkite atsidavimo tarnyst¢s dvasia, ir dar §£ gyvenim$ j"s patirsite
i§sivadavim$.'
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Po to pusdieviai ap¢jo aplink Vie§pat£ daug kart¤, daugsyk Jam
nusilenk¢ ir pasitrauk¢. O Vie§pats liko vienas, priri§tas prie piestos.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti de§imt!j£ ÀK‚‰†os"
skyri¤, pavadint! ÀNalak#varos ir Ma†igrŒvos i§gelb¢jimas".
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VIENUOLIKTAS SKYRIUS

Demon¤ Vatsƒsuros ir
Bakƒsuros mirtis

Kai arjunos med¨iai dvyniai nuvirto ant ¨em¢s su tokiu griausmu, kad,
rod¢s, trenk¢ ¨aibas, £ £vykio viet! nedelsdami sub¢go visi Gokulos gyven-
tojai, o su jais atskub¢jo ir Nanda Mahƒrƒja. Jie labai steb¢josi, jog nei i§
§io, nei i§ to nuvirto du med¨iai mil¨inai. Gokulos gyventojai suko galvas,
nesuprasdami, kaip tai paai§kinti. Pamat¡ prie medin¢s piestos Ya"odos
virv¢mis prirai§iot! ma¨yl£ K‚‰†!, jie paman¢, kad tai b#si!s kurio nors
demono darbas. Kas dar gal¢j¡s tai padaryti? Ir jie did¨iai susir#pino, kad
ma¨ajam K‚‰†ai nuolat nutinka tokie keisti nuotykiai. Taip vyresniesiems
piemenims besvarstant, netoliese ¨aid¡ vaikai papasakojo, kad med¨ius
nuvert¢ K‚‰†a, tempdamas paskui save medin¡ piest!, prie kurios buvo
priri§tas. ÀK‚‰†a tarp med¨i¤ pralindo, Ä ai§kino jie, Ä o piesta ¢m¢ ir £st-
rigo. Jis truktel¢jo virv¡, ir med¨iai nuvirto. I§ nugriuvusi¤ med¨i¤ pakilo
dvi akinamai §vytin$ios b#tyb¢s ir ¢m¢ su Juo kalb¢tis.%

Dauguma piemen¤ nepatik¢jo vaik¤ ¨od¨iais. Jie negal¢jo £sivaizduoti,
jog tai apskritai £manoma. Ta$iau atsirado ir toki¤, kurie patik¢jo jais ir
tar¢ Nandai Mahƒrƒjai: ÀTavo s#nus Ä ne toks, kaip kiti vaikai. Galb#t
tai Jo darbas.% Klausydamasis, kaip piemenys kalba apie nepaprastas s#-
naus galias, Nanda Mahƒrƒja §ypsojosi. Jis pri¢jo ar$iau ir atri§o virv¡, i§-

75



laisvindamas stebukling!j£ s#n¤. Tada vyresniosios gop¢s tuoj pat pa¢m¢
K‚‰†! ant rank¤, nune§¢ £ Jo namus ir, pliauk§¢damos delnais, gyr¢ nuos-
tabius §io vaiko darbus. K‚‰†a kartu su jomis plojo delniukais, tarsi i§ties
b#t¤ paprastas berniukas. Auk§$iausiasis Vie§pats K‚‰†a visi§kai pakluso
gopi¤ valiai ir it l¢l¢ ¢m¢ dainuoti ir §okti j¤ rankose.

Kartais motina Ya"odƒ pra§ydavo K‚‰†os atne§ti jai medin£ suolel£. Nors
suolas b#davo per sunkus, ta$iau K‚‰†a £sigudrindavo j£ atvilkti. Kit!-
syk, kai garbindamas Nƒrƒya†! t¢vas pra§ydavo K‚‰†os atne§ti medinius
sandalus, K‚‰†a u¨sikeldavo juos ant galvos ir sunkiai ne§davo. Papra§y-
tas pakelti daikt!, kuris b#davo per sunkus, Jis imdavo sk¢s$ioti ranko-
mis. Kiekviena diena, kiekviena akimirka su K‚‰†a t¢vams teik¢ did¨iau-
si! d¨iaugsm!. Vie§pats aprei§k¢ V‚ndƒvanos gyventojams Savo vaiki§kus
darbus, nor¢damas parodyti didiesiems i§min$iams bei filosofams, ie§kan-
tiems Absoliu$iosios Tiesos, kaip Auk§$iausioji Absoliu$ioji Tiesa, Dievo
Asmuo, pakl#sta Savo tyr¤ bhakt¤ norams.

Kart! prie Nandos Mahƒrƒjos nam¤ at¢jo vaisi¤ pardav¢ja. I§gird¡s jos
gars¤ kvietim!: ÀKas nori vaisi¤, ateikite $ia!%, ma¨asis K‚‰†a suspaud¢
delniukuose saujel¡ gr#d¤ ir nuskub¢jo keisti juos £ vaisius. Tais laikais
prekyba vyko mainais, ir K‚‰†a, ko gero, mat¡s, kaip t¢vai kei$ia vaisius
ir kitas prekes, juos m¢gd¨iojo. Ta$iau Jo delniukai buvo labai ma¨i, ir Jis
nemok¢jo tvirtai j¤ sugniau¨ti, tad gr#dai biro ant ¨em¢s. Vaisi¤ pardav¢-
ja tai mat¢ ir, Vie§paties gro¨io paker¢ta, prid¢jo Jam piln! gl¢b£ vaisi¤,
tepa¢musi kelis gr#delius, kurie liko delniukuose. O kai ji pa¨velg¢ £ savo
pintin¡, pintin¢ buvo pilna visoki¤ brangenybi¤. Vie§pats ne§yk§ti joki¤
maloni¤. Duodami Vie§pa$iui k! nors, ne prarandame, o laimime milijon!
kart¤.

Syk£ Vie§pats K‚‰†a, arjunos med¨i¤ dvyni¤ i§gelb¢tojas, ¨aid¢ su
Balarƒma ir kitais vaikais ant Yamunos kranto. Art¢jo vidurdienis, ir
Rohi†Œ, Balarƒmos motina, at¢jo kviesti j¤ namo. Ta$iau K‚‰†a ir Bala-
rƒma taip £sitrauk¢ £ ¨aidimus su draugais, kad visi§kai nenor¢jo namo.
Jie nekreip¢ d¢mesio £ pra§ym! ir ¨aid¢ Sau toliau. Negal¢dama J¤
prisikviesti, Rohi†Œ gr£¨o namo ir i§siunt¢ motin! Ya"od!. Ya"odƒ taip
myl¢jo savo s#n¤, kad vos i§¢jo Jo kviesti, jos kr#tys pritvinko pieno. Ji
garsiai §#ktel¢jo: ÀMielas vaikeli, gr£¨k namo. Jau sen¤ seniausiai piet¤
metas.% Ir prid#r¢: ÀBrangusis K‚‰†a, mano mielas lotosaaki s#nau, ateik
gerti mano pieno. Tu jau pa¨aidei ir tikriausiai esi labai alkanas. Turb#t
pavargai taip ilgai be¨aisdamas, mielas mano ma¨yli.% Paskui ji kreip¢si
£ Balarƒm!: ÀMielas vaike, §eimos puo§mena, tu$tuojau gr£¨k su jaun¢-
liu K‚‰†a namo. J#s ¨aid¨iate nuo pat ryto ir, ko gero, visai nusilakst¢-
te. Gr£¨kite pavalgyti. T¢tis Nandarƒja laukia J#s¤. Jis alkanas, tad eikite
namo, kad ir jis gal¢t¤ papietauti.%

VIENUOLIKTAS SKYRIUS

76



Kai tik K‚‰†a ir Balarƒma i§girdo, kad Nanda Mahƒrƒja laukia J¤
neprad¢damas valgyti, tuoj pat suskubo namo. O ¨aidimo draugai ¢m¢
sk¤stis: ÀK‚‰†a visada i§eina pa$iame ¨aidimo £kar§tyje. Kit! kart! Jo
nei§leisime.%

Ir jie pagrasino daugiau su Juo nebe¨aisi!. K‚‰†a i§sigando ir, u¨uot ¢j¡s
namo, v¢l gr£¨o pas draugus. Tada motina Ya"odƒ i§bar¢ vaikus ir tar¢
K‚‰†ai: ÀBrangus K‚‰†a, Tu kaip gatv¢s valkata! Ar neturi nam¤? Pra§au
gr£¨ti! Pa¨velk, kaip Tu i§simurzinai, ¨aisdamas nuo pat ankstyvo ryto! Eik
namo Ä Tau reikia i§simaudyti. Be to, §iandien Tavo gimimo diena, ir Tu
turi gr£¨ti namo, kad i§dalintum brƒhma†ams karves. Argi nematai, kaip
dailiai papuo§¢ mamos Tavo draugus? Ir Tave reikia nuprausti, gra¨iai
aprengti ir padabinti papuo§alais. Tad eik namo, i§simaudyk, pasipuo§k,
o tada v¢l gal¢si ¨aisti.%

Taip motina Ya"odƒ kviet¢ namo Vie§pat£ K‚‰†! ir Balarƒm! Ä tuos,
kuriems lenkiasi didieji pusdieviai Vie§pats Brahmƒ ir Vie§pats &iva.
Motinai Ya"odai Vie§pats K‚‰†a ir Balarƒma tebuvo jos vaikai.

Kai motinos Ya"odos s#n#s K‚‰†a ir Balarƒma gr£¨o namo, ji §variai
Juos i§maud¢, apreng¢ ir i§puo§¢. Paskui sukviet¢ brƒhma†us ir K‚‰†os
gimimo dienos proga savo vaik¤ rankomis i§dalino jiems daugyb¡ karvi¤.
·tai taip buvo §ven$iama K‚‰†os gimimo diena.

Kart!, po K‚‰†os gimtadienio i§kilmi¤, susirinko drauge vyresnieji pie-
menys, kuriems vadovavo Nanda Mahƒrƒja. Jie tar¢si, kaip padaryti gal!
nelaim¢ms, kurias Mahƒvane kelia demonai. Susirinkime dalyvavo Nandos
Mahƒrƒjos brolis Upananda. Jis gars¢jo kaip mokytas ir patyr¡s ¨mogus
ir link¢jo K‚‰†ai bei Balarƒmai gero. Upananda, kaip vienas i§ vyresni¤j¤,
kreip¢si £ susirinkusius: ÀBrang#s bi$iuliai! Mums reikia keltis £ kit! viet!,
nes £ Gokul! kiekvien! dien! braunasi did¨iuliai demonai ir drums$ia
m#s¤ ramyb¡, o ypa$ jie taikosi nu¨udyti m#s¤ ma¨ylius. Prisiminkime,
kaip P#tanƒ at¢jo nugalabyti K‚‰†!. Tik per Vie§paties Hari malon¡ Jis
i§tr#ko i§ baisios raganos nag¤. Po to K‚‰†! buvo nutv¢r¡s demonas viesu-
las, kuris pakilo auk§tai £ padanges, ir tik Vie§paties Hari malone K‚‰†a
liko gyvas ir sveikas, o demonas krito ant akmen¤ ir u¨simu§¢. Visai
neseniai berniukas ¨aid¢ tarp dviej¤ med¨i¤ tuo metu, kai jie gr¢smingai
nugriuvo, nors ir nesu¨eid¢ Jo. Vie§pats Hari ir §£kart Jam pad¢jo. 'si-
vaizduokite, kokia b#t¤ i§tikus nelaim¢, jeigu J£ ar kit! ten ¨aidus£ vaik!
b#t¤ prispaud¡ virstantys med¨iai! Tai turint galvoje, negalima nesutikti,
jog gyventi $ia darosi nebesaugu. Vykime kitur. Nuo £vairi¤ nelaimi¤ mus
gelb¢jo Vie§paties Hari malon¢. Ir vis d¢lto b#kime atsarg#s ir paliki-
me Gokul!. 'sikurkime ten, kur niekas netrikdys m#s¤ ramaus gyvenimo.
A§ manau, kad mums reik¢t¤ keltis £ V‚ndƒvanos mi§k!, kuriame daug
§vie¨ios ¨ol¢s ir ¨aliuoja £vair#s augalai. Ten b#t¤ puiki ganykla m#s¤
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karv¢ms, o mes patys ir m#s¤ §eimos Ä gop¢s bei vaikai Ä gyventume
ramyb¢je. Prie V‚ndƒvanos st#kso nepaprasto gro¨io Govardhanos kalva,
ten auga tanki ¨ol¢ ir yra u¨tektinai pa§aro gyvuliams, taigi pragyventume
nesunkiai. Tad si#ly$iau nedelsiant vykti £ t! puiki! viet!, nes ilgiau gai§ti
neverta. Jei sutinkate, ruo§kime ve¨imus, veskime karves ir kelion¢n.%

I§klaus¡ Upanand!, piemenys nedelsdami sutiko: ÀGrei$iau ruo§kim¢s
kelion¢n.% Po to visi sukrov¢ £ ve¨imus nam¤ turt! bei £vairiausius rakan-
dus ir pasiruo§¢ keliauti £ V‚ndƒvan!. Kaimo senukai, moterys ir vaikai
buvo susodinti £ ve¨imus, o lankais ir str¢l¢mis apsiginklav¡ vyrai pasiruo§¢
lyd¢ti vilkstin¡. Karv¢s, jau$iai ir ver§iukai b¢go prie§ais, ginkluoti vyrai
apsupo kaimenes ir ¢m¢ p#sti ragus bei trimitus. Vilkstin¢ triuk§mingai
pajud¢jo V‚ndƒvanos link.

Kas gali apsakyti Vrajos mergeli¤ gro¨£? Jos s¢d¢jo ve¨imuose, pasipuo-
§usios brangiais sƒriais ir pasidabinusios puikiais papuo§alais. Kaip visada
gop¢s ¢m¢ dainuoti apie ma¨ojo K‚‰†os ¨aidimus. Motinos Ya"odƒ ir Ro-
hi†Œ va¨iavo atskirais ve¨imais, o K‚‰†a ir Balarƒma s¢d¢jo joms ant keli¤.
Pakeliui Rohi†Œ ir Ya"odƒ kalb¢josi su savo vaikais, K‚‰†a ir Balarƒma, ir
laimingos spind¢jo nepaprastu gro¨iu.

·itaip vilkstin¢ pasiek¢ V‚ndƒvan!, kur gyvenimas am¨inas, kupinas ra-
myb¢s ir laim¢s. Ve¨imai apsuko V‚ndƒvan! ir i§sirikiavo vienas paskui
kit!. Pasig¢r¢j¡ puikiu vaizdu Ä Govardhanos kalva, st#ksan$ia ant Ya-
munos kranto, keliautojai prad¢jo statytis b#stus. Bendraam¨iai laik¢si
kartu, vaikai kalb¢josi su t¢vais. Visi V‚ndƒvanos gyventojai buvo labai
laimingi.

K‚‰†ai ir Balarƒmai buvo patik¢ta ganyti ver§elius. Svarbiausia pieme-
nukams Ä saugoti ma¨iausiuosius i§ j¤. Ganyti ver§elius berniukai mo-
komi nuo pat vaikyst¢s. Kartu su kitais piemenukais K‚‰†a ir Balarƒma
gindavo ver§elius £ ganyklas ir ¨aisdavo su draugais. Ganydami ver§elius,
broliai kartais grodavo fleitomis, kartais spard¢ ƒmalakŒ ir belo vaisius
kaip kamuol£ arba §okdavo, skimb$iodami varpeliais, kurie buvo pari§ti
Jiems ant kulk§ni¤. Kartais, apsigaub¡ antklod¢mis, vaikai ¨aid¢ karves
bei jau$ius. Taip pramogavo K‚‰†a ir Balarƒma. Broliai da¨nai m¢gd¨io-
davo jau$i¤ ir karvi¤ mykim!, ¨aid¢ Àbuli¤ kautynes% ar klykavo tarsi
pauk§$iai ir £vair#s gyv#nai. ·itaip K‚‰†a ir Balarƒma linksmai leido Savo
vaikyst¢s dienas tarsi paprasti ¨em¢s vaikai.

Kart!, K‚‰†ai ir Balarƒmai be¨aid¨iant prie Yamunos, jos pakrant¢je
pasirod¢ ver§eliu pasivert¡s demonas Vatsƒsura, ketindamas Juos nu¨u-
dyti. Ver§elio i§vaizdos demonas tuoj pat £simai§¢ tarp kit¤ ver§eli¤. Ta-
$iau K‚‰†a i§kart j£ pasteb¢jo ir tuojau prane§¢ Balarƒmai, kad £ kaimen¡
£siver¨¢ demonas. Abu broliai ¢m¢ j£ sekti ir prislinko ar$iau. Tada K‚‰†a
grieb¢ j£ u¨ u¨pakalini¤ koj¤ bei uodegos, smarkiai £suko ir svied¢ £ med£.
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Demonas i§leido paskutin£ kvap! ir nuo med¨io vir§#n¢s negyvas nukri-
to ¨em¢n. Visi K‚‰†os draugai puol¢ J£ sveikinti: À·aunuolis, §aunuolis!%,
o su¨av¢ti pusdieviai i§ dangaus prad¢jo barstyti g¢les. Taip V‚ndƒvanos
piemenukai Ä k#rinijos saugotojai K‚‰†a ir Balarƒma Ä kiekvien! ryt!
gindavo £ ganyklas ver§elius ir d¨iaug¢si Savo vaikyst¢s ¨aidimais.

Piemenukai kasdien eidavo prie Yamunos girdyti ver§eli¤ ir, pagird¡
ver§elius, da¨nai patys numal§indavo tro§kul£. Kart!, atsig¢r¡ Yamunos
vandens, piemenukai sus¢do ant kranto ir i§vydo mil¨ini§k! it kalnas
padar!, kuris buvo pana§us £ garn£. Jo snapas buvo tvirtas kaip ¨aibas.
Pamat¡ nepaprast! b#tyb¡, piemenukai i§sigando. Pauk§tis vadinosi Bakƒ-
sura ir buvo Ka„sos draugas. Netik¢tai pasirod¡s paupy, jis puol¢ prie
K‚‰†os, pra¨iojo smail! a§tr¤ snap! ir kaipmat J£ prarijo. Balarƒma ir ber-
niukai net ¨ado neteko ir sustingo tarsi negyvi. Ta$iau demonas Bakƒsura,
rydamas K‚‰†!, pajuto gerkl¢je smark¤ per§tint£ skausm!. Tai degino ry§ki
§viesa, kuri! skleid¢ K‚‰†a. Demonas tuoj pat i§spjov¢ K‚‰†! ir paband¢
pergnybti J£ snapu. Bakƒsura ne¨inojo, kad K‚‰†a buvo pirminis visatos
k#r¢jo Ä Vie§paties Brahmos t¢vas, nors ir atliekantis Nandos Mahƒrƒjos
s#naus vaidmen£. Motinos Ya"odos vaikas, pusdievi¤ d¨iaugsmas ir §vent¤
¨moni¤ glob¢jas, grieb¢ mil¨in! garn£ u¨ snapo ir Savo draug¤ piemenu-
k¤ akivaizdoje perpl¢§¢ j£ pusiau tarsi koki! ¨olyt¡. Su¨av¢ti §io reginio,
rojaus planet¤ gyventojai i§ dangaus pab¢r¢ kvapi!sias malli g¢les, o g¢li¤
liet¤ lyd¢jo trimit¤, b#gn¤ ir kriaukli¤ garsai.

I§vyd¡ g¢li¤ liet¤ ir i§gird¡ dangi§kuosius garsus, vaikai labai nuste-
bo. O kai pamat¢ K‚‰†!, piemenukai ir Balarƒma taip apsid¨iaug¢, tarsi
b#t¤ atgav¡ savo gyvasties §altin£. Jie vienas po kito gl¢bes$iavo ir spaud¢
prie kr#tin¢s gr£¨us£ Nandos s#n¤. Po to sugin¢ draug¢n visus ver§elius ir
patrauk¢ namo.

Sugr£¨¡ vaikai papasakojo apie nuostabius Nandos s#naus ¨ygius, ir
gop¢s bei piemenys nepaprastai d¨i#gavo. Jie ir taip myl¢jo K‚‰†!,
ta$iau, i§gird¡ pasakojant apie Jo §lovingas pergales, pamilo J£ dar labiau.
Prisimin¡, kad ma¨ylis K‚‰†a i§tr#ko i§ mirties nasr¤, jie ¨velg¢ £ Jo veid!
su didele meile ir susi¨av¢jimu. Piemenys tur¢jo daugyb¡ r#pes$i¤, ta$iau
negal¢jo atitraukti savo ¨vilgsnio nuo K‚‰†os. Gop¢s ir j¤ vyrai steb¢josi,
kad £vair#s demonai, tiek kart¤ puol¡ K‚‰†!, patys ¨#davo, o Jis visada
likdavo gyvas ir sveikas. Kiek nuo¨mi¤ demon¤ k¢sinosi £ K‚‰†!, nor¢da-
mi J£ nu¨udyti, Ä kalb¢josi jie, Ä ta$iau Hari malone niekas negal¢jo Jam
pakenkti. Demonai patys ¨#davo it mus¢s ugnyje. ¶ia jie prisimin¢ Gar-
gamunio ¨od¨ius, kuris, gerai i§manydamas Vedas bei astrologij!, i§prana-
§avo, kad daugyb¢ demon¤ puls §£ berniuk!. Dabar jie ir patys £sitikino,
jog viskas pildosi ¨odis ¨odin.

Vyresnieji piemenys bei pats Nanda Mahƒrƒja da¨nai kalb¢davosi apie
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stebuklingus K‚‰†os ir Balarƒmos darbus ir taip £sitraukdavo £ §ias kalbas,
jog pamir§davo trejopas materialios b#ties kan$ias. ·tai koks yra K‚‰†os
s!mon¢s poveikis. D¨iaugsm!, kur£ patyr¢ Nanda Mahƒrƒja prie§ penkis
t#kstan$ius met¤, K‚‰†! £sis!moninusieji ¨mon¢s gali i§gyventi ir dabar Ä
tereikia jiems prabilti apie transcendentinius K‚‰†os bei Jo palydov¤
¨aidimus.

Taip vyko d¨iaugsmingi K‚‰†os ir Balarƒmos vaikyst¢s ¨aidimai. K‚‰†a
ir Balarƒma vaizduodavo Vie§paties Rƒmacandros be¨d¨iones, nutiesu-
sias per vandenyn! tilt!, ir Hanumƒn!, kuris per§oko j#r! iki pat Ceilono.
Kartu su draugais Jie m¢gd¨iodavo tuos ¨aidimus ir laimingai leido Savo
vaikyst¡.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti vienuolikt!j£ ÀK‚‰†os"
skyri¤, pavadint! ÀDemon¤ Vatsƒsuros ir Bakƒsuros mirtis".
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Demono Aghƒsuros mirtis

Vien! ankst¤ ryt! Vie§pats panoro su Savo draugais piemenukais nueiti
£ mi§k! ir ten kartu papietauti. Pakil¡s i§ patalo, Jis tuoj pap"t¢ buivolo
rag! ir sukviet¢ draugus. Varydami ver§elius, berniukai patrauk¢ £ mi§k!.
Su Vie§pa#iu K‚‰†a ¢jo t"kstan#iai Jo draug¤. Kiekvienas ne§¢si lazd!,
fleit!, ragel£ bei ry§ul¢l£ su pietumis, ir kiekvieno kaimen¢je buvo t"kstan-
#iai ver§eli¤. I§kylautojai atrod¢ labai linksmi ir laimingi. Kiekvienas ¨i"-
r¢jo savo ver§eli¤. Berniukai buvo i§puo§ti £vairiausiais aukso papuo§alais
ir i§daigaudami skyn¢ mi§ke g¢les, lapus, rinko §akeles, pov¤ plunksnas
bei raudon!j£ mol£ ir dabinosi kaip tik i§man¢. Traukiant mi§ku, vienas i§
berniuk¤ juokais pavog¢ draugo piet¤ ry§ul¢l£ ir perdav¢ kitam. Apvog-
tasis, pasteb¢j¡s, jog n¢ra ry§ul¢lio su maistu, band¢ j£ atgauti, ta#iau
ry§ul¢lis nuskriejo pas kit!. Berniukai i§dykavo, kaip i§dykauja visi vaikai.

Kai Vie§pats K‚‰†a atitr"kdavo nuo draug¤, kad pasigro¨¢t¤ nuostabiu
gamtos vaizdu, berniukai steng¢si J£ pavyti ir £nirtingai var¨¢si, kas palies
J£ pirmasis. Vienas sak¢: ÀA§ pirmas pavysiu K‚‰†!$, o kitas prie§taravo:
ÀNe, tau nepavyks. A§ pirmasis pavysiu K‚‰†!.$ Vieni vaikai grojo fleito-
mis ar p"t¢ ragelius i§ buivolo rago, kiti linksmai vaik¢si povus ir m¢gd¨io-
jo gegut¢s kukavim!. Jie vaik¢si dangumi skrendan#i¤ pauk§#i¤ §e§¢lius,
stengdamiesi nenukrypti nuo j¤, ¢jo pas be¨d¨iones ir tylomis t"p¢si greta,
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m¢gd¨iojo pov¤ §ok£, tamp¢ u¨ uodeg¤ be¨d¨iones, ¨aid¢ su jomis. Ber-
niukai rop§davosi paskui jas £ med¨ius, o kai jos §aipydavosi ir rodydavo
grimasas, atsilygindavo joms tuo pa#iu. Ant Yamunos kranto jie ¨aid¢ su
varl¢mis, ir kai i§g!sdintos varl¢s su§okdavo £ vanden£, berniukai nerda-
vo i§ paskos. Pamat¡ savo §e§¢l£, jie §okdavo i§ vandens ir, stov¢dami ant
kranto, linksmai juok¢si bei vaip¢si. Vaikai b¢gdavo prie tu§#io §ulinio ir
garsiai §aukdavo £ j£, o atsiliepus aidui kvatojo ir vadindavo j£ bjauriais
¨od¨iais.

Pats Auk§#iausiasis Dievo Asmuo ÀBhagavad-gŒtoje$ teigia, kad trans-
cendentalistai, atsi¨velgiant £ j¤ lyg£, pa¨£sta J£ kaip Brahman!, kaip Para-
mƒtm! arba kaip Auk§#iausi!j£ Dievo Asmen£. ¶ia, patvirtindamas §£
teigin£, Vie§pats K‚‰†a, kurio k"no §viesa suteikia impersonalistams Brah-
mano patyrim!, kaip Auk§#iausiasis Dievo Asmuo teikia palaim! Savo
bhaktams. Tiems, kuriuos u¨b"r¢ i§orin¢ K‚‰†os galia, mƒyƒ, Jis t¢ra
nuostabus vaikas. Ta#iau su Juo ¨aidusiems piemenukams Jis suteik¢
berib¡ transcendentin¡ palaim!. Auk§#iausiojo Dievo Asmens draugyst¡
berniukai peln¢ tuo, kad kitados atliko daugyb¡ dorybing¤ poelgi¤. Kas
apsakys transcendentin¡ V‚ndƒvanos gyventoj¤ laim¡? Jie savo akimis
reg¢jo Auk§#iausi!j£ Dievo Asmen£, kurio nei§vysta netgi daugelis did-
¨iausias askezes atlikusi¤ yog¤, nors Jis gl"di vis¤ §irdyse. ·i! mint£
patvirtina ir ÀBrahma-sa„hitƒ.$ K‚‰†os, Auk§#iausiojo Dievo Asmens,
galima ie§koti Ved¤ ir Upani‰ad¤ puslapiuose, ta#iau tas, kuriam nusi§yp-
so laim¢ bendrauti su bhaktais, Auk§#iausi!j£ Dievo Asmen£ gali i§vysti
savo akimis. Per daugyb¡ ankstesni¤ gyvenim¤ atlikusiems aibes dorybin-
g¤ darb¤ piemenukams teko gyventi greta K‚‰†os ir ¨aisti su Juo kaip
su draugu. Jie nesuprato, kad K‚‰†a Ä Auk§#iausiasis Dievo Asmuo. Jie
buvo artimi K‚‰†os draugai ir labai J£ myl¢jo.

Kol Vie§pats K‚‰†a m¢gavosi vaiki§kais Savo ¨aidimais su draugais,
demonas Aghƒsura i§ pyk#io netv¢r¢ savo kailyje. Jam buvo nepaken#ia-
ma matyti, kaip K‚‰†a ¨aid¨ia, tod¢l jis apsirei§k¢ berniukams, nor¢da-
mas juos visus nu¨udyti. Aghƒsura buvo toks pavojingas, kad jo prisibijojo
netgi dangaus gyventojai. Nors dangaus gyventojai kasdien g¢r¢ gyvenim!
ilginant£ nektar!, jie negal¢jo atsikratyti baim¢s Aghƒsurai ir vis galvojo:
ÀKada gi ateis tam demonui galas?$ Dangaus gyventojai g¢r¢ nektar!,
kad tapt¤ nemirtingi, ta#iau nelabai tik¢jo savo nemirtingumu. Tuo tarpu
K‚‰†os ¨aidim¤ draugai demon¤ visi§kai nebijojo. Baim¢s jausmas jiems
buvo svetimas. Bet kokios materialios pastangos apsisaugoti nuo mirties
negali laiduoti ¨mogui visi§ko saugumo, bet tam, kuris £sis!monino K‚‰†!,
nemirtingumas yra garantuotas.

Demonas Aghƒsura, kuris buvo jaunesnysis P"tanos ir Bakƒsuros brolis,
pasirod¢ K‚‰†ai ir Jo draugams. Jis man¢: ÀK‚‰†a nu¨ud¢ mano brol£ ir
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seser£. Bet dabar a§ sudorosiu J£ Pat£, visus Jo draugu¨ius ir ver§ius.$
Ka„sos pakurstytas, Aghƒsura buvo nusiteik¡s labai ry¨tingai. Jam §ov¢
mintis, kad jeigu brolio ir sesers atminimui Jis paaukos gr"d¤ ir vandens
bei nudobs K‚‰†! ir piemenukus, V‚ndƒvanos gyventojai i§mirs savai-
me. Juk vaikai §eimos ¨mon¢ms yra j¤ gyvenimo prasm¢. Tad vaikams
numirus, i§ meil¢s jiems mirs ir t¢vai.

Taigi, nutar¡s numarinti visus V‚ndƒvanos gyventojus, Aghƒsura pasitel-
k¢ yog¤ siddhi, kuri vadinasi mahimƒ. Jis ¢m¢ did¢ti. Demonai da¨niau-
sia labai gerai valdo beveik visas mistines j¢gas. Vienas yogos pasiekim¤
yra mahima-siddhi, kuri leid¨ia kiek nori padid¢ti. Demonas Aghƒsura
i§t£so per a§tuonias mylias ir pasivert¢ storiausiu slibinu. %gij¡s tok£ nepap-
rast! k"n!, jis £sitais¢ ant kelio ir i§¨iojo savo £ kaln¤ ol! pana§i! rykl¡,
ketindamas vienu ypu praryti visus berniukus kartu su K‚‰†a ir Balarƒma.

Dideliu storu slibinu pasivert¡s demonas i§si¨iojo taip pla#iai, kad jo
apatin¢ ¨iauna r¢m¢ ¨em¡, o vir§utin¢ siek¢ debesis. Jo ¨abtai atrod¢
tarsi mil¨ini§ka, bedugn¢ kaln¤ ola, dantys Ä tarsi vir§ukaln¢s. Jo lie¨uvis
buvo platus kaip vie§kelis, o kv¢pavimas Ä lyg uragano siausmas. Demono
akys spind¢jo £nir§iu. I§ prad¨i¤ berniukai demon! palaik¢ stovyla, ta#iau
geriau £si¨i"r¢j¡ suprato, kad ant kelio t£santis mil¨ini§kas i§si¨ioj¡s slibi-
nas, ko gero, yra tikras. Berniukai ¢m¢ §nek¢tis: ÀTurb"t §itas §liu¨as £si-
tais¢ #ia ant kelio, kad mus praryt¤. Aure, juk tai did¨iulis slibinas. Jis
guli pra¨iod¡s nasrus ir ketina visus mus su¢sti!$

Vienas berniuk¤ tar¢: ÀTaip, tavo tiesa. Vir§utin¢ §io ¨v¢ries ¨iauna
pana§i £ saul¢s spindes£, o apatin¢ Ä £ saul¢s nurausvint! ¨em¢s lop!.
Brang"s bi#iuliai, pa¨velkite £ kair£j£ ir de§in£j£ ¨v¢ries nasr¤ §on! Ä Jo
nasrai tarsi mil¨ini§ka kaln¤ ola, kurios vir§aus net ¨vilgsnis nesiekia, o
¨andikaulis styro tarsi kaln¤ vir§"n¢. Tasai ilgas vie§kelis, matyt, bus ¨v¢-
ries lie¨uvis, o tamsi ola Ä rykl¢. Kai ¨v¢ris kv¢puoja, i§ jo nasr¤ uraga-
nu ver¨iasi kar§tas v¢jas, kuris ne§a bjaur¤ ¨uvimi trenkiant£ jo viduri¤
dvok!.$

Berniukai ¢m¢ tartis: ÀJeigu mes sykiu sueitume £ to mil¨ino slibino
nasrus, vis¤ m"s¤ praryti jis nepaj¢gt¤! O jei mus ir praryt¤, tai K‚‰†os
jis tikrai nepraris. K‚‰†a tuoj pat j£ u¨mu§, kaip u¨mu§¢ Bakƒsur!.$ Tar¡
§iuos ¨od¨ius, berniukai pa¨velg¢ £ dail¤ it lotoso ¨iedas K‚‰†os veid! ir
¢m¢ §ypsotis bei ploti. Jie patrauk¢ tiesiai £ mil¨ino slibino rykl¡.

Tuo tarpu K‚‰†a, vis¤ §irdyse gl"dinti Supersiela, puikiai suprato, kad
did¨iulis susting¡s it stovyla siaub"nas yra demonas. Kol Jis svarst¢, kaip
i§gelb¢ti nuo pra¨"ties Savo artimiausius draugus, berniukai su ver§eliais
bei karv¢mis £¢jo £ slibino nasrus. Tik K‚‰†a dels¢. Demonas lauk¢ K‚‰†os
ir galvojo: ÀVisi jau mano gerkl¢j, vienas K‚‰†a Ä mano broli¤ ir seser¤
¨udikas ka¨in ko delsia.$
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K‚‰†a saugo mus visus. Ta#iau kai K‚‰†a pamat¢, kad greta neliko
draug¤ ir kad jie atsid"r¢ mil¨ino slibino pilve, Jo giedra nuotaika §iek
tiek apniuko, bet neilgam. K‚‰†a net Pats negal¢jo atsisteb¢ti, kaip ste-
buklingai veikia i§orin¢ galia. Jis ¢m¢ svarstyti, kaip nudobus demon! ir
i§gelb¢jus berniukus ir ver§elius. Ta#iau i§ ties¤ Jam nebuvo ko r"pin-
tis. Kiek pasvarst¡s, gal¤ gale ir Jis £¨eng¢ £ demono nasrus. Kai K‚‰†a
i§nyko jo nasruose, debesyse pasisl¢p¡ pusdieviai, kurie susirinko pasi-
¨i"r¢ti linksmo nuotykio, susijaudin¡ su§uko: ÀVaje, vaje!$ O tuo metu
Aghƒsuros draugai, ryjantys m¢s! ir geriantys krauj!, pajut¡, kad K‚‰†a
atsid"r¢ demono nasruose, netv¢r¢ i§ d¨iaugsmo. O i§ vis¤ labiausiai
d¨iaug¢si Ka„sa.

Demonas jau taik¢si praryti K‚‰†! ir Jo bi#iulius, bet K‚‰†a, i§gird¡s
pusdievi¤ dejones: ÀVaje, vaje$, jau nieko nebelauk¢ ir ¢m¢ did¢ti demo-
no gerkl¢je. Nors demono k"nas buvo ir mil¨ini§kas, did¢damas K‚‰†a
¢m¢ j£ dusinti. Didel¢s jo akys ¢m¢ siaubingai vartytis, ir netrukus demo-
nas u¨duso. Jo gyvyb¢s oras, nerasdamas pro kur i§tr"kti, i§siver¨¢ pro vir-
§utin¡ kaukol¢s ang!. Taip jis ir i§leido kvap!. Kai demonas krito negyvas,
K‚‰†a pa¨velg¢ £ berniukus bei ver§elius Ä transcendentinis Jo ¨vilgsnis
gr!¨ino jiems s!mon¡, ir visi jie i§¢jo i§ demono rykl¢s. Kol K‚‰†a buvo
Aghƒsuros nasruose, i§ demono k"no i§skriejo siela, ir jos akinamas §vy-
t¢jimas visk! nutviesk¢ aplink. Siela pakibo ore ir l"kuriavo, kol pasiro-
dys K‚‰†a su Savo draugais bei ver§eliais. Kai jie i§¢jo i§ demono rykl¢s,
pusdieviai pamat¢, kaip ¨¢ruojanti §viesa £siliejo £ K‚‰†os k"n!.

D¨iaugsmo pagauti pusdieviai apib¢r¢ K‚‰†!, Auk§#iausi!j£ Dievo
Asmen£, g¢l¢mis Ä taip jie rei§k¢ savo pagarb! Vie§pa#iui. Rojaus gyven-
tojai i§ d¨iaugsmo §oko, o Gandharvalokos gyventojai kalb¢jo maldas.
Linksmai sutrat¢jo b"gnai, brƒhma†os deklamavo Ved¤ himnus, o Vie§pa-
ties bhaktai §auk¢: ÀJaya! Jaya! Teb"na pa§lovintas Auk§#iausiasis Dievo
Asmuo!$

Vie§pats Brahmƒ, i§gird¡s §iuos d¨iaugsmingus garsus, kurie sklido
po visas auk§tesni!sias planetas, nu¨eng¢ i§ auk§tybi¤ su¨inoti, kas nutiko.
Jis pamat¢ negyv! demon! ir, pagalvoj¡s apie nepaprastus, §lovingus
Dievo Asmens darbus, suglumo. Mil¨ini§ki pra¨iodyti demono nasrai dar
ilgai styrojo, kol pama¨u sud¨i"vo ir tapo piemenuk¤ linksm¤ i§daig¤
vieta.

Aghƒsura buvo nugal¢tas, kai K‚‰†ai ir Jo draugams nebuvo sukak¡ n¢
penkeri metai. Vaikus iki penkeri¤ met¤ vadina kaumƒromis. Nuo penke-
ri¤ iki de§imties Ä pauga†ˆomis, o nuo de§imties iki penkiolikos met¤ Ä
kai!oromis. Vyresni negu penkiolikos met¤ berniukai laikomi jaunuoliais.
Taigi vienerius metus Vrajos kaime apie nutikim! su demonu Aghƒsura
niekas neu¨simin¢. Ta#iau kai berniukams sukako §e§eri, jie susi¨av¢-
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j¡ papasakojo t¢vams apie Aghƒsuros mirt£. ·io tyl¢jimo prie¨astis bus
atskleista kitame skyriuje.

&rŒ K‚‰†ai, Auk§#iausiajam Dievo Asmeniui, kuris yra daug galinges-
nis u¨ tokius pusdievius, kaip Vie§pats Brahmƒ, visai nesunku suteikti
kam nors galimyb¡ susilieti su am¨inuoju Jo k"nu. J! gavo ir Aghƒsura.
Aghƒsura neabejotinai buvo did¨iausias nusid¢j¢lis, tad nuod¢mingai
gyvajai b"tybei £silieti £ Absoliu#ios Tiesos b"t£ ne£manoma. Ta#iau §iuo
ypatingu atveju K‚‰†a Pats £¢jo £ Aghƒsuros k"n!, tod¢l demonas visi§-
kai apsival¢ nuo nuod¢mi¤ na§tos. ¸mon¢ms, kurie nuolatos medituoja
am¨in!j£ Vie§pat£ Dievyb¢s pavidalu arba prisimena Jo paveiksl!, patiria
malon¡ pasiekti transcendentin£ tiksl! Ä patekti £ Dievo karalyst¡ ir bend-
rauti su Auk§#iausiuoju Dievo Asmeniu. Tad mes tegalime £sivaizduoti,
kokia nereg¢ta laim¢ teko tokiam nusid¢j¢liui, kaip Aghƒsura, kad £ jo
k"n! £¢jo Patsai Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, K‚‰†a. Didieji i§min#iai,
medituojantys yogai bei bhaktai saugo Dievo paveiksl! savo §irdyse arba
mato J£ Dievyb¢s pavidalu §ventyklose. Taip jie atsikrato vis¤ materijos
ne§varybi¤ ir mirus k"nui keliauja £ Dievo karalyst¡. Tokiam tobulumui
pasiekti tereikia mintyse saugoti Vie§paties paveiksl!. Ta#iau §iuo atveju
Auk§#iausiasis Dievo Asmuo Pats £¢jo £ demono k"n!. Tod¢l Aghƒsuros
pad¢tis auk§tesn¢ negu paprast¤ bhakt¤ ar did¨iausi¤ yog¤.

Mahƒrƒja ParŒk‰itas klaus¢si pasakojim¤ apie transcendentinius Vie§-
paties K‚‰†os ¨aidimus (K‚‰†a i§gelb¢jo Mahƒrƒjos ParŒk‰ito gyvyb¡,
jam dar b"nant motinos £s#iose) su vis didesniu susidom¢jimu ir
¢m¢ klausin¢ti i§min#i¤ &ukadev! Gosvƒm£, kuris pasakojo karaliui
À&rŒmad-Bhƒgavatam.$

I§gird¡s, kad apie demono Aghƒsuros mirt£ niekas neu¨simin¢ i§tisus
metus, kol berniukams nesukako pauga†ˆos am¨ius, karalius ParŒk‰itas
kiek nustebo. Mahƒrƒja ParŒk‰itas labai nor¢jo apie tai kuo daugiau su¨i-
noti, nes buvo tikras, kad §£ tyl¢jim! galima paai§kinti tik £vairi¤ K‚‰†os
gali¤ veikimu.

K‰atriyai, valdan#ioji visuomen¢s dalis, yra u¨si¢m¡ politiniais reika-
lais, tod¢l klausytis pasakojim¤ apie transcendentinius Vie§paties K‚‰†os
¨aidimus neturi kada. Klausydamasis j¤, Mahƒrƒja ParŒk‰itas buvo labai
laimingas, nes jam pasakojo &ukadeva Gosvƒmis Ä did¨iausias À&rŒmad-
Bhƒgavatam$ ¨inovas. Mahƒrƒjos ParŒk‰ito klausim¤ paskatintas, &uka-
deva Gosvƒmis t¡s¢ pasakojim! apie transcendentinius Vie§paties K‚‰†os
¨aidimus, Jo pavidal!, savybes, §lov¡ ir apie visk!, kas su Juo susij¡.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti dvylikt"j£ ÀK‚‰†os#
skyri¤, pavadint" ÀDemono Aghƒsuros mirtis#.
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Brahmƒ pavagia
berniukus ir ver§elius

Mahƒrƒjos ParŒk‰ito klausimas, kod¢l piemenukai pra§neko apie Aghƒ-
suros mirt£ tik po met¤, labai £kv¢p¢ !ukadev" Gosvƒm£. Ir jis §itaip pa-
ai§kino vaik¤ tyl¢jim": ÀBrangusis karaliau, tavo smalsumas dar labiau
pagyvina pokalbius apie transcendentinius K‚‰†os ¨aidimus.#

Pasakyta, jog visas savo mintis, j¢gas, kalbos bei klausos dovan" ir pan.
bhaktai skiria pasakojim¤ apie K‚‰†" klausymuisi ir kalboms apie J£. Tai
yra K‚‰†os s"mon¢. D¢mesingai klausan$iam apie K‚‰†" bei §lovinan$iam
J£ tai niekados ne£grysta. K‚‰†os tema niekada nebl¢sta. Transcendenti-
niai dalykai tuo ir reik§mingi, tuo jie skiriasi nuo materiali¤j¤. Kas mate-
rialu, tas greitai apkarsta. ¸mogus negali ilgai klausytis t¤ pa$i¤ kalb¤,
jis turi keisti pokalbio tem". O transcendentin¢s temos vadinamos nitya-
nava-navƒyamƒna. Tai rei§kia, jog Vie§paties §lovinimas ir pasakojimai
apie J£ ne tik nenuvargina, bet £kvepia nauj¤ j¢g¤, ir j¤ norisi klausytis vis
daugiau.

Paai§kinti visus slaptingus ir sunkiai suvokiamus dalykus nuo§ird¨iam
ir smalsiam mokiniui yra dvasinio mokytojo pareiga. Taigi !ukadeva
Gosvƒmis prad¢jo ai§kinti, kod¢l visus metus buvo tylima apie Aghƒsuros
gal". !ukadeva Gosvƒmis pasak¢ karaliui: ÀA§ atskleisiu tau §i" paslapt£.
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%d¢miai klausyk.# Nugalabij¡s Aghƒsur" ir i§ jo nasr¤ i§trauk¡s draugus,
Vie§pats K‚‰†a atved¢ juos ant Yamunos kranto ir tar¢: ÀBrangieji bi$iu-
liai, pa¨velkite, kokia gra¨i vieta. Kaip gera $ia b&t¤ papietauti ir pa¨aisti
ant mink§to, sm¢l¢to Yamunos kranto. Pa¨velkite, kaip nuostabiai v¢jyje
linguoja lotosai Ä visur tvyro j¤ aromatas. Pauk§teli¤ ulb¢jimas, pov¤
klyksmas, med¨i¤ lap¤ §lamesys susilieja, ir tie garsai tarsi aidas kartoja
vienas kit", dar labiau pary§kindami nuostabaus mi§ko gro¨£. Papietau-
kime $ia, nes jau v¢lu, ir visi labai i§alkome. Ver§eliai tesigano greta ir
geria Yamunos vanden£. Kol mes valgysime, ver§eliai gal¢s sau pe§ti aplink
augan$i" mink§t" ¨ol¡.#

K‚‰†os pasi&lymas berniukus labai nud¨iugino. ÀNa, ¨inoma, s¢skime
pietauti#, Ä tar¢ jie, paleid¡ ver§elius ganytis mink§toje ¨ol¢je. Sus¢d¡
ant ¨em¢s aplink K‚‰†", vaikai i§sitrauk¢ i§ nam¤ atsine§tus ry§ul¢lius.
Vie§pats !rŒ K‚‰†a s¢d¢jo rato viduryje, ir vis¤ berniuk¤ veidai buvo
nukreipti £ J£. Jie valg¢ ir d¨iaug¢si, gal¢dami nuolat matyti Vie§pat£.
K‚‰†a buvo it lotoso ¨iedo vidurys, o ratu aplink J£ sus¢d¡ berniukai Ä
tarsi ¨iedlapiai. Priskyn¡ g¢li¤, pasirink¡ lap¤ bei med¨i¤ ¨iev¢s ir pakloj¡
visa tai po maisto krep§eliais, drauge su K‚‰†a jie prad¢jo valgyti. Beval-
gant atsiskleid¢ kiekvieno berniuko ry§ys su K‚‰†a. Jie d¨iaug¢si b&dami
kartu ir juokavo. U¨siki§¡s fleit" u¨ juostos, o ragel£ bei lazd" pasikabi-
n¡s prie kairiojo §ono, Vie§pats K‚‰†a su draugais gard¨iai valg¢. Kair¢je
rankoje Jis laik¢ pagamint" i§ jogurto, sviesto bei ry¨i¤ skan¢st" ir vaisi¤
salot¤ gabal¢lius, kurie mat¢si pro Jo £ g¢l¢s ¨iedlapius pana§ius pir§tus.
Auk§$iausiasis Dievo Asmuo Ä did¨i¤j¤ aukojim¤ tikslas, juok¢si ir pok§-
tavo, vai§indamasis su Savo bi$iuliais V‚ndƒvanoje. ·£ vaizd" i§ dangaus
steb¢jo pusdieviai. O berniukai Auk§$iausiojo Dievo Asmens draugijoje
juto transcendentin¡ palaim".

Tuo metu, netoliese besiganantys ver§eliai, §vie¨ios ¨ol¢s viliojami,
patrauk¢ tankaus mi§ko link, kol galiausiai dingo berniukams i§ aki¤.
Nebematydami ver§eli¤, vaikai i§sigand¡ ¢m¢ §aukti: ÀK‚‰†a!#

K‚‰†a sunaikina £k&nyt"j" baim¡. Visi bijo £k&nytosios baim¢s, bet K‚‰-
†a jai pa$iai varo baim¡. Tereik¢jo berniukams su§ukti ÀK‚‰†a!#, ir bai-
m¢s kaip neb&ta. K‚‰†a labai myl¢jo savo draugus ir nenor¢jo, kad jie
pult¤ ie§koti ver§eli¤, nepabaig¡ valgyti. Tod¢l Jis pasak¢: ÀMieli bi$iuliai,
a§ nenoriu, kad nutr&kt¤ m&s¤ smagios vai§¢s. Valgykite toliau. A§ Pats
eisiu paie§koti ver§eli¤.# Vie§pats K‚‰†a tuoj pat i§¢jo ie§koti ver§eli¤. Jis
nar§¢ po olas ir kr&mus, po kaln¤ tarpeklius bei mi§kus, ta$iau niekur j¤
nerado.

Kai pusdieviai su did¨ia nuostaba sek¢, kaip K‚‰†a nugalabijo
Aghƒsur", §io reginio pasi¨i&r¢ti atvyko ir Brahmƒ, pusdievis, gim¡s lotoso
¨iede, kuris i§augo i§ Vi‰†u bambos. Jis negal¢jo atsisteb¢ti, kaip toks
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ma¨as berniukas K‚‰†a gali daryti tokius stebuklus. Brahmƒ ¨inojo, kad
ma¨asis piemenukas Ä Auk§$iausiasis Dievo Asmuo, ta$iau, nor¢damas
i§vysti dar §lovingesni¤ Vie§paties darb¤, pavog¢ ver§elius bei piemenu-
kus ir pasl¢p¢ juos. Vie§pats K‚‰†a, kad ir steng¢si, niekur negal¢jo rasti
ver§eli¤. Ma¨a to, ka¨kur dingo ir draugai, su kuriais Jis smagiai pietavo
Yamunos pakrant¢je. Lyginant su ma¨uoju piemenuku Ä Vie§pa$iu K‚‰†a,
Brahmƒ buvo tikras mil¨inas, ta$iau kadangi K‚‰†a Ä Auk§$iausiasis Dievo
Asmuo, Jis tuojau suprato, kad ver§elius ir berniukus pavog¢ Brahmƒ.
K‚‰†a pagalvojo: ÀBrahmƒ pasl¢p¢ berniukus ir ver§elius. Kaip A§ be j¤
gr£§iu £ V‚ndƒvan"? J¤ motinos neras sau vietos!#

Nor¢damas, kad Jo bi$iuli¤ motinos neli&d¢t¤, o Brahmƒ £sitikint¤ Jo,
Dievo Asmens, vir§enybe, K‚‰†a i§sipl¢t¢ ir suk&r¢ piemenuk¤ bei ver§eli¤
ekspansijas. Vedose pasakyta, kad Auk§$iausiasis Dievo Asmuo, i§pl¢sda-
mas Sav"j" gali", sukuria daugyb¡ gyv¤j¤ b&tybi¤. Taigi sukurti piemenu-
k¤ bei ver§eli¤ ekspansijas Jam nebuvo jokio vargo. Nors vis¤ berniuk¤
veido bruo¨ai bei k&no sud¢jimas skyr¢si ir nors kiekvienas buvo kitaip
apsireng¡s ir savaip pasipuo§¡s, Vie§paties sukurtosios ekspansijos tiks-
liai atkartojo j¤ i§vaizd", elgsen" ir jiems b&dingus poelgius. Vis¤ m&s¤
skoniai skiriasi; kiekvienas ¨mogus Ä individuali siela, tad pasi¨ymi jam
vienam b&dingais poelgiais bei elgsena. Ta$iau K‚‰†a suk&r¢ tikslias vis¤
berniuk¤ ekspansijas. Jis tapo ver§eliais, kurie irgi buvo nevienodo dyd¨io,
spalvos, b&do ir kt. Tai buvo £manoma tod¢l, kad viskas yra K‚‰†os galios
ekspansija arba t¡sinys. ÀVi‰†u Purƒ†oje# pasakyta: parasya brahma†a‹
!akti‹. Visa tai, k" mes matome kosminiame pasaulyje, kad ir kas tai
b&t¤ Ä materija ar gyv¤j¤ b&tybi¤ darbai, t¢ra Vie§paties gali¤ ekspansija,
kaip kad kar§tis bei §viesa t¢ra £vair&s ugnies pasirei§kimai.

Suk&r¡s berniuk¤ bei ver§eli¤ su jiems b&dingais bruo¨ais ekspansijas ir
Savo ekspansij¤ apsuptas, K‚‰†a £¨eng¢ £ V‚ndƒvan". Apie tai, kas nutiko,
kaimo gyventojai nieko ne¨inojo. At¢j¡ £ V‚ndƒvanos kaim", ver§eliai
su¢jo £ tvartus, o berniukai gr£¨o namo, pas savo mamas.

Berniukams dar ne£¨engus £ kaim", j¤ mamos i§girdo fleitos garsus ir
i§b¢go i§ nam¤ j¤ pasitikti bei apkabinti. I§ meil¢s vaikams pienas tek¢jo
i§ j¤ kr&t¤ ir jos $ia pat ¢m¢ maitinti savo s&nus. Ta$iau i§ ties¤ jos maitino
ne savo s&nus, o Auk§$iausi"j£ Dievo Asmen£, suk&rus£ j¤ ekspansijas. Taip
Auk§$iausiasis Dievo Asmuo suteik¢ V‚ndƒvanos motinoms dar vien"
prog" pagirdyti J£ savo pienu. Taigi Vie§pats K‚‰†a leidosi maitinamas ne
tik Ya'odai Ä §£ kart" Jis leido tai padaryti ir visoms vyresn¢ms gop¢ms.

Berniukai elg¢si su savo mamom kaip visada, o mamos vakare, kaip
£prasta, i§maud¢ savo vaikus, papuo§¢ tilaka, u¨d¢jo papuo§alus ir paval-
gydino. I§ ganykl¤ sugr£¨usios karv¢s irgi ¢m¢ §auktis savo ver§eli¤. Ver-
§eliai tuoj pat atbindzeno pas savo motinas, ir §ios ¢m¢ juos lai¨yti. Taigi
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gopi¤ ir karvi¤ santykiai su vaikais nepasikeit¢, nors i§ tikr¤j¤ pas jas
gr£¨o ne j¤ vaikai. Karvi¤ meil¢ savo ver§eliams ir vyresni¤j¤ gopi¤ meil¢
savo vaikams ka¨kod¢l netgi sustipr¢jo. Tai £vyko savaime, nors nei ver§e-
liai, nei berniukai nebuvo tikrieji j¤ vaikai. Karv¢s ir vyresniosios V‚ndƒ-
vanos gop¢s K‚‰†" myl¢jo labiau u¨ savo vaikus, ta$iau dabar jos pamilo
savo vaikus kaip Pat£ K‚‰†". Visus metus K‚‰†a i§buvo ver§eli¤ bei vaik¤
pavidalu ir leido dienas ganyklose.

ÀBhagavad-gŒtoje# teigiama, kad K‚‰†os ekspansija Supersiela gl&di
vis¤ §irdyse. ·iuo atveju K‚‰†a irgi i§siskleid¢, bet ne Supersielos, o
piemenuk¤ bei ver§eli¤ pavidalu, ir tai truko visus metus.

Kart", beganydami mi§ke ver§elius, K‚‰†a ir Balarƒma i§vydo ant
Govardhanos kalvos vir§&n¢s pe§an$ias ¨ol¡ kelias karves. Nuo kalvos
gerai mat¢si sl¢nis, £ kur£ berniukai atgin¢ ver§elius. I§vydusios ver§e-
lius, karv¢s staiga puol¢ b¢gti prie j¤. Jos b¢go nuo kalno tokiais §uo-
liais, kad u¨pakalin¢s kanopos ore kliud¢ priekines. Karv¢s netv¢r¢ meile
savo ver§eliams ir j¤ visi§kai neg"sdino nelygus takelis, vingiuojantis nuo
Govardhanos £ ganykl". Karv¢s §uoliavo artyn pakeltomis uodegomis, pil-
nais te§menimis pieno. I§ begalin¢s motini§kos meil¢s ver§eliams, nors
jie buvo ir ne j¤, karv¢ms beb¢gant nuo kalno, i§ j¤ te§men¤ ant ¨em¢s
tek¢jo pienas. Jos tur¢jo savo ver§elius, be to, §ie, prie Govardhanos kalno
besiganantieji, buvo vyresni, tad tarsi ir netur¢jo ¨£sti te§mens Ä pakakt¤
¨ol¢s. Ta$iau atskub¢jusios karv¢s puol¢ juos lai¨yti, ir ver§iukai ¢m¢ ¨£sti
j¤ pien". Buvo akivaizdu, jog karves ir ver§iukus sieja labai stiprus meil¢s
jausmas.

Piemenys lekian$ias nuo Govardhanos kalvos karves band¢ sustabdy-
ti. Suaugusias karves gano vyrai, o ver§elius Ä vaikai. Stengiamasi kiek
£manoma ver§elius atskirti nuo karvi¤, kad §ie nei§¨£st¤ viso pieno. Taigi
vyrai, ant Govardhanos vir§&n¢s gan¡ karves, band¢ jas sulaikyti, deja,
jiems tai nepavyko. Suirz¡ d¢l nes¢km¢s, degdami i§ g¢dos ir pyk$io, jie
nusileido £ pakaln¡, ta$iau i§vyd¡, kaip j¤ vaikai r&pinasi ver§iukais, jie
&mai pajuto did¨iul¡ meil¡ jiems. Tai buvo nuostabu. Nors vyrai nusilei-
do pakaln¢n nusivyl¡, suirz¡ ir pikti, tereik¢jo i§vysti savo vaikus, ir j¤
§irdys, u¨pl&dus begaliniam §velnumo jausmui, atly¨o. Pykt£, nepasitenki-
nim" ir li&des£ kaip ranka nu¢m¢. Jie negal¢jo sutramdyti savo t¢vi§kos
meil¢s vaikams, k¢l¢ juos ant rank¤, mylavo, neapsakomai d¨iaugdamiesi
sutik¡ juos bu$iavo, uod¢ vaik¤ plaukus. Pamylav¡ vaikus, piemenys v¢l
nugin¢ karves £ Govardhanos kaln". Pakeliui jie galvojo apie savo vaikus,
ir meil¢s a§aros ritosi i§ j¤ aki¤.

Matydamas, kaip kar§tai karv¢s myli ver§elius, o piemenys Ä savo vaikus,
nors tiek meil¢s ir r&pes$io nei vaikams, nei ver§eliams nereik¢jo, Balarƒ-
ma nusisteb¢jo ir susim"st¢, k" reik§t¤ toks nepaprastai stiprus jausmas.
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Jam buvo keista, kad V‚ndƒvanos gyventojai savo vaikus pamilo taip stip-
riai, kaip anks$iau K‚‰†" temyl¢jo. Ypatingai §velnios ver§eliams buvo ir
karv¢s Ä tiek §velnumo jos rod¢ tik K‚‰†ai. Pagalvoj¡s Balarƒma nutar¢,
kad tokiame nepaprastame meil¢s protr&kyje slepiasi ka¨kokia paslap-
tis Ä tai gal¢jo b&ti pusdievi¤ arba kokio galingo ¨mogaus darbas. Kaipgi
kitaip paai§kinsi toki" ne£tik¢tin" permain"? Jis nutar¢, kad paslaptingo-
sios permainos prie¨astis bus K‚‰†a, kur£ Balarƒma laik¢ Dievo Asmeniu
ir garbino. Jis pagalvojo: ÀVisa tai padar¢ K‚‰†a, ir net A§ bej¢gis prie§
Jo mistin¡ gali".# Balarƒma suvok¢, jog berniukai ir ver§eliai Ä tai K‚‰†os
ekspansijos.

Balarƒma papra§¢ K‚‰†os paai§kinti, kas gi $ia i§ tikr¤j¤ vyksta. Jis
paklaus¢: ÀBrangusis K‚‰†a, i§ prad¨i¤ A§ maniau, kad karv¢s, ver§eliai ir
piemenukai Ä tai arba didieji i§min$iai ir §ventieji, arba pusdieviai, ta$iau
dabar man ai§ku, kad jie Ä Tavo ekspansijos. Jie Ä tai Tu. Tu Pats Ä ber-
niukai, ver§eliai ir karv¢s. Kuo tai paai§kinti? Kur dingo kiti ver§eliai,
karv¢s ir berniukai? Ir kod¢l Tu i§sipl¢tei ir tapai karv¢mis, ver§eliais ir
berniukais? B&k geras ir pasakyk Man, kod¢l taip padarei.# K‚‰†a trum-
pai apsak¢ Balarƒmai, kaip Brahmƒ pavog¢ ver§elius bei vaikus ir kaip Jis,
nor¢damas nusl¢pti nuo ¨moni¤, jog tikrieji ver§eliai, karv¢s ir berniukai
dingo, i§sipl¢t¢ sukurdamas j¤ ekspansijas.

K‚‰†ai su Balarƒma besikalbant, sugr£¨o Brahmƒ. Jo gyvenimo trukm¢s
po¨i&riu po vagyst¢s teprab¢go akimirka. Kiek trunka Vie§paties Brah-
mos gyvenimas, mums pasakojama ÀBhagavad-gŒtoje#: t&kstantis cikl¤ i§
keturi¤ epoch¤, arba keturi milijonai trys §imtai t&kstan$i¤ met¤, padau-
ginti i§ t&kstan$io, sudaro dvylika Brahmos valand¤. Taigi viena Brah-
mos akimirka lygi saul¢s metams. Brahmƒ sugr£¨o po akimirkos (Brahmos
laiku) pasid¨iaugti pok§tu, kur£ i§kr¢t¢ pavog¡s berniukus bei ver§elius.
Ta$iau j£ kaust¢ baim¢, kadangi jis ¨inojo, jog ¨aid¨ia su ugnimi. Pavog¡s
ver§elius ir berniukus, jis i§kr¢t¢ i§daig" K‚‰†ai Ä savo Vie§pa$iui. Brahmai
buvo labai neramu, tad jis nedels¢ ir po akimirkos (skai$iuojant jo laiku)
gr£¨o. Sugr£¨¡s Brahmƒ pamat¢, kad berniukai, ver§eliai bei karv¢s ¨aid¨ia
su K‚‰†a kaip ¨aid¡, nors jis buvo £sitikin¡s, kad pasitelk¡s mistines j¢gas
juos pasi¢m¢ ir u¨migd¢. Brahmƒ susim"st¢: ÀA§ pavogiau berniukus, ver-
§elius bei karves ir ¨inau, kad jie tebemiega. Kaipgi gal¢jo atsitikti, kad
tie patys berniukai, karv¢s ir ver§eliai ¨aid¨ia su K‚‰†a? Nejaugi mano
mistin¢ galia j¤ n¢ kiek nepaveik¢? Nejaugi per t" laik" Ä i§tisus metus Ä
jie ¨aid¢ su K‚‰†a?# Brahmƒ steng¢si suprasti, kas jie ir kod¢l jo misti-
n¢ j¢ga j¤ neveikia, ta$iau niekaip ne£steng¢. ¸od¨iu, Brahm" u¨b&r¢ jo
paties mistin¢ j¢ga. Jos veikimas buvo tarsi sniego spindesys tamsoje arba
jonvabalio §viesel¢ dien". Nakt£ jonvabalis §vie$ia, ta$iau dien" jo §viese-
l¢s nepamatysi. O sniegas laukuose ar vir§ukaln¢se spindi dien" Ä nakt£
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sidabrin¢ jo §viesa dingsta. Mistin¢ Brahmos j¢ga, lyginant su mistin¢mis
K‚‰†os galiomis, buvo visai menka, tarsi sniego spind¢jimas ar jonvaba-
lio §viesel¢. Kai ¨mogus, tevald"s nedidel¡ mistin¡ j¢g", stengiasi rodyti
j" tam, kuris galingesnis, jo galios veikimas esti dar menkesnis. Tad netgi
toks gali&nas, kaip Brahmƒ, pan&d¡s rodyti savo mistin¡ j¢g" K‚‰†ai,
apsijuok¢. Brahmƒ net ne¨inojo, k" apie savo mistin¡ j¢g" ir begalvoti.

Nor¢damas £tikinti Brahm", kad su Juo ¨aid¨iantys ver§eliai, karv¢s ir
berniukai Ä netikri, K‚‰†a juos pavert¢ Vi‰†u pavidalais. Tikrieji berniu-
kai, karv¢s ir ver§eliai, Brahmos mistin¢s j¢gos u¨burti, ramiausiai miego-
jo, o vaikai, kuriuos dabar mat¢ Brahmƒ, buvo Paties K‚‰†os, arba Vi‰†u,
ekspansijos. Vi‰†u yra K‚‰†os ekspansija, ir Brahmai Jis apsirei§k¢ Vi‰†u
pavidalais. Jie buvo melsvos odos, vilk¢jo geltonais r&bais, tur¢jo keturias
rankas, kuriose laik¢ v¢zd", disk", lotoso ¨ied" ir kriaukl¡. Ant J¤ galv¤
¨¢r¢jo i§puo§ti brangiaisiais akmenimis aukso §almai. Daugyb¢ Vi‰†u buvo
pasidabin¡ perl¤ v¢riniais, auskarais, ant J¤ kakl¤ karojo gra¨iausi¤ g¢li¤
girliandos. Vi‰†u kr&tines puo§¢ !rŒvatsos ¨ym¢, ant rank¤ Jie m&v¢jo apy-
rankes ir kitus papuo§alus. J¤ kaklai buvo glotn&s it kriaukl¢s, liemenis
juos¢ aukso juostos, skimb$iojo prie koj¤ pari§ti varpeliai, o J¤ pir§tus
puo§¢ brangiausi ¨iedai. Brahmƒ mat¢, kad Vie§paties Vi‰†u k&nas nuo
lotoso p¢d¤ iki galvos nubarstytas §vie¨iais tulasŒ pumpurais. Dar vienas
i§skirtinis Vi‰†u pavidal¤ bruo¨as buvo tas, kad Jie spinduliavo transcen-
dentiniu gro¨iu. J¤ §ypsena buvo tarsi m¢nesiena, o ¨vilgsnis Ä kaip ryt-
me$io saul¢s spinduliai. Vien i§ Vi‰†u ¨vilgsni¤ gal¢jai spr¡sti, kad tai Jie
suk&r¢ ir palaiko nei§manymo bei aistros gu†as. Vi‰†u atstovauja dory-
b¢s gu†ai, Brahmƒ Ä aistros, o Vie§pats !iva Ä nei§manymo gu†ai. Taigi
kadangi Vi‰†u yra viso kosminio pasaulio saugotojas, Jis tuo pa$iu yra ir
Brahmos bei Vie§paties !ivos k&r¢jas ir saugotojas.

Apsirei§kus Vie§pa$iui Vi‰†u, Brahmƒ pamat¢, kad apsup¡ Vie§pat£
Vi‰†u §oka daugyb¢ Brahm¤, !iv¤, pusdievi¤, £vairiausios gyvosios b&ty-
b¢s ir netgi skruzd¢l¢s bei §iaudeliai Ä visi judantys ir nejudantys padarai.
·ok£ lyd¢jo muzika, ir visi garbino Vie§pat£ Vi‰†u. Brahmai tapo ai§ku,
jog Vi‰†u pavidalai apr¢pia visk": ir a†imƒ-siddhi Ä gali" tapti ma¨u kaip
atomas, ir gali" i§sipl¢sti kaip bekra§tis kosminis pasaulis. Visos misti-
n¢s Brahmos j¢gos, !iva, pusdieviai ir dvide§imt keturi kosminio pasaulio
pradai Ä viskas telpa Vi‰†u asmenyje. Vie§paties Vi‰†u valia J£ garbino
visos pavald¨ios mistin¢s j¢gos. J£ garbino laikas, erdv¢, kosminis pasau-
lis, apvalomosios apeigos, tro§kimai, veikla ir trys materialios gamtos ypa-
tyb¢s. Brahmƒ suprato ir tai, kad Vie§pats Vi‰†u yra tiesos, ¨inojimo ir
palaimos §altinis. Jis apjungia visas tris transcendencijos sritis Ä am¨inyb¡,
¨inojim" bei palaim", Jis yra Upani‰ad¤ pasek¢j¤ garbinimo objektas.
Brahmai tapo ai§ku, jog karv¢s, berniukai ir ver§eliai atsivert¢ £ Vi‰†u
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pavidal" ne ypatingoms mistin¢ms j¢goms, kurias valdo didel¢mis galiomis
apdovanoti yogai ar pusdieviai, veikiant. Karv¢s, ver§iukai ir berniukai,
virt¡ vi‰†u-m"rti, arba Vi‰†u pavidalais, buvo ne vi‰†u-mƒyos, ar Vi‰†u
galios aprai§ka, o Patsai Vi‰†u. Vi‰†u ir vi‰†u-mƒyos ypatybes gal¢tume
palyginti kaip ugn£ ir kar§t£. Kar§tis turi ugnies ypatyb¡ Ä §ilum". Ta$iau
kar§tis n¢ra ugnis. Berniuk¤, karvi¤ ir ver§eli¤ virtimas Vi‰†u pavidalais
labiau primena ne kar§t£, o ugn£ Ä jie i§ties buvo Vi‰†u. I§ esm¢s kalbant,
Vi‰†u Ä tai absoliuti tiesa, absoliutus ¨inojimas ir absoliuti palaima. Gal¢-
tume pateikti kit" pavyzd£ Ä materiali¤ objekt¤ atspind¨ius. Antai saul¢
atsispindi induose su vandeniu, ta$iau saul¢s atspindys n¢ra saul¢. Saul¢s
atspindys n¢ra nei kar§$io, nei §viesos §altinis, nors ir spindi kaip saul¢.
Tuo tarpu visuose K‚‰†os pavidaluose rei§kiasi Pats Vi‰†u. Satya Ä tai
tiesa, j#ƒna Ä absoliutus ¨inojimas, o ƒnanda Ä visi§ka palaima.

Transcendentiniai Paties Auk§$iausiojo Dievo Asmens pavidalai spindi
tokia didybe, jog impersonalistin¢s pakraipos Upani‰ad¤ pasek¢j¤ pa¨i-
nimo lygis neleid¨ia tai suprasti. Transcendentiniai Vie§paties pavidalai
jiems i§ esm¢s nesuvokiami, nes skaitydami Upani‰adas jie tepaj¢gia sup-
rasti, jog Absoliu$ioji Tiesa Ä ne materija ir kad ribota materiali galia Jos
nevar¨o. Vie§pats Brahmƒ suprato, kas yra K‚‰†a, k" rei§kia Jo skleidi-
masis Vi‰†u pavidalais, suvok¢, kad visa, kas kosminiame pasaulyje juda
ir nejuda, egzistuoja visa apr¢pian$ia Auk§$iausiojo Vie§paties galia.

Brahmƒ stov¢jo sutrik¡s, nes suprato savo vald¨ios ribotum", vienuoli-
kos jutim¤ galimybi¤ rib". Jis pagaliau suprato, jog ir patsai es"s materia-
lios galios k&rinys Ä tarsi l¢l¢. L¢l¢ negali §okti pati, j" §okdina l¢lininkas.
Taip Auk§$iausiasis Dievo Asmuo valdo ir pusdievius bei visas kitas gyv"-
sias b&tybes. ÀCaitanya-caritƒm‚toje# pasakyta, jog vienintelis §eiminin-
kas Ä K‚‰†a, visi kiti yra tarnai. Materijos ker¤ bangos ritasi per vis"
pasaul£, ir gyvosios b&tyb¢s supasi ant j¤ it §iaudeliai vandenyje. ·itaip
vyksta j¤ nuolatin¢ kova u¨ b&v£. Ta$iau tereikia gyvajai b&tybei suvokti
esant am¨inu Auk§$iausiojo Dievo Asmens tarnu, ir mƒyƒ, arba iliuzin¢
kova u¨ b&v£, tuoj pat baigiasi.

Taigi, Vie§pats Brahmƒ, vienvaldis moksl¤ deiv¢s valdovas, vis¤
pripa¨intas did¨iausias Ved¤ ¨inovas, ir tas suglumo, niekaip nepaj¢g-
damas perprasti nereg¢tos galios, kuri" aprei§k¢ Auk§$iausiasis Dievo
Asmuo. Materialiame pasaulyje netgi didis Brahmƒ nepaj¢gia suvok-
ti Auk§$iausiojo Vie§paties mistin¢s j¢gos galimybi¤. Tai, k" K‚‰†a
Brahmai aprei§k¢, buvo jam ne tik nesuprantama, bet ir visi§kai i§mu§¢
j£ i§ v¢¨i¤.

K‚‰†ai pagailo Brahmos, kuris nepaj¢g¢ suprasti, kaip Jam pavyko
apreik§ti Vi‰†u gali", pavirstant karv¢mis bei piemenukais. Ir nors Vi‰†u
ekspansijos buvo apreik§tos, Jis visa, kas vyksta, netik¢tai aptrauk¢
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Savo yogamƒyos skraiste. ÀBhagavad-gŒtoje# pasakyta, kad Auk§$iausiasis
Dievo Asmuo yra nematomas tod¢l, kad J£ dengia yogamƒyos skraist¢.
Tai, kas dengia realyb¡, vadinasi mahƒmƒyƒ, arba i§orin¢ galia, neleid¨ian-
ti s"lygotai sielai suprasti Auk§$iausiojo Dievo Asmens, kuris yra anapus
kosminio pasaulio. Tuo tarpu galia, kuri i§ dalies atskleid¨ia Auk§$iausi"j£
Dievo Asmen£, ta$iau ir ka¨kiek J£ slepia, vadinasi yogamƒyƒ. Brahmƒ
n¢ra paprasta s"lygota siela. Jis gerokai pranoksta kitus pusdievius, ta$iau
ir jis negal¢jo suprasti Auk§$iausiojo Dievo Asmens aprei§kimo, tad
K‚‰†a nusprend¢ kit¤ j¢g¤ neberodyti. S"lygotoji siela tokiu atveju ne tik
sutrinka, bet ir nieko nepaj¢gia suprasti. Yogamƒyos u¨danga nusileido,
kad Brahmƒ dar labiau nesuglumt¤.

Kai Brahmƒ atsipeik¢jo, jam atrod¢ tarsi jis b&t¤ pabud¡s i§ mirtino
stingulio ir labai sunkiai prav¢r¢ akis. Tada jis i§vydo am¨in"j£ kosmin£
pasaul£ £prastomis akimis. Aplink driek¢si nepaprasto gro¨io mi§kingoji
V‚ndƒvana, vis¤ gyv¤j¤ b&tybi¤ gyvyb¢s §altinis. Brahmai atsiv¢r¢ trans-
cendentin¢s V‚ndƒvanos ¨em¢s, kur visos gyvosios b&tyb¢s transcenden-
talios £prastos gamtos at¨vilgiu, didyb¢. Jos mi§kuose net pl¢§rieji tigrai
taikiai sugyvena su elniais bei ¨mon¢mis. Be to, jis suprato, kad V‚ndƒ-
vanos ¨em¢ yra transcendentali lyginant su kitais kra§tais, nes £ j" buvo
nu¨eng¡s Auk§$iausiasis Dievo Asmuo ir joje neb¢ra nei geismo, nei
godumo. !rŒ K‚‰†a, Auk§$iausiasis Dievo Asmuo, apsirei§k¢ Brahmai pie-
men¢liu Ä prie§ais Brahm" v¢l stov¢jo ma¨as vaikutis, kair¢je rankoje lai-
kantis skan¢st" ir ie§kantis Savo draug¤, karvi¤ bei ver§eli¤, kaip ir prie§
metus, jiems visiems dingus.

Brahmƒ nedelsdamas nulipo nuo savo did¨iosios gulb¢s, skraidinan$ios
j£ ant nugaros, ir puol¢ ant ¨em¢s prie§ais Vie§pat£ tarsi aukso lazda. Kal-
b¢dami apie pagarb¤ nusilenkim", vai‰†avai vartoja ¨od£ da†ˆavat. Jis
rei§kia Àpulti ant ¨em¢s, i§sitiesus kaip lazdai.# Taip i§rei§kiama pagar-
ba vyresniam vai‰†avui. Taigi Brahmƒ, pagerbdamas Vie§pat£, krito prie§
J£ tiesus kaip lazda. Brahmƒ buvo aukso gymio, tad jis atrod¢ tarsi
auksin¢ lazda, gulinti prie§ais Vie§pat£ K‚‰†". Visi keturi §almai ant
Brahmos galv¤ paliet¢ K‚‰†os lotoso p¢das. Brahmƒ nuplov¢ K‚‰†os
lotoso p¢das d¨iaugsmo a§aromis. Jis k¢l¢si ir, prisimin¡s stebuklingus
Vie§paties ¨ygius, v¢l krito Jam po koj¤. Daug kart¤ nusilenk¡s, Brahmƒ
pakilo ir nusi§luost¢ a§aras. Stov¢damas prie§ais Vie§pat£ ir nepaj¢gda-
mas sulaikyti virpulio, Brahmƒ su did¨ia pagarba, nuolankiai ir susikaup¡s
¢m¢ kalb¢ti maldas.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti trylikt$j£ ÀK‚‰†os%
skyri¤, pavadint$ ÀBrahmƒ pavagia berniukus ir ver§elius%.
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KETURIOLIKTAS SKYRIUS

Vie§paties Brahmos maldos
Vie§pa!iui K‚‰†ai

Brahmƒ tar¢: ÀBrangusis Vie§patie, Tu Ä Auk§!iausiasis Valdovas, Die-
vo Asmuo, vienintelis, kur£ verta garbinti. Nor¢damas Tave patenkinti, a§
nuolankiai lenkiuosi ir meld¨iuosi Tau. Tavo k"nas tamsus tarytum debe-
sis prie§ pratr"kstant lietui. Tave gaubia sidabru ¨ai¨aruojantis §vyt¢jimas,
kur£ skleid¨ia Tavo geltoni r"bai.

Dar ir dar kart# nuolankiai lenkiuosi Mahƒrƒjos Nandos s"nui, kuris
stovi prie§ais mane su kriaukle rankoje, auskarais ausyse ir povo plunksna
plaukuose. Jo veidas §vyti nuostabiu gro¨iu, Jo galv# dengia §almas, kak-
l# puo§ia mi§ko g¢li¤ girlianda, o rankoje gardumynas. Jis ne§iojasi lazd#,
buivolo rag# ir fleit#. Jis stovi prie§ais, ir a§ regiu Jo lotoso p¢dutes.

Brangusis Vie§patie, ¨mon¢s kalba, jog a§ Ä did¨iausias Ved¤ ¨inovas
ir mokytojas. Jie laiko mane §ios visatos k"r¢ju, ta!iau dabar yra ai§ku,
jog Tavo esyb¢ man nesuvokiama, nors Tu ir stovi prie§ais mane vaiko
pavidalu. ¸i"rint £ Tave, be¨aid¨iant£ su Savo draugais, ver§eliais bei kar-
v¢mis, gali pasirodyti, jog esi bemokslis. Tu pana§us £ kaimo berni"k§t£,
kuris laiko rankoje k#snel£ skan¢sto ir ie§ko ver§eli¤. Ta!iau Tavo ir mano
k"nai taip skiriasi, kad a§ net negaliu £sivaizduoti Tavojo galios. A§ jau
parei§kiau ÀBrahma-sa„hitoje$, jog Tavo k"nas Ä nematerialus.$

94



ÀBrahma-sa„hitoje$ pasakyta, kad Vie§paties k"nas yra grynai dvasi-
nis ir niekuo nesiskiria nuo Jo Paties. Kiekviena Jo k"no dalis gali pakeis-
ti kuri# kit# k"no dal£. Vie§pats gali matyti rankomis, klausytis akimis,
priimti aukas kojomis ir kurti burna.

Brahmƒ t¡s¢: ÀTu apsirei§ki piemen¢liu, ne§damas g¢r£ visiems bhak-
toms, ir nors a§ nusikaltau Tavo lotoso p¢doms, pavogdamas karves, ver-
§elius bei draugus, a§ ¨inau, kad esi man maloningas. Tu labai myli Savo
bhaktus Ä tai transcendentinis Tavo bruo¨as. Ir nors Tu mane labai myli, a§
negaliu visi§kai suvokti Tavo k"no galimybi¤. O jeigu a§, auk§!iausia §ios
visatos b"tyb¢, Vie§pats Brahmƒ, negaliu visi§kai suvokti Auk§!iausiojo
Dievo Asmens vaiki§ko k"no galimybi¤, k# bekalb¢ti apie kitus? O jeigu
man nesuprantama dvasin¢ Tavo vaiki§ko k"no galyb¢, kaip besuprasiu
Tavo transcendentinius ¨aidimus? Tod¢l, kaip sakoma ÀBhagavad-gŒtoje$,
kiekvienas, kuris nors §iek tiek supranta transcendentini¤ Vie§paties ¨ai-
dim¤, Jo apsirei§kim¤ ir pasitraukim¤ prasm¡, vos palik¡s material¤j£ k"n#
tampa vertas £eiti £ Dievo karalyst¡. ·iems ¨od¨iams pritaria Vedos, kur
sakoma, jog, pa¨inus Auk§!iausi#j£ Dievo Asmen£, nutr"ksta besikartojan-
!i¤ gimim¤ ir mir!i¤ grandin¢. Tad a§ si"lau ¨mon¢ms nesistengti suvokti
Tave spekuliatyviu b"du.

Norint suprasti Tave, geriausia nuolankiai atsisakyti abstraktaus i§m#s-
tyto pa¨inimo ir pasistengti su¨inoti apie Tave arba i§ Tav¡s Paties Ä
ÀBhagavad-gŒtos$ bei kit¤ Ved¤ ra§t¤ pasakotojo, arba i§ dvasi§kai susi-
vokusio bhakto, kuris rado prieglobst£ prie Tavo lotoso p¢d¤. Tokio
bhakto ai§kinim¤ reikia klausytis nieko nei§sigalvojant. Ir visi§kai neb"ti-
na k# nors keisti savo ¨emi§kajame gyvenime Ä tereikia klausytis, k# skelbi
Tu. Materialiais jutimais Tav¡s pa¨inti ne£manoma, o klausantis pasako-
jim¤ apie Tave, savo nei§manym# palengva galima £veikti. Tik per Savo
malon¡ Tu atsiskleidi Savo bhaktui. Kitaip Tu nepasiekiamas. Pastangos
ie§koti Tav¡s vien abstraktaus m#stymo priemon¢mis, be atsidavimo tar-
nyst¢s Ä t¢ra tu§!ias laiko §vaistymas. Atsidavimo tarnyst¢ yra tiek svarbi,
kad net ma¨iausi ¨ingsniai §ia kryptimi gali pad¢ti ¨mogui pasiekti did£
tobulum#. Taigi neder¢t¤ atmesti i§kilnios atsidavimo tarnyst¢s ir rinktis
i§protavim¤ keli#, kuris tik §iek tiek padeda pa¨inti Tavo apreik§t#j£ kos-
min£ pasaul£. Tav¡s Paties, visa ko §altinio, taip pa¨inti ne£manoma. Tu§-
!ios pastangos t¤, kurie tesidomi spekuliatyviuoju pa¨inimu. Jie pana§"s
£ ¨mog¤, kuris ie§ko ry¨i¤, kuldamas tu§!ius luk§tus. Gr"d¤ galima rasti
tik neluk§tentuose ry¨iuose, o kokia prasm¢ kulti pelus, kai ry¨iai jau
i§ai¨yti. Tai juk tu§!ias darbas.

Brangus Vie§patie, istorijoje daug pavyzd¨i¤, kai po nepavykusi¤
pastang¤ pasiekti transcendencij# ¨mogus visu k"nu, protu bei ¨od¨iais
pasi§ven!ia atsidavimo tarnystei ir taip pasiekia tobulumo vir§"n¡ Ä ateina
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£ Tavo buvein¡. Pastangos pa¨inti Tave abstrak!iai m#stant ar mistine
meditacija be atsidavimo tarnyst¢s yra berg¨d¨ias darbas. Tod¢l net dir-
bant £prastus darbus reikia i§tikimai Tau tarnauti ir visada b"ti arti Tav¡s,
klausantis apie Tave ir skelbiant Tavo transcendentin¡ §lov¡. Jeigu ¨mogui
patinka klausytis apie Tave ir Tave §lovinti, jis gali tapti visi§kai tobulas
ir patekti £ Tavo karalyst¡. Tad jeigu ¨mogus visad yra su Tavimi, jeigu
jis klausosi apie Tave, Tave §lovina ir savo darbo vaisius aukoja Tau, jis
s¢kmingai patenka £ Tavo auk§!iausi#j# buvein¡. Tave pa¨£sta tie, kurie
apval¢ savo §ird£ nuo vis¤ nedorybi¤, o j# apvalyti galima klausantis apie
Tave ir §lovinant Tavo ·viesyb¡.$

Vie§pats yra visa apr¢piantis. ÀBhagavad-gŒtoje$ Vie§pats K‚‰†a sako:
ÀVisa remiasi £ Mane, ta!iau sykiu A§ nesu visur.$ Kadangi Vie§pats
visa apr¢piantis, n¢ra to, ko Jis ne¨inot¤. Visa apr¢pian!ios Auk§!iausiojo
Dievo Asmens esm¢s gyvoji b"tyb¢ savo ribotu protu pa¨inti negali, ta!iau
¨mogus, kuris pasiek¢ min!i¤ pastovum#, sutelk¡s jas £ Vie§paties lotoso
p¢das, gali §iek tiek pa¨inti Auk§!iausi#j£ Vie§pat£. Ie§kodamas jutimi-
nio pasitenkinimo, protas nuolatos bla§kosi Ä tokia jo esm¢. Tad suval-
dyti prot# ir sutelkti j£ £ Vie§paties lotoso p¢das tegali tas, kurio jausmai
nuolat tarnauja Vie§pa!iui. Proto telkimas £ Vie§paties lotoso p¢das vadi-
namas samƒdhi. Kas dar nepasiek¢ samƒdhi, arba transo, negali suvok-
ti Auk§!iausiojo Vie§paties esm¢s. Galb"t yra filosof¤ bei mokslinink¤,
kurie i§tyr¢ kiekvien# kosminio pasaulio atom#. Galb"t jie tiek daug
¨ino, kad gal¢t¤ pasakyti, kokia yra kosmin¢s erdv¢s atomin¢ sandara,
kiek danguje planet¤ ir ¨vaig¨d¨i¤ ar net kiek saul¢je, kitose ¨vaig¨d¢se
bei dangaus §viesuliuose molekulini¤ daleli¤. Ta!iau Auk§!iausiojo Dievo
Asmens ypatyb¢s nesuskai!iuojamos.

ÀVedƒnta-s"tros$ prad¨ioje ra§oma, kad Auk§!iausiasis Asmuo Ä vis¤
ypatybi¤ §altinis. Da¨niausiai Jis vadinamas nirgu†a. Nirgu†a rei§kia Àtas,
kurio ypatyb¢s neapr¢piamos.$ Gu†a rei§kia Àypatyb¢$, o nir Ä Àneapr¢-
piama.$ Ta!iau impersonalistai ¨od£ nirgu†a interpretuoja kaip Àbe ypa-
tybi¤.$ Kadangi esamas transcendentinio pa¨inimo lygis neleid¨ia jiems
suprasti Vie§paties ypatybi¤, jie prieina prie i§vados, es# Auk§!iausiasis
Vie§pats ypatybi¤ neturi. Ta!iau §i i§vada klaidinga. Juk Jis Ä pirmapra-
dis vis¤ ypatybi¤ §altinis. Jis be paliovos skleid¨ia £vairiausias ypatybes.
Kaipgi tokia ribota b"tyb¢ kaip ¨mogus suskai!iuos Vie§paties ypaty-
bes? Akimirk# galb"t tai jam pavykt¤ padaryti, ta!iau t# pat akimirk#
j¤ net padaug¢s. Taigi nustatyti transcendentini¤ Vie§paties ypatybi¤
skai!iaus ne£manoma. Tod¢l Jis ir vadinamas nirgu†a. Jo ypatyb¢s Ä
nesuskai!iuojamos.

N¢ra prasm¢s varginti prot# besistengiant apr¢pti begalines Vie§paties
ypatybes. Teorinis pa¨inimas ir fizin¢s pratybos, siekiant mistin¢s yogos
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tobulumo, yra berg¨d¨ias darbas. Mums reik¢t¤ suprasti, kad tai, kiek
m"s¤ k"nas patirs d¨iaugsmo ir sielvarto, yra nulemta i§ anksto; n¢ra
prasm¢s stengtis i§vengti k"ni§kosios b"ties varg¤ arba siekti laim¢s fizi-
niais pratimais. I§mintingiausia atsiduoti Auk§!iausiajam Dievo Asme-
niui visu k"nu, mintimis bei ¨od¨iais ir nuolatos Jam tarnauti. Tik toks
transcendentinis darbas teduos vaisi¤ Ä visos kitos pastangos pa¨inti
Absoliu!i#j# Ties# nebus s¢kmingos. Tod¢l i§mintingas ¨mogus vengia
pa¨inti Auk§!iausi#j£ Asmen£ Ä Absoliu!i#j# Ties# Ä abstrak!iai samp-
rotaudamas ar pasitelk¡s mistines j¢gas. U¨uot tai dar¡s, jis atsideda
atsidavimo tarnystei ir visi§kai pasikliauna Auk§!iausiojo Dievo Asmens
valia. Jis ¨ino, kad viskas, kas nutinka k"nui, yra atlygis u¨ ankstesnius
jo karminius poelgius. ¸mogus, gyvendamas paprast# gyvenim# ir visk#
aukodamas atsidavimo tarnystei, net ir nesistengdamas pelnys teis¡ patek-
ti £ transcendentin¡ Vie§paties buvein¡. Juk visos gyvosios b"tyb¢s yra
neatsiejamos Auk§!iausiojo Vie§paties dalel¢s ir Dievo vaikai. Kiekvie-
nam skirta prigimtin¢ teis¢ drauge su Vie§pa!iu patirti transcendentinius
d¨iaugsmus, ta!iau susiejusios save su materija s#lygotos gyvosios b"tyb¢s
t# teis¡ praranda. ¸mogus, pasirink¡s nesud¢ting# atsidavimo tarnyst¢s
b"d#, jau £gyja galimyb¡ apsivalyti nuo materijos ne§varybi¤ ir pasiekti
transcendentin£ bendravimo su Auk§!iausiuoju Vie§pa!iu lyg£.

Vie§pats Brahmƒ apie save buvo pernelyg geros nuomon¢s ir, nor¢-
damas patikrinti Vie§paties stebukling¤ gali¤ galimybes, pasielg¢ Vie§-
paties K‚‰†os at¨vilgiu labai £¨"liai. Jis pavog¢ Vie§paties ver§elius ir
berniukus, nes nor¢jo pasi¨i"r¢ti, kaip Vie§pats juos susigr#¨ins. Ta!iau
taip pasielg¡s Vie§pats Brahmƒ prisipa¨ino, jog buvo akipl¢§a, nes band¢
prie§pastatyti savo j¢g# pirmaprad¨iam j¢gos §altiniui. Atsipeik¢j¡s Vie§-
pats Brahmƒ suprato, kad nors materialaus pasaulio gyv¤j¤ b"tybi¤ po¨i"-
riu jis ir nepaprastai galinga gyvoji b"tyb¢, ta!iau prie§ Auk§!iausiojo
Dievo Asmens galyb¡ jo galia ni!nieko nerei§kia. Materialaus pasaulio
mokslininkai suk"r¢ tok£ stebukl#, kaip atominis ginklas, kur£ susprog-
dinus kuriame nors mieste ar kitame ma¨y!iame planetos ta§ke, m"s¤
akimis, nutinka bais"s dalykai, ta!iau kiek veiksmingas atominis gink-
las b"t¤ Saul¢je? Ten jo galia teb"t¤ vos ap!iuopiama. Pavogdamas %rŒ
K‚‰†os ver§elius ir berniukus, Brahmƒ irgi parod¢ nepaprast# mistin¡ j¢g#,
ta!iau kai %rŒ K‚‰†a parei§k¢ Savo galyb¡, suk"r¡s t"kstan!ius ver§eli¤
ir berniuk¤ ekspansij¤, ir be vargo £rod¢, jog jie gali realiai egzistuoti,
Brahmƒ suvok¢ savo galios menkum#.

Brahmƒ kreip¢si £ Vie§pat£ K‚‰†# vardu ÀAcyuta$, nes Vie§pats niekada
neu¨mir§ta net ir ma¨iausios bhakto paslaugos. Savo bhaktams Jis toks
geras ir taip juos myli, kad ma¨iausi# paslaug# vertina kaip did¨iul£ darb#.
O Brahmƒ i§ ties¤ ilgai tarnavo Vie§pa!iui. B"damas auk§!iausi#ja b"tybe,
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kuriai skirta r"pintis §ios visatos reikalais, jis, neabejotinai, yra i§tikimas
K‚‰†os tarnas. Tod¢l jam pavyko K‚‰†# nuraminti. Brahmƒ pra§¢, kad
Vie§pats laikyt¤ j£ klusniu Savo tarnu, kuriam galima atleisti ma¨y!ius
nusi¨engimus ir £¨"lum#. Jis prisipa¨ino pernelyg did¨iav¡sis savo, galin-
gojo Vie§paties Brahmos, pad¢timi. Ir tai suprantama, nes materialiame
pasaulyje jis £k"nija aistr#. Tod¢l jis ir padar¢ klaid#. Ta!iau pagaliau Vie§-
pats K‚‰†a tur¢t¤ b"ti gailestingas, pasigail¢ti Savo pavaldinio ir atleisti
jam §i# nemenk# klaid#.

Vie§pats Brahmƒ suvok¢ savo menkum#. Be abejo, jis Ä didis §ios visa-
tos mokytojas. Jis atsakingas u¨ materialios gamtos, kuri# sudaro mate-
riali¤j¤ pradmen¤ visuma Ä netikrasis ego, dangus, oras, ugnis, vanduo ir
¨em¢, suk"rim#. Nors visata ir mil¨ini§ka, bet j# galima i§matuoti, kaip
kad ir m"s¤ k"n#, kuris yra septyni¤ uolek!i¤ ilgio. Da¨niausia ¨mo-
gaus k"nas yra septyni¤ jo uolek!i¤ ilgio. Visata mums atrodyt¤ mil¨i-
ni§ka, ta!iau Vie§pa!iui Brahmai ji yra septyni¤ uolek!i¤. Egzistuoja ne
tik §i, bet ir galyb¢ kit¤ visat¤, kurios m"s¤ Vie§pa!iui Brahmai nepa-
vald¨ios. Kaip milijonai mikroskopini¤ dalely!i¤ skverbiasi pro lang# den-
gian!io tinklelio akutes, taip milijonai ir trilijonai besimezgan!i¤ visat¤
i§eina i§ Mahƒ-Vi‰†u k"no por¤, o Mahƒ-Vi‰†u juk t¢ra visi§kos K‚‰†os
ekspansijos dalis. Ir nors Vie§pats Brahmƒ yra auk§!iausioji §ios visatos
b"tyb¢, argi jis greta Vie§paties K‚‰†os jau toks reik§mingas?

Tad Vie§pats Brahmƒ save lygino su k"dikiu motinos £s!iose. Kai, k"di-
kiui £s!iose judinant rankutes ar spardantis, kli"va motinai, argi ji supyks
ant vaiko? ¸inoma, ne. Vie§pats Brahmƒ Ä labai didi asmenyb¢, bet vis
d¢lto ir pats Brahmƒ, ir visa, kas egzistuoja, gl"di Auk§!iausiojo Dievo
Asmens £s!iose. Vie§paties galia Ä visa apr¢pianti, ir n¢ra k"rinijoje vietos,
kur ji neveikt¤. Vie§paties galia apr¢pia visk#, tad m"s¤ visatos ir kit¤
milijon¤ bei trilijon¤ visat¤ Brahmos yra Vie§paties galios veikimo ribose.
·tai kod¢l Vie§pats laikomas motina, o visa, kas gl"di motinos £s!iose, yra
tarsi jos k"dikis. Gera motina nepyksta, jeigu jos £s!iose besispardydamas
k"dikis u¨gauna j#.

Po to Vie§pats Brahmƒ pripa¨ino, jog gim¢ lotoso ¨iede, kuris i§dygo
i§ Nƒrƒya†os bambos, kai buvo sunaikinti trys pasauliai, arba trys planet¤
sistemos Ä Bh"rloka, Bhuvarloka ir Svarloka. Skiriamos trys visatos dalys:
Svarga, Martya ir Pƒtƒla. ·ios trys planet¤ sistemos naikinant visat#
nugrimzta £ vandenis. Tada Nƒrƒya†a, visi§ka K‚‰†os dalis, atsigula ant
naikinimo vanden¤, i§ Jo bambos i§auga lotosas, o jo ¨iede gimsta
Brahmƒ. Tad visi§kai nesuklystama pasakius, kad Nƒrƒya†a yra Brah-
mos motina. Kadangi sunaikinus m"s¤ visat# Vie§pats taps vis¤ gyv¤j¤
b"tybi¤ atilsio vieta, Jis vadinamas Nƒrƒya†a. ¸odis nƒra rei§kia gyv¤j¤
b"tybi¤ visum#, o ayana Ä atilsio viet#. Garbhodaka&ƒyŒ Vi‰†u pavida-
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las vadinamas Nƒrƒya†a, nes Jis guli ant naikinimo vanden¤. Ma¨a to,
Nƒrƒya†a yra vis¤ gyv¤j¤ b"tybi¤ atilsio vieta ir, pasak ÀBhagavad-gŒtos$,
gl"di vis¤ §irdyse. ·ia prasme Jis irgi yra Nƒrƒya†a, nes ayana rei§kia ne
tik Àatilsio vieta$, bet ir À¨ini¤ §altinis.$ Dar ÀBhagavad-gŒtƒ$ teigia, kad
gyvosios b"tyb¢s atmintis kyla i§ Supersielos, gl"din!ios §irdyje. Gyvoji
b"tyb¢, pakeitusi k"n#, ankstesn£ gyvenim# pamir§ta, ta!iau jos §irdyje
gl"dinti Supersiela, Nƒrƒya†a, primena, kaip ji tur¢t¤ elgtis, kad £gyven-
dint¤ savo ankstesniuosius tro§kimus. Vie§pats Brahmƒ nor¢jo £rodyti, kad
K‚‰†a Ä pirminis Nƒrƒya†a, kad Jis Ä Nƒrƒya†os §altinis ir kad Nƒrƒya-
†a Ä ne i§orin¢s galios, mƒyos, aprai§ka, o dvasin¢s galios pasirei§kimas.
I§orin¢ galia, arba mƒyƒ, ima veikti, suk"rus §£ kosmin£ pasaul£, o pir-
min¢, dvasin¢ Nƒrƒya†os galia veik¢ dar iki sukuriant. Taigi Nƒrƒya†os
ekspansijos Ä K‚‰†os £ Kƒra†odaka&ƒyŒ Vi‰†u, Kƒra†odaka&ƒyŒ Vi‰†u £
Garbhodaka&ƒyŒ Vi‰†u, Garbhodaka&ƒyŒ Vi‰†u £ K‰Œrodaka&ƒyŒ Vi‰†u ir
K‰Œrodaka&ƒyŒ Vi‰†u £ kiekvien# §ird£, Ä yra Jo dvasin¢s galios pasirei§ki-
mai. Jie Ä ne materialios galios pasirei§kimo rezultatas, tod¢l n¢ra laikini.
Visa tai, k# atlieka materialioji galia, Ä laikina, o tai, k# atlieka dvasin¢, Ä
am¨ina.

Vie§pats Brahmƒ dar kart# patvirtino savo teigin£, kad K‚‰†a yra pirmi-
nis Nƒrƒya†a. Jis parei§k¢, kad mil¨ini§kas visatos pavidalas tebeguli ant
Garbhodakos vanden¤. Jis pasak¢: ÀMil¨ini§kas visatos pavidalas Ä viena
Tavo galios aprai§k¤. Visatos pavidalas irgi yra Nƒrƒya†a, nes Jis guli ant
vandens, o mes visi gl"dime Jo £s!iose. 'vairius Tavo Nƒrƒya†os pavidalus
a§ regiu visur. Matau Tave gulint£ ant vanden¤, jau!iu savo §irdyje, o §tai
dabar Tu stovi prie§ais mane. Tu esi pirmapradis Nƒrƒya†a.

Brangus Vie§patie, §i Tavo inkarnacija £rod¢, kad esi auk§!iausias
mƒyos valdovas. Tu esi §iame kosminiame pasaulyje, ta!iau visa k"rini-
ja slypi Tavyje. Tu tai £rodei, apreik§damas motinai Ya&odai vis# pasau-
l£ savo burnoje. Nesuvokiama yogamƒyos galia Tu padarai tai niekam
nepadedant.

Brangusis Vie§patie K‚‰†a, visas kosminis pasaulis, kur£ mes dabar
regime, gl"di Tavo k"ne. Ir vis d¢lto a§ matau Tave ne i§ vidaus, o i§
i§or¢s, kaip ir Tu mane. Argi be Tavo nesuvokiamos galios tai £manoma?$

Vie§pats Brahmƒ !ia pabr¢¨ia, kad, nepripa¨inus nesuvokiamos
Auk§!iausiojo Dievo Asmens galios, ne£manoma teisingai paai§kinti §i¤
dalyk¤ esm¢s. Jis t¡s¢: ÀBrangus Vie§patie, neie§kokime ilgai pavyzd¨i¤,
argi §ios dienos £vykiai Ä tai, k# a§ ma!iau savo akimis Ä n¢ra Tavo nesuvo-
kiam¤ gali¤ £rodymas? I§ prad¨i¤ a§ ma!iau Tave vien#; paskui Tu i§sipl¢-
tei, sukurdamas draug¤, ver§eli¤ ir V‚ndƒvanos karvi¤ ekspansijas; v¢liau
a§ reg¢jau Tave ir berniukus keturrankiais Vi‰†u pavidalais, o material"s
pradmenys, pusdieviai ir a§ pats garbinome Juos. Paskui Jie v¢l atvirto
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piemenukais, o Tu likai vienas, kaip ir anks!iau. Argi tai nerei§kia, kad
Tu Ä Auk§!iausiasis Vie§pats Nƒrƒya†a, visa ko §altinis, ir kad viskas kyla
i§ Tav¡s, po to v¢l £ Tave sugr£¨ta, o Tu i§lieki vis toks pats?

¸mon¢s, nieko ne¨inantys apie Tavo nesuvokiam# gali#, negali sup-
rasti, kad Tu tampi ir k"r¢jas Brahmƒ, ir k"rinijos saugotojas Vi‰†u, ir
jos naikintojas %iva. ¸mon¢s, nesuvokiantys dalyk¤ esm¢s, mano, kad a§,
Brahmƒ, Ä k"r¢jas, Vi‰†u Ä saugotojas, o Vie§pats %iva Ä naikintojas. O
i§ ties¤ tik Tu ir kuri, ir saugai, ir naikini. Lygiai taip Tu apsirei§ki ir
£vairiomis inkarnacijomis: tarp pusdievi¤ Tu £sik"niji Vƒmanadeva, tarp
did¨i¤j¤ i§min!i¤ Ä Para&urƒma, tarp ¨moni¤ Tu apsirei§ki Pats, kaip
Vie§pats K‚‰†a ar Vie§pats Rƒma, tarp gyv"n¤ Tu pasirodai §erno pavi-
dalu, o tarp vandens gyvi¤ Ä ¨uvies. Ir vis d¢lto Tu negimsti, nes esi
am¨inas. Tu Savo nesuvokiama galia ateini ir i§eini Ä ateini apginti i§tikim¤
Savo bhakt¤ ir sunaikinti demon¤. O mano Vie§patie, o visa apr¢piantis
Auk§!iausiasis Dievo Asmuo, o Supersiela, mistini¤ j¢g¤ valdove, niekas
negali suvokti transcendentini¤ Tavo ¨aidim¤, kuriuos Tu aprei§ki §iuose
trijuose pasauliuose. Niekas negali pasakyti, kaip veikia Tavo yogamƒya,
kaip Tu apsirei§ki ir rei§ki Savo transcendentin¡ gali#. Brangus Vie§patie,
kosminis pasaulis yra tarsi akimirkos sapnas, jo laikinumas kelia nerim#
m"s¤ protams. Tod¢l §iame pasaulyje mus nuolat persekioja r"pes!iai.
Gyvenimas materialiajame pasaulyje Ä vienas vargas ir kan!ia. Ir vis d¢lto
laikinas materialus pasaulis mums mielas ir brangus, nes radosi i§ Tavojo
k"no Ä am¨ino, kupino palaimos ir ¨inojimo.

Tod¢l a§ prieinu prie i§vados, kad Tu esi Auk§!iausioji Supersiela,
Absoliuti Tiesa ir auk§!iausioji pirmaprad¢ asmenyb¢. Tu Ä Auk§!iausioji
Siela, Tu Ä vienut vienas, nors Savo nesuvokiamomis transcendentin¢mis
galiomis Tu i§siskleidei daugybe Vi‰†u pavidal¤, gyvosiomis b"tyb¢mis
ir aprei§kei £vairiausias galias. Galyb¢ gyv¤j¤ b"tybi¤ yra tarsi pirmapra-
d¢s liepsnos kibirk§tys. Tavo ·viesybe, neteisinga manyti, kad Supersiela
beasmen¢, nes a§ matau, kad Tu esi pirmapradis asmuo. Menko i§many-
mo ¨mogus manys, kad Tu esi Nandos Mahƒrƒjos s"nus ir negali b"ti
pirmapradis asmuo, nes gimei kaip visi ¨mon¢s. Tai klaidinga nuomo-
n¢. Pirmapradis asmuo Ä tai Tu, §tai k# a§ galiu pasakyti. Tu Ä Nandos
s"nus, ta!iau, nepaisant to, be joki¤ abejoni¤ esi pirminis asmuo. Tu Ä
Absoliu!ioji Tiesa, Tu ne §io materialaus tamsos pasaulio gyventojas.
Tu Ä pirmin¢s brahmajyoti §viesos ir vis¤ materiali¤j¤ §viesuli¤ §altinis.
Tavo transcendentinis §vyt¢jimas tapatus brahmajyoti. ÀBrahma-sa„hitƒ$
pa¨ymi, jog brahmajyoti yra ne kas kita, o Tavo k"no §viesa. Yra daugy-
b¢ Vi‰†u bei Tavo inkarnacij¤, £k"nijan!i¤ £vairius Tavo bruo¨us, ta!iau
ne visos jos tolygios. Tu Ä pirminis ¨iburys. Kitos inkarnacijos gali §viesti
ry§kiai, kaip ir pirminis ¨iburys, ta!iau jis yra vis¤ §vies¤ prad¨ia apskri-
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tai. Tu ne §io materialaus pasaulio k"rinys, tad ir po jo sunaikinimo Tu
b"si toks, koks esi.

Tu Ä pirmapradis asmuo, tod¢l ÀGopƒla-tƒpanŒ$ (Upani‰ada, Ved¤
ra§t¤ dalis) bei ÀBrahma-sa„hitƒ$ Tave vadina govindam ƒdi-puru‰am.
Govinda yra pirminis asmuo, vis¤ prie¨as!i¤ prie¨astis. ÀBhagavad-gŒtƒ$
irgi nurodo, kad Tu Ä Brahmano §viesos §altinis. Neder¢t¤ manyti, kad
Tavo k"nas pana§us £ paprast# material¤ k"n#. Jis Ä ak‰ara, Àneirstantis.$
Material¤ k"n# nuolat drasko trejopos kan!ios, o Tavo k"nas yra sac-cid-
ƒnanda-vigraha: kupinas palaimos, ¨inojimo ir am¨inatv¢s. Be to, Tu Ä
nira!jana, nes Tavo Ä motinos Ya&odos s"nelio bei gopi¤ Vie§paties Ä
¨aidimai yra nesuter§ti materiali¤ ypatybi¤. Tu apsirei§kei piemenukais,
karv¢mis bei ver§eliais, ta!iau transcendentin¢ Tavo galia besiple!iant
nesumenko. Tu am¨inai esi visuma. Ved¤ ra§tuose pasakyta, kad jeigu
i§ visumos Ä Auk§!iausiosios Absoliu!ios Tiesos Ä visk# atimtumei, ji
vis tiek i§lieka visuma, Auk§!iausioji Absoliuti Tiesa. Ir nors yra daugy-
b¢ visumos ekspansij¤, ji visad yra viena. Visi Tavo ¨aidimai Ä dvasiniai,
tad materialios gamtos gu†os j¤ jokiu b"du nesuteps. Kai Tu nusprendi
priklausyti nuo Savo t¢v¤ Nandos ir Ya&odos, Tavo galia nesusilpn¢ja Ä
taip Tu rei§ki meil¡ Savo bhaktams. Niekas Tau neprilygsta. Tik men-
kesn¢s nuovokos ¨mogui gali kilti mintis, kad Tavo ¨aidimai bei apsirei§-
kimas material"s. Tu transcendentalus ir ne¨inojimui, ir ¨inojimui Ä tai
patvirtina ÀGopƒla-tƒpanŒ.$ Tu esi pirmin¢ am‚ta (nemirtingumo nekta-
ras), neyrantis. Vedose teigiama: am‚ta„ "ƒ"vata„ brahma. Brahmanas Ä
am¨inas, tobuliausias visa ko §altinis, negimstantis ir nemarus.

Upani‰adose pasakyta, kad Auk§!iausiasis Brahmanas §vie!ia kaip
saul¢, kad Jis yra visa ko prad¨ia, ir tas, kuris pa¨£sta §£ pirmaprad£ asmen£,
i§sivaduoja i§ s#lygoto materialaus gyvenimo. Kas pamilsta Tave i§tikimai
Tau tarnaudamas, tas pamato Tavo didyb¡, suvokia, kaip Tu gimsti, apsi-
rei§ki ir pasitrauki i§ pasaulio, su¨ino apie Tavo darbus. ÀBhagavad-gŒtƒ$
pritaria min!iai, kad ¨mogus, kuris suvok¢ Tavo pirmaprad¡ esm¡ ir tai,
kaip Tu apsirei§ki §iame pasaulyje ir i§eini i§ jo, palik¡s dabartin£ k"n#,
nedelsiant eina £ dvasin¡ karalyst¡. Taigi tas, kas i§mintingas ir nori £veikti
materialaus nei§manymo vandenyn#, ie§ko Tavo lotoso p¢d¤ prieglobs!io
ir nesunkiai patenka £ dvasin£ pasaul£. Yra daug tariam¤j¤ medituotoj¤,
kurie net ne¨ino, jog Tu Ä Auk§!iausioji Siela. Jog Tu Ä Auk§!iausioji
Siela, gl"dinti kiekvieno §irdyje, pa¨ym¢ta ÀBhagavad-gŒtoje.$ Tad nerei-
kia jokio kito meditavimo objekto, tereikia medituoti Tave. Materialaus
nei§manymo vandenyn# lengvai £veikia tas, kuris nuolat medituoja Tavo
pirmin£ K‚‰†os pavidal#. Ta!iau ne¨inantys, jog Tu Ä Auk§!iausioji Siela,
netgi praktikuodami tariam#j# meditacij# pasilieka §iame materialiame
pasaulyje. Tas, kuris bendraudamas su Tavo bhaktais £sis#monina, jog
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Vie§pats K‚‰†a Ä pirmin¢ Supersiela, gali £veikti materialaus nei§many-
mo vandenyn#. Antai ¨mogus jau nesuklys ir nepalaikys virv¢s gyvate.
O suprasdamas, kad virv¢ Ä ne gyvat¢, jis atsikrato baim¢s. Taigi, jeigu
¨mogus pa¨ins Tave, studijuodamas Tavo pamokymus ÀBhagavad-gŒtoje$
ar klausydamasis Tavo tyr¤ bhakt¤, kuri¤ mintys i§d¢stytos À%rŒmad-
Bhƒgavatam$ ir kituose Ved¤ ra§tuose, ir jeigu jis supras, jog Tu Ä galutinis
pa¨inimo tikslas, materialios b"ties jau nebebijos.

¸mogui, kuris i§tikimai Tau tarnauja, ir vadinamasis i§sivadavimas, ir
nelaisv¢ nieko nerei§kia. Kaip ir virv¢ nekelia baim¢s ¨inan!iam, kad ji Ä
ne gyvat¢. Bhaktas ¨ino, kad §is materialusis pasaulis priklauso Tau, tad
visk# skiria transcendentinei meil¢s tarnystei Tau. Nelaisv¢ jam neegzis-
tuoja. Tam, kuris pasiek¢ saul¢s planet#, saul¢s patek¢jimas bei nusi-
leidimas, diena ir naktis nebeegzistuoja. Yra pasakyta, kad Tu, K‚‰†a,
tarytum saul¢, o mƒyƒ Ä kaip tamsa. Kur §vie!ia saul¢, ten negalima
tamsa. Tad tiems, kurie visad su Tavimi, n¢ra nei nelaisv¢s, nei i§sivada-
vimo. Jie ir taip laisvi. Tuo tarpu ¨mon¢s, kurie klaidingai £sitikin¡, kad
ir be Tavo lotoso p¢d¤ prieglobs!io jie i§silaisvino, nei§vengia nuopuolio,
nes j¤ mintis negryna.

Apgail¢tini tie, kurie mano, kad Supersiela ir Tu Pats yra ka¨kas skir-
tinga, ir ie§ko Supersielos ne §irdyje, o kur nors mi§kuose ar Himalaj¤
olose.

ÀBhagavad-gŒtoje$ Tu mokai, jog reikia atmesti visus kitus dvasinio
pa¨inimo b"dus ir tereikia atsiduoti Tau, nes tai ir yra tobulyb¢. Tu visais
at¨vilgiais esi auk§!iausias, tad trok§tantis Brahmano §viesos bei norin-
tis pa¨inti Supersiel# Tav¡s ir ie§ko. ÀBhagavad-gŒtoje$ Tu nurodai, kad
ka¨kiek atstojan!iu Tave Supersielos pavidalu Tu Pats £¢jai £ §£ materia-
l¤j£ kosmin£ pasaul£. Tu esi vis¤ §irdyse, ir n¢ra reikalo ie§koti Super-
sielos ka¨kur kitur. Tas, kuris taip elgiasi, yra nei§man¢lis. Nei§manym#
£veik¡s ¨mogus supranta, jog Tu Ä beribis. Tu Ä ir viduje, ir i§or¢je. Tu
esi visur. U¨uot dar ka¨kur ie§koj¡s Supersielos, bhaktas visas savo mintis
sutelkia £ Tave, gl"dint£ §irdyje. Juk Tav¡s ie§kos tik materialios b"ties
sampratos atsikrat¡ ¨mon¢s, o ne kiti. Pavyzdys apie ¨mog¤, kuris virv¡
palaik¢ gyvate, tinka tik tam, kuris dar nieko apie Tave ne¨ino. Juk tai
protas virv¡ palaiko gyvate. Mƒyƒ irgi teegzistuoja m"s¤ protuose. Mƒyƒ
yra ne kas kita, kaip ne¨inojimas, kad esi Tu. Kai ¨mogus Tave pamir§ta,
tai ir yra mƒyos s#lygotas b"vis. Tod¢l iliuzija i§ori§kai ir vidujai £ Tave
susikaupusio nepaveiks.

Tas, kuris nors §iek tiek patyr¢ atsidavimo tarnyst¢s skon£, supras Tavo
didyb¡. Ta!iau kol ¨mogus nepasuko £ atsidavimo tarnyst¢s keli# Ä netgi
trok§damas patirti Brahman# bei Paramƒtm#, Ä tol Tavo asmens bruo¨ai
jam nesuprantami. Galima b"ti impersonalist¤ dvasiniu mokytoju, galima
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i§eiti £ mi§k#, apsigyventi oloje ar kalnuose, tapti atsiskyr¢liu ir ilgus metus
medituoti, ta!iau neatlikus nors menku!io atsidavimo tarnyst¢s veiksmo
ne£manoma suprasti Tavo didyb¢s. Kol ¨mogaus nepalie!ia stebuklinga
atsidavimo tarnyst¢s j¢ga, jis negali patirti ir Brahmano bei Paramƒtmos
netgi daugelio met¤ pastangomis.

Brangusis Vie§patie, suteik man laim¡ §£ ar kit# gyvenim#, kad ir kur a§
gim!iau, tapti vienu Tav¤j¤ bhakt¤. Kad ir kur b"!iau, leisk man i§tikimai
Tau tarnauti. Man nesvarbu, kok£ gyvyb¢s pavidal# £gysiu, nes matau, kad
net karv¢mis, ver§eliais ar piemenukais gimusiems bhaktams tenka laim¢
be paliovos su transcendentine meile tarnauti Tau ir b"ti su Tavimi. Tod¢l
a§ noriu b"ti ne didis pusdievis, kupinas nei§manymo, o vienas j¤. V‚ndƒ-
vanos gop¢ms ir karv¢ms teko laim¢ maitinti Tave savo pienu. ¸mon¢s,
kurie aukoja gausias aukas, atna§auja geriausias o¨kas, negali patirti tobu-
lyb¢s Ä pa¨inti Tave. O su atsidavimu Tau tarnaujan!ios paprastos kaimo
moterys ir karv¢s gali tenkinti Tave savo pienu. Tu pasisotinai j¤ pienu,
ta!iau aukomis Tu nepasotinamas. Tod¢l a§ neatsistebiu, galvodamas,
koks laimingas Mahƒrƒja Nanda, motina Ya&odƒ, piemenys ir gop¢s, Ä
juk Tu, Auk§!iausiasis Dievo Asmuo, Absoliu!ioji Tiesa, gyveni V‚ndƒ-
vanoje ir esi jiems pats artimiausias ir mylimiausias. Brangusis Vie§patie,
V‚ndƒvanos gyventoj¤ laim¢ nesuvokiama. Mes, pusdieviai, gyv¤j¤ b"ty-
bi¤ jausmus valdan!ios dievyb¢s, did¨iuojam¢s savo prana§umais, ta!iau
su laimingaisiais V‚ndƒvanos gyventojais net lygintis negalime, nes savo
gerais darbais jie betarpi§kai d¨iaugiasi Tavo buvimu ir galimybe bend-
rauti su Tavimi. Mes did¨iuojam¢s, jog valdome jausmus, ta!iau V‚ndƒ-
vanos gyventojai yra pasiek¡ tokio transcendentinio tobulumo, kad mums
jie jau nebepavald"s. Jie jau!ia d¨iaugsm# tarnaudami Tau. Tad laiky!iau
did¨iausia laime, jeigu viename b"sim¤ mano gyvenim¤ gau!iau prog#
gimti V‚ndƒvanos ¨em¢je.

Brangusis Vie§patie, man¡s nevilioja nei material"s turtai, nei i§sivada-
vimas. Prie Tavo lotoso p¢d¤ nuolankiai meld¨iu Ä leisk man bet kokios
gyvyb¢s pavidalu gimti §iame V‚ndƒvanos mi§ke, kad mane palaimint¤
dulk¢s nuo V‚ndƒvanos bhakt¤ p¢d¤. Net jeigu i§aug!iau kuklia §ios ¨em¢s
¨olele Ä toks gimimas man b"t¤ did¨iausia garb¢. O jeigu man nenu§vis
laim¢ i§augti V‚ndƒvanos mi§ke, leisk gimti §alia V‚ndƒvanos, kad bhak-
tos, i§¢j¡ £ ganykl#, vaik§!iot¤ per mane. Net ir tai man b"t¤ did¨iausia
laim¢. A§ trok§tu gimti tuo, kur£ laimint¤ dulk¢s nuo bhakt¤ p¢d¤.

A§ matau, kad !ia visi spinduliuoja K‚‰†os s#mone. Jiems ter"pi K‚‰†os
lotoso p¢dos, kuri¤ ie§ko net Vedos.$

ÀBhagavad-gŒtƒ$ liudija, kad Ved¤ tikslas Ä surasti K‚‰†#, o ÀBrahma-
sa„hitoje$ pasakyta, kad vien skaitant Ved¤ ra§tus atrasti K‚‰†#, Auk§-
!iausi#j£ Dievo Asmen£, nepaprastai sunku. Bet Jis lengvai pasiekiamas
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tyro bhakto malone. Tyriems V‚ndƒvanos bhaktams teko did¨iul¢ laim¢,
nes Mukund# (Vie§pat£ K‚‰†#) jie reg¢jo nuolat. ¸od£ mukunda galima
ai§kinti dvejopai. Muk rei§kia i§sivadavim#. Vie§pats K‚‰†a suteikia i§va-
davim#, taigi ir transcendentin¡ palaim#. ·io ¨od¨io prasm¢ siejasi ir su
besi§ypsan!iu Jo veidu, kuris pana§us £ kundos ¨ied#. Be to, mukha rei§-
kia Àveidas.$ Kundos g¢l¢ nepaprastai gra¨i, ir atrodo, tarsi ji §ypsot¤si.
Taip atsirado §is palyginimas.

Tyri V‚ndƒvanos bhaktai nuo kit¤ bhakt¤ skiriasi tuo, kad neturi joki¤
tro§kim¤, i§skyrus vienintel£ Ä b"ti drauge su K‚‰†a. K‚‰†a labai geras
Savo bhaktams, tad tenkina j¤ norus. Bhaktai visad ie§ko K‚‰†os draugi-
jos, ir Vie§pats visada pasiry¨¡s §£ j¤ nor# patenkinti. V‚ndƒvanos bhakt¤
meil¢ spontani§ka Ä jie nesilaiko reguliatyvi¤j¤ princip¤. Jiems neb"tina
grie¨tai j¤ laikytis, nes jiems teko patirti transcendentin¡ meil¡ K‚‰†ai.
Reguliatyvi¤j¤ princip¤ tesilaiko dar nepatyr¡ transcendentin¢s meil¢s.
Brahmƒ irgi yra Vie§paties bhaktas, ta!iau jis privalo laikytis reguliatyvi¤-
j¤ princip¤. Savo maldoje Jis pra§o, kad K‚‰†a suteikt¤ jam prog# gimti
V‚ndƒvanoje ir patirti spontani§k# meil¡.

Vie§pats Brahmƒ t¡s¢: ÀVie§patie, kartais pagalvoju, kaip Tavo ·viesy-
b¢ atsid¢kos V‚ndƒvanos gyventojams u¨ j¤ atsidavimo tarnyst¡. ¸inau,
jog Tu Ä did¨iausias vis¤ palaiminim¤ §altinis, ta!iau ne£sivaizduoju, kaip
paj¢gsi atsid¢koti V‚ndƒvanos gyventojams u¨ j¤ tarnyst¡. A§ galvoju apie
tai, koks Tu geras ir dosnus. Net P"tanai, kuri at¢jo Tav¡s apgauti, apsi-
metusi mylin!ia motina, Tu dovanojai i§sivadavim# ir leidai jai tapti tikra
motina. Aghƒsur# ir Bakƒsur# Ä tos pa!ios gimin¢s demonus Ä irgi i§va-
davai. Visa tai glumina mane. V‚ndƒvanos gyventojai paaukojo Tau visk#:
savo k"n#, mintis, savo meil¡ ir net namus. Visk# jie atidav¢ Tau. Kaipgi
Tu gr#¨insi jiems skol#? Juk Tu jau atidavei Save P"tanai! Manau, Tu
liksi am¨inas V‚ndƒvanos gyventoj¤ skolininkas ir niekad nepaj¢gsi jiems
atsilyginti u¨ meil¢s tarnyst¡. Vie§patie, V‚ndƒvanos gyventoj¤ tarnys-
t¢ tokia nepaprastai tobula tik tod¢l, kad visi j¤ £gimti polinkiai savai-
me tarnauja Tau. Pasakyta, kad prisiri§im# prie materiali¤j¤ daikt¤ bei
nam¤ gimdo iliuzija, kuri materialiame pasaulyje sukausto gyv#j# b"tyb¡.
Ta!iau tai tepasakytina apie tuos, kurie ne£sis#monino K‚‰†os. V‚ndƒva-
nos gyventojai toki¤ kli"!i¤, kaip prisiri§imas prie nam¤ ¨idinio, nepati-
ria. Jiems nebeliko joki¤ kli"!i¤, nes savo meil¡ atidav¢ Tau, o j¤ namai
tapo §ventyklomis, nes !ia visada esi Tu. D¢l Tav¡s jie pamir§o visk#. 'si-
s#moninusiems K‚‰†# toki¤ kli"!i¤, kaip nam¤ ¨idinys, neb¢ra. Iliuzija
jiems irgi neegzistuoja.

Tavo apsirei§kimas piemen¢lio Ä piemen¤ s"naus pavidalu irgi, supran-
tama, yra nematerialus. Tu tiek skolingas jiems u¨ j¤ meil¡, jog apsirei§ki,
kad Savo transcendentiniu buvimu £kv¢ptumei juos tarnauti su dar dides-
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ne meile. V‚ndƒvanoje skirtumo tarp dvasi§kumo ir materialumo n¢ra,
nes viskas !ia skirta meil¢s tarnystei Tau. Brangusis Vie§patie, V‚ndƒ-
vanos ¨aidimais Tu tik £kvepi Savo bhaktus. Jeigu kas Tavo ¨aidimus
V‚ndƒvanoje laiko materialiais, jis labai klysta.

Brangusis Vie§patie K‚‰†a, tie, kurie i§juokia Tave, sakydami, es# Ta-
vo k"nas toks pat materialus, kaip ir vis¤ ¨moni¤, ÀBhagavad-gŒtoje$ va-
dinami demonais ir nei§man¢liais. Tu visada transcendentalus. Abhaktai
klysta, laikydami Tave materijos k"riniu. Juk Tu apsirei§ki §iuo, pana§iu
£ paprasto piemen¢lio k"nu, kad dar labiau sustiprintum transcendentin¡
bhakt¤ palaim# ir £kv¢ptum j¤ atsidavim#.

Brangus Vie§patie, k# a§ bepasakysiu apie ¨mones, kurie skelbiasi jau
pa¨in¡ Diev# arba patys tap¡ Dievais dvasi§kai tobul¢dami. A§ atvirai
prisipa¨£stu, kad mano k"nas, protas ir kalbos dovana nepadeda man
pa¨inti Tav¡s. K# gal¢!iau apie Tave pasakyti ir kaip galiu Tave suvokti
savo jausmais? Protas Ä jausm¤ valdovas, ta!iau ir tas m#stant apie Tave
bej¢gis man pad¢ti. Tavo ypatyb¢s, darbai ir k"nas materialiam protui
nesuvokiami. Tik Tavo malon¢ teleid¨ia §iek tiek suprasti, koks Tu esi.
Brangus Vie§patie, Tu Ä Auk§!iausiasis k"rinijos Vie§pats, nors kartais
apgaudin¢ju save, manydamas, jog pats esu visatos vie§pats. Net jeigu ir
i§ ties¤ taip yra, toki¤ visat¤ Ä galyb¢, galyb¢ ir jas valdan!i¤ Brahm¤.
O Tu Ä j¤ vis¤ valdovas. Kadangi esi Supersiela, gl"dinti vis¤ §irdyse, Tu
¨inai visk#. Tad leisk man b"ti nuolankiausiu Tavo tarnu. Viliuosi, jog Tu
man atleisi, kad sutrukd¨iau Tau ¨aisti su draugais bei ver§eliais. O dabar,
jeigu Tu leisi, a§ kuo skubiausiai pasitrauksiu ir netrukdysiu Tau.

Brangus Vie§patie K‚‰†a, jau Tavo vardas nurodo, kad Tu Ä vis¤
patraukliausias. Saul¢s bei m¢nulio patrauklumas kyla i§ Tav¡s. Saul¢
yra Yadu gimin¢s puo§mena. M¢nulis suteikia j¢g¤ ¨emei, pusdieviams,
brƒhma†ams, karv¢ms ir vandenynams. Tu Ä auk§!iausiasis gro¨is, nuo
Tavo rankos ¨uvo Ka„sa ir kiti demonai. Tad a§ galiu pagr£stai teigti, kad
Tu Ä vienintel¢ verta garbinti Dievyb¢ §ioje k"rinijoje. Nuolankiai gar-
binsiu Tave iki pat §io materialaus pasaulio pabaigos. Kol materialiame
pasaulyje §vies saul¢, a§ nuolankiai Tau tarnausiu.$

Pagarbiai nusilenk¡s Auk§!iausiajam Dievo Asmeniui ir apsuk¡s aplink
J£ tris ratus, visatos vie§pats Brahmƒ sustojo, laukdamas leidimo sugr£¨ti
£ savo buvein¡ Ä Brahmalok#. Auk§!iausiasis Dievo Asmuo mostu paro-
d¢, kad jam leista eiti. Ir, Brahmai nu¢jus £ §al£, Vie§pats %rŒ K‚‰†a tapo
toks pat, kaip t# dien#, kai dingo karv¢s bei piemenukai.

K‚‰†a paliko Savo draugus, pietaujan!ius Yamunos pakrant¢je, ir nors
Jis gr£¨o lygiai po met¤, piemenukams atrod¢, kad teprab¢go akimirka.
·itaip rei§kiasi K‚‰†a bei £vairios Jo galios. ÀBhagavad-gŒtoje$ pasakyta,
kad K‚‰†a gl"di vis¤ §irdyse ir kad i§ Jo kyla atmintis bei u¨mar§tis. Visos
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gyvosios b"tyb¢s yra auk§!iausiosios Vie§paties galios vald¨ioje. Kartais
jos atsimena, kokia j¤ prigimtin¢ pad¢tis, o kartais Ä ne. Auk§!iausios
galios veikiami K‚‰†os draugai negal¢jo suprasti, kad visus metus j¤
neb"ta Yamunos pakrant¢je ir kad juos buvo u¨b"r¡s Brahmos sukurtas
vaizdinys. Kai K‚‰†a apsirei§k¢ berniukams, jie pagalvojo: À·tai ir K‚‰†a!
Kaip greit Jis sugr£¨o.$ Jie prapliupo juoku, galvodami, kad K‚‰†a neno-
r¢jo j¤ gard¨iai pietaujan!i¤ palikti. Smarkiai £silinksmin¡, vaikai ¢m¢ J£
kviesti: ÀBrangusis bi!iuli K‚‰†a, kaip greitai Tu sugr£¨ai! Na ir gerai, pie-
tauti mes dar net neprad¢jome, n¢ trupin¢lio nesuvalg¢me. S¢sk greta Ä
pavalgysime kartu.$ K‚‰†a nusi§ypsojo ir atsis¢do su draugais pietauti.
Valgydamas draug¤ b"ryje, K‚‰†a galvojo: ÀBerniukai £sitikin¡, kad A§
vos i§¢j¡s sugr£¨au, ir jiems nei £ galv#, jog visus metus su Vie§paties
Brahmos burt¤ j¢ga galyn¢jausi.$

Papietav¡ K‚‰†a, Jo draugai bei ver§eliai patrauk¢ namo £ Vrajabh"m£.
Kelyje jie dar kart# ap¨i"r¢jo negyvo mil¨ino slibino Aghƒsuros k"n#.
K‚‰†ai gr£¨tant namo £ Vrajabh"m£, J£ lyd¢jo vis¤ V‚ndƒvanos gyventoj¤
¨vilgsniai. Jo §alm# puo§¢ povo plunksna bei mi§ko g¢l¢s. G¢li¤ girlian-
da kab¢jo ant Jo kaklo, o k"nas buvo i§da¨ytas spalvotais Govardhanos
kalvos ol¤ mineralais. Govardhanos kalva visada gars¢jo raudonais mine-
raliniais da¨ais. K‚‰†a su draugais jais ir i§sida¨¢. Visi piemen¢liai ne§¢si
po ragel£ i§ buivolo rago, lazd# ir fleit# ir §auk¢ savo ver§elius vardais. Jie
taip did¨iavosi nepaprastais K‚‰†os darbais, kad, gr£¨dami £ kaim#, §lovi-
no J£ dainom. Visos V‚ndƒvanos gop¢s ¨i"r¢jo, kaip £ kaim# sugr£¨ta nuos-
tabusis K‚‰†a. Berniukai suk"r¢ puiki¤ dain¤ apie tai, kaip jie i§sigelb¢jo
i§ mil¨in¢s gyvat¢s nasr¤ ir kaip ji buvo u¨mu§ta. Kai kurie K‚‰†# vadino
Ya&odos, o kiti Ä Nandos Mahƒrƒjos s"numi. ÀJis yra nepaprastas, Jis i§t-
rauk¢ mus i§ did¨iojo slibino nasr¤ ir j£ u¨mu§¢$, Ä kalb¢jo vaikai. Ta!iau
n¢ vienas j¤ nepagalvojo, kad nuo Aghƒsuros mirties jau pra¢jo metai.

Tada Mahƒrƒja ParŒk‰itas pasiteiravo %ukadevos Gosvƒmio, kas atsiti-
ko, kad V‚ndƒvanos gyventojai staiga taip kar§tai pamilo K‚‰†#, nors Jis
buvo ne j¤ §eim¤ narys. Mahƒrƒja ParŒk‰itas klaus¢: ÀKod¢l piemenuk¤
t¢vai K‚‰†# pamilo labiau u¨ savo tikruosius s"nus, kai §is, jiems dingus,
suk"r¢ j¤ pavidalus? Ir kod¢l karv¢s labiau myl¢jo K‚‰†os sukurtuosius,
o ne savuosius ver§elius?$

%ukadeva Gosvƒmis atsak¢, kad i§ties kiekviena gyvoji b"tyb¢ labiausiai
r"pinasi pati savimi. Kiti dalykai Ä namai, §eima, draugai, t¢vyn¢, visuo-
men¢, turtas, prabanga bei §lov¢ Ä jai yra antraeiliai. Jie mums patinka tik
tod¢l, kad teikia malonum# m"s¤ asmenybei. Tod¢l ¨mogus da¨niausiai
apie save ir galvoja, labiausiai r"pinasi pa!iu savimi ir savo k"nu Ä labiau
negu ¨mona ir vaikais ar draugais. Kai jam i§kyla tiesioginis pavojus, jis
vis¤ pirma pasir"pins savimi, o tik po to kitais. Tai nat"ralu. Tai rei§kia,
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jog labiau u¨ visk# jis myli save. Dar ¨mogus labai r"pinasi savo materia-
liuoju k"nu. Apie dvasin¢s sielos egzistavim# nei§manantis ¨mogus taip
stipriai prisiri§a prie savo k"no, kad net pasen¡s stengiasi j£ £vairiais dirbti-
niais b"dais kuo ilgiau i§saugoti, manydamas, kad sen# ir sugriuvus£ k"n#
dar i§gelb¢s. ¸mon¢s sunkiai dirba nuo au§ros iki sutemos, tenor¢dami
sau malonumo Ä taip elgiasi ir tie, kurie laiko save k"nu, ir tie, kurie laiko
save siela. Mes prisiri§ame prie daikti§kos nuosavyb¢s, nes ji teikia malo-
num# k"nui ar jausmams. Prisiri§imas prie k"no pasirei§kia tik tod¢l, kad
jame gl"di Àa§$, dvasin¢ siela. ¸mogui dvasi§kai tobul¢jant imama suvok-
ti, kad siela teikia malonum# tod¢l, kad ji Ä neatsiejama K‚‰†os dalis.
Gal¤ gale b"tent K‚‰†a yra tasai, i§ kurio visi semiasi d¨iaugsmo. Jis yra
visos b"ties Supersiela. Nor¢damas, kad mes apie tai su¨inotume, K‚‰†a
apsirei§kia Pats ir sako mums, kad Jis vis¤ ¨aviausias, tas, £ kur£ krypsta
vis¤ d¢mesys. Tai, kas n¢ra K‚‰†os dalimi, nepatrauks ir nesu¨av¢s.

¸avi¤ dalyk¤ materialiame pasaulyje yra tod¢l, kad yra K‚‰†a. Tad
K‚‰†a ir yra vis¤ malonum¤ §altinis, visa ko aktyvusis pradas. Dvasi§kai
tobuli transcendentalistai mato, kad viskas yra susij¡ su K‚‰†a. ÀCaitanya-
caritƒm‚toje$ pasakyta, kad mahƒ-bhƒgavata, t. y. tobulas bhaktas, sup-
ranta K‚‰†# kaip aktyv¤j£ vis¤ judri¤ ir nejudri¤ gyv¤ b"tybi¤ prad#.
Tod¢l jis £¨velgia viso kosminio pasaulio s#saj# su Juo. Laimingasis, kurio
prieglobstis yra K‚‰†a ir kuris visk# sieja su Juo, jau i§sivadavo. Jis
jau neegzistuoja materialiame pasaulyje. ·iai min!iai pritaria ÀBhagavad-
gŒtƒ.$ Kas su atsidavimu tarnauja K‚‰†ai, tas jau pasiek¢ brahma-bh#tos,
t. y. dvasin£ lyg£. Jau vardas ÀK‚‰†a$ byloja apie doryb¡ bei i§silaisvi-
nim#. Kiekvienas, kuris pasirinko K‚‰†os lotoso p¢d¤ prieglobst£, yra
laive, plaukian!iame per nei§manymo vandenyn#. Jam materialaus pasau-
lio platyb¢s suma¨¢ja iki ver§elio p¢dos. Did¨i¤j¤ siel¤ ¨vilgsniai nukreipti
£ K‚‰†#, Jis Ä materiali¤j¤ pasauli¤ prieglobstis.

Tam, kuris gyvena K‚‰†os s#mone, dvasinis pasaulis Vaiku†‡ha !ia pat.
Jis jau ne materialiame pasaulyje, kur kas ¨ingsnis tyko pavojai. %ukadeva
Gosvƒmis i§samiai i§ai§kino Mahƒrƒjai ParŒk‰itui, kas yra K‚‰†os s#mon¢.
Jis netgi pateik¢ karaliui Vie§paties Brahmos ¨od¨ius bei maldas. Pasako-
jimai apie Vie§paties K‚‰†os ir Jo draug¤ piemen¢li¤ ¨aidimus, pietus ant
Yamunos kranto ir Vie§paties Brahmos maldas yra transcendenti§ki. To,
kuris j¤ klausosi, juos atpasakoja ar recituoja, visi dvasiniai tro§kimai b"-
tinai i§sipildys. Taip apra§yti K‚‰†os vaikyst¢ ir Jo ¨aidimai su Balarƒma
V‚ndƒvanoje.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti keturiolikt$j£ ÀK‚‰†os%
skyri¤, pavadint$ ÀVie§paties Brahmos maldos Vie§pa&iui K‚‰†ai%.
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PENKIOLIKTAS SKYRIUS

Dhenukƒsuros mirtis

Taip !rŒ K‚‰†a su vyresniuoju broliu Balarƒma praleido Savo vaikyst¢s
metus, vadinamus kaumƒra ir per¨eng¢ pauga†ˆos am¨i¤, kuris trunka
nuo §e§i¤ iki de§imties met¤. Piemenys pasitar¡ nutar¢ leisti ganyti karves
berniukams, kurie £¨eng¢ £ §e§tuosius metus. Taigi K‚‰†ai ir Balarƒmai
buvo patik¢ta globoti karves, ir Jie i§vaik§"iojo vis# V‚ndƒvan#, Savo koj¤
prisilietimu valydami jos ¨em¡.

Grodamas fleita, K‚‰†a gin¢ karves ir ved¢ visus piemenukus per
V‚ndƒvanos mi§k#, kur buvo daugyb¢ g¢li¤, ve§lios ¨ol¢s bei £vairios
augmenijos. Bi"i¤, g¢li¤ ir vaisi¤ pilnas V‚ndƒvanos mi§kas yra §ventas
kaip ir ai§kus bhakto protas. Mi§kas aid¢jo nuo pauk§"i¤ klegesio. Skaid-
rus e¨er¤ vanduo nuplaudavo nuovarg£. P$t¢ v¢jelis, ne§damas svaig¤
kvap# ir gaivindamas k$n# bei prot#. K‚‰†a su draugais ir Balarƒma £¢jo £
mi§k# ir, matydamas, kaip jame gera, i§ §irdies d¨iaug¢si malonia aplinka.
K‚‰†a i§vydo med¨ius, kurie linko nuo vaisi¤, jaunas §akeles, svyran"ias
prie ¨em¢s ir prisilietimu rei§kian"ias pagarb# Jo lotoso p¢doms. Med¨i¤,
vaisi¤ bei g¢li¤ nuolankumas d¨iugino K‚‰†#, ir, suprat¡s j¤ norus, Jis
§ypsojosi ir juos tenkino.

Ir tada K‚‰†a tar¢ Savo vyresniajam broliui Balarƒmai: ÀBrangus
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broli, Tu vir§iausias tarp m$s¤, Tavo lotoso p¢das garbina pusdieviai.
·tai pilni vaisi¤ med¨iai nusilenk¢, kad pagarbint¤ Tavo lotoso p¢das.
Atrodo, tarsi jie ver¨t¤si i§ tamsos, £ kuri# pateko tap¡ med¨iais. O juk
V‚ndƒvanos ¨em¢je i§aug¡ med¨iai yra ne §iaip sau gyvos b$tyb¢s. Kadan-
gi ankstesniuose gyvenimuose jos laik¢si impersonalaus po¨i$rio, dabar
gyvena negal¢damos pajud¢ti, ta"iau jos gali reg¢ti Tave V‚ndƒvanoje ir
meld¨ia, kad leistumei dvasi§kai tobul¢ti, tiesiogiai bendraujant su Tavimi.
Da¨niausia med¨iai Ä tai gyvosios b$tyb¢s, kurias valdo tamsa. Tamso-
je skendi ir filosofai impersonalistai, ta"iau tams# jie gal¢t¤ i§sklaidy-
ti, jeigu pasinaudot¤ Tavo buvimu V‚ndƒvanoje. Man regis, jog aplink
Tave d$zgian"ios bit¢s ankstesniuose gyvenimuose buvo Tavo bhaktai,
kurie niekaip negali su Tavimi i§siskirti, nes tokio gero ir mylin"io §ei-
mininko, kaip Tu, jie neras. Tu Ä auk§"iausias, pirminis Dievo Asmuo,
ir bit¢s stengiasi visur Tave §lovinti, kas akimirk# giedodamos apie Tave.
Manau, kad tarp j¤ yra ir did$s i§min"iai, Tavo ·viesyb¢s bhaktai, kurie
pasivert¢ bit¢mis, nes n¢ akimirkai negali likti be Tav¡s. Brangusis broli,
Tu Ä auk§"iausioji, §lovingiausioji Dievyb¢. Pa¨velk £ povus, kaip atsid¢j¡
jie §oka Tavo akivaizdoje, o elniai tarsi gop¢s Ä kupinomis meil¢s §irdi-
mis sveikina Tave. Giri¤ gyventojos gegut¢s pasitinka Tave, netverdamos
d¨iaugsmu, nes supranta, jog Tavo apsilankymas ne§a g¢r£ j¤ namams.
V‚ndƒvanos gyventojai, netgi tie, kurie yra med¨iai bei gyv$nai, §lovina
Tave. Jie pasiruo§¡ nuo§ird¨iai Tave sutikti, kaip ir dera did¨iai sielai savo
namuose pasitikti kit# did¨i# siel#. Ir ¨em¢ "ia tokia §venta ir laiminga,
nes Tavo lotoso p¢dos ¨enklina j#.

Nieko nuostabaus, kad V‚ndƒvanos gyventojai §itaip pasitinka toki# ne-
paprast# b$tyb¡, kaip Tu. ¸olel¢s, vijokliai bei kiti augalai irgi yra laimin-
gi, paliet¡ Tavo lotoso p¢das. Juos, Tau palyt¢jus, apgaubia §lov¢. Pa§lo-
vinti ir kalnai bei up¢s, nes Tu £ juos ¨velgi. Ta"iau §lovingiausios, ¨inia,
yra Tavo su¨av¢tos Vrajos mergel¢s, gop¢s, nes Tu apkabini jas tvirtomis
Savo rankomis.%

Vie§pats K‚‰†a ir Balarƒma, bendraudami su V‚ndƒvanos gyventojais
ir ver§eliais bei karv¢mis, Yamunos pakrant¢je patyr¢ daug d¨iaugsmo.
Da¨nai paskui K‚‰†# ir Balarƒm# traukdavo ir j¤ draugai. Lyd¢dami K‚‰†#
ir Balarƒm#, pasipuo§usius mi§ko g¢li¤ girliandomis, berniukai giedojo ir
m¢gd¨iojo bi"i¤ d$zgim#. Kit#syk beeidami jie imdavo m¢gd¨ioti e¨eruo-
se plaukiojan"i¤ gulbi¤ girgs¢jim#, o pamat¡ §okan"ius povus rod¢ K‚‰†ai,
kaip §ie §oka. K‚‰†a i§lenk¡s kakl# irgi m¢gd¨iodavo pov¤ §ok£ ir juokino
Savo draugus.

K‚‰†os globojamos karv¢s tur¢jo savo vardus, ir Jis meiliai jas §aukda-
vo. I§girdusios K‚‰†os kvietim#, karv¢s atsiliepdavo m$kdamos, ir berniu-
kai i§ visos §irdies d¨iaug¢si §iuo pokalbiu. Visi jie m¢gd¨iojo pauk§"i¤
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balsus Ä ypa" cakor¤, pov¤, gegu"i¤ bei bhƒradvƒj¤. O pamat¡, kaip b¢ga
tigr¤ ar li$t¤ riaumojimo i§g#sdinti silpnesni gyv$nai, berniukai kartu su
K‚‰†a ir Balarƒma juos pam¢gd¨iodami irgi l¢kdavo i§ paskos. Nuils¡ jie
krisdavo ant ¨em¢s. Balarƒma, pad¢j¡s galv# kuriam nors berniukui ant
keli¤, ils¢josi, o K‚‰†a tuoj pat §okdavo masa¨uoti Jam kojas. Kartais
Jis v¢dindavo Balarƒm# palmi¤ lapais, ir gaivaus oro g$siai nuvydavo Jo
nuovarg£. Kol Balarƒma ils¢davosi, berniukai dainuodavo, §okdavo arba
galyn¢davosi ir §okin¢davo. K‚‰†a neatsilikdavo nuo berniuk¤ ir, nusitv¢-
r¡s u¨ j¤ rank¤, d¨iaugdavosi drauge su jais, kvatodavo ir girdavo j¤ ¨ai-
dimus. Pajut¡s nuovarg£, K‚‰†a £sitaisydavo ant did¨iulio med¨io §akn¤
ar kurio piemenuko keli¤. Kai K‚‰†a tarsi ant pagalv¢s atsiguldavo ant
med¨io §akn¤ ar berniuko keli¤, keli berniukai masa¨uodavo Jam kojas,
v¢duodavo J£ lapais. Dainingesni vaikai, nor¢dami suteikti Jam d¨iaugs-
mo, §velniais balsais dainuodavo, ir Jo nuovargis beregint i§sisklaidydavo.
Auk§"iausiasis Dievo Asmuo K‚‰†a Ä tas, kurio p¢doms tarnauja s¢km¢s
deiv¢, Savo vidine galia apsirei§k¡s kaimo berniuko pavidalu, draugavo
su piemenukais, tarsi b$t¤ vienas j¤. Ir nors Jis i§vaizda nesiskirdavo
i§ kit¤ kaimo berni$k§"i¤, kartais £rodydavo es#s Auk§"iausiasis Dievo
Asmuo. Atsiranda ¨moni¤, kurie apsi§aukia Auk§"iausiuoju Dievo Asme-
niu ir mulkina naivuolius, ta"iau jie tesugeba apgaudin¢ti Ä Dievo galyb¢s
parodyti jie negali.

K‚‰†ai besilinksminant draug¤ b$ry rei§k¢si Jo vidin¢ galia. Ta"iau
Jam ir v¢l atsirado proga parodyti Savo ant¨mogi§k#j# Dievo galyb¡.
Artimiausi Jo draugai !rŒdƒmƒ, Subala ir Stokak‚‰†a su did¨ia meile
kreip¢si £ K‚‰†# bei Balarƒm# §iais ¨od¨iais: ÀBrangus Balarƒma, Tu
labai galingas. Tavo rankos nepaprastai tvirtos. Brangusis K‚‰†a, Tu gali
u¨mu§ti pik"iausius demonus, kurie drums"ia ramyb¡. Tad ¨inokit, jog "ia
§alimais dunkso did¨iulis Tƒlavanos mi§kas. Jame auga daugyb¢ palmi¤,
ir med¨iai l$¨ta nuo vaisi¤. Daug j¤ prinoko ir krinta ¨em¢n, kiti jau
sunok¡ kybo ant §ak¤. Mi§ke labai gra¨u, ta"iau visi bijo baisaus demono
Dhenukƒsuros ir kojos ten nekelia. Niekas negali pasirinkti vaisi¤. Bran-
gusis K‚‰†a ir Balarƒma, demonas pasivert¡s asilu. Kartu su juo mi§ke
gyvena ir kiti demonai Ä jo draugai, irgi pasivert¡ asilais. Jie labai stipr$s,
tad patekti £ Tƒlavan# labai sunku. Brang$s broliai, tik J$s galite u¨mu§-
ti tuos demonus. Niekas, i§skyrus Jus, ten neis, nes bijo pra¨$ti. Tƒlava-
nos mi§k# net ¨v¢rys i§ toli lenkia, jame nemiega pauk§"iai, ten nesutiksi
n¢ gyvos dvasios. Beliko d¨iaugtis tik svaigiu aromatu, kur£ i§ §io mi§ko
atne§a v¢jas. Turb$t niekas net ir neragavo sald¨i¤ vaisi¤ nei nuo med¨i¤,
nei nuo ¨em¢s. Brangusis K‚‰†a, ties# sakant, tas saldus aromatas neap-
sakomai mus vilioja. Brangus Balarƒma, eikime ten ir paragaukime vaisi¤.
J¤ kvapas sklinda i§ toli, jis tvyro visur. Argi J$s neu¨uod¨iate?%
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Linksmai besi§ypsan"i¤ bi"iuli¤ papra§yti, K‚‰†a ir Balarƒma panoro
suteikti jiems malonum# ir, lydimi draug¤, Jie patrauk¢ sta"iai £ mi§k#.
&¢j¡s £ Tƒlavan#, Balarƒma dramblio j¢ga ¢m¢ purtyti med¨ius. Purtant
nunok¡ vaisiai pabiro ant ¨em¢s. I§gird¡s krentant vaisius, Dhenukƒsu-
ra Ä demonas, kuris pasivert¡s asilu gyveno mi§ke, Ä puol¢ ten, i§ kur
sklido garsas. Nuo jo galing¤ §uoli¤ dund¢jo ¨em¢ ir med¨iai lingavo
kaip per ¨em¢s dreb¢jim#. Pirmiausia demonas puol¢ Balarƒm# ir u¨pa-
kalin¢mis kojomis spyr¢ Jam £ kr$tin¡. Balarƒma neatsak¢ £ Jo i§puol£,
ta"iau kai siaubingai £nir§¡s demonas dar £nirtingiau Jam spyr¢, Balarƒ-
ma viena ranka nutv¢r¢ j£ u¨ koj¤, apsuko aplink Save ir svied¢ £ med¨i¤
vir§$nes. Balarƒmai besukant aplink Save demon#, tas i§leido paskutin£
kvap#. Balarƒma u¨met¢ jo k$n# ant auk§"iausios palm¢s, ta"iau tas buvo
toks sunkus, kad palm¢ su §aknimis nuvirto ant kit¤ med¨i¤, nugriau-
dama ir juos. Atrod¢, tarsi mi§ku pra§vilp¢ siaubingas viesulas. Med¨iai
virto vienas paskui kit#. Nepaprasta j¢ga, kuri# parod¢ Balarƒma, netur¢-
t¤ m$s¤ stebinti, nes Balarƒma Ä Dievo Asmuo, kur£ dar vadina Ananta
!e‰anƒga. Ant milijon¤ Savo galv¤ Ananta !e‰anƒga laiko planetas. Ant
Jo laikosi visas kosminis pasaulis, tarsi ant dviej¤ si$l¤ aud¨iama drob¢.

Kai Dhenukƒsura pakibo ant med¨i¤, sub¢go jo draugai ir bendrai ir
siaubingai £siut¡ puol¢ Balarƒm# ir K‚‰†#. Jie deg¢ ry¨tu atker§yti u¨
draugo mirt£. Ta"iau K‚‰†a ir Balarƒma "iupo vien# po kito asilus u¨
u¨pakalini¤ koj¤ ir, lygiai kaip ir pirm#j£, £suk¡ svaid¢ ant palmi¤. ·itaip
K‚‰†a ir Balarƒma i§galabijo juos visus. Med¨iai, nukarstyti asil¤ lavo-
nais, atrod¢ £sp$dingai. Rod¢s, tarsi tarp med¨i¤ vir§$ni¤ susitelk¢ £vai-
riaspalviai debesys. Su¨inoj¡ apie nepaprast# £vyk£, auk§tesni¤j¤ planet¤
pusdieviai ¢m¢ berti ant K‚‰†os ir Balarƒmos g¢les, mu§ti b$gnus ir
kalb¢ti atsidavimo maldas.

Teprab¢go kelios dienos po Dhenukƒsuros mirties, o Tƒlavanos mi§ke
¨mon¢s jau rinko vaisius ir £sidr#sin¡ gyvuliai pama¨¢le gr£¨o £ mi§k# rup§-
noti ve§lios ¨ol¢s. ¸mogus, kuris klausosi pasakojant ir apdainuoja §iuos
transcendentinius broli¤ K‚‰†os ir Balarƒmos ¨ygius bei ¨aidimus, didina
savo doroving¤ darb¤ krait£.

K‚‰†a ir Balarƒma su draugais grodami fleitomis gr£¨o £ V‚ndƒvanos
kaim#. Berniukai §lovino nepaprastus J¤ darbus Tƒlavanos mi§ke. J¤
veidus, patams¢jusius nuo karvi¤ sukelt¤ dulki¤, puo§¢ tilaka, o £ K‚‰†os
plaukus buvo £segta povo plunksna. Jiedu su Balarƒma grojo fleitomis,
ir jaunos gop¢s d¨i$gavo, matydamos namo gr£¨tant£ K‚‰†#. Jam nesant
V‚ndƒvanoje, gopes apimdavo neapsakomas li$desys. Jos nuolat galvodavo
apie tai, kaip K‚‰†a vaik§tin¢ja po mi§k# ir gano karves. O pama"iusios
J£ gr£¨tant, u¨mir§davo visus savo r$pes"ius ir, apspit¡ J£ tarsi bit¢s nek-
taro kupin# lotoso ¨ied#, nenuleisdavo aki¤ nuo Jo veido. K‚‰†ai £¨engus
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£ kaim#, jaunos gop¢s ¢m¢ §ypsotis ir juoktis, o K‚‰†a, grodamas fleita,
g¢r¢josi puikiais linksm¤ gopi¤ veidais.

K‚‰†# ir Balarƒm# pasitiko mylin"ios J¤ motinos Ya'odƒ su Rohi†Œ ir
puol¢ vykdyti visus savo mylim¤ s$n¤ norus. Motinos tarnavo savo trans-
cendentiniams vaikams ir sykiu Juos laimino. Jos kruop§"iai i§maud¢ Juos
ir dailiai apreng¢. K‚‰†# apvilko gelsvais r$bais, o Balarƒm# Ä melsvais,
u¨d¢jo papuo§alus bei g¢li¤ girliandas. Kai pra¢jo darbo dienos ganykloje
nuovargis, Jie atrod¢ ¨val$s ir nepaprastai gra¨$s.

Motin¤ gard¨iai maitinami, Jie visk# su malonumu suvalg¢. Pavalgydi-
nusios ir paguld¨iusios £ §var¤ patal#, mamos prad¢jo dainuoti apie J¤ ¨ai-
dimus, ir Jie netrukus kietai £migo. ·itaip piemen¢liai K‚‰†a ir Balarƒma
linksmai leido dienas V‚ndƒvanoje.

Kai kada K‚‰†a su Balarƒma ir draugais, o kartais vien tik su drau-
gais gin¢ karves prie Yamunos. Prasid¢jo vasara, ir syk£ i§tro§k¡ berniukai
bei karv¢s atsig¢r¢ up¢s vandens, kur£ buvo u¨nuodij¡s did¨iulis slibinas,
vardu Kƒliya.

Atsig¢r¡ vandens, berniukai ir karv¢s apsinuodijo. Jie $mai kaip negyvi
krito ant ¨em¢s. Ta"iau tereik¢jo K‚‰†ai, kuris yra gyvastis viso, kas gyva,
pa¨velgti £ berniukus bei karves, ir jie atsipeik¢jo. Did¨iai steb¢damiesi,
karv¢s ir vaikai su¨iuro viens £ kit#. Jie ¨inojo, kad atsig¢r¡ Yamunos van-
dens jie mir¢, ta"iau maloningas K‚‰†os ¨vilgsnis gr#¨ino jiems gyvyb¡.
Taip jie patys patyr¢ K‚‰†os, kuris yra Yoge'vara Ä mistik¤ yog¤ valdovas,
mistin¡ j¢g#.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti penkiolikt!j£
ÀK‚‰†os" skyri¤, pavadint! ÀDhenukƒsuros mirtis".
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·E·IOLIKTAS SKYRIUS

Kƒliyos sutramdymas

Su¨inoj¡s, jog Yamunos vandenis apnuodijo juodasis slibinas Kƒliya,
K‚‰†a stojo su juo £ kov!, i§vijo slibin! i§ Yamunos, ir up¢s vanduo v¢l
tapo tyras.

Kai "ukadeva Gosvƒmis pasakojo §i! istorij!, Mahƒrƒj! ParŒk‰it! sudo-
mino K‚‰†os vaikyst¢s ¨aidimai. Ir jis papra§¢ "ukadevos Gosvƒmio,
kad §is papasakot¤ pla#iau, kaip K‚‰†a nubaud¢ ilgus metus up¢je
t$nojus£ Kƒliy!. Mahƒrƒja ParŒk‰itas nor¢jo kuo daugiau su¨inoti apie
transcendentinius K‚‰†os ¨aidimus ir klausin¢jo labai susidom¢j¡s.

·tai k! papasakojo "ukadeva Gosvƒmis. Prie Yamunos telk§ojo did¨iulis
u¨ut¢kis, kuriame ir gyveno juodasis slibinas Kƒliya. Viskas aplink buvo
labai apnuodyta, o i§ vandens vis kilo nuodingi garai. Jei vir§ u¨ut¢kio
skrisdavo pauk§tis, jis krisdavo £ vanden£ negyvas.

Nuoding¤ Yamunos gar¤ nutro§kinti, i§d¨i$vo pakrant¢s ¨ol¢ ir med¨iai.
Vie§pats K‚‰†a pamat¢, k! padar¢ did¨iojo slibino nuodai: pro V‚ndƒvan!
tekanti up¢ ne§¢ mirt£.

K‚‰†a, kuris apsirei§k¢, kad sunaikint¤ pasaulio blog£, £kop¢ £ mil¨ini§-
k! kadambos med£, kuris augo ant Yamunos kranto. Kadamba Ä medis,
kraunantis apvalius geltonus ¨iedus ir augantis tik V‚ndƒvanos apylink¢se.
%sirop§t¡s £ med¨io vir§$n¡, K‚‰†a susiver¨¢ juost! ir tarsi imtynininkas

113



sk¢stel¢j¡s rankomis §oko £ pat£ nuodingojo u¨ut¢kio vidur£. Kadambos
medis, nuo kurio §oko K‚‰†a, buvo vienintelis nenud¨i$v¡s medis. Kai kas
mano, kad medis atgijo, kai j£ paliet¢ K‚‰†os lotoso p¢dos, o kai kuriose
Purƒ†ose tvirtinama, kad Garuˆa, am¨inasis Vi‰†u ne§iotojas, ¨inojo, jog
K‚‰†a ka¨kada nuo jo §oks £ up¡ ir, nor¢damas apsaugoti med£, u¨la§ino
ant jo nektaro. Kai Vie§pats K‚‰†a £§oko £ vanden£, up¢ i§siliejo i§ krant¤,
tarsi £ j! b$t¤ £mestas koks mil¨ini§kas daiktas. Tokiomis K‚‰†os galio-
mis, kurias Jis #ia parod¢, steb¢tis netenka Ä i§ tikr¤j¤ Jis yra vis¤ gali¤
§altinis.

K‚‰†a yr¢si tarsi did¨iulis galingas dramblys, sukeldamas bais¤ triuk§-
m!, kuris pasiek¢ ir slibin!. Kƒliya negal¢jo to pak¡sti Ä jis suprato, kad
ka¨kas ruo§iasi pulti jo b$st!. Ir jis staiga i§niro prie§ais K‚‰†!. Kƒliya
suprato, kad K‚‰†! vert¢jo pamatyti Ä toks nuostabus buvo Jo k$nas:
odos spalva primin¢ debes£, o kojos Ä lotoso ¨ied!. K‚‰†! puo§¢ "rŒvat-
sos ¨ymuo, £vairios brangenyb¢s, o vilk¢jo Jis geltonais r$bais. ¸aviame
K‚‰†os veide §viet¢ §ypsena, Jis ¨aid¢ Yamunos up¢je, rodydamas begali-
n¡ j¢g!. Nors K‚‰†a buvo nepaprastai gra¨us, Kƒliyos §irdyje u¨vir¢ baisus
pyktis, ir jis galingais savo ¨iedais apsivijo K‚‰†!. Pamat¡, koks pavo-
jus i§kilo slibino ¨ieduose smaugiamam K‚‰†ai, J£ mylintys piemenukai
ir V‚ndƒvanos gyventojai suakmen¢jo i§ baim¢s. Jie skyr¢ K‚‰†ai visk! Ä
gyvenim!, turt!, meil¡, darbus. Viskas buvo paaukota K‚‰†ai, tad i§vyd¡
pavoj¤, kuris Jam gr¢s¢, vaikai siaubo pagauti krito ant ¨em¢s. Karvi¤,
jau#i¤ bei ver§eli¤ akyse, £bestose £ K‚‰†!, buvo matyti sielvartas ir neri-
mas. I§ baim¢s jie tepaj¢g¢ raudoti ir susting¡ stov¢jo ant kranto, niekuo
negal¢dami pad¢ti savo mylimam K‚‰†ai.

Kai prie Yamunos kranto d¢josi tokie dalykai, pasirei§k¢ negeri ¨enk-
lai. &m¢ dreb¢ti ¨em¢, i§ dangaus krito meteoritai, de§inioji vyr¤ k$no
pus¢ ¢jo pagaugais. ·ie ¨enklai prana§avo did¨iul£ pavoj¤. Juos i§vyd¡,
piemenys ir pats Nanda Mahƒrƒja labai i§sigando ir sunerimo. Be to, jie
su¨inojo, kad K‚‰†a, kaip ty#ia, i§¢jo £ ganykl! be vyresniojo brolio Bala-
rƒmos. Tai i§gird¡, Nanda, Ya'odƒ ir piemenys dar labiau susir$pino. Jie
be galo myl¢jo K‚‰†! ir, ne¨inodami vis¤ Jo gali¤, baisiai susisielojo, nes
K‚‰†a buvo jiems vis¤ brangiausias, ir visk! Ä gyvenim!, nuosavyb¡, meil¡,
mintis ir darbus jie buvo paaukoj¡ K‚‰†ai. I§ begalin¢s meil¢s K‚‰†ai juos
apniko mintys, kad §iandien K‚‰†os laukia baisi pra¨$tis.

Visi V‚ndƒvanos gyventojai, kurie tuo metu buvo kaime, i§¢jo ie§koti
K‚‰†os. &jo ir vaikai, ir jauni vyrai, ir senukai, ir moterys, ir gyvuliai Ä
visi, kas gyvi. K‚‰†a jiems buvo vienintelis gyvasties §altinis. Tuo tarpu
Balarƒma, i§minties valdovas, ramiai Sau stov¢jo ir §ypsojosi. Jis ¨inojo,
koks galingas buvo Jo jaunesnysis brolis K‚‰†a, ir suprato, kad n¢ra ko
jaudintis, kai K‚‰†a kaunasi su papras#iausia materialaus pasaulio gyvate.
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Taigi Jis buvo visi§kai ramus. O V‚ndƒvanos gyventojai, did¨iai susir$pin¡,
puol¢ ie§koti K‚‰†os. Jie sek¢ K‚‰†os p¢domis, kurias Jis paliko V‚ndƒva-
nos ¨em¢je, ir taip artinosi prie Yamunos up¢s. Sekdami p¢domis, pa¨y-
m¢tomis v¢liavos, lanko ir kriaukl¢s ¨enklais, gal¤ gale jie pri¢jo up¢s
krant! ir i§vydo verkian#ius berniukus bei karves, kurie ¨velg¢ £ juodo-
jo slibino gl¢byje suspaust! K‚‰†!. Dar didesnis skausmas sugniau¨¢ j¤
§irdis. Vrajabh$mio gyventojams atrod¢, kad K‚‰†a tikrai ¨uv¡s, ir juos
ap¢m¢ didis sielvartas. Tik Balarƒma §ypsodamasis steb¢jo j¤ nevilt£. Nors
V‚ndƒvanos gyventojai nedaug te¨inojo apie K‚‰†!, j¤ meil¢ buvo begali-
n¢. Kai jie pamat¢ K‚‰†! Yamunos up¢je, slibino Kƒliyos gl¢byje, ir siel-
vartaujan#ius piemenukus bei karves, visi prisimin¢ K‚‰†os draugi§kum!,
besi§ypsant£ Jo veid!, §velnius ¨od¨ius ir gerum!. Galvodami apie tai ir
£sitikin¡, kad j¤ K‚‰†a nebei§tr$ks i§ Kƒliyos gniau¨t¤, jie pajuto, jog be
K‚‰†os i§tu§t¢jo visi trys pasauliai. Vie§pats Caitanya irgi sak¢, kad visi
trys pasauliai be K‚‰†os Jam nieko nerei§kia. Tai Ä auk§#iausioji K‚‰†os
s!mon¢s pakopa. Beveik visi V‚ndƒvanos gyventojai patyr¢ nepaprast!
meil¢s K‚‰†ai ekstaz¡.

Atskub¢jusi prie Yamunos, motina Ya'odƒ buvo bepuolanti £ up¡, ta#iau
kiti j! sulaik¢ ir ji nualpo. Ne ma¨esnis skausmas drask¢ ir K‚‰†os draug¤
kr$tines. Jiems i§ aki¤ srautais Ä tarsi li$tis ar i§siliejusios up¢s bangos Ä
liejosi a§aros. Ta#iau nor¢dami, kad motina Ya'odƒ atsitok¢t¤, jie ¢m¢
garsiai pasakoti apie transcendentinius K‚‰†os ¨aidimus. Motina Ya'odƒ
gul¢jo rami, tarytum negyva, nes jos s!mon¢ buvo nukreipta £ K‚‰†os
veid!. Nanda ir kiti V‚ndƒvanos gyventojai, kurie K‚‰†ai paaukojo visk!,
net ir gyvyb¡, jau buvo besiruo§i! §okti £ Yamunos vandenis, ta#iau
Vie§pats Balarƒma juos sulaik¢, puikiai ¨inodamas, kad jokio pavojaus
n¢ra.

Dvi valandas tarsi vaikel£ K‚‰†! laik¢ suspaud¡s savo gl¢by Kƒliya. Bet
kai K‚‰†a pamat¢, kad visi Gokulos gyventojai, tarp kuri¤ buvo ir Jo t¢vas,
motina, gop¢s, berniukai bei karv¢s, tiesiog alpo i§ sielvarto ir ilgiau jau
neb$t¤ i§tv¢r¡, Jis tuojau pat i§silaisvino. Jo k$nas ¢m¢ did¢ti, ir nors sli-
binas visomis i§gal¢mis steng¢si i§laikyti K‚‰†! gl¢byje, nuo £tampos slibi-
no ¨iedai nusilpo, ir jam nebeliko nieko kito, kaip paleisti Dievo Asmen£,
K‚‰†!. Kƒliya nir§o. Jo mil¨ini§ki gobtuvai i§sip$t¢, i§ §nervi¤ ¢m¢ ver¨-
tis nuodingi garai, akyse ¨¢ravo ugnis, o i§ nasr¤ pasipyl¢ liepsnos. Kur£
laik! mil¨inas slibinas nejud¢damas spoksojo £ K‚‰†!. Lai¨ydamasis savo
dvi§akiais lie¨uviais, i§p$t¡s dvigubus gobtuvus, nuodais pasruvusiomis
akimis jis ¨velg¢ £ K‚‰†!. ‘mai K‚‰†a puol¢ slibin! tarsi Garuˆa gyvat¡.
Kƒliya paband¢ K‚‰†ai £k!sti, ta#iau Jis lengvai i§sisuko. Jie ¢m¢ suktis
ratu, kol slibinas pagaliau pavargo ir neteko j¢g¤. Tada K‚‰†a §oko ant
slibino galv¤ ir prispaud¢ jas. Brangakmeniai, kurie §vyt¢jo ant slibino
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galv¤, rausvai ap§viet¢ Vie§paties lotoso p¢das, ir K‚‰†a Ä seniausiasis
vis¤ daili¤j¤ men¤ (tarp j¤ ir §oki¤) meistras Ä ¢m¢ §okti ant linguojan#i¤
slibino gobtuv¤. Tai pamat¡, auk§tesni¤j¤ planet¤ gyventojai ¢m¢ berti
g¢les, mu§ti b$gnus, groti fleitomis ir giedoti maldas bei giesmes. Rojaus
gyventojai Ä gandharvos, siddhos ir pusdieviai Ä d¨i$gavo.

Kai K‚‰†a §oko ant vien¤ Kƒliyos galv¤, kitomis galvomis slibinas band¢
nublok§ti J£ ¨emyn. Kƒliya tur¢jo apie §imt! galv¤, ta#iau K‚‰†a n¢ vienos
neleido jam pakelti. Jis tremp¢ Kƒliy! Savo lotoso p¢domis, kol tas visi§-
kai nusilpo. Dabar slibinas kovojo tik u¨ savo gyvyb¡. Jis ¢m¢ vemti
atmatomis ir spjaudytis liepsna. Raug¢damas nuodais, jis §iek tiek apsiva-
l¢ nuo nuod¢mi¤. Pyk#io apakintas jis vis dar tebesigyn¢, vis dar band¢
pakelti vien! i§ galv¤ ir nu¨udyti Vie§pat£. Ta#iau Vie§pats tuoj #iup¡s
lenk¢ j! ¨emyn ir §okdamas tryp¢ ant jos. Atrod¢, tarsi Kƒliya garbint¤
Auk§#iausi!j£ Dievo Asmen£, Vi‰†u, o i§ jo nasr¤ pl$stantys nuodai b$t¤
lyg g¢l¢s, aukojamos Vie§pa#iui. Staiga i§ Kƒliyos burnos ¢m¢ pl$sti nebe
nuodai, o kraujas, ir slibinas visi§kai i§seko. Atrod¢, jog nuo Vie§paties
spyri¤ ant jo k$no neliko sveikos vietos. Galiausiai slibinui tapo ai§ku, kad
K‚‰†a Ä Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, ir jis liov¢si prie§intis. Jis suvok¢,
jog K‚‰†a Ä Auk§#iausiasis Vie§pats, visa ko valdovas.

Vie§pats, kurio £s#iose gl$di visa visata, tremp¢ slibin! jo ¨mon¤ Ä
Nƒgapatni¤ akivaizdoj. Kƒliyos ¨monos puol¢ garbinti Vie§pat£, nors
besiskubindamos nesp¢jo net susitvarkyti plauk¤, r$b¤ ir papuo§al¤. Kaip
ir vyras, jos nusilenk¢ Auk§#iausiajam Vie§pa#iui ir ¢m¢ melstis. Susi-
jaudinusios slibino ¨monos st$m¢ prie§ais vaikus ir parpuldamos Yamu-
nos pakrant¢je rei§k¢ K‚‰†ai nuolanki! pagarb!. Nƒgapatn¢s ¨inojo, kad
K‚‰†a Ä vis¤ atsidavusi¤ Jam siel¤ prieglobstis, ir tik¢josi apsaugoti vyr!
nuo jam gresian#io pavojaus, maldomis §velnindamos Vie§paties §ird£.

Nƒgapatn¢s meld¢si: ÀO brangusis Vie§patie, Tau visi lyg$s, Tu nedarai
skirtumo tarp s$n¤, draug¤ ir prie§¤. Tod¢l toji bausm¢, kuri! Tu malo-
ningai skyrei Kƒliyai, labiausiai jam tinka. O Vie§patie, Tu at¢jai vis¤
pirma tam, kad sunaikintum visus §io pasaulio ramyb¢s drumst¢jus. Tu Ä
Absoliuti Tiesa, tod¢l Tavo bausm¢ nesiskiria nuo Tavo malon¢s. Mes
£sitikinusios, kad §ioji Tavo bausm¢ Kƒliyai i§ tikr¤j¤ t¢ra palaiminimas.
Mes tikime, kad bausdamas Tu suteiki did¨iul¡ malon¡, nes Tavo bausm¢
naikina nuod¢mes. Neabejotina, kad §it! b$tyb¡, kuri turi slibino k$n!,
slegia daugyb¢ nuod¢mi¤, antraip argi ji tur¢t¤ tok£ k$n!. ·okdamas ant
slibino galv¤, Tu palengvini jam nuod¢ming¤ darb¤ na§t!, kuri! l¢m¢ sli-
bino k$nas. Tai, kad Tu supykai ir nubaudei j£, jam tik £ gera. Mus stebina
Tavo maloningumas §iam slibinui Ä turb$t ankstesniuose gyvenimuose jis
atliko daug doroving¤ darb¤: d¨iugino visus susilaikymu bei askez¢mis ir
padar¢ daug gera visoms gyvosioms b$tyb¢ms.(

·E·IOLIKTAS SKYRIUS

116



Nƒgapatn¢s primin¢, kad tas, kuris ankstesniuose gyvenimuose neatli-
ko dorybing¤ darb¤ ir su atsidavimu netarnavo Vie§pa#iui, negali susi-
tikti su K‚‰†a. À"ik‰ƒ‰‡akoje( Vie§pats Caitanya sako, kad kiekvienas
privalo su atsidavimu tarnauti Vie§pa#iui: nuolankiai kartoti Hare K‚‰†a
mantr!, laikydamas save menkesniu u¨ gatv¢je trypiam! §iaud!, ir nelauk-
damas pagarbos sau visada reik§ti pagarb! kitiems. Nƒgapatn¢s negal¢-
jo atsisteb¢ti, kad Kƒliyai, kuris d¢l baisi¤ nuod¢mi¤ gavo gyvat¢s k$n!,
buvo leista tiek prisiartinti prie Vie§paties, kad Vie§paties lotoso p¢dos
liet¢ jo galvas. Paprasti dorybingi darbai, be abejon¢s, negal¢jo to lemti.
·ie prie§taravimai k¢l¢ joms did¨iausi! nuostab!. Nƒgapatn¢s t¡s¢ mald!:
ÀO brangusis Vie§patie, mes negalime atsisteb¢ti, kad jam teko laim¢ savo
galva paliesti dulkes nuo Tavo lotoso p¢d¤. Apie toki! laim¡ tesvajoja
did¨ios ir §ventos asmenyb¢s. Netgi s¢km¢s deiv¢ atliko grie¨tas askezes,
trok§dama, kad Tu palaimintumei dulk¢mis nuo Savo p¢d¤. Tad kod¢l gi
taip lengvai ant Kƒliyos galvos nukrito §ios dulk¢s? I§ autoriteting¤ §altini¤
¨inome, kad tie, kuriuos palaimino dulk¢s nuo Tavo lotoso p¢d¤, nenori
u¨imti netgi pa#ios auk§#iausios Ä Brahmos pad¢ties. Jie netrok§ta vie§-
patauti nei rojaus planetose, nei ¨em¢je, nei auk§tesn¢se u¨ §i! (Siddhalo-
kos) planetose ir nesvajoja apie mistines j¢gas, kurios £gyjamos per yog!.
Tokie tyri bhaktai nebetrok§ta net i§sivadavimo £siliejus £ Tave. O Vie§pa-
tie, nors §is gyva#i¤ valdovas gim¢ padaru, kur£ globoja pa#ios ¨emiausios
gamtos gu†os ir nuolat lydi pyktis, jis peln¢ tai, kas retam tepasiekiama.
Po visat! klaid¨iojan#ios ir £vairiais gyvais padarais £sik$nijan#ios gyvos
esyb¢s gali nesunkiai pelnyti did¨iausi! palaiminim! tik Tavo malone.(

ÀCaitanya-caritƒm‚toje( irgi pa¨ym¢ta, jog gyvosios esyb¢s klaid¨ioja
po visat!, £sik$nydamos £vairiomis gyvyb¢s formomis, ta#iau K‚‰†os ir
dvasinio mokytojo malone jos gali £gyti atsidavimo tarnyst¢s s¢kl!, ir tai
joms atvert¤ keli! £ i§sivadavim!.

ÀSu pagarba lenkiam¢s Tau, Ä t¡s¢ Nƒgapatn¢s, Ä brangus m$s¤ Vie§-
patie, nes Tu Ä Auk§#iausiasis Asmuo. Tu gyveni visose gyvosiose b$ty-
b¢se kaip Supersiela. Tu esi vir§ kosminio pasaulio, ir vis d¢lto viskas
gl$di Tavyje. Tu £k$niji nenuilstant£ laik!. Laiko j¢ga kyla i§ Tav¡s, ir
tod¢l Tu regi ir £k$niji visuotin£ laik!. Tu Ä praeitis, dabartis ir ateitis,
m¢nuo, diena, valanda, akimirka Ä viskas. Taigi, o Vie§patie, Tu regi visa,
kas vyksta, vyko ir vyks kas akimirk!, kas valand!, kas dien!, kas m¢nes£,
kasmet praeityje, dabar ir ateityje. Tu esi visatos pavidalas, ta#iau kartu
ir skiriesi nuo jos. Visata ir Tu yra vienov¢ ir skirtyb¢ kartu. Tod¢l mes
pagarbiai lenkiam¢s Tau. Tu Pats esi visata, ir vis d¢lto Tu Ä jos k$r¢jas.
Tu esi visatos valdovas ir glob¢jas. Tu esi pirmin¢ jos prie¨astis. Nors Tu
rei§kiesi joje Savo trij¤ ypatybi¤ inkarnacijomis Ä kaip Brahmƒ, Vi‰†u ir
Mahe'vara, Tu esi vir§ materialios k$rinijos. I§ Tav¡s kyla gyvosios b$ty-
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b¢s Ä j¤ jutimai, gyvyb¢, j¤ protas bei i§mintis, ta#iau Tave Pat£ galima
suvokti tik per Tavo vidin¡ gali!. Tad su pagarba lenkiam¢s Tau Ä visos
k$rinijos centrui, beribiui, subtiliausiam i§ subtiliausi¤ ir visa ¨inan#iam.
Tav¡s trok§ta £vair$s filosofai teoretikai. Tu Ä galutinis filosofini¤ ie§ko-
jim¤ tikslas. I§ ties¤ visos filosofijos bei mokymai kalba apie Tave. Su
pagarba lenkiam¢s Tau, nes Tu Ä vis¤ §ventra§#i¤ ir viso ¨inojimo §alti-
nis. Tu esi vis¤ £rodym¤ pagrindas ir Auk§#iausiasis Asmuo, dovanojan-
tis mums tobuliausi! ¨inojim!. I§ Tav¡s kyla visi tro§kimai ir kiekvienam
Tu teiki pasitenkinim!. Tu esi £k$nytosios Vedos. Tad pagarbiai lenkiame
Tau savo galvas.

Brangus Vie§patie, Tu Ä Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, K‚‰†a, Tu Ä
auk§#iausiasis besim¢gaujantis subjektas, kuris §£ kart! apsirei§k¢ ¨em¢je
Vasudevos s$numi, £k$nijan#iu tyr! doryb¢s b$v£. Tu Ä vie§pataujanti
proto ir intelekto Dievyb¢, Pradyumna ir Aniruddha. Tu esi vis¤ vai‰†av¤
Vie§pats. I§siskleid¡s catur-vy"hos ekspansijomis Ä kaip Vƒsudeva, Sa…-
kar‰a†a, Aniruddha bei Pradyumna, Tu skatini tobulinti prot! bei inte-
lekt!. Tai Tu padedi gyvosioms esyb¢ms nugrimzti £ u¨mar§t£ arba atrasti
tikr!j! savo esm¡. Tai patvirtinta ir penkioliktame ÀBhagavad-gŒtos( sky-
riuje: Vie§pats gl$di vis¤ §irdyse Supersielos pavidalu ir, b$damas gyvosios
b$tyb¢s §irdyje, padeda jai u¨mir§ti, kas ji yra, arba atkurti pirmapra-
d¡ savo esm¡. Mes §iek tiek suvokiame, jog Tu gl$di m$s¤ §irdyse ir
stebi m$s¤ veiksmus, ta#iau iki galo suprasti Tavo buvim! labai sunku.
Mes galime suvokti, jog Tu esi mumyse, tik iki tam tikros ribos. Tu esi
auk§#iausias ir materialios, ir dvasin¢s energij¤ valdovas. Tod¢l nors Tu
ir kosminis pasaulis n¢ra tas pat, esi auk§#iausias visko valdovas. Tu esi
kosminio pasaulio k$r¢jas bei liudininkas, Tu Ä pagrindin¢ med¨iaga, i§
kurios sudarytas §is pasaulis. Tod¢l pagarbiai Tau lenkiam¢s. Brangus
Vie§patie, kosminiam pasauliui atsirasti nereik¢jo Tavo pastang¤. Paleis-
damas veikti Savo galias Ä doryb¢s, aistros bei nei§manymo gu†as Ä Tu
gali kurti, palaikyti ir naikinti kosmin£ pasaul£. Valdydamas laik!, mesda-
mas ¨vilgsn£ £ materiali! gamt!, Tu gali sukurti visat! ir i§judinti £vairias
materialios gamtos j¢gas, kurios gl$di £vairiausiose b$tyb¢se. Tad suprasti,
kaip Tu veiki §iame pasaulyje, ne£manoma. Brangusis Vie§patie, nors Tu
i§siskleidei trij¤ svarbiausi¤j¤ §ios visatos dievybi¤ (Vie§paties Brahmos,
Vie§paties Vi‰†u ir Vie§paties "ivos) ekspansijomis, kurios kuria, saugo
ir naikina, tikr!j£ palaiminim! visoms gyvoms b$tyb¢ms teikia Tavo apsi-
rei§kimas Vie§paties Vi‰†u pavidalu. Tad tikr!j! ramyb¡ pasiekusiems,
tobuliausios ramyb¢s ie§kantiems ¨mon¢ms si$loma garbinti ramyb¡ £k$-
nijant£ Tavo pavidal! Ä Vie§pat£ Vi‰†u.

O Vie§patie, Tau skiriame savo maldas. Tu matai, kad §is varg§as
slibinas netrukus atsisveikins su gyvenimu. Tu ¨inai, kad viskas, k! mes Ä
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moterys turime, net ir m$s¤ gyvyb¢, priklauso vyrui. Tod¢l pra§ome
Tav¡s atleisti m$s¤ vyrui Kƒliyai, nes jeigu jis mirs, mums bus labai
sunku. Pagalvok apie mus ir atleisk Savo £¨eid¢jui. Brangus Vie§patie,
visos gyvosios b$tyb¢s yra Tavo vaikai ir visus Tu globoji. ·is slibinas
irgi yra Tavo vaikas. Atleisk jam £¨eidim!, nes jis £¨eid¢ Tave, be abejo,
nieko ne¨inodamas apie Tavo galyb¡. Mes pra§ome §£kart atleisti. Brangus
Vie§patie, priimk m$s¤ meil¡ ir tarnyst¡, nes esame am¨inos Tavo ·vie-
syb¢s tarnait¢s. Tu gali liepti mums k! tik nori, ir mes £vykdysime Tavo
vali!. Kiekviena gyvoji b$tyb¢ gali atsikratyti nevilties, jeigu ji vykdys
Tavo vali!.(

Kai Nƒgapatn¢s baig¢ melstis, Vie§pats K‚‰†a atleido Kƒliyai ir nebau-
d¢ jo. Vie§paties sutryptas, jis gul¢jo be s!mon¢s. Kai Kƒliyai buvo
atleista, jis atsipeik¢jo ir palengva jam gr£¨o gyvyb¢s j¢ga ir jausmai.
Sud¢j¡s rankas maldai, Kƒliya nuolankiai kreip¢si £ Auk§#iausi!j£ Vie§pat£
K‚‰†!: ÀBrangusis Vie§patie, a§ gavau k$n!, kuris ver#ia mane b$ti piktu
ir pavyd¨iu ir neleid¨ia i§sivaduoti i§ tamsaus nei§manymo. Tavo ·viesy-
b¢ puikiai ¨ino, kaip sunku nugal¢ti £gimtus instinktus, nors d¢l j¤ kalt¢s
gyva b$tyb¢ yra priversta keliauti i§ vieno k$no £ kit!.( ÀBhagavad-gŒtoje(
teigiama, kad i§ materialios gamtos gniau¨t¤ i§siver¨ti labai sunku, ta#iau
atsidavus Auk§#iausiajam Dievo Asmeniui, K‚‰†ai, materialios gamtos
gu†os praranda gali!. ÀBrangus Vie§patie, Ä t¡s¢ Kƒliya, Ä Tu esi materia-
lios gamtos gu†¤, kurios suk$r¢ §i! visat!, pirmapradis k$r¢jas. Tu l¢mei
skirting! gyv¤ b$tybi¤ m!stysen!, d¢l kurios jos turi skirtingus k$nus.
Brangus Vie§patie, a§ gimiau slibinu, tod¢l esu toks piktas. Ta#iau kaip a§
gal¢#iau pakeisti savo prigimt£ be Tavo malon¢s? I§tr$kti i§ mƒyos nag¤
nepaprastai sunku. Tavo mƒyƒ laiko mus nelaisv¢je. Brangus Vie§patie,
b$k maloningas ir atleisk man u¨ nevaldomus materialius polinkius. Taigi
nu¨udyk mane arba i§gelb¢k Ä Tavo valia.(

I§klaus¡s Kƒliyos ¨od¨ius, Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, kuris elg¢si
kaip paprastas berniukas, £sak¢ jam: ÀTu#tuojau plauk £ vandenyn!. B¢k
i§ #ia negai§damas n¢ akimirkos. Gali paimti visus savo vaikus, ¨monas
ir turt!. Daugiau nenuodyk Yamunos vandens. Tegul niekas nebetruk-
do atsigerti prie up¢s Mano karv¢ms bei piemenukams.( Tada Vie§pats
pakartojo ¨mon¢ms tai, k! Jis £sak¢ slibinui Kƒliyai, kad visi tai atmint¤
ir daugiau jo nebebijot¤.

Tie, kurie i§girdo pasakojim! apie slibin! Kƒliy! ir jam tekusi! bausm¡,
daugiau nebebijos pikt¤ gyva#i¤ darb¤. Vie§pats prid$r¢: ÀKas i§simaudys
Kƒliyos u¨ut¢kyje, kuriame maud¨iausi A§ su Savo draugais piemenukais,
ar kas vis! dien! pasninkav¡s §io vandens paaukos prot¢viams, tas nusip-
laus visas nuod¢mes.( Vie§pats patikino Kƒliy!: ÀTu atsibastei #ia i§ nuos-
tabios §alies, skalaujamos vandenyno, nes bijojai Garuˆos, kuris nor¢jo
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tave su¢sti. Dabar, i§vyd¡s Mano lotoso p¢d¤ ¨ymes ant tavo galvos, jis
tav¡s nebelies.(

Vie§pats buvo patenkintas Kƒliya ir jo ¨monomis. I§girdusios Vie§paties
vali!, slibino ¨monos puol¢ J£ garbinti pra§matniomis aukomis Ä dailiais
r$bais, g¢l¢mis, girliandomis, brangenyb¢mis, papuo§alais, sandalmed¨io
pasta, lotoso ¨iedais ir nuostabaus skonio vaisiais. Taip jos atsid¢kojo
Garuˆos valdovui, kelian#iam joms §iurp!. Vykdydami Vie§paties K‚‰†os
vali!, gyvat¢s netrukus paliko Yamunos u¨ut¢k£.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti §e§iolikt!j£
ÀK‚‰†os# skyri¤, pavadint! ÀKƒliyos sutramdymas#.
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SEPTYNIOLIKTAS SKYRIUS

Kaip K‚‰†a u¨gesino
gaisr! mi§ke

I§klaus¡s pasakojim! apie tai, kaip buvo nubaustas Kƒliya, karalius
ParŒk‰itas paklaus¢ "ukadevos Gosvƒmio, kas privert¢ Kƒliy! palikti
puiki!j! savo §al£ ir kod¢l Garuˆa jo nekent¢. Tada "ukadeva Gosvƒmis
papasakojo karaliui apie gyvates, kurios veis¢si Nƒgƒlayos saloje. Kƒliya
ten buvo viena i§ vyriausi¤j¤ gyva#i¤. Garuˆa maitinosi gyvat¢mis ir,
da¨nai skrisdamas £ t! sal! med¨ioti, nu¨ud¢ daugyb¡ gyva#i¤. Kai kurias
i§ j¤ surydavo, ta#iau daugyb¡ kit¤ u¨mu§davo §iaip sau. Visa ropli¤
gimin¢ taip sunerimo, kad j¤ vadas Vƒsukis kreip¢si £ Vie§pat£ Brahm!
pagalbos. Vie§pats Brahmƒ pasir$pino, kad Garuˆa palikt¤ juos ramyb¢-
je, ta#iau kas m¢nes£, pasirod¨ius del#iai, ropliai tur¢davo aukoti Garu-
ˆai vien! gyvat¡: j! reik¢davo palikti po med¨iu kaip auk!. Garuˆa buvo
patenkintas aukomis ir kit¤ gyva#i¤ neliet¢.

Ta#iau ilgainiui tuo ¢m¢ naudotis Kƒliya. Jis labai did¨iavosi savo
sukauptais nuodais bei materialia j¢ga ir paman¢: ÀKam Garuˆai aukos?%
Jis liov¢si aukoti Garuˆai ir visas aukas ¢m¢ ¢sti pats. Kai Garuˆa, didis
bhaktas, skraidinantis ant savo pe#i¤ Vi‰†u, su¨inojo, kad Kƒliya suryja
jam skirtas aukas, jis baisiausiai £t$¨o ir nul¢k¢ £ sal!, ketindamas u¨mu§-
ti £¨$li!j! gyvat¡. I§k¢l¡s savo galvas su nuodingais ir a§triais dantimis,
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Kƒliya band¢ kautis su Garuˆa ir taik¢si £k!sti Garuˆai, Tƒrk‰yos s$nui,
ta#iau tas, pagautas siaubingo £t$¨io, su mil¨ini§ka j¢ga, verta Vie§paties
Vi‰†u ne§¢jo, kirto Kƒliyai ¨¢rin#iais aukso sparnais. Kƒliya, dar vadina-
mas Kadrus$ta Ä Kadr$ s$numi, nieko nelaukdamas spruko £ Kƒliyadƒhos
u¨ut¢k£ prie Yamunos up¢s, kur Garuˆa negal¢jo jo pasiekti.

Savo sl¢ptuve Kƒliya pasirinko Yamunos vandenis neatsitiktinai. Seniau
maisto ie§koti Garuˆa skrido ne tik £ gyvat¢s Kƒliyos sal!, bet ir £ Yamu-
nos up¡, kurioje gaud¢ ¨uvis. Ta#iau jos vandenyse meditavo didis yogas,
gars¢jantis Saubhario Munio vardu, kuris labai u¨jaut¢ ¨uvis ir papra§¢
Garuˆos palikti jas ramyb¢je. Garuˆa skraidino pat£ Vie§pat£ Vi‰†u, tad
vykdyti kit¤ valios neprival¢jo, ir visgi did¨io yogo jis paklaus¢. U¨uot
lik¡s ir prarij¡s daug ¨uv¤, jis nusine§¢ tik vien! did¨iul¡ ¨uv£ Ä ¨uv¤
vedl£. Saubharis Munis apgailestavo, kad Garuˆa nusine§¢ ¨uv¤ vedl£, ir,
nor¢damas apginti kitas ¨uvis, prakeik¢ Garuˆ!: ÀJei nuo §iol Garuˆa
bent kart! atskris #ia gaudyti ¨uv¤ Ä £ §£ prakeiksm! £dedu vis! gali!, Ä
jis tu#tuojau ¨us.%

Apie §£ prakeiksm! ¨inojo tik Kƒliya. Tod¢l jis buvo tikras, jog Garuˆa
daugiau #ia nebepasirodys, ir suprato, kad i§mintingiausia b$t¤ pasisl¢pti
u¨ut¢kyje netoli Yamunos. Ta#iau Saubhario Munio prakeiksmas Kƒliyai
nepad¢jo: i§ Yamunos j£ i§var¢ Garuˆos §eimininkas K‚‰†a. Beje, Garuˆa
yra labai artimas Auk§#iausiajam Dievo Asmeniui ir toks galingas, jog
gali nepaisyti joki¤ £statym¤ ar prakeiksm¤. Prakeikdamas Garuˆ!, kuris,
anot À"rŒmad-Bhƒgavatam%, prilygsta Bhagavƒnui, Auk§#iausiajam Dievo
Asmeniui, Saubharis Munis labai nusikalto. Nors Garuˆa net neband¢
ker§yti Muniui, ta#iau bausm¢s u¨ did¨io vai‰†avo £¨eidim! §is nei§veng¢.
D¢l §io £¨eidimo Saubharis Munis krito i§ pasiektojo yogos lygio, ved¢ ir
¢m¢ vaikytis jutimini¤ materialaus pasaulio d¨iaugsm¤. Saubhario Munio,
kuris medituodamas jau ragavo dvasin¡ palaim!, nuopuolis Ä gera pamoka
tam, kuris £¨eidin¢ja vai‰†avus. Kai K‚‰†a i§lipo i§ u¨ut¢kio, kuriame
gyveno Kƒliya, J£ i§vydo draugai bei giminai#iai, susirink¡ ant Yamunos
kranto. K‚‰†a apsirei§k¢ jiems i§sitep¡s candanos pasta, pasipuo§¡s bran-
gakmeniais ir visas nusagstytas auksu. V‚ndƒvanos gyventojai, piemenu-
kai ir piemenys, motina Ya&odƒ, Mahƒrƒja Nanda ir karv¢s su ver§eliais,
i§vyd¡ i§ Yamunos i§lipant£ K‚‰†!, pasijuto taip, tarsi jiems kas gyvyb¡
b$t¤ gr!¨in¡s. Visi ¨ino, kaip ¨mogus d¨iaugiasi, kai jam gr£¨ta gyvyb¢. Su
did¨iausiu palengv¢jimu visi i§ eil¢s glaud¢ K‚‰†! prie kr$tin¢s. Motina
Ya&odƒ, Rohi†Œ, Mahƒrƒja Nanda bei piemenys, apkabin¡ K‚‰†!, pasijuto
tokie laimingi, kad man¢ pasiek¡ galutin£ gyvenimo tiksl!.

Juokdamasis apkabino K‚‰†! ir Balarƒma, nes Jis, kai visi aplink labai
jaudinosi, ¨inojo, kuo viskas baigsis. Pasirod¨ius K‚‰†ai, d¨i$gavo med¨iai
up¢s pakrant¢je, karv¢s, jau#iai bei ver§eliai. K‚‰†os bei Jo §eimos nari¤
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pasveikinti at¢jo ir V‚ndƒvanoje gyvenantys brƒhma†ai su ¨monomis.
Brƒhma†ai yra visuomen¢s dvasiniai mokytojai. K‚‰†ai laimingai i§sigel-
b¢jus, jie laimino K‚‰†! bei Jo §eim! ir ta proga papra§¢ Nand! Mahƒrƒj!
i§maldos. ·is taip d¨iaug¢si K‚‰†os sugr£¨imu, jog i§dalijo brƒhma†ams
daugyb¡ karvi¤ ir aukso. Kol Nanda Mahƒrƒja dalijo i§mald!, motina
Ya&odƒ glaud¢ prie sav¡s K‚‰†! ir be paliovos verk¢.

At¢jo naktis, ir V‚ndƒvanos gyventojai nutar¢ su karv¢mis ir ver§eliais
pernakvoti ant up¢s kranto, nes buvo labai i§varg¡. Vidurnakt£, visiems
bemiegant, $mai £siliepsnojo mi§kas, ir netrukus liepsna grasino praryti
visus V‚ndƒvanos gyventojus. I§sigand¡ kaitrios ugnies, V‚ndƒvanos gyven-
tojai ¢m¢ §auktis K‚‰†os Ä Auk§#iausiojo Dievo Asmens pagalbos, nors
Jis tebuvo j¤ vaikas. Jie pra§¢: ÀBrangusis K‚‰†a! O Auk§#iausioji Dievo
Asmenybe! Brangusis Balarƒma, j¢gos §altini! Pam¢ginkite i§gelb¢ti mus
nuo negailestingos ir visa naikinan#ios ugnies. Mums neb¢ra daugiau £ k!
kreiptis pagalbos. Visk! naikinanti ugnis tuojau mus praris!% Jie meld¢si
K‚‰†ai, sakydami, kad vienintelis j¤ prieglobstis Ä Jo lotoso p¢dos. Vie§-
pats K‚‰†a, gail¢damas Savo gimtojo kaimo gyventoj¤, prarijo ugn£, kuri
buvo ap¢musi vis! mi§k!, ir i§gelb¢jo juos. Tai K‚‰†os valioje, nes Jis Ä
beribis. Jis turi gali! daryti visk!, k! nori.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti septyniolikt!j£ ÀK‚‰†os"
skyri¤, pavadint! ÀKaip K‚‰†a u¨gesino gaisr! mi§ke".

KAIP K’™–A U¸GESINO GAISR° MI·KE
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A·TUONIOLIKTAS SKYRIUS

Demono Pralambƒsuros mirtis

U¨gesin¡s mil¨ini§k! gaisr!, lydimas gimini¤, draug¤, karvi¤, ver§eli¤
bei jau"i¤, kurie §lovino J£ giesm¢mis, K‚‰†a sugr£¨o £ karvi¤ karalys-
t¡ Ä V‚ndƒvan!. Kol K‚‰†a ir Balarƒma su piemenukais linksmai leido
dienas V‚ndƒvanoje, at¢jo ir vasara. Indijoje vasar! nepaprastai kar§ta,
tad ¨mon¢s ja ne itin d¨iaugiasi, ta"iau V‚ndƒvanoje niekas neli#d¢jo, nes
vasara ten primin¢ pavasar£. Taip vyko tod¢l, kad V‚ndƒvanoje gyveno
Vie§pats K‚‰†a ir Balarƒma, kuriems pakl#sta net Vie§pats Brahmƒ ir
Vie§pats $iva. V‚ndƒvanoje buvo daug kriokli¤, ir malonus j¤ o§imas
u¨go¨¢ svirpli¤ "irpim!. ¶ia netr#ko vandens, tod¢l mi§kas visada buvo
¨alias ir nepaprastai gra¨us.

V‚ndƒvanos gyventoj¤ niekada nekankino svilinantys saul¢s spinduliai ir
vasaros kaitra. V‚ndƒvanos e¨er¤ pakrant¢se ¨¢l¢ tanki ¨ol¢, o vandenyje
¨yd¢jo £vairiausi lotosai Ä kalhƒra, ka!ja bei utpala. Kvapnias j¤ ¨iedadul-
kes ne§iojo v¢jelis. Yamunos up¢s, e¨er¤ bei kriokli¤ vanduo pursleliais
ti§ko ant V‚ndƒvanos gyventoj¤ ir maloniai juos gaivino, tad vasaros kaitra
j¤ beveik nekamavo.

V‚ndƒvanoje nepaprastai gra¨u. ¶ia visada ¨ydi g¢l¢s, klaid¨ioja dail#s
elniai, "iulba pauk§"iai, §okdami klykauja povai ir d#zgia bit¢s. Penkiais
£vairiais balsais skambiai kukuoja gegut¢s.
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Grodamas fleita, vyresniojo brolio Balarƒmos bei kit¤ piemenuk¤ ir
karvi¤ lydimas K‚‰†a, malonum¤ versm¢, £¨eng¢ £ nuostab¤j£ V‚ndƒvanos
mi§k!, kad pasig¢r¢t¤ jo gro¨iu. Vaikai vaik§tin¢jo tarp neseniai su¨alia-
vusi¤ med¨i¤, kuri¤ ¨iedai buvo pana§#s £ povo plunksnas. Pasipuo§¡ §i¤
g¢li¤ girliandomis ir i§simargin¡ §afrano spalvos kreida, jie §oko, dainavo
ir galyn¢josi. Kai K‚‰†a §oko, vieni piemenukai dainavo, o kiti grojo flei-
tomis, p#t¢ buivolo ragus ir plojo delnais, girdami K‚‰†!: ÀKaip gra¨iai
§oki, mielas broliuk!% ·ie berniukai buvo auk§tesni¤j¤ planet¤ pusdieviai,
nusileid¡ pad¢ti K‚‰†ai rengti Jo ¨aidimus. Piemenukais virt¡ pusdieviai
gyr¢ §okant£ K‚‰†! tarytum §ok¢jai, dr!sinantys vienas kit!. Kadangi nei
Balarƒma, nei K‚‰†a dar nedalyvavo plauk¤ kirpimo apeigose, ilgos J¤
plauk¤ sruogos atrod¢ tarsi varn¤ plunksnos. Visi jie ilgai ¨aid¢ sl¢pynes,
§okin¢jo arba galyn¢josi. Kartais, draugams §okant ar dainuojant, K‚‰†a
irgi imdavo juos girti: ÀMielieji bi"iuliai, kaip gra¨iai j#s §okate ir dainuo-
jate.% Gaudydami tarsi kamuol£, berniukai ¨aid¢ belo ir ƒmalakŒ vaisiais,
¨aid¢ Àakl! vi§t!%, ¢jo g#¨yni¤ Ä erzino vienas kit! ir vaik¢si, stengdamiesi
prisiliesti ranka. Jie vaizdavo mi§ko elnius bei £vairiausius pauk§"ius, kva-
tojo m¢gd¨iodami varli¤ kvarkim! ir smagiai suposi £sireng¡ po med¨iais
s#pynes. Kartais jie ¨aid¢ karali¤ ir pavaldinius. Taip K‚‰†a ir Balarƒma
¨aisdami su draugais m¢gavosi ramybe dvelkian"ia V‚ndƒvanos aplinka,
kur daug upi¤, e¨er¤, upok§ni¤, nuostabi¤ med¨i¤, vaisi¤ bei g¢li¤.

Kart!, kai K‚‰†a ir Balarƒma buvo £nik¡ £ Savo transcendentinius ¨ai-
dimus, £ vaik¤ b#r£ £sibrov¢ piktasis demonas, vardu Pralambƒsura, kuris
ketino pagrobti Balarƒm! ir K‚‰†!. K‚‰†a sl¢p¢si po piemenuko i§vaiz-
da, ta"iau Jam, Auk§"iausiajam Dievo Asmeniui, buvo ¨inoma viskas Ä
praeitis, dabartis ir ateitis. Tod¢l kai vaik¤ b#ryje pasirod¢ Pralambƒsura,
K‚‰†a ¢m¢ svarstyti, kaip j£ nudobus, ta"iau Savo min"i¤ neatskleid¢ ir
elg¢si su juo draugi§kai. ÀMielas drauge, Ä tar¢ Jis, Ä kaip puiku, kad at¢jai
pa¨aisti su mumis.% K‚‰†a sukviet¢ draugus ir pasak¢: ÀDabar pasiskirs-
tysime poromis ir, i§kviet¡ viens kit! £ kov!, ¨aisime grumtynes.% I§gir-
d¡ §£ pasi#lym!, berniukai su¢jo b#rin ir pasiruo§¢ dvikovai. Vieni stojo
K‚‰†os, o kiti Ä Balarƒmos pus¢n. Nugal¢tieji tur¢jo ne§ioti nugal¢tojus
ant nugaros. Berniukai prad¢jo ¨aisti, retkar"iais u¨mesdami ak£ £ besiga-
nan"ias Bhƒ†ˆŒravanos mi§ke karves. Laim¢jo Balarƒmos b#rys, kuriame
buvo $rŒdƒmƒ bei V‚‰abha, ir K‚‰†os b#riui teko juos ne§ti ant nugaros per
Bhƒ†ˆŒravanos mi§k!. Patyr¡ pralaim¢jim!, Auk§"iausiasis Dievo Asmuo
K‚‰†a ant nugaros ne§¢ $rŒdƒm!, o Bhadrasena Ä V‚‰abh!. Pralambƒsura,
pasivert¡s piemenuku ir m¢gd¨iodamas vaikus, ant nugaros ne§¢ Balarƒ-
m!. Pralambƒsura, did¨iausias i§ demon¤, sumet¢, kad i§ vis¤ piemenuk¤
galingiausias yra K‚‰†a.

Vengdamas susitikti su K‚‰†a, Pralambƒsura steng¢si nune§ti Balarƒm!

DEMONO PRALAMB“SUROS MIRTIS
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kuo toliau. Demonas buvo i§ties galingas, ta"iau jis ne§¢ ne bet k!, o Bala-
rƒm!, kuris prilygo kalnui. Netrukus demonas pajuto bais¤ svor£ ir atgavo
tikr!j! i§vaizd!. Su aukso §almu ir auskarais ausyse demonas buvo pana-
§us £ ¨aibuojant£ debes£, kuris ne§¢si m¢nul£. Balarƒmos akivaizdoje demo-
nas i§augo iki pat debes¤, jo akys ¨¢ravo ugnimi, o burnoje su¨ibo a§tr#s
dantys. I§ prad¨i¤ demono i§vaizda Balarƒm! nustebino ir Jis paman¢:
ÀKaip gal¢jo §is berniukas, ne§¡s Mane ant nugaros, taip staiga pasikeis-
ti?% Ta"iau, b#damas ai§kaus proto, Jis greit sumet¢, kad tai demonas,
kuris ne§a J£ tolyn nuo draug¤, kad u¨mu§t¤. Nedelsdamas Balarƒma
galinguoju kum§"iu smog¢ demonui per galv!, tarsi rojaus planet¤ kara-
lius trenkia ¨aibu £ kaln!. Nuo Balarƒmos sm#gio demonas krito negy-
vas it gyvat¢ sutriu§kinta galva, ir kraujas pli#ptel¢jo jam i§ burnos. Tarsi
mil¨ini§kas kalnas, £ kur£ trenk¢ karaliaus Indros ¨aibas, demonas griuvo
sukeldamas did¨iul£ triuk§m!. Netrukus "ia atb¢go ir berniukai. ·iur-
paus vaizdo apstulbinti, jie ¢m¢ girti Balarƒm!: À·aunuolis, §aunuolis!%
Vienas po kito su did¨iausia meile jie apkabino Balarƒm!, manydami, kad
Jis tik per plauk! i§sigelb¢jo nuo mirties, §lovino J£ ir sveikino. Rojaus
planet¤ pusdieviai d¨i#gavo, laimindami ir sveikindami J£, nugal¢jus£ did£j£
demon! Pralambƒsur!. Jie apib¢r¢ transcendentin£ Balarƒmos k#n! g¢li¤
lietumi.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti a§tuoniolikt"j£ ÀK‚‰†os#
skyri¤, pavadint" ÀDemono Pralambƒsuros mirtis#.
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DEVYNIOLIKTAS SKYRIUS

Kaip K‚‰†a prarijo
gaisr! mi§ke

Kol K‚‰†a ir Balarƒma su draugais ¨aid¢, neganomos karv¢s, §vie¨ios
¨ol¢s paviliotos, nuklydo £ mi§ko gilum!. O¨kos, karv¢s ir buivolai ¢jo i§
girait¢s £ girait¡, kol atsid"r¢ I‰ŒkƒtavŒ mi§ke. ¶ia ¨aliavo ve§li ¨ol¢, kuri
ir patrauk¢ gyvulius. Ta#iau £¢j¡ £ mi§k! jie i§vydo, kad med¨ius apsupo
did¨iul¢s liepsnos, ir ¢m¢ gailiai baubti. O kitame mi§ko gale K‚‰†a, Bala-
rƒma ir J¤ draugai pasigedo gyvuli¤ ir labai susir"pino. Jie sek¢ paskui
karves pagal nu¢stos ¨ol¢s juost! ir kanop¤ ¨ymes. Berniukai i§sigando,
kad dingo karv¢s Ä svarbiausiasis j¤ gyvenime turtas. Ie§kodami j¤, jie
nusilpo ir i§tro§ko. Ta#iau staiga vaikai i§girdo baubiant karves. K‚‰†a i§
vis¤ j¢g¤ ¢m¢ §aukti jas vardais. I§girdusios K‚‰†os bals!, karv¢s atsiliep¢
d¨iaugsmingai mykdamos. Tuo tarpu liepsnos jau supo i§ vis¤ pusi¤, ir
pad¢tis dar¢si labai gr¢sminga. Stiprus v¢jas dar labiau kurst¢ ugn£, ir
atrod¢, jog ugnis praris visk! Ä ir judan#ius, ir nejudan#ius daiktus. Karv¢s
ir berniukai ne juokais i§sigando ir ¨velg¢ £ Balarƒm! tarsi mir§tantysis £
Auk§#iausiojo Dievo Asmens atvaizd!. Jie tar¢: ÀBrang"s K‚‰†a ir Bala-
rƒma, mes tuoj sudegsime gaisro liepsnose, tad meld¨iame prieglobs#io
prie J"s¤ lotoso p¢d¤. Mes ¨inome, kad J"s galite apsaugoti mus nuo §io
baisaus pavojaus. K‚‰†a, brangus bi#iuli, mes esame artimi Tavo draugai
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ir netur¢tume taip kent¢ti Ä tai b"t¤ neteisinga. Mes esame visi§koje Tavo
valioje, juk Tu ¨inai, kas yra religinis gyvenimas. Mes turime tik Tave
vien! ir nieko daugiau.$

I§gird¡s maldaujamus draug¤ balsus, Dievo Asmuo maloningai pa¨velg¢
£ juos. Jo ¨vilgsnis bylojo, kad bi#iuliams n¢ra ko baimintis. Po to K‚‰†a Ä
didis stebukladarys, galingasis Dievo Asmuo, prarijo liepsnas. Taip baisaus
pavojaus akimirk! berniukai ir karv¢s buvo i§gelb¢ti. I§ baim¢s berniukai
buvo jau netenk! s!mon¢s, ta#iau jie atsipeik¢jo ir prav¢r¡ akis pamat¢,
kad v¢l bes! mi§ke kartu su K‚‰†a, Balarƒma ir karv¢mis. Jie nustebo
i§vyd¡, kad liepsnos jau nebegresia ir karv¢s i§gelb¢tos. Tylomis vaikai
paman¢, kad K‚‰†a Ä ne paprastas berniukas, o koks nors pusdievis.

Vakare, grodami fleitomis, kartu su berniukais ir karv¢mis K‚‰†a ir
Balarƒma gr£¨o £ V‚ndƒvan!. Jiems priart¢jus prie kaimo, gop¢s ¢m¢ d¨i"-
gauti. Vis! dien!, kol K‚‰†a buvo mi§ke, gop¢s tem!st¢ apie J£, ir kiekviena
akimirka Jo belaukiant prailgdavo tarsi dvylika met¤.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti devyniolikt!j£ ÀK‚‰†os"
skyri¤, pavadint! ÀKaip K‚‰†a prarijo gaisr! mi§ke".
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DVIDE·IMTAS SKYRIUS

Rudens apra§ymas

Visos V‚ndƒvanos §eimos kalb¢jo apie tai, kaip K‚‰†a ir Balarƒma u¨-
mu§¢ Pralambƒsur! ir prarijo visa naikinant£ mi§ko gaisr!. Piemenys pasa-
kojo apie nepaprastus K‚‰†os ¨ygius savo ¨monoms ir kaimynams, ir visi
labai steb¢josi. Jie prad¢jo manyti, kad K‚‰†a ir Balarƒma Ä pusdieviai,
kurie suteik¢ jiems malon¡, apsireik§dami V‚ndƒvanoje ir tap¡ j¤ vaikais.

Prasid¢jo li"#i¤ metas. Indijoje po vasaros kar§#i¤ labai laukiama li"#i¤.
Danguje susitvenk¡ debesys u¨stoja saul¡ ir m¢nul£ ir d¨iugina lietaus lau-
kian#ius ¨mones. Po vasaros at¢jus£ li"#i¤ met! visi sutinka kaip gyvyb¢s
§altin£. Visus d¨iugina griaud¢jantis dangus ir ¨aibo blyksniai.

Li"#i¤ sezono po¨ymius gal¢tume palyginti su gyv¤j¤ b"tybi¤, kurias
temdo trys materialiosios gamtos gu†os, po¨ymiais. Beribis dangus Ä
tai Auk§#iausiasis Brahmanas, o ma¨yt¢s gyvosios esyb¢s Ä debesuotas
dangus, Brahmanas, kur£ temdo trys materialios gamtos gu†os. Visi mes
savo prigimtimi esame neatsiejamos Auk§#iausiojo Dievo Asmens dalel¢s.
Debesys niekada negali u¨stoti Auk§#iausiojo Brahmano Ä viso dangaus,
kuriam n¢ra rib¤, ta#iau jo dal£ jie u¨stoja. ÀBhagavad-gŒtoje$ pasaky-
ta, kad gyvosios esyb¢s yra neatsiejamos Auk§#iausiojo Dievo Asmens
dalel¢s. Ta#iau jos tesudaro nedidel¡ Auk§#iausiojo Vie§paties dal£. ·i!
dal£ temdo trys materialios gamtos gu†os, tod¢l gyvosios esyb¢s ir t"no
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materialiame pasaulyje. Dvasinis brahmajyoti §vyt¢jimas yra tarsi saul¢s
§viesa. Saul¢s §vies! sudaro smulkiausios §viesos dalel¢s, o brahmajyoti Ä
begalyb¢ labai smulki¤ Auk§#iausiojo Dievo Asmens dalely#i¤. Vienas j¤
paveikia, arba aptemdo, materialioji gamta, o kitos i§lieka laisvos.

Debesys Ä saul¢s i§garintas i§ ¨em¢s vanduo. I§tisus a§tuonis m¢ne-
sius saul¢ garina i§ ¨em¢s vanden£. Vanduo kaupiasi ir sudaro debesis,
o kai reikia, i§krinta lietaus pavidalu. Taip ir valstyb¢ renka mokes#ius
i§ pilie#i¤, kurie u¨dirba pinig¤ materialia veikla: dirbdami ¨em¢s "kyje,
prekyboje ir pramon¢je. Valstyb¢ ima pajam¤ mokest£ bei prekybos rink-
liav!. Taip saul¢ garina vanden£ i§ dirvos. Kai dirvai v¢l prireikia vandens,
saul¢ paver#ia j£ debesimis ir paskirsto po vis! ¨em¢s rutul£. Valstyb¢s
surinkti mokes#iai irgi paskirstomi ¨mon¢ms per §vietimo, buitinio aptar-
navimo, sveikatos apsaugos sistem! ir pan. Norint, kad valstyb¢ klest¢t¤,
tai labai svarbu. Vyriausyb¢ neturi teis¢s §vaistyti surinkt¤ mokes#i¤ Ä
juos b"tina skirti visuomen¢s labui.

Li"#i¤ sezono metu pu#ia smark"s v¢jai, kurie siau#ia po vis! kra§t!
ir bla§ko lietaus debesis, skirstydami vanden£. Vasarai baigiantis, kai vi-
sur labai tr"ksta vandens, debesys primena turting! ¨mog¤, kuris esant
nepritekliui dalina pinigus, kartais i§tu§tindamas vis! savo pinigin¡. Taigi
debesys vis! sukaupt! vanden£ gr!¨ina ¨emei.

Pasakojama, kad Mahƒrƒja Da%aratha, Vie§paties Rƒmacandros t¢vas,
kov¢si su prie§ais tarsi ¨emdirbys, kuris su §aknimis rauna nereikalingus
augalus bei med¨ius. O kai reik¢jo dalinti i§mald!, jis buvo tarsi dosniai
lyjantis debesis. Debesys negaili lietaus, tad jie ir lygintini su kilniais lab-
daringais ¨mon¢mis. Lietaus la§ai krinta net ir ten, kur vandens nereikia Ä
ant uol¤ ir kaln¤, vandenyn¤ bei j"r¤. Lietus yra tarsi dosnus ¨mogus,
kuris skiria savo santaupas labdarai ir dosniai j! teikia, nepaisydamas,
reikalinga ji ar ne.

Prie§ prasidedant li"tims dirvoje nebelieka joki¤ syv¤, ir ji atrodo labai
skurd¨iai. Ta#iau po li"#i¤ ¨em¢ v¢l su¨aliuoja ir atrodo derlinga bei
kupina gyvyb¢s. ¶ia tikt¤ palyginimas su ¨mogumi, kuris grie¨tai tramdo
savo k"n!, nor¢damas £gyvendinti materialius tro§kimus. Po li"#i¤ su¨a-
liavusi ¨em¢ lygintina su materiali¤ nor¤ i§sipildymu. Kartais, kai vald-
¨ia atsiduria nepageidaujamos vyriausyb¢s rankose, kai kurie ¨mon¢s bei
partijos, siekdami vald¨ios, atlieka grie¨tas askezes, o kai jiems pavyksta
u¨imti vald¨i!, jie suklesti, paskirdami sau solid¨ias algas. Lygiai taip suk-
lesti ir ¨em¢ li"#i¤ metu. I§ tikr¤j¤ ¨mogus tur¢t¤ laikytis grie¨t¤ askezi¤
tik siekdamas dvasin¢s laim¢s. À&rŒmad-Bhƒgavatam$ si"lo atlikti tapasy!,
askez¡, kad pa¨intume Auk§#iausi!j£ Vie§pat£. ¸mogus, kuris praktikuoja
atsidavimo tarnyst¢s askez¡, atgimsta dvasiniam gyvenimui ir taip pasie-
kia berib¡ dvasin¡ palaim!. Ta#iau jei askez¢ ar atgaila skirta materialiai

DVIDE·IMTAS SKYRIUS

130



naudai gauti, jos rezultatai, kaip teigia ÀBhagavad-gŒtƒ$, yra laikini ir jais
tesusigundo menkesnio intelekto ¨mon¢s.

Li"#i¤ metu, vakarais, vir§ med¨i¤ vir§"ni¤ §m¢¨uoja pulkai tarsi
ugnel¢s ¨ybsin#i¤ jonvabali¤. Tuo tarpu dangaus §viesuli¤, ¨vaig¨d¨i¤ ir
m¢nulio nesimato. Taip ir Kali am¨iuje bedieviai bei piktadariai labiau
pastebimi, o ¨moni¤, kurie i§ties vadovaujasi nurodytais Vedose dvasinio
i§silaisvinimo principais, beveik nepasteb¢si. Kali-yugos am¨ius gyvosioms
b"tyb¢ms yra tarsi debesuotas laikotarpis. ·iame am¨iuje per i§vysty-
tos materialios civilizacijos skraist¡ nesimato tikrojo ¨inojimo. ' pigius
samprotavimus link¡ ¨mon¢s, bedieviai ir vadinam¤j¤ Àreligini¤ princip¤$
k"r¢jai tarsi tie jonvabaliai yra labiau pastebimi, o ¨mones, kurie grie¨-
tai laikosi Ved¤ norm¤ ir §ventra§#i¤ nurodym¤, u¨stoja am¨iaus debe-
sys. ¸mon¢s tur¢t¤ i§mokti orientuotis pagal tikruosius §viesulius Ä saul¡,
m¢nul£ bei ¨vaig¨des, o ne pagal jonvabalius. Jonvabali¤ ¨ibur¢liai nakties
tamsos nei§sklaidys. Kartais net li"#i¤ metu dangus pragiedr¢ja Ä i§neria
m¢nulis, suspindi ¨vaig¨d¢s ar saul¢. Taip kartais ir Kali-yugoje atsiranda
¨mon¢ms palankios aplinkyb¢s. ·itaip tur¢t¤ b"ti vertinamas vedi§kasis
Vie§paties Caitanyos jud¢jimas, skleid¨iantis Hare K‚‰†a mantr!. U¨uot
ie§koj¡ pra§vies¢jimo pas ateistus ir abstrak#i¤ teorij¤ m¢g¢jus, ¨mon¢s,
kuriems r"pi tikroji §viesa, tur¢t¤ pasinaudoti §io jud¢jimo teikiamomis
galimyb¢mis.

Po pirmojo lietaus, kai danguje griaud¢ja perk"nija, tarsi mokiniai,
staiga puol¡ kartoti pamokas, ima kvaks¢ti varl¢s. Da¨niausiai moki-
niai keliasi anksti ryt! Ä ne tada, kai £sigeid¨ia, o kai vienuolyne ar
kurioj §vietimo £staigoj suskamba varpelis. Dvasinio mokytojo liepiami,
jie keliasi ir atlik¡ rytmetines pareigas s¢da mokytis Ved¤ ra§t¤ ar karto-
ti Ved¤ mantras. Kali-yugos tamsoje visi miegame, ta#iau kai ateina didis
ƒcƒrya, tereikia jam pakviesti ir ¨mon¢s ima kruop§#iai tyrin¢ti Vedas,
kad £gyt¤ tikr¤j¤ ¨ini¤. Per li"tis daugyb¢ tvenkini¤, e¨er¤ ir upeli¤,
kurie buvo i§d¨i"v¡, prisipildo vandens. Materialistai yra tiek pat sausi
ir tik kartais, susikrov¡ Àturtus$, suk"r¡ §eimas ar sukaup¡ banke san-
taup¤, tarsi ir atkunta, ta#iau netrukus v¢l i§d¨i"va kaip upeli"k§tis ar
tvenkinys. Pasak poeto Vidyƒpa#io, su bi#iuliais, §eima, vaikais ar ¨mona,
be abejon¢s, galima patirti d¨iaugsm!, ta#iau tas d¨iaugsmas yra tary-
tum la§as vandens dykumoje. Kiekvienas trok§ta laim¢s tarsi dykumoje
atsid"r¡s ¨mogus vandens. Ta#iau la§as vandens, net ir tikras, dykumoje
nieko nevertas. Gyvendami materialisti§kai, mes svajojame apie berib¡ it
vandenynas laim¡, ta#iau visuomen¢, draugai ir ¨emi§koji meil¢ suteikia
tik menk! la§el£ m"s¤ trok§tamos laim¢s. Mes nerandame pasitenkinimo
ir esame tarytum tie upeli"k§#iai, e¨erai ir tvenkiniai, kurie per sausr!
i§d¨i"va.
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Pasisotin¡ lietaus vandeniu, ¨ol¢, med¨iai ir visa augmenija ry§kiai su¨a-
liuoja. Kartais ¨ol¡ apipuola raudoni vabzd¨iai, ir kai raudona bei ¨alia
spalvos susimai§o su pana§i¤ £ sk¢#ius gryb¤ spalvomis, gamtovaizdis visi§-
kai pasikei#ia tarsi staiga praturt¢j¡s ¨mogus. Tada "kininkas, matyda-
mas savo laukuose gaus¤ jav¤ derli¤, d¨iaugiasi, o stamb"s £monininkai,
nieko nenutuokiantys apie antgamtini¤ j¢g¤ veikim!, b"na nepatenkin-
ti, nes bijo rinkos var¨ov¤. Kitose §alyse stamb"s £monininkai, u¨iman-
tys vald¨ios postus, draud¨ia ¨emdirbiams auginti daug jav¤, nes ne¨ino,
kad visus javus teikia Auk§#iausiasis Dievo Asmuo. Vedos nurodo: eko
bah"nƒm yo vidadhƒti kƒmƒn Ä Auk§#iausiasis Dievo Asmuo palaiko §i!
k"rinij!, tod¢l Jis pasir"pina, kad visoms gyvoms b"tyb¢ms nieko net-
r"kt¤. Gyventojams pagaus¢jus, Auk§#iausiasis Vie§pats pasir"pina, kaip
juos i§maitinti. Ta#iau ateistams ir piktadariams gausus jav¤ derlius ne
prie §irdies, ypa# jeigu jis kenkia j¤ bizniui.

Li"#i¤ metu atgyja gyvosios esyb¢s, kurios gyvena ¨em¢je, danguje bei
vandenyse, kaip ir ¨mon¢s, kurie ry¨tasi su transcendentine meile tarnau-
ti Vie§pa#iui. Tai £rodo m"s¤ mokiniai Ä Tarptautin¢s Kri§nos s!mon¢s
organizacijos nariai. Prie§ tapdami mokiniais jie buvo kupini ne§varos,
nors i§ prigimties tur¢jo ir ger¤ bruo¨¤. Nieko ne¨inodami apie K‚‰†os
s!mon¡, jie skend¢jo purvyne ir buvo labai nelaimingi. Kai §ie ¨mon¢s
kreip¢si £ K‚‰†os s!mon¡, pasitais¢ j¤ sveikata. Dabar jie laikosi vis¤ tai-
sykli¤ ir nurodym¤, tod¢l j¤ k"nai ¢m¢ spind¢ti. ·afrano spalvos r"bais,
su tilaka kaktoje, laikantys rankose karolius ir u¨sid¢j¡ juos ant kaklo, jie
atrodo tarsi nusileid¡ tiesiai i§ Vaiku†‡hos.

Per li"tis, kai patvinusios up¢s ver¨iasi £ vandenynus bei j"ras, jos
tarsi sudrums#ia vandenyno ramyb¡. Taip ir mistin¡ yog! praktikuojant£
¨mog¤, kuris nepasiek¢ dvasinio gyvenimo auk§tum¤, gali sujaudinti lyti-
nis geidulys. Ta#iau kaln¤ vir§"n¢s, nors ir plaunamos lietaus sraut¤, nepa-
kinta. Taip ir tas, kuris pasiek¢ K‚‰†os s!mon¢s auk§tumas, nesutriks
sunki! valand!, nes dvasi§kai tobulesnis ¨mogus ir nepalankiausias gyve-
nimo s!lygas laiko Vie§paties malone ir tod¢l pelnytai gauna teis¡ eiti £
dvasin¡ karalyst¡.

Li"#i¤ metu kai kurie retai va¨in¢jami keliai ap¨elia auk§ta ¨ole. Taip
ir brƒhma†as, kuris nei§siugd¢ £pro#io gilintis £ Vedas ir laikytis j¤ nuro-
dym¤, padedan#i¤ ¨mogui tobul¢ti, apauga auk§ta mƒyos ¨ole. Tada,
u¨mir§¡s pirmaprad¡ savo esm¡, jis netgi neprisimena, jog esame am¨ini
Auk§#iausiojo Dievo Asmens tarnai. Kai min¢tomis aplinkyb¢mis suve§i
auk§ta mƒyos ¨ol¢, ¨mogus i§klysta i§ kelio, tapatindamas save su mƒyos
k"rinija. Pasiduodamas iliuzijai, jis pamir§ta dvasin£ gyvenim!.

Per li"tis debesuotame danguje tai vienur, tai kitur blyksteli ¨aibas.
·is rei§kinys lygintinas su geidulinga moterimi, kuri galvoja apie dauge-
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l£ vyr¤. Debes£ galima palyginti su vald¨i! turin#iu ¨mogumi, nes lietaus
metu jis maitina gyvas b"tybes. Vald¨ios ¨mogus taip pat apr"pina daug
gyv¤j¤ b"tybi¤: §eimos narius, gaus¤ savo £mon¢s darbinink¤ b"r£. Deja,
vis! jo gyvenim! gali sugriauti ¨mona, nutardama skirtis su juo. Kai vyras
praranda ramyb¡, gri"va viskas: suyra §eima, i§siskirsto vaikai, u¨sida-
ro £mon¢. Tod¢l moteriai, kuri trok§ta £gyti K‚‰†os s!mon¡, geriau su
vyru sugyventi taikiai. Sutuoktiniai netur¢t¤ skirtis jokiomis aplinkyb¢mis.
Nor¢dami, kad j¤ gyvenim! lyd¢t¤ s¢km¢, vyras ir ¨mona tur¢t¤ riboti lyti-
nius santykius ir sutelkti savo mintis £ K‚‰†os s!mon¡. ·iaip ar taip, mate-
rialiame pasaulyje vyrui reikia moters, o moteriai Ä vyro. Sujung¡ savo
gyvenimus, jie privalo taikiai gyventi K‚‰†os s!mon¢je, nesibla§kydami it
¨aibas po debesuot! dang¤.

Retkar#iais debesuotame, griaud¢jan#iame danguje pasirodo vaivoryk§-
t¢, pana§i £ lank! be templ¢s. Lankas i§lenktas tod¢l, kad abu jo galus
jungia templ¢. O vaivoryk§t¢ ir be templ¢s nuostabiai i§silenkia dan-
guje. Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, at¢j¡s £ §£ material¤ pasaul£, irgi
atrodo pana§us £ paprast! ¨mog¤, ta#iau materialios s!lygos Jo neveikia.
ÀBhagavad-gŒtoje$ Vie§pats sako, kad Jis apsirei§kia vidine Savo galia,
kurios nepan#ioja i§orin¢ galia. Tai, kas paprastai b"tybei yra pan#iai,
Dievo Asmeniui Ä laisv¢. Li"#i¤ metu m¢nul£ u¨stoja debesys, ta#iau
tarpais jis i§nyra i§ u¨ debes¤. Kartais plaukiant debesims atrodo, kad
m¢nulis juda, ta#iau i§ ties¤ jis nejuda Ä §is £sp"dis susidaro d¢l debes¤
jud¢jimo. Taip ir iliuzija aptemdo tikr!j! dvasios §vies!, kai ¨mogus suta-
patina save su judan#iu materialiu pasauliu, ir materiali¤ darb¤ t¢km¢
ver#ia j£ manyti, es! jis ein!s per £vairias gyvenimo sritis. T! poj"t£ sukelia
netikras ego, kuris atriboja dvasin¡ b"t£ nuo materialios, kaip kad debe-
sys atriboja m¢nulio §vies! nuo tamsos. Kai prasidedant li"tims atslenka
pirmieji debesys, ima d¨iaugsmingai §okti povai. ·okan#ius povus galima
palyginti su i§vargintais materialistinio gyvenimo ¨mon¢mis. Jeigu jiems
pavyksta susitikti su ¨mon¢mis, kurie su atsidavimu ir meile tarnauja Vie§-
pa#iui, jie tampa ap§viesti ir ima §okti tarsi povai. Mes tur¢jom progos
tuo £sitikinti Ä daugelis mokini¤, kurie prie§ ateidami £ K‚‰†os s!mon¡
buvo §alti ir ni"r"s, susipa¨in¡ su bhaktais ¢m¢ §okti tarsi d¨i"gaujantys
povai.

Augalai auga gerdami i§ dirvos vanden£. Taip ir ilg¤ askezi¤ i§sekin-
tas ¨mogus, patyr¡s j¤ rezultatus, pradeda d¨iaugtis gyvenimu ir semiasi
jutimini¤ malonum¤ i§ §eimos, visuomen¢s, meil¢s, nam¤ ir pan. Kartais
galima matyti, kaip gerv¢s bei antys klaid¨ioja e¨er¤ ir upi¤ pakrant¢-
mis, nors pakran#i¤ vandenys dumblini, pilni §iuk§li¤ bei dyglia¨oli¤. Taip
elgiasi ir §eimos ¨mon¢s, kurie nei§siugd¢ K‚‰†os s!mon¢s: jie vis! gyve-
nim! ken#ia, ta#iau i§si¨ad¢ti materialaus gyvenimo nenori. Be K‚‰†os
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s!mon¢s ¨mogus neras laim¢s nei gyvendamas §eimoje, nei b"damas
vienas. &rŒla Narottama dƒsa —hƒkura savo maldose teigia nor£s bendrauti
su tuo ¨mogumi, kuris su transcendentine meile tarnauja Vie§pa#iui ir be
paliovos gieda §vent! Vie§paties Caitanyos vard! Ä nesvarbu, ar jis ved¡s,
ar atsi¨ad¢j¡s pasaulio. Materialisto gyvenimas Ä tai nesibaigian#i¤ b¢d¤
virtin¢, o K‚‰†! £sis!monin¡s ¨mogus visada jau#iasi laimingas.

Kaip laukuose stovin#ius pylimus kartai nuplauna smarki li"tis, taip ir
klaidinga ateistin¢ propaganda Kali am¨iuje pralau¨ia Ved¤ nurodym¤
nustatytas ribas. D¢l to ¨mon¢s pama¨u pagenda ir tampa bedieviais.
Li"#i¤ metu v¢jo genami debesys prapliumpa lietumi, kuriuo visi d¨iau-
giasi lyg nektaru. Toks pat nektaras yra ir turting¤ ¨moni¤ Ä valdov¤ bei
pirkli¤ dovanos, kurias jie Ved¤ pasek¢j¤, brƒhma†¤, paskatinti dalina
kaip i§mald! dideli¤ aukojim¤ metu. Keturi ¨moni¤ visuomen¢s sluoks-
niai Ä brƒhma†ai, k‰atriyai, vai#yai ir #"dros Ä sukurti tam, kad ¨mon¢s
taikiai sugyvent¤ ir bendradarbiaut¤. Kai visuomenei vadovauja patyr¡
Ved¤ brƒhma†ai, kurie atna§auja aukas ir lygiai paskirsto turtus, taip
viskas ir vyksta.

V‚ndƒvanos mi§kas po lietaus dar pagra¨¢jo, gausiai prinoko mango,
datuli¤, gervuogi¤ ir kit¤ uog¤ bei vaisi¤. Vie§pats K‚‰†a, Auk§#iausiasis
Dievo Asmuo, Jo draugai ir Vie§pats Balarƒma £¨eng¢ £ mi§k! pasid¨iaug-
ti naujuoju met¤ laiku. ·vie¨ioje ¨ol¢je atsiganiusios karv¢s atgavo j¢gas
ir j¤ te§menys i§pampo nuo pieno. Kai Vie§pats K‚‰†a §auk¢ karves var-
dais, §ios ¨velgdamos su meile tuojau b¢go pas J£ ir i§ d¨iaugsmo pienas
tek¢jo i§ j¤ te§men¤. Traukdamas per V‚ndƒvanos mi§k! netoli Govard-
hanos kalno, Vie§pats K‚‰†a §vyt¢te §vyt¢jo i§ d¨iaugsmo. Yamunos pak-
rant¢s med¨iuose Jis mat¢ bi#i¤ avilius, i§ kuri¤ varv¢jo medus. Nuo
Govardhanos kalno §niok§dami krito kriokliai. K‚‰†a gird¢davo malon¤
j¤ "¨es£, kai land¨iodavo po Govardhanos olas. Li"#i¤ metas dar nepa-
sibaig¢, ta#iau pama¨u artinosi ruduo, ir kartais, da¨niausiai u¨klupus
lietui, K‚‰†a su bi#iuliais sl¢pdavosi mi§ke po med¨iais ar Govardhanos
olose ir smagiai leisdavo laik!, ragaudami prinokusius vaisius ir §neku-
#iuodamiesi. Kai K‚‰†a ir Balarƒma vis! dien! b"davo mi§ke, motina
Ya%odƒ atsi¤sdavo Jiems vaisi¤, saldumyn¤ ir ry¨i¤ su jogurtu. K‚‰†a s¢s-
davo valgyti ant akmens Yamunos pakrant¢je. K‚‰†a, Balarƒma ir pie-
menukai valg¢ ir kartu sek¢ akimis karves, ver§elius bei jau#ius. Karv¢s
atrod¢ pavargusios, nes sunk"s te§menys trauk¢ prie ¨em¢s. Ta#iau dabar,
pails¢jusios ir pri¢dusios ¨ol¢s, jos atrod¢ patenkintos, ir K‚‰†a d¨iaug¢si,
¨i"r¢damas £ jas. Jis did¨iavosi, reg¢damas mi§ko gro¨£, kuris buvo v¢lgi
Jo galios pasirei§kimas.

Tokiomis akimirkomis K‚‰†a girdavo ypating! gamtos veikim! li"#i¤
metu. ÀBhagavad-gŒtoje$ pa¨ym¢ta, jog materialioji galia, arba gamta,
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negali veikti savaranki§kai. Ji veikia valdoma K‚‰†os. ÀBrahma-sa„hitoje$
teigiama, kad materiali gamta, kuri vadinama Durga, veikia kaip K‚‰†os
§e§¢lis. Ji pakl"sta visiems K‚‰†os £sakymams. Taigi gamtos gro¨is li"#i¤
metu pasirei§k¢ K‚‰†os valia. Netrukus vanduo tvenkiniuose tapo skaid-
rus it kri§tolas. P"t¢ gaivus art¢jan#io rudens v¢jelis. Dangus visi§kai i§si-
giedrijo ir v¢l atgavo £prast! ¨ydr! spalv!. Skaidriame mi§ko tvenkinyje
¨ydintys lotosai atrod¢ tarsi puol¡ yogai, kurie gr£¨o £ dvasin£ gyvenim!
ir v¢l atgavo savo gro¨£.

At¢jus rudeniui, gamtai gr£¨ta nat"ralus gro¨is. Materialistas, £sitrau-
k¡s £ K‚‰†os s!mon¡ ir prad¢j¡s gyventi dvasi§kai, irgi tampa tyras kaip
rudens dangus ir vanduo. Ruden£ danguje nelieka tamsi¤ debes¤ gr"s-
ties, o vandenyje Ä dumblo. Apsivalo ¨em¢. Taip ir prad¢j¡s praktikuoti
K‚‰†os s!mon¡ ¨mogus netrukus apsivalo nuo i§orin¢s ir vidin¢s ne§va-
ros. Tod¢l K‚‰†a ir vadinamas Hari. Hari rei§kia Àtasai, kuris pa§alina.$
¸mogui tereikia prad¢ti praktikuoti K‚‰†os s!mon¡, ir K‚‰†a tuoj pat
pa§alina bjauriausius £pro#ius. Rudens debesys Ä balti, nes juose neb¢ra
vandens. Taip ir atsi¨ad¢j¡s veiklos ¨mogus, kuris paliko visus §eimos rei-
kalus (nam¤, ¨monos bei vaik¤ i§laikym!) ir visi§kai pasin¢r¢ £ K‚‰†os
s!mon¡, i§sivaduoja nuo vis¤ r"pes#i¤ ir tampa §viesus kaip rudens debe-
sis. Kartais ruden£ kalnuose §niok§#ia tyro vandens kriokliai, o kartais
jie tyli. Taip ir didieji §ventieji kartais skleid¨ia tyr! ¨inojim!, o kartais
tyli. Tvenkiniai, per li"tis sklidini vandens, ruden£ ilgainiui i§d¨i"va. Ma¨i
gyviai, besiveisiantys juose, negali suprasti, kad j¤ kasdien ma¨¢ja, kaip
nesuvokia ir materijon £klimp¡ ¨mon¢s, jog kasdien vis trump¢ja j¤ gyve-
nimas. Jiems labiau r"pi karv¢s, nuosavyb¢, vaikai, visuomen¢ bei drau-
gyst¢. Kadangi ruden£ senka vanduo, o saul¢ tebekepina, tvenkiniuose
besiveisian#i¤ gyvi¤ knib¨d¢lynas nerimsta. Lygiai taip elgiasi ir nesusi-
valdantys ¨mon¢s, kurie visada jau#iasi nelaimingi, nes nesugeba d¨iaug-
tis gyvenimu ar i§laikyti §eimos nari¤. Dumblina ¨em¢ palengva i§d¨i"va,
o jauna §vie¨ia augmenija nuvysta, taip ir K‚‰†os s!mon¡ £gijusio ¨mogaus
tro§kimas m¢gautis §eimyniniu gyvenimu ima nykti.

At¢jus rudeniui, vandenynas nurimsta tarytum dvasi§kai pa¨in¡s save
¨mogus, kurio nebetrikdo trys materialios gamtos gu†os. Ruden£ "kinin-
kai kaupia laukuose vandens atsargas Ä stato tvirtus pylimus, u¨tverdami
keli! laukuose susikaupusiam vandeniui. Ma¨a vilties, kad dar palis, tad
jie stengiasi sulaikyti vanden£. Dvasi§kai patobul¢j¡s ¨mogus irgi neeikvo-
ja j¢g¤ jausmams valdyti. Penkiasde§imties met¤ sulaukusiems ¨mon¢ms
si"loma pasitraukti i§ §eimos ir tausoti fizines j¢gas Ä jas reik¢t¤ skirti tik
K‚‰†os s!monei tobulinti. Jeigu ¨mogus nemoka valdyti jausm¤ ir sutelkti
j¤ transcendentin¢s meil¢s tarnystei Mukundai, jam nepavyks i§sigelb¢ti.

Ruden£ dien! nepaken#iamai kepina saul¢, ta#iau vaiski nakties m¢ne-
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siena per dien! i§vargusiems ¨mon¢ms teikia poils£. ¸mogui, ie§kan#iam
prieglobs#io pas Mukund!, arba K‚‰†!, jo nuovargis, kur£ sukelia klaidin-
gas sielos ir k"no tapatinimas, kaipmat i§nyksta. Mukunda, arba K‚‰†a,
yra V‚ndƒvanos mergeli¤ paguoda. Vrajabh"mio mergeles visada kankina
i§siskyrimas su K‚‰†a. Ta#iau, pasima#ius su Juo m¢nesienos nutvieks-
t! rudens nakt£, i§siskyrimo sukeltas nuovargis dingsta. Nakt£, i§sisklaid-
¨ius debesims, nuostabiai §vie#ia ¨vaig¨d¢s. Gra¨us it ¨vaig¨d¢ rudens
danguje tampa ir apsival¡s nuo vis¤ ne§varybi¤ bei £sis!monin¡s K‚‰†!
¨mogus. Nors, pasak Ved¤, jis tur¢t¤ vykdyti karm! Ä atna§auti aukas,
ta#iau galutinis aukos tikslas, kaip nurodo ÀBhagavad-gŒtƒ$, Ä kreiptis £
K‚‰†os s!mon¡, gerai suvokus, kur veda Vedos. Taigi tyr! K‚‰†! £sis!-
moninusio bhakto §ird£ gal¢tume palyginti su vaiskiu rudens dangumi.
Giedrame rudens danguje m¢nulis ir ¨vaig¨d¢s tviska labai ry§kiai. Kaip
m¢nulis nu§vinta tarp ¨vaig¨d¨i¤, taip Vie§pats K‚‰†a apsirei§kia Yadu
gimin¢s padang¢je tarp Yadu gimin¢s nari¤. Kai mi§ko pievose pra¨ysta
g¢l¢s, §velnus, kvapnus v¢jelis atgaivina po vasaros kar§#i¤ ir li"#i¤. Deja,
gopi¤ jis visi§kai nepaguod¨ia, nes j¤ §irdys priklauso K‚‰†ai. Paprastiems
¨mon¢ms rudens v¢jelis malonus, bet gop¢s d¨iaugsm! tepajunta K‚‰†os
gl¢byje.

At¢jus rudeniui pastoja karv¢s, stirnos, kit¤ ¨v¢ri¤ bei pauk§#i¤ patel¢s,
nes da¨niausiai tada sustipr¢ja patin¤ lytinis potraukis. Tai primena trans-
cendentalistus, kuriems Auk§#iausiojo Vie§paties malone tenka galimyb¢
pasiekti gyvenimo tiksl!. &rŒla R"pa Gosvƒmis ÀUpade%ƒm‚toje$ moko
¨mones tarnauti Vie§pa#iui su did¨iausiu £kv¢pimu, kantrybe ir tik¢jimu.
Reikia gyventi vadovaujantis taisykl¢mis ir nurodymais, nesusiter§ti mate-
rija ir laikytis bhakt¤ draugijos. Tas, kuris laikysis §i¤ princip¤, b"tinai
pasieks geid¨iam! atsidavimo tarnyst¢s rezultat!. Kantriai besilaikantie-
ji reguliatyvi¤ atsidavimo tarnyst¢s princip¤ visad pasiekia tiksl!, kaip ir
pastojusi moteris susilaukia k"dikio.

Ruden£ e¨erai pra¨ysta lotoso ¨iedais, ta#iau lelijos tada ne¨ydi. Ir leli-
jos, ir lotosai auga saul¢je, bet kaitr"s rudens saul¢s spinduliai palank"s
tik lotosui. Tai pasakytina ir apie §al£, kuri turi galing! karali¤ ar vyriausy-
b¡. Jiems valdant negali klest¢ti nepageidaujami visuomen¢s elementai Ä
vagys ir pl¢§ikai. Kai pilie#iai ¨ino, jog j¤ neu¨puls pl¢§ikai, jie gali ramiai
gyventi ir dirbti. Tvirta vyriausyb¢ yra tarsi kaitr"s rudens saul¢s spin-
duliai, lelijos Ä tarsi pl¢§ikai ir kiti nepageidaujami visuomen¢s nariai,
o lotoso ¨iedai Ä tarsi patenkinti valstyb¢s pilie#iai. Ruden£ laukuose
subr¡sta javai, ir ¨mon¢s d¨iaugiasi gausiu derliumi. Jie atlieka apeigas,
pavyzd¨iui, Navƒnn!, kai Auk§#iausiajam Dievo Asmeniui atna§aujami
surinkti gr"dai. Gr"dai aukojami Dievyb¢ms £vairiose §ventyklose. Visi
kvie#iami ragauti saldaus ry¨i¤ patiekalo i§ naujojo derliaus. Atliekamos
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ir kitos religin¢s apeigos bei garbinimo ritualai, ypa# Bengalijoje, kur
vyksta did¨iausia i§ §i¤ apeig¤ Ä Durgƒ-p"ja.

' V‚ndƒvan! at¢jo nepaprastai gra¨us ruduo, nes V‚ndƒvanoje gyveno
Auk§#iausiasis Dievo Asmuo Ä K‚‰†a ir Balarƒma. Pirkliai, karali§ko-
jo luomo atstovai ir didieji i§min#iai gal¢jo laisvai keliauti ir Vie§paties
malone tur¢ti visko, ko trok§ta. Taip transcendentalistai, i§tr"k¡ i§ mate-
rialaus k"no narvo, pasiekia trok§tam! tiksl!. Kol t¡siasi li"tys, prekij¤
luomo ¨mon¢s negali keliauti, tod¢l ir j¤ pelnas menkas. Karali§ko-
jo luomo atstovai taip pat tuo metu negali keliauti ir rinkti i§ ¨moni¤
mokes#ius. Li"tys sulaiko ir §ventuosius, kurie nor¢t¤ keliauti ir skelb-
ti transcendentines ¨inias. Ta#iau ruden£ visi i§tr"ksta i§ §ios nelaisv¢s.
Transcendentalist¤ Ä j$ƒni¤, yog¤ ir bhakt¤ Ä dvasiniai laim¢jimai n¢ra
tobuli, kol jie yra materialiame k"ne. Ta#iau palik¡s k"n!, t. y. po mirties,
j$ƒnis i§tirpsta dvasiniame Auk§#iausiojo Vie§paties §vyt¢jime, yogas pasi-
kelia £ auk§tesni!sias planetas, o bhaktas eina £ Auk§#iausiojo Vie§paties
planet!, Goloka V‚ndƒvan!, arba £ Vaiku†‡has ir ten d¨iaugiasi am¨inu,
dvasiniu gyvenimu.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti dvide§imt!j£
ÀK‚‰†os% skyri¤, pavadint! ÀRudens apra§ymas%.
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Gopes pavilioja fleitos garsai

K‚‰†ai labai patiko mi§ke, kur ¨yd¢jo g¢l¢s ir linksmai d!zg¢ bit¢s bei
tranai. Pauk§"iai, med¨iai ir j¤ §akos atrod¢ nepaprastai laimingi, ir K‚‰†a,
beganydamas su #rŒ Balarƒma bei piemenukais karves, ¢m¢ groti transcen-
dentine Savo fleita. I§girdusios K‚‰†os fleitos garsus, V‚ndƒvanos gop¢s
prisimindavo J£ ir girdavo nuostab¤ Jo grojim$. Besistengdamos apsakyti
melodingus K‚‰†os fleitos garsus, gop¢s prisimindavo ir ¨aidimus su Juo.
Tada j¤ mintys visai susijaukdavo, ir jos ne£stengdavo ¨od¨iais i§reik§ti t¤
gars¤ gro¨io. Kalb¢damos apie transcendentinius garsus, jos prisimindavo
K‚‰†os drabu¨ius, Jo plaukus, kuriuos puo§¢ povo plunksna, tarsi Jis b!t¤
§ok¢jas, ir u¨ ausies ky§an"ias m¢lynas g¢les. Jo r!bai spind¢jo aukso gel-
toniu, o ant kaklo kabojo vaijayantŒ v¢rinys. ¸avingai pasipuo§¡s K‚‰†a
pild¢ fleitos skylutes nektaru, kuris sruvo i§ Jo l!p¤. Taip gop¢s £sivaizda-
vo K‚‰†$, be¨engiant£ £ V‚ndƒvanos mi§k$. ·£ mi§k$ visada gaubia §lov¢s
aureol¢, nes ten galima rasti K‚‰†os ir Jo palydov¤ p¢d¤ ¨ymes.

K‚‰†a nuostabiai grojo fleita, ir jos garsai burte u¨b!r¢ gopes. ·ie
garsai jaudino visas juos girdin"ias gyv$sias b!tybes. Viena i§ gopi¤ tar¢
draug¢ms: ÀDid¨iausias aki¤ tobulumas Ä tai reg¢ti K‚‰†$ ir Balarƒm$,
kai Jie, grodami fleitomis, ¨engia £ mi§k$ ir gano su draugais karves.%

Tie, kurie nuolat skendi transcendentin¢je meditacijoje ir mato K‚‰†$
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viduje ir i§or¢je, kurie m$sto apie J£ Ä grojant£ fleita, ¨engiant£ £ V‚ndƒ-
vanos mi§k$ ir ganant£ karves kartu su piemenukais, Ä i§ties pasiek¢
tobul$ samƒdhi. Samƒdhi, transas Ä tai vis¤ jutim¤ sutelkimas £ kur£ nors
objekt$, o gopi¤ ¨od¨iai nurodo, jog prisiminus K‚‰†os ¨aidimus pasiekia-
mas meditacijos ir samƒdhi tobulumas. ÀBhagavad-gŒtoje% irgi tvirtinama,
kad i§ vis¤ yog¤ tobuliausias yra tas, kuris nuolat paskend¡s mintyse apie
K‚‰†$.

Kitos gop¢s nuomone, ganantys karves K‚‰†a ir Balarƒma atrod¢ tarsi
besiruo§iantys i§eiti £ scen$ aktoriai. K‚‰†a vilk¢jo ¨vilgan"iais geltonais
r!bais, o Balarƒma Ä ¨ydrais. Rankose Jie laik¢ jaunas mango §akeles,
povo plunksnas bei g¢li¤ puok§tes. Pasipuo§¡ lotoso ¨ied¤ girliandomis
Jie kartais draug¤ b!ryje dainuodavo nuostabiais Savo balsais. Viena gop¢
klaus¢ kitos: ÀKod¢l K‚‰†a ir Balarƒma tokie gra¨!s?% O toji atsak¢: ÀMie-
losios draug¢s, mes net £sivaizduoti negalime, kokius dorybingus darbus
teko nuveikti bambuko fleitai, kad dabar gal¢t¤ gerti K‚‰†os l!p¤ nekta-
r$.% Kartais K‚‰†a bu"iuoja gopes, tod¢l tik jos gali paragauti transcen-
dentinio Jo l!p¤, kurios laikomos gopi¤ nuosavybe, nektaro. Tod¢l gop¢s
klausin¢jo: ÀKod¢l K‚‰†os fleita Ä paprasta bambuko lazdel¢ Ä nuolatos
geria K‚‰†os l!p¤ nektar$? Jos t¢vai tur¢t¤ b!ti labai laimingi, kad §i
bambuko lazdel¢ tarnauja Auk§"iausiajam Vie§pa"iui.%

E¨erai ir up¢s laikomi med¨i¤ motinomis, nes med¨iai gyvena vien
vandeniu. V‚ndƒvanos e¨er¤ ir upi¤ vandenyje ¨yd¢jo daugyb¢ laimin-
g¤ lotoso ¨ied¤, nes vandenys man¢: ÀKaipgi gal¢jo atsitikti, kad m!s¤
vaikas Ä bambuko lazdel¢ geria K‚‰†os l!p¤ nektar$?% Matydami, kad
j¤ giminaitis tarnauja Vie§pa"iui, d¨i!gavo ir upi¤ bei e¨er¤ pakrant¢-
se augantys bambukai, kaip kad i§manantys ¨mon¢s d¨iaugiasi reg¢da-
mi Vie§pa"iui tarnaujan"ius savo vaikus. Nuo d¨iaugsmo apimt¤ med¨i¤
§ak¤ varv¢jo medus, kuris sunk¢si i§ bi"i¤ avili¤.

Kartais gop¢s kalb¢davo draug¢ms apie K‚‰†$: ÀBrangios bi"iul¢s, m!s¤
V‚ndƒvana atne§¢ §lov¡ visai ¨emei, nes §i$ planet$ pagerb¢ DevakŒ s!nus,
palikdamas joje lotoso p¢das. Kai Govinda u¨groja fleita, ima §¢lti povai.
Kai Govardhanos kalvos vir§!n¢je ar sl¢nyje ¨v¢rys, med¨iai ir augalai
pamato §okan"ius povus, jie nu§"i!va ir labai £d¢miai klausosi transcen-
dentini¤ fleitos gars¤. Mums atrodo, kad tokia palaima jokioje kitoje
planetoje ne£manoma.% Nors gop¢s tebuvo kaimo piemenait¢s, jos gerai
i§man¢ apie K‚‰†$. Taigi auk§"iausias tiesas galima pa¨inti klausantis
Ved¤ i§ autoriteting¤ §altini¤.

Kita gop¢ tar¢: ÀBrangiosios draug¢s, pa¨velkite £ stirnas! Nors tai kvaili
gyvuliai, ta"iau ir jos ateina pas Nandos Mahƒrƒjos s!n¤ K‚‰†$. Jas vilio-
ja ne tik K‚‰†os ir Balarƒmos r!bai Ä tereikia i§girsti fleitos garsus, ir
stirnos kartu su savo vyrais kupinomis meil¢s akimis pagarbiai lenkia-
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si Vie§pa"iui.% Gop¢s pavyd¢jo stirnoms, nes jos gal¢jo tarnauti K‚‰†ai
kartu su savo vyrais. Gop¢s pamanydavo, kokios anos laimingos, nes kai
jos nor¢davo eiti pas K‚‰†$, j¤ vyrai ne itin tuo d¨iaugdavosi.

Dar kita gop¢ sak¢: ÀMielosios draug¢s, K‚‰†a taip puo§niai apsireng¡s,
jog moterys tik d¢l Jo atlieka £vairiausias apeigas. Transcendentiniai Jo
fleitos garsai ¨avi netgi dangaus gyventoj¤ ¨monas. Jos keliauja orlaiviais
erdv¢mis, o greta j¤ visada b!na j¤ vyrai, ta"iau pasigirdus K‚‰†os fleitai
jos ima jaudintis. J¤ §ukuosenos i§sileid¨ia, o drabu¨iai, stand¨iai aptrauk¡
k!n$, atsipalaiduoja.% Taigi transcendentiniai K‚‰†os fleitos garsai pasie-
kia visus visatos kampelius. Svarbu ir tai, kad gop¢s ¨inojo apie £vairiausi¤
orlaivi¤, skraidan"i¤ dangumi, buvim$.

Tre"ioji gop¢ §tai k$ pasak¢: ÀMielos bi"iul¢s, transcendentin¢ K‚‰†os
fleita u¨buria net karves. Joms atrodo, jog i§ fleitos liejasi nektaras, ir
jos tuojau pat pastato ilgas ausis, nor¢damos, kad £ jas patekt¤ sodru-
sis nektaras. Ver§eliai gi, ap¨ioj¡ motin¤ spenelius, nebegali ¨£sti pieno.
Atsidavimo jausmas gniau¨ia jiems kvap$, o i§ aki¤ sr!va a§aros, kurios
parodo, kaip kar§tai jie glaud¨ia prie §irdies K‚‰†$.% Netgi V‚ndƒvanos
karv¢s ir ver§eliai verk¢ d¢l K‚‰†os ir glaud¢ j£ prie §irdies. I§ tikr¤j¤
meil¡ K‚‰†os s$mon¢je vainikuoja a§aros.

Viena jauna gop¢ parei§k¢ savo motinai: ÀBrangi motule, pauk§"iai,
tupintys ant med¨i¤ §ak¤, ¨velgia £ fleita grojant£ K‚‰†$ labai atid¨iai
klausydamiesi. J¤ i§vaizda sakyte sako, kad jie pamir§o visk$ ir tesiklauso
K‚‰†os fleitos gars¤. Tai liudija, jog tie pauk§"iai nepaprasti Ä tai didieji
i§min"iai ir bhaktai, gim¡ V‚ndƒvanos mi§ke tik tod¢l, kad i§girst¤ K‚‰†os
fleit$.% Didieji i§min"iai ir mokslininkai domisi Ved¤ tiesomis, o j¤ esm¢
trumpai i§reik§ta ÀBhagavad-gŒtoje%: vedai! ca sarvair aham eva vedya‹.
Ved¤ tiesos skirtos tam, kad pa¨intume K‚‰†$. Pauk§"i¤ elgesys ai§kiai
rod¢, kad jie Ä tikrieji Ved¤ i§minties ¨inovai, kadangi pasiry¨o klausytis
transcendentini¤ K‚‰†os fleitos gars¤ ir atmet¢ kitas vedi§kojo pa¨inimo
§akas. I§girdusi transcendentin¡ K‚‰†os fleit$, netgi Yamunƒ pan!do apg-
l¢bti Jo lotoso p¢das. Ji liov¢si audringai bangavusi ir ne§dama rankose
lotoso ¨iedus ramiai nuplauk¢, kad §velniausi¤ jausm¤ kupina padovanot¤
juos Mukundai.

Kartais rudens saul¢s kaitra dar¢si nepaken"iama, tad, K‚‰†ai ir Bala-
rƒmai su draugais begrojant fleitomis, J¤ gail¢dami danguje susitvenk-
davo debesys. Nor¢dami susidraugauti su K‚‰†a, debesys vir§ berniuk¤
galv¤ i§skleisdavo v¢sinant£ savo sk¢t£. ¸aismingos "iabuv¢s merginos irgi
su malonumu barst¢ veidus ir kr!tis V‚ndƒvanos dulk¢mis, rausvomis nuo
K‚‰†os lotoso p¢d¤ prisilietimo. Jos buvo pilnakr!t¢s ir labai aistringos,
ta"iau kai j¤ kr!tis glost¢ j¤ mylimieji, didelio malonumo jos nepatirdavo.
I§ mi§ko tankym¢s jos matydavo, kaip K‚‰†ai einant nuo Jo lotoso p¢d¤
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byrantys ku…kumos milteliai rausvai nuda¨o V‚ndƒvanos lapus ir ¨oles. Jo
lotoso p¢das gop¢s glausdavo prie savo kr!tini¤, irgi pabarstyt¤ ku…kuma,
o K‚‰†ai su Balarƒma ir draugais bevaik§"iojant po V‚ndƒvanos mi§k$,
rausvieji milteliai biro ant ¨em¢s. Taigi aistringos "iabuv¢s ¨i!r¢jo £ fleita
grojant£ K‚‰†$ ir, pama"iusios ant ¨em¢s rausv$ ku…kum", nedelsdamos
barst¢ ja savo veid$ bei kr!tis. ·itaip jos patirdavo visi§k$ pasitenkini-
m$, kurio nejausdavo, kai mylimieji liesdavo j¤ kr!tis. Pa¨intis su K‚‰†os
s$mone gali tuoj pat patenkinti visus materialius geismus.

Kita gop¢ ¢m¢ kalb¢ti apie Govardhanos kalv$, sakydama, kokia ji
nepaprasta: ÀTai laiminga Govardhanos kalva Ä ji taip da¨nai mato
Vie§pa"ius K‚‰†$ ir Balarƒm$, bevaik§tan"ius po j$. Govardhan$ nuolat
lyti Vie§paties lotoso p¢dos. D¢kodama Vie§pa"iui K‚‰†ai ir Balarƒmai,
Govardhanos kalva teikia £vairiausius vaisius, §aknis, ¨oles bei malon¤,
kri§tolinio tyrumo e¨er¤ vanden£ Ä ir visk$ ji skiria Vie§pa"iui. Ta"iau
geriausia Govardhanos dovana Ä §vie¨ia ¨ol¢ karv¢ms ir ver§eliams.%
Govardhanos kalva ¨inojo, kad Vie§pa"iui visada bus malonu tas, kas
malonu mylimiausiems Jo palydovams Ä karv¢ms ir piemenukams.

Kita gop¢ sak¢, kad V‚ndƒvanos mi§kas atrod¢ stebuklingai, kai po j£
vaik§tin¢dami K‚‰†a ir Balarƒma grojo fleitomis ir bi"iuliavosi su £vairio-
mis judan"iomis ir nejudriomis gyvomis esyb¢mis. Jiems grojant transcen-
dentin¢mis fleitomis, judan"ios gyvosios esyb¢s sustingdavo netek¡ ¨ado,
o nejudriosios Ä med¨iai ir kiti augalai Ä ekstaz¢s pagauti imdavo virp¢ti.

Ant pe"i¤ K‚‰†a ir Balarƒma ne§iodavosi pan"ius, tarytum b!t¤ buv¡
paprasti piemenukai. Prie§ mel¨dami karves berniukai suri§davo u¨paka-
lines karvi¤ kojas trumpa virve. ·ios virv¢s beveik visada buvo matyti
ant berniuk¤ ir K‚‰†os bei Balarƒmos pe"i¤. Nors K‚‰†a ir Balarƒma Ä
Auk§"iausiasis Dievo Asmuo, Jie elg¢si tarsi paprasti piemenukai, tad
viskas, k$ Jie dar¢, buvo nuostabu. Kai V‚ndƒvanos mi§ke ar ant Govard-
hanos kalvos K‚‰†a gan¢ karves, likusios kaime gop¢s n¢ akimirkai Jo
nepamir§davo ir pasakodavo viena kitai apie transcendentinius Jo ¨aidi-
mus. Vienaip ar kitaip nuolatos prisiminti K‚‰†$ Ä puikus K‚‰†os s$mo-
n¢s pavyzdys. Gopi¤ elgesys visada tobulas, tad Vie§pats Caitanya ir sak¢,
jog niekas negarbina Auk§"iausiojo Vie§paties geriau u¨ gopes. Gim¢ jos
ne kilmingose brƒhma†¤ ar k‰atriy¤, o vai!y¤ §eimose, ir netgi ne turting¤
prekij¤, o piemen¤. Gop¢s nebuvo labai i§silavinusios, nors i§ brƒhma†¤,
Ved¤ mokslo autoritet¤, daug su¨inojo. Gop¢s nuolat m$st¢ apie K‚‰†$,
ir kitkas joms ner!p¢jo.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti dvide§imt pirm"j£ ÀK‚‰†os#
skyri¤, pavadint" ÀGopes pavilioja fleitos garsai#.
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K‚‰†a pavagia
netek¢jusi¤ mergeli¤

gopi¤ drabu¨ius

Pagal Ved¤ papro!ius, netek¢jusios de§imtiesÄketuriolikos met¤ merginos,
nor¢damos gauti ger" vyr", garbina arba Vie§pat£ #iv", arba deiv¡ Durg".
Netek¢jusias V‚ndƒvanos mergeles paverg¢ K‚‰†os gro¨is, ir vis d¢lto
prasid¢jus Hemantai (met¤ laikas prie§ pat ¨iem") jos tebegarbino deiv¡
Durg". Pirmasis Hemantos m¢nuo vadinamas Agrahƒyana (spalisÄ lapkri-
tis). Agrahƒyanos m¢nes£ netek¢jusios V‚ndƒvanos mergel¢s ¢m¢ garbinti
deiv¡ Durg", duodamos £¨adus. I§ prad¨i¤ jos valg¢ havi‰yƒnn! Ä kartu
virt¤ ank§tini¤, vadinam¤ Àmung$, ir ry¨i¤ patiekal" be joki¤ prieskoni¤
ir kurkumos. Vedos pataria valgyti §£ patiekal" prie§ ritualines apeigas
k%nui apvalyti. Kiekvien" ankst¤ ryt", i§simaud¨iusios Yamunos up¢je,
netek¢jusios V‚ndƒvanos gop¢s §lovino deiv¡ KƒtyƒyanŒ. KƒtyƒyanŒ Ä kitas
deiv¢s Durgos vardas. Garbinant deiv¡, i§ Yamunos pakrant¢s sm¢lio bei
molio nulipdoma skulpt%r¢l¢ pagal Durgos atvaizd". Ved¤ ra§tuose nuro-
domi material%s elementai, i§ kuri¤ galima padaryti dievyb¢s atvaizd":
j£ galima nupie§ti, i§lieti i§ metalo, pagaminti i§ brangakmeni¤, med¨io,
¨em¢s ar akmens, arba garbintojas gali sukurti j£ savo §irdyje. Filosofai
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mƒyƒvƒd¨iai §iuos dievybi¤ pavidalus laiko £sivaizduojamais, ta!iau Ved¤
ra§tuose jie pripa¨£stami tapa!iais arba Auk§!iausiajam Vie§pa!iui, arba
konkre!iam pusdieviui.

Netek¢jusios gop¢s lipd¢ deiv¢s Durgos atvaizd" ir garbino j£, auko-
damos candanos past", girliandas, smilkalus, ugn£ ir £vairiausias dovanas Ä
vaisius, gr%dus bei augal¤ §akeles. Pagarbinus deiv¡, pra§oma palaimini-
mo. Netek¢jusios mergel¢s kar§tai meld¢si deivei KƒtyƒyanŒ, kreipdamosi
£ j" §itaip: ÀO auk§!iausioji i§orine Dievo Asmens galia, o auk§!iausioji
mistine j¢ga, o auk§!iausioji §io materialaus pasaulio valdove, o deive,
b%k mums gailestinga ir pad¢k i§tek¢ti u¨ Nandos Mahƒrƒjos s%naus
K‚‰†os.$ Da¨niausiai vai‰†avai pusdievi¤ negarbina. Tiems, kurie nori
tyrai atsidav¡ tarnauti Vie§pa!iui ir tobul¢ti, #rŒla Narottama dƒsa —hƒ-
kura grie¨tai u¨draud¢ garbinti pusdievius. Ta!iau gop¢s, kuri¤ meil¢s
K‚‰†ai niekas nepranoksta, garbino Durg". Pusdievi¤ garbintojai kartais
primena, es" §tai ir gop¢s garbino deiv¡ Durg", ta!iau nepamir§kime, ko
jos siek¢. Da¨niausiai deiv¡ Durg" ¨mon¢s garbina trok§dami materiali¤
malonum¤. Ta!iau gop¢s meld¢si, kad i§tek¢t¤ u¨ Vie§paties K‚‰†os. Jeigu
tikslas Ä K‚‰†a, tinka bet kurios priemon¢s jam pasiekti. Gop¢s buvo pasi-
ruo§usios daryti visk", kad tik patenkint¤ K‚‰†" ar gal¢t¤ patarnauti Jam.
Tai pats nuostabiausias gopi¤ bruo¨as. Vis" m¢nes£ jos garbino Durg", kad
atitekt¤ K‚‰†ai. Gop¢s kasdien meld¢si, kad K‚‰†a, Nandos Mahƒrƒjos
s%nus, tapt¤ j¤ vyru.

Ankst¤ ryt" gop¢s traukdavo prie Yamunos kranto i§simaudyti. Susi-
rinkusios ir susikibusios rankomis, jos garsiai giedodavo apie nepaprastus
K‚‰†os ¨aidimus. Nuo seno Indijos moterys bei merginos eina maudytis
£ up¡ visi§kai nuogos, palikdamos r%bus ant kranto. Prie up¢s, kur mau-
dosi mergait¢s bei moterys, pasirodyti vyrams buvo grie¨tai draud¨iama.
Taip elgiamasi ir dabar. Auk§!iausiasis Dievo Asmuo, ¨inodamas, ko nori
jaunos netek¢jusios gop¢s, palaimino jas, kad i§sipildyt¤ j¤ tro§kimai. Jos
tro§ko, kad K‚‰†a tapt¤ j¤ vyru, ir K‚‰†a panoro patenkinti j¤ tro§kimus.

M¢nesiui baigiantis, K‚‰†a su draugais at¢jo £ moter¤ maudymosi viet".
Kitas K‚‰†os vardas Ä Yoge&vara, vis¤ mistini¤ j¢g¤ valdovas. Medituoda-
mi yogai i§siugdo geb¢jim" suvokti menkiausius kit¤ ¨moni¤ sielos virpe-
sius, ir K‚‰†a, be abejo, ¨inojo, apie k" svajoja gop¢s. At¢j¡s prie up¢s,
Jis nedelsdamas surinko gopi¤ drabu¨ius, £lipo £ greta augant£ med£ ir
§ypsodamasis ¢m¢ su jomis §neku!iuotis.

ÀMielosios mergait¢s, Ä tar¢ Jis, Ä j%s turite kiekviena paeiliui prieiti
prie Man¡s ir papra§yti, kad gr"¨in!iau r%bus, ir tada A§ jums atiduosiu
juos. A§ nejuokauju ir kalbu visai rimtai. Neturiu jokio noro su jumis juo-
kauti, nes, garbindamos deiv¡ KƒtyƒyanŒ, j%s vis" m¢nes£ laik¢t¢s regu-
liatyvi¤j¤ princip¤. Ta!iau nepulkite !ia visos kartu, eikite po vien". A§
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noriu pamatyti kiekvienos j%s¤ gro¨£ Ä j%s¤ vis¤ tokie liauni liemenys.
Pra§au prieiti po vien". Padarykite, kaip A§ geid¨iu.$

I§girdusios linksmus K‚‰†os ¨od¨ius, vandenyje besimaudan!ios mer-
gait¢s ¢m¢ ¨valgytis viena £ kit" ir §ypsotis. Jos apsid¨iaug¢ §iuo K‚‰†os
pra§ymu, nes buvo J£ £simyl¢jusios. Mergait¢s droviai ¨valg¢si viena £ kit",
ta!iau i§ vandens nebrido, nes buvo nuogos. Ilgai i§buvusios vandenyje
jos su§alo ir dreb¢jo, ta!iau §veln%s ir linksmi Govindos ¨od¨iai pripild¢
jas d¨iaugsmo, ir susijaudinusios jos tar¢: ÀBrangusis Nandos Mahƒrƒ-
jos s%nau, nesi§aipyk i§ m%s¤, tai neteisinga. Tu esi labai gerbiamas, nes
Tavo t¢vas Ä Nanda Mahƒrƒja. Tu ir mums labai patinki, ta!iau Tau neva-
lia §itaip §aipytis i§ m%s¤, juk vandenyje mes su§alome ir visos tirtame.
Neversk m%s¤ kent¢ti ir tuoj pat gr"¨ink drabu¨ius.$ Po to jos labai nuo-
lankiai kreip¢si £ K‚‰†": ÀMielas #yƒmasundara, mes esame am¨inos Tavo
tarnait¢s ir nedvejodamos privalome vykdyti Tavo vali", nes tai m%s¤ reli-
gin¢ pareiga. Bet §io Tavo pra§ymo mes negalime £vykdyti, ir jeigu Tu
primygtinai to reikalausi, mes pasisk¤sime Nandai Mahƒrƒjai. O jeigu
Nanda Mahƒrƒja Tav¡s nenubaus, tada apie Tavo nederam" elges£ mes
prane§ime karaliui Ka„sai.$

I§klaus¡s netek¢jusi¤ gopi¤ ¨od¨ius, K‚‰†a atsak¢: ÀMielos mergait¢s,
jeigu laikote save am¨inosiomis Mano tarnait¢mis ir visada pasiry¨usios
vykdyti Mano vali", tada £sakau: §ypsodamosi i§ eil¢s ateikite pas Mane
pasiimti savo r%b¤. Man n¢ motais, kad sk¤sit¢s Mano t¢vui. Jis jau senas
ir nieko Man nepadarys.$

Gop¢s pamat¢, kad K‚‰†a tvirtai ir ry¨tingai nusiteik¡s, ir suprato, jog
joms nelieka nieko kita, kaip tik paklusti Jo valiai. Viena po kitos jos
brido i§ vandens, bet, b%damos visi§kai nuogos, steng¢si pridengti nuo-
gum" kaire ranka. ·itaip jos ir stov¢jo, visos dreb¢damos. Jos buvo tokios
paprastos ir tyros, jog negal¢jo nepatikti Vie§pa!iui K‚‰†ai. Taip i§sipild¢
netek¢jusi¤ gopi¤, kurios pra§¢ KƒtyƒyanŒ, kad K‚‰†a tapt¤ j¤ vyru, tro§-
kimas. Nuoga moteris tegali pasirodyti savo vyrui. Netek¢jusios gop¢s to
ir geid¢. ·itaip K‚‰†a £vykd¢ j¤ nor". Patenkintas Jis u¨simet¢ j¤ r%bus
ant peties ir tar¢: ÀMielosios mergait¢s, j%s maud¢t¢s nuogos Yamunos
up¢je ir padar¢te baisi" §ventvagyst¡. Tuo j%s supykd¢te Yamunos val-
dov" pusdiev£ Varu†adev". Tad sud¢kite rankas ties kakta ir nusilenkite
pusdieviui Varu†ai, kad jis atleist¤ jums u¨ §£ prasikaltim".$ Gop¢s buvo
labai naivios ir kiekvien" K‚‰†os ¨od£ laik¢ tiesa. Nor¢damos i§vengti
Varu†adevos pyk!io bei pasiekti geid¨iam" tiksl" ir, vis¤ svarbiausia, Ä
suteikti malonum" savo garbinamam Vie§pa!iui K‚‰†ai, gop¢s pakluso
Jo valiai. Taip jos tapo K‚‰†os mylimosiomis ir klusniausiomis K‚‰†os
tarnait¢mis.

Niekas neprilygs §iam gopi¤ pasiektam K‚‰†os s"mon¢s lygiui. Juk joms

DVIDE·IMT ANTRAS SKYRIUS

144



ner%p¢jo nei Varu†a, nei kiti pusdieviai Ä jos tegeid¢ patenkinti K‚‰†".
K‚‰†ai labai patiko gopi¤ paprastumas, ir Jis visoms i§ eil¢s gr"¨ino r%bus.
Nors K‚‰†a apgavo jaunas netek¢jusias gopes ir privert¢ nuogas stov¢ti Jo
akivaizdoje, nors draugi§kai §aip¢si i§ j¤, elg¢si su jomis tarsi su l¢l¢mis ir
pavog¢ j¤ r%bus, jos vis d¢lto buvo patenkintos ir nesiruo§¢ sk¤stis. Gopi¤
laikysen" Vie§pats Caitanya Mahƒprabhu nusako Savo maldose: ÀBran-
gus Vie§patie K‚‰†a, Tu gali Mane apkabinti ar sutrypti, gali sudrasky-
ti Mano §ird£ niekada Man nepasirodydamas. Gali daryti visk", kas Tau
patinka, nes Tavo veiksm¤ laisv¢ neribota. Ta!iau kad ir kaip Tu pasielg-
tum, Tu am¨iams b%si Mano Vie§pats ir nieko kito A§ negarbinsiu.$ ·tai
k" gop¢ms rei§k¢ K‚‰†a.

Vie§pats K‚‰†a buvo patenkintas gop¢mis, ir kadangi visos jos nor¢jo
b%ti Jo ¨monomis, Jis tar¢: ÀBrangios paklusniosios mergait¢s, A§ ¨inau,
kad trok§tate Man¡s, ¨inau, kod¢l garbinote deiv¡ KƒtyƒyanŒ, ir visi§kai
pritariu j%s¤ poelgiui. Tas, kuris visa savo s"mone atsigr¡¨ia £ Mane, netgi
darydamas tai i§ geismo, yra kilni siela. Kaip niekada nei§dygs pakepintos
s¢klos, taip nesukels karmos pasekmi¤ tro§kimai, susij¡ su meil¢s tarnyste
Man.$

ÀBrahma-sa„hitoje$ pasakyta: karmƒ†i nirdahati kintu ca bhakti-
bhƒjƒm. Visus ¨mones pan!ioja darbai, kuriais jie siekia pasitenkinimo,
ta!iau bhaktas darbuojasi tik nor¢damas patenkinti Vie§pat£, tad kent¢-
ti d¢l savo veiklos pasekmi¤ jam netenka. Gopi¤ jausm¤ K‚‰†ai, nors
jie ir b%t¤ pana§%s £ geism", nepalyginsi su £prastomis moter¤ aistromis.
Prie¨ast£ paai§kina Pats K‚‰†a. Atsidavimo tarnyst¢s K‚‰†ai darbai yra
transcendental%s, jie yra vir§ bet kuri¤ karmos pasekmi¤.

ÀBrangiosios gop¢s, Ä t¡s¢ K‚‰†a, Ä j%s¤ tro§kimas, kad tap!iau j%s¤
vyru, i§sipildys, nes to pra§ydamos j%s garbinote deiv¡ KƒtyƒyanŒ. Kit"
ruden£ susitiksime, ir A§ b%siu j%s¤ vyras. A§ pa¨adu.$

Pasitrauk¡s £ med¨i¤ §e§¢l£, K‚‰†a jaut¢si laimingas. Eidamas Jis krei-
p¢si £ V‚ndƒvanos gyventojus: ÀBrangus Stokak‚‰†a, brangus Var%thapa,
brangus Bhadrasena, brangus Sudƒma, brangus Subala, brangus Arjuna,
brangus Vi&ƒla, brangus ’‰abha Ä pa¨velkite £ laiminguosius V‚ndƒvanos
med¨ius. Savo gyvenim" jie skyr¢ kit¤ labui. Jie patys kantriai ken!ia
visas gamtos skiriamas nelaimes Ä viesulus, li%tis, nepakeliam" kaitr" ir
§alt£, ta!iau ¨i%r¢kit, kaip jie stengiasi palengvinti m%s¤ nuovarg£ ir suteik-
ti mums savo pav¢s£. Mielieji draugai, A§ manau, kad gimimas med¨iais
daro jiems garb¡. Jie taip stengiasi suteikti kitiems savo pav¢s£, kad pana-
§%s £ did¨iadvasius, kilnius ir dosnius ¨mones, kurie visada suteiks i§mald"
kiekvienam tiesian!iam rank". ·ie med¨iai priglaus kiekvien". ¸mon¢ms
jie teikia visk", ko reikia Ä lapus, ¨iedus, vaisius, pav¢s£, §aknis, ¨iev¡,
kvapnius prieskonius ir kur". Jie Ä geriausias kilnaus gyvenimo pavyzdys.
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Jie pana§%s £ taurius ¨mones, kurie visk", k" turi Ä k%n", prot", darbus,
intelekt" ir ¨od¨ius Ä paaukojo gyv¤j¤ esybi¤ labui.$

Auk§!iausiasis Dievo Asmuo vaik§tin¢jo Yamunos krantu, liesdamas
med¨i¤ lapus ir vaisius, ¨iedus bei §akeles, ir §itaip §lovino j¤ dosnum".
'vair%s ¨mon¢s gali skirtingai vertinti £vairios labdaringos veiklos naud"
visuomenei, nelygu koks j¤ po¨i%ris. Tuo tarpu K‚‰†os s"mon¢s jud¢ji-
mo pl¢tojimas suteikia am¨in" g¢r£ visiems. Visi tur¢t¤ b%ti pasireng¡ j£
skleisti. Vie§pats Caitanya mok¢ b%ti nuolankesniam u¨ trypiam" ¨ol¡ ir
kantresniam u¨ med£. Med¨i¤ kantryb¡ apib%dino Pats K‚‰†a. Skelbian-
tieji K‚‰†os s"mon¡ tur¢t¤ pasinaudoti Vie§paties K‚‰†os ir Vie§paties
Caitanyos pamokymais, kuriuos Jie nei§kreipdami perteik¢ mokini¤ seka.

Eidamas per V‚ndƒvanos mi§k" netoli Yamunos, K‚‰†a sustojo gra¨ioje
vietoje, atsis¢do ir leido karv¢ms atsigerti §alto, skaidraus up¢s vandens.
Pavarg¡ piemenukai, K‚‰†a ir Balarƒma irgi numal§ino tro§kul£. Po susiti-
kimo su jaunosiomis gop¢mis, kurios maud¢si Yamunoje, vis" ryt" K‚‰†a
praleido su berniukais.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti dvide§imt antr!j£ ÀK‚‰†os"
skyri¤, pavadint! ÀK‚‰†a pavagia netek¢jusi¤ mergeli¤ gopi¤ drabu¨ius".
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DVIDE·IMT TRE¶IAS SKYRIUS

Kaip buvo i§laisvintos
aukas atna§aujan!i¤
brƒhma†¤ ¨monos

!dienojo, ir piemenukai labai i§alko, nes dar buvo be pusry"i¤. Pri¢j¡ prie
K‚‰†os ir Balarƒmos jie tar¢: ÀBrang#s K‚‰†a ir Balarƒma, J#s esate visa-
galiai. J#s galite u¨mu§ti daugyb¡ demon¤, ta"iau §iandien mus u¨puol¢
alkis ir neduoda ramyb¢s. Sugalvokite k$ nors jam numal§inti.%

Draug¤ pra§omi, K‚‰†a ir Balarƒma parod¢ Savo gailestingum$ kelioms
brƒhma†¤, kurie atna§avo aukas, ¨monoms. Jos buvo did¨ios Vie§paties
bhaktai, ir K‚‰†a pasinaudojo proga, nor¢damas jas palaiminti. Jis tar¢:
ÀBrang#s draugai, "ia netoliese gyvena brƒhma†ai. Eikite £ j¤ namus.
Dabar jie atna§auja Ved¤ aukas, vadinamas ƒ…girasa, nes nori pakilti £
rojaus planetas. Eikite pas juos.% Ta"iau persp¢jo juos: ÀBrƒhma†ai, pas
kuriuos jus siun"iu, Ä ne vai‰†avai. I§tarti M#s¤, K‚‰†os ir Balarƒmos,
vardus jiems lie¨uvis neapsiver"ia. Jie labai uoliai gieda Ved¤ himnus,
nors Ved¤ pa¨inimo tikslas Ä atrasti Mane. Kadangi K‚‰†os ir Balarƒ-
mos vardai jiems nepatinka, Mano vardu ver"iau j¤ nieko nepra§ykite.
Pra§ykite i§maldos Balarƒmos vardu.%

I§mald$ £prasta duoti auk§tos pad¢ties brƒhma†ams, o K‚‰†a ir Balarƒ-
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ma gim¢ ne brƒhma†¤ §eimoje. Balarƒma buvo k‰atriyo Vasudevos s#nus,
o K‚‰†a V‚ndƒvanoje Ä vai!yo Nandos Mahƒrƒjos. N¢ vienas i§ J¤ neprik-
laus¢ brƒhma†¤ luomui. Tod¢l K‚‰†a paman¢, kad aukas atna§aujantys
brƒhma†ai, ko gero, i§maldos k‰atriyui ir vai!yui nepanor¢s duoti: ÀMan
jie atsakys i§maldos. Tad i§tarkite bent jau Balarƒmos vard$ Ä galb#t
k‰atriyui jie sutiks duoti i§mald$.%

Auk§"iausiajam Dievo Asmeniui liepus, berniukai nu¢jo pas brƒhma†us
ir ¢m¢ pra§yti i§maldos. Jie prisiartino prie brƒhma†¤ suglaud¡ delnus
ir puol¢ kni#bsti, reik§dami pagarb$: ÀO ¨em¢s dievai, teikit¢s i§klausyti
mus, vykdan"ius Vie§paties K‚‰†os ir Balarƒmos vali$. Tikim¢s, kad j#s
gerai Juos pa¨£state, ir linkime jums visokeriopos s¢km¢s. K‚‰†a ir Bala-
rƒma netoliese gano karves, o mes Juos lydime. At¢jome papra§yti maisto.
J#s Ä brƒhma†ai, religini¤ taisykli¤ ¨inovai, ir jeigu manytum¢t, kad mus
vert¢t¤ su§elpti, duokite mums pavalgyti, kad mes su K‚‰†a ir Balarƒma
gal¢tume numal§inti alk£. Jus, brƒhma†us, visuomen¢ ypa" gerbia, ir visos
religinio gyvenimo normos jums tur¢t¤ b#ti ¨inomos.%

Nors kaimo berniukams neprivalu buvo i§manyti visas vedi§k$sias reli-
gini¤ apeig¤ taisykles, jie leido suprasti, kad bendraudami su K‚‰†a ir
Balarƒma tas taisykles i§man$. Brƒhma†us pavadin¡ Àreligini¤ taisyk-
li¤ ¨inovais%, berniukai pasak¢, kad jeigu Auk§"iausiasis Dievo Asmuo,
K‚‰†a ir Balarƒma, pra§o maisto, brƒhma†ai tu"tuojau, ilgai nesvarstyda-
mi tur¢t¤ duoti ko nors pavalgyti, nes ÀBhagavad-gŒtoje% pasakyta, kad
yaj"#, auk$, der¢t¤ atlikin¢ti tik Vie§pa"iui Vi‰†u patenkinti.

Berniukai t¡s¢: ÀVie§pats Vi‰†u, pasirei§k¡s K‚‰†os ir Balarƒmos pavi-
dalu, stovi ir laukia, tad paskub¢kite duoti k$ nors.% Be to, jie paai§kino
brƒhma†ams, kad maist$, kur£ jie aukojo, jau galima valgyti. Da¨niausiai
vai‰†avai, tyri Vie§paties bhaktai, £prastin¢se aukojimo apeigose nedaly-
vauja. Ta"iau jie puikiai ¨ino ritualus, kurie vadinasi dŒk‰ƒ, pa!u-sa„sthƒ
ir sautrƒma†i. Valgyti galima po dŒk‰os apeig¤, prie§ aukojant gyvul£ bei
prie§ sautrƒma†i apeig$, kai atna§aujami svaigalai. Berniukai tar¢: ÀDabar
jau toks apeig¤ metas, kai mes galime paimti maist$ Ä tai nebedraud¨iama.
Duokite mums pavalgyti.%

Vie§paties K‚‰†os ir Balarƒmos palydovai buvo paprasti piemenukai,
ta"iau gal¢jo £sakin¢ti netgi atna§aujantiems ritualines Ved¤ aukas auk§tos
pad¢ties brƒhma†ams. Ta"iau smƒrta-brƒhma†ai, kuriems ter#p¢jo
aukojimai, nei§girdo transcendentini¤ Vie§paties bhakt¤ liepimo. Jie netgi
nesugeb¢jo tinkamai £vertinti to, kad i§maldos pra§o Pats Auk§"iausiasis
Vie§pats Ä K‚‰†a ir Balarƒma. Brƒhma†ai i§klaus¢ argumentus, kurie
buvo pateikti K‚‰†os ir Balarƒmos vardu, ta"iau tai jiems buvo n¢
motais Ä jie net nesiteik¢ kalb¢ti su berniukais. Tokie Vie§pa"iui neatsida-
v¡ brƒhma†ai, kad ir puikiausiai i§manantys Ved¤ aukojimo ritualus, yra
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tamsuoliai ir kvailiai, nors mano pasiek¡ dvasios tobulumo. Visi j¤ darbai
beprasmi§ki, nes jie ne¨ino Ved¤ tikslo. ÀBhagavad-gŒtoje% ai§kinama, jog
Ved¤ tikslas Ä suvokti K‚‰†$. Tegu jie ir gerai i§mano Vedas bei ritua-
lus, ta"iau K‚‰†os jie nepa¨£sta, taigi j¤ Ved¤ supratimas yra pavir§utini§-
kas. Ta proga prisimintina labai vertinga Vie§paties Caitanyos mintis. Jis
pa¨ym¢jo: ¨mogui neb#tina gimti brƒhma†o §eimoje, nes jeigu jis pa¨£sta
K‚‰†$ arba i§mano K‚‰†os s$mon¢s moksl$, jis yra didesnis u¨ brƒhma†#
ir vertas b#ti dvasiniu mokytoju.

Aukodami tur¢tume laikytis tam tikr¤ reikalavim¤ Ä aukojant svarbu
de!a (vieta), kƒla (laikas), p‚thag-dravya (£vair#s smulkiai apib#dinti kulto
reikmenys), mantra (himnai), tantra (ra§t¤ liudijimai), agni (ugnis), ‚tvij
(mokyti aukotojai), devatƒ (pusdieviai), yajamƒna (atna§aujantys auk$),
kratu (pati auka) ir dharma (apeigos). Visi §ie elementai skirti K‚‰†ai
patenkinti. ¸inoma, jog Jis yra tas, kuris i§ties m¢gaujasi visomis aukomis,
nes yra Pats Auk§"iausiasis Dievo Asmuo bei Auk§"iausioji Absoliuti
Tiesa, kurios suvokti ar i§galvoti materialiu protu ne£manoma. Jis mums
apsirei§kia paprastu berniuku. Ta"iau ¨mon¢ms, kurie tapatina save su
k#nu, labai sunku J£ suvokti. Brƒhma†ai tesir#pino savo materialaus
k#no patogumais ir tegalvojo vien apie tai, kaip pakilti £ auk§tesni¤j¤
planet¤ buveines Ä svarga-vƒsas. Tod¢l jie visi§kai negal¢jo suprasti K‚‰†os
didyb¢s.

Pamat¡, jog brƒhma†ai nesiteikia su jais kalb¢tis, berniukai labai nusi-
min¢. Sugr£¨¡ pas Vie§pat£ K‚‰†$ ir Balarƒm$ jie papasakojo, kas £vyko.
I§klaus¡s j¤ pasakojim$, Auk§"iausiasis Asmuo nusi§ypsojo. Jis pasak¢,
kad neverta grau¨tis d¢l brƒhma†¤ elgesio, nes pra§antiems i§maldos
da¨nai taip atsitinka, ir £tikino juos, kad renkant aukas ir pra§ant i§maldos
nereikia tik¢tis, jog visada seksis. Kai kur gali nepasisekti, ta"iau nusivil-
ti d¢l to nereik¢t¤. Vie§pats K‚‰†a papra§¢ berniukus gr£¨ti atgal, ta"iau
§£syk patar¢ kreiptis £ atna§autoj¤ brƒhma†¤ ¨monas. Jis prid#r¢, kad
brƒhma†¤ ¨monos Ä did¨iai atsidavusios sielos. ÀJos nuolat m$sto apie
Mus. Eikite ir Mano bei Balarƒmos vardu papra§ykite ko nors pavalgyti.
A§ £sitikin¡s, kad jos duos jums visko, ko tik panor¢site.%

Vykdydami K‚‰†os vali$, berniukai nedelsdami patrauk¢ pas brƒhma†¤
¨monas. Brƒhma†¤ ¨monas jie rado namuose labai dailiai pasipuo§usias.
I§rei§k¡ savo pagarb$, berniukai tar¢: ÀBrangiosios motinos, priimkite
nuolanki$ pagarb$ ir i§klausykite mus. Norime jums prane§ti, jog neto-
liese apsistojo Vie§pats K‚‰†a ir Balarƒma. Jie atgin¢ "ia Savo kaimenes.
Tebus jums ¨inoma, jog tai Jie atsiunt¢ mus. Mes labai i§alk¡ ir at¢jome
pra§yti maisto K‚‰†ai, Balarƒmai ir sau.%

I§girdusios apie tai, brƒhma†¤ ¨monos labai susir#pino K‚‰†a ir Balarƒ-
ma. J¤ elgesys buvo spontani§kas. Nereik¢jo ai§kinti, kad K‚‰†a ir Balarƒ-
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ma nepaprasti ¨mon¢s. Vos i§girdusios J¤ vardus, brƒhma†¤ ¨monos labai
panoro Juos pamatyti. Nuolatos m$stydamos apie K‚‰†$ jos tobul¢jo, nes
praktikavo geriausi$ mistin¢s meditacijos form$. Brƒhma†¤ ¨monos puol¢
krauti £ puodynes skanius valgius. Vyko aukojimas, ir visi valgiai buvo
labai gard#s. Prid¢jusios maisto tiek, kad jo u¨tekt¤ geroms vai§¢ms, jos
i§skub¢jo pas K‚‰†$ Ä savo kar§"iausios meil¢s tiksl$, tarsi up¢s £ j#r$.

Jau seniai brƒhma†¤ ¨monoms mag¢jo pamatyti K‚‰†$. Ta"iau kai tik
jos susiruo§¢ eiti pas J£, vyrai, t¢vai, s#n#s bei giminai"iai ¢m¢ pra§yti,
kad jos likt¤ namuose. Bet jos nepaklaus¢. Kai bhaktas pradeda ilg¢tis
K‚‰†os, ¨emi§kieji saitai jam neber#pi. Moterys atskub¢jo £ V‚ndƒvanos
mi§k$, o§iant£ ant Yamunos krant¤. Mi§ke ve§¢jo jauni vijokliai, g¢l¢s,
£vairios ¨ol¢s, med¨iai ir kr#mai. Ten jos pamat¢ K‚‰†$ ir Balarƒm$, kurie
su mylimais draugais gan¢ karves.

Brƒhma†¤ ¨monoms at¢jus, K‚‰†a vilk¢jo auksu ¨¢rin"iais r#bais. Ant
Jo kaklo kab¢jo daili mi§ko g¢li¤ girlianda, o £ plaukus buvo £segta povo
plunksna. I§sida¨¡s paprastais V‚ndƒvanos da¨ais, Jis atrod¢ tarsi §ok¢jas
teatro scenoje. K‚‰†a stov¢jo viena ranka atsir¢m¡s £ draugo pet£, o kitoje
laik¢ lotoso ¨ied$. Jo ausis puo§¢ lelijos, ant k#no buvo nupie§ti tilakos
¨enklai, ir Jis ¨avingai §ypsojosi. Dabar brƒhma†¤ ¨monos savo akimis
pamat¢ Auk§"iausi$j£ Dievo Asmen£, apie kur£ tiek gird¢jo, nuolat m$st¢
ir kuris buvo joms toks brangus. Jos susitiko su K‚‰†a akis £ ak£, ir pro j¤
akis K‚‰†a prasiskverb¢ £ j¤ §irdis.

Brƒhma†¤ ¨monos glaud¢ K‚‰†$ prie sav¡s, kiek tro§ko j¤ §irdys, ir
i§siskyrimo ilgesys netrukus aprimo. Jos buvo tarsi didieji i§min"iai, kurie
kaupdami ¨inias pagaliau £silieja £ Auk§"iausiojo b#t£. Vie§pats K‚‰†a,
vis¤ §irdyse gyvenanti Supersiela, suprato j¤ mintis. Jos at¢jo "ia, nepai-
sydamos gimini¤, t¢v¤, vyr¤ ir broli¤ draudimo, u¨mir§usios nam¤ parei-
gas. Jos tenor¢jo pamatyti J£, kuris buvo j¤ gyvenimas ir siela. Jos pasielg¢
taip, kaip K‚‰†a nurod¢ ÀBhagavad-gŒtoje%: ÀPalik visas ¨emi§k$sias bei
religines pareigas ir atsiduok Man.% Taigi brƒhma†¤ ¨monos iki galo
£vykd¢ ÀBhagavad-gŒtos% nurodym$, ir K‚‰†a, meiliai §ypsodamasis, ¢m¢
su jomis kalb¢tis. Beje, kai K‚‰†a £¨eng¢ £ j¤ §irdis, jos glaud¢ J£ prie sav¡s
ir su Juo susiliejusios juto transcendentin¡ palaim$. Ta"iau Auk§"iausiasis
Dievo Asmuo neprarado Savo individualumo, o visos brƒhma†¤ ¨monos
i§laik¢ sav$j£. Taigi ir Vie§pats, ir brƒhma†¤ ¨monos patyr¢ b#ties vie-
nov¡, ta"iau j¤ individualyb¢ nebuvo pa¨eista. Kai vienas mylimasis pak-
l#sta kitam, u¨mir§damas save, tai yra vienov¢. Apie §£ jausm$ Vie§pats
Caitanya kalb¢jo À&ik‰ƒ‰‡akoje%: K‚‰†ai valia daryti k$ nori, ta"iau bhaktas
privalo visados i§saugoti savo ir Jo nor¤ vienov¡, t.y. prisiderinti prie j¤.
Tokios vienov¢s pavyzdys buvo brƒhma†¤ ¨mon¤ meil¢ K‚‰†ai.

K‚‰†a pasveikino jas: ÀMielosios brƒhma†¤ ¨monos, jums nusi§ypso-
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jo s¢km¢ ir A§ d¨iaugiuosi jus matydamas. Pasakykite, k$ gal¢"iau jums
padaryti. J#s at¢jote nor¢damos pamatyti Mane, nors j#s¤ gimin¢s, t¢vai,
broliai bei vyrai visaip kliud¢ ir draud¢, taigi pasielg¢te visi§kai teisingai.
¸mogus, kuris elgiasi taip, kaip j#s, i§ties ¨ino, kas jam naudinga, nes
transcendentin¢ meil¢s tarnyst¢ Man be joki¤ i§skai"iavim¤ ir apribojim¤
teikia gyvosioms b#tyb¢ms tikr$j£ g¢r£.%

Vie§pats K‚‰†a "ia pabr¢¨ia, jog s$lygota siela auk§"iausi$ tobulumo
pakop$ pasiekia atsiduodama Jam. Kitas pareigas reikia sta"iai u¨mir§-
ti. Toks visi§kas atsidavimas Auk§"iausiajam Dievo Asmeniui Ä tinka-
miausias kelias s$lygotai sielai pasiekti J£, nes i§ tikr¤j¤ Vie§pats ir yra
auk§"iausias meil¢s objektas. Visi myli K‚‰†$, ta"iau kiekvienas tai suvo-
kia pagal savo pa¨inimo lyg£. Palengva ¨mogus ima suprasti, jog tikrasis
Àa§% Ä dvasin¢ siela, o ji yra ne kas kita, kaip neatsiejama Auk§"iausiojo
Vie§paties dalel¢. Taigi Auk§"iausiasis Vie§pats Ä galutinis meil¢s tikslas
ir Jam reikia skirti vis$ save. Atsidavimas Auk§"iausiajam Vie§pa"iui Ä
geriausia, k$ gali pasirinkti s$lygota siela. M#s¤ gyvyb¢, nuosavyb¢, nam¤
¨idinys, ¨mona, vaikai, namai, t¢vyn¢, visuomen¢ ir kiti taip mums bran-
g#s dalykai t¢ra Auk§"iausiojo Dievo Asmens pasirei§kimai. Jis Ä pagrin-
dinis meil¢s objektas, nes tai Jis teikia mums d¨iaugsm$, apsireik§damas
£vairiausiais b#dais Ä pagal fizin¡, psichin¡ ar dvasin¡ m#s¤ b#kl¡.

ÀDabar mielosios brƒhma†¤ ¨monos, Ä tar¢ K‚‰†a, Ä galite gr£¨ti namo.
Atna§aukite aukas, tarnaukite savo vyrams, atlikite nam¤ pareigas, kad
vyrai b#t¤ jumis patenkinti ir kaip dera pabaigt¤ prad¢tus aukojimus.
Juk j#s¤ vyrai Ä §eimos ¨mon¢s ir be j#s¤ pagalbos vargu ar £vykdys savo
pareigas.%

Brƒhma†¤ ¨monos atsak¢: ÀBrangus Vie§patie, Tau neder¢t¤ taip kal-
b¢ti. Tu pa¨ad¢jai, kad visada apginsi Savo bhaktus, ir dabar turi tes¢ti
§£ pa¨ad$. Kas Tau atsiduoda, tas nebegr£§ £ s$lygot$ materiali$ b#t£.
Mes tikim¢s, jog Savo pa¨ad$ Tu £vykdysi. Mes atsidav¢me Tavo lotoso
p¢doms, kurios nubertos tulasŒ lapeliais, ir visai nenorime palikti §io
prieglobs"io ir gr£¨ti pas vadinamuosius gimines, draugus bei visuomen¡.
K$ mes pasakysim gr£¨usios namo? Vyrai, broliai, t¢vai, s#n#s, motinos
bei draugai nebepriims m#s¤, nes mes juos palikome. Gr£¨ti neb¢ra kur.
Tad neragink m#s¤ eiti namo, o leisk pasilikti prie Tavo lotoso p¢d¤ ir
am¨inai gyventi Tavo prieglobsty.%

Auk§"iausiasis Dievo Asmuo atsak¢: ÀMielosios brƒhma†¤ ¨monos,
b#kit ramios Ä vyrai neatstums j#s¤, ir nei broliai, nei s#n#s, nei t¢vai j#s¤
neatsi¨ad¢s. J#s esate tyrai atsidavusios Man sielos, ir ne tik j#s¤ gimin¢,
bet visi ¨mon¢s ir pusdieviai d¨iaugsis jumis.% K‚‰†a gl#di vis¤ §irdyse ir
yra Supersiela. Taigi kai ¨mogus tyrai atsiduoda Vie§pa"iui K‚‰†ai, jis tuoj
pat ima visiems patikti. Tyras Vie§paties bhaktas niekada niekam nejun-
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ta prie§i§kumo. Tod¢l protingas ¨mogus nebus prie§i§kas tyram bhak-
tai. ÀTranscendentin¢ meil¢ Man nepriklauso nuo k#ni§k¤ ry§i¤, Ä t¡s¢
K‚‰†a, Ä ir visi nuolat apie Mane m$stantys ¨mon¢s neabejotinai sugr£§
pas Mane ir am¨inai bus su Manimi.%

I§klausiusios Auk§"iausiojo Dievo Asmens vali$, brƒhma†¤ ¨monos
gr£¨o namo pas vyrus. D¨iaugdamiesi, kad ¨monos sugr£¨o, brƒhma†ai
kartu su jomis, kaip ir nurodoma !ƒstrose, atliko aukojimus. Vedose rei-
kalaujama, kad religines apeigas vyras ir ¨mona atlikt¤ kartu. Brƒhma†¤
¨monoms sugr£¨us, aukojimas buvo atliktas kaip pridera, pagal visas tai-
sykles. Beje, viena brƒhma†o ¨mona, j¢ga sulaikyta nuo pasimatymo su
K‚‰†a, prad¢jo medituoti £ §£, i§ pasakojim¤ susikurt$ K‚‰†os paveiksl$
ir, paskendusi mintyse apie K‚‰†$, paliko savo material¤j£ k#n$, kur£ jai
buvo suteik¡ gamtos d¢sniai.

&rŒ Govinda, am¨inai d¨iaugsmingas Dievo Asmuo, aprei§k¢ Savo trans-
cendentinius ¨aidimus ir, nu¨eng¡s paprasto ¨mogaus pavidalu, suvalg¢
brƒhma†¤ ¨mon¤ pasi#lytus valgius. ·itaip Jis nori patraukti paprastus
¨mones £ K‚‰†os s$mon¡. Jo kalba ir gro¨is su¨av¢jo V‚ndƒvanos karves,
piemenukus ir mergaites.

Kai ¨monos gr£¨o i§ susitikimo su K‚‰†a, atna§avusieji aukas brƒh-
ma†ai ¢m¢ gail¢tis nusid¢j¡ Ä juk jie nepavalgydino Auk§"iausiojo Dievo
Asmens. Pagaliau jie suprato savo klaid$: d¢l Ved¤ ritual¤ jie u¨mir§o
Auk§"iausi$j£ Dievo Asmen£, kuris tarsi paprastas ¨mogus at¢jo ir pap-
ra§¢ pavalgydinamas. Matydami, koks tvirtas j¤ ¨mon¤ tik¢jimas ir kaip
jos atsidavusios Vie§pa"iui, brƒhma†ai visaip save bar¢. Jie labai krimto-
si, kad j¤ ¨monos sugeb¢jo £tikti Vie§pa"iui, o jie patys net nenutuok¢, k$
rei§kia myl¢ti Auk§"iausi$j$ Siel$ ir su transcendentine meile tarnauti Jai.
Jie svarst¢: ÀTeprasmenga gimimas brƒhma†ais! Teprasmenga Ved¤ ra§t¤
i§manymas! Teprapuola didieji atna§avimai ir visos taisykl¢s! Teprapuo-
la §eima! Tepradingsta m#s¤ patirtis ir tiksliai, pagal §ventra§"i¤ taisykles
atliktos apeigos! Tepra¨#va visa tai, jei mes nei§mokome su transcenden-
tine meile tarnauti Auk§"iausiajam Dievo Asmeniui, kuris nepasiekiamas
sp¢lioni¤ apniktiems protui, k#nui bei jutimams!%

Ne veltui apgailestavo mokyti brƒhma†ai, Ved¤ ritual¤ ¨inovai. Reli-
gini¤ pareig¤ vykdymas neugdant K‚‰†os s$mon¢s Ä tu§"ias laiko ir j¢g¤
§vaistymas. ÀI§orin¢ K‚‰†os galia, Ä t¡s¢ brƒhma†ai, Ä nepaprastai galin-
ga, ji sukuria iliuzij$, kuriai nepasiprie§ins net did¨iausias yogas misti-
kas. Mes, patyr¡ brƒhma†ai, laikomi kit¤ visuomen¢s nari¤ mokytojais,
ta"iau i§orin¢ galia apgavo mus. Kokios laimingos §ios moterys, gyve-
nim$ atidavusios Auk§"iausiajam Dievo Asmeniui, K‚‰†ai. Kaip leng-
vai jos nusimet¢ §eimos saitus, kuri¤ atsikratyti taip sunku. ·eimyninis
gyvenimas Ä tarsi gilus §ulinys, kuris teprailgina materialias kan"ias.%
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Moterys da¨niausiai yra atvira§ird¢s ir greitai priima K‚‰†os s$mon¡,
o patyrusios meil¡ K‚‰†ai gali be dideli¤ pastang¤ i§sivaduoti i§ mƒyos
gniau¨t¤, kuriuos sunkiai £veikia netgi vadinamieji protingi ir mokyti vyrai.
Ved¤ nuostatos moterims draud¨ia atlikti apvalomuosius £§ventinimus Ä
joms ne£teikiama §ventoji virvel¢, neleid¨iama gyventi dvasinio mokytojo
ƒ!ramoje kaip brahmacƒri†Œ. Moterims nerekomenduojama grie¨ta draus-
m¢ ir joms ne ypa" sekasi nagrin¢ti filosofinius klausimus apie sav¡s pa¨i-
nim$. Be to, i§ prigimties jos n¢ra tyros §irdies ir ne itin linksta prie dor¤,
dvasini¤ poelgi¤. ÀBet argi nenuostabu, kad jos patyr¢ transcendentin¡
meil¡ K‚‰†ai? Mes, kuriuos visi laiko apvalom¤j¤ apeig¤ ¨inovais, perne-
lyg ¨avim¢s materialiuoju gyvenimu ir nepaj¢giame suvokti tikrojo savo
poelgi¤ tikslo. Nors piemenukai min¢jo mums K‚‰†$ ir Balarƒm$, ta"iau
mes buvome Jiems nepagarb#s. Dabar mums ai§ku, jog Auk§"iausiasis
Dievo Asmuo, pasiunt¡s Savo draugus pra§yti maisto, i§kr¢t¢ pok§t$, kuris
prilygsta malonei. Antraip, kam gi Jis b#t¤ juos siunt¡s? J¤ alk£ Jis gal¢jo
numal§inti ir be m#s¤ pagalbos Ä tereik¢jo Jam panor¢ti.%

Su¨inoj¡s, kad K‚‰†a vert¢si i§ karvi¤ ganymo, kas nors tvirtins,
jog Vie§pats n¢ra Pats Sau pakankamas. Su¨inoj¡s, jog K‚‰†a i§ tik-
r¤j¤ i§alko, jis gali £tarti, jog maistas Jam vis d¢lto reikalingas. Ta"iau
prisiminkime, kad K‚‰†ai nuolat tarnauja s¢km¢s deiv¢. Pastovi tarnys-
t¢ K‚‰†ai gali pad¢ti atsikratyti blogo £pro"io nenustygti vietoje. Ved¤
ra§tuose Ä ÀBrahma-sa„hitoje% teigiama, jog K‚‰†os buvein¢je Jam labai
pagarbiai tarnauja ne viena, o daugyb¢ t#kstan"i¤ s¢km¢s deivi¤. Taigi
manyti, kad K‚‰†ai reik¢jo brƒhma†¤ maisto Ä iliuzija. Tai gudryb¢, kuria
Jis tenor¢jo parodyti, kokia malon¢ yra su tyru atsidavimu Jam patarnau-
ti. Smulk#s Ved¤ ritual¤ apra§ymai, tinkamas aukai laikas ir vieta, £vai-
r#s apeig¤ reikmenys, Ved¤ himnai, ¨ynys, gal£s atlikti aukojim$, ugnis,
pusdieviai, aukos atna§autojas bei religijos principai Ä visa tai skirta K‚‰†ai
pa¨inti, nes Jis Ä Auk§"iausiasis Dievo Asmuo. K‚‰†a Ä Auk§"iausiasis
Vie§pats Vi‰†u ir vis¤ yog¤ mistik¤ valdovas.

ÀJis apsirei§k¢ Yadu gimin¢je kaip vaikas. Mes buvome tokie nei§ma-
n¢liai, jog nesupratome, kad Jis Ä Auk§"iausiasis Dievo Asmuo, Ä kalb¢jo
brƒhma†ai. Ä Ta"iau, kita vertus, mes galime did¨iuotis savo nepapras-
tomis ¨monomis, kurios £steng¢ su tyra transcendentine meile patarnauti
Vie§pa"iui, nors mes atkakliai tam prie§inom¢s. Nuolankiausiai lenkiam¢s
Vie§paties K‚‰†os lotoso p¢doms. Jo iliuzijos galia Ä mƒyƒ Ä panardina
mus £ karmin¡ veikl$. Tod¢l pra§ome Vie§pat£ maloningai atleisti mums,
nes mes tesame papras"iausi i§orin¢s Jo galios vergai.%

Taip brƒhma†ai atgailavo d¢l savo nuod¢mingos veiklos. Jie nor¢jo
patys i§reik§ti pagarb$ K‚‰†ai, ta"iau n¢jo pas j£, nes bijojo Ka„sos. Kitaip
sakant, ¨mogui, kuris neapsival¢ per atsidavimo tarnyst¡, labai sunku
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visi§kai atsiduoti Dievo Asmeniui. Mokytieji brƒhma†ai ir j¤ ¨monos Ä
akivaizdus pavyzdys. Brƒhma†¤ ¨monos, tyros atsidavimo tarnyst¢s £kv¢p-
tos, nepais¢ joki¤ kli#"i¤. Jos nedvejodamos ¢jo pas K‚‰†$. O brƒhma†ai,
nors ilgainiui ir suvok¢ Vie§paties visagalyb¡ ir atgailavo, vis d¢lto bijojo
karaliaus Ka„sos, nes buvo pernelyg paskend¡ karmin¢je veikloje.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti dvide§imt
tre$i#j£ ÀK‚‰†os% skyri¤, pavadint# ÀKaip buvo

i§laisvintos aukas atna§aujan$i¤ brƒhma†¤ ¨monos%.
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DVIDE·IMT KETVIRTAS SKYRIUS

Govardhanos kalvos
garbinimas

Brƒhma†¤, kurie pernelyg didel£ d¢mes£ skyr¢ Ved¤ aukojimams, istorijai
baigiantis, K‚‰†a ir Balarƒma pasteb¢jo, kad pana§i! auk! rengia ir pie-
menys, nor¢dami patenkinti dangaus valdov! Indr!, kuris r"pinasi, kad
niekam nestigt¤ vandens. ÀCaitanya-caritƒm‚toje# pasakyta, kad K‚‰†os
bhaktas tvirtai ¨ino, jog K‚‰†os s!mon¢ ir transcendentin¢ meil¢s tarnyst¢
atpalaiduoja ¨mog¤ nuo vis¤ kit¤ pareig¤. Tyram Vie§paties K‚‰†os bhak-
tai nereikia atlikin¢ti ritualini¤ apeig¤, kurias nurodo Vedos, ir neb"tina
garbinti pusdievi¤. Tas, kuris tapo Vie§paties K‚‰†os bhaktas, jau atliko
visas Ved¤ apeigas ir pagerb¢ visus pusdievius. Atlikdamas Ved¤ ritua-
lines apeigas ir garbindamas pusdievius, ¨mogus nepa¨engs atsidavimo
tarnyst¢je K‚‰†ai. Bet tas, kuris visi§kai atsid¢jo Vie§paties tarnystei, jau
£vykd¢ visus Ved¤ nurodymus.

Gyvendamas V‚ndƒvanoje K‚‰†a nor¢jo paskatinti Savo bhaktus nut-
raukti §i! veikl! ir u¨siimti tik atsidavimo tarnyste Jam. K‚‰†a, visaregis
Dievo Asmuo, ¨inojo, kad piemenys ruo§iasi atna§auti auk! Indrai, ta$iau,
laikydamasis mandagumo taisykli¤, Jis labai nuolankiai ir pagarbiai
pasiteiravo apie tai Nandos Mahƒrƒjos bei kit¤ vyresni¤j¤.

K‚‰†a paklaus¢: ÀBrangus t¢ve, atrodo, ruo§iamasi dideliam aukojimui?
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K! duos §is aukojimas ir kam jis skirtas? Kaip jis atliekamas? Papasakok
Man apie tai. Nor¢$iau su¨inoti apie §ias apeigas ir koks j¤ tikslas.# T¢vas
Nanda Mahƒrƒja £ Jo klausim! neatsak¢, nes man¢, jog vaikas per ma¨as,
kad suprast¤ paini! yaj!os atlikimo tvark!. Ta$iau K‚‰†a buvo atkaklus:
ÀBrangus t¢ve, §ventas kilnia§irdis ¨mogus neturi paslap$i¤. Jis neskirsto
¨moni¤ £ draugus ir prie§us, nes visada visiems atviras. Netgi ne itin kil-
nios §irdies ¨mogus nieko neslepia nuo §eimos nari¤ bei draug¤ Ä nebent
nuo prie§¤. Tad ir tu netur¢tum nuo Man¡s ko nors sl¢pti. Visi ¨mon¢s
pasin¢r¡ £ karmin¡ veikl!. Kai kurie ¨mon¢s ¨ino, kam ji skirta, ir pa¨£sta
jos vaisius, o kiti veikia ne¨inodami nei jos tiksl¤, nei pasekmi¤. ¸mogus,
kuris veikia su tobulu i§manymu, gauna pilnavert£ rezultat!, o tasai, kuris
veikia be i§manymo, ger¤ rezultat¤ nepasiekia. Tad paai§kink, koks j"s¤
ruo§iam¤ auk¤ tikslas. Ar aukojimas vyks pagal Ved¤ nurodymus, ar tai
bus papras$iausia ¨moni¤ §vent¢? Papasakok apie §£ aukojim! smulkiau.#

Smalsiam K‚‰†ai Nanda Mahƒrƒja atsak¢: ÀMielas berniuk, §ios apeigos,
galima sakyti, tradicin¢s. Mes turime pad¢koti tam, kuris valdo liet¤, Ä
Mahƒrƒjai Indrai, nes lietus priklauso nuo valdovo Indros malon¢s. Debe-
sys Ä tai jo pasiuntiniai, o vanduo m"s¤ gyvenime labai daug rei§kia. Tod¢l
§ia auka mes norime su§velninti valdovo Indros §ird£, nes jis siun$ia pakan-
kamai debes¤, kad u¨tekt¤ lietaus s¢kmingai £dirbti ¨em¡. Vanduo mums
labai svarbus. Be lietaus negal¢tume "kininkauti ir i§auginti gr"d¤. Be lie-
taus ne£manoma gyventi. Jo reikia, kad s¢kmingai atliktume §ventas apei-
gas, kad geriau gyventume, pagaliau, kad pasiektume i§silaisvinim!. Tod¢l
mums nevalia atsisakyti tradicini¤ apeig¤. ¸mogui ma¨a garb¢s, jeigu jis,
paveiktas geismo, godumo ar baim¢s, apleid¨ia tradicines apeigas.#

I§klaus¡s Nand! Mahƒrƒj!, K‚‰†a, Auk§$iausiasis Dievo Asmuo, t¢vo
ir vis¤ V‚ndƒvanos piemen¤ akivaizdoje pra§neko ¨od¨iais, kurie tur¢jo
u¨r"stinti dangaus valdov! Indr!. Jis pasi"l¢ neatna§auti aukos. Prie¨astys,
d¢l kuri¤ Jis £kalbin¢jo visus neatna§auti Indrai auk¤, buvo dvi. Pir-
miausia, kaip pasakyta ÀBhagavad-gŒtoje#, nedera garbinti pusdievi¤ d¢l
materiali¤ g¢rybi¤. ·ios g¢ryb¢s laikinos, o tai, kas laikina, domina
tik menkai i§manan$ius ¨mones. Be to, net ir laikinas malones, kurias
mes tariam¢s gaun! i§ pusdievi¤, i§ tikr¤j¤ siun$ia Auk§$iausiasis Dievo
Asmuo. ÀBhagavad-gŒtoje# ai§kiai pasakyta: mayaiva vihitƒn hi tƒn.
Visas pusdievi¤ malones i§ ties¤ teikia Auk§$iausiasis Dievo Asmuo. Be
Auk§$iausiojo Dievo Asmens valios niekas negali suteikti joki¤ maloni¤.
Deja, kartais materialios gamtos veikiami pusdieviai ima keltis £ puikyb¡.
Laikydami save pasaulio valdovais, jie pamir§ta, jog viskas priklauso nuo
Auk§$iausiojo Dievo Asmens valios. À%rŒmad-Bhƒgavatam# nurodoma,
kad K‚‰†a taip pasielg¢ nor¢damas sukelti valdovo Indros r"st£. K‚‰†a
nu¨eng¢ £ ¨em¡ vis¤ pirma tam, kad sunaikint¤ demonus ir apgint¤ bhak-
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tus. ¸inia, valdovas Indra irgi buvo bhaktas, o ne demonas, bet kadangi
jis i§puiko, K‚‰†a nutar¢ j£ pamokyti. Pirmiausia K‚‰†a nutar¢ supykdyti
Indr!, sustabdydamas Indra-p"j!, kuriai ruo§¢si V‚ndƒvanos piemenys.

Tur¢damas minty §£ k¢sl!, K‚‰†a pra§neko tarsi bedievis, i§pa¨£st!s
karma-mŒmƒ„sos filosofij!. ·ios pasaul¢¨i"ros §alininkai nepripa¨£sta
Dievo Asmens visavaldyst¢s. Jie teigia, kad dorai dirbantis ¨mogus gaus,
ko nusipeln¢. J¤ nuomone, jeigu Dievas, kuris apdovanoja u¨ padary-
tus darbus, ir yra, Jo garbinti neb"tina, nes nedirban$iam ¨mogui Vie§-
pats maloni¤ nesi¤s. Jie sako, kad ¨mon¢s, u¨uot garbin¡ pusdievius ar
Diev!, pirmiausia tur¢t¤ stengtis kuo geriau atlikti savo pareigas, ir jiems
tikrai bus atlyginta. Taigi Vie§pats K‚‰†a ¢m¢ ai§kinti Savo t¢vui karma-
mŒmƒ„sos filosofijos pagrindus. ÀBrangus t¢ve, Ä sak¢ Jis, Ä A§ nema-
nau, jog norint s¢kmingai dirbti ¨em¡ reik¢t¤ garbinti kok£ nors pusdiev£.
Visos gyvosios b"tyb¢s gimsta pagal savo ankstesn¡ karm", o pasitrauk-
damos i§ gyvenimo nusine§a karm", kuri! £gijo dabar. Kokios gyvyb¢s
r"§ies k"n! gauname ir koks pavidalas mums tenka, priklauso nuo m"s¤
praeities darb¤, o §io gyvenimo poelgiai nulems kit! m"s¤ gimim!. Mate-
rialios laim¢s ir kan$ios poj"tis, gyvenimo patogumai ir nepritekliai Ä tai
vis m"s¤ darb¤ ankstesniame ar §iame gyvenime vaisiai.#

Nanda Mahƒrƒja ir kiti vyresnieji bendruomen¢s nariai ¢m¢ £rodin¢ti,
kad, nepatenkinus vie§pataujan$ios dievyb¢s, vien materialia veikla ger¤
rezultat¤ nepasieksi. Ir tai tikra tiesa. Juk kartais net ir geriausio specia-
listo gydomas ligonis mir§ta, nors jam suteikiama tobuliausia medicinos
pagalba. Taigi net ir geriausia medicinos pagalba bei patyrusio mediko
pastangos savaime dar n¢ra ligonio pasveikimo prie¨astis Ä $ia pasirei§kia
ir Auk§$iausiojo Dievo Asmens ranka. T¢v¤ r"pinimasis vaiku irgi n¢ra jo
gerov¢s prie¨astis. Kartais net ir labai r"pesting¤ t¢v¤ vaikai i§auga netik¡
arba numir§ta. Taigi rezultat! lemia ne vien materialios prie¨astys. Reikia
Auk§$iausiojo Dievo Asmens valios. Tod¢l Nanda Mahƒrƒja ir sak¢, kad,
norint gauti ger! derli¤ i§ ¨em¢s, b"tina patenkinti Indr! Ä vyriausi!j!
lietaus dievyb¡. Ta$iau Vie§pats K‚‰†a su tuo nesutiko, sakydamas, kad
pusdieviai apdovanoja tik tuos, kurie vykdo nurodytas pareigas. Pusdieviai
negali apdovanoti ¨mogaus, kuris neatlieka pareig¤. Taigi pusdieviai yra
priklausomi nuo to, ar ¨mogus vykdo pareigas, ir apdovanodami ¨mog¤
jie n¢ra visagaliai.

ÀBrangus t¢ve, garbinti pusdiev£ Indr! visi§kai neb"tina, Ä pasak¢ Vie§-
pats K‚‰†a, Ä kiekvienas gaus tai, ko nusipeln¢, ir be §io garbinimo.
Gyvenimas rodo, kad ¨mogus daro tai, £ k! link¡s, taigi gyv¤j¤ b"tybi¤
polinkiai ir nulemia j¤ veiklos rezultat!, kad ir kas jie b"t¤ Ä ¨mon¢s ar
pusdieviai. Gyvosios b"tyb¢s gauna geresnius ar blogesnius k"nus, susi-
kuria sau prie§us ar draugus arba lieka kam nors abejingos tik tod¢l, kad
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kiekviena gyva b"tyb¢ vis kitaip veikia. Visi tur¢tume stengtis vykdyti
tas pareigas, £ kurias linksta prigimtis, ir ne§vaistyti j¢g¤ £vairi¤ pusdievi¤
garbinimui. Jeigu pareigos atliekamos tinkamai, pusdieviai bus patenkinti,
taigi juos garbinti neb"tina. Ver$iau gerai atlikime mums skirtas pareigas.
I§ tikr¤j¤ nevykdant pareig¤ laim¢ ne£manoma. Tod¢l tas, kuris s!¨iningai
nevykdo nurodyt¤j¤ pareig¤, lyginamas su puolusia moterimi. Brƒhma†¤
pareiga Ä ai§kintis Vedas. Valdov¤ k‰atriy¤ pareiga Ä ginti valdinius. Vai#y¤
luomo pareiga Ä "kininkauti, prekiauti ir globoti karves, o #$dr¤ Ä tar-
nauti auk§tesni¤j¤ klasi¤ ¨mon¢ms: brƒhma†ams, k‰atriyams ir vai#yams.
Mes priklausome vai#yams ir m"s¤ pareiga Ä "kininkauti, prekiauti ¨em¢s
"kio produktais, globoti karves ir tvarkyti piniginius reikalus.#

K‚‰†a priskyr¢ Save vai#y¤ luomui, nes Nanda Mahƒrƒja laik¢ didel¡
karvi¤ band!, kuri! gan¢ K‚‰†a. Jis i§vardijo keturis vai#y¤ verslus Ä tai
¨em¢s "kis, prekyba, karvi¤ globa ir piniginiai reikalai. Nors vai#yai gali
dirbti bet kur£ i§ min¢t¤ darb¤, pagrindiniu V‚ndƒvanos u¨si¢mimu buvo
karvi¤ prie¨i"ra.

K‚‰†a t¢vui dar pasak¢: ÀKosminis pasaulis yra valdomas trij¤ materia-
lios gamtos gu†¤ Ä doryb¢s, aistros ir nei§manymo. ·ios trys gu†os suku-
ria, palaiko ir naikina pasaul£. Debesis atsiranda veikiant aistros gu†ai,
tad lietaus prie¨astis Ä aistros gu†a. Po lietaus gyvosios b"tyb¢s sulaukia
jo vaisi¤ Ä suklesti ¨em¢s "kis. Kuo $ia d¢tas Indra? Jeigu j"s Indrai ir
ne£siteiktum¢t, k! jis padarys? Indra n¢ra mums ypa$ naudingas. Jis siun-
$ia liet¤ ir £ vandenyn!, kur vandens visi§kai nestokoja. Jis laisto tiek van-
denyn!, tiek ¨em¡, tad garbinti j£ mums n¢ra prasm¢s. Mums juk nereikia
keltis £ kit! miest!, kaim! ar sve$i! §al£. Miest¤ pastatai tarsi r"mai, ta$iau
mes visi§kai gerai gyvename ir $ia, V‚ndƒvanos mi§ke. M"s¤ gyvenimas
labiausiai susij¡s su Govardhanos kalva ir V‚ndƒvanos mi§ku. Tai ir yra
m"s¤ pasaulis. Taigi, brangus t¢ve, prad¢kite auk! vietos brƒhma†ams ir
Govardhanos kalvai, o su Indra nesusid¢kime.#

I§gird¡s §iuos K‚‰†os ¨od¨ius, Nanda Mahƒrƒja tar¢: ÀBrangusis ber-
niuk, jei Tu pra§ai, a§ pasir"pinsiu, kad b"t¤ surengtas dar vienas
aukojimas vietos brƒhma†ams bei Govardhanos kalvai. Bet atlikime ir
Indra-yaj&os auk!.#

Ta$iau K‚‰†a atsak¢: ÀBrangusis t¢ve, ver$iau nedelsk. Pasiruo§imas
aukojimui, kur£ Tu ketini surengti Govardhanai ir vietos brƒhma†ams,
atims daug laiko. Indra-yaj&ai jau viskas paruo§ta, surinkti visi b"tini
reikmenys, tad geriau nedelsdamas prad¢k auk! Govardhanos kalvai bei
vietos brƒhma†ams.#

Gal¤ gale Mahƒrƒja Nanda nusileido. Tada piemenys ¢m¢ klausin¢-
ti K‚‰†os, kaip Jis nor¢t¤ atna§auti yaj!", ir K‚‰†a parei§k¢: ÀI§ yaj!ai
skirt¤ gr"d¤ bei lydyto sviesto pagaminkite skani¤ valgi¤. Paruo§ki-
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te ry¨ius, dƒl", chalav!, pakoras, puri ir £vairiausius pieno patiekalus Ä
sald¨ius ry¨ius, rabrŒ, sald¨ius rutuliukus, sande#", rasagullas bei laˆˆu.
Sukvieskite mokytus brƒhma†us, kurie moka giedoti Ved¤ himnus ir
ugnyje atna§auti aukas. Negail¢kite jiems gr"d¤. Po to papuo§kite karves
ir gerai jas pa§erkite. Kai tai padarysite, i§dalinkite brƒhma†ams pinig¤.
O d¢l menkesni¤ padar¤, pavyzd¨iui, §un¤, bei ¨emesni¤j¤ sluoksni¤
(Àpenktosios klas¢s#) atstov¤ Ä ca†ˆƒl¤, kurie laikomi Ànelie$iamaisiais#,
tai juos irgi galima so$iai pamaitinti prasƒdam. Padav¡ karv¢ms geriau-
sios ¨ol¢s, prad¢kite aukojim!, kuris vadinasi Govardhana-p"jƒ. ·i auka
suteiks Man did¨iul£ malonum!.#

I§ esm¢s Vie§pats K‚‰†a $ia apibr¢¨¢ ekonomin¡ vai#y¤ bendruome-
n¢s veikl!. Visi turi savo vaidmen£ Ä tiek ¨monijos sluoksni¤ atstovai,
tiek gyvuliai Ä karv¢s, §unys, o¨kos ir kt. Visi tur¢t¤ darbuotis bend-
ram visuomen¢s labui, o visuomen¡ sudaro ne tik gyvoji, bet ir negyvoji
gamta Ä kalnai, ¨em¢. Vai#yai privalo r"pintis visuomen¢s gerove Ä tiekti
gr"dus, globoti karves, r"pintis maisto perve¨imu, tvarkyti finans¤ bei
banko reikalus.

K‚‰†a paai§kina, jog globoti karves yra svarbiau negu r"pintis §uni-
mis ir kat¢m, be kuri¤ §iuolaikinis ¨mogus negali gyventi, nors pasta-
r¤j¤ v¢lgi nereikia niekinti. Kitas dalykas, apie kur£ Jis kalba, yra tai,
kad auk§tesni¤j¤ klasi¤ ¨mon¢s netur¢t¤ palikti be globos ca†ˆƒl¤, arba
Ànelie$iam¤j¤.# Kiekvienas yra svarbus, ta$iau vieni visuomen¢s nariai
u¨ visuomen¢s vystym!si atsako tiesiogiai, o kiti Ä netiesiogiai. Ta$iau
K‚‰†os s!mon¢je nuosekliai r"pinamasi vis¤ gerove.

K‚‰†os s!mon¢s jud¢jimas t¡sia Govardhana-p"jos aukojim¤ tradicij!.
Vie§pats Caitanya nurod¢: jeigu garbintinas K‚‰†a, garbintinas ir Jo kra§-
tas Ä V‚ndƒvana bei Govardhanos kalva. ·iuos ¨od¨ius patvirtina ir Vie§-
paties K‚‰†os teiginys, kad Govardhana-p"jƒ tolygi Jo Paties garbinimui.
Nuo to laiko Govardhana-p"jƒ §ven$iama iki §iol. Ji vadinasi Annak"‡a.
Visose V‚ndƒvanos ir ne tik V‚ndƒvanos §ventyklose §ioms apeigoms
ruo§iamos gausios vai§¢s, ir visi susirinkusieji dosniai vai§inami. Kartais
valgiai m¢tomi £ mini!, ir ji d¨i"gaudama renka juos nuo ¨em¢s. Tai
pavyzdys, kuris rodo, jog K‚‰†ai paaukotas maistas prasƒdam nesusitepa
netgi nukrit¡s ant ¨em¢s. Tod¢l ¨mon¢s su did¨iausiu malonumu j£ renka
ir valgo.

Auk§$iausiasis Dievo Asmuo K‚‰†a patar¢ piemenims nutraukti Indra-
yaj&! ir prad¢ti Govardhana-p"j!, nor¢damas nubausti Indr!, kuris ¢m¢
pernelyg did¨iuotis auk§$iausio dangaus planet¤ valdovo pad¢timi. Nanda
Mahƒrƒja, o jam £kandin ir kiti piemenys Ä nuo§ird"s ir paprasti ¨mon¢s
sutiko su K‚‰†os pasi"lymu ir visk! padar¢ taip, kaip Jis sak¢. Jie pagar-
bino Govardhan! ir ap¢jo aplink vis! kalv!. (·iais laikais, kaip ir tada,
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kai K‚‰†a £ved¢ Govardhana-p"j!, V‚ndƒvanos gyventojai pasipuo§¡ susi-
renka prie kalvos, atgena karves ir garbina Govardhan!, eidami aplink
j!.) Vykdydami Vie§paties K‚‰†os vali!, Nanda Mahƒrƒja ir piemenys
sukviet¢ mokytus brƒhma†us ir ¢m¢ garbinti Govardhanos kalv! Ä gie-
dojo Ved¤ himnus ir aukojo prasƒd". ' §vent¡ at¢j¡ V‚ndƒvanos gyven-
tojai i§puo§¢ savo karves ir pa§¢r¢ jas ¨ole. Gindami priekyje karves, jie
patrauk¢ aplink kalv!. Gop¢s, apsivilkusios puo§niais drabu¨iais, va¨iavo
aplink kalv! jau$iais kinkytais ve¨imais ir giesm¢mis §lovino K‚‰†os ¨ai-
dimus. Govardhana-p"joje dalyvaujantys brƒhma†ai, ¨yniai, laimino pie-
menis ir j¤ ¨monas gopes. Kai viskas buvo paruo§ta, K‚‰†a aprei§k¢ Save
mil¨ini§ku transcendentiniu pavidalu ir paskelb¢ V‚ndƒvanos gyventojams,
kad Govardhanos kalva Ä tai Jis Pats. K‚‰†a nor¢jo £tikinti Savo bhak-
tas, kad Govardhanos kalva ir K‚‰†a Ä tapat"s. Po to K‚‰†a ¢m¢ valgyti
visus $ia paaukotus valgius. Govardhanos kalvos ir K‚‰†os tapatumas vis¤
pripa¨£stamas iki §iol, o Govardhanos akmenys did¨i¤ bhakt¤ garbinami
lygiai taip, kaip garbinama K‚‰†os Dievyb¢ §ventyklose. Bhaktai renka
nuo Govardhanos kalvos ma¨as uolienos nuolau¨as ar akmenukus ir gar-
bina juos. Tai tolygu garbinti Dievyb¡. K‚‰†os pavidalas, kuris ¢m¢ valgy-
ti aukas, egzistavo atskirai, o Pats K‚‰†a kartu su V‚ndƒvanos gyventojais
lenk¢si Jam ir Govardhanos kalvai. Lenkdamasis mil¨ini§kam Savo Paties
pavidalui bei Govardhanos kalvai, K‚‰†a sak¢: ÀTik pa¨velkit, Govard-
hanos kalva £gavo mil¨ini§k! pavidal! ir i§rei§k¢ palankum!, priimdama
m"s¤ aukas.# K‚‰†a dar prid"r¢ susirinkusiems: ÀTas, kuris neseks Mano
pavyzd¨iu ir negarbins Govardhanos kalvos, neras laim¢s. Ant Govardha-
nos kalvos knib¨da daugyb¢ gyva$i¤, ir tie, kurie nepagerbs Govardhanos,
¨us nuo j¤ £kandim¤. Jei Govardhanos apylinki¤ ¨mon¢s nori, kad nuo j¤
karvi¤ ir nuo j¤ pa$i¤ nenusigr¡¨t¤ laim¢, tegarbina kalv! taip, kaip A§
nurod¨iau.#

Atlik¡ Govardhana-p"jos auk!, V‚ndƒvanos gyventojai £vykd¢ K‚‰†os,
Vasudevos s"naus, vali! ir gr£¨o £ namus.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti dvide§imt ketvirt"j£
ÀK‚‰†os% skyri¤, pavadint" ÀGovardhanos kalvos garbinimas%.
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DVIDE·IMT PENKTAS SKYRIUS

Niokojanti li!tis V‚ndƒvanoje

Kai Indra su¨inojo, kad K‚‰†a sustabd¢ V‚ndƒvanos piemen¤ rengiam!
aukojim!, jis labai supyko ir i§liejo savo pykt£ ant V‚ndƒvanos gyventoj¤
bei j¤ valdovo Nandos Mahƒrƒjos, nors puikiausiai ¨inojo, kad juos glo-
boja Patsai K‚‰†a. Indra Ä vis¤ debes¤ valdovas pasi§auk¢ sƒmvartakos
debes£. ·io debesies jis §aukiasi, kai reikia nusiaubti vis! kosmin£ pasaul£.
Jis £sak¢ sƒmvartakai l¢kti £ V‚ndƒvan! ir u¨tvindyti visas jos apylinkes.
Indra tarsi demonas man¢ es!s visagalis auk§"iausiasis asmuo. Kai demo-
nai £gyja daug gali¤, jie ima niekinti auk§"iausi!j£ valdov!, Dievo Asmen£.
Nors Indra buvo ir ne demonas, ta"iau jis ¢m¢ pernelyg did¨iuotis mate-
rialia savo galia ir met¢ i§§#k£ auk§"iausiam valdovui. Jis bent jau t!
akimirk! man¢ es!s toks galingas, kaip K‚‰†a. Indra tar¢: ÀKokie £¨#l#s
tie V‚ndƒvanos ¨mon¢s! Jie t¢ra mi§k¤ gyventojai, bet ¢m¢ taip did¨iuotis
savo draugu K‚‰†a, kuris v¢lgi t¢ra paprastas ¨mogus, kad i§dr£so mesti
i§§#k£ pusdieviams.$

ÀBhagavad-gŒtoje$ K‚‰†a pa¨ymi, kad pusdievi¤ garbintojai n¢ra labai
i§mintingi. Vis! d¢mes£, Ä teigia Jis, Ä reikia skirti K‚‰†os s!monei ir nie-
ko daugiau negarbinti. Istorija apie tai, kaip K‚‰†a supykd¢ Indr!, o po
to j£ nubaud¢, Vie§paties bhaktams akivaizd¨iai primena, kad tam, kuris
praktikuoja K‚‰†os s!mon¡, nebereikia garbinti joki¤ pusdievi¤, net jeigu
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kuris i§ j¤ ir pykt¤. K‚‰†a visada apgins Savo bhaktus, ir jie tur¢t¤ visi§kai
pasikliauti Jo malone.

Indra prakeik¢ V‚ndƒvanos gyventojus u¨ j¤ poelg£: ÀJ#s, V‚ndƒvanos
gyventojai, i§dr£s¡ mesti i§§#k£ pusdievi¤ vald¨iai, patirsite daug kan"i¤
savo materialiame gyvenime. J#s atsisak¢te atna§auti auk! pusdieviams,
tod¢l materiali¤ kan"i¤ vandenynas taps jums ne£veikiama kli#tis.$ Ir
prid#r¢: ÀPaklaus¡ plepaus berni#k§"io, vardu K‚‰†a, V‚ndƒvanos pieme-
nys paniekino mane, valdov!. Kas Jis Ä ka¨koks berni#k§tis, o jie klauso
Jo, Ä §tai kas mane labiausiai siutina.$ Ir jis £sak¢ sƒmvartakos debesiui
nuniokoti klestin"i! V‚ndƒvan!. ÀV‚ndƒvanos gyventojai, Ä sak¢ Indra, Ä
pernelyg did¨iuojasi materialiais turtais ir pernelyg pasikliauja ma¨uoju
savo draugu K‚‰†a. Jis Ä plepus vaik¢zas, kuris nieko nenutuokia, kas
vyksta kosmose, nors tariasi daug ¨in!s. Svarbiausias jiems K‚‰†a, ir u¨
tai reikia juos nubausti, tod¢l a§ £sakau sƒmvartakai u¨tvindyti V‚ndƒvan!
ir sunaikinti jos gyventojus kartu su j¤ karv¢mis.$

¶ia nurodoma, kad kaimo gyventoj¤ gerov¡ lemia karv¢s. J¤ netek¡,
¨mon¢s praranda visus savo turtus. Kai karalius Indra £sak¢ sƒmvartakai
ir j£ lydintiems debesims skrieti £ V‚ndƒvan!, jie i§sigando. Ta"iau kara-
lius Indra padr!sino juos: ÀL¢kite pirmi, o a§, audr¤ siausmo lydimas,
ant savo dramblio trauksiu jums i§ paskos. A§ panaudosiu vis! savo j¢g!
V‚ndƒvanos gyventojams nubausti.$

Indrai £sakius, vir§ V‚ndƒvanos susitelk¢ gr¢smingi debesys ir prapliupo
nereg¢to smarkumo li#tis. Be paliovos ¨aibavo ir griaud¢jo, siaut¢ smar-
kus v¢jas, o lietus pyl¢ kaip i§ kibiro. Jo "iurk§l¢s smigo it a§trios str¢l¢s.
Nei§senkan"iais vandens srautais debesys pama¨u u¨tvind¢ vis! V‚ndƒ-
vanos ¨em¡, ir jau nebesimat¢ nei auk§tum¤, nei sl¢ni¤. Pad¢tis dar¢si
gr¢sminga, ypa" gyvuliams. Li#t£ lyd¢jo smark#s v¢jai, ir visa, kas gyva,
V‚ndƒvanoje kent¢ bais¤ §alt£. Nesitik¢dami i§ nieko pagalbos, V‚ndƒvanos
gyventojai kreip¢si £ Govind!, pra§ydami prieglobs"io prie Jo lotoso p¢d¤.
Ypa" ¨emai lenk¢ galvas siaubingos li#ties nukamuotos karv¢s. Sl¢pda-
mos ver§elius po pilvais, jos prisiartino prie Auk§"iausiojo Dievo Asmens,
pra§ydamos prieglobs"io prie Jo lotoso p¢d¤. V‚ndƒvanos gyventojai ¢m¢
maldauti Vie§pat£ K‚‰†!: ÀBrangusis K‚‰†a, Ä kalb¢jo jie, Ä Tu visagalis
ir labai myli Savo bhaktus. Apginki mus nuo Indros r#styb¢s.$

I§klaus¡s j¤ maldas K‚‰†a suprato, kad tai Indra, nepagarbintas
aukomis ir negav¡s duokl¢s, siun"ia li#tis su didele kru§a bei stipriais
v¢jais, nors li#"i¤ metas dar ir neprasid¢jo. K‚‰†a ¨inojo, kad Indra
ty"ia rodo savo pykt£. Tod¢l paman¢ Sau: ÀTasai pusdievis, d¢damasis
auk§"iausiuoju, parod¢ did¨i! gali!, bet A§ pamokysiu j£, kaip Man ir
dera, kad ¨inot¤, jog pats jis nepaj¢gus tvarkyti visatos reikal¤. A§ Ä visa
ko Auk§"iausiasis Vie§pats ir sutramdysiu tu§"i! pasip#tim!, kur£ suk¢l¢
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jo galyb¢. Visi pusdieviai Ä Mano bhaktai, tod¢l jie netur¢t¤ pamir§ti,
kad vir§iausias esu A§. Ta"iau Indra vis d¢lto ¢m¢ did¨iuotis materia-
lia galybe ir gal¤ gale visai pa§¢lo. A§ turiu pad¢ti jam atsikratyti tu§"io
pasip#timo ir apginti Savo tyrus bhaktus V‚ndƒvanoje. Jie dabar visi§kai
priklauso nuo Mano malon¢s. A§ paimsiu juos Savo globon ir mistin¢m
galiom juos i§gelb¢siu.$

·itaip pagalvoj¡s, Vie§pats K‚‰†a viena ranka pak¢l¢ Govardhanos
kalv!, kaip kad vaikas pakelia nuo ¨em¢s gryb!. Pakeldamas Govardha-
nos kalv!, Jis aprei§k¢ dar vien! i§ transcendentini¤ Savo ¨aidim¤. Paskui
Vie§pats K‚‰†a kreip¢si £ bhaktus: ÀBrangieji broliai, brangus t¢ve, bran-
g#s V‚ndƒvanos gyventojai, sl¢pkit¢s po Govardhanos kalvos sk¢"iu, kur£
§tai pak¢liau Ä "ia j#s b#site saug#s. Teneg!sdina j#s¤ §i kalva, nebijoki-
te Ä Mano ranka j! i§laikys. Jus i§kankino smarkios li#tys ir v¢jai, tod¢l A§
pak¢liau §i! kalv!, kuri saugos jus tarsi did¨iulis sk¢tis. Manau, dabar baig-
sis j#s¤ vargai. Tegu jums ir j#s¤ gyvuliams po tuo sk¢"iu b#na gera.$ Vie§-
paties K‚‰†os paraginti, V‚ndƒvanos gyventojai su¢jo po did¨iule kalva ir
i§sigelb¢jo kartu su savo turtu bei gyvuliais.

V‚ndƒvanos gyventojai ir j¤ gyvuliai, nejusdami nei alkio, nei tro§kulio,
nei kit¤ varg¤, i§buvo pasisl¢p¡ po kalva vis! savait¡. Netik¢dami savo
akimis jie ¨i#r¢jo, kaip K‚‰†a laiko kalv! ma¨uoju kair¢s rankos pir§te-
liu. %sitikin¡s nepaprasta K‚‰†os mistine j¢ga, dangaus valdovas Indra liko
it perk#no trenktas, o jo ry¨tas pal#¨o. Jis nedelsdamas su§auk¢ visus
debesis ir £sak¢ jiems trauktis. Kai dangus i§sigiedrijo ir v¢l nu§vito saul¢,
v¢jo siausmas nu§"iuvo. Tuo metu K‚‰†a, Auk§"iausiasis Dievo Asmuo,
dabar i§gars¢j¡s ir kaip Àtas, kuris laik¢ pak¢l¡s Govardhanos kalv!$, tar¢:
ÀBrang#s piemenys, audra jau baig¢si, ir j#s kartu su ¨monomis, vaikais,
karv¢mis bei savo turtu galite gr£¨ti namo. Potvynis atsl#go ir i§siliejusios
up¢s gr£¨o £ savo vagas.$

Vyrai sukrov¢ savo mant! £ ve¨imus ir gindami karves i§ l¢to i§¢jo i§ po
kalvos. Kai po Govardhanos kalva nieko nebeliko, Vie§pats K‚‰†a labai
palengva nuleido j! lygiai £ t! pa"i! viet!, kurioje ji st#ksojo anks"iau.
Kai kalva v¢l atsid#r¢ savo vietoje, V‚ndƒvanos gyventojai apspito K‚‰†!
ir neapsakomo d¨iaugsmo apimti puol¢ J£ gl¢bes"iuoti. Gop¢s, kurios,
¨inoma, irgi labai myl¢jo K‚‰†!, pagird¢ J£ jogurtu, sumi§usiu su a§aromis,
ir apipyl¢ palaiminimais. Motina Ya&odƒ, motina Rohi†Œ, Nanda ir Balarƒ-
ma Ä stipriausias i§ stipriausi¤j¤ vienas po kito gl¢bes"iavo K‚‰†! ir meil¢s,
kurios nepaj¢g¢ sulaikyti, pagauti vis laimino ir laimino J£. Danguje susi-
rink¡ £vairi¤ planet¤ sistem¤ Ä Siddhalokos, Gandharvalokos bei Cƒra-
†alokos pusdieviai irgi labai d¨iaug¢si. Jie b¢r¢ g¢les, kurios tarsi li#tis
krito £ ¨em¡, p#t¢ kriaukles, mu§¢ b#gnus, o Gandharvalokos gyvento-
jai, pakilaus dievobaimingumo pagauti ir nor¢dami nud¨iuginti Vie§pat£,
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¢m¢ groti tanb#rais. Po §io £vykio Auk§"iausiasis Dievo Asmuo, supamas
brangi¤ Savo bi"iuli¤ ir gyvuli¤, gr£¨o £ namus. Gop¢s kaip visada giliausi¤
jausm¤ pagautos i§ visos §irdies ¢m¢ dainuoti apie §lovingus Vie§paties
K‚‰†os ¨aidimus.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti dvide§imt penkt!j£
ÀK‚‰†os" skyri¤, pavadint! ÀNiokojanti li#tis V‚ndƒvanoje".
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DVIDE·IMT ·E·TAS SKYRIUS

Nuostabusis K‚‰†a

Nenutuokdami, kaip sunku pa¨inti K‚‰†!, Auk§"iausi!j£ Dievo Asmen£,
ir nesuvokdami nepaprastos Jo dvasios didyb¢s, atvira§ird¨iai V‚ndƒvanos
piemenukai ir vyresnieji piemenys kalb¢jo apie nuostabius K‚‰†os darbus,
kuri¤ nenuveiks joks ¨mogus.

Vienas j¤ tar¢: ÀBrangieji bi"iuliai, i§ kur V‚ndƒvanoje tarp m#s¤ toks
nepaprastas berniukas? Tai, k! Jis daro, i§ ties¤ stebuklinga! Tai ne£ti-
k¢tina. Tik pagalvokite Ä Jam viso labo septyneri metai! Kaip Jis gal¢jo
viena ranka pakelti Govardhanos kalv! ir laikyti j! i§k¢l¡s tarsi dramb-
li¤ karalius lotoso ¨ied!? Drambliui pakelti lotoso ¨ied! Ä vieni juokai.
Taip ir K‚‰†a be jokio vargo pak¢l¢ Govardhanos kalv!. K#dikyst¢je, dar
dorai neprareg¢j¡s, K‚‰†a u¨mu§¢ baisi! demon¡ P#tan!. Jis ¨indo kr#t£
ir kartu su pienu i§"iulp¢ jos gyvyb¢s or!. Jis nu¨ud¢ demon¡ P#tan!
taip, kaip ¨udo gyvas b#tybes am¨inasis laikas at¢jus mirties momentui.
Kart!, vos trij¤ m¢nesi¤ am¨iaus, K‚‰†a miegojo po rankiniu ve¨im¢liu.
Jis i§alko ir, i§tro§k¡s motinos pieno, ¢m¢ verkti spardydamasis kojyt¢-
mis. Nuo Jo spyrio ve¨im¢lis subiro £ §ipulius. K‚‰†ai tebuvo metukai, kai
J£ auk§tai £ dang¤ nusine§¢ viesulu pasivert¡s demonas T‚†ƒvarta. Ta"iau
ma¨ylis pakibo ant demono kaklo, ir demonas nei§laik¡s krito ¨em¢n ir
u¨simu§¢. Syk£ Jo motina, supykusi, kad Jis vagia sviest!, priri§o K‚‰†!

165



prie medin¢s piestos, kuri! vaikas nuvilko prie dviej¤ yamala-arjunos
med¨i¤ ir juos i§vert¢. Kit! kart!, kai mi§ke su vyresniuoju broliu Bala-
rƒma Jis gan¢ ver§elius, atsidangino demonas Bakƒsura, ir K‚‰†a, grieb¡s
j£ u¨ snapo, perpl¢§¢ pusiau. Kai demonas, vardu Vatsƒsura, £simai§¡s £
K‚‰†os ganom¤ ver§eli¤ band! ketino J£ nu¨udyti, K‚‰†a tuoj pat pasteb¢-
jo £sibrov¢l£ ir nudob¡s u¨met¢ ant med¨io. Kai K‚‰†a su broliu Balarƒma
£¨eng¢ £ Tƒlavanos mi§k!, Juos u¨puol¢ asilu pasivert¡s demonas Dhenu-
kƒsura, bet Balarƒma "iupo j£ u¨ u¨pakalini¤ koj¤, svied¢ £ palmes ir tas
nusigalavo. Demono Dhenukƒsuros u¨nugary stov¢jo did¨iausias b#rys
demon¤, pasivertusi¤ asilais, ta"iau ir jiems teko atsisveikinti su gyvybe.
Nuo tada £ Tƒlavanos mi§k! v¢l nebijo eiti ir V‚ndƒvanos gyventojai, ir
¨v¢rys. Balarƒmos rankomis K‚‰†a nudob¢ ir Pralambƒsur!, £simai§ius£ £
K‚‰†os draug¤ piemenuk¤ b#r£. Paskui K‚‰†a i§gelb¢jo Savo draugus ir
karves nuo pa§¢lusio mi§ko gaisro ir nubaud¢ Yamunos u¨ut¢kyje apsi-
gyvenus£ slibin! Kƒliy!, priversdamas j£ palikti Yamunos pakrant¡. ·itaip
Jis i§val¢ u¨nuodytus up¢s vandenis.$

Kitas Nandos Mahƒrƒjos draugas parei§k¢: ÀBrangusis Nanda, mes
nesuprantame, kod¢l tavo s#nus K‚‰†a mums toks mielas. Netgi nor¢dami
mes negalime Jo pamir§ti. Kod¢l atsiranda §is savaimingas prierai§umas?
·tai pagalvok, kokie stebuklai! Vaikui vos septyneri metai, o Jis lengviau-
siai pakelia did¨iul¡ Govardhanos kalv!! Nanda Mahƒrƒja, mus kankina
abejon¢s: ar kartais tavo s#nus K‚‰†a ne pusdievis? Jis tikrai nepaprastas
berniukas. Galb#t Jis Ä Auk§"iausiasis Dievo Asmuo?$

I§gird¡s §ias V‚ndƒvanos piemen¤ liaupses, karalius Nanda atsak¢:
ÀBrangieji draugai, a§ tegaliu pakartoti Gargamunio ¨od¨ius, kurie i§sklai-
dys j#s¤ abejones. Atlikdamas vardo suteikimo s#nui apeigas, jis pasak¢,
kad §is berniukas nu¨engia £ ¨em¡ £vairiomis epochomis ir kaskart vis
kitokio gymio. Dabar, V‚ndƒvanoje, Jis nu¨eng¢ tamsiaodis, vardu K‚‰†a.
Prie§ tai Jis buvo gim¡s baltas, paskui Ä raudonas, o dar v¢liau Ä gelto-
nas. Jis dar sak¢, kad berniukas buvo Vasudevos s#nus ir kad visi, kurie
¨ino apie Jo ankstesn£j£ gimim!, vadina J£ Vƒsudeva. Jis teig¢, kad mano
s#nus turi daugyb¡ visokiausi¤ vard¤, atspindin"i¤ £vairias Jo ypatybes bei
darbus. Gargƒcƒrya mane patikino, kad §is berniukas §eimai atne§ visoke-
riop! g¢r£, o visiems V‚ndƒvanos piemenims bei karv¢ms Ä transcenden-
tin¡ palaim!. Nors m#s¤ laukia nema¨ai sunkum¤, §io berniuko malone
lengvai juos £veiksime. Gargƒcƒrya dar papasakojo, kad anks"iau Jis i§gel-
b¢jo i§klydus£ i§ doros kelio pasaul£ ir apgyn¢ doruosius nuo nedor¢li¤. Be
to, jis sak¢, kad laimingi bus tie, kurie pamils berniuk!, vardu K‚‰†a, Ä
jie niekada nepra¨us ir j¤ ne£veiks joks prie§as. Apskritai kalbant, Jis
toks pat, kaip Vie§pats Vi‰†u, kuris visada gina pusdievius, tad demonai
ir negali j¤ £veikti. Baigdamas Gargƒcƒrya pasak¢, kad mano vaikas i§au-
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g¡s Savo transcendentiniu gro¨iu, ypatyb¢mis, darbais, £taka ir didybe bus
kaip Vi‰†u, tod¢l m#s¤ netur¢t¤ labai stebinti nepaprasti Jo darbai. Taip
man pasak¡s, Gargƒcƒrya i§keliavo namo, ir nuo tos dienos mes nuolatos
stebime nepaprastus K‚‰†os darbus. Jeigu tik¢tume Gargƒcƒrya, Jis tur¢t¤
b#ti Patsai Nƒrƒya†a arba visi§ka Nƒrƒya†os dalis.$

D¢mesingai i§klaus¡ Nand! Mahƒrƒj!, kuris perteik¢ Gargƒcƒryos
¨od¨ius, piemenys dar labiau suvok¢, kokie nuostab#s K‚‰†os darbai,
nud¨iugo ir buvo labai patenkinti. Jie ¢m¢ §lovinti Nand! Mahƒrƒj!, kuris
i§sklaid¢ gaubus£ K‚‰†! netikrum!. Piemenys sak¢: ÀTesaugo mus K‚‰†a,
geriausias, gra¨iausias ir gailestingiausias. Kai r#staujantis Indra siunt¢
li#tis, didel¡ kru§! ir bais¤ v¢j!, K‚‰†a tuoj pat m#s¤ pasigail¢jo. Jis
pak¢l¢ nuo ¨em¢s Govardhanos kalv!, kaip vaikas pakelia gryb!, ir i§gel-
b¢jo mus, m#s¤ §eimas, karves ir vis! m#s¤ turt!. Koks vis d¢lto tai buvo
stebuklas. Tegul Jis nepaliauja maloningai ¨velgti £ mus ir m#s¤ karves.
Gyvenkime ramyb¢je, saugomi nuostabiojo K‚‰†os.$

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti dvide§imt §e§t!j£
ÀK‚‰†os" skyri¤, pavadint! ÀNuostabusis K‚‰†a".
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DVIDE·IMT SEPTINTAS SKYRIUS

Dangaus valdovo
Indros maldos

Po to, kai pak¢l¡s Govardhanos kalv! K‚‰†a i§gelb¢jo V‚ndƒvanos gyven-
tojus nuo Indros r"styb¢s, Jam apsirei§k¢ surabhi karv¢ i§ Goloka
V‚ndƒvanos ir valdovas Indra i§ dangaus planetos. Dangaus valdovas
Indra suprato, jog nusikalto K‚‰†ai, ir palik¡s savo nuo§ali! viet! tyliai
prisiartino prie K‚‰†os. Indra nuolankiai puol¢ prie K‚‰†os lotoso p¢d¤,
nors jo kar"na ir §viet¢ tarsi saul¢. Indra ¨inojo apie K‚‰†os didyb¡, nes
K‚‰†a yra Indros valdovas, ta#iau jis niekaip negal¢jo patik¢ti, kad K‚‰†a
nusileido £ ¨em¡ ir gyvena V‚ndƒvanoje tarp piemen¤. Kai K‚‰†a met¢
i§§"k£ Indros galybei, §isai supyko, nes man¢, kad visatoje yra vir§iausias
ir galingiausias. Ta#iau tolimesni £vykiai i§sklaid¢ tu§#i! jo pasip"tim!.
Suvok¡s savo priklausomyb¡ nuo K‚‰†os, jis at¢jo pas K‚‰†! suglaud¡s
delnus ir kreip¢si £ J£ malda:

ÀBrangusis Vie§patie, Ä kalb¢jo Indra, Ä tu§tyb¢s pagautas a§ jau#iausi
£¨eistas, kai Tu neleidai piemenims atna§auti Indra-yaj$os ir Patsai £sigei-
dei §ioms apeigoms paruo§tos aukos. Ne£vertin¡s Tavo didyb¢s, a§ maniau,
kad Tu nori pasisavinti mano dal£, sakydamas, jog §i auka skirta Govard-
hanai. Dabar Tavo malone a§ suprantu, kad esi Auk§#iausiasis Vie§pats,
Dievo Asmuo, ir kad Tu pranoksti visas materialias ypatybes. Tavo pad¢tis
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transcendentin¢ ir vadinasi vi!uddha-sattvam. Tu Ä auk§#iau materialios
doryb¢s gu†os, ir materialiosios ypatyb¢s transcendentin¢s Tavo buvein¢s
neveikia. Tavo vardas, §lov¢, pavidalas, savyb¢s bei ¨aidimai Ä auk§#iau
materialios gamtos, ir trys materialios gu†os j¤ nepasiekia. Tavo buvei-
n¡ tepasieks tie, kurie pasirenka asketizmo ir susilaikymo keli! ir kuri¤
visi§kai neveikia materiali¤j¤ ypatybi¤ Ä aistros ir nei§manymo antpuoliai.
Klysta tasai, kuris mano, kad at¢jus£ £ §£ pasaul£ Tave ima veikti materia-
lios gamtos gu†os. Materiali¤j¤ gu†¤ tinklas Tav¡s nepalies ir netgi §iame
pasaulyje b"damas Tu, be abejo, su jomis neturi nieko bendra. Materialios
gamtos d¢sniai Tavo ·viesyb¢s nes!lygoja.

Brangus Vie§patie, Tu Ä pirmapradis kosminio pasaulio t¢vas, Tu Ä
vyriausias jo dvasinis mokytojas ir visa ko savininkas. Am¨inojo laiko
pavidalu Tu tobulai baudi nusikaltusius. Materialiame pasaulyje yra daug
toki¤ kvaili¤, kaip a§, kurie mano es! Auk§#iausiasis Vie§pats arba pasau-
lio ramstis. Ta#iau Tu esi toks maloningas, kad nebaudi j¤ u¨ £¨eidimus,
o randi b"d¤, kaip pa¨aboti tu§#i! pasip"tim!, ir jie supranta, kad niekas
kitas, o tik Tu esi Auk§#iausiasis Dievo Asmuo.

Brangus Vie§patie, Tu Ä t¢v¤ t¢vas, vyriausias dvasinis mokytojas ir
auk§#iausias valdovas, tod¢l turi teis¡ bausti visas gyv!sias b"tybes, kai
jos netinkamai elgiasi. T¢vas, dvasinis mokytojas ir did¨iausius vald¨ios
£galiojimus turintis jos atstovas savo s"nums, mokiniams bei pilie#iams
visada linki gero, tod¢l turi teis¡ juos bausti. Panor¢j¡s Tu apsirei§ki
¨em¢je £vairiais am¨inaisiais Savo pavidalais, ne§damas visiems g¢r£. Tu
ateini Savo buvimu pa§lovinti ¸em¢s planet!, bet svarbiausias Tavo tiks-
las Ä nubausti tuos, kurie skelbiasi Dievu. Materialiajame pasaulyje tarp
£vairi¤ gyv¤j¤ esybi¤ nuolatos vyksta kova d¢l pirmenyb¢s ir nei§man¢liai,
kurie pralaimi, pradeda skelbtis Dievu Ä Auk§#iausi!ja Asmenybe. ·iame
pasaulyje daug toki¤ kvaili¤, kaip a§, ta#iau ilgainiui, atsitok¢j¡, jie nusi-
lenkia Tau ir v¢l eina teisingu keliu, tarnaudami Tau. ·tai kod¢l Tu baudi
tuos, kurie Tau pavydi.

Brangusis Vie§patie, ne¨inodamas, koks Tu be galo galingas, a§ tu§-
#iai did¨iavausi savo materialiais turtais ir labai nusikaltau Tavo lotoso
p¢doms. B"k maloningas ir atleisk man, Vie§patie, nes esu paskuti-
nis kvailys. Palaimink mane, kad taip neprotingai daugiau nesielg#iau.
Jeigu Tu, Vie§patie, manytumei, kad a§ labai nusikaltau ir nesu vertas
atleidimo, tada man telieka viltis, jog atsi¨velgsi £ tai, kad esu am¨inas
Tavo tarnas. Tu apsirei§ki §iame pasaulyje, kad apgintumei am¨inus Savo
tarnus ir sunaikintumei demonus, sukaupusius pernelyg dideles karines
galias, kurios sunkia na§ta ima sl¢gti ¨em¢s pe#ius. B"k maloningas ir
atleisk man, nes esu am¨inas Tavo tarnas.

Brangusis Vie§patie, Tu Auk§#iausiasis Dievo Asmuo. Su gilia pagarba
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lenkiuosi Tau, nes esi Auk§#iausioji Asmenyb¢ ir Supersiela. Tu Ä Vasu-
devos s"nus ir Auk§#iausiasis Vie§pats K‚‰†a, vis¤ tyr¤ bhakt¤ valdovas.
A§ puolu ant ¨em¢s, reik§damas Tau pagarb!. Tu £asmenini tobuliausi!
i§mint£. Tu apsirei§ki ten, kur nori, bet kuriuo i§ am¨in¤j¤ Savo pavidal¤.
Tu Ä visos k"rinijos pagrindas ir vis¤ gyv¤j¤ b"tybi¤ Auk§#iausioji Siela.
Per savo nei§manym! a§ sutrikd¨iau V‚ndƒvanos ramyb¡, si¤sdamas li"tis
ir smarki! kru§!. ·itaip pasielgti mane paskatino £nir§is, kuris sukilo,
kai Tu nutraukei man skirt! aukojim!. Ta#iau Tu toks geras man, bran-
gus Vie§patie, kad Savo malone galutinai pakirtai mano tu§#i! puikyb¡.
Tod¢l pra§au prieglobs#io prie Tavo lotoso p¢d¤. Brangus Vie§patie,
Tu Ä ne tiktai auk§#iausias valdovas, bet ir vis¤ gyv¤j¤ b"tybi¤ dvasinis
mokytojas.%

Indros pa§lovintas, Vie§pats K‚‰†a, Auk§#iausiasis Dievo Asmuo,
gra¨iai nusi§ypsojo ir tar¢: ÀBrangusis Indra, A§ tod¢l ir nutraukiau
atna§avim!, kad nor¢jau apreik§ti tau Savo neprie¨astin¡ malon¡ ir
priminti, jog A§ Ä am¨inas tavo Vie§pats. A§ ne tik tavo, bet ir vis¤ kit¤
pusdievi¤ valdovas. Visad atsimink, kad materialius turtus valdai Mano
malone. Te visi atmena, kad A§ Ä Auk§#iausiasis Vie§pats. Kiekvienam A§
galiu suteikti Savo malon¡ arba nubausti, nes n¢ra auk§tesnio u¨ Mane.
Matydamas, kad kas nors keliasi £ puikyb¡, A§ atimu i§ jo visus turtus,
tuo pareik§damas jam neprie¨astin¡ Savo malon¡.%

Beje, K‚‰†a kartais tod¢l ir atima ¨mogui turtus, kad jam b"t¤ lengviau
atsiduoti K‚‰†ai. Tai ypatinga Vie§paties malon¢. Kartais labai turtin-
gas ¨mogus su atsidavimu tarnaudamas Vie§pa#iui tampa vargeta. Ta#iau
nereikia manyti, jog jis nuskurdo tod¢l, kad garbino Auk§#iausi!j£ Vie§pa-
t£. Tikroji tyro bhakto nuskurdimo prie¨astis yra ypatinga K‚‰†os malon¢:
kai tyras bhaktas neju#ia, pamet¡s galv!, panori vie§patauti materialioje
gamtoje, K‚‰†a parodo jam ypating! malon¡, atimdamas visus materialius
turtus, ir bhaktas pagaliau visi§kai atsiduoda Auk§#iausiajam Vie§pa#iui.

Pamok¡s Indr!, Vie§pats K‚‰†a papra§¢ j£ gr£¨ti £ savo dangaus planet¤
vie§patij! ir niekad neu¨mir§ti, kad jis n¢ra auk§#iausiasis ir visada
tur¢t¤ paklusti Auk§#iausiajam Dievo Asmeniui. Vie§pats patar¢ jam likti
dangaus valdovu, ta#iau paragino saugotis tu§#io pasip"timo.

Po to K‚‰†ai nusilenk¢ ir ¢m¢ J£ garbinti transcendentin¢ karv¢ surabhi,
kuri, kaip ir Indra, atkeliavo susitikti su K‚‰†a. Surabhi su malda kreip¢si
£ Vie§pat£: ÀBrangusis Vie§patie K‚‰†a, Tu esi galingiausias i§ vis¤ yog¤
mistik¤, nes Tu Ä visatos siela. I§ Tav¡s vieno atsiranda kosminis pasau-
lis. Ir nors Indra labai steng¢si pra¨udyti mano palikuonis Ä V‚ndƒvanos
karves, Tu jas globojai ir i§saugojai j¤ gyvybes. Nieko kito mes nelaiko-
me Auk§#iausiuoju ir neie§kome kit¤ diev¤ ar pusdievi¤ globos. Tod¢l
Tu esi m"s¤ Indra, Tu Ä viso kosminio pasaulio t¢v¤ t¢vas, Tu Ä karvi¤,
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brƒhma†¤, pusdievi¤ ir vis¤ tyr¤ Tavo ·viesyb¢s bhakt¤ glob¢jas, ir tik
Tavo malone jie tobul¢ja. O visatos Auk§#iausioji Siela, leiski nuplauti
Tave m"s¤ pienu, nes Tu esi m"s¤ Indra. O Vie§patie, Tu apsirei§ki, kad
palengvintumei nedor¤ darb¤ na§t!, kuri u¨gul¢ ¨em¡.%

Karv¢s surabhi savo pienu nupraus¢ K‚‰†!, o ne§iojantis Indr! dramblys
i§maud¢ dangaus valdov! dangi§kosios Gangos vandeniu i§ savo straublio.
Po to dangaus valdovas Indra kartu su karv¢mis surabhi, kitais pusdieviais
bei j¤ motinomis pagarbino Vie§pat£ K‚‰†!, i§maudydami J£ Gangos van-
deniu ir karvi¤ surabhi pienu. Govinda, Vie§pats K‚‰†a, buvo labai paten-
kintas jais. Auk§tesni¤j¤ planet¤ Ä Gandharvalokos, Vidyƒdharalokos,
Siddhalokos ir Cƒra†alokos gyventojai visi drauge ¢m¢ §lovinti Vie§pat£,
giedodami §vent! Jo vard!. J¤ ¨monos bei rojaus planet¤ mergel¢s prad¢jo
linksmai §okti ir be paliovos berti i§ dangaus g¢les, suteikdamos Vie§pa-
#iui daug d¨iaugsmo. Ta proga, kad viskas taip gerai ir laimingai pasibai-
g¢, karv¢s u¨liejo ¨em¡ savo pienu. Pasruvo upi¤ vandenys, gaivindami
med¨ius, kuri¤ §akos linko £vairiausi¤ spalv¤ ir skoni¤ vaisiais bei ¨ie-
dais. Nuo med¨i¤ varv¢jo medus. Kalvose ir kalnuose suve§¢jo vertingos
gydomosios ¨ol¢s, gal¢jai rasti daug brangi¤j¤ akmen¤. Pyk#io kamuoja-
mi ¨emesnieji gyviai prarado £gimt! pykt£. Visi §ie nuostab"s dalykai vyko
tod¢l, kad ¨em¢je buvo K‚‰†a.

Patenkintas karaliumi Indra, K‚‰†a Ä V‚ndƒvanos karvi¤ Vie§pats,
garsus Govindos vardu, leido jam gr£¨ti £ dangaus karalyst¡. Indr! apsupo
b"riai pusdievi¤, ir visi kartu jie nuskriejo kosmine erdve. Nepaprastas
£vykis, apie kur£ #ia buvo papasakota, Ä ry§kus pavyzdys, parodantis, kiek
g¢rio K‚‰†os s!mon¢ atne§a pasauliui. ¸emesnieji padarai Ä net ir tie
pamir§ta savo pykt£ ir £gauna kilnias pusdievi¤ ypatybes.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti dvide§imt septint"j£
ÀK‚‰†os# skyri¤, pavadint" ÀDangaus valdovo Indros maldos#.
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DVIDE·IMT A·TUNTAS SKYRIUS

Kaip Nanda Mahƒrƒja
buvo i§gelb¢tas i§

Varu†os nag¤

Govardhanos apeigos vyko per jaunat£. Po to septynias dienas pliaup¢
li!tys ir pliek¢ kru§a, kurias siunt¢ valdovas Indra. Praslinko dar devy-
nios m¢nulio pilnaties dienos, o de§imt"j" valdovas Indra pagarbino Vie§-
pat£ K‚‰†", ir tuo viskas s¢kmingai pasibaig¢. Vienuolikt"j" piln¢jan#io
m¢nulio dien" buvo Ekƒda$is. Nanda Mahƒrƒja vis" dien" pasninkavo, o
ankstyv" Dvƒda$£ (kita diena po Ekƒda$io) ryt" nu¢jo i§simaudyti Yamu-
nos up¢je. Giliai £brid¡s £ vanden£, jis tuoj pat buvo su#iuptas Varu†ade-
vos tarn¤. Jie atved¢ Nand" Mahƒrƒj" pas pusdiev£ Varu†", kaltindami
j£ maud¨iusis up¢je netinkamu laiku. Pagal astronominius skai#iavimus,
metas, kada jis maud¢si, laikomas demoni§ku. Nanda Mahƒrƒja ketino
maudytis Yamunoje anksti ryt", dar nepatek¢jus saulei, ta#iau at¢jo §iek
tiek per anksti ir i§simaud¢ nepalankiu momentu. Tod¢l ir buvo sulaikytas.

Kai Varu†os tarnai nusived¢ Nand" Mahƒrƒj", jo palydovai ¢m¢ §auk-
tis K‚‰†os ir Balarƒmos. K‚‰†a ir Balarƒma i§kart suprato, kad Nand"
Mahƒrƒj" sulaik¢ Varu†a, ir patrauk¢ £ Varu†os buvein¡, nes buvo £siparei-
goj¡ visus gelb¢ti. V‚ndƒvanos gyventojai, tyri Vie§paties bhaktai, kuri¤
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vienintelis prieglobstis Ä Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, §auk¢si Jo pagal-
bos tarsi vaikai, kuriems vieninteliai gyn¢jai Ä j¤ t¢vai. Pusdievis Varu†a
pri¢m¢ Vie§pat£ K‚‰†" ir Balarƒm" labai pagarbiai ir tar¢: ÀBrangusis
Vie§patie, nuo tos akimirkos, kai Tu pasirodei, mano, pusdievio Varu-
†os, gyvenim" galima laikyti s¢kmingu. Nors man priklauso visi vandens
turtai, a§ ¨inau, kad ne jie lemia gyvenimo s¢km¡. Dabar ¨velgiu £ Tave ir
galiu pasakyti, kad nuo §ios akimirkos mano gyvenimas tapo s¢kmingas,
nes pama#ius Tave man daugiau nebeteks gimti materialiame k!ne. Tod¢l
su pagarba lenkiuosi Tau, o Vie§patie, Auk§#iausioji Dievo Asmenybe,
Auk§#iausiasis Brahmane ir visa ko Supersiela. Tu Ä tobuliausia transcen-
dentin¢ asmenyb¢, ir materiali gamta Tav¡s neveikia. Labai apgailestauju,
kad kvaili tarnai, nei§manantys, kas dera ir kas nedera, per klaid" sulaik¢
Tavo t¢v" Nand" Mahƒrƒj". Pra§au atleisti u¨ mano tarn¤ padaryt" £¨eidi-
m". A§ manau, kad Tu Pats taip sumanei, kad gal¢tumei apsilankyti pas
mane ir suteikti man malon¡. Brangusis Vie§patie K‚‰†a, Govinda, b!ki
man maloningas. ·tai Tavo t¢vas. Jis gali eiti su Tavimi.%

Taip Vie§pats K‚‰†a, Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, i§gelb¢jo Savo t¢v"
ir, visiems d¨i!gaujant, atved¢ j£ pas draugus. Nanda Mahƒrƒja labai ste-
b¢josi, kad toks turtingas pusdievis parod¢ K‚‰†ai did¨iausi" pagarb".
Vis dar negal¢damas atsipeik¢ti, Nanda ¢m¢ pasakoti apie §£ nutikim"
draugams bei gimin¢ms.

Ir nors K‚‰†a rod¢ did¨ius stebuklus, Nanda Mahƒrƒja ir motina Ya$odƒ
vis tiek nelaik¢ Jo Auk§#iausiuoju Dievo Asmeniu. Jiems Jis tebuvo myli-
mas J¤ vaikas. Taigi Nandai Mahƒrƒjai net £ galv" neat¢jo, kad Varu†a
garbina K‚‰†" tod¢l, kad Jis yra Auk§#iausiasis Dievo Asmuo. Prie§ingai,
jis man¢, jog K‚‰†a toks nuostabus vaikas, kad net pats Varu†a J£ pager-
b¢. Nandos Mahƒrƒjos draugai piemenys panoro su¨inoti, ar K‚‰†a i§
ties¤ yra Auk§#iausioji Asmenyb¢ ir ar tik nesiruo§ia Jis dovanoti jiems
i§laisvinim". Kol jie tai svarst¢, K‚‰†a perprato j¤ mintis ir, nor¢damas
patvirtinti, kad jie tikrai sugr£§ £ dvasin¡ karalyst¡, aprei§k¢ jiems dvasi-
n£ dang¤. ¸mon¢s, gyvenantys materialiame pasaulyje, paprastai sunkiai
dirba ir net nenutuokia, kad yra ir kita karalyst¢, kitas dangus, vadi-
namas dvasiniu dangumi, kuriame gyvenimas am¨inas, kupinas palaimos
bei ¨inojimo. ÀBhagavad-gŒtoje% pasakyta: kas gr£¨ta £ dvasin£ dang¤, tas
daugiau niekada nepateks £ material¤ mirties bei kan#i¤ pasaul£.

K‚‰†a, Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, labai nori, kad s"lygotos sielos
su¨inot¤ apie dvasin£ dang¤, kuris plyti toli toli nuo §io materia-
laus dangaus, anapus daugyb¢s visumin¢s materialios galios sukurt¤
visat¤. ¸inoma, K‚‰†a labai maloningas visoms s"lygotoms sieloms,
ta#iau, kaip teigiama ÀBhagavad-gŒtoje%, Savo bhaktams Jis ypa# palan-
kus. I§gird¡s, kas jiems r!pi, K‚‰†a tuoj pat pagalvojo, kad Jo bhak-
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tos V‚ndƒvanoje tur¢t¤ su¨inoti apie dvasin£ dang¤ ir jame plaukan#ias
Vaiku†‡hos planetas. Visos materialaus pasaulio s"lygotos sielos klaid¨ioja
nei§manymo patamsiuose. O tai rei§kia, kad b!t£ jos suvokia tik k!ni§kai.

Visiems mums atrodo, kad materialus pasaulis yra m!s¤ namai. Taip
suvokdami gyvenim", kitaip sakant, apimti nei§manymo ir £sik!nij¡ skir-
tingais pavidalais mes ir veikiame. Veikla, kuri" atlieka visi k!nai, vadinasi
karma. Tai veikla siekiant naudos. K!ni§ka b!ties samprata visas s"lygo-
tas sielas ver#ia veikti pagal tai, kokios r!§ies k!n" jos turi. Veikdamos
jos kuria sau kit" s"lygot" gyvenim". Gerai nei§manydamos apie dvasi-
n£ pasaul£, jos da¨niausiai neu¨siima dvasine veikla, kuri vadinasi bhakti-
yoga. O tie, kurie s¢kmingai praktikuoja bhakti-yog!, palik¡ savo dabartin£
k!n" eina tiesiai £ dvasin£ pasaul£ Ä Vaiku†‡hos planetas. Visi V‚ndƒva-
nos gyventojai Ä tyri bhaktai. Palik¡ k!nus, jie patenka net ne £ Vaiku†‡-
halokas, o tiesiai £ K‚‰†alok". Neabejotina, kad nuolat praktikuojan#ios
K‚‰†os s"mon¡ ir su brand¨iu, tyru atsidavimu tarnaujan#ios K‚‰†ai asme-
nyb¢s gauna prog" po mirties susitikti su Juo materialaus pasaulio visa-
tose. K‚‰†os ¨aidimai vyksta nuolat Ä jei ne §ioje, tai kitoje visatoje.
Kaip saul¢ nuolat §vie#ia kurioje nors §ios planetos vietoje, taip nenut-
r!ksta ir k‚‰†a-lŒlƒ, arba transcendentinis K‚‰†os apsirei§kimas bei ¨ai-
dimai. Jie vyksta arba m!s¤, arba kitoje visatoje. Brand", arba visi§k"
K‚‰†os s"mon¡, £gij¡ bhaktai i§syk eina £ t" visat", kurioje apsireik§ K‚‰†a.
¶ia bhaktai turi progos pirm" kart" asmeni§kai ir tiesiogiai bendrauti
su K‚‰†a. Ta#iau bhaktai, kaip matome i§ K‚‰†os v‚ndƒvana-lŒlos m!s¤
planetoje, mokosi ir toliau. Taigi K‚‰†a V‚ndƒvanos gyventojams parod¢
Vaiku†‡hos planetas, kad jie ¨inot¤, kas j¤ laukia.

K‚‰†a jiems aprei§k¢ am¨in"j£ dvasin£ dang¤, visad esant£, berib£ ir
kupin" ¨inojimo. Materialiame pasaulyje egzistuoja £vairios skirtingo pa¨i-
nimo lygio formos. Pavyzd¨iui, gyvoji b!tyb¢ vaiko k!ne ¨ino ma¨iau negu
suaugusio. Skirting¤ r!§i¤ gyvosios b!tyb¢s Ä vandens gyviai, med¨iai ir
kiti augalai, ropliai, vabzd¨iai, pauk§#iai, ¨v¢rys, civilizuoti ¨mon¢s ir bar-
barai Ä nevienodo lygio. ¸mogaus gyvyb¢s form" pranokstan#i¤ pusdievi¤,
kurie gyvena Cƒra†alokoje, Siddhalokoje ir pa#ioje Brahmalokoje, Vie§-
paties Brahmos buvein¢je, pa¨inimo lygis irgi niekada neb!na vienodas.
Ta#iau u¨ §io materialaus pasaulio rib¤ Ä Vaiku†‡hos danguje Ä vis¤ pa¨i-
nimas yra absoliutus. Ten ir Vaiku†‡hos planetose, ir K‚‰†alokoje visos
gyvosios b!tyb¢s su atsidavimu tarnauja Vie§pa#iui.

ÀBhagavad-gŒtƒ% patvirtina mint£, kad visi§kas pa¨inimas Ä tai suprati-
mas, kad K‚‰†a yra Auk§#iausiasis Dievo Asmuo. Vedose ir ÀBhagavad-
gŒtoje% dar pasakyta, kad brahmajyoti, arba dvasiniame danguje, nereikia
saul¢s, m¢nulio ar elektros §viesos. Jame visos planetos §vyti pa#ios ir
yra am¨inos. Brahmajyoti, dvasiniame danguje, n¢ra nei k!rimo, nei nai-
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kinimo. Be to, ÀBhagavad-gŒtoje% teigiama, kad anapus materialaus dan-
gaus egzistuoja am¨inasis dvasinis dangus, kur n¢ra nieko laikino. Ta#iau
¨ini¤ apie dvasin£ dang¤ tegali suteikti didieji i§min#iai bei §ventieji, kuri¤
jau nebeveikia trys materialiosios gamtos gu†os. Dvasin¡ esm¡ suvokti
tegalima nuolat egzistuojant transcendentiniu lygmeniu.

Tod¢l rekomenduojama praktikuoti bhakti-yog! ir dvide§imt keturias
valandas per par" veikti K‚‰†os s"mon¢je, nes tik tada materialios gamtos
gu†os nebetur¢s mums galios. K‚‰†" £sis"monin¡s ¨mogus lengvai suvo-
kia dvasinio dangaus bei Vaiku†‡halokos esm¡. V‚ndƒvanos gyvento-
jai visada yra pasin¢r¡ £ K‚‰†os s"mon¡, tod¢l jie labai lengvai suvok¢
transcendentin¡ Vaiku†‡halok¤ esm¡.

Taigi K‚‰†a kartu su Nanda Mahƒrƒja atved¢ piemenis prie u¨ut¢kio,
kur v¢liau Akr!rai buvo apreik§ta Vaiku†‡hos planet¤ sistema. Up¢je jie
i§simaud¢ ir jiems atsiv¢r¢ Vaiku†‡halok¤ esm¢. Pamat¡ dvasin£ dang¤ bei
Vaiku†‡halokas, Nandos Mahƒrƒjos vadovaujami piemenys pajuto stebuk-
ling" palaim", o brisdami i§ up¢s i§vydo K‚‰†", garbinam" puikiausiomis
maldomis.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti dvide§imt
a§tunt!j£ ÀK‚‰†os" skyri¤, pavadint! ÀKaip Nanda

Mahƒrƒja buvo i§gelb¢tas i§ Varu†os nag¤".

KAIP NANDA MAH“R“JA BUVO I·GELB&TAS

175



DVIDE·IMT DEVINTAS SKYRIUS

Rƒsos §okis. !¨anga

À!rŒmad-Bhƒgavatam" pa¨ym¢ta, kad rƒsos §okis £vyko pilnaties nakt£
!arat sezono metu. Remiantis ankstesniais skyriais galima teigti, kad
Govardhana-p#jos §vent¢ vyko tuoj po jaunaties, Kƒrttikos m¢nes£, o po
to buvo atliktos bhrƒt‚dvitŒyos apeigos. V¢liau Indra i§liejo savo r#styb¡
li#timis ir kru§a, o Vie§pats K‚‰†a pak¢l¢ Govardhanos kaln$ ir i§laik¢ j£
septynias dienas iki devintosios m¢nulio jaunaties dienos. De§imt$j$ dien$
V‚ndƒvanos gyventojai kalb¢jo apie nepaprastus K‚‰†os darbus, o vie-
nuolikt$j$ dien$ Nanda Mahƒrƒja laik¢si Ekƒda%io. Kit$ dien$, Dvƒda%£,
Nanda Mahƒrƒja maud¢si Gangoje, buvo su&iuptas Varu†os tarn¤ ir Vie§-
paties K‚‰†os i§laisvintas. Po to K‚‰†a Nandai Mahƒrƒjai bei piemenims
parod¢ dvasin£ dang¤.

Taip baig¢si !arat sezono pilnaties naktis. “%vinos pilnaties naktis vadi-
nasi !arat-p"r†imƒ. À!rŒmad-Bhƒgavatam" pasakojimai liudija, jog K‚‰†ai
teko laukti dar vienerius metus, kad toki$ pat pilnaties nakt£ gal¢t¤
pakviesti gopes rƒsos §okiui. Govardhanos kaln$ Jis pak¢l¢ tetur¢damas
septynerius metus. Taigi rƒsos §okis vyko a§tuntaisiais K‚‰†os gyvenimo
metais.

Anot Ved¤ ra§t¤, rƒsa Ä tai §okis, kur£ teatro aktorius §oka kartu su
didele grupe moter¤ §ok¢j¤. K‚‰†a, sulauk¡s !arat sezono pilnaties nak-
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ties, pasipuo§¢ tuo metu ¨yd¢jusiomis g¢l¢mis, daugiausia mallikos ¨ie-
dais, kurie yra labai kvapn#s. K‚‰†a prisimin¢, kaip gop¢s meld¢si deivei
KƒtyƒyanŒ, kad Jis tapt¤ j¤ vyru, ir nutar¢, kad !arat sezono pilnaties naktis
bus tinkamiausia nuostabiajam §okiui. Taigi j¤ tro§kimas gauti K‚‰†$ u¨
vyr$ i§sipildys §i$ nakt£.

À!rŒmad-Bhƒgavatam" §iuo atveju pavartoti ¨od¨iai bhagavƒn api. Jie
rei§kia, kad K‚‰†a, nors Jis yra Auk§&iausiasis Dievo Asmuo, neturi tro§-
kim¤, kuriuos reik¢t¤ patenkinti, nes visada yra kupinas §e§i¤ vertybi¤. Ir
vis d¢lto Jis panoro pasilinksminti su gop¢mis. ¸od¨iai bhagavƒn api pab-
r¢¨ia, kad rasos §okis n¢ra £prastinis vaikin¤ bei mergin¤ §okis. À!rŒmad-
Bhƒgavatam" pavartoti ¨od¨iai yogamƒyƒm upƒ!rita‹, kurie nurodo, kad
§okis su gop¢mis vyksta veikiant yogamƒyai, o ne mahƒmƒyai. Kai §oka
materialaus pasaulio vaikinai ir merginos, juos valdo mahƒmƒya, arba i§o-
rin¢ galia. K‚‰†os rƒsos §okiui su gop¢mis vadovavo yogamƒyƒ. ÀCaitanya-
caritƒm‚toje" pasakyta, kad yogamƒyƒ ir mahƒmƒyƒ skiriasi kaip auksas ir
gele¨is. Mokslo apie metalus po¨i#riu auksas ir gele¨is yra metalai, ta&iau
savo ypatyb¢mis jie skiriasi. Rƒsos §okis ir K‚‰†os draugyst¢ su gop¢mis
irgi gal¢t¤ atrodyti £prasta vaikin¤ ir mergin¤ draugyste, ta&iau j¤ kokyb¢
visi§kai kita. Didieji vai‰†avai tai skiria, nes jie suvokia meil¢s K‚‰†ai ir
geismo skirtum$. Tie, kuriuos valdo mahƒmƒyƒ, §oka geisdami patenkin-
ti savo jutimus. Ta&iau kai fleitos garsais K‚‰†a pakviet¢ gopes, jos l¢kte
nul¢k¢ £ rƒsos §okio viet$, vejamos transcendentinio tro§kimo patenkin-
ti K‚‰†$. ÀCaitanya-caritƒm‚tos" autorius K‚‰†adƒsa Kavirƒja Gosvƒmis
ai§kina, kad geismas, kaip ir meil¢, yra jausm¤ tenkinimo forma, ta&iau
§itai negalioja K‚‰†ai. Kitaip sakant, bet kuri veikla savo jutimams ten-
kinti yra materiali, o veikla norint patenkinti K‚‰†$ Ä dvasin¢. Tuo pa&iu
jutiminio pasitenkinimo principu vadovaujamasi atliekant bet kur£ veiks-
m$. Ta&iau veikiant dvasiniu lygmeniu tenkinami Auk§&iausiojo Dievo
Asmens K‚‰†os jutimai, o veikiant materialiu Ä tik paties veikian&iojo.
Antai materialiu lygmeniu dirbantis §eimininkui tarnas stengiasi paten-
kinti ne §eimininko, o grei&iau savo jutimus. Jeigu §eimininkas neatlygi-
na u¨ darb$, tarnas jam nebetarnauja. Taigi tarnas §eimininkui tarnauja
tenor¢damas patenkinti vis¤ pirma save pat£. Tuo tarpu dvasiniu lygme-
niu besidarbuojantis Auk§&iausiojo Dievo Asmens tarnas tarnauja K‚‰†ai
be jokio u¨mokes&io, ir, nesvarbu, kas nutikt¤, jis nesiliaus tarnav¡s. Toks
skirtumas tarp K‚‰†os s$mon¢s ir materialios s$mon¢s.

I§ visko sprend¨iant, K‚‰†a §oko su gop¢mis rƒsos §ok£, kai Jam buvo
a§tuoneri metai. Tada daugelis gopi¤ jau buvo i§tek¢jusios, nes Indi-
joje, ypa& tais laikais, mergait¢s tek¢davo labai anksti. Neretai vaikus
gimdydavo dvylikamet¢s. Taigi gop¢s, kurios tro§ko, kad K‚‰†a tapt¤ j¤
vyru, jau buvo i§tek¢jusios, bet vis dar vyl¢si, kad K‚‰†a bus j¤ vyras.
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K‚‰†a buvo tarsi j¤ meilu¨is. Tod¢l K‚‰†os ir gopi¤ meil¢s ry§iai vadina-
mi parakŒya-rasa. Nuotaikos, kuriomis gyvena ved¡s vyras, kai jis geid¨ia
svetimos ¨monos, arba kai i§tek¢jusi moteris geid¨ia kito vyro, vadinasi
parakŒya-rasa.

I§ tikr¤j¤ K‚‰†a Ä vis¤ m#s¤ vyras, nes Jis Ä auk§&iausias besim¢-
gaujantis subjektas. Gop¢s nor¢jo, kad K‚‰†a tapt¤ j¤ vyru, ta&iau vesti
vis¤ gopi¤ K‚‰†a negal¢jo. Bet kadangi gop¢s savaime laik¢ K‚‰†$ savo
vir§iausiu vyru, j¤ ir K‚‰†os santykiai vadinami parakŒya-rasa. Dvasinia-
me danguje, Goloka V‚ndƒvanoje, am¨inai rei§kiasi parakŒya-rasa, ta&iau
materialaus pasaulio parakŒya-rasos kvaitulys jai neb#dingas. Materialaus
pasaulio parakŒya-rasa tegali sukelti pasibjaur¢jim$, o dvasiniame pasau-
lyje ji rei§kiasi kaip neprilygstami, nuostab#s K‚‰†os ir gopi¤ santykiai.
Egzistuoja daug kitoki¤ santyki¤ su K‚‰†a: §eimininko ir tarno, draug¤,
t¢v¤ ir s#naus, mylimojo ir mylimosios. Ta&iau auk§&iausia i§ vis¤ ras¤
laikoma parakŒya-rasa.

Materialusis pasaulis Ä i§kreiptas dvasinio pasaulio atspindys. Jis tary-
tum pakrant¢s med¨io atspindys vandenyje. Atsispind¢dama vandeny-
je, med¨io vir§#n¢ atsiduria apa&ioje, o apatin¢ jo dalis Ä vir§uje.
ParakŒya-rasa materialiame pasaulyje irgi i§kreiptai atsispindi ir d¢l to
kelia pasibjaur¢jim$. Tod¢l kai ¨mon¢s imituoja K‚‰†os ir gopi¤ rƒsos
§ok£, jie m¢gaujasi i§kreiptu, pasibjaur¢tinu transcendentin¢s parakŒya-
rasos atspind¨iu. Materialiame pasaulyje transcendentin¢s parakŒya-rasos
patirti ne£manoma. À!rŒmad-Bhƒgavatam" pasakyta, kad parakŒya-rasos
negalima imituoti netgi sapne ar vaizduot¢je. Tas, kuris taip elgiasi, geria
mirtinus nuodus.

Kai !arat sezono pilnaties nakt£ K‚‰†a, auk§&iausias besim¢gaujantis
subjektas, panoro susitikti su gop¢mis, t$ pa&i$ akimirk$ danguje visu savo
gro¨iu nu§vito ¨vaig¨d¨i¤ valdovas m¢nuo. Pilnaties naktis !arat laiku Ä
nuostabiausia met¤ naktis. Agroje, Indijos Utar Prade§o provincijoje, yra
did¨iulis Tad¨ Mahalo mauzoliejus, pastatytas i§ geriausio marmuro. #arat
sezono pilnaties nakt£ b#riai turist¤ traukia pasig¢r¢ti nuostabia m¢ne-
sienos §viesa ant mauzoliejaus marmuro. Taigi §i pilnaties naktis gars¢ja
savo gro¨iu iki §iol.

Rytuose patek¢jusi pilnatis visk$ nuda¨¢ rausva §viesa. M¢nuliui patek¢-
jus atrod¢, tarsi dangus b#t¤ nubertas raudona ku…kuma. Ilgai nesimat¡s
su ¨mona, gr£¨¡s namo vyras papuo§ia ¨monos veid$ raudona ku…kuma.
Taip ir ilgai lauktasis !arat metu patek¢j¡s m¢nuo nuda¨¢ rytin¡ dangaus
skliauto pus¡.

M¢nuliui patek¢jus, K‚‰†a dar labiau panoro §okti su gop¢mis. Mi§-
kuose ¨yd¢jo gausyb¢ kvepian&i¤ g¢li¤. Viskas aplink alsavo gaiva ir k¢l¢
§venti§k$ nuotaik$. Vie§pats K‚‰†a ¢m¢ groti fleita, ir jos garsai paker¢jo

DVIDE·IMT DEVINTAS SKYRIUS

178



visas V‚ndƒvanos gopes. Patek¢jusi pilnatis, raudona ¨ara vir§ horizonto,
ramus, v¢sus oras ir ¨ydin&ios g¢l¢s t#kstant£ kart¤ padidino fleitos gars¤
¨aves£. Gopes traukte trauk¢ K‚‰†os gro¨is, o i§girdusios Jo fleitos garsus,
jos ¢m¢ degti tro§kimu patenkinti K‚‰†os jausmus.

I§girdusios fleitos garsus, gop¢s tuoj pat met¢ savo darbus ir nub¢go
pas K‚‰†$. Nuo greito b¢gimo j¤ ausyse §vytavo auskarai. Gop¢s skub¢jo
£ Va„%Œva‡$. Suskamb¢jus K‚‰†os fleitai, kai kurios gop¢s mel¨¢ karves,
ta&iau vos £pus¢jusios darb$ met¢ j£ ir puol¢ pas K‚‰†$. Viena gop¢ k$
tik supyl¢ pien$ £ katil$ ir pastat¢ ant krosnies virti, bet ji jau nebesir#pi-
no, kad u¨kait¡s pienas i§b¢gs Ä visk$ palikusi ji i§skub¢jo pasimatyti su
K‚‰†a. Kai kurios i§ gopi¤ kr#timi maitino savo ma¨ylius, kitos valgydi-
no §eimas, ta&iau visos kaip viena met¢ darbus ir puol¢ ten, i§ kur sklido
K‚‰†os fleitos garsai. Kai kurios gop¢s patarnavo savo vyrams, kitos pa&ios
valg¢, ta&iau, u¨mir§usios apie vyrus bei valg£, jos nedelsdamos i§b¢go i§
nam¤. Prie§ b¢gdamos pas K‚‰†$, gop¢s nor¢jo pasida¨yti veid$ ir dailiau
apsirengti, ta&iau nesp¢jo nei baigti da¨ytis, nei tinkamai apsirengti, nes
deg¢ tro§kimu tuoj pat pamatyti K‚‰†$. Veidus jos i§sida¨¢ paskubomis,
kaip pakliuvo, o kai kurios netgi drabu¨i¤ tinkamai neapsivilko Ä r#bai,
kuriuos d¢vima ¨emiau juosmens, atsid#r¢ auk§&iau juosmens, o auk§&iau
juosmens d¢vimi drabu¨iai atsid#r¢ ¨emiau.

Gop¢ms i§lekiant i§ nam¤, apstulb¡ j¤ vyrai, broliai ir t¢vai panoro
su¨inoti, kur jos skuba. Gop¢s buvo jaunos merginos, tad jas globojo arba
vyrai, arba vyresnieji broliai, arba t¢vai. Glob¢jai u¨draud¢ joms eiti pas
K‚‰†$, ta&iau jos neklaus¢. Kai ¨mog¤, panirus£ £ K‚‰†os s$mon¡, traukia
pas K‚‰†$, jam neber#pi jokios ¨emi§kos pareigos, netgi neatid¢liotinos.
K‚‰†os s$mon¢ tokia galinga, kad atpalaiduoja nuo materialios veiklos.
!rŒla R#pa Gosvƒmis para§¢ nuostabias eiles, kuriose viena gop¢ pataria
kitai: ÀMieloji drauge, jeigu tu nori d¨iaugtis gyvenimu materialioje visuo-
men¢je, jeigu trok§ti materialios draugyst¢s ir meil¢s, ver&iau neik pas be-
si§ypsant£ jaunuol£, vardu Govinda, kuris Yamunos pakrant¢je groja fleita
ir kurio l#pas ap§vie&ia pilnatis." !rŒla R#pa Gosvƒmis netiesiogiai tei-
gia, kad nuostabaus besi§ypsan&io K‚‰†os veido su¨av¢tas ¨mogus visi§-
kai praranda potrauk£ materialiems d¨iaugsmams. Taip galima patikrinti,
k$ ¨mogus pasiek¢ K‚‰†os s$mon¢je: tas, kuris tobul¢ja K‚‰†os s$mon¢je,
tur¢t¤ vis ma¨iau r#pintis materiali$ja veikla ir savo jutim¤ tenkinimu.

Kai kurie vyrai nei§leido gopi¤ pas K‚‰†$ ir j¢ga u¨rakino jas kamba-
ryje. Negal¢damos i§tr#kti, jos u¨simerkusios ¢m¢ medituoti £ transcen-
dentin£ K‚‰†os pavidal$. K‚‰†os pavidalas jau gyveno j¤ mintyse. Jos £ro-
d¢ esan&ios did¨iausi yogai. ÀBhagavad-gŒtoje" pa¨ym¢ta, kad tas, kuris
nuolat tik¢damas ir su meile m$sto apie K‚‰†$, yra vis¤ did¨iausias yogas.
Juk yogai sutelkia prot$ £ Vie§paties Vi‰†u pavidal$ Ä tai ir yra tikroji
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yoga. O K‚‰†a Ä pirmapradis vis¤ vi‰†u-tattv¤ pavidalas. Gop¢s negal¢jo
pa&ios i§tr#kti pas K‚‰†$, tod¢l jos kaip tobuli yogai ¢m¢ medituoti £ J£.

Kai gyvosios b#tyb¢s patenka £ s$lygot$ b#v£, jos ragauja dviej¤ r#§i¤
karmin¢s veiklos vaisius: s$lygotoji b#tyb¢, nuolatos daranti nuod¢mes,
ken&ia, o ta, kuri elgiasi dorai, gauna material¤ pasitenkinim$. Ta&iau ir t$,
kuri patiria materiali$ kan&i$, ir t$, kuri patiria material¤ pasitenkinim$,
s$lygoja materiali gamta.

K‚‰†os palydov¢s gop¢s, kurios susirenka ten, kur apsirei§kia K‚‰†a,
yra skirting¤ kategorij¤. Daugumas gopi¤ Ä am¨inosios K‚‰†os palydov¢s.
ÀBrahma-sa„hitoje" pasakyta: ƒnanda-cin-maya-rasa-pratibhƒvitƒbhi‹ Ä
dvasiniame pasaulyje K‚‰†os palydovai, ir ypa& gop¢s, yra Vie§paties
K‚‰†os malonumo galios pasirei§kimas, !rŒmatŒ Rƒdhƒrƒ†Œ ekspansijos.
Ta&iau kai K‚‰†a transcendentinius ¨aidimus aprei§kia materialaus pasau-
lio visatose, J£ lydi ne tik am¨inieji Jo palydovai, bet ir materialaus pasau-
lio gyventojai, pasiekusieji am¨in¤j¤ palydov¤ lyg£. Gop¢s, kurios £sijung¢
£ K‚‰†os ¨aidimus §iame materialiame pasaulyje, pranoko paprasto ¨mo-
gaus lyg£. Jei jos ir buvo sukaustytos karmin¢s veiklos pan&i¤, tai nuolatin¢
meditacija £ K‚‰†$ visi§kai i§vadavo jas nuo karmos pasekmi¤. Skausmin-
gas ilgesys, kur£ jos patyr¢ negal¢damos matyti K‚‰†os, i§laisvino jas nuo
vis¤ nuod¢mi¤ pasekmi¤, o transcendentin¢ meil¢s K‚‰†ai ekstaz¢, api-
manti Jam nesant greta, pranoksta visus dorus materialius darbus. S$ly-
gotoji siela Ä ar ji atlieka dorus, ar nuod¢mingus darbus Ä pasmerkta
gimti ir mirti, ta&iau gop¢s, prad¢jusios medituoti £ K‚‰†$, pakilo auk§&iau
gimimo ir mirties, apsival¢ ir taip pasiek¢ t¤ gopi¤ lyg£, kurias suk#r¢ Jo
malonumo energija. Gop¢s, kurios galvojo apie K‚‰†$ kaip apie Savo myli-
m$j£, apsival¢ nuo vis¤ materialios gamtos sukurt¤ karmini¤ pasekmi¤, ir
kai kurios j¤ tuoj pat paliko savo materialius k#nus, kuriuos suk#r¢ trys
materialios gamtos gu†os.

Mahƒrƒja ParŒk‰itas klaus¢si !ukadevos Gosvƒmio pasakojimo apie
gopes, at¢jusias §okti rƒsos §ok£ su K‚‰†a, ir i§gird¡s, kad kai kurios gop¢s
apsival¢ nuo vis¤ materijos ne§varybi¤, taigi i§sivadavo nuo gimimo ir
mirties tiesiog m$stydamos apie K‚‰†$ kaip apie savo mylim$j£, paklau-
s¢: ÀGop¢s ne¨inojo, kad K‚‰†a yra Auk§&iausiasis Dievo Asmuo. Joms
Jis buvo patrauklus jaunuolis, kur£ laik¢ savo mylimuoju. Kaipgi galima
i§sivaduoti i§ materialaus b#vio, galvojant apie savo mylim$j£?" ¶ia rei-
k¢t¤ prisiminti, kad K‚‰†a ir paprastos gyvosios b#tyb¢s kokyb¢s prasme
tapat#s. Paprastos gyvosios b#tyb¢s, neatsiejamos K‚‰†os dalel¢s, kaip ir
K‚‰†a yra Brahmanas, ta&iau K‚‰†a Ä Auk§&iausiasis, Parabrahmanas. Ir
jeigu bhaktas apsivalo nuo materijos ne§varybi¤ tiesiog m$stydamas apie
K‚‰†$, tad kod¢l tai ne£manoma kitiems Ä tiems, kurie m$sto apie kuri$
nors gyv$j$ esyb¡? Jeigu visos gyvosios b#tyb¢s yra Brahmanas, kod¢l nuo
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materialios gamtos ne§varybi¤ neapsivalo tie, kurie m$sto apie savo vyr$,
s#n¤ arba apie koki$ nors gyv$j$ b#tyb¡ apskritai? Tai labai i§mintingas
klausimas, nes ateistai visad pam¢gd¨ioja K‚‰†$. ·iais Kali-yugos laikais
daugyb¢ nenaud¢li¤ laiko save tokiais did¨iais, kaip ir K‚‰†a, ir apgaudi-
n¢ja ¨mones, tikindami, kad m$styti apie juos tolygu m$styti apie K‚‰†$.
Nujausdamas pavoj¤, kuris gresia akliems K‚‰†$ m¢gd¨iojan&i¤ demon¤
pasek¢jams, ParŒk‰itas Mahƒrƒja pateik¢ §£ klausim$, kuris, m#s¤ laim¢,
pateko £ À!rŒmad-Bhƒgavatam" tarsi persp¢jimas nekaltiems ¨mon¢ms,
kad galvoti apie paprast$ ¨mog¤ ar apie K‚‰†$ n¢ra tas pats.

I§ tikr¤j¤ min&i¤ apie K‚‰†$ negalima lyginti net su mintimis apie
pusdievius. ÀVai‰†ava Tantra" persp¢ja: tas, kuris Vi‰†u, Nƒrƒya†$ ir
K‚‰†$ gretina su pusdieviais, vadinasi pƒsa†ˆa, nenaud¢lis. I§klaus¡s
§£ Mahƒrƒjos ParŒk‰ito klausim$, !ukadeva Gosvƒmis tar¢: ÀBrangusis
karaliau, £ tavo klausim$ a§ jau atsakiau."

Mahƒrƒja ParŒk‰itas nor¢jo visk$ gerai i§siai§kinti, ir dvasinis mokytojas
jam labai protingai atsak¢: ÀKod¢l v¢l klausi to, k$ jau paai§kinau? Kod¢l
esi toks neatidus?" Dvasinis mokytojas visada auk§tesnis u¨ mokin£, tod¢l
mokytojas turi teis¡ barti mokin£. !ukadeva Gosvƒmis ¨inojo, kad Mahƒ-
rƒja ParŒk‰itas paklaus¢ ne tod¢l, kad ka¨ko nesuprato, o nor¢damas
persp¢ti ateities naivuolius, kurie k$ nors gali palaikyti lygiu K‚‰†ai.

!ukadeva Gosvƒmis primin¢ Mahƒrƒjai ParŒk‰itui !i%upƒlos i§vadavi-
m$. !i%upƒl$ visada neramino prie§i§kumas K‚‰†ai, tod¢l jis ir ¨uvo nuo
K‚‰†os rankos. Bet kadangi K‚‰†a yra Auk§&iausiasis Dievo Asmuo, !i%u-
pƒla gavo i§vadavim$ tik tod¢l, kad i§vydo J£. Jeigu net neapykantos grau-
¨iamas ¨mogus gali i§sivaduoti, tereikia jam sutelkti mintis £ K‚‰†$, k$
tada bekalb¢ti apie tokias brangias K‚‰†ai b#tybes, kaip gop¢s, kurios
J£ myli ir visada prisimena? Niekas neabejoja, kad draugai skiriasi nuo
prie§¤. Jeigu K‚‰†os prie§ai apsivalo nuo materijos ne§varybi¤ ir susilieja
su Auk§&iausiuoju, tai tokie brang#s Jo draugai, kaip gop¢s, be abejon¢s,
pasiek¢ i§sivadavim$ ir yra kartu su Juo.

Be to, ÀBhagavad-gŒtoje" K‚‰†a vadinamas H‚‰Œke%a. !ukadeva Gosvƒ-
mis irgi teig¢, kad K‚‰†a yra H‚‰Œke%a, Supersiela, o paprastas ¨mogus Ä
s$lygota, £ material¤ k#n$ £vilkta siela. K‚‰†a ir Jo k#nas sudaro vienov¡,
nes K‚‰†a yra H‚‰Œke%a. Visi, kurie mano, kad K‚‰†a skiriasi nuo Savo
k#no, yra paskutiniai kvailiai. K‚‰†a Ä ne tik H‚‰Œke%a, bet ir Adhok‰a-
ja. B#tent §iuos du ¨od¨ius &ia pavartojo Mahƒrƒja ParŒk‰itas. H‚‰Œke%a Ä
Supersiela, o Adhok‰aja Ä Auk§&iausiasis Dievo Asmuo, egzistuojantis
vir§ materialios gamtos. Jis apsirei§kia toks, koks yra, i§ neprie¨astin¢s
Savo malon¢s, tenor¢damas parodyti prielankum$ paprastoms gyvosioms
b#tyb¢ms. Deja, nei§man¢liai klaidingai mano, kad Jis yra toks pat pap-
rastas ¨mogus, kaip ir jie, ir §itaip tiesia sau keli$ £ pragar$. !ukadeva
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Gosvƒmis dar kart$ pabr¢¨¢, kad K‚‰†a Ä Auk§&iausiasis Dievo Asmuo,
ne¨#stantis, neapr¢piamas ir tas, kurio nesutepa materijos ne§varyb¢s.

!ukadeva Gosvƒmis ¢m¢ ai§kinti Mahƒrƒjai ParŒk‰itui dar pla&iau.
K‚‰†a n¢ra paprastas ¨mogus. Jis Ä Auk§&iausiasis Dievo Asmuo, kupinas
vis¤ dvasini¤ ypatybi¤. Materialiame pasaulyje Jis apsirei§kia i§ neprie¨as-
tin¢s Savo malon¢s ir visada yra toks pat, nekintamas. Tai irgi patvirtina
ÀBhagavad-gŒtƒ." ÀBhagavad-gŒtoje" Vie§pats pa¨ymi, kad Jis apsirei§kia
per Savo dvasin¡ gali$, o ne ver&iamas materialios galios. Apsirei§k¡s
Jis netampa pavaldus materialiai galiai. Materiali galia yra Jam paval-
di. ÀBhagavad-gŒtoje" pasakyta, kad materiali galia pakl#sta Jo valiai.
ÀBrahma-sa„hitoje" irgi teigiama, kad materiali galia, vadinama Durga,
yra tarsi §e§¢lis, kuris atkartoja kieno nors judesius. Taigi, jei d¢l kuri¤
nors prie¨as&i¤ mes pajuntame potrauk£ K‚‰†ai ir prisiri§ame prie Jo Ä ar
d¢l Jo gro¨io, ypatybi¤, didyb¢s, §lov¢s, j¢gos, atsi¨ad¢jimo bei i§minties,
ar i§ geismo, pyk&io, baim¢s, meil¢s bei draugyst¢s, Ä mes neabejotinai
apsivalysime nuo materijos ne§varybi¤.

A§tuonioliktajame ÀBhagavad-gŒtos" skyriuje Vie§paties pasakyta, kad
tas, kuris skelbia K‚‰†os s$mon¡, Jam labai brangus. Skelbdamas gryn$j$
K‚‰†os s$mon¡ pamokslininkas susiduria su daugybe sunkum¤. Kartais j£
su¨aloja, o kartais netgi nu¨udo. Tai yra didel¢ askez¢ d¢l K‚‰†os. Tod¢l
K‚‰†a ir sako, kad toks pamokslininkas Jam labai labai brangus. Jeigu
K‚‰†os prie§ai, sutelk¡ £ J£ savo mintis, gali tik¢tis, jog i§silaisvins, tad
k$ ir kalb¢ti apie i§ties brangius K‚‰†ai asmenis? I§ &ia daroma i§vada,
kad pamokslininkas, skelbiantis K‚‰†os s$mon¡ visame pasaulyje, pelnys
i§silaisvinim$ bet kuriomis aplinkyb¢mis. Ta&iau i§silaisvinimas jam visi§-
kai ner#pi, nes tas, kuris praktikuoja K‚‰†os s$mon¡, atsidavimo tarnys-
t¡, i§ tikr¤j¤ jau pasiek¢ i§silaisvinim$. Taigi, kaip !ukadeva Gosvƒmis
patikino Mahƒrƒj$ ParŒk‰it$, galima visi§kai neabejoti, kad ¨mogus, kuris
jau&ia potrauk£ K‚‰†ai, i§ties i§silaisvins i§ materijos pan&i¤, nes K‚‰†a Ä
transcendentinis vis¤ mistini¤ j¢g¤ valdovas.

Kai visos gop¢s, kaip buvo min¢ta, stojo K‚‰†os akivaizdon, Jis pas-
veikino jas, ta&iau kartu ir nustebino vingriais Savo ¨od¨iais. K‚‰†a Ä
did¨iausias oratorius. Tai Jis aprei§k¢ ÀBhagavad-gŒt$." Jis gali kalb¢ti
apie visk$, sud¢tingiausiomis filosofijos, politikos bei ekonomikos temo-
mis. Tad nor¢damas su¨av¢ti gopes, kurios Jam buvo labai brangios, Jis
taip prad¢jo Savo gudri$ kalb$:

ÀO V‚ndƒvanos mergel¢s, kokios j#s laimingos ir brangios Man. A§
labai d¨iaugiuosi, kad at¢jote, ir tikiuosi, kad V‚ndƒvanoje viskas klojasi
gerai. O dabar sakykite, ko nor¢tum¢te. K$ gal¢&iau padaryti jums gero?
Kas privert¢ ateiti toki$ g#d¨i$ nakt£? S¢skit¢s ir pasakykite, k$ gal¢&iau
nuveikti j#s¤ labui."
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Gop¢s at¢jo pas K‚‰†$, nor¢damos drauge su Juo pab#ti, §okti, myluoti
ir bu&iuoti J£, ir kai K‚‰†a sutiko jas taip §altai, pagal visas mandagumo
taisykles, jos nustebo. Jis elg¢si su jomis kaip su laisvo elgesio moterimis.
Tod¢l jos ¢m¢ viena kitai §ypsotis ir sunerimusios klausytis §itaip kalban-
&io K‚‰†os. Pamat¡s, kad jos §ypsosi Jam, K‚‰†a tar¢: ÀMielosios Mano,
supraskit, jog dabar g#di naktis ir mi§ke labai pavojinga. Po mi§k$ slan-
kioja pl¢§r#s d¨iungli¤ ¨v¢rys Ä tigrai, lokiai, §akalai ir vilkai. Jums &ia
tikrai nesaugu. Nakt£ &ia n¢ra kur pasisl¢pti, kur pasuksite Ä visur bastosi
grobio ie§kantys ¨v¢rys. Man regis, j#s smarkiai rizikavote, ateidamos &ia
g#d¨i$ nakt£. Tuojau pat gr£¨kite namo."

Kai K‚‰†a pamat¢, kad jos tebesi§ypso, Jis pasak¢: ÀA§ su¨av¢tas j#s¤
gro¨iu. J#s¤ vis¤ tokie dail#s, liauni liemenys." Gop¢s buvo nepapras-
tai gra¨ios. Jos apib#dinamos ¨od¨iu sumadhyamƒ. Did¨iausia moters
puo§mena Ä liaunas liemuo, ir §i ypatyb¢ vadinasi sumadhyamƒ.

K‚‰†a nor¢jo joms £teigti, kad jos per jaunos, kad pa&ios r#pint¤si
savimi. Globos joms i§ ties¤ reik¢jo. Jos ne itin i§mintingai pasielg¢, g#d¨i$
nakt£ at¢jusios pas K‚‰†$. Be to, K‚‰†a leido suprasti, kad ir Jis, ir jos
jauni. ÀNedera jaunoms mergait¢ms ir vaikinams b#ti drauge vidurnakt£."
Neatrod¢, kad i§girdusios tok£ patarim$ gop¢s b#t¤ labai apsid¨iaugusios,
tod¢l K‚‰†a ¢m¢ jas atkalbin¢ti kitaip:

ÀMielosios Mano, j#s, ¨inoma, i§¢jote i§ nam¤ be savo glob¢j¤ leidi-
mo, tod¢l, manau, j#s¤ motinos, t¢vai, vyresnieji broliai ar net s#n#s, jau
nekalbu apie vyrus, nerimauja, kur j#s i§b¢gote. Kol j#s &ia, jie turb#t
visur j#s¤ ie§ko ir, matyt, labai jaudinasi. Taigi nedelskite. Sugr£¨kit atgal
ir nuraminkite juos."

Gopes kiek sutrikd¢ ir £pykd¢ ¨aismingas K‚‰†os patarimas, ir,
atitraukusios nuo Jo akis, jos ¢m¢ g¢r¢tis mi§ku. Tuo metu mi§k$ nutvies-
k¢ skaisti m¢nesiena, oras tykiai sruveno vir§ i§siskleidusi¤ ¨ied¤, leng-
vas v¢jelis §iug¨deno ¨alius med¨i¤ lapus. K‚‰†a pasinaudojo tuo, kad jos
¨velg¢ £ mi§k$, ir patar¢: ÀMan regis, §i$nakt j#s at¢jote pasig¢r¢ti nuosta-
biu V‚ndƒvanos mi§ku ir turb#t atsid¨iaug¢te kiek §irdis geid¨ia. O dabar
jums laikas gr£¨ti namo. A§ ¨inau, kad esate labai dorovingos moterys,
tod¢l dabar, pasigro¨¢jusios nuostabiu V‚ndƒvanos mi§ku, gr£¨kite namo
ir v¢l i§tikimai tarnaukite savo vyrams. Nors j#s dar labai jaunos, kai kurios
i§ j#s¤ turb#t jau turite vaik¤. Ko gero, j#s¤ k#dikiai verkia palikti namuo-
se, tad gr£¨kite namo ir pamaitinkite juos savo pienu. A§ puikiai supran-
tu, kad j#s labai mylite Mane, ir tas transcendentinis potraukis atved¢
jus &ia, vos i§girdote Mano fleit$. J#s¤ meil¢s jausmas Man teisingas, nes
A§ Ä Auk§&iausiasis Dievo Asmuo. Visos gyvosios b#tyb¢s Ä neatsiejamos
Mano dalel¢s, ir j¤ jausmai Man visi§kai nat#ral#s. Taigi §is meil¢s jaus-
mas labai pagirtinas, ir A§ jus sveikinu. O dabar gr£¨kite namo. Dar turiu
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pridurti, kad dorovingai moteriai geriausias religijos principas Ä neveid-
mainiaujant tarnauti savo vyrui. Moteris turi b#ti ne tik dorovinga ir i§ti-
kima savo vyrui, bet ir privalo maloniai elgtis su jo draugais, klausyti jo
t¢vo bei motinos ir myl¢ti jaunesniuosius jo brolius. O vis¤ svarbiausia Ä
moteris turi r#pintis savo vaikais."

Taip K‚‰†a paai§kino, kas yra moters pareiga. Be to, Jis pabr¢¨¢ tarna-
vimo vyrui svarb$: ÀJeigu palikusi dabartin£ k#n$ moteris i§ tikr¤j¤ nori
pakilti £ auk§tesni$sias planetas, ji neturi apleisti savo vyro, net jei §is yra
bjauraus b#do, neturtingas, nevyk¢lis ar senas ir lig¤ suluo§intas. Be to,
moter£, kuri nei§tikima savo vyrui ir ¨valgosi £ kitus, smerkia ir visuo-
men¢. Toks polinkis neleis moteriai pakilti £ dangaus planetas ir bus jos
nuosmukio prie¨astis. I§tek¢jusi moteris netur¢t¤ ie§koti meilu¨io Ä tai
draud¨ia Ved¤ gyvenimo normos. Jeigu jums atrodo, kad j#s labai Mane
mylite ir nenorite su Manimi i§siskirti, patar&iau jums nesistengti tiesio-
giai su Manimi bendrauti. Ver&iau eikite namo ir kalb¢kite, galvokite
apie Mane, ir, nuolatos atmindamos Mane bei kartodamos Mano vardus,
j#s tikrai pasieksite dvasin£ tobulum$. Visi§kai nereikia b#ti §alia Man¡s.
Gr£¨kite namo."

Auk§&iausiojo Dievo Asmens pamokymuose gop¢ms nebuvo jokio
pa§aipos §e§¢lio. Kiekviena dora moteris tur¢t¤ labai rimtai vertinti
tokius nurodymus. Auk§&iausiasis Dievo Asmuo &ia ypa& pabr¢¨ia, kad
moters pareiga Ä b#ti dorovinga. Tod¢l visos rimtos moterys, norin-
&ios pasiekti auk§tesn¡ b#ties pakop$, tur¢t¤ vadovautis §iuo principu.
K‚‰†a Ä vis¤ gyv¤j¤ b#tybi¤ meil¢s tikslas. I§siugd¡s meil¡ K‚‰†ai, ¨mogus
pakyla auk§&iau Ved¤ nurodym¤, tapdamas transcendenti§kas j¤ at¨vilgiu.
Gop¢ms tai pavyko, nes K‚‰†$ jos reg¢jo tiesiogiai, ta&iau s$lygotoje b#k-
l¢je esan&iai moteriai tai ne£manoma. Deja, kartais koks nenaud¢lis, vado-
vaudamasis monizmo, arba vienov¢s filosofija, apsimeta es$s K‚‰†a ir
m¢gd¨ioja K‚‰†os elges£ su gop¢mis. Prarad¡s atsakomyb¢s jausm$, jis
ima naudotis rƒsa-lŒla kaip priedanga naivioms moterims suved¨ioti ir
klaidina jas, ¨ad¢damas dvasin£ tobulum$. Persp¢damas Vie§pats K‚‰†a
&ia pa¨ymi, kad tai, kas £manoma gop¢ms, ne£manoma paprastai mote-
riai. Moteris gali tobul¢ti, darydama pa¨ang$ K‚‰†os s$mon¢je, ta&iau ji
neturi leistis suved¨iojama K‚‰†a apsi§aukusio nenaud¢lio. ¶ia pataria-
ma atliekant atsidavimo veikl$ art¢ti prie K‚‰†os, giedoti ir m$styti apie
J£. Nereikia sekti vadinamaisiais sahajiyomis, tariamais bhaktais, kurie
£ visk$ ¨i#ri lengvab#di§kai.

I§girdusios tokius §altus K‚‰†os ¨od¨ius, gop¢s labai nuli#do, nes
paman¢, kad j¤ tro§kimas §okti rƒsos §ok£ su K‚‰†a nei§sipildys. Jas ap¢m¢
nerimas. Neviltis ¢m¢ gniau¨ti joms gerkles. U¨uot ¨velgusios K‚‰†ai £
veid$, jos nudelb¢ akis ir koj¤ pir§tais ¢m¢ brai¨yti ¨em¢je vingius. J¤
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skruostais nusirito didel¢s a§aros, nuplaudamos nuo veido da¨us. A§aros
sumi§o su ku…kuma ant j¤ kr#t¤ ir la§¢jo ant ¨em¢s. Jos negal¢jo pratarti
n¢ pus¢s ¨od¨io ir tyl¢damos lauk¢. Savo tyl¢jimu jos parod¢ K‚‰†ai, kaip
giliai su¨eistos j¤ §irdys.

Gop¢s n¢ra paprastos moterys. I§ esm¢s jos to paties lygio, kaip ir
K‚‰†a. Jos Ä am¨inosios K‚‰†os palydov¢s. ÀBrahma-sa„hitoje" patvirti-
nama, kad jos Ä K‚‰†os malonumo galios ekspansijos ir, b#damos K‚‰†os
energija, nesiskiria nuo Jo. Nors K‚‰†os ¨od¨iai prisl¢g¢ jas, jos negal¢jo
piktai atsakyti. Ir vis d¢lto gop¢s nor¢jo papriekai§tauti K‚‰†ai u¨ nege-
rus ¨od¨ius, tad j¤ balsai virp¢jo. ·iurk§&iai barti K‚‰†os jos nenor¢jo,
nes Jis Ä j¤ brangenyb¢, §irdis ir siela. Gopi¤ §irdyse gyveno tik K‚‰†a.
Jos buvo visi§kai Jam atsidavusios ir i§tikimos sielos. ¸inia, i§girdusios
nelauktus ¨od¨ius, jos band¢ ka¨k$ atsakyti, ta&iau lie¨uvis j¤ neklaus¢
ir gopi¤ akys pasruvo a§aromis. Gal¤ gale jos §iaip ne taip pra§neko:

ÀK‚‰†a, Ä tar¢ jos, Ä koks Tu ¨iaurus! Tu netur¢tum §itaip kalb¢ti.
Mes Ä visi§kai Tau atsidavusios sielos. Neatstumk m#s¤ ir nekalb¢k taip
piktai. ¸inoma, Tu Ä Auk§&iausiasis Dievo Asmuo ir gali daryti k$ tin-
kamas, ta&iau §itaip negailestingai elgtis su mumis Tau neder¢t¤. Mes
palikome visk$ ir at¢jome pas Tave tetrok§damos prieglobs&io prie Tavo
lotoso p¢d¤. Mes ¨inome, jog Tu visi§kai nepriklausomas ir gali elgtis,
kaip Tau patinka, ta&iau pra§ome neatstumti m#s¤. Mes Tavo bhaktai. Tu
tur¢tumei elgtis su mumis taip, kaip elgiasi su Savo garbintojais Vie§pats
Nƒrƒya†a. Daugelis Vie§paties Nƒrƒya†os pasek¢j¤ garbina J£, nor¢dami
i§sivaduoti, ir Jis dovanoja jiems i§sivadavim$. Kaipgi Tu gali atstumti
tuos, kuri¤ vienintelis prieglobstis Ä Tavo lotoso p¢dos?"

ÀO brangus K‚‰†a, Ä t¡s¢ jos, Ä Tu did¨iausias mokytojas. Tai neke-
lia abejoni¤. Tavo pamokymai moterims b#ti i§tikimoms savo vyrams ir
gailestingoms vaikams, r#pintis nam¤ #kiu ir klausyti vyresni¤j¤ §eimos
nari¤ visi§kai atitinka !ƒstr¤ tiesas. Ta&iau mes juk ¨inome, kad visus tuos
!ƒstr¤ nurodymus galima tobulai £vykdyti, atradus prieglobst£ prie Tavo
lotoso p¢d¤. M#s¤ vyrai, draugai, §eimos nariai bei vaikai mums bran-
g#s ir mieli tik tod¢l, kad juose gl#di Tu, nes Tu Ä vis¤ gyv¤j¤ b#ty-
bi¤ Supersiela. Be Tav¡s jie yra niekas. Kai Tu palieki k#n$, jis tuoj
pat tampa negyvas, o !ƒstros nurodo, kad lavon$ reikia nedelsiant i§mes-
ti £ up¡ arba sudeginti. Taigi §iame pasaulyje Tu esi visiems brangiausias.
Savo tik¢jim$ ir meil¡ aukodamos Tau, mes jokiu b#du neliksime be savo
vyr¤, draug¤, s#n¤ ar dukter¤. Jeigu moteris Tave laiko vir§iausiu vyru,
ji niekada nebepraras savojo vyro, kaip tai atsitinka k#ni§kajame gyveni-
me. Laikant Tave savo vir§iausiu vyru, mums nebegr¢s joks i§siskyrimas,
na§lyst¢ ar skyrybos. Tu Ä am¨inas vyras, am¨inas s#nus, am¨inas draugas
ir am¨inas mokytojas. ¸mogus, u¨mezg¡s su Tavimi ry§£, bus laimingas
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am¨inai. Tu mokai vis¤ tik¢jimo ties¤, tad pirmiausia reikia garbinti Tavo
lotoso p¢das. #ƒstrose irgi pasakyta: ƒcƒrya-upƒsanƒ Ä pirmutinis reikala-
vimas yra garbinti Tavo lotoso p¢das. Be to, ÀBhagavad-gŒtoje" teigiama,
jog Tu Ä vienintelis besim¢gaujantis subjektas, vienintelis savininkas, vie-
nintelis draugas. Tod¢l mes ir at¢jome pas Tave, u¨mir§usios vadinamuo-
sius draugus, visuomen¡ bei meil¡, ir dabar mes priklausome Tau. Tegul
mes visad b#sime Tavo! Mes b#sime Tavo, nes tai £gimta Tavo teis¢. B#k
mums artimiausias draugas, nes toks ir esi. Leisk Tave apkabinti kaip pat£
mylimiausi$j£."

ÀNeatkalbin¢k m#s¤, Ä tar¢ gop¢s lotosaakiui K‚‰†ai, Ä i§si¨ad¢ti taip
ilgai puosel¢to tro§kimo tur¢ti Tave u¨ savo vyr$. Kiekvienas protingas
¨mogus, kuriam r#pi jo gerov¢, vis$ savo meil¡ aukoja Tau. I§orin¢s galios
apgauti ¨mon¢s, ie§kantys pasitenkinimo klaidingose id¢jose, stengiasi
m¢gautis vieni, skyrium nuo Tav¡s. ¸emi§kieji vyras, s#nus, dukt¢, drau-
gai, t¢vas ir motina t¢ra materiali¤ kan&i¤ §altinis. Niekas §iame materia-
liame pasaulyje negali b#ti laimingas vien tod¢l, kad turi vadinamuosius
t¢v$, motin$, vyr$, s#n¤, dukr$ ar draug$. Nors t¢vui ir motinai der¢t¤
r#pintis savo vaikais, nema¨ai vaik¤ ken&ia nuo bado ir neturi pastog¢s.
Daug yra ger¤ gydytoj¤, ta&iau ligoniui mirus joks gydytojas jo neatgai-
vins. Daug yra b#d¤, kaip apsiginti, bet jei ¨mogus pasmerktas, niekas jo
nei§gelb¢s, o be Tavo globos tariamoji pagalba tik prat¡sia kan&ias. Tod¢l
mes pra§ome Tav¡s, o brangiausias vie§pa&i¤ Vie§patie, neu¨gniau¨ti tiek
ilgai m#s¤ puosel¢to tro§kimo tur¢ti Tave savo vir§iausiu vyru.

Brangusis K‚‰†a, mes moterys ir, ¨inia, jau&iame pasitenkinim$ visa §ir-
dimi atsid¢damos §eimai, ta&iau Tu pavergei m#s¤ §irdis. Mes negalime
j¤ skirti §eimos r#pes&iams. Be to, Tu atkakliai pra§ai mus gr£¨ti namo,
ir tai teisingas pra§ymas, ta&iau, deja, i§girdus j£ mus tarsi stabas i§tiko.
M#s¤ kojos bej¢g¢s ¨engti net ¨ingsn£ nuo Tavo lotoso p¢d¤. Jeigu Tav¡s
pra§omos mes netgi gr£¨tume namo, k$ ten veiksime? Mes bej¢g¢s k$ nors
daryti be Tav¡s. U¨uot visa §irdimi atsid¢jusios §eimos reikalams kaip
der¢t¤ moterims, mes i§puosel¢jome kit$ tro§kim$, kuris dabar be palio-
vos degina m#s¤ §irdis. Brangusis K‚‰†a, u¨gesink m#s¤ §ird¨i¤ liepsn$
nuostabia Savo §ypsena ir transcendentiniais Tavo l#p¤ garsais. Jeigu §ito
nepadarysi, mes sudegsime ilgesio liepsnose. Ilgesio kamuojamos, mes
nuolat m$stysime apie Tave ir nuostabius Tavo bruo¨us ir paliksime savo
k#nus. Gal tada Ä kit$ gyvenim$ nu§vis laim¢ b#ti prie Tavo lotoso p¢d¤.
Brangusis K‚‰†a, jei sakysi, kad mums gr£¨us namo m#s¤ vyrai u¨gesins t$
geismo liepsn$, mes tegal¢tume atsakyti, jog tai jau nebe£manoma. Kart$
Tu suteikei mums prog$ linksmintis su Tavimi mi§ke ir lietei m#s¤ kr#tis,
ir tai mums rei§k¢ palaiminim$, kaip ir visoms Vaiku†‡halok¤ s¢km¢s dei-
v¢ms, kurios priklauso Tau. Patyrusios §£ transcendentin£ malonum$, mes
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norime numal§inti savo geism$ tik su Tavimi ir niekuo kitu. Brangusis
K‚‰†a, pusdieviai visada garbina s¢km¢s deiv¢s lotoso p¢das, nors ji nie-
kada nesitraukia nuo Tavo kr#tin¢s Vaiku†‡hos planetose. Ji atliko did¨ias
askezes bei atgailas, trok§dama prieglobs&io prie Tavo lotoso p¢d¤, kurios
visada nubarstytos tulasŒ lapeliais. Tavo lotoso p¢dos Ä tikrasis Tavo tarn¤
prieglobstis, ir s¢km¢s deiv¢, u¨uot rymojus ant Tavo kr#tin¢s, lenkiasi ir
garbina Tavo lotoso p¢das. Mes pra§ome sau vietos po Tavo lotoso p¢d¤
dulk¢mis. Neatstumk m#s¤, nes mes visi§kai Tau atsidavusios sielos.

Brangusis K‚‰†a, Tave vadina Hari. Tu panaikini vis¤ gyv¤j¤ b#tybi¤
kan&ias, ir ypa& t¤, kurios atsi¨ad¢jo nam¤, §eimos ir visi§kai pasiauko-
jo Tau. Mes palikome namus, nes tik¢jom¢s visas savo j¢gas skirti tar-
naudamos Tau. Pra§ome leisti Tau tarnauti. Mes nebepra§ome laikyti
mus Savo ¨monomis. Leisk b#ti Tavo tarnait¢mis. Tu Ä Auk§&iausiasis
Dievo Asmuo, Tau patinka parakŒya-rasa ir Tu gars¢ji kaip transcenden-
tinis moter¤ med¨iotojas, tad mes at¢jome patenkinti transcendentini¤
Tavo tro§kim¤. Mes norime patenkinti ir savo jausmus, nes vieno ¨vilgs-
nio £ Tavo besi§ypsant£ veid$ tereikia, kad mumyse sukilt¤ labai stiprus
geismas. Eidamos pas Tave, mes pasipuo§¢me naujais drabu¨iais, £siseg¢-
me papuo§alus, ta&iau kol Tu m#s¤ neapkabinsi, m#s¤ apdarai ir gro¨is
nesuspind¢s. Tu Ä Auk§&iausiasis Asmuo, ir jeigu Tu pad¢si mums visi§-
kai pasipuo§ti, tap¡s puru‰a-bh"‰a†a Ä papuo§alu vyro pavidalu, visi m#s¤
tro§kimai bei k#no papuo§imas £gaus pilnatv¡.

Brangusis K‚‰†a, mes negalime atsigro¨¢ti Tavo nuostabiu, papuo§tu
tilaka bei auskarais veidu, ant kurio krinta plauk¤ sruogos ir kuriame
§vyti nepaprasta §ypsena. Mus ¨avi Tavo rankos, kurios visada dr$sina Tau
atsidavusias sielas. Mus ¨avi ir Tavo kr#tin¢, prie kurios visada glaud¨ia-
si s¢km¢s deiv¢, ta&iau mes nesiver¨iame £ jos viet$. Mes b#sime paten-
kintos teb#damos Tavo tarnait¢mis. Ir jeigu Tu vis d¢lto apkaltintumei
mus palaidu elgesiu, mes tiesiog paklaustume Tav¡s Ä ar visuose trijuose
pasauliuose atsiras bent viena moteris, kurios nepaker¢t¤ Tavo gro¨is ir
ritmi§kos giesmi¤ melodijos, sklindan&ios i§ transcendentin¢s Tavo flei-
tos? Vis¤ trij¤ pasauli¤ vyrai ir moterys lyg#s Tavo akivaizdoje, nes ir
vyrai, ir moterys priklauso paribio galiai, prak‚ti. Juk i§ties n¢ra n¢ vieno
besim¢gaujan&io subjekto, arba vyro. Visiems mums skirta tenkinti Tave.
N¢ viename i§ trij¤ pasauli¤ neatsiras moters, kuri, pajutusi potrauk£ Tau,
nei§klyst¤ i§ doros kelio, nes Tavo gro¨is toks kilnus, kad ne tik vyrai ar
moterys, bet ir karv¢s, pauk§&iai, ¨v¢rys, dargi med¨iai, vaisiai bei g¢l¢s
¨avisi Tavimi, o k$ kalb¢ti apie mus? Neabejotina, kad Tu kaip Vie§pats
Vi‰†u, kuris visada gina pusdievius nuo demon¤ i§puoli¤, at¢jai £ V‚ndƒva-
n$ tenor¢damas apginti jos gyventojus nuo £vairiausi¤ kan&i¤. O brangiau-
sias ken&ian&i¤j¤ bi&iuli, u¨d¢k rank$ ant degan&i¤ m#s¤ kr#tini¤ ir galv¤,
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nes mes atsidav¢me Tau. Mes Ä am¨inos Tavo tarnait¢s. Ta&iau nemanyk,
jog paliet¡ degan&ias m#s¤ kr#tines Tavo lotoso delnai pavirs pelenais.
Patik¢k, Tavo delnai pajus malonum$, o ne skausm$, kaip kad malon#s
yra spiginan&ios saul¢s spinduliai lotosui, nors jis §velnus ir gle¨nas."

I§klaus¡s kar§t$ gopi¤ pra§ym$, maloningasis Auk§&iausiasis Dievo
Asmuo nusi§ypsojo joms, ir nors yra Pats Sau pakankamas, priglaud¢
gopes prie Sav¡s ir bu&iavo, kaip jos to geid¢. Kai K‚‰†a §ypsodamasis
¨velg¢ £ gopi¤ veidus, j¤ gro¨is did¢jo §imteriopai. Gopi¤ apsuptas ir besi-
linksminantis su jomis, K‚‰†a buvo tarytum m¢nulio pilnatis tarp milijon¤
¨¢rin&i¤ ¨vaig¨d¨i¤. ·imt¤ gopi¤ b#ryje, papuo§tas spalvinga g¢li¤ girlian-
da, Auk§&iausiasis Dievo Asmuo klajojo V‚ndƒvanos mi§ku ir dainavo tai
vienas, tai drauge su gop¢mis. Taip Vie§pats ir gop¢s pri¢jo v¢s¤ sm¢l¢t$
Yamunos krant$. Vandeny ¨yd¢jo lelijos ir lotosai. ·ioje transcendentin¢-
je aplinkoje K‚‰†a ir gop¢s patyr¢ abipus£ d¨iaugsm$. Kai jie vaik§tin¢jo
up¢s pakrante, K‚‰†a kartais pad¢davo rank$ ant gop¢s galvos ar kr#ti-
n¢s, apkabindavo j$ per liemen£. Taip jie linksminosi Ä ¨naib¢si, pok§ta-
vo, neatitraukdami aki¤ vienas nuo kito. Kai K‚‰†a liesdavo gopi¤ k#nus,
jos dar geismingiau trok§davo J£ apkabinti. ·ios i§daigos visiems labai
patiko. Taip gop¢s patyr¢ begalin¡ Auk§&iausiojo Dievo Asmens malon¡ Ä
jos d¨iaug¢si b#damos su K‚‰†a, bet j¤ santykiai netur¢jo n¢ menkiausio
¨emi§ko lytinio gyvenimo atspalvio.

Ta&iau netrukus gop¢s ¢m¢ labai did¨iuotis, laikydamos save laimingiau-
siomis visatos moterimis, juk jos gavo toki$ malon¡ Ä bendrauti su K‚‰†a.
Vie§pats K‚‰†a, dar vadinamas Ke%ava, tuoj pat pasteb¢jo j¤ puikyb¡,
sukelt$ did¨iul¢s s¢km¢s, kuri nusi§ypsojo joms, Ä galimyb¢s b#ti su Juo.
Ir i§ Savo neprie¨astin¢s malon¢s, nor¢damas sutramdyti tu§&i$ j¤ did¨ia-
vim$si, Jis i§nyko, parodydamas, kad yra tobulai nuo visko atsi¨ad¢j¡s.
Auk§&iausiasis Dievo Asmuo visada kupinas §e§i¤ r#§i¤ vertybi¤, ir §is
pavyzdys parodo Jo atsi¨ad¢jimo ypatyb¡. ·is £vykis patvirtina, kad K‚‰†a
neturi joki¤ prisiri§im¤. Jis visada Pats Sau pakankamas ir nuo nieko
nepriklausomas. Taip vyksta transcendentiniai ¨aidimai.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti dvide§imt devint$j£
ÀK‚‰†os% skyri¤, pavadint$ ÀRƒsos §okis. &¨anga%.
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TRISDE·IMTAS SKYRIUS

K‚‰†a slepiasi nuo gopi¤

Kai K‚‰†a staiga i§nyko, gop¢s puol¢ Jo ie§koti. Niekur Jo neradusios,
jos i§sigando ir i§ meil¢s Jam vos nepami§o. Su did¨iausia meile gop¢s
prisimin¢ K‚‰†os ¨aidimus. Paskendusios §iose mintyse, jos neteko s!mo-
n¢s, prie§ sudr¢kusias nuo a§ar¤ j¤ akis ¢m¢ kilti K‚‰†os ¨aidim¤ vaizdai,
jos gird¢jo, kaip Jis kalba su jomis, mat¢, kaip jas apgl¢bia bei bu"iuo-
ja. Jos taip myl¢jo K‚‰†!, kad ¢m¢ m¢gd¨ioti Jo §ok£, eisen! bei §ypse-
n!, elg¢si taip, tarytum jos pa"ios b#t¤ K‚‰†a. Dingus K‚‰†ai, jos visi§kai
neteko proto ir visos ¢m¢ tvirtinti esan"ios K‚‰†a. V¢liau jos susirinko £
b#r£ ir prad¢jo garsiai kartoti K‚‰†os vard!, klaid¨iodamos po mi§k! ir
ie§kodamos Jo. I§ties K‚‰†a yra visa apr¢piantis, Jis Ä ir danguje, ir mi§ke,
ir §irdyje. Jis nuolat yra visur.

Ir §tai gop¢s prad¢jo klausin¢ti apie K‚‰†! med¨ius ir augalus. Mi§ke
augo ir gali#nai med¨iai, ir gle¨ni augal¢liai. Gop¢s kreip¢si £ juos: ÀBran-
gus banjano medi, ar "ia nepra¢jo Nandos Mahƒrƒjos s#nus, ar tu negir-
d¢jai Jo juokiantis ir grojant fleita? Jis pagrob¢ m#s¤ §irdis ir nu¢jo.
Jeigu matei, pasakyk, kuria puse Jis pasuko. Mielasis a!okos medi, mie-
lieji ¨ydintys nƒgos ir campakos med¨iai, ar nemat¢te pro §al£ einant jau-
n¢lio Balarƒmos brolio? Jis pradingo, nes mes ¢m¢me labai did¨iuotis.$
Gop¢s ¨inojo, kod¢l taip netik¢tai dingo K‚‰†a. Jos suprato, kad K‚‰†a
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paliko jas, nor¢damas sutramdyti j¤ puikyb¡, nes be¨aisdamos su K‚‰†a
jos paman¢ esan"ios laimingiausios visatos moterys ir ¢m¢ labai did¨iuo-
tis. K‚‰†ai nepatinka, kai Jo bhaktai did¨iuojasi tarnyste Jam. Jis priima
kiekvieno tarnavim!, ta"iau nem¢gsta, kai bhaktas ima puikuotis prie§
kitus. Jeigu kartais kam nors tokie jausmai kyla, K‚‰†a juos nuslopina,
pakeisdamas Savo po¨i#r£ £ bhakt!.

Po to gop¢s kreip¢si £ tulasŒ medelius: ÀMielosios tulasŒ, Vie§pats K‚‰†a
labai jus myli, nes j#s¤ lapelius visada mato prie Savo lotoso p¢d¤. Mielieji
mƒlatŒ, mallikos ir jazmino ¨iedai, gal K‚‰†a jus u¨kliud¢, kai, dovanoj¡s
mums transcendentin£ d¨iaugsm!, ¢jo pro §al£. Ar mat¢te praeinant£ Mƒd-
hav!? O mango med¨iai, o duonmed¨iai, kriau§¢s medi, o asanos med¨iai!
O gervuogynai, belo med¨iai ir ¨ied¤ nubarstyti kadambos med¨iai Ä j#s
labai dorovingi, nes augate ant Yamunos kranto. ¶ia tur¢jo praeiti K‚‰†a.
Gal galit pasakyti, kur link Jis patrauk¢?$

Paskui gop¢s nukreip¢ ¨vilgsn£ £ ¨em¡, kuria vaik§"iojo, ir tar¢: ÀBran-
gioji ¸em¢s planeta, mes ne¨inome, kiek tu atgailavai ir kiek atlikai
askezi¤, kad dabar tave ¨enklina Vie§paties K‚‰†os p¢d¤ ¨ym¢s. Kokia
Tu linksma, tie d¨i#gaujantys med¨iai ir augalai Ä tai tarsi plaukai ant
tavo k#no. Vie§pats K‚‰†a turb#t labai Tavimi patenkintas, nes ar b#t¤
tave apkabin¡s, kai apsirei§k¢ §erno Varƒhos pavidalu? Kai tave u¨liejo
vanduo, Jis i§gelb¢jo tave, Savo iltimis pak¢l¡s vis! tavo b#ties na§t!.$
Paband¨iusios prakalbinti med¨ius bei kitus augalus, gop¢s kreip¢si £ gra-
¨uoles stirnas, kurios ¨velg¢ £ jas meiliomis akimis. ÀMatyt, K‚‰†a, Patsai
Auk§"iausiasis Nƒrƒya†a, Ä kalb¢jo jos stirnoms, Ä bus pra¢j¡s §iuo taku
drauge su Savo palydove s¢km¢s deive Lak‰mŒ. Jeigu jie "ia nepra¢jo, i§
kur tada v¢jelis ne§a Jo girliandos, ant kurios raudonuoja ku…kuma nuo
s¢km¢s deiv¢s kr#tin¢s, aromat!? Eidami pro §al£, ko gero, jie paliet¢
jus, tod¢l j#s tokios smagios ir taip meiliai ¨velgiate £ mus. B#kite geros,
pasakykite, kur link nu¢jo K‚‰†a? K‚‰†a yra V‚ndƒvanos geradaris. Jis
vienodai geras ir jums, ir mums, tad palik¡s mus Jis turb#t pabuvo ir su
jumis. O laimingieji med¨iai, mes prisimename K‚‰†!, jaunesn£j£ Bala-
rƒmos brol£. Jis pra¢jo viena ranka per pe"ius apgl¢b¡s s¢km¢s deiv¡,
o antrojoj sukiodamas lotoso ¨ied!. Jis turb#t d¨iaug¢si j#s¤ rei§kiama
pagarba, ir Jo akyse §viet¢ pasitenkinimas.$

Kai kurios gop¢s klaus¢ draugi¤: ÀMielosios draug¢s, kod¢l neklausi-
n¢jate vijokli¤, taip d¨iaugsmingai apkabinusi¤ auk§tus med¨ius, tarsi jie
b#t¤ j¤ vyrai? Matyt, K‚‰†os pir§tai lyt¢jo j¤ ¨iedus. Ko gi jie §itaip
d¨i#gaut¤?$

Gop¢s visur ie§kojo K‚‰†os, o kai visi§kai pavargo, prad¢jo kalb¢tis
tarsi pami§¢l¢s. Nusiraminti jos gal¢jo tik m¢gd¨iodamos £vairius K‚‰†os
¨aidimus. Viena vaizdavo ragan! P#tan!, o antroji tarsi K‚‰†a palinko
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prie jos kr#ties. Kita gop¢ vaizdavo rankin£ ve¨im¢l£, o dar kita atsigul¢
po ve¨im¢liu ir ¢m¢ spardytis, kliudydama ve¨im¢lio ratus, kaip tai dar¢
K‚‰†a, nor¢damas u¨mu§ti demon! %aka‡ƒsur!. Jos m¢gd¨iojo ma¨yl£
K‚‰†!, gulint£ ant ¨em¢s, o viena i§ gopi¤ vaizdavo demon! T‚†ƒvart!,
kuris j¢ga nusine§¢ ma¨!j£ K‚‰†! £ padanges. Kita gop¢ rod¢, kaip K‚‰†a
¨eng¢ pirmuosius ¨ingsnius, skimb"iojant varpeliams ant Jo kulk§ni¤. Dvi
gop¢s vaizdavo K‚‰†! ir Balarƒm!, o kitos Ä J¤ draugus piemenukus. Viena
gop¢ apsimet¢ Bakƒsura, ir kai kita pargriov¢ j!, §i nukrito tarsi u¨mu§tas
demonas, o dar viena nugal¢jo Vatsƒsur!. Gop¢s m¢gd¨iojo K‚‰†!, §au-
kiant£ karves vardais. Viena gop¢ prad¢jo groti fleita, o kita gyr¢ j! tarsi
K‚‰†os bi"iuliai, klausydamiesi Jo grojimo. Viena gop¢ u¨sik¢l¢ kit! ant
pe"i¤, kaip Savo draugus u¨sikelia K‚‰†a. Bem!stydama apie K‚‰†!, ant
pe"i¤ laikanti draug¡ gop¢ ¢m¢ girtis pati esanti K‚‰†a: À¸i#r¢kit, kaip a§
einu!$ Dar kita pak¢l¢ rank!, laikydama drabu¨io kra§t!, ir tar¢: ÀDabar
jums n¢ra ko bijoti li#"i¤ ir baisi¤ viesul¤. A§ jus i§gelb¢siu!$ Ji vaizda-
vo, kaip K‚‰†a kelia Govardhanos kalv!. Viena gop¢ koja prispaud¢ kitos
gop¢s galv!, sakydama: ÀNevidone Kƒliya, a§ ¨iauriai tave nubausiu! Ne§-
dinkis i§ "ia! A§ at¢jau £ §£ pasaul£ nubausti piktadarius!$ Kita gop¢ savo
draug¢ms pasak¢: ÀPa¨i#r¢kit! Dega mi§kas ir liepsnos tuoj mus praris.
U¨simerkite, a§ tu"tuojau i§gelb¢siu jus nuo mirties pavojaus.$

Taip, tarsi pami§¢l¢s, gop¢s pergyveno K‚‰†os dingim!. Jos klausin¢jo
apie K‚‰†! med¨i¤ bei kit¤ augal¤. Kai kur jos rasdavo Jo p¢d¤ ¨ymes
su v¢liavos, lotoso ¨iedo, tri§akio, ¨aibo ir kitais ¨enklais. Pama"iusios
juos, gop¢s su§uko: À¸em¢je K‚‰†os p¢d¤ ¨ym¢s! V¢liava, lotoso ¨iedas,
tri§akis bei ¨aibas labai ry§k#s.$ Jos patrauk¢ paskui aptikt!sias p¢das,
ta"iau neilgai trukus §alia pamat¢ ir kitus p¢dsakus ir labai nuli#do.
ÀMielosios draug¢s, pa¨velkite! Kieno gi tie p¢dsakai? Jie greta Mahƒ-
rƒjos Nandos s#naus p¢d¤. Ai§ku, "ia pra¢jo K‚‰†a, apgl¢b¡s ka¨koki!
gop¡, tarsi dramblys su mylim!ja. Matyt, toji gop¢ tarnavo K‚‰†ai, myl¢-
dama J£ labiau nei mes. Tod¢l nors mus Jis ir paliko, Jos neatsisak¢ ir
pasi¢m¢ kartu. Mielosios draug¢s, tik pamanykite, kokia transcendentin¢
§lov¢ gaubia §ios vietos dulkes. Dulkes nuo K‚‰†os lotoso p¢d¤ garbina
net Vie§pats Brahmƒ, Vie§pats %iva ir s¢km¢s deiv¢ Lak‰mŒ. Ir vis d¢lto
kaip li#dna, kad toji gop¢ yra kartu su K‚‰†a. Ji geria K‚‰†os bu"ini¤
nektar!, o mums telieka sielvarto la§ai. ¸i#r¢kite, §tai "ia gop¢s p¢d¤ jau
nebematyti. Turb#t sausa ¨ol¢ bad¢ padus, ir K‚‰†a u¨sik¢l¢ Rƒdhƒrƒ†Œ
ant peties. Ak, kaip K‚‰†a J! myli! ·tai "ia, atrodo, K‚‰†a, nor¢damas
prad¨iuginti Rƒdhƒrƒ†Œ, nuskyn¢ kelet! ¨ied¤. Jis pasistieb¢, kad pasiekt¤
auk§tai ¨ydin"ias med¨io §akas Ä matote, "ia atsispaud¢ tik pus¢ Jo p¢dos.
Brangios draug¢s, pa¨velkite, "ia K‚‰†a su Rƒdhƒrƒ†Œ, matyt, pris¢do, ir
K‚‰†a puo§¢ Jos plaukus g¢l¢mis. Patik¢kit, §i"ia Jie kartu s¢d¢jo. K‚‰†a
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Pats Sau pakankamas ir Jam nereikia ie§koti kito d¨iaugsmo §altinio,
ta"iau, nor¢damas patenkinti Savo bhakt!, Jis elg¢si su Rƒdhƒrƒ†Œ tarsi
aistringas jaunuolis su savo drauge. K‚‰†a toks geras, kad visada kantriai
paken"ia visus r#pes"ius, kuriuos jam atne§a draug¢s.$

Ir gop¢s prad¢jo ie§koti gop¢s, kuri! nusived¢ K‚‰†a, tr#kum¤. Jos kal-
b¢jo, kad svarbiausioji gop¢, Rƒdhƒrƒ†Œ, kuri! i§skyr¢ K‚‰†a, ko gero,
labai did¨iuojasi ir laiko Save kilniausia tarp gopi¤. ÀTa"iau ar gal¢jo
K‚‰†a palikti mus ir pasiimti J! vien!, jeigu Ji nepasi¨ym¢t¤ nepaprasto-
mis ypatyb¢mis ir gro¨iu. Tikriausiai Ji nusiviliojo K‚‰†! £ mi§ko gilum!
ir tar¢: ÀBrangusis K‚‰†a, A§ labai pavargau. Negaliu toliau eiti. B#k
geras, ne§k Mane kur nori.$ K‚‰†a, i§gird¡s tokius ¨od¨ius, ko gero, Jai
tar¢: ÀNa gerai, s¢sk ant Mano peties.$ Bet K‚‰†a tuoj dingo, ir dabar
Rƒdhƒrƒ†Œ tikriausiai sielvartauja: ÀO Mano mylimasis, brangusis Mano,
koks Tu nuostabus ir galingas. Kur Tu dingai? A§ viso labo klusniausioji
Tavo tarnait¢. Man labai negera. Sugr£¨k ir v¢l b#k su Manimi.$ Ta"iau
K‚‰†a pas J! neina. Turb#t stebi J! i§ tolo ir m¢gaujasi Jos sielvartu.$

Ie§kodamos K‚‰†os, gop¢s nuklydo £ mi§ko gilum!, ir kai pamat¢
Rƒdhƒrƒ†Œ vien!, labai nusimin¢. Toks K‚‰†os s!mon¢s po¨ymis. I§
prad¨i¤ jos pavyduliavo Rƒdhƒrƒ†Œ, kad i§ vis¤ gopi¤ K‚‰†a tepasirinko
J! vien!, ta"iau pama"iusios, kad K‚‰†a paliko ir Rƒdhƒrƒ†Œ ir kad Ji vie-
ni§a sielvartauja, jos pajuto Jai u¨uojaut!. Kai gop¢s atrado Rƒdhƒrƒ†Œ, Ji
papasakojo, kaip negra¨iai Ji pasielg¢ Ä ¢m¢ did¨iuotis ir buvo u¨ i§di-
dum! nubausta. I§klausius Jos pasakojim!, gop¢ms i§ §irdies Jos pagailo.
Paskui visos kartu su Rƒdhƒrƒ†Œ leidosi gilyn £ tankm¡, kol jau nebesimat¢
m¢nulio §viesos.

Pasteb¢jusios, kad vis labiau temsta, gop¢s sustojo. J¤ protas ir intelek-
tas buvo panir¡ £ mintis apie K‚‰†!. Jos ¢m¢ m¢gd¨ioti Jo darbus ir kartoti
¨od¨ius. Gopi¤ sielos ir §irdys priklaus¢ vienam K‚‰†ai, tod¢l garbinda-
mos J£ jos ¢m¢ giedoti, visi§kai pamir§usios savo §eimas. Jos susirinko
ant Yamunos kranto ir tik¢damosi, kad %rŒ K‚‰†a sugr£§, prad¢jo giedoti
apie Jo §lov¡: ÀHare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare / Hare
Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare.$

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti trisde§imt"j£ ÀK‚‰†os#
skyri¤, pavadint" ÀK‚‰†a slepiasi nuo gopi¤#.
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TRISDE·IMT PIRMAS SKYRIUS

Gopi¤ giesm¢s

Viena gop¢ tar¢: ÀBrangusis K‚‰†a, nuo tada, kai Tu gimei Vrajabh!mio
¨em¢je, viskas "ia spinduliuoja gro¨iu. V‚ndƒvanos ¨em¡ apgaub¢ §lov¢,
tarsi "ia b!t¤ nu¨engusi s¢km¢s deiv¢. Ir tik mes jau"iam¢s labai nelai-
mingos, nes ie§kome Tav¡s, ta"iau nors ir kaip stengiam¢s, negalime rasti.
M!s¤ gyvenimas Tavo rankose, tad pra§ome Tav¡s sugr£¨ti pas mus.#

Kita gop¢ tar¢: ÀBrangusis K‚‰†a, Tu £kvepi gyvyb¡ net lotoso ¨iedui,
augan"iam skaidriuose e¨er¤ vandenyse, kuriuos nuolat plauna tyras
rudens lietus. Dail!s lotoso ¨iedai, ta"iau be Tavo ¨vilgsnio jie vysta. Be
Tav¡s mir§tame ir mes. Mes nei Tavo ¨monos, nei verg¢s. Tu neeikvojai
turt¤ mums i§laikyti, ir vis d¢lto Tavo ¨vilgsnis mus pavergia. Jeigu dabar
£ mus nepa¨velgsi, mes mirsime, ir d¢l m!s¤ mirties Tu b!si kaltas. Nu¨u-
dyti moter£ Ä baisiausia nuod¢m¢. Jeigu Tu nepasirodysi ir mes mirsime,
Tau teks kan"iomis i§pirkti §i$ nuod¢m¡. Tod¢l ateik, meld¨iame Tave.
Nemanyk, kad atimti gyvyb¡ tegalima ginklu. Mes ¨!stame nematyda-
mos Tav¡s. Tu tur¢tum susim$styti, jog atsakomyb¢ u¨ moter¤ mirt£ teks
Tau. Mes visada b!sime Tau d¢kingos, nes daugyb¡ kart¤ i§gelb¢jai mums
gyvyb¡ Ä Tu apsaugojai mus nuo nuoding¤ Yamunos vanden¤, nuo gyvat¢s
Kƒliyos, nuo Bakƒsuros, nuo Indros r!styb¢s bei li!"i¤, nuo mi§ko gaisro
ir dar nuo daug ko. Tu Ä vis¤ did¨iausias ir galingiausias. Mes steb¢jom¢s,
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kai Tu apgynei mus daugyb¢s pavoj¤ akivaizdoje, ta"iau mus dar labiau
stebina tai, kad dabar mus apleidai. Brangusis K‚‰†a, brangus drauge, mes
puikiai ¨inome, kad i§ tikr¤j¤ Tu nesi motinos Ya%odos ir piemens Nandos
Mahƒrƒjos s!nus. Tu Ä Auk§"iausiasis Dievo Asmuo ir vis¤ gyv¤j¤ b!ty-
bi¤ Supersiela. Tu at¢jai £ §£ pasaul£ i§ neprie¨astin¢s Savo malon¢s £vyk-
dyti Vie§paties Brahmos pra§ym$ ir apginti ¨em¡. Tik d¢l Savo gerumo
Tu apsirei§kei Yadu gimin¢je. O geriausiasis i§ Yadu gimin¢s, kai baim¢s
persekiojamas materialistin¢s gyvensenos ¨mogus pra§o prieglobs"io prie
Tavo lotoso p¢d¤, Tu niekada neatsisakai jo apginti. Kokie nuostab!s
Tavo judesiai. Tu Ä visi§kai nepriklausomas. Viena Tavo ranka apgl¢bu-
si s¢km¢s deiv¡, o kitoje rankoje laikai lotoso ¨ied$ Ä tai ypatinga Tavo
savyb¢. ·tai koks Tu nepaprastas. Tod¢l mes pra§ome Tav¡s pasirodyti ir
palaiminti lotoso ¨iedu, kur£ laikai rankoje.

Brangusis K‚‰†a, Tu i§sklaidai V‚ndƒvanos gyventoj¤ nuog$stavimus.
Tu Ä vis¤ galingiausias didvyris, ir mes ¨inome, kad Tu vienu nuostabiu
Savo §ypsniu gali i§sklaidyti tu§"i$ bhakt¤ bei moter¤ Ä toki¤, kaip mes,
puikyb¡. Mes Ä paprastos Tavo tarnait¢s, Tavo verg¢s, tod¢l neatstumk
m!s¤ ir leisk pamatyti dail¤ it lotosas Tavo veid$.

Brangusis K‚‰†a, po to, kai palietei mus Savo lotoso p¢domis, mus
degina aistra. Tavo lotoso p¢dos patyrusiems j¤ prieglobst£, be jokios
abejon¢s, sunaikina visas nuod¢mes. Tu toks geras, kad net ¨v¢rys glau-
d¨iasi prie Tavo lotoso p¢d¤. Tavo lotoso p¢dos Ä s¢km¢s deiv¢s buvein¢,
ir vis d¢lto jos §oko ant slibino Kƒliyos galv¤. Dabar mes pra§ome Tav¡s
u¨d¢ti Savo lotoso p¢das ant m!s¤ kr!tini¤ ir numaldyti aistring$ nor$
liesti Tave.

O Vie§patie, Tavo ¨avios akys Ä tarsi lotosas, tokios gra¨ios ir mielos.
Tavo kalbos tokios puikios, kad ¨avi netgi did¨iausius mokslininkus,
kuriuos Tu irgi paker¢jai. Mus ¨avi ir Tavo melodinga kalba, ir Tavo veido
bei aki¤ gro¨is. Tod¢l pra§ome Tav¡s numal§inti m!s¤ aistr$ bu"iniais,
kurie yra tarsi nektaras. Brangusis Vie§patie, ir Tavo Paties ¨od¨iai, ir
¨od¨iai, kurie apsako Tavo darbus, sr!va nektaru. Tavo ¨od¨i¤ besi-
klausantis ar juos bekartojantis ¨mogus gali i§sigelb¢ti i§ materialios b!ties
liepsn¤. Tavuosius ¨od¨ius visada §lovina didieji pusdieviai Ä Vie§pats
Brahmƒ ir Vie§pats &iva, kurie nori su §aknimis i§rauti vis¤ gyv¤j¤ mate-
rialaus pasaulio b!tybi¤ nuod¢mes. Tereikia ¨mogui pasistengti i§girsti
transcendentinius Tavo ¨od¨ius, ir neilgai trukus j¤ darbai tampa dori.
Vai‰†avams Tavo ¨od¨iai suteikia transcendentin£ d¨iaugsm$. ·ventieji,
skleid¨iantys transcendentin¡ Tavo ¨ini$ po vis$ pasaul£, Ä patys dosniausi
¨mon¢s.# (·i$ mint£ patvirtino ir R!pa Gosvƒmis, pavadindamas Vie§pa-
t£ Caitany$ dosniausia inkarnacija, nes Vie§pats Caitanya skleid¢ K‚‰†os
¨od£ ir meil¡ K‚‰†ai po vis$ pasaul£, nepra§ydamas u¨ tai jokio atlygio.)
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ÀBrangusis K‚‰†a, Ä t¡s¢ gop¢s, Ä Tu labai klastingas. 'sivaizduok, kaip
mes kankinam¢s, prisiminusios §elmi§k$ Tavo §ypsen$, malon¤ ¨vilgsn£,
pasivaik§"iojimus su Tavimi V‚ndƒvanos mi§ku ir Tavo pavidal$, kuris
nuolat i§kyla prie§ m!s¤ akis. Pokalbiai su Tavimi nuo§aliose vietose §ild¢
m!s¤ §irdis. Ir dabar mums li!dna visa tai prisiminus. Mes pra§ome Tav¡s
i§gelb¢ti mus. Brangusis K‚‰†a, Tu, be abejo, ¨inai, kaip mes nuli!stame,
kai Tu i§geni karves i§ V‚ndƒvanos kaimo £ mi§k$. O kaip mums sopa
§irdis pagalvojus, kad Tavo §velnias lotoso p¢das bado sausa ¨ol¢ ir smul-
k!s mi§ko akmen¢liai! Mes prie Tav¡s taip prisiri§ome, kad tegalvojame
apie Tavo lotoso p¢das.

O K‚‰†a, kai Tu pargeni gyvulius i§ ganykl¤, mes regime Tavo veid$,
kur£ supa garbanot¤ plauk¤ sruogos. Jis dulkinas, nes Tu ¢jai paskui
karvi¤ band$. Mes regime §velniai besi§ypsant£ Tavo veid$ ir pajuntame
dar stipresn£ nor$ patirti d¨iaugsm$ su Tavimi. O brangusis K‚‰†a, Tu Ä
vis¤ mylimiausi¤ mylimiausias. Tu visada suteiki prieglobst£ atsidavusioms
sieloms. Tu patenkini vis¤ norus. Tavo lotoso p¢das garbina pats visa-
tos k!r¢jas Vie§pats Brahmƒ. Kad ir kas garbint¤ Tavo lotoso p¢das, Tu
visada suteiki jam palaiminimus. Taigi b!k mums v¢l maloningas ir pad¢k
Savo lotoso p¢das ant m!s¤ kr!tin¢s Ä palengvink m!s¤ kan"ias. Brangu-
sis K‚‰†a, mes §aukiam¢s Tavo bu"ini¤, kuriuos dovanoji netgi Savo flei-
tai. Tavo fleitos garsai u¨buria vis$ pasaul£, jiems negali likti abejingos ir
m!s¤ §irdys. Tod¢l b!k maloningas Ä sugr£¨k ir i§bu"iuok mus sald¨iomis
tarsi nektaras Savo l!pomis.#

Kai Vie§pats K‚‰†a pagaliau sugr£¨o pas gopes, Jis atrod¢ labai
gra¨us, kaip ir dera pa"iam tobuliausiajam. ÀBrahma-sa„hitoje# pasa-
kyta: ƒnanda-cin-maya-rasa-pratibhƒvitƒbhi‹ Ä vienas K‚‰†a nepasi¨ymi
nepaprastu gro¨iu, ta"iau kai i§siskleid¨ia Jo galios Ä ypa" Jo malonumo
galia, kuri$ £k!nija Rƒdhƒrƒ†Œ, Jis tampa neapsakomai gra¨us. Mƒyƒvƒdos
mokyklos id¢j$, kad Absoliu"ioji Tiesa yra tobula ir be Savo gali¤, gimdo
i§manymo stoka. I§ tikr¤j¤ Absoliu"ioji Tiesa be £vairi¤ Savo gali¤ nepil-
na. “nanda-cin-maya-rasa rei§kia, kad K‚‰†os k!nas yra transcendentinis
am¨inos palaimos ir i§manymo pavidalas. K‚‰†$ visada lydi £vairiausios
galios, tod¢l Jis tobulas ir gra¨us. ÀBrahma-sa„hitƒ# ir ÀSkanda Purƒ†a#
mums sako, kad K‚‰†$ nuolatos supa daugyb¢ t!kstan"i¤ s¢km¢s deivi¤.
Visos gop¢s yra s¢km¢s deiv¢s, ir Yamunos pakrant¢je K‚‰†a laik¢ j¤
delnus Savo delnuose.

ÀSkanda Purƒ†oje# teigiama, kad i§ daugelio t!kstan"i¤ gopi¤ §e§ioli-
ka t!kstan"i¤ Ä svarbiausios. I§ j¤ ypa" i§siskiria §imtas a§tuonios, o i§
§imto a§tuoni¤ i§siskiria dar a§tuonios. I§ a§tuoni¤ gopi¤ svarbiausios Ä
Rƒdhƒrƒ†Œ ir CandrƒvalŒ, o i§ §i¤ dviej¤ gopi¤ svarbiausia yra Rƒdhƒrƒ†Œ.

Kai K‚‰†a £¨eng¢ £ o§iant£ ant Yamunos kranto mi§k$, m¢nulio §viesa
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i§sklaid¢ j£ gaubusi$ tams$. Tada ¨yd¢jo kundos ir kadambos g¢l¢s, ir §vel-
nus v¢jelis sklaid¢ j¤ kvap$. Manydamos, kad tai medaus kvapas, d!zg¢
bit¢s. Gop¢s i§lygino mink§t$ sm¢l£ ir patiesusios ant jo savo r!bus paruo§¢
viet$ K‚‰†ai atsis¢sti.

Dauguma gopi¤ buvo Ved¤ pasek¢jos. Ankstesniuose gyvenimuose, kai
£ ¨em¡ buvo nu¨eng¡s Vie§pats Rƒmacandra, jos buvo Ved¤ i§min"iai,
kurie panoro u¨megzti su Vie§pa"iu Rƒmacandra santuokin¢s meil¢s ry§£.
Rƒmacandra dovanojo jiems palaiminim$, kad jie gims ¨em¢je Vie§pa-
"iui K‚‰†ai nu¨engus ir tada K‚‰†a patenkins j¤ norus. Kai K‚‰†a nu¨en-
g¢ £ ¨em¡, Ved¤ i§min"iai gim¢ gop¢mis V‚ndƒvanoje. 'gav¡ jaunu"i¤
gopi¤ i§vaizd$, jie susitiko su K‚‰†a, ir §itaip i§sipild¢ j¤ praeit¤ gyveni-
m¤ l!kes"iai. J¤ tobulas tro§kimas i§sipild¢, ir jie d¨iaug¢si, nebetur¢da-
mi ko daugiau trok§ti. Tai patvirtina ir ÀBhagavad-gŒtƒ#: ¨mogus, pasiek¡s
Auk§"iausi$j£ Dievo Asmen£, nieko daugiau nebetrok§ta. Kai gop¢s buvo
v¢l su K‚‰†a, j¤ li!desys ir sielvartas, kur£ suk¢l¢ i§siskyrimas su Juo,
i§sisklaid¢. Jos daugiau nieko nebetro§ko. ·alia K‚‰†os pasijutusios visi§-
kai laimingos, jos i§ties¢ savo r!bus ant ¨em¢s. R!bai buvo plonos dro-
bel¢s, apibir¡ raudona ku…kuma, puo§usia j¤ kr!tis. Jos labai r!pestingai
paruo§¢ K‚‰†ai viet$ atsis¢sti. K‚‰†a buvo visa j¤ gyvenimo prasm¢, ir jos
paruo§¢ Jam labai patogi$ viet$.

S¢d¢damas tarp gopi¤, K‚‰†a dar labiau i§gra¨¢jo. Didieji yogai Ä Vie§-
pats &iva, Vie§pats Brahmƒ ar net Vie§pats &e‰a bei kiti Ä visada stengiasi
i§vysti K‚‰†$ savo §irdyje, ta"iau gop¢s savo akimis reg¢jo K‚‰†$, s¢dint£
prie§ais, ant j¤ drabu¨i¤. K‚‰†os gro¨is ypa" i§ry§k¢jo tarp gopi¤. Jos buvo
gra¨iausios moterys i§ vis¤ trij¤ pasauli¤ ir visos susirinko aplink K‚‰†$.

Gali kilti klausimas, kaip K‚‰†a gal¢jo s¢d¢ti su kiekviena i§ gopi¤
skyrium ir vis d¢lto b!ti vienas. ·iame posme yra labai svarbus ¨odis Ä
Œ!vara. ÀBhagavad-gŒtoje# pasakyta: Œ!vara‹ sarva-bh"tƒnƒm. ¸odis Œ!vara
taikomas, kalbant apie Auk§"iausi$j£ Vie§pat£ Ä Supersiel$, kuri gl!di
vis¤ §irdyse. B!damas su gop¢mis, K‚‰†a parod¢ Paramƒtmos geb¢jim$
kurti ekspansijas. K‚‰†a s¢d¢jo su kiekviena i§ gopi¤ neregimas kitoms.
Gop¢ms Jis buvo toks maloningas, kad u¨uot gl!d¢j¡s j¤ §irdyse, kur
J£ galima patirti per yogos meditacij$, s¢d¢jo greta j¤. Taip Jis i§rei§-
k¢ ypating$ prielankum$ gop¢ms, gra¨iausioms visos k!rinijos moterims.
Sugr£¨us numyl¢tajam gopi¤ Vie§pa"iui, jos labai steng¢si £tikti Jam: ¨aid¢
antakiais, §ypsojosi ir kiek £manydamos tramd¢ savo pykt£. Kai kurios
gop¢s u¨sik¢l¢ Jo lotoso p¢das sau ant keli¤ ir masa¨avo. ·ypsodamosi jos
§velniai rei§k¢ viduje gniau¨iam$ pykt£: ÀBrangusis K‚‰†a, mes paprastos
V‚ndƒvanos moterys ir nelabai tei§manome Vedas Ä ne¨inome, kas dera,
o kas nedera. Tod¢l mes norime pateikti Tau vien$ klausim$. Tu esi labai
mokytas, tod¢l gali £ j£ atsakyti. Mes manome, kad £simyl¢j¢li¤ santykiuose
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galima i§skirti trij¤ tip¤ vyrus. Pirmojo tipo vyrai tik ima, antrojo Ä atsako
geru net ir tada, kai mylimoji labai prie§i§ka, o tretieji meil¢s reikaluose
neb!na nei prie§i§ki, nei rodo palankum$. Kuriuos vyrus Tu labiausiai
vertini arba, kitaip sakant, kur£ i§ j¤ pavadintum doru?#

K‚‰†a atsak¢: ÀMielosios draug¢s, tie, kurie tik atsako £ meil¡, yra nelyg
pirkliai. Meil¢s reikaluose jie atiduoda tiek, kiek gauna. I§ esm¢s, "ia apie
meil¡ negali b!ti ir kalbos. Tai tik dalyki§ki santykiai, paremti asmeni-
ne nauda ir r!pinimusi savimi. Geresnis antrasis ¨moni¤ tipas, kurie myli
nepaisydami prie§i§kumo. Net ir meil¢s santyki¤ nepatyr¡ ¨mon¢s geresni
u¨ pirklius. Nuo§ird¨ios meil¢s pavyzdys Ä t¢vas ir motina, kurie myli savo
vaikus netgi j¤ niekinami. Tre"iojo tipo vyrai nei atsiliepia £ meil¡, nei nie-
kina mylim$j$. Juos gal¢tume skirti dar £ dvi grupes. Viena grup¢ Ä tai nuo
nieko nepriklausomi, kuriem nereikia meil¢s. Jie vadinami ƒtmƒrƒmomis,
tai rei§kia, kad jie skendi mintyse apie Auk§"iausi$j£ Dievo Asmen£, tod¢l
jiems nesvarbu, ar juos kas myli, ar ne. Kita grup¢ Ä ned¢kingi ¨mon¢s.
Juos vadina be§ird¨iais. ·ios r!§ies ¨mon¢s prie§gyniauja auk§tesn¢s pad¢-
ties asmenims. Antai s!nus, kur£ mylintys t¢vai viskuo apr!pina, kartais
b!na be§irdis ir neatsilygina geru u¨ gera. Tokio tipo ¨mones £prasta vadin-
ti guru-druha, tai rei§kia, kad jie naudojasi savo gimdytoj¤ ar dvasinio
mokytojo malone, ta"iau d¢l pastar¤j¤ nesuka sau galvos.#

K‚‰†a netiesiogiai atsak¢ £ gopi¤ klausimus ir netgi £ j¤ u¨uomin$, jog Jis
deramai neatsiliep¢ £ j¤ jausmus. K‚‰†a paai§kino, kad Jis, Auk§"iausiasis
Dievo Asmuo, yra Pats Sau pakankamas. Jam nereikia kit¤ meil¢s, ta"iau,
pasak Jo, tai nerei§kia, jog Jis yra ned¢kingas.

ÀMielosios draug¢s, Ä t¡s¢ K‚‰†a, Ä gal jus Mano ¨od¨iai bei poelgiai
ir nuli!dino, ta"iau ¨inokite, kad kartais A§ neatsiliepiu £ Savo bhakt¤
jausmus. Kit$syk Mano bhaktai kar§tai Mane myli, ta"iau A§ deramai
neatsiliepiu £ j¤ jausmus, kad j¤ meil¢ Man tolyd¨io stipr¢t¤. Jeigu jie
pernelyg lengvai pasiekt¤ Mane, jiems gali §auti mintis: ÀKaip lengvai
pasiekiamas K‚‰†a.# Tod¢l kartais A§ ir neatsiliepiu £ meil¡. Jeigu betur-
tis susikrauna turtus, o po to juos praranda, jis dien$ nakt£ galvoja apie
prarast$ turt$. Taip kartais ir A§, nor¢damas, kad Mano bhakt¤ meil¢
Man dar sustipr¢t¤, apsimetu, kad jie Mane prarado, ir j¤ jausmai Man,
u¨uot i§bl¢s¡, dar labiau sustipr¢ja. Brangiosios draug¢s, ta"iau nepama-
nykite, kad elgiausi su jumis kaip su paprastais bhaktais. A§ ¨inau, kas
j!s esate. J!s atsisak¢te bet koki¤ religijos bei visuomen¢s £sipareigoji-
m¤, nutrauk¢te ry§ius su t¢vais. Nepaisydamos visuomen¢s elgesio bei
religijos priedermi¤, j!s at¢jote pas Mane ir myl¢jote Mane, ir A§ tiek
jums d¢kingas, kad negaliu elgtis su jumis kaip su paprastais bhaktais.
Nemanykite, kad palikau jus. A§ buvau su jumis. A§ tik steb¢jau, ar labai
Man¡s ilgit¢s. Tad neie§kokite priekabi¤. Jei A§ jums brangus, atleiskite
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u¨ netinkam$ elges£. A§ nesugeb¢siu atsilyginti u¨ j!s¤ stipri$ meil¡ net
jeigu gyvensite taip ilgai, kaip dangaus planet¤ pusdieviai. U¨ toki$ meil¡
ne£manoma nei atsid¢koti, nei atsilyginti. Tad pra§au j!s¤ rasti d¨iaugsm$
savo pa"i¤ doruose poelgiuose. J!s esate pavyzdys, kaip myl¢ti Mane, nes
£veik¢te did¨iausi$ kli!t£ Ä giminyst¢s ry§ius. Tegu jus d¨iugina j!s¤ pa"i¤
pavyzdingas b!das, nes Savo skolos jums gr$¨inti nesugeb¢siu.#

V‚ndƒvanos bhakt¤ tarnyst¢ Vie§pa"iui Ä tyriausio atsidavimo pavyzdys.
Autoritetingos !ƒstros teigia, kad atsidavimo tarnyst¢ turi b!ti ahaituka
ir apratihata. Tai rei§kia, kad atsidavimo tarnystei neturi kliudyti jokios
religin¢s ar politin¢s nuostatos. Atsidavimo tarnyst¢ K‚‰†ai yra transcen-
dentinio lygio. Gop¢s taip tyrai ir i§tikimai tarnavo K‚‰†ai, kad Patsai
K‚‰†a pasijuto joms skolingas. Tad Vie§pats Caitanya ir pa¨ym¢jo, kad
V‚ndƒvanos gopi¤ atsidavimo tarnyst¢ pranoksta visus b!dus priart¢ti prie
Auk§"iausiojo Dievo Asmens.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti trisde§imt pirm#j£
ÀK‚‰†os$ skyri¤, pavadint# ÀGopi¤ giesm¢s$.
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TRISDE·IMT ANTRAS SKYRIUS

Pasakojimas apie rƒsos §ok£

I§girdusios raminan!ius Auk§!iausiojo Dievo Asmens K‚‰†os ¨od¨ius,
gop¢s buvo labai patenkintos. Ir ne tik Auk§!iausiojo Dievo Asmens
¨od¨iai, bet ir galimyb¢ paliesti Jo rankas bei p¢das pad¢jo gop¢ms
visi§kai pamir§ti baisias i§siskyrimo kan!ias. Tada Auk§!iausiasis Dievo
Asmuo prad¢jo §okti rƒs!. Rƒsa §okamas su dideliu b"riu mergin¤. Taigi
K‚‰†a prad¢jo §okti su gra¨iausiomis ir laimingiausiomis vis¤ trij¤ pasau-
li¤ merginomis. V‚ndƒvanos gop¢s, kupinos susi¨av¢jimo K‚‰†a, §oko su
Juo susikibusios rankomis.

K‚‰†os rƒsos §okio jokiu b"du netur¢tume lyginti su kuriais nors mate-
rialiais §okiais Ä pramoginiais ar §okamais per pob"vius. Rƒsos §okis Ä
visi§kai dvasinis. Nor¢damas tai £rodyti, K‚‰†a, tobuliausias mistikas,
pasklido daugybe Savo pavidal¤ ir stojo §alia kiekvienos gop¢s. Apkabin¡s
per pe!ius i§ abiej¤ pusi¤ stovin!ias gopes, Jis prad¢jo §okti. Gop¢s ne¨ino-
jo apie mistines K‚‰†os ekspansijas, nes mat¢ tik vien# K‚‰†#. Kiekviena
man¢, jog K‚‰†a §oka tik su ja viena. Vir§ tos vietos, kur vyko stebuklinga-
sis §okis, skland¢ pulkais orlaivi¤ dangaus planet¤ gyventojai, kurie labai
tro§ko pamatyti nuostab¤j£ K‚‰†os ir gopi¤ §ok£. Gandharvos ir kinnaros
u¨giedojo. ¸mon¤ lydimi gandharvos ¢m¢ barstyti ant §okan!i¤j¤ g¢les.
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K‚‰†ai ir gop¢ms be§okant, nuostabiai skimb!iojo j¤ varpeliai, papuo§a-
lai ir apyrank¢s. K‚‰†a atrod¢ it ¨alsvo safyro medalionas ant aukso gran-
din¢l¢s, papuo§tos brangakmeniais. Kai jie §oko, i§ry§k¢jo nepaprastas j¤
k"no gro¨is. Koj¤ judesiai, grak§tumas, kai jie apkabindavo vienas kit#,
antaki¤ virptel¢jimai, §ypsniai, §okan!i¤ gopi¤ kr"tys, j¤ r"bai, auskarai,
skruostai, g¢l¢mis papuo§ti plaukai Ä viskas jiems §okant ir dainuojant
susiliejo i§vien ir primin¢ debesis, perk"nij#, snieg# ir ¨aibus. K‚‰†a buvo
pana§us £ susitvenkusius debesis, o gopi¤ giesm¢s skamb¢jo lyg perk"ni-
ja. J¤ gro¨is primin¢ ¨aibus danguje, o prakaito la§eliai ant veid¤ atrod¢
tarsi krintan!ios snaig¢s. Taip gop¢s ir K‚‰†a visi§kai atsidav¢ §okiui.

Gop¢s taip tro§ko pasilinksminti su K‚‰†a, kad jas i§mu§¢ raudonis.
Nor¢damas patenkinti j¤ tro§kimus, K‚‰†a ¢m¢ ploti delnais £ takt# j¤
giesm¢ms. I§ tikr¤j¤ visas pasaulis skamba K‚‰†ai dainuojant, ta!iau £vai-
rios gyvosios b"tyb¢s J£ girdi skirtingai. ÀBhagavad-gŒtƒ$ patvirtina: ye
yathƒ mƒ„ prapadyante. K‚‰†a §oka, ir su Juo §oka visos gyvosios b"ty-
b¢s, ta!iau dvasinio ir materialaus pasaulio §okiai labai skiriasi. ·i# mint£
i§rei§kia ÀCaitanya-caritƒm‚tos$ autorius, sakydamas, kad K‚‰†a yra §oki¤
meistras ir vadovas, o visi kiti t¢ra atlik¢jai. Visi stengiasi m¢gd¨ioti §okan-
t£ K‚‰†#. Tie, kurie i§ties £sis#monino K‚‰†#, £siklauso £ K‚‰†os §ok£ ir
ne§oka taip, kaip jiems §auna £ galv#. Ta!iau materialaus pasaulio gyven-
tojai bando m¢gd¨ioti K‚‰†# Ä Auk§!iausi#j£ Dievo Asmen£. Juos §okdi-
na K‚‰†os mƒyƒ, o jie tariasi es# lyg"s K‚‰†ai, ta!iau tai netiesa. K‚‰†os
s#monei svetima §i klaidinga samprata, nes tas, kuris £sis#monino K‚‰†#,
¨ino, jog K‚‰†a Ä valdov¤ valdovas, o visi kiti Ä Jo tarnai. ¸mogus tur¢t¤
§okti K‚‰†os d¨iaugsmui, o ne m¢gd¨ioti Auk§!iausi#j£ Dievo Asmen£ ar
bandyti Jam prilygti. Gop¢s nor¢jo prad¨iuginti K‚‰†#, tod¢l K‚‰†ai dai-
nuojant jos skatino J£: ÀPuiku, puiku.$ Kartais, kai jos stengdavosi suteikti
Jam d¨iaugsmo nuostabiomis dainomis, Jis irgi jas girdavo.

Kai kurios gop¢s pavargo be§okdamos ir pad¢jo rankas ant %rŒ K‚‰†os
pe!i¤. J¤ §ukuosenos i§sileido ir i§ plauk¤ pabiro g¢l¢s. Kai gop¢s apka-
bino K‚‰†#, nuo Jo k"no aromato, kur£ skleid¢ lotosai ir kitos kvapiosios
g¢l¢s bei sandalmed¨io pasta, joms u¨gniau¨¢ kvap#. Gop¢s pajuto stipr¤
potrauk£ K‚‰†ai, ir jie ¢m¢ bu!iuotis. Kai kurios gop¢s priglusdavo prie
K‚‰†os skruost¤ ir kartu su K‚‰†os bu!iniais, kuriuos mielai Jam gr#¨in-
davo, ragavo i§ Jo burnos sukramtytus betelio rie§utus. Taip, ragaudamos
betelio rie§utus, gop¢s dvasi§kai tobul¢jo.

Ilgai §okusios ir dainavusios, gop¢s pavargo. ·alia §oko K‚‰†a, ir, nor¢-
damos nuvyti nuovarg£, jos k¢l¢ %rŒ K‚‰†os rank# ir glaud¢ prie savo auk§t¤
kr"tini¤, kurios, kaip ir K‚‰†os ranka, skleid¢ am¨in# g¢r£. Ir K‚‰†a, ir
gop¢s prisiliesdami vienas prie kito £gaudavo dar daugiau dvasin¢s stipry-
b¢s. Gop¢ms buvo taip gera su K‚‰†a Ä s¢km¢s deiv¢s vyru, kad pamir§o
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apie savo vyrus. K‚‰†os gl¢byje giedodamos bei §okdamos, jos u¨mir§o
visk#. À%rŒmad-Bhƒgavatam$ taip apsako gopi¤, at¢jusi¤ £ rƒsos §ok£ su
K‚‰†a, gro¨£: £ plaukus jos £siseg¢ lotoso ¨iedus, o veidus pasipuo§¢ san-
dalmed¨io pasta ir tilaka. Vir§ besi§ypsan!i¤ l"p¤ blizg¢jo prakaito la§e-
liai. Skimb!iojo ant koj¤ pari§ti varpeliai bei ¨iedai. G¢l¢s i§ plauk¤ biro
prie K‚‰†os lotoso p¢d¤, ir Jis buvo labai patenkintas.

ÀBrahma-sa„hitoje$ teigiama, kad gop¢s Ä tai ekspansijos, kurias pask-
leid¨ia teikianti malonum# K‚‰†os galia. Glostydamas gopes, ¨velgdamas £
meilias j¤ akis, K‚‰†a d¨iaug¢si kaip vaikas, kuris lie!ia savo atspind£ veid-
rodyje. Kai K‚‰†a liet¢ j¤ k"nus, gop¢s juto dvasin¢s palaimos antpl"d£.
Joms vis nesisek¢ pataisyti susijaukusi¤ r"b¤, nors ir m¢gino tvarkytis.
Kadangi §alia buvo K‚‰†a, gop¢s visi§kai u¨simir§o, i§sidraik¢ j¤ plaukai
ir r"bai, atsiseg¢ papuo§alai.

Kol K‚‰†a su gop¢mis §oko rƒs!, danguje susib"r¢ apstulb¡ pusdieviai
ir j¤ ¨monos. Savoti§ko geismo pagautas, m¢nulis negal¢jo nuo §okio
atitraukti aki¤ ir i§ nuostabos jam u¨gniau¨¢ kvap#. Ka¨kada gop¢s pra§¢
deiv¢s KƒtyƒyanŒ, kad K‚‰†a b"t¤ j¤ vyras. Dabar K‚‰†a patenkino j¤
nor#, pasklid¡s £ tiek pavidal¤, kiek buvo gopi¤, ir linksminosi su jomis
kaip tikras vyras.

%rŒla %ukadeva Gosvƒmis pa¨ym¢jo, kad K‚‰†a yra Pats Sau pakanka-
mas Ä ƒtmƒrƒma. Jis Pats vienas tryk§ta d¨iaugsmu ir Jam nereikia kit¤
gyv¤ b"tybi¤. Kadangi gop¢s nor¢jo, kad K‚‰†a b"t¤ j¤ vyras, Jis patenki-
no j¤ tro§kim#. Kai K‚‰†a pamat¢, kad §okdamos su Juo gop¢s pavargo, Jis
tuojau perbrauk¢ delnais j¤ veidus, nuvydamas nuovarg£. Atsid¢kodamos
K‚‰†ai u¨ gerum# bei atidum#, gop¢s meiliomis akimis ¨velg¢ £ J£. G¢r£
skleid¨ian!i¤ K‚‰†os rank¤ prisilietimai pripild¢ jas d¨iaugsmo. Besi§yp-
santys gopi¤ veidai §vyt¢jo gro¨iu, ir su transcendentiniu malonumu jos
§lovino K‚‰†#. Gop¢s buvo tyri bhaktai, ir kuo ilgiau jos §oko su K‚‰†a,
tuo labiau suvok¢ Jo didyb¡ ir tuo pagarbiau su Juo elg¢si. Jos nor¢jo
suteikti K‚‰†ai d¨iaugsmo, §lovindamos transcendentinius Jo ¨aidimus.
K‚‰†a Ä Auk§!iausiasis Dievo Asmuo, vis¤ valdov¤ valdovas, ir gop¢s
nor¢jo J£ garbinti u¨ joms rei§kiam# nepaprast# malon¡.

Gop¢s kartu su K‚‰†a £brido £ Yamunos vandenis, kad nuvyt¤ §alin rƒsos
§okio sukelt# nuovarg£. Glamon¢jant K‚‰†#, lelij¤ girliandos ant j¤ kakl¤
i§iro ir paraudo nuo ku…kumos ant j¤ kr"t¤. Aplink d"zg¢ kaman¢s, rink-
damos i§ g¢li¤ med¤. K‚‰†a su gop¢mis £brido £ vanden£ kaip dramblys,
lydimas pateli¤. Gop¢s ir K‚‰†a visi§kai apkvaito: jie ¨aid¢ vandenyje ir
d¨iaug¢si, kad gali i§simaudyti ir u¨mir§ti nuovarg£ po rƒsos §okio. ·yp-
sodamosi gop¢s ¢m¢ ta§kyti K‚‰†#, o K‚‰†ai tai labai patiko. Kai K‚‰†a
bejuokaudamas su gop¢mis irgi linksmai ta§k¢si, rojaus planet¤ pusdieviai
¢m¢ berti g¢les. ·itaip jie §lovino nuostab¤j£ K‚‰†os, auk§!iausio besi-
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m¢gaujan!io subjekto, rƒsos §ok£ bei Jo i§daigas su gop¢mis Yamunos
vandenyse.

I§simaud¡ Vie§pats K‚‰†a ir gop¢s i§lipo i§ vandens ir, dvelkiant §vel-
niam v¢jeliui, kuris nuo up¢s ir piev¤ ne§¢ £vairiausi¤ g¢li¤ kvapus, vaik§-
tin¢jo Yamunos krantu. Eidamas K‚‰†a deklamavo eiles. Taip tykioje
rudens m¢nesienoje Jis d¨iaug¢si su gop¢mis.

Lytinis potraukis ypa! sustipr¢ja ruden£, ta!iau K‚‰†os santykiai su
gop¢mis ypatingi tuo, kad su lytiniu potraukiu netur¢jo nieko bendra.
Pasakodamas apie rƒsos §ok£ ÀBhƒgavatam$, %ukadeva Gosvƒmis pabr¢-
¨ia tai ¨od¨iais avaruddha-saurata‹: lytiniui potraukiui §iuo atveju nebuvo
progos prasiver¨ti. Vie§paties K‚‰†os §okis su gop¢mis skiriasi nuo pap-
rast¤ materialaus pasaulio gyv¤j¤ b"tybi¤ §oki¤. Nor¢damas i§sklaidyti
b"simus neteisingus rƒsos §okio bei K‚‰†os ir gopi¤ santyki¤ ai§kinimus,
besiklausantis À%rŒmad-Bhƒgavatam$ Mahƒrƒja ParŒk‰itas tar¢ %ukadevai
Gosvƒmiui: ÀK‚‰†a nu¨eng¢ £ ¨em¡, kad £tvirtint¤ reguliatyviuosius religi-
jos principus ir sutramdyt¤ £sigalin!i# bedievyst¡. Ta!iau K‚‰†os bei gopi¤
elgesys gali tapti akstinu bedievi§kiems materialaus pasaulio principams
£sigal¢ti. A§ tiesiog stebiuosi, kad Jis §itaip elg¢si Ä g"d¨i# nakt£ linksmi-
nosi drauge su svetimomis ¨monomis.$ %ukadeva Gosvƒmis buvo paten-
kintas Mahƒrƒjos ParŒk‰ito klausimu, nes atsakymas £ j£ u¨b¢gs u¨ aki¤
beg¢di§kiems mƒyƒvƒd¨i¤, impersonalist¤, ketinimams lygintis su K‚‰†a
ir linksmintis su jaunomis merginomis bei moterimis.

Pagrindiniai Ved¤ nurodymai leid¨ia tur¢ti lytinius santykius tiktai su
savo ¨mona ir jokiu b"du ne su kita moterimi. K‚‰†os ir gopi¤ santy-
kiai i§ pa¨i"ros reik§t¤, jog §ioms nuorodoms buvo tarsi nusi¨engta. I§
%ukadevos Gosvƒmio ¨od¨i¤ Mahƒrƒja ParŒk‰itas puikiai suprato, kaip
!ia i§ties yra, bet nor¢damas, kad transcendentin¢ K‚‰†os ir gopi¤ ry§i¤,
atsiskleidusi¤ rƒsos §okyje, esm¢ tapt¤ dar ai§kesn¢, jis i§rei§k¢ nuosta-
b#. Tai labai svarbu, norint u¨kirsti keli# nevar¨omam prak‚ta-sahajiy¤
bendravimui su moterimis.

Mahƒrƒja ParŒk‰itas pavartojo kelis svarbius ¨od¨ius, kuriuos reik¢-
t¤ paai§kinti. Pirmasis ¨odis, jugupsitam, rei§kia Àvertas pasibjaur¢jimo.$
Vis¤ pirma Mahƒrƒjos ParŒk‰ito abejones suk¢l¢ tai, kad Vie§pats K‚‰†a Ä
Auk§!iausiasis Dievo Asmuo, nu¨eng¡s diegti religijos princip¤, vidury
nakties §oka su svetimomis ¨monomis, jas glamon¢ja ir bu!iuoja. Ved¤
nurodymai tai draud¨ia. Jis juk i§ prad¨i¤ ir Pats patar¢ pas J£ at¢jusioms
gop¢ms gr£¨ti atgal namo. Kviesti £ pasimatym# svetimas ¨monas ar jaunas
merginas ir §okti su jomis, pasak Ved¤, yra i§ties nepadoru. Kod¢l gi K‚‰†a
taip pasielg¢?

Kitas jo pavartotas ¨odis Ä ƒpta-kƒma. Kai kam atrodyt¤ savaime ai§ku,
jog sutikus merginas K‚‰†# ap¢m¢ geiduliai, ta!iau Mahƒrƒja ParŒk‰i-
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tas paai§kino, jog tai ne£manoma. Geiduliai negal¢jo Jo u¨valdyti. Pir-
miausia, tai akivaizdu netgi materialistui Ä K‚‰†ai tada tebuvo a§tuoneri
metai. Tokio am¨iaus berniukui nekyla geiduliai. “pta-kƒma rei§kia, kad
Auk§!iausiasis Dievo Asmuo semiasi d¨iaugsmo Pats i§ Sav¡s. Taigi Jis
net ir geidulio pagautas i§siverst¤ be kit¤ gyv¤ b"tybi¤. Na, o gal Jis Pats
nejuto geismo ir J£ paveik¢ gopi¤ aistra? Ta!iau Mahƒrƒja ParŒk‰itas pavar-
toja kit# ¨od£ Ä yadu-pati, kuris nurodo, kad K‚‰†a Ä kilniausias Yadu gimi-
n¢s atstovas. Yadu gimin¢s karaliai pasi¨ym¢jo nepaprastu dorovingumu,
tokie buvo ir j¤ palikuonys. Ar gal¢jo dorovingoje §eimoje gim¡s K‚‰†a
nepadoriai pasielgti Ä netgi ir gopi¤ kurstomas? Tai rodo, jog K‚‰†a nega-
l¢jo nedorai elgtis. Ta!iau Mahƒrƒja ParŒk‰itas nesuprato, kod¢l K‚‰†a
§itaip pasielg¢. Ko Jis i§ties nor¢jo? Kitas ¨odis, kur£ pavartojo Mahƒrƒ-
ja ParŒk‰itas, kreipdamasis £ %ukadev# Gosvƒm£, Ä suvrata, arba Àdav¡s
£¨ad# dorai elgtis.$ %ukadeva Gosvƒmis buvo mokytas brahmacƒris, taigi
jis niekaip negal¢jo kalb¢ti apie k"ni§kuosius d¨iaugsmus. Brahmacƒriui
tai grie¨tai draud¨iama, o k# jau kalb¢ti apie tok£ brahmacƒr£, kaip
%ukadeva Gosvƒmis. Ta!iau rƒsos §okio aplinkyb¢s k¢l¢ Mahƒrƒjai ParŒk-
‰itui nema¨# £tarim#, tad jis ir papra§¢ %ukadevos Gosvƒmio j£ i§sklaidy-
ti. %ukadeva Gosvƒmis tuoj pat atsak¢, jog tai, kad auk§!iausias valdovas
pa¨eid¢ religijos principus, rodo did¨i# Jo galyb¡. Antai ugnis gali praryti
bet koki# bjaurast£ Ä taip pasirei§kia nepaprasta jos galia. Saul¢ v¢lgi
gali i§garinti vanden£ i§ §lapimo ar i§mat¤, ir tai jos visi§kai neter§ia Ä
prie§ingai, saul¢s spinduliai i§valo ne§vari# viet# ir u¨mu§a lig¤ skleid¢jus.

Kitas sakys, es# jei K‚‰†a Ä did¨iausias autoritetas, tai reik¢t¤ Juo
sekti. Atsakydamas £ tai, %ukadeva Gosvƒmis visi§kai ai§kiai nurodo, kad
Œ"varƒ†ƒm, arba auk§!iausias valdovas, gali kartais ir nesilaikyti Savo nuro-
dym¤, ta!iau tai tegali pats valdovas, o ne jo pasek¢jai. Niekam nevalia
m¢gd¨ioti ant¨mogi§k¤ valdovo ¨ygi¤. %ukadeva Gosvƒmis persp¢jo, kad
neturintiems visi§kos laisv¢s pasek¢jams, nuo kuri¤ valios niekas nepri-
klauso, netgi mintyse nedera m¢gd¨ioti ant¨mogi§k¤ valdovo ¨ygi¤. Tegu
mƒyƒvƒd¨i¤ filosofai tu§!iai skelbiasi K‚‰†a, ta!iau jie negali pakartoti
K‚‰†os ¨ygi¤. Jiems gal pavyks £tikinti pasek¢jus kvailai m¢gd¨ioti rƒsos
§ok£, ta!iau ne j¤ j¢goms pakelti Govardhanos kalv#. Praeity mes ne kart#
tur¢jome progos £sitikinti, kaip nedorieji mƒyƒvƒd¨iai apgaudin¢jo savo
pasek¢jus Ä vaizduodavo K‚‰†#, nor¢dami patirti rƒsa-lŒlos d¨iaugsmus.
Ne kart# are§tu ir bausm¢mis jiems keli# yra u¨kirtusi oficialioji vald¨ia.
Orisoje —hƒkura Bhaktivinoda nubaud¢ ¨mog¤, kuris pasivadino Vi‰†u
inkarnacija ir su jaunut¢mis merginomis m¢gd¨iojo rƒsa-lŒl!. ·iuo apsi-
§auk¢liu daug kas skund¢si. Tuo metu Bhaktivinoda —hƒkura buvo tei-
s¢jas, ir kai vald¨ia liep¢ jam pamokyti t# nenaud¢l£, jis labai grie¨tai
j£ nubaud¢. Niekam nevalia m¢gd¨ioti rƒsa-lŒlos §okio. %ukadeva Gosvƒ-
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mis persp¢ja, kad mums net mintis netur¢t¤ kilti j£ m¢gd¨ioti. Jis labai
ai§kiai sako, kad tas, kuris i§ kvailumo bandys m¢gd¨ioti K‚‰†os rƒsos
§ok£, ¨us kaip tas, kuris u¨simanyt¤ m¢gd¨ioti Vie§pat£ %iv# ir i§ger-
t¤ vandenyn# nuod¤. Vie§pats %iva i§g¢r¢ vandenyn# nuod¤, j¤ nenu-
rydamas. Nuo nuod¤ jo kaklas pam¢lynavo, tod¢l Vie§pat£ %iv# vadina
NŒlaka†‡ha. Ta!iau jeigu paprastas mirtingasis bandys m¢gd¨ioti Vie§pa-
t£ %iv# ir gers nuodus arba r"kys ga#j!, jo nei§vengiamai laukia staigi
mirtis ir pragai§tis. Taigi Vie§paties %rŒ K‚‰†os nuotykiai su gop¢mis vyko
ypatingomis aplinkyb¢mis.

Daugelis gopi¤ ankstesniuose gyvenimuose buvo didieji i§min!iai
ir puik"s Ved¤ ¨inovai. Vie§pa!iui K‚‰†ai apsirei§kus Vie§paties
Rƒmacandros pavidalu, jie parei§k¢ nor# b"ti kartu su Juo. Vie§pats
Rƒmacandra palaimino i§min!ius, ¨ad¢damas, jog j¤ tro§kimas bus paten-
kintas, kai Jis apsireik§ kaip K‚‰†a. Taigi gop¢s ilgai puosel¢jo nor# patirti
d¨iaugsm# kartu su Vie§pa!iu K‚‰†a, kai Jis nu¨engs £ ¨em¡. Jos kreip¢-
si £ deiv¡ KƒtyƒyanŒ, pra§ydamos, kad K‚‰†a tapt¤ j¤ vyru. Yra daugyb¢
kit¤ fakt¤, kurie patvirtina K‚‰†os visagalyb¡ ir rodo, kad Jo nevar-
¨o taisykl¢s ir nurodymai, galiojantys materialiame pasaulyje. Ypatingais
atvejais Jis elgiasi taip, kaip Jam patinka, nor¢damas suteikti malon¡
Savo bhaktams. Tai £manoma tik Jam, nes Jis Ä auk§!iausiasis valdovas.
Paprasti ¨mon¢s turi vadovautis Vie§paties K‚‰†os nurodymais, pateik-
tais ÀBhagavad-gŒtoje$, ir i§mesti i§ galvos bet koki# mint£ apie Vie§paties
K‚‰†os, §okan!io rƒs!, m¢gd¨iojim#.

K‚‰†a pak¢l¢ Govardhanos kalv# ir u¨mu§¢ tokius piktus demonus,
kaip P"tanƒ. Akivaizdu, kad tai ant¨mogi§ki ¨ygiai. Rƒsos §okis irgi yra
ant¨mogi§kas, ir paprastam ¨mogui jo pam¢gd¨ioti ne£manoma. Papras-
tas ¨mogus, atliekantis koki# nors pareig#, kaip ir Arjuna, turi tai daryti
siekdamas patenkinti K‚‰†# Ä tai jo valioje. Arjuna buvo karys, ir K‚‰†a
nor¢jo, kad Arjuna kaut¤si u¨ J£. Arjuna sutiko, nors i§ prad¨i¤ kautis
jis ir nenor¢jo. Paprastiems ¨mon¢ms b"tina vykdyti savo priederm¡. Jie
netur¢t¤ daryti to, ko nepaj¢g"s Ä m¢gd¨ioti K‚‰†os rƒsa-lŒl! ir tuo pa!iu
ruo§ti sau pragai§t£. Viena yra neabejotina Ä K‚‰†a visk# dar¢ gopi¤ labui
ir visi§kai nesisteng¢ elgtis savanaudi§kai. ÀBhagavad-gŒtoje$ pasakyta: na
mƒ„ karmƒ†i limpanti Ä K‚‰†a nepatiria nei sald¨i¤, nei kar!i¤ Savo veik-
los vaisi¤. Tod¢l Jo poelgiai negali prie§tarauti religijai. Jis transcenden-
ti§kas bet kurio poelgio ar religijos principo at¨vilgiu. Materialios gamtos
gu†os Jo neveikia. Jis Ä vyriausias vis¤ gyv¤j¤ b"tybi¤ valdovas; ir ¨mon¢s,
ir dangaus planet¤ pusdieviai, ir ¨emesni¤j¤ gyvyb¢s r"§i¤ atstovai yra Jo
vald¨ioje. Jis Ä Auk§!iausiasis vis¤ gyv¤j¤ b"tybi¤ ir materialios gamtos
Vie§pats, tod¢l nei su religija, nei su bedievyste niekas Jo nesieja.

Apibendrindamas tai, k# pasak¢, %ukadeva Gosvƒmis parei§k¢, kad
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didieji i§min!iai ir bhaktai, visi§kai apsival¡ nuo s#lygoto gyvenimo purvo,
gali laisvai veikti nebijodami materialiosios gamtos ne§varybi¤, nes j¤ §ir-
dyse yra K‚‰†a, Auk§!iausiasis Dievo Asmuo. ·itaip jie i§lieka nepaval-
d"s materialios gamtos gu†¤ nustatytiems malonumo ir kan!ios d¢sniams.
Tad kaipgi K‚‰†a, apsirei§k¡s Savo Paties vidine galia, gali b"ti pavaldus
karmos d¢sniams?

ÀBhagavad-gŒtoje$ Vie§paties ai§kiai pasakyta, kad kiekvien# kart#
Jis apsirei§kia Savo vidine galia. Karmos d¢sniai negali lemti, koks bus
Jo k"nas, kaip tai atsitinka paprastoms gyvoms b"tyb¢ms. Bet kuriai
gyvajai esybei d¢l savo praeities darb¤ tenka atitinkamas k"nas. Ta!iau
K‚‰†os k"nas Ä o Jis visada apsirei§kia tam tikru k"nu Ä nepriklau-
so nuo Jo praeities darb¤. K‚‰†os k"nas Ä tai priemon¢, padedanti Jam
patirti Jo vidin¢s galios teikiam# transcendentin£ malonum#. Nuo karmos
d¢sni¤ Jis visi§kai laisvas. Monizmo §alininkus mƒyƒvƒd¨ius gamtos d¢s-
niai ver!ia £gyti vienok£ ar kitok£ k"n#, tad j¤ teiginiai, es# jie ir K‚‰†a,
arba Dievas, sudaro vienov¡, yra tu§!ios kalbos. Apgavikai, kurie skel-
biasi es# lyg"s K‚‰†ai ir m¢gd¨ioja rƒsa-lŒl!, yra pavojingi visuomenei.
K‚‰†a, Auk§!iausiasis Dievo Asmuo, gl"di ir gopi¤, ir j¤ vyr¤ k"nuose
kaip Supersiela. Jis rodo keli# visoms gyvosios b"tyb¢ms. ·i# mint£ pat-
virtina ÀKa‡ha Upani‰ada$: nityo nityƒnƒ„ cetana" cetanƒnƒm. Supersiela
vadovauja individualios sielos darbams. Tai Ji ir veikia, ir yra t¤ veiksm¤
liudininkas.

Kad K‚‰†a gl"di kiekvienoje §irdyje, patvirtinama ir ÀBhagavad-gŒtoje.$
Jis Ä vis¤ veiksm¤ prad¨ia, i§ Jo kyla atmintis bei u¨mar§umas. Jis Ä pir-
min¢ asmenyb¢ ir Ved¤ pa¨inimo tikslas. Jis Ä vedƒntos filosofijos k"r¢-
jas, tod¢l Jis tobulai i§mano vedƒnt!. Vadinamieji vedƒntos pasek¢jai ir
mƒyƒvƒd¨iai negali pa¨inti K‚‰†os tokio, koks Jis yra, ir savo neleisti-
nu elgesiu, m¢gd¨iodami K‚‰†os darbus, jie tik klaidina pasek¢jus. Kai
K‚‰†a su kuo nors susitinka arba k# nors apkabina, negali b"ti ir kalbos
apie nusi¨engim# padorumui, nes K‚‰†a, m"s¤ vis¤ Supersiela, jau ir taip
gyvena vis¤ m"s¤ k"nuose.

Kai kas klausia, kod¢l K‚‰†a, jei Jis Pats Sau pakankamas, vis d¢lto
aprei§kia su gop¢mis ¨aidimus, kurie kelia tok£ nerim# m"s¤ vadinamie-
siems moralistams? Atsakytume, kad §ie veiksmai Ä tai ypatinga malon¢
puolusioms, s#lygotoms sieloms. Gop¢s yra Jo vidin¢s galios ekspansijos,
ta!iau jos atsirado ¨em¢je kaip paprastos gyvosios b"tyb¢s, nes K‚‰†a
nor¢jo apreik§ti rƒsa-lŒl!. Materialiame pasaulyje malonumas labiausiai
pasirei§kia per vyro ir moters lytin£ potrauk£. Moteris yra tam, kad sukelt¤
vyro geism#, o vyras savo ruo¨tu sukelia moters geism#. Tai svarbiausias
materialaus gyvenimo principas. Kai prie§ing¤ ly!i¤ geiduliai susijungia,
¨mon¢s dar labiau £stringa £ materiali#j# b"t£. K‚‰†a aprei§k¢ rƒsa-lŒlos

PASAKOJIMAS APIE R“SOS ·OK&

205



§ok£, nor¢damas parodyti ¨mon¢ms ypating# malon¡. Jis nori pavilioti
s#lygotas sielas. S#lygotos sielos labai domisi prie§ing¤ ly!i¤ santykiais,
taigi tokius santykius jos gali tur¢ti su K‚‰†a ir taip i§sivaduoti i§ materi-
jos nelaisv¢s. Antroje À%rŒmad-Bhƒgavatam$ giesm¢je Mahƒrƒja ParŒk‰itas
irgi pa¨ymi, kad Vie§paties K‚‰†os ¨aidimai bei darbai Ä tai vaistas s#ly-
gotoms sieloms, sergan!ioms materialumo liga. Besiklausydamos pasako-
jim¤ apie K‚‰†# jos pagyja. S#lygotosios sielos negali gyventi be materiali¤
d¨iaugsm¤ ir skaito knygas apie ¨emi§k# meil¡, ta!iau, besiklausydamos
pasakojim¤ apie transcendentinius K‚‰†os ¨aidimus su gop¢mis, jos gal¢t¤
nusiplauti materijos purv#.

Kaip ir i§ kieno l"p¤ klausytis §i¤ pasakojim¤, %ukadeva Gosvƒmis
mums irgi paai§kina. Problema ta, kad pasaul£ u¨tvind¢ mƒyƒvƒd¨iai, ir
kai ¨mon¢s, ne¨inodami, kok£ poveik£ daro mƒyƒvƒdos filosofija, pasiklau-
so, k# kalba profesionaliu À%rŒmad-Bhƒgavatam$ skaitymu besiver!ian-
tis mƒyƒvƒdis, jie ima visi§kai nieko nebesuprasti. Paprastiems ¨mon¢ms
nepatartina aptarin¢ti rƒsa-lŒlos, nes jie yra paveikti mƒyƒvƒd¨i¤ filosofi-
jos. Ta!iau jei rƒsa-lŒl! ai§kina dvasinio tobulumo pasiek¡s ¨mogus, tie,
kurie klausosi jo ai§kinim¤, neabejotinai tolyd¨io priart¢s prie K‚‰†os
s#mon¢s ir nusiplaus materijos purv#.

Be to, svarbu ir tai, kad su K‚‰†a §okusi¤ gopi¤ k"nai nebuvo mate-
rial"s. Gop¢s §oko su K‚‰†a dvasiniais k"nais, o j¤ vyrai man¢, kad jos
miega §alia. Vadinamuosius gopi¤ vyrus buvo u¨b"rusi i§orin¢ K‚‰†os
galia, taigi ji neleido jiems suprasti, kad j¤ ¨monos i§¢jo §okti su K‚‰†a.
Tad kuo pagr£stas kaltinimas K‚‰†ai, kad Jis §oko su svetimomis ¨mono-
mis? Gopi¤ k"nai, priklausantys j¤ vyrams, gul¢jo lovose, tuo tarpu neat-
siejamos, dvasin¢s K‚‰†os dalel¢s §oko su K‚‰†a. K‚‰†a Ä auk§!iausioji
asmenyb¢, dvasios visuma, ir §oko su dvasiniais gopi¤ k"nais. Taigi kuo
nors kaltinti K‚‰†# n¢ra jokio pagrindo.

Kai rƒsos §okis baig¢si, baig¢si ir Brahmos naktis (ÀBhagavad-gŒtos$ tei-
gimu, labai ilgas laiko tarpsnis), ir at¢jo brƒhma-muh$rtos laikas. Brƒhma-
muh$rta prasideda ma¨daug pusantros valandos prie§ saul¢s patek¢jim#.
·iuo paros laiku ¨mogui patariama keltis ir i§simaud¨ius u¨siimti kasdie-
nine dvasine praktika: atlikti ma…gala-ƒrati ir kartoti Hare K‚‰†a mantr!.
Tai pats tinkamiausias laikas dvasinei praktikai. At¢jus §iai palankiai
valandai, K‚‰†a papra§¢ gopi¤ eiti namo. Gop¢s nenor¢jo eiti, bet jos buvo
labai paklusnios ir malonios Jam, tad kai tik K‚‰†a papra§¢ jas gr£¨ti namo,
merginos tuoj pat i§¢jo. %ukadeva Gosvƒmis baigia pasakojim# apie rƒsa-
lŒl! pa¨ym¢damas, kad ¨mogus, kuris i§ tinkamo §altinio klausosi apie
K‚‰†os, Paties Vi‰†u, ¨aidimus su gop¢mis, Jo galios ekspansijomis, i§sigy-
do nuo pa!ios pavojingiausios ligos Ä geismo. Jeigu ¨mogus i§klausys pasa-
kojim# apie rƒsa-lŒl!, jis visi§kai atsikratys lytinio geismo ir pasieks tobul#
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dvasin£ pa¨inim#. Bet kadangi ¨mon¢s paprastai klauso mƒyƒvƒd¨i¤ ai§-
kinim¤ ir patys yra mƒyƒvƒd¨iai, jie vis labiau £sitraukia £ lytin£ gyvenim#.
S#lygotoji siela turi i§klausyti, kaip rƒsa-lŒlos §ok£ ai§kina autoritetingas
dvasinis mokytojas, kuris padeda teisingai visk# suprasti. Tik taip ¨mogus
gali pasiekti auk§!iausi# dvasinio gyvenimo pakop#. Prie§ingu atveju jis
visi§kai susipainios. Materialusis geismas Ä savoti§ka §irdies liga. S#lygo-
tai sielai, kuri nori pagyti nuo §ios materialios ligos, si"loma klausytis,
ta!iau ne i§ suk!i¤ impersonalist¤ l"p¤. Klausytis autoriteting¤ ai§kinim¤
ir teisingai juos suprasti yra visai kas kita.

%ukadeva Gosvƒmis !ia pavartoja ¨od£ "raddhƒnvita, apib"dinant£ t#,
kuris i§¢jo dvasinio gyvenimo mokykl#. %raddhƒ, arba tik¢jimas Ä tai
prad¨ia. Tasai, kuris i§siugd¢ tik¢jim#, jog K‚‰†a yra Auk§!iausiasis
Dievo Asmuo ir Auk§!iausioji Dvasin¢ Siela, gali ir pasakoti, ir klausy-
tis apie rƒsa-lil!. %ukadeva pavartoja ir ¨od£ anu"‚†uyƒt. Reikia klausyti,
k# sako mokini¤ sekos atstovas. ¸odis anu turi dvi reik§mes Ä Àsekti$ ir
Àvisada.$ Taigi ¨mogus visada turi laikytis mokini¤ sekos nubr¢¨to kelio ir
vengti atsitiktini¤ tiek mƒyƒvƒd¨i¤, tiek paprast¤ ¨moni¤, kurie À%rŒmad-
Bhƒgavatam$ skaitym# pavert¢ bizniu, postringavim¤. ¸odis anu"‚†uyƒt
nurodo, kad klausytis reikia autoritetingos asmenyb¢s, kuri priklauso
mokini¤ sekai ir £sigilino £ K‚‰†os s#mon¡. Kas klausysis i§ autoritetingo
§altinio, tas netrukus sulauks ger¤ vaisi¤. Klausydamasis apie rƒsa-lŒl!,
¨mogus pasiekia auk§!iausi# dvasinio gyvenimo lyg£.

¶ia %ukadeva Gosvƒmis vartoja du reik§mingus ¨od¨ius Ä bhaktim
ir parƒm. Bhakti„ parƒm rei§kia atsidavimo tarnyst¢s lyg£, auk§tesn£
negu pradinis. Pradinio lygio yra tie, kurie nei§mano bhakti filosofi-
jos ir tesidomi Dievybi¤ garbinimu §ventykloje. Tai dar n¢ra tobula
bhakti. Tobula atsidavimo tarnyst¢, arba bhakti, neturi n¢ krislo materi-
jos purvo. Pavojingiausia susiter§imo r"§is Ä geidulys arba lytinis gyveni-
mas. Atsidavimo tarnyst¢s bhakti„ parƒm galyb¢ nepaprasta Ä kuo toliau
§iuo keliu ¨mogus pa¨engia, tuo ma¨iau j£ traukia materialus gyvenimas.
Jeigu ¨mogus sugeba pasinaudoti privalumais, kuriuos teikia pasakojimo
apie rƒsa-lŒlos §ok£ klausymasis, jis neabejotinai pasieks transcendentin£
lyg£. Besiklausant geiduliai i§ jo §irdies i§nyks be p¢dsak¤.

%rŒla Vi'vanƒtha Cakravartis —hƒkura nurodo, kad, pasak ÀBhagavad-
gŒtos$, Brahmos diena (tiek pat ir naktis) trunka keturis milijonus tris
§imtus t"kstan!i¤ m"s¤ met¤, padaugint¤ i§ t"kstan!io. Pasak Vi'vanƒt-
hos Cakravar!io —hƒkuros, rƒsos §okis truko i§tis# Brahmos nakt£, ta!iau
gop¢s to nepajuto. Nor¢damas patenkinti gopi¤ norus, K‚‰†a padar¢ taip,
kad naktis trukt¤ labai ilgai. Gali kilti klausimas, ar tai £manoma, ta!iau
Vi'vanƒtha Cakravartis —hƒkura mums primena, kad K‚‰†a netgi suri§tas
virv¢mis aprei§k¢ motinai visat#, kur£ slyp¢jo Jo burnoje. Kaip tai atsitiko?
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Atsakytume, kad K‚‰†a, nor¢damas suteikti malonum# Savo bhaktui, gali
padaryti bet k#. ·tai kad ir gop¢s Ä jos nor¢jo patirti d¨iaugsm# su K‚‰†a
ir gavo prog# b"ti drauge su Juo ilgus metus. Taip Jis i§tes¢jo Savo pa¨ad#.
Kai K‚‰†a, gop¢ms besimaudant Yamunos up¢je prie CŒraghƒ‡os, pavog¢
j¤ r"bus, Jis pa¨ad¢jo, jog kada nors, kuri# nors nakt£ £gyvendins j¤ norus.
Ir vien# nakt£ K‚‰†a i§ties tapo j¤ mylimuoju vyru, ta!iau tai buvo ne
paprasta, o Brahmos naktis, ir truko ji milijonus met¤. K‚‰†ai £manoma
viskas, nes Jis Ä auk§!iausiasis valdovas.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti trisde§imt antr!j£
ÀK‚‰†os& skyri¤, pavadint! ÀPasakojimas apie rƒsos §ok£&.
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TRISDE·IMT TRE¶IAS SKYRIUS

Vidyƒdharos i§vadavimas
ir demono !a…khƒsuros mirtis

Kart! V‚ndƒvanos piemenys, vadovaujami Nandos Mahƒrƒjos, suman¢
nukeliauti £ Ambikƒvan! atlikti "ivarƒtri apeig¤. Rƒsa-lŒlƒ §ven#iama
ruden£. Pirmoji didel¢ §vent¢ po jos Ä Holi, arba Dolayƒtrƒ. Tarp Dolayƒt-
ros ir rƒsa-lŒlos §ven#i¤ yra dar viena svarbi §vent¢ Ä "ivarƒtri, kuri!
daugiausia §ven#ia §ivaitai Ä Vie§paties "ivos pasek¢jai. Ta#iau kartais j!
§ven#ia ir vai‰†avai, nes Vie§pat£ "iv! jie laiko vienu did¨iausi¤ vai‰†av¤.
Bhaktai, atsidav¡ K‚‰†os pasek¢jai, "ivarƒtri vis d¢lto §ven#ia ne visada.
Tod¢l À"rŒmad-Bhƒgavatam$ ir sakoma, kad Nandos Mahƒrƒjos vadovau-
jami piemenys Àkart! suman¢.$ Taigi jie ne visad dalyvaudavo "ivarƒt-
ri apeigose, ta#iau kart! i§ smalsumo panoro nukeliauti £ Ambikƒvan!.
Ambikƒvana yra ka¨kur Gud¨arato provincijoje. Kai kas sako, kad ji Ä
prie SarasvatŒ up¢s, ta#iau Gud¨arato provincijoje SarasvatŒ up¢s nerasi-
me. Vienintel¢ up¢ ten Ä Savarmati. Indijoje visos svarbios §ventos vietos
yra prie toki¤ nuostabi¤ upi¤, kaip Ganga, Yamunƒ, SarasvatŒ, Narma-
dƒ, GodƒvarŒ ir KƒverŒ. Ambikƒvana buvo ant SarasvatŒ kranto, tad visi
piemenys su Nanda Mahƒrƒja ten ir patrauk¢.

Ambikƒvanoje jie pamald¨iai pagerb¢ Vie§paties "ivos ir Ambikos
dievybes. Paprastai prie Vie§paties "ivos §ventyklos glaud¨iasi ir kita Ä
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Ambikos (arba Durgos) §ventykla, nes Ambikƒ Ä Vie§paties "ivos ¨mona,
kuri kilniausia ir skais#iausia moteris. Ji n¢ per ¨ingsn£ nesitraukia nuo
savo vyro. Pri¢j¡ Ambikƒvan!, V‚ndƒvanos piemenys pirmiausia i§simau-
d¢ SarasvatŒ up¢je. Atkeliavus £ §vent! viet!, vis¤ pirma reikia i§simaudy-
ti, o kartais ir nusiskusti galv!. Tai daroma pirmiausia. I§simaud¡ keleiviai
nusilenk¢ dievyb¢ms, o po to §ventose vietose i§dalijo aukas.

Pasak Ved¤, aukoti reikia brƒhma†ams. Ved¤ !ƒstrose teigiama, kad
tik brƒhma†ai ir sannyƒsiai turi teis¡ imti aukas. V‚ndƒvanos piemenys
dovanojo karves, padabintas aukso papuo§alais ir puikiomis girliandomis.
Brƒhma†ams aukojama, nes jie neu¨siima jokia veikla, kuri teikt¤ pelno.
Jie dirba brahmani§k! darb!, kuris apra§ytas ÀBhagavad-gŒtoje$: daug
mokosi, atgailauja ir atlieka askezes. Jie turi b%ti i§simokslin¡ patys ir
privalo mokyti kitus. J¤ pareiga ne tik patiems b%ti brƒhma†ais, bet ir
ruo§ti kitus brƒhma†us. Jeigu atsiranda norin#i¤ tapti brƒhma†o moki-
niais Ä jie jais irgi gali tapti. Svarbiausias brƒhma†o u¨si¢mimas Ä gar-
binti Vie§pat£ Vi‰†u. Taigi brƒhma†ai verti to, kad jiems b%t¤ aukojama.
Ta#iau gav¡ auk¤ daugiau negu jiems reikia, brƒhma†ai privalo jas panau-
doti Vi‰†u tarnystei. ·tai kod¢l Ved¤ ra§tai ir pataria aukoti brƒhma†ams.
Aukodamas jiems, ¨mogus patenkina Vie§pat£ Vi‰†u ir visus pusdievius.

Piligrimai i§simaudo, pagerbia dievybes ir dalija aukas. Be to, jiems
patariama vien! dien! pasninkauti. ·ventoje vietoje reik¢t¤ i§b%ti bent
tris dienas. Pirm!j! dien! pasninkaujama, o vakare galima i§gerti §iek tiek
vandens, nes vanduo pasninko nenutraukia.

Atkeliav¡ Nanda Mahƒrƒja ir piemenys £sik%r¢ nak#iai ant SarasvatŒ
kranto. Jie pasninkavo i§tis! dien!, o vakare i§g¢r¢ truput£ vandens. Kai
piemenys ils¢josi, i§ esan#io §alimais mi§ko at§liau¨¢ did¨iul¢ gyvat¢ ir
¢m¢ god¨iai ryti Nand! Mahƒrƒj!. Nanda bej¢gi§kai su§uko: ÀBrangusis
s%nau K‚‰†a, ateik ir i§gelb¢k mane nuo §ios baisios gyvat¢s! Ji tuoj praris
mane!$ Nandai Mahƒrƒjai be§aukiant pagalbos, pabudo visi piemenys ir
pamat¢, kas vyksta. Nieko nelaukdami jie grieb¢ degan#ias pliauskas ir
puol¢ tal¨yti gyvat¡, stengdamiesi j! u¨mu§ti. Ta#iau gyvat¢, nepaisydama
sm%gi¤ pliauskomis, toliau rijo Nand! Mahƒrƒj!.

¶ia atsirado K‚‰†a ir Savo lotoso p¢da paliet¢ gyvat¡. K‚‰†os lotoso
p¢dos paliesta gyvat¢ i§sin¢r¢ i§ odos ir virto nuostabiu pusdieviu Vidyƒd-
hara. Jis buvo toks gra¨us, jog nor¢josi j£ garbinti. Jo k%nas tvisk¢jo, o
kakl! puo§¢ aukso v¢rinys. Jis nusilenk¢ Vie§pa#iui K‚‰†ai ir stov¢damas
prie§ais J£ visa savo povyza rei§k¢ did¨iausi! nuolankum!. K‚‰†a paklau-
s¢ pusdievio: ÀPasirodo, tu labai dailios i§vaizdos pusdievis ir tave globoja
s¢km¢s deiv¢. Kaipgi tu gal¢jai §itaip bjauriai pasielgti ir kaip gavai gyvat¢s
k%n!?$ Ir pusdievis ¢m¢ pasakoti savo ankstesniojo gyvenimo istorij!.

ÀBrangusis Vie§patie, Ä pasak¢ jis, Ä ankstesniajame gyvenime a§ vadi-
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nausi Vidyƒdhara ir visame pasaulyje gars¢jau savo gro¨iu. A§ buvau £¨y-
myb¢ ir daug keliavau savo orlaiviu. Vienos kelion¢s metu sutikau did£
i§min#i¤, vardu A…girƒ. Jis buvo bjaurios i§vaizdos ir a§, did¨iuodamasis
savo gro¨iu, pasijuokiau i§ jo. U¨ §£ nuod¢ming! poelg£ didysis i§min#ius
pasmerk¢ mane tapti gyvate.$

¶ia der¢t¤ pa¨ym¢ti, kad ¨mogus, nepatyr¡s K‚‰†os malon¢s, nuolat
yra veikiamas materialios gamtos gu†¤, kad ir koks jis b%t¤ tobulas
materialiai. Vidyƒdhara buvo pusdievis, ir jo materiali pad¢tis buvo gana
auk§ta, be to, jis i§siskyr¢ gro¨iu. Ta#iau nors jis u¨¢m¢ auk§t! materia-
li! pad¢t£ ir savo orlaiviu gal¢jo keliauti kur tinkamas, buvo pasmerktas
kit! gyvenim! tapti gyvate. Bet kuris net ir materialiai i§kil¡s ¨mogus gali
b%ti pasmerktas gauti baisaus gyvio k%n!, jeigu n¢ra atsargus. Neder¢t¤
manyti, kad £gijusi ¨mogaus k%n! gyvoji b%tyb¢ nebenupuola £ ¨emesnes
r%§is. Vidyƒdhara pats pasak¢, jog yra pusdievis ir vis d¢lto buvo pasmerk-
tas tapti gyvate. Ta#iau, K‚‰†os lotoso p¢doms palietus, jis tuoj pat atgavo
K‚‰†os s!mon¡. Vidyƒdhara prisipa¨ino, kad ankstesn£ gyvenim! jis buvo
nusid¢j¢lis. K‚‰†! £sis!monin¡s ¨mogus ¨ino, kad jis visada, bet kuriomis
aplinkyb¢mis yra K‚‰†os tarno tarnas ir kad pats jis nieko nevertas, o
jeigu ir padaro ger! darb!, tai tik K‚‰†os ir dvasinio mokytojo malone.

Pusdievis Vidyƒdhara toliau pasakojo "rŒ K‚‰†ai: ÀPuikuodamasis
nepaprastu gro¨iu, Ä sak¢ jis, Ä a§ pasi§aipiau i§ did¨iojo i§min#iaus
A…giros bjaurumo, ir u¨ t! nuod¢m¡ jis mane prakeik¢. Taip a§ virtau
gyvate. Ta#iau dabar supratau, kad i§min#ius mane ne prakeik¢, bet palai-
mino. Jeigu jis neb%t¤ prakeik¡s, neb%#iau gav¡s gyvat¢s k%no, o Tu neb%-
tum u¨myn¡s man¡s Savo lotoso p¢da ir neb%tum apval¡s nuo visokio
materijos purvo.$

Materialiame pasaulyje labiausiai vertinami keturi dalykai: gimimas
padorioje §eimoje, turtas, i§silavinimas ir gro¨is. Tai yra material%s
privalumai. Deja, be K‚‰†os s!mon¢s §ie material%s privalumai kartais
tampa nuod¢m¢s ir nuopuolio prie¨astimi. Nors Vidyƒdhara buvo labai
dailaus gymio pusdievis, d¢l savo i§didumo tur¢jo tapti gyvate. Gyvat¢s Ä
labai ¨iaurios ir piktos gyvosios b%tyb¢s, ta#iau ¨mogus, kurio §irdis dega
pagie¨a artimam, nuodingesnis ir u¨ gyvat¡. Gyvat¡ galima sutramdyti ir
valdyti, u¨kalbant mantromis ir ¨ol¢mis, o ¨mogaus, kurio §irdis kupina
pagie¨os, niekas nesuvaldys.

ÀBrangus Vie§patie, Ä t¡s¢ Vidyƒdhara, Ä dabar a§ turb%t b%siu apsiva-
l¡s nuo vis¤ nuod¢mi¤, tod¢l pra§au Tavo leidimo sugr£¨ti £ savo namus
dangaus planetose.$ Pusdievio pra§ymas rodo, kad ¨mon¢s, prisiri§¡ prie
karmin¢s veiklos ir svajojantys apie auk§tesniosiose planet¤ sistemose
prieinamus malonumus, negali pasiekti §io galutinio savo gyvenimo tikslo
be Auk§#iausiojo Dievo Asmens leidimo. ÀBhagavad-gŒtoje$ irgi pa¨ym¢-
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ta, kad menkesn¢s nuovokos ¨mon¢s geid¨ia materiali¤ g¢rybi¤, tod¢l
garbina £vairius pusdievius, bet i§ tikr¤j¤ pusdieviai teikia malones tik
Vie§paties Vi‰†u, arba K‚‰†os, valia. Pusdieviai neturi galios vieni teikti
materialias malones. Ta#iau net ir tas, kuris trok§ta materiali¤ maloni¤,
gali garbinti K‚‰†!, Auk§#iausi!j£ Dievo Asmen£, pra§ydamas J£ palaimi-
nimo. K‚‰†a visagalis teikti netgi materialius palaiminimus. Ta#iau pra§yti
materiali¤ maloni¤ i§ pusdievi¤ netolygu pra§yti j¤ i§ K‚‰†os. Dhruva
Mahƒrƒja garbino Auk§#iausi!j£ Dievo Asmen£, siekdamas materialaus
palaiminimo, ta#iau, peln¡s Auk§#iausiojo Vie§paties palankum! ir i§vy-
d¡s J£ savo akimis, jis buvo tiek patenkintas, jog visko atsisak¢. Protingas
¨mogus nepra§o pusdievi¤ malon¢s ir j¤ negarbina Ä jis kreipiasi tiesiai £
K‚‰†os s!mon¡, ir netgi tur¢damas materiali¤ tro§kim¤, pra§o j¤ K‚‰†os,
o ne pusdievi¤.

Laukdamas K‚‰†os leidimo gr£¨ti £ dangaus planetas, Vidyƒdhara tar¢:
ÀTavo lotoso p¢d¤ prisilietimas i§vadavo mane nuo vis¤ materiali¤j¤
kan#i¤. Tu galingiausias i§ vis¤ mistik¤. Tu Ä pirmapradis Auk§#iausiasis
Dievo Asmuo. Tu Ä vis¤ bhakt¤ valdovas. Tu viskuo apr%pini planet¤
sistemas, §tai kod¢l a§ pra§au Tavo leidimo. Nuo §iol a§ visi§kai
atsidaviau Tavo valiai. Puikiai ¨inau, kad tie, kurie be paliovos karto-
ja §vent! Tavo vard!, i§silaisvina i§ vis¤ nuod¢ming¤ poelgi¤ pasekmi¤.
Be abejon¢s, i§silaisvina ir tie, kuriems teko laim¢ patiems patirti Tavo
lotoso p¢d¤ prisilietim!. Tod¢l a§ visi§kai neabejoju, kad Tavo lotoso p¢d¤
prisilietimas atpalaidavo mane nuo brƒhma†o prakeikimo.$

Vie§pats K‚‰†a sutiko, kad Vidyƒdhara gr£¨t¤ namo, £ auk§tesni!j!
planet¤ sistem!. Peln¡s §i! garb¡, jis ap¢jo aplink Vie§pat£ pagerbda-
mas J£, o po to Jam nusilenk¢ ir gr£¨o £ savo dangaus planet!. O Nanda
Mahƒrƒja buvo i§gelb¢tas nuo mirties, kuri gr¢s¢ atsid%rus gyvat¢s pilve.

Piemenys, atkeliav¡ atlikti Vie§paties "ivos ir Ambikos garbinimo
apeig¤, baig¢ visus reikalus ir susiruo§¢ gr£¨ti £ V‚ndƒvan!. Pakeliui jie
kalb¢jo apie nepaprastus K‚‰†os darbus. Prisiminus, kaip buvo i§vaduo-
tas Vidyƒdhara, j¤ meil¢ K‚‰†ai dar labiau sustipr¢jo. Jie atkeliavo nusi-
lenkti Vie§pa#iui "ivai ir Ambikai, o atsitiko taip, kad jie dar labiau
pamilo K‚‰†!. Gop¢s irgi garbino deiv¡ KƒtyƒyanŒ, kad dar labiau pamilt¤
K‚‰†!. ÀBhagavad-gŒtoje$ pasakyta, jog ¨mon¢s, kurie trok§dami asme-
nin¢s naudos stengiasi garbinti tokius pusdievius, kaip Vie§pats Brahmƒ,
"iva, Indra ir Candra, nepasi¨ymi dideliu protu ir yra pamir§¡ tikr!j£ gyve-
nimo tiksl!. Ta#iau §ie piemenys Ä V‚ndƒvanos gyventojai buvo nepap-
rasti ¨mon¢s. Visus savo darbus jie skyr¢ K‚‰†ai. Jeigu ¨mogus garbina
pusdievius Vie§pat£ "iv! ir Vie§pat£ Brahm!, kad dar stipriau prisiri§t¤
prie K‚‰†os, tam tereikia pritarti. Ta#iau jeigu jis kreipt¤si £ pusdievius
d¢l asmenin¢s naudos, tai b%t¤ smerktina.
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Po §io £vykio, vien! nuostabi! nakt£ K‚‰†a su vyresniuoju Savo broliu
Balarƒma Ä abu nepaprastai galingi Ä patrauk¢ £ V‚ndƒvanos mi§k!. Juos
lyd¢jo Vrajabh%mio mergel¢s, ir jie d¨iaug¢si, b%dami kartu. Jaunosios
Vrajos merginos buvo labai dailiai apsirengusios, pasitepusios sandalmed-
¨io pasta ir pasipuo§usios g¢l¢mis. Danguje, apsuptas ¨¢rin#i¤ ¨vaig¨d¨i¤,
§viet¢ m¢nulis. P%t¢ §velnus v¢jas, ne§damas mallikos g¢li¤ kvap!, nuo
kurio kaman¢s sta#iai §¢lo. ·i! tyki! nakt£ K‚‰†a ir Balarƒma prad¢jo
dainuoti melodingas dainas. Vrajos mergel¢s buvo taip su¨av¢tos J¤ dain¤
ritmo, jog nieko aplink nebemat¢: i§sitar§¢ j¤ plaukai bei drabu¨iai, krito
¨em¢n g¢li¤ girliandos.

Tuo metu, kai gopes u¨b%r¢ K‚‰†os ir Balarƒmos balsai, pasirod¢
demonas, Kuveros bi#iulis (Kuvera buvo dangaus planet¤ i¨dininkas). Jo
vardas buvo "a…khƒsura, nes jo galv! puo§¢ brangusis akmuo, pana§us
£ j%ros kriaukl¡. "a…khƒsura labai did¨iavosi materialiais turtais, kaip ir
du Kuveros s%n%s, kurie neatkreip¢ d¢mesio £ pasirod¨ius£ Nƒrad! Mun£.
"a…khƒsura paman¢, kad K‚‰†a ir Balarƒma t¢ra paprasti piemenukai,
besilinksminantys daili¤ mergin¤ b%ryje. Materialiame pasaulyje turtuo-
lis da¨niausiai mano, jog visos gra¨ios moterys tur¢t¤ priklausyti jam.
"a…khƒsura irgi paman¢, kad jeigu jis priklauso tokiems tur#iams, kaip
Kuvera, tai jis, o ne K‚‰†a ir Balarƒma, tur¢t¤ linksmintis su tokiomis dai-
liomis merginomis. Ir jis nutar¢ pasiimti jas sau. I§dyg¡s prie§ais K‚‰†!,
Balarƒm! ir Vrajos merginas, "a…khƒsura ¢m¢ temtis jas §iaur¢s pus¢n.
&sakin¢jo joms, tarsi b%t¤ j¤ §eimininkas ar vyras, ir visi§kai nekreip¢
d¢mesio £ #ia pat esan#ius K‚‰†! ir Balarƒm!. Vrajos mergel¢s, kurias j¢ga
ved¢si "a…khƒsura, ¢m¢ §auktis K‚‰†os ir Balarƒmos pagalbos, tad bro-
liai stv¢r¢ storas lazdas ir puol¢ juos vytis. ÀNebijokite, nebijokite, Ä §%k-
tel¢jo Jie gop¢ms, Ä Mes tuoj pamokysim t! demon!.$ Jie greitai pasivijo
"a…khƒsur!, ir §is, pamat¡s, kad broliai labai stipr%s, pab%g¡s d¢l savo
gyvyb¢s paliko gopes ir §oko b¢gti. Bet K‚‰†a neleido jam pasprukti. Pali-
k¡s gopes Balarƒmos globai, Jis nusivijo "a…khƒsur!. K‚‰†a nor¢jo atimti
i§ demono pana§¤j£ £ kriaukl¡ brangakmen£, kuris puo§¢ jo galv!. Netoli
tenub¢go "a…khƒsura Ä K‚‰†a j£ pavijo, tvojo kum§#iu per galv! ir u¨mu§¢.
Pasi¢m¡s brangakmen£, Jis gr£¨o atgal ir visoms Vrajos mergel¢ms matant
dovanojo j£ vyresniajam broliui Balarƒmai.
Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti trisde§imt tre"i#j£ ÀK‚‰†os$ skyri¤,

pavadint# ÀVidyƒdharos i§vadavimas ir demono %a…khƒsuros mirtis$.
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TRISDE·IMT KETVIRTAS SKYRIUS

Gop¢s patiria
i§siskyrimo jausm!

V‚ndƒvanos gop¢s tiek prisiri§o prie K‚‰†os, kad joms nepakako rƒsos
§okio nakties. Jos ir dien! nor¢jo b"ti su Juo. Kai K‚‰†a su Savo drau-
gais piemenukais bei karv¢mis traukdavo £ mi§k!, gopi¤ k"nai n¢jo su
Juo, ta#iau §irdys visada traukdavo i§ paskos. Taigi gop¢s bendravo su
Juo, slegiamos kankinan#io i§siskyrimo jausmo. Vie§pats Caitanya ir Jo
tiesioginiai pasek¢jai Gosvƒmiai moko mus i§siugdyti t! i§siskyrimo su
K‚‰†a jausm!. Net ir fizi§kai neb"dami su K‚‰†a, mes galime bendrauti
su Juo kaip ir gop¢s Ä jausdami i§siskyrim!. Transcendentinis K‚‰†os pavi-
dalas, Jo ypatyb¢s, Jo ¨aidimai, Jo aplinka Ä visa tai tapatu Jam Pa#iam.
Yra devyni atsidavimo tarnyst¢s b"dai. Atsidavimo tarnyst¢ K‚‰†ai, pati-
riant i§siskyrimo su Juo jausm!, leid¨ia bhaktui pasiekti auk§#iausi!j£
tobulum! Ä gopi¤ lyg£.

$rŒnivƒsƒcƒryos maldoje §e§iems Gosvƒmiams sakoma, kad jie atsisak¢
materiali¤ turt¤, kuriuos £gijo tarnaudami vyriausyb¢je, atsi¨ad¢jo didik¤
pad¢ties ir i§keliavo £ V‚ndƒvan!, kur gyveno kaip paprasti elgetos, eidami
nuo dur¤ prie dur¤ pra§yti i§maldos. Ta#iau, i§gyven¡ gopi¤ patirt! i§si-
skyrim! su K‚‰†a, jie pasijuto tiek turtingi, kad skend¢te skend¢jo
transcendentin¢je palaimoje. Jagannƒtha Purio mieste Vie§pats Caita-
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nya irgi gyveno Rƒdhƒrƒ†Œ, patyrusios i§siskyrim! su K‚‰†a, nuotaiko-
mis. Tie, kurie priklauso Madhva-GauˆŒya-sampradƒyai, kaip ir Vie§pats
Caitanya tur¢t¤ patirti i§siskyrimo su K‚‰†a jausm!, garbinti transcen-
dentin£ Jo pavidal!, ai§kintis transcendentin£ Jo mokym!, Jo ¨aidimus,
ypatybes, aplink! ir santykius su Juo. Dvasiniai mokytojai tur¢t¤ pad¢ti
bhaktams pasiekti did£j£ atsidavimo K‚‰†ai tobulum!. Tarnauti K‚‰†ai,
nuolatos jau#iant i§siskyrim! su Juo, rei§kia K‚‰†os s!mon¢s tobulumo
b"kl¡.

Gop¢s da¨nai kalb¢davosi apie K‚‰†!, o j¤ pokalbiai b"davo labai pana-
§"s £ §£: ÀMielosios draug¢s, Ä sak¢ viena gop¢, Ä ar ¨inote, kad i§sitie-
s¡s ant ¨em¢s K‚‰†a pasiremia kaire ranka ir padeda ant jos galv!? Jis
pakelia ¨aviuosius antakius ir §velniais pir§tais u¨spaud¨ia fleitos skylutes.
Garsai, kuriuos i§gauna K‚‰†a, taip svaigina, kad dangaus planet¤ gyven-
tojai, bekeliaujantys erdve su savo ¨monomis ar mylimosiomis, sustings-
ta juos i§gird¡ ir sustabdo savo orlaivius. Orlaiviuose s¢din#ios pusdievi¤
¨monos susig¢sta savo dainavimo ir muzikini¤ gabum¤. Ma¨a to, j¤ §ir-
dyse suliepsnoja santuokin¢s meil¢s jausmas, o j¤ plaukai bei stand¨iai
aptempti r"bai i§sitar§o.%

Kita gop¢ kalb¢jo: ÀMielosios draug¢s, K‚‰†a toks gra¨us, kad s¢km¢s
deiv¢ visada glaud¨iasi prie Jo kr"tin¢s, o Jo kakl! puo§ia aukso v¢rinys.
Nuostabusis K‚‰†a groja Savo fleita, nor¢damas atgaivinti Sav¤j¤ bhakt¤
§irdis. Jis Ä vienintelis ken#ian#i¤ gyv¤ b"tybi¤ draugas. Kai Jis groja
fleita, V‚ndƒvanos karv¢s bei kiti gyvuliai nustoja atrajoj¡ ir sustingsta su
nenurytu k!sniu, pastat¡ ausis. Atrodo, kad jie ne gyvi, o nupie§ti. K‚‰†a
taip ¨avingai groja fleita, kad Jo fleitos garsai keri net gyvulius, o k!
kalb¢ti apie mus.%

Dar kita gop¢ tar¢: ÀBrangios draug¢s, kai pro §al£ praeina K‚‰†a su
povo plunksna plaukuose ir nat"raliais V‚ndƒvanos da¨ais papuo§tu k"nu,
sustingsta ne tik gyvuliai, bet ir negyvi daiktai Ä V‚ndƒvanos up¢s ir e¨erai.
Visas i§dabintas lapais bei g¢l¢mis, Jis pana§us £ didvyr£. Kai K‚‰†a ima
groti fleita ir kai su Balarƒma §aukia karves, Yamunos up¢ nustoja tek¢-
jus ir laukia, kol v¢jas atp"s dulki¤ nuo K‚‰†os lotoso p¢d¤. Yamunos
up¢ tokia pat nelaiminga, kaip ir mes. Ji nepatiria K‚‰†os malon¢s. Up¢
sustingsta ir liaujasi bangavusi Ä kaip mes liaujam¢s verkusios i§ ilgesio
K‚‰†ai.%

K‚‰†ai i§¢jus, gop¢s be paliovos liejo a§aras, ta#iau kartais, pagalvoju-
sios, jog netrukus gali gr£¨ti K‚‰†a, liaudavosi verkti. Bet £sitikinusios, jog
Jis dar negr£¨ta, jos v¢l nuli"sdavo ir pravirkdavo. K‚‰†a Ä pirmapradis
Dievo Asmuo, vis¤ Vi‰†u pavidal¤ prad¨ia, o piemenukai Ä pusdieviai.
Vie§pat£ Vi‰†u nuolat supa ir garbina £vair"s pusdieviai Ä Vie§pats $iva,
Vie§pats Brahmƒ, Indra, Candra bei kiti. Kai K‚‰†a traukdavo V‚ndƒva-
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nos mi§ku arba vaik§tin¢davo po Govardhanos kalv!, J£ visada lyd¢davo
piemenukai. Eidamas K‚‰†a grojo fleita Ä taip Jis su§aukdavo karves. O
kadangi Jis vaik§tin¢jo po mi§k!, med¨iai ir visa kita augmenija £gydavo
K‚‰†os s!mon¢s. Kas £sis!monina K‚‰†!, tas visk! Jam paaukoja. Nors
med¨i¤ bei kit¤ augal¤ s!mon¢ ne itin tobula, ta#iau b"dami §alia K‚‰†os
bei Jo draug¤ jie irgi £gyja K‚‰†os s!mon¡. Tada jie stengiasi visus savo
turtus Ä vaisius, ¨iedus ir be paliovos varvant£ nuo §ak¤ med¤ Ä aukoti Jam.

K‚‰†a vaik§tin¢jo Yamunos krantu, pasipuo§¡s kakt! tilaka, o ant kaklo
Jis buvo pasikabin¡s £vairi¤ mi§ko g¢li¤ girliand!. Jo k"nas buvo i§tep-
tas sandalmed¨io pasta ir apibarstytas tulasŒ lapeliais. Kaman¢s nuo
to tir§to ir svaigaus tarsi nektaras kvapo §¢lte §¢lo. J¤ d"zgimas patiko
K‚‰†ai ir Jis imdavo groti fleita. Susiliej¡ i§vien svaigstan#i¤ kamani¤
d"zgimas ir fleitos garsai buvo tokie malon"s, kad paker¢davo vanden¤
gyventojus Ä gerves, gulbes, antis bei kitus pauk§#ius. U¨uot plaukioj¡
ar skraid¡, jie sustingdavo, u¨simerkdavo ir panir¡ mintyse garbindavo
K‚‰†!.

Viena gop¢ tar¢: ÀMieloji drauge, K‚‰†a ir Balarƒma labai dailiai pasi-
puo§¢ auskarais ir perl¤ v¢riniais. Jie linksminasi pa#ioje Govardhanos
kalvos vir§"n¢je, ir kai K‚‰†a, ker¢damas vis! k"rinij!, u¨groja fleita,
visk! u¨lieja ne¨emi§ka palaima. Kai Jis groja, pab"g¡ nustoja griaud¢-
ti debesys. Jie nedr£sta pertraukti K‚‰†os fleitos melodijos ir tik retkar-
#iais §velniai sugruma, kad pritart¤ jai, Ä §itaip jie sveikina K‚‰†!, savo
draug!.%

K‚‰†a laikomas debes¤ draugu, nes ir debesys, ir K‚‰†a gelbsti ken#ian-
#ius. Kai visi ken#ia nuo nepakeliamos kaitros, debesys atne§a gaivinant£
liet¤. O kai materialisti§kai gyvenantys ¨mon¢s bla§kosi materiali¤ kan#i¤
liepsnose, juos gelbsti K‚‰†a. Tod¢l debesys ir K‚‰†a laikomi draugais,
juolab jie yra tos pa#ios spalvos. Sveikindami did£j£ savo draug!, debesys
prapliupo ne lietumi, o smulki¤ ¨ied¤ srautais, ir, krisdamos ant K‚‰†os
galvos, g¢l¢s saugojo J£ nuo svilinan#i¤ saul¢s spinduli¤.

Viena gop¢ tar¢ motinai Ya'odai: ÀMieloji mama, tavo s"nus i§siskiria
i§ vis¤ piemenuk¤. Jis i§mano £vairiausius menus, moka ganyti karves bei
groti fleita. Jis Pats kuria dainas ir groja jas fleita. Kai jis rytais ar vaka-
rais groja, pusdieviai Vie§pats $iva, Brahmƒ, Indra bei Candra nulenkia
galvas ir labai £d¢miai klauso. Jie labai mokyti ir daug i§mano, ta#iau
K‚‰†os fleitos muzikini¤ dermi¤ susekti jie nepaj¢gia. Pusdieviai atid¨iai
klauso ir stengiasi jas suprasti, ta#iau fleitos garsai tik dar labiau juos
suglumina.%

Kita gop¢ tar¢: ÀMieloji drauge, kai K‚‰†a pargena karves namo, Jo
paliktos p¢dos su v¢liavos, ¨aibo, tri§akio ir lotoso ¨iedo ¨enklais numal-
§ina ¨em¢s skausm!, kur£ sukelia karvi¤ kanopos. Kaip Jis gra¨iai eina,
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¨engdamas pla#iais ¨ingsniais ir laikydamas rankoje fleit!. Vien pa¨velgus
£ K‚‰†!, mumyse sukyla aistringas noras b"ti kartu su Juo, mes sustingsta-
me ir stovime negal¢damos krustel¢ti tarsi med¨iai. Mes net pamir§tame
apie savo i§vaizd!.%

K‚‰†a tur¢jo daug t"kstan#i¤ karvi¤, suskirstyt¤ kaimen¢mis pagal
spalvas. Nuo spalvos priklaus¢ ir j¤ vardai. Kai ateidavo laikas gr£¨ti i§
ganyklos, karv¢s susirinkdavo neragintos. Kaip vai‰†avai kartoja mantr!
su maldos v¢riniu, kur£ sudaro §imtas a§tuoni karoliukai, rei§kiantys
§imt! a§tuonias gopes, taip ir K‚‰†a §aukdavo §imt! a§tuonias karvi¤
kaimenes.

ÀGr£¨damas K‚‰†a pasipuo§ia tulasŒ lapeli¤ girliandomis, Ä pasako-
jo draugei gop¢, Ä apkabina per pet£ Savo bi#iul£ piemenuk! ir ima
p"sti transcendentin¡ fleit!. Jo fleitos garsai, pana§"s £ vŒ†os, keri juo-
d!sias elnes. Jos prieina prie K‚‰†os ir su¨av¢tos sustingsta, pamir§usios
namus ir vyrus. Kaip kad mus u¨buria transcendentini¤ K‚‰†os ypatybi¤
vandenynas, taip ir elnes u¨buria Jo fleitos garsai.%

Kita gop¢ motinai Ya'odai tar¢: ÀBrangioji motina, gr£¨¡s namo tavo
s"nus pasipuo§ia vos prasiskleidusiais kundos ¨iedais ir groja Savo fleita
draugams, nor¢damas juos nud¨iuginti ir praskaidrinti j¤ nuotaik!. Leng-
vas piet¤ v¢jelis, kvapnus ir v¢sus, §velniai glosto k"n!. Tuo pasinaudoja
pusdieviai gandharvos, siddhos ir ima §lovinti K‚‰†! maldomis, p"sdami
ragus ir mu§dami b"gnus. K‚‰†a labai geras Vrajabh"mio, V‚ndƒvanos,
gyventojams, ir kai Jis su draugais pargena karves, visi prisimena, kaip
Jis laik¢ i§k¢l¡s Govardhanos kalv!. Naudodamiesi proga, auk§#iausieji
pusdieviai Ä Vie§pats Brahmƒ ir Vie§pats $iva vakarin¢mis maldomis
prisideda prie piemenuk¤, §lovinan#i¤ K‚‰†os ypatybes.

K‚‰†a lyginamas su m¢nuliu, patek¢jusiu i§ DevakŒ £s#i¤ vandeny-
no. Vakare gr£¨¡s namo, Jis nors ir atrodo pavarg¡s, ta#iau stengiasi
prad¨iuginti V‚ndƒvanos gyventojus, b"damas kartu su jais ir spinduliuo-
damas g¢r£. Kai K‚‰†a gr£¨ta, pasipuo§¡s g¢li¤ girlianda, Jo veidas b"na
nuostabiai gra¨us. Pla#iu ¨ingsniu, tarytum dramblys, Jis £¨engia £ V‚ndƒ-
van! ir l¢tai pasiekia namus. Jam gr£¨us, visi V‚ndƒvanos vyrai, moterys
bei karv¢s tuoj pat pamir§ta svilinant£ dienos kar§t£.%

Tokius transcendentinius K‚‰†os ¨aidimus bei darbus min¢jo gop¢s,
K‚‰†ai palikus V‚ndƒvan!. ·ie pasakojimai padeda mums nors §iek tiek
suprasti, koks patrauklus K‚‰†a. K‚‰†a ¨avi visus ir visk! Ä taip reik¢t¤
apib"dinti K‚‰†os patrauklum!. Tiems, kurie stengiasi panirti £ K‚‰†os
s!mon¡, gopi¤ pavyzdys labai pamokantis. Su K‚‰†a galima bendrau-
ti netgi prisimenant transcendentinius Jo ¨aidimus. Visi mes norime k!
nors myl¢ti. K‚‰†os s!mon¢s esm¢ Ä myl¢ti K‚‰†!. Nuolat kartodami
Hare K‚‰†a mantr! ir prisimindami transcendentinius K‚‰†os ¨aidimus,
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¨mon¢s £gyja visi§k! K‚‰†os s!mon¡, ir tai padaro j¤ gyvenim! prasming!
ir verting!.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti trisde§imt ketvirt!j£ ÀK‚‰†os"
skyri¤, pavadint! ÀGop¢s patiria i§siskyrimo jausm!".
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TRISDE·IMT PENKTAS SKYRIUS

Ka„sa siun!ia Akr"r#
atve¨ti K‚‰†os

V‚ndƒvana visada paskendusi mintyse apie K‚‰†!. Visi jos gyventojai
m!st¢ apie K‚‰†os ¨aidimus ir skend¢jo transcendentin¢s palaimos van-
denyne. Ta"iau materialusis pasaulis toks drumstas, kad net V‚ndƒvanoje
asuros, demonai, band¢ sutrikdyti taik! bei ramyb¡.

Kart!, pasivert¡s jau"iu, £ kaim! £siver¨¢ demonas, vardu Ari‰‡ƒsura.
Demono k#nas ir ragai buvo mil¨ini§ki, o kanopomis jis raus¢ ¨em¡.
Demonas su tokiais trenksmais £l¢k¢ £ V‚ndƒvan!, jog, rod¢s, prasid¢jo
¨em¢s dreb¢jimas. I§ prad¨i¤ jautis siaubingai maurojo ir raus¢ up¢s
krant!, o paskui puol¢ £ pat£ kaim!. Jautis baub¢ taip nuo¨miai ir ai¨iai,
kad kai kurios n¢§"ios moterys bei karv¢s be laiko pagimd¢. Jis buvo
labai didelis, stambus ir stiprus, jo kupra it kalnas liet¢ debesis. $siver¨¡s £
V‚ndƒvan!, Ari‰‡ƒsura buvo toks baisus, kad vos pamat¡ pikt!j£ demon!,
vyrai bei moterys did¨iai i§sigando, o karv¢s ir kiti gyvuliai spruko i§
kaimo.

Pad¢tis k¢l¢ siaub!, ir V‚ndƒvanos gyventojai prad¢jo §aukti: ÀK‚‰†a!
K‚‰†a! Gelb¢k mus!% K‚‰†a ir Pats pamat¢, kaip sprunka £ §alis karv¢s,
tad nedelsdamas atsiliep¢: ÀNebijokite, nebijokite.% Po to Jis pasitiko
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Ari‰‡ƒsur! ir tar¢: ÀTu, menkas padare! Kam g!sdini Gokulos gyvento-
jus? K! tuo laim¢si? Jeigu at¢jai i§bandyti Mano visagalyb¡, A§ pasiruo-
§¡s su Tavimi kautis.% Taip K‚‰†a i§kviet¢ demon! £ kov!. K‚‰†os ¨od¨iai
j£ labai £siutino. K‚‰†a stov¢jo prie§ais jaut£, ranka atsir¢m¡s £ draugo
pet£. $nir§¡s jautis ¢m¢ artintis prie K‚‰†os, rausdamas kanopomis ¨em¡.
Ari‰‡ƒsura pak¢l¢ uodeg!, ir, atrod¢, kad ji styro tarp debes¤. Jo akys pas-
ruvo krauju ir vart¢si nuo £t#¨io. Jautis, atstat¡s ragus, puol¢ K‚‰†! tarsi
Indros ¨aibas. Ta"iau K‚‰†a tuoj pat nutv¢r¢ j£ u¨ rag¤ ir blo§k¢ §alin Ä
tarsi mil¨ini§kas dramblys blok§t¤ kur kas menkesn£ savo var¨ov!. Nors
demonas baisiai pailso, o nuo jo varv¢jo prakaitas, jis, sukaup¡s dr!s!,
v¢l pakilo ir su ne¨moni§ka j¢ga ir £nir§iu dar kart! puol¢ K‚‰†!. L¢kda-
mas jautis sunkiai alsavo. K‚‰†a v¢l sugrieb¢ j£ u¨ rag¤ ir trenk¢ £ ¨em¡, o
demono ragai nul#¨o. K‚‰†a ¢m¢ spardyti demon! tarsi besim¢tant£ §lapi!
skudur!. Nuo spyri¤ Ari‰‡ƒsura apvirto ant nugaros ir ¢m¢ m¢§lungi§kai
kilnoti kojas. Apsipyl¡s krauju, kuris sumi§o su §lapimu bei i§matomis,
i§virtusiomis i§ akiduobi¤ akimis, jis i§keliavo £ mirties karalyst¡.

Pa¨ym¢dami §£ nepaprast! ¨yg£, dangaus planet¤ pusdieviai apib¢r¢
K‚‰†! g¢l¢mis. Jau prie§ §i! pergal¡ K‚‰†a buvo vis¤ V‚ndƒvanos gyvento-
j¤ d¨iaugsmas, ta"iau dabar nuo Jo niekas nebegal¢jo atpl¢§ti aki¤. Kartu
su Balarƒma Jis pergalingai £¨eng¢ £ V‚ndƒvanos kaim!, ir visi gyvento-
jai d¨iaugsmingai Juos §lovino. Kam nors atlikus nepaprast! ¨ygdarb£, jo
gimin¢s bei draugai, ¨inia, labai d¨iaugiasi.

B#tent po §io £vykio didysis i§min"ius Nƒrada atskleid¢ K‚‰†os paslapt£.
Nƒrada Munis paprastai vadinamas deva-dar!ana Ä Àtas, kur£ tegali reg¢ti
pusdieviai arba pasiekusieji pusdievi¤ lyg£.% Nors Nƒrada at¢jo pas Ka„s!,
kuris toli gra¨u nebuvo pasiek¡s pusdievi¤ tobulumo, vis d¢lto demon¤
karalius j£ pamat¢. ¸inoma, Ka„sa mat¢ ir K‚‰†!, jau nekalbant apie
Nƒrad! Mun£, ta"iau paprastai, norint i§vysti Vie§pat£ ir Jo bhaktus, reikia
apvalyti savo akis. Ai§ku, bendraujantis su tyru bhaktu ¨mogus pats to
nesuprasdamas daug laimi, ir tai vadinasi aj"ƒta-suk‚ti. Jis nesuvokia, kaip
viskas vyksta, ta"iau vien reg¢damas Vie§paties bhakt! jau dvasi§kai auga.
Nƒrada Munis tenor¢jo paspartinti £vykius. K‚‰†a nu¨eng¢ u¨mu§ti demo-
nus, o Ka„sa buvo svarbiausias i§ j¤. Nƒrada nor¢jo paspartinti atomazg!,
tod¢l jis pasirod¢ Ka„sai ir atskleid¢ jam vis! ties!. ÀTave turi u¨mu§ti
a§tuntasis Vasudevos s#nus, Ä pasak¢ Nƒrada Ka„sai. Ä A§tuntasis s#nus
yra K‚‰†a. Vasudeva tave apgavo, ir tu manei, jog a§tuntasis jo vaikas Ä
mergait¢. I§ tikr¤j¤ mergait¡ pagimd¢ Ya&odƒ, Nandos Mahƒrƒjos ¨mona,
o Vasudeva sukeit¢ vaikus. Taigi tu buvai apgautas. K‚‰†a, kaip ir Balarƒ-
ma, Ä Vasudevos s#nus. Bijodamas tavo ¨iauraus b#do, Vasudeva sumaniai
pasl¢p¢ Juos V‚ndƒvanoje, toliau nuo tavo aki¤.% Dar Nƒrada papasakojo
Ka„sai: ÀK‚‰†a ir Balarƒma nusl¢p¢ Savo kilm¡, o Juos globoja Nanda
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Mahƒrƒja. Visus asuras, tavo draugus, kuriuos siuntei £ V‚ndƒvan! ¨udyti
vaik¤, u¨mu§¢ K‚‰†a ir Balarƒma.%

Vos Ka„sa i§girdo §iuos Nƒrados Munio ¨od¨ius, jis i§sitrauk¢ savo
a§tr¤j£ kalavij!, ketindamas tuoj pat nu¨udyti Vasudev! u¨ dviveidyst¡.
Ta"iau Nƒrada j£ nuramino. ÀTu ¨#si ne nuo Vasudevos rankos, Ä pasak¢
jis. Ä Kod¢l taip nori j£ u¨mu§ti? Ver"iau pasistenk nu¨udyti K‚‰†! ir
Balarƒm!.% Tada £nir§¡s Ka„sa su¢m¢ Vasudev! bei jo ¨mon! ir sukaust¢
grandin¢mis. Pasikliov¡s Nƒrados prane§imu, Ka„sa nedelsdamas pasik-
viet¢ demon! Ke&£ ir liep¢ jam tuoj pat keliauti £ V‚ndƒvan! u¨mu§ti Bala-
rƒmos bei K‚‰†os. Ta"iau i§ tikr¤j¤ Ka„sa pasiunt¢ j£ £ V‚ndƒvan!, kad
v¢liau, K‚‰†os ir Balarƒmos nu¨udytas, demonas Ke&is patirt¤ i§laisvini-
m!. Netrukus Ka„sa sukviet¢ patyrusius drambli¤ tramdytojus Ä Cƒ†#r!,
Mu‰‡ik!, 'al!, To&al! bei kitus ir tar¢: ÀBrang#s bi"iuliai, atid¨iai pak-
lausykite, k! prane§iu. V‚ndƒvanoje, Nandos Mahƒrƒjos namuose, gyvena
du broliai Ä K‚‰†a ir Balarƒma. I§ tikr¤j¤ Jie yra Vasudevos s#n#s. Kaip
¨inote, prana§aujama, jog man lemta ¨#ti nuo K‚‰†os rankos. Tad §tai, a§
pra§y"iau j#s¤ surengti imtyninink¤ var¨ybas. ¸mon¢s i§ vis¤ §alies kam-
peli¤ susirinks dalyvauti §vent¢je. A§ pasir#pinsiu, kad b#t¤ atsi¤sti ir tie
du vaik¢zai, o j#s imtyni¤ aik§t¢je Juos nu¨udysite.%

·iaur¢s Indijoje ¨mon¢ms iki §iol patinka imtyninink¤ var¨ybos.
À'rŒmad-Bhƒgavatam% pasakoja, kad jos buvo m¢gstamos ir prie§ penkis
t#kstan"ius met¤. Ka„sa ketino surengti tokias var¨ybas ir sukviesti
¨mones. Be to, drambli¤ tramdytojams jis pasak¢: ÀB#tinai atsiveskite
drambl£, vardu KuvalayƒpŒˆa, ir laikykite j£ prie imtyni¤ aik§t¢s vart¤.
Patykokite, kai atvyks K‚‰†a su Balarƒma, ir tegul jis Juos nu¨udo.%

Be to, Ka„sa patar¢ savo bi"iuliams pamaloninti Vie§pat£ 'iv! gyvuli¤
aukomis Ä Dhanur-yaj(a bei auka, kuri atna§aujama keturiolikt!j! m¢nu-
lio kalendoriaus dien! Caturda&£. Caturda&is Ä tre"ioji diena po Ekƒda&io.
·i! dien! garbinamas Vie§pats 'iva. Viena i§ visi§k¤ Vie§paties 'ivos dali¤
yra Kƒlabhairava. ·£ Vie§paties 'ivos pavidal! garbina demonai, aukodami
gyvulius, kurie nu¨udomi dievyb¢s akivaizdoje. Kƒlabhairavai aukojama ir
dabar. Indijoje yra vietov¢, vadinama Vaidyanƒtha-dhƒma, kur demonai
Kƒlabhairavos dievybei aukoja gyvulius. Ka„sa buvo vienas i§ demon¤,
kurie garbino Kƒlabhairav!. Be to, jis buvo patyr¡s diplomatas ir greit
sugalvojo, kaip jo bi"iuliai demonai tur¢t¤ u¨mu§ti K‚‰†! ir Balarƒm!.

Sutvark¡s §£ reikal!, Ka„sa pasikviet¢ Akr#r!, kuris buvo kil¡s i§ Yadu
gimin¢s. ·ioje gimin¢je Vasudevos s#numi gim¢ K‚‰†a. Akr#rai at¢jus,
Ka„sa labai maloniai paspaud¢ jam rank! ir tar¢: ÀBrangusis Akr#ra,
Bhojos ir Yadu gimin¢se a§ neturiu geresnio draugo u¨ tave. Tu nepap-
rastai dosnus, tod¢l draugi§kai pra§au tavo paslaugos. A§ kreipiuosi £ tave,
tarsi valdovas Indra kreipt¤si £ Vie§pat£ Vi‰†u, ir pra§au tu"tuojau keliau-
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ti £ V‚ndƒvan! ir surasti ten du berniukus Ä K‚‰†! ir Balarƒm!. Jie yra
Nandos Mahƒrƒjos s#n#s. Imk puik¤ ve¨im!, kur£ paruo§iau tiems ber-
niukams parve¨ti, ir kuo grei"iau Juos atve¨k. Tai mano pra§ymas. A§
ketinu Juos nu¨udyti. Kai tik Jie priva¨iuos prie vart¤, Juos pasitiks mil-
¨inas dramblys KuvalayƒpŒˆa ir galb#t jam pavyks Juos u¨mu§ti. Ta"iau
jeigu atsitikt¤ taip, kad Jie i§vengs mirties, tada Juos u¨puls imtynininkai
ir pribaigs. Toks mano sumanymas. Kai bus baigta su §iais berni#k§"iais,
a§ susidorosiu ir su Vasudeva bei Nanda, kurie remia V‚‰†i ir Bhojos gimi-
nes. Nu¨udysiu ir savo t¢v! Ugrasen! bei jo brol£ Devak!, nes i§ tikr¤j¤
jie Ä mano prie§ai, kurie trukdo mano sumanymams ir ¨ygiams. ·itaip a§
atsikratysiu vis¤ prie§¤. Jarƒsandha Ä mano uo§vis, be to, turiu ger! draug!
be¨d¨ion¡ Dvivid!. Jiems padedant, nu§luosiu nuo ¨em¢s visus karalius,
kurie remia pusdievius. Tokie mano planai. A§ £veiksiu visus prie§us, o
po to nekliudomas valdysiu pasaul£. Beje, tur¢tum ¨inoti, kad 'amba-
ra, Narakƒsura ir Bƒ†ƒsura yra artimiausi mano draugai, ir kai prad¢siu
kar! prie§ karalius, kurie remia pusdievius, jie pad¢s man kuo gal¢dami.
Neabejoju, kad atsikratysiu vis¤ prie§¤. Pra§au tav¡s kuo grei"iau keliau-
ti £ V‚ndƒvan! ir £kalb¢ti vaikus atvykti pasigro¨¢ti Mathura ir pa¨i#r¢ti
imtyni¤ var¨yb¤.%

I§gird¡s Ka„sos sumanym!, Akr#ra atsak¢: ÀBrangusis karaliau, tu
puikiai sugalvojai, kaip pa§alinti kli#tis, trukdan"ias tavo diplomatinei
veiklai. Ta"iau b#k ramus, jei tavo planas ir nepavykt¤. Juk pagaliau
¨mogus sumano, o sprend¨ia Dievas. Mes galime b#ti kupini did¨iausi¤
sumanym¤, ta"iau jeigu jiems nepritars auk§"iausiasis valdovas, jie ¨lugs.
Kiekvienas §iame materialiame pasaulyje ¨ino, kad visk! gal¤ gale nule-
mia antgamtin¢ j¢ga. I§radingas protas gali tur¢ti did¨iausi¤ sumanym¤,
ta"iau ¨mogus privalo atminti, jog tur¢s naudotis veiklos vaisiais, kurie
gali atne§ti ne tik laim¡, bet ir kan"i!. Ta"iau a§ neprie§tarauju tavo pasi#-
lymui. Esu tavo draugas, tad padarysiu, kaip tu liepi, ir atve§iu K‚‰†! ir
Balarƒm!.%

Dav¡s draugams paskutinius nurodymus, Ka„sa juos paliko, o Akr#ra
gr£¨o namo.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti trisde§imt penkt#j£ ÀK‚‰†os$
skyri¤, pavadint# ÀKa„sa siun%ia Akr&r# atve¨ti K‚‰†os$.
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TRISDE·IMT ·E·TAS SKYRIUS

Demon¤ Ke!io ir
Vyomƒsuros mirtis

Ka„sos pamokytas, demonas Ke!is pasivert¢ dideliu nuo¨miu arkliu ir £si-
ver¨¢ £ V‚ndƒvan". Jo ilgi kar#iai plaikst¢si v¢jyje, kanopos drask¢ ¨em¡,
o kai jis su¨vingo, siaubas sukaust¢ pasaul£. K‚‰†a mat¢, kad ¨vengda-
mas ir mosuodamas padang¢je uodega, pana§ia £ did¨iul£ debes£, demonas
privert¢ i§ siaubo dreb¢ti visus V‚ndƒvanos gyventojus. K‚‰†a suprato, kad
arklys kvie#ia J£ £ kov". Vie§pats pri¢m¢ i§§$k£ ir pasiruo§¢ sutikti demon"
Ke!£. Kviesdamas K‚‰†" £ kov", arklys puol¢ J£, skleisdamas siaubingus
garsus, primenan#ius li$to riaumojim". Ke!is §oko ant Vie§paties, bandy-
damas savo tvirtomis kojomis ir kietomis it akmuo kanopomis J£ sutrypti.
Ta#iau K‚‰†a tuoj stv¢r¢ j£ u¨ koj¤, su¨lugdydamas jo ketinim", ir £pyk¡s
¢m¢ vikriai sukti arkl£ aplink Save. Keliskart apsuk¡s, Jis nublo§k¢ Ke!£
u¨ §imto ¨ingsni¤ Ä tarsi Garuˆa didel¡ gyvat¡. K‚‰†os nublok§tas arklys
#ia pat prarado s"mon¡, ta#iau po kurio laiko atsipeik¢jo ir su baisia j¢ga
bei £t$¨iu, i§¨ioj¡s nasrus dar kart" puol¢ K‚‰†". Kai Ke!is §oko ant Jo,
K‚‰†a staigiai £bruko kair¡ rank" £ jo gerkl¡. Arkl£ perv¢r¢ baisus skaus-
mas, nes K‚‰†os ranka buvo tarytum £kaitintas gele¨ies strypas. Visi jo
dantys tuoj pat i§byr¢jo. K‚‰†os ranka arklio rykl¢je ¢m¢ did¢ti ir u¨kim-
§o jam gerkl¡. Mil¨inas arklys ¢m¢ dusti, m¢§lungi§kai spardytis, j£ i§pyl¢
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prakaitas. At¢jo demono galas: jo akys i§sprogo ir i§ jo ¢m¢ ver¨tis §la-
pimas bei i§matos. ·itaip paliko j£ gyvyb¢s j¢ga. Kai arklys nudv¢s¢, jo
nasrai prasi¨iojo ir K‚‰†a lengvai i§trauk¢ rank". K‚‰†os draugai visi§kai
nenustebo, kad Jam taip lengvai pavyko nudobti Ke!£, ta#iau pusdieviai
buvo apstulb¡. Susi¨av¢j¡ jie sveikino K‚‰†" ir b¢r¢ ant Jo g¢les.

Po §io £vykio didysis bhaktas Nƒrada Munis aplank¢ K‚‰†", kad nuo-
§aly gal¢t¤ su Juo pasikalb¢ti. ÀBrangusis Vie§patie K‚‰†a, Ä tar¢ jis, Ä
Tu Ä berib¢ Supersiela, vyriausiasis vis¤ mistini¤ j¢g¤ valdovas, visatos
Vie§pats, visa apr¢piantis Dievo Asmuo. Tu Ä kosminio pasaulio ramstis,
vis¤ bhakt¤ valdovas ir vis¤ m$s¤ Vie§pats. Brangus Vie§patie, kadangi
Tu esi vis¤ gyv¤ b$tybi¤ Supersiela, Tu gl$di j¤ §irdyse tarytum ugnis
med¨io pliauskoje. Tu Ä vis¤ gyv¤j¤ b$tybi¤ veiklos liudininkas, Tu Ä
auk§#iausiasis valdovas, kuris gl$di j¤ §irdyse. Tu Pats Sau pakankamas.
Tu buvai prie§ atsirandant materialiai visatai ir Savo galia j" suk$rei. Tavo
i§minting"ja valia i§ gamtos gu†¤ s"veikos gimsta §is materialus pasaulis,
ir Tu j£ palaikai, o ilgainiui sunaikini. ·is vyksmas Tav¡s neveikia, Tu Ä
am¨inas vyriausiasis valdovas. Brangus Vie§patie, Tu apsirei§kei ¨em¢je,
kad i§¨udytumei visus vadinamuosius karalius, kurie t¢ra demonai. Tie
nenaud¢liai i§sipuo§¢ karali¤ r$bais ir apgaudin¢ja ¨mones. Tu apsirei§-
kei tes¢damas Savo pa¨ad", jog ateisi £ §£ material¤ pasaul£ ginti tik¢jimo
ties¤ ir naikinti nenaud¢li¤, kurie yra tarytum rak§tis. Brangusis Vie§pa-
tie, a§ £sitikin¡s, kad poryt pamatysiu, kaip demonai Cƒ†$ra, Mu‰‡ika bei
kiti imtynininkai ir drambliai, o kartu ir pats Ka„sa ¨us nuo Tavo rankos.
Ir a§ tai i§vysiu savo akimis. Tikiuosi pamatyti ir kit¤ demon¤ Ä %a…khos,
Yavanos, Muros ir Narakƒsuros Ä gal". A§ pamatysiu ir tai, kaip i§ dangaus
karalyst¢s Tu i§ne§i pƒrijƒtos g¢l¡ ir nugal¢si pat£ dangaus valdov".&

ÀBrangusis Vie§patie, Ä t¡s¢ Nƒrada Munis, Ä paskui tur¢siu progos
pamatyti Tavo vestuves su karalait¢mis, narsi¤ karali¤ dukterimis, u¨
kurias Tu tur¢si sumok¢ti k‰atriyo j¢ga.& (K‰atriyas, kuris ketina vesti
labai gra¨i" ir garbing" did¨io karaliaus dukr", turi kautyn¢se £veikti savo
var¨ovus. Karalait¢s ranka tenka nugal¢tojui.)

ÀDar a§ pamatysiu, kaip Dvƒrakoje Tu i§vaduosi i§ pragari§k¤ kan#i¤
karali¤ N‚g", Ä pasak¢ Nƒrada Munis. Ä B$siu liudininkas ir to, kaip Tu lai-
m¢si ¨mon" bei Syamantakos brangakmen£ ir i§gelb¢si mirus£ brƒhma†o
s$n¤, nors jis jau bus i§keliav¡s £ kit" planet". A§ matysiu, kaip Tu u¨mu§i
demon", vardu Pau†ˆraka, ir pelenais paversi Kƒ!Œ karalyst¡, kaip ¨iaurio-
se kautyn¢se, kovodamas Mahƒrƒjos Yudhi‰‡hiros pus¢je, nu¨udysi kara-
li¤ Ced£ ir Dantavakr". A§ i§vysiu §iuos ir daugel£ kit¤ riteri§k¤ Tavo
¨ygi¤, kuriuos Tu atliksi karaliaudamas Dvƒrakoje. ·iuos Tavo malonyb¢s
atliktus darbus apdainuos vis¤ laik¤ didieji poetai. Kuruk‰etros m$§yje
Tu paimsi £ rankas Savo draugo Arjunos kovos ve¨imo vad¨ias ir kaip
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am¨inasis laikas, nenugalimasis mirties £sik$nijimas, Tu pra¨udysi visus
ten susirinkusius karius. Prie§ mano akis §iame kovos lauke kris daugyb¢
kari¤. Vie§patie, su pagarba lenkiuosi Tavo lotoso p¢doms. Tu esi visi§-
kai transcendentinis, kupinas tobulo i§manymo ir palaimos. Tu Pats Savy
tobulas ir pranoksti visus tro§kimus. I§skleisdamas vidin¡ Savo gali", Tu
duodi vald¨i" mƒyai. Niekas negali apr¢pti berib¢s Tavo galios. Brangus
Vie§patie, Tu Ä vyriausiasis valdovas. Tu gl$di Savo Paties vidin¢je galioje,
ir beprasmi§ka manyti, kad Tu priklausai nuo Savo k$rini¤.

Tu gimei Yadu, arba V‚‰†i, gimin¢je. Tavo apsirei§kimas ¨em¢je pir-
miniu am¨inojo palaimingo ¨inojimo pavidalu Ä tai Tavo ¨aidimas. Tu
niekam nepavaldus, tik Sau Pa#iam, tod¢l su pagarba lenkiuosi Tavo
lotoso p¢doms.&

Nƒrada Munis nor¢jo pareik§ti ¨mon¢ms, kad K‚‰†a visi§kai nepriklau-
somas. Tai, kad Jis apsirei§k¢ Yadu §eimoje ir draugavo su Arjuna, visai
nerei§kia, kad Jis buvo priverstas veikti d¢l rezultat¤. Tokie Jo ¨aidimai.
Jam viskas yra ¨aidimas, ta#iau mums Jo darbai Ä tikri ir negin#ijami.

Nƒrada Munis pagarbiai nusilenk¢ Vie§pa#iui K‚‰†ai ir papra§¡s Jo lei-
dimo i§keliavo. Nudob¡s demon" Ke!£, K‚‰†a tarsi niekur nieko sugr£-
¨o pas Savo draugus £ mi§k" ganyti karvi¤. K‚‰†a am¨inai ¨aid¨ia §iuos
transcendentinius ¨aidimus V‚ndƒvanoje su Savo draugais Ä piemenukais
bei gop¢mis, ta#iau kartais Jis parodo ir nepaprast" Auk§#iausiojo Dievo
Asmens §aunum", nu¨udydamas £vairius demonus.

T" pat£ ryt" K‚‰†a su bi#iuliais piemenukais u¨kop¢ ¨aisti £ pa#i"
Govardhanos kalvos vir§$n¡. Jie ¨aid¢ vagis ir tvarkos serg¢tojus. Vieni
berniukai buvo tvarkos serg¢tojai, kiti Ä vagys, o treti Ä ¢riukai. Vaikams
be¨aid¨iant, pasirod¢ demonas, vardu Vyomƒsura, Àskraidantis dangumi.&
Jis buvo kito pikto demono Ä Mayos s$nus. ·i¤ demon¤ burtai stebuk-
lingi. Vyomƒsura pasivert¢ piemenuku, kuris ¨aid¢ vag£, ir pavog¢ daug
berniuk¤, vaidinusi¤ ¢riukus. Po vien" jis i§ne§iojo beveik visus vaikus
ir suslapst¢ juos kalno olose, o angas u¨vert¢ akmenimis. K‚‰†a perpra-
to demono gudryb¡ ir #iupo j£ tarytum li$tas ¢riuk". Nor¢damas i§tr$k-
ti, demonas paband¢ i§augti sulig kalnu, bet K‚‰†a nepaleido jo i§ rank¤.
Su baisia j¢ga Jis trenk¢ demon" £ ¨em¡ ir u¨mu§¢ tarsi gyvul£ skerdyklo-
je. Pribaig¡s demon" Vyom", Vie§pats K‚‰†a i§laisvino i§ kalno ol¤ visus
draugus. Visi draugai bei pusdieviai §lovino nepaprastus Jo ¨ygius. Po to
K‚‰†a su karv¢mis bei vaikais v¢l gr£¨o £ V‚ndƒvan".

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti trisde§imt §e§t!j£ ÀK‚‰†os"
skyri¤, pavadint! ÀDemon¤ Ke#io ir Vyomƒsuros mirtis".
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TRISDE·IMT SEPTINTAS SKYRIUS

Akr!ra atvyksta
£ V‚ndƒvan"

Nƒrada Munis neu¨simin¢ apie tai, kaip K‚‰†a u¨mu§¢ Vyomƒsur!, o tai
rei§kia, kad Vyomƒsura ir demonas Ke"is gavo gal! t! pa#i! dien!. Demo-
nas Ke"is nusibaig¢ anksti ryt!, po to berniukai i§¢jo £ Govardhanos kalv!
ganyti karvi¤, o ten buvo u¨mu§tas ir Vyomƒsura. Abu demonai buvo
u¨mu§ti ryt!, o vakare Ka„sa papra§¢ Akr$ros vykti £ V‚ndƒvan!. Gav¡s
Ka„sos nurodymus, Akr$ra kit! ryt! s¢do £ ve¨im! ir i§vyko £ V‚ndƒvan!.
Akr$ra buvo didis Vie§paties bhaktas, tad pakeliui £ V‚ndƒvan! jis §lovino
Vie§pat£. Bhakt¤ mintys visada nukreiptos £ K‚‰†!, taigi ir Akr$ra nuolat
galvojo apie Vie§paties K‚‰†os akis, primenan#ias lotos!.

Akr$ra negal¢jo suprasti, kokiais dorais darbais jis peln¢ laim¡ vykti
pas Vie§pat£ K‚‰†!. Jis paman¢, kad jeigu bus K‚‰†os valia, jam pavyks J£
pamatyti. Akr$ra pasijuto laimingiausias ¨mogus, nes va¨iavo pas K‚‰†!,
kur£ trok§ta i§vysti didieji yogai mistikai. Jis buvo tikras, kad t! dien!, kai
jis i§vys K‚‰†!, visos jo ankstesnio gyvenimo nuod¢ming¤ poelgi¤ pasek-
m¢s i§nyks ir laiminga galimyb¢, kuri! teikia ¨mogaus gyvyb¢s forma, bus
tinkamai panaudota. Akr$ra nutar¢, kad Ka„sa, si¤sdamas j£ parve¨ti
K‚‰†os ir Balarƒmos ir taip suteikdamas prog! pamatyti Vie§pat£, parod¢
jam did¨i! malon¡. Jis prisimin¢, kad didieji praeities i§min#iai bei §ven-
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tieji i§sivadavo i§ materialaus pasaulio tiesiog i§vyd¡ §vytin#ius K‚‰†os
lotoso p¢d¤ nagus.

ÀAuk§#iausiasis Dievo Asmuo apsirei§k¢ kaip paprastas ¨mogus, ir man
teks did¨iul¢ laim¢ J£ pamatyti%, Ä m!st¢ Akr$ra. Jis labai jaudinosi lauk-
damas akimirkos, kai i§vys lotoso p¢das, kurias garbina didieji pusdieviai
Brahmƒ, Nƒrada bei Vie§pats &iva ir kurios ¨engia V‚ndƒvanos ¨eme bei
lie#ia gopi¤ kr$tines, pabarstytas ku…kuma. Jis galvojo: ÀKaip man pasi-
sek¢ Ä a§ i§vysiu nuostab¤ K‚‰†os veid! su tilakos ¨enklu ant kaktos bei
nosies. Matysiu Jo §ypsen! ir garbanotus juodus plaukus. Esu tikras, kad
taip atsitiks, nes elniai §iandien b¢ga man i§ de§in¢s pus¢s. ·iandien a§
savo akimis pamatysiu dvasin¢s karalyst¢s Vi‰†ulokos gro¨£, nes K‚‰†a Ä
Auk§#iausiasis Vi‰†u, Savo valia at¢j¡s £ §£ pasaul£. Jis Ä gro¨io §altinis,
tod¢l mano akys §iandien bus pasotintos.%

Akr$ra visi§kai neabejojo, kad Vie§pats K‚‰†a Ä Auk§#iausiasis Vi‰†u.
Kai Vie§pats Vi‰†u pa¨velgia £ materiali!j! energij!, atsiranda kosmi-
nis pasaulis. Ir nors Vie§pats Vi‰†u yra §io materialaus pasaulio k$r¢jas,
Savo galia i§lieka laisvas nuo materialios energijos poveikio. Vidine galia
Jis i§sklaido materialios energijos tamsyb¡. Taip, i§skleid¡s vidin¡ Savo
gali!, K‚‰†a, pirminis Vi‰†u, suk$r¢ ir V‚ndƒvanos gyventojus. ÀBrahma-
sa„hitƒ% irgi patvirtina, kad K‚‰†os atributai ir buvein¢ yra Jo vidin¢s
galios ekspansijos. ·i vidin¢ galia m$s¤ planetoje apsirei§kia kaip V‚ndƒ-
vanos ¨em¢, kurioje K‚‰†a d¨iugiai leid¨ia laik! su Savo t¢vais ir bi#iu-
liais piemenukais bei gop¢mis. I§ Akr$ros ¨od¨i¤ ai§ku, kad jeigu K‚‰†a
pranoksta materialios gamtos gu†¤ poveik£, tai V‚ndƒvanos gyventojai, su
meile tarnaujantys Vie§pa#iui, irgi yra auk§#iau §i¤ gu†¤.

Akr$ra m!st¢ ir apie transcendentini¤ Vie§paties ¨aidim¤ svarb!. Jis
pagalvojo, kad transcendentiniai K‚‰†os darbai, pamokymai, ypatyb¢s bei
¨aidimai ¨mon¢ms ne§a g¢r£ ir laim¡. ¸mon¢s, kalb¢dami apie transcen-
dentin£ Vie§paties pavidal!, ypatybes, ¨aidimus bei atributus, gali nuolat
b$ti K‚‰†os s!mon¢je. Taigi visa visata gal¢t¤ gyventi g¢ryje ir taikiai
tobul¢ti. Civilizacija be K‚‰†os s!mon¢s t¢ra i§puo§tas numir¢lis. Lavon!
galima labai gra¨iai papuo§ti, ta#iau jeigu jis neturi s!mon¢s, papuo§a-
lai nieko nekei#ia. ¸moni¤ visuomen¢ be K‚‰†os s!mon¢s Ä negyva ir
beprasm¢.

Akr$ra man¢: ÀAuk§#iausiasis Dievo Asmuo, K‚‰†a, apsirei§k¢ Yadu
gimin¢s ainiu. Jis nustato religijos £statymus. Tie, kurie laikosi §i¤ £staty-
m¤, yra pusdieviai, o kurie j¤ nesilaiko Ä demonai. Jis apsirei§k¢ apginti
pusdievi¤, paklusni¤ Auk§#iausiojo Vie§paties valiai. Pusdieviai ir Vie§-
paties bhaktai mielai laikosi K‚‰†os £statym¤, o K‚‰†a mielai visaip juos
globoja. ÀBhagavad-gŒtoje% teigiama, kad ¨mon¢ms visada naudinga klau-
sytis ir pasakoti apie K‚‰†os ¨ygius, apie tai, kaip Jis gina bhaktus ir
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naikina demonus. Bhaktai bei pusdieviai per am¨ius vis labiau garsins
§lovinguosius Vie§paties darbus.

K‚‰†a, Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, Ä vis¤ dvasini¤ mokytoj¤ moky-
tojas, Jis Ä puolusi¤ siel¤ gelb¢tojas ir trij¤ pasauli¤ valdovas. J£ galima
i§vysti akimis, pateptomis meil¢s Dievui aliejumi. ·iandien a§ gal¢siu
pamatyti Auk§#iausi!j£ Dievo Asmen£, kurio transcendentinis gro¨is taip
smarkiai paker¢jo s¢km¢s deiv¡, kad ji niekada nesiskiria su Juo. Kai tik
atvyksiu £ V‚ndƒvan!, i§lipsiu i§ ve¨imo ir pulsiu ant ¨em¢s, pagerbdamas
Auk§#iausi!j£ Vie§pat£, materialios gamtos ir vis¤ gyv¤j¤ b$tybi¤ valdo-
v!. K‚‰†os lotoso p¢das visada garbina didieji yogai mistikai, tod¢l a§
irgi joms nusilenksiu ir tapsiu vienu i§ Jo draug¤, toki¤, kaip V‚ndƒvanos
piemenukai. Kai nusilenksiu Vie§pa#iui K‚‰†ai, Jis tikriausiai u¨d¢s Savo
nieko nebijan#i! lotoso rank! man ant galvos. Jis tiesia Savo rank! visoms
s!lygotoms sieloms, ie§kan#ioms prieglobs#io prie Jo lotoso p¢d¤. K‚‰†a
yra galutinis materialios b$ties £baugint¤ ¨moni¤ gyvenimo tikslas, ir kai
susitiksiu su Juo, Jis b$tinai suteiks man prieglobst£ prie Savo lotoso p¢d¤.
A§ trok§tu, kad Jo lotoso rankos palyt¢t¤ mano galv!.%

Taigi Akr$ra tik¢josi K‚‰†os rankos palaiminimo. Jis ¨inojo, kad Indrai,
kuris yra vis¤ trij¤ pasauli¤ Ä auk§tesni¤j¤, vidurini¤j¤ ir ¨emesni¤j¤
planet¤ sistem¤ Ä valdovas, Vie§pats suteik¢ palaiminim! vien u¨ tai, kad
tasai pasi$l¢ K‚‰†ai truput£ vandens. Bali Mahƒrƒja irgi dav¢ Vƒmana-
devai i§mald! Ä ¨em¢s trims ¨ingsniams ¨engti ir la§el£ vandens. U¨ tai
Bali Mahƒrƒja gavo Indros viet!. Kai gop¢s, §okdamos su K‚‰†a rƒsos
§ok£, pavargo, Jis kvapnia it lotoso ¨iedas ranka nubrauk¢ nuo j¤ veido
prakaito la§elius, kurie primin¢ perliukus, ir gop¢s i§kart atsigavo. Taigi
Akr$ra tik¢josi tos visagal¢s K‚‰†os rankos palaiminimo. ¸mogui, kuris
priima K‚‰†os s!mon¡, kad ir kas jis b$t¤, K‚‰†os ranka gali suteikti
bet kur£ palaiminim!. Jeigu jis nori materialios laim¢s, kuri tepasiekiama
dangaus valdovui, K‚‰†os ranka suteiks jam §£ palaiminim!. Jeigu jis nori
i§sivaduoti i§ materialios b$ties kan#i¤, K‚‰†os ranka nubrauks kan#ias.
O jei ¨mogus, kuris tyrai, transcendenti§kai myli K‚‰†!, nori b$ti su Juo
ir pajusti Jo transcendentinio k$no prisilietim!, K‚‰†os ranka suteiks jam
§£ palaiminim!.

Ir vis d¢lto Akr$ra b$g§tavo, nes j£ siunt¢ Ka„sa, K‚‰†os prie§as: ÀA§
va¨iuoju pas K‚‰†! Jo prie§o pasi¤stas.% Kartu jis galvojo: ÀK‚‰†a gl$di
vis¤ §irdyse kaip Supersiela, Jis tur¢t¤ perskaityti ir mano slap#iausias
mintis.% Nors K‚‰†os prie§as pasitik¢jo Akr$ra, Akr$ros §irdis vis d¢lto
buvo tyra. Jis buvo tyras K‚‰†os bhaktas. Jis nepais¢ net Ka„sos r$styb¢s,
kuri! gal¢jo u¨sitraukti, kad tik susitikt¤ su K‚‰†a. Akr$ra neabejojo,
kad K‚‰†a nepalaikys jo prie§u, nors ir vyko pas K‚‰†! Ka„sos si¤stas.
ÀNors mano u¨duotis nuod¢minga, nes esu Ka„sos pasiuntinys, ta#iau kai
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prisiartinsiu prie Auk§#iausiojo Dievo Asmens, a§ stosiu Jo akivaizdon su
did¨iausiu nuolankumu, suglaud¡s delnus. Jis tikrai bus patenkintas mano
i§tikimybe, galb$t meiliai nusi§ypsos, pa¨velg¡s £ mane, ir Savo ¨vilgsniu
i§vaduos mane nuo vis¤ nuod¢mi¤ pasekmi¤. Tada a§ pasieksiu transcen-
dentin¡ palaim! ir ¨inojim!. Kadangi K‚‰†a matys, kas vyksta mano §irdy-
je, Jis tikrai mane apkabins, kai prisiartinsiu prie Jo. A§ ne tik priklausau
Yadu giminei, bet ir esu tyrai, bes!lygi§kai Jam atsidav¡s bhaktas. Kai Jis
mane apgl¢bs, mano k$nas, §irdis ir siela visi§kai apsivalys nuo pra¢jus£
gyvenim! atlikt¤ poelgi¤ pasekmi¤. Kai Jis prisilies prie man¡s, a§ i§kart
atsistosiu ir su did¨iausiu nuolankumu sud¢siu rankas. Be abejo, K‚‰†a
ir Balarƒma kreipsis £ mane: ÀD¢de Akr$ra%, ir nuo tos akimirkos, kai
Jie §itaip mane pavadins, vis! mano gyvenim! apgaubs §lov¢. ¸mogaus
gyvenimas tampa s¢kmingas tik tada, kai Auk§#iausiasis Dievo Asmuo
atkreipia £ j£ d¢mes£.%

¶ia ai§kiai pasakyta, jog visi tur¢tume stengtis tarnyste ir atsidavimu
atkreipti £ save Auk§#iausiojo Dievo Asmens d¢mes£. Jeigu ¨mogus netar-
nauja Auk§#iausiajam Dievo Asmeniui, jo gyvenimas yra beprasmis.
ÀBhagavad-gŒtoje% pa¨ym¢ta, kad Auk§#iausiasis Vie§pats, Dievo Asmuo,
visiems vienodas. Jis neturi nei draug¤, nei prie§¤. Ta#iau Jis labiau
linksta prie Savo bhakto, kuris tarnauja Jam su meile bei atsidavimu.
Be to, ÀBhagavad-gŒtoje% sakoma, kad Auk§#iausiasis Vie§pats atsiliepia
£ Savo bhakto tarnyst¡. Akr$ra pagalvojo, kad K‚‰†a pana§us £ dangaus
planetose augant£ tro§kim¤ med£, dovanojant£ t! vaisi¤, kurio trok§ta gar-
bintojas. Auk§#iausiasis Dievo Asmuo yra visa ko §altinis. Bhaktas tur¢t¤
¨inoti, kaip tarnauti, kad K‚‰†a atkreipt¤ £ j£ d¢mes£. Tod¢l ÀCaitanya-
caritƒm‚toje% ai§kinama, kad ¨mogus privalo vienu metu tarnauti ir dva-
siniam mokytojui, ir K‚‰†ai, taip tobul¢damas K‚‰†os s!mon¢je. Tarnyst¢
K‚‰†ai vadovaujant dvasiniam mokytojui ir yra tikroji tarnyst¢, nes dvasi-
nis mokytojas yra apreik§tas K‚‰†os atstovas. &rŒ Vi"vanƒtha Cakravartis
—hƒkura sako, kad tasai, kuris patenkina dvasin£ mokytoj!, patenkina
Auk§#iausi!j£ Vie§pat£. Tai labai pana§u £ tvark! valstybin¢je £staigoje.
·ioje £staigoje ¨mogus dirba vadovaujamas skyriaus ved¢jo. Jeigu skyriaus
ved¢jas patenkintas ¨mogaus darbu, jo laukia paauk§tinimas ir didesnis
atlyginimas.

Akr$ra paman¢: ÀJeigu K‚‰†a ir Balarƒma bus patenkinti mano maldo-
mis, Jie paims mane u¨ rankos ir atsives £ namus. Jie bus labai pagarb$s
bei svetingi. Ir, ¨inoma, Jie pasidom¢s, k! veikia Ka„sa ir jo pakalikai.%

·itaip Akr$ra, &vaphalkos s$nus, pakeliui i§ Mathuros m!st¢ apie &rŒ
K‚‰†!. V‚ndƒvan! jis pasiek¢ vakarop. Akr$ra net nepasteb¢jo, kiek laiko
truko kelion¢. Kai jis atvyko £ V‚ndƒvan!, saul¢ jau leidosi. Kai Akr$ra
kirto V‚ndƒvanos rib!, jis pamat¢ karvi¤ p¢das ir Vie§paties K‚‰†os p¢das
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su v¢liavos, tri§akio, ¨aibo ir lotoso ¨iedo ¨enklais. Pamat¡s K‚‰†os p¢das,
Akr$ra i§ did¨ios pagarbos nu§oko nuo ve¨imo. J£ pagavo ekstaz¢, kuri
pasirei§k¢ visais jos po¨ymiais: jis verk¢ ir visas virp¢jo. Pama#ius dulkes,
kurias liet¢ K‚‰†os lotoso p¢dos, j£ u¨tvind¢ nesuvaldomo d¨iaugsmo
banga. Jis krito veidu ant ¨em¢s ir prad¢jo po j! vartytis.

Akr$ros kelion¢ £ V‚ndƒvan! tur¢t¤ b$ti mums pavyzdys. Tas, kuris
suman¢ keliauti £ V‚ndƒvan!, tur¢t¤ sekti tobulu Akr$ros pavyzd¨iu ir
visada atminti Vie§paties darbus bei ¨aidimus. Pasiekus V‚ndƒvanos rib!,
reikia nedelsiant apsiberti V‚ndƒvanos dulk¢mis, ilgai negalvojant apie
savo materiali! pad¢t£ ar garb¡. Garsioje Narottamos dƒsos —hƒkuros gies-
m¢je yra tokie ¨od¨iai: vi‰aya chƒriyƒ kabe !uddha habe mana Ä ÀV‚ndƒ-
van! a§ tegal¢siu aplankyti tada, kai mano mintys apsivalys ir jose neliks
materialaus jutimini¤ malonum¤ purvo.% I§ tikr¤j¤ £ V‚ndƒvan! ne£mano-
ma nuvykti vien tik nusipirkus biliet!. Kaip reikia keliauti £ V‚ndƒvan!,
mums parod¢ Akr$ra.

'va¨iav¡s £ V‚ndƒvan!, Akr$ra pamat¢ K‚‰†! ir Balarƒm!, stebin#ius,
kaip mel¨iamos karv¢s. K‚‰†a vilk¢jo geltonais r$bais, o Balarƒma Ä mels-
vais. Akr$ra pasteb¢jo, kad K‚‰†os akys nepaprastai pana§ios £ dailius
rudeninius lotoso ¨iedus. Jis mat¢ K‚‰†! ir Balarƒm!, kai Juodu buvo
pa#iame jaunyst¢s ¨yd¢jime. Jie buvo pana§aus sud¢jimo, tik K‚‰†os oda
buvo tamsi, o Balarƒmos Ä §viesi. K‚‰†a ir Balarƒma yra s¢km¢s deiv¢s
prieglobstis. Jie buvo dailiai nuaug¡: nuostabi¤ rank¤, meili¤ veid¤ ir
nepaprastai stipr$s kaip drambliai. Ir §tai Akr$ra, i§ prad¨i¤ reg¢j¡s J¤
p¢d¤ ¨ymes, dabar savo akimis i§vydo ir Juos Pa#ius. Nors K‚‰†a ir Bala-
rƒma Ä pa#ios galingiausios asmenyb¢s, Jie pa¨velg¢ £ Akr$r! §ypsoda-
miesi. Akr$ra suprato, kad K‚‰†a ir Balarƒma k! tik gr£¨o i§ mi§ko, kur
gan¢ karves. Jie buvo i§simaud¡, apsivilk¡ §variais r$bais ir pasipuo§¡
g¢li¤ girliandomis bei brangakmeni¤ v¢riniais. J¤ k$nai buvo i§trinti san-
dalmed¨io pasta. Akr$r! paker¢jo g¢li¤ ir sandalmed¨io kvapas bei J¤
i§vaizda. Jis pasijuto nepaprastai laimingas, pats savo akimis matydamas
K‚‰†!, Auk§#iausi!j£ Dievo Asmen£, ir Jo visi§k! ekspansij! Balarƒm!,
nes ¨inojo, kad Jie Ä pirmaprad¢s asmenyb¢s visoje k$rinijoje.

ÀBrahma-sa„hitoje% pasakyta, kad K‚‰†a Ä pirmapradis Dievo Asmuo
ir vis¤ prie¨as#i¤ prie¨astis. Akr$ra suprato, kad Auk§#iausiasis Dievo
Asmuo apsirei§k¢ Savo sukurtojo pasaulio labui, kad sugr!¨int¤ tik¢ji-
mo principus ir sunaikint¤ demonus. ·vyt¢dami tarsi safyro ir sidab-
ro kalnai, broli¤ k$nai i§sklaid¢ tams!, kurioje skend¢jo visas pasaulis.
Akr$ra nedvejodamas §oko i§ ve¨imo ir visu $giu tarsi lazda krito ant
¨em¢s prie§ K‚‰†! ir Balarƒm!. Kai Akr$ra paliet¢ Auk§#iausiojo Dievo
Asmens lotoso p¢das, j£ u¨liejo transcendentin¢ palaima, jam u¨gniau-
¨¢ gerkl¡ ir jis nebegal¢jo i§tarti n¢ ¨od¨io. I§ aki¤ jam pabiro a§aros Ä
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tai buvo transcendentinis poveikis, kur£ dar¢ K‚‰†os buvimas. Pagau-
tas ekstaz¢s, jis sustingo tarsi b$t¤ prarad¡s reg¢jim! ir kalbos dovan!.
Vie§pats K‚‰†a, toks maloningas bhaktams, pak¢l¢ Akr$r! ir apkabino
j£. Atrodo, Vie§pats K‚‰†a buvo labai patenkintas Akr$ra. Balarƒma irgi
apkabino Akr$r!. K‚‰†a ir Balarƒma atved¢ j£ u¨ rankos £ svetain¡, pato-
giai pasodino ir atne§¢ vandens kojoms nuplauti. Pagerbdami j£, Jie atne§¢
medaus ir kit¤ g¢rybi¤, kaip ir dera tokiais atvejais. Kai Akr$ra patogiai
atsis¢do, K‚‰†a su Balarƒma pasak¢ dovanoj! jam karv¡, o paskui pasi$l¢
gard¨i¤ patiekal¤, ir Akr$ra ¢m¢ valgyti. Kai jis pavalg¢, Balarƒma pasi$l¢
betelio rie§ut¤, prieskoni¤ bei sandalmed¨io pastos, kad jis dar maloniau
ir patogiau jaust¤si. Vie§pats K‚‰†a Patsai pri¢m¢ sve#i!, kaip nurodoma
Ved¤, pamokydamas visus, kaip reikia sutikti sve#i!. Pasak Ved¤, netgi jei
sve#ias Ä tavo prie§as, j£ reikia taip gra¨iai sutikti, kad jis visi§kai nejust¤
jokio pavojaus i§ §eimininko. Jeigu §eimininkas Ä varg§as, jis privalo bent
pasodinti sve#i! ant §iaudinio demblio ir paduoti stiklin¡ vandens. K‚‰†a
ir Balarƒma sutiko Akr$r!, kaip ir der¢jo J¤ auk§tai pad¢#iai.

Po to, kai Akr$ra buvo deramai sutiktas ir pagerbtas, Nanda Mahƒrƒ-
ja, K‚‰†os £t¢vis, tar¢: ÀBrangus Akr$ra, §tai ko nor¢#iau tav¡s paklausti.
¸inau, kad tave globoja Ka„sa, ¨iaurusis demonas. Jo globa Ä tai skerdiko
r$pinimasis gyvuliais, kuriuos jis ruo§iasi papjauti. Ka„sa toks savanau-
dis, kad nu¨ud¢ net savo tikrosios sesers vaikus. Ar galiu a§ nuo§ird¨iai
tik¢ti, jog jis globoja Mathuros gyventojus?% ·is teiginys labai reik§min-
gas. Jeigu valstyb¢s politin¢s ar vykdomosios vald¨ios vadovai r$pinasi tik
savimi, jiems niekada ner$p¢s pilie#i¤ gerov¢.

Malon$s Nandos Mahƒrƒjos ¨od¨iai pad¢jo Akr$rai pamir§ti dienos
nuovarg£ po kelion¢s i§ Mathuros £ V‚ndƒvan!.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti trisde§imt septint"j£
ÀK‚‰†os# skyri¤, pavadint" ÀAkr$ra atvyksta £ V‚ndƒvan"#.
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TRISDE·IMT A·TUNTAS SKYRIUS

Akr!ra gr£¨ta ir
pabuvoja Vi‰†ulokoje

Yamunos up¢je

Vie§pats K‚‰†a ir Nanda Mahƒrƒja §iltai sutiko Akr!r" ir pasi!l¢ jam
pernakvoti. Tuo tarpu abu broliai Balarƒma ir K‚‰†a nu¢jo vakarieniau-
ti. Akr!ra atsis¢do ant jam paruo§to gulto ir ¢m¢ galvoti apie tai, kad
viskas, ko jis vyl¢si ir tro§ko, keliaudamas i§ Mathuros £ V‚ndƒvan", i§si-
pild¢. Vie§pats K‚‰†a Ä s¢km¢s deiv¢s vyras. Jeigu Jis patenkintas tyru
Savo bhaktu, Jis duos jam visk", ko §is trok§t¤. Ta#iau sau pa#iam tyras
bhaktas i§ Vie§paties nieko nepra§o.

Po vakarien¢s K‚‰†a ir Balarƒma at¢jo palink¢ti Akr!rai labos nakties.
K‚‰†a paklaus¢ apie Ka„s", Savo d¢d¡ i§ motinos pus¢s: ÀKaip jis elgiasi
su savo draugais?$ Dar Jis pasiteiravo: ÀKaip laikosi Mano giminai#iai?$ ir
pasidom¢jo Ka„sos ketinimais. Po to Auk§#iausiasis Dievo Asmuo pasak¢
Akr!rai, jog d¨iaugiasi jo atvykimu, pasidom¢jo, ar sveiki Jo gimin¢s bei
draugai, ar nekamuoja j¤ kokios negalios. K‚‰†a apgailestavo, kad kara-
lyst¡ valdo Jo d¢d¢ i§ motinos pus¢s Ka„sa. Jis pasak¢, kad Ka„sai ne
vieta soste, ir kol jis valdys, jo pavaldiniams n¢ra ko tik¢tis. Po to K‚‰†a
tar¢: ÀMano t¢vas daug prisikent¢jo vien d¢l to, kad A§ Ä jo s!nus. D¢l
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§ios prie¨asties jis prarado ir kitus savo s!nus. Tikra laim¢, kad tu apsi-
lankei kaip draugas ir giminaitis. Mielasis drauge Akr!ra, pasakyk Man,
kokiu tikslu atvykai £ V‚ndƒvan".$

Kai K‚‰†a paklaus¢ apie tai, Akr!ra, Yadu gimin¢s palikuonis, papasa-
kojo apie paskutinius £vykius Mathuroje, nenusl¢pdamas ir Ka„sos ban-
dymo nu¨udyti Vasudev", K‚‰†os t¢v". Jis papasakojo, kas £vyko, kai
Nƒrada atskleid¢ Ka„sai, jog K‚‰†a Ä Vasudevos s!nus, kur£ jis pasl¢p¢
Nandos Mahƒrƒjos namuose. Akr!ra visk" i§d¢st¢ apie Ka„s". Jis papa-
sakojo apie Nƒrados ir Ka„sos susitikim" ir apie tai, kaip Ka„sa pasiun-
t¢ j£ £ V‚ndƒvan". I§ Akr!ros K‚‰†a su¨inojo, kad Nƒrada papasakojo
Ka„sai, kaip vos gim¡s K‚‰†a buvo perne§tas i§ Mathuros £ V‚ndƒvan"
ir kaip Jis u¨mu§¢ visus Ka„sos si¤stus demonus. Po to Akr!ra pasak¢
K‚‰†ai, kad atvyko £ V‚ndƒvan" pakviesti J£ £ Mathur". Su¨inoj¡ apie
Ka„sos k¢slus, Balarƒma ir K‚‰†a, nenugalimi prie§¤ ¨udikai, atlaid¨iai
pasi§aip¢ i§ Ka„sos.

Jie papra§¢ Nandos Mahƒrƒjos sukviesti visus piemenis ir prane§ti jiems
apie kelion¡ £ Mathur", kur jie dalyvaus Dhanur-yaj%os apeigose. Ka„sa
nor¢jo, kad apeigose dalyvaut¤ visi. K‚‰†os papra§ytas, Nanda Mahƒrƒja
nedelsdamas sukviet¢ piemenis ir papra§¢ paruo§ti pieni§k¤ gardumyn¤
bei §vie¨io pieno apeigoms. Taip pat jis liep¢ vyriausiajam V‚ndƒvanos
tvarkos serg¢tojui prane§ti visiems gyventojams apie i§kilmingas Dhanur-
yaj%os apeigas, kurias rengia Ka„sa, ir pakviesti visus dalyvauti jose.
Nanda Mahƒrƒja piemenims prane§¢, kad i§vykti numatyta ryt ryt", ir jie
¢m¢ ruo§ti karves bei jau#ius, kuriuos gabens £ Mathur".

Kai gop¢s su¨inojo, kad Akr!ra atvyko i§sive¨ti K‚‰†os ir Balarƒmos
£ Mathur", jos labai sunerimo. Kai kurios gop¢s taip susisielojo, kad j¤
veidai pajuodo, jos ¢m¢ kar§tai alsuoti, o j¤ kr!tin¢se smarkiau ¢m¢
plakti §irdys. Akimirksniu i§sitar§¢ gopi¤ §ukuosenos bei r!bai. I§girdu-
sios, jog K‚‰†a ir Balarƒma vyksta £ Mathur", namuose besitvarkan#ios
gop¢s visk" u¨mir§o ir met¢ darbus, tarsi tuoj tekt¤ mirti ir atsisveikinti
su §iuo pasauliu. Kai kurios gop¢s, pagalvojusios, jog teks i§siskirti su
K‚‰†a, #ia pat nualpo. Gop¢s prisimin¢ kerin#i" Jo §ypsen", pokalbius su
Juo, ir j¤ §irdis sugniau¨¢ sielvartas. J¤ atminty i§kilo Dievo Asmuo, jos
prisimin¢, kaip Jis vaik§tin¢davo V‚ndƒvanos ¨eme ir linksmais ¨od¨iais
viliodavo j¤ §irdis. Galvodamos apie K‚‰†" ir apie tai, jog teks i§siskir-
ti su Juo, smarkiai plakan#iomis §irdimis gop¢s su¢jo draug¢n. Visos jos
tegalvojo apie K‚‰†", ir joms i§ aki¤ sruvo a§aros. Jos ¢m¢ kalb¢tis:

ÀO Apvaizda, kokia Tu ¨iauri! Tu, matyt, ne¨inai, kas yra gailestis.
Tavo valia susitinka draugai, ta#iau, neleidusi i§sipildyti j¤ tro§kimams,
Tu v¢l juos i§skiri. Tai tarsi beprasmis vaik¤ ¨aidimas. Tu suvedei mus
su nuostabiuoju K‚‰†a, kurio daili" nos£ bei pla#i" kakt" puo§ia garba-
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noti melsvai juodi plaukai ir kuris visada §ypsosi, Savo §ypsena §velnin-
damas nesantaikos ardom" material¤j£ pasaul£, o dabar i§skiri mus Ä tai
¨iauru. O Apvaizda, kokia Tu negailestinga! Ir keis#iausia, kad dabar Tu
apsirei§ki Akr!ros pavidalu, nors vardas ÀAkr!ra$ rei§kia Àne¨iaurus.$ I§
prad¨i¤ mes vertinome Tave, kai davei mums akis reg¢ti nuostab¤ K‚‰†os
veid", ta#iau dabar Tu tarsi koks kvailas padaras stengies atimti i§ m!s¤
reg¢jim", kad v¢l nematytume K‚‰†os. Nandos Mahƒrƒjos s!nus K‚‰†a
irgi labai ¨iaurus! Jam nuolat reikia nauj¤ draug¤. Jis su niekuo ilgai
nedraugauja. Mes, V‚ndƒvanos gop¢s, palikome savo namus, draugus, gimi-
nes ir tapome K‚‰†os tarnait¢mis, o Jis paniekina mus ir i§va¨iuoja. Jis
net nepa¨velgia £ mus, nors mes visi§kai paklusome Jo valiai. Dabar Jo
¨vilgsn£ gaudys visos Mathuros mergel¢s. Jos lauks K‚‰†os atvykstant ir
¨velgs £ miel" besi§ypsant£ Jo veid", gerte gerdamos Jo gro¨£ tarsi med¤.
Nors mes ¨inome, kad K‚‰†a labai tvirtas ir ry¨tingas, ta#iau bijome, kad,
i§vyd¡s dailius jaun¤ Mathuros mergeli¤ veidus, Jis tuoj u¨mir§ apie visk"
pasaulyje. Mes bijome, kad j¤ pavergtas Jis pamir§ mus Ä juk mes tesame
paprastos kaimo mergel¢s. Jis nebebus su mumis mielas. Tod¢l mes nebe-
sitikime, kad K‚‰†a sugr£§ £ V‚ndƒvan". Jis neatsispirs Mathuros mergeli¤
draugijai.$

Gop¢s £sivaizdavo pra§matnias i§kilmes Mathuroje: K‚‰†a eina gatv¢-
mis, o miesto moterys bei mergel¢s i§ savo nam¤ balkon¤ ¨velgia £ J£.
Mathuros mieste gyveno £vairios Da'ƒrhos, Bhojos, Andhakos ir Sƒtva-
tos bendruomen¢s. Visos jos priklaus¢ vienai Yadu giminei, kurioje apsi-
rei§k¢ K‚‰†a. ·ios bendruomen¢s irgi lauk¢ K‚‰†os atvykstant. Jau buvo
¨inoma, kad K‚‰†a, kuris yra s¢km¢s deiv¢s prieglobstis ir vis¤ d¨iaugsm¤
bei transcendentini¤ ypatybi¤ §altinis, ruo§iasi aplankyti Mathur".

Gop¢s ¢m¢ smerkti Akr!ros poelg£. Jos kalb¢jo, kad jis i§sive¨a K‚‰†" Ä
did¨iausi" j¤ brangenyb¡ ir aki¤ d¨iaugsm". Jis i§sive¨a K‚‰†", net nepra-
ne§damas joms apie tai ir j¤ net nepaguosdamas. Akr!rai neder¢jo §itaip
¨iauriai elgtis, jis prival¢jo j¤ pagail¢ti. Gop¢s t¡s¢: ÀBet labiausiai stebi-
na tai, kad K‚‰†a, Nandos s!nus, ilgai nesvarstydamas s¢do £ ve¨im". Tai
rodo, kad K‚‰†a nepasi¨ymi dideliu protu. O jeigu Jis ne kvailys, tai Ä
blogai i§aukl¢tas. Ir ne vien K‚‰†a toks. Piemenys irgi tikri be§ird¨iai Ä
ruo§damiesi kelionei £ Mathur", jie jau kinko jau#ius bei ver§ius. V‚ndƒva-
nos vyresnieji irgi nejau#ia gailes#io Ä jiems m!s¤ skausmas n¢ motais ir
jie net nebando atkalb¢ti K‚‰†os nuo kelion¢s £ Mathur". M!s¤ neu¨jau#ia
netgi pusdieviai Ä bent jie gal¢t¤ sutrukdyti K‚‰†os kelionei £ Mathur".$

Gop¢s meld¢si pusdieviams, kad §ie pasi¤st¤ gaivalines nelaimes Ä ura-
gan", audr" ar smarki" li!t£ ir K‚‰†a negal¢t¤ vykti £ Mathur". Po to jos
¢m¢ samprotauti: ÀJeigu nieko nedaro vyresnieji Ä t¢vai ir glob¢jai, mes
pa#ios sutrukdysime K‚‰†ai. Mums nelieka nieko kita, kaip pa#ioms £si-
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ki§ti. Visi susimok¢ prie§ mus, kad tik atimt¤ K‚‰†". Ta#iau be Jo mes
n¢ akimirkos nei§gyvensime.$ Gop¢s nutar¢ u¨tverti keli", kuriuo tur¢jo
va¨iuoti K‚‰†os ve¨imas. Jos kalb¢jo: ÀMes §okome su K‚‰†a rƒsos §ok£
labai ilg" nakt£, o ji prab¢go it akimirka. Mes g¢r¢jom¢s meilia Jo §ypsena,
glamon¢jome J£ ir su Juo §neku#iavom¢s. Argi i§tversime nors akimirk",
jeigu Jis mus paliks? Vakarop, dienai pasibaigus, K‚‰†a ir vyresnysis Jo
brolis Balarƒma gr£¨davo su draugais namo. K‚‰†os veidas b!davo pilkas
nuo dulki¤, kurias keldavo karvi¤ kanopos. Jis §ypsodavosi ir grodavo
fleita, ir taip maloniai ¨velgdavo £ mus. Argi gal¢sime J£ pamir§ti? Argi
pamir§ime K‚‰†" Ä m!s¤ gyvenimo prasm¡? M!s¤ §irdys dien" nakt£ su
Juo Ä Jis pagrob¢ jas, ir jeigu Jis i§va¨iuos, mes nebegal¢sime gyventi.$ ·ios
mintys gramzdino gopes £ dar didesn£ sielvart". Nebegal¢damos susivaldy-
ti, jos ¢m¢ garsiai §aukti K‚‰†" £vairiais vardais: ÀO brangusis Dƒmodara!
O brangusis Mƒdhava!$

Vis" nakt£ prie§ K‚‰†ai i§vykstant gop¢s verk¢. Kai patek¢jo saul¢,
baig¡s rytin£ maudym"si, Akr!ra s¢do £ ve¨im" ir kartu su K‚‰†a ir
Balarƒma i§keliavo £ Mathur". K‚‰†ai ir Balarƒmai £kandin, savais jau#iais
kinkytais ve¨imais, prikrautais dideli¤ molio "so#i¤ su jogurtu, pienu bei
ghŒ, trauk¢ Nanda Mahƒrƒja ir piemenys. K‚‰†a pra§¢ nepastoti kelio,
ta#iau gop¢s, gailiai ¨velgdamos £ J£, apsupo ve¨im". Matydamas gopi¤
sielvart", K‚‰†a labai susijaudino, ta#iau Jis prival¢jo vykti £ Mathur", nes
taip i§prana§avo Nƒrada. K‚‰†a band¢ nuraminti gopes. Jis sak¢, kad joms
n¢ra ko li!d¢ti Ä u¨baig¡s reikalus, Jis tuoj pat gr£§i"s. Ta#iau £kalb¢ti jas
i§siskirstyti buvo ne£manoma. ·iaip ar taip, ve¨imas pama¨u pajud¢jo £
vakarus, ir gop¢s susikaupusios, neatitraukdamos nuo jo aki¤, sek¢ j£ min-
timis tol, kol ve¨im" buvo galima reg¢ti. Jos ¨velg¢ £ pl¢vesuojan#i" vir§
jo v¢liav", kol ta i§nyko ir galiausiai tolumoje teliko rat¤ sukeltas dulki¤
debes¢lis. Gop¢s stov¢jo nekrusteldamos, kol ve¨imas visi§kai dingo i§
akira#io. Sustingusios, jos atrod¢ tarsi nupie§tos. Gop¢s nutar¢, kad K‚‰†a
gr£§ negreit ir kupinomis nusivylimo §irdimis gr£¨o namo. Grau¨iamos
neapsakomo sielvarto, likusios be K‚‰†os, gop¢s dien¤ dienas m"st¢ apie
Jo ¨aidimus, ir tai teikdavo joms §iek tiek paguodos.

Vie§pats, Akr!ros ir Balarƒmos lydimas, greitai va¨iuodamas pasuko
prie Yamunos krant¤. Vien" kart" i§simaud¨ius Yamunoje, galima paleng-
vinti savo nuod¢ming¤ poelgi¤ na§t". K‚‰†a ir Balarƒma i§simaud¢ up¢je
ir nusipraus¢ veidus. Atsig¢r¡ skaidraus, tyro it kri§tolas Yamunos van-
dens, Jie v¢l £s¢do £ ve¨im". Ve¨imas stov¢jo auk§t¤ med¨i¤ paunksm¢je,
ir kai broliai sus¢do £ j£, Akr!ra papra§¢ leisti ir jam i§simaudyti Yamu-
noje. Ved¤ ritualai nurodo, kad maudydamasis up¢je ¨mogus, bent iki
pus¢s £brid¡s £ vanden£, pa§nib¨dom sukalb¢t¤ GƒyatrŒ mantr!. &brid¡s
£ up¡, Akr!ra staiga vandenyje i§vydo K‚‰†" su Balarƒma. Jis nustebo,
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nes buvo £sitikin¡s, kad Jie tebes¢di ve¨ime. Suglum¡s jis i§brido i§ van-
dens ir nuskub¢jo pa¨i!r¢ti, kur i§ ties¤ yra berniukai. Koks buvo jo nus-
tebimas, kai pamat¢ Juos, kaip ir anks#iau, bes¢din#ius ve¨ime! Jis ¢m¢
abejoti, ar tikrai mat¢ Juos vandeny, tad v¢l sugr£¨o prie up¢s. ·£ kart"
up¢je jis i§vydo ne tik Balarƒm" ir K‚‰†", bet ir daugyb¡ pusdievi¤, visus
siddhas, cƒra†as ir gandharvas. Jie stov¢jo prie gulin#io Vie§paties. Dar jis
pamat¢ (e‰anƒg" su t!kstan#iais Savo gobtuv¤. Vie§pats (e‰anƒga d¢v¢jo
melsv" r!b", o Jo kaklai §vyt¢jo baltumu. Baltieji (e‰anƒgos kaklai atrod¢
tarsi sniegu u¨klotos kaln¤ vir§!n¢s. Ant susirangiusio (e‰anƒgos Akr!ra
pamat¢ visi§kai ram¤ K‚‰†": Jis tur¢jo keturias rankas, o Jo akys buvo
pana§ios £ rausvus lotoso ¨iedlapius.

Taigi, sugr£¨¡s prie up¢s, Akr!ra i§vydo Balarƒm", kuris buvo virt¡s
(e‰anƒga, ir K‚‰†", pasivertus£ Mahƒ-Vi‰†u. Jis pamat¢ nuostabiai besi-
§ypsant£, su keturiomis rankomis Auk§#iausi"j£ Dievo Asmen£. Jis ¨velg¢
£ visus, ir niekas negal¢jo atitraukti nuo Jo aki¤ Ä toks Jis buvo mielas ir
gra¨us: tiesi nosis, plati kakta, dailios ausys ir rausvos l!pos. Tvirtos Jo
rankos siek¢ kelius. Jo pe#iai buvo auk§ti, o kr!tin¢ labai plati ir i§kili
tarsi j!ros kriaukl¢. Bamba buvo giliai £kritusi, o ant pilvo vingiavo trys
rauk§l¢s. Klubai buvo plat!s ir stamb!s, tarsi moters, o §launys primin¢
dramblio straubl£. Blauzdos bei s"nariai irgi buvo labai gra¨!s. Koj¤ nagai
§vyt¢jo, o pir§tai primin¢ lotoso ¨iedlapius. Jo §alm" puo§¢ vertingi bran-
gakmeniai. Liemen£ juos¢ dailus dir¨as, o pla#i" kr!tin¡ Ä §ventoji virve-
l¢. Ant Jo rie§¤ ir vir§ alk!ni¤ ¨¢r¢jo apyrank¢s. Ant kulk§ni¤ skamb¢jo
varpeliai. Vie§paties gro¨is akino, o Jo delnai atrod¢ tarsi lotoso ¨iedas. Jo
gro¨£ dar labiau pabr¢¨¢ £vair!s Vi‰†u-m!rti simboliai: kriaukl¢, v¢zdas,
diskas ir lotoso ¨iedas, kuriuos Jis laik¢ keturiose rankose. Jo kr!tin¡
¨ym¢jo Vi‰†u ¨enklai, o ant kaklo kabojo k" tik nuskint¤ g¢li¤ gir-
lianda. ¸od¨iu, nuo Jo negal¢jai atitraukti aki¤. Be to, Akr!ra pamat¢,
kad Jo ·viesyb¡ supa Jo artimi palydovai. Ten buvo keturi Kumƒros Ä
Sanaka, Sanƒtana, Sananda ir Sanat-kumƒra, taip pat Sunanda bei Nanda
ir pusdieviai Brahmƒ bei (iva. ¶ia buvo ir devyni didieji mokyti i§min-
#iai, bhaktai Prahlƒda ir Nƒrada bei a§tuonetas tyra§ird¨i¤ Vasu, kurie
§lovino Vie§pat£ maldomis. Kai Akr!ra pamat¢ transcendentin¡ Dievo
Asmenyb¡, j£ u¨liejo meil¢s banga, o k!n" ¢m¢ kr¢sti transcendentinis
virpulys. Akimirk" jis suglumo, ta#iau i§laik¢ ai§ki" s"mon¡ ir nusilenk¢
Vie§pa#iui. Suglaud¡s delnus, virpan#iu balsu jis prad¢jo Jam melstis.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti trisde§imt
a§tunt!j£ ÀK‚‰†os" skyri¤, pavadint! ÀAkr#ra

gr£¨ta ir pabuvoja Vi‰†ulokoje Yamunos up¢je".
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TRISDE·IMT DEVINTAS SKYRIUS

Akr!ros maldos

Akr!ra meld¢si: ÀBrangus Vie§patie, pagarbiai lenkiuosi Tau, nes Tu Ä
auk§"iausioji vis¤ prie¨as"i¤ prie¨astis, pirmaprad¢, nei§senkanti asme-
nyb¢, Nƒrƒya†a. I§ Tavo bambos i§augo lotoso ¨iedas, o lotose gim¢
Brahmƒ Ä §ios visatos k!r¢jas. Kadangi Brahmƒ yra §ios visatos prie¨astis,
Tu esi vis¤ prie¨as"i¤ prie¨astis. Visi kosminio pasaulio pradai Ä ¨em¢,
vanduo, ugnis, oras, eteris, ego, taip pat materialios galios visuma,
gamta, paribio galia, gyvosios esyb¢s, protas, jutimai, jutim¤ objektai
bei pusdieviai, kurie valdo kosmos#, Ä atsirado i§ Tavo k!no. Tu Ä
visa ko Supersiela, ir vis d¢lto niekas nepa¨£sta Tavojo transcenden-
tinio pavidalo. Visus §io materialaus pasaulio gyventojus veikia mate-
rialios gamtos gu†os. Netgi pusdieviai, pavyzd¨iui, Vie§pats Brahmƒ,
materialios gamtos veikimo apakinti, negali gerai pa¨inti Tavo transcen-
dentin¢s b!ties, plytin"ios anapus kosminio pasaulio, kur£ sudaro trys
materialios gamtos gu†os. Didieji i§min"iai ir mistikai garbina Tave,
kaip Auk§"iausi#j£ Dievo Asmen£, pirmin¡ vis¤ gyv¤j¤ b!tybi¤, kosminio
pasaulio ir pusdievi¤ prie¨ast£. Jie garbina Tave, kaip visa apr¢piant£. Kai
kurie mokyti brƒhma†ai garbina Tave apeigomis. Jie atna§auja Tau aukas,
skirdami jas £vairiems pusdieviams. Kai kurie ypa" vertina transcendentin£
pa¨inim#. Atgav¡ ramyb¡, jie stengiasi atsisakyti vis¤ materiali¤ veiksm¤
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ir atsideda filosofin¢ms paie§koms Ä j!ƒna-yogai, kurios tikslas Ä pa¨inti
Tave.

Bhaktai, dar vadinami bhƒgavatomis, garbina Tave, kaip Auk§"iausi#j£
Dievo Asmen£. Gav¡ b!tinus £§ventinimus, kad atlikt¤ pa!carƒtrika-
viddhi, jie ¨ymi k!n# tilaka ir garbina £vairius Tavo vi‰†u-m"rti pavida-
lus. Yra garbintoj¤, kuriuos vadina §ivaitais. Jie seka £vairiais ƒcƒryomis
ir garbina Tave Vie§paties $ivos pavidalu.%

ÀBhagavad-gŒtoje% pasakyta, kad garbinti pusdievius rei§kia netiesio-
giai garbinti Auk§"iausi#j£ Vie§pat£. Ta"iau tai n¢ra teisinga garbinimo
forma, nes garbinimo vertas tik Auk§"iausiasis Dievo Asmuo, Nƒrƒya†a.
Pusdieviai Brahmƒ, $iva ir kiti Ä tai materiali¤j¤ ypatybi¤ inkarnacijos,
o §ios ypatyb¢s taip pat kyla i§ Nƒrƒya†os k!no. I§ tikr¤j¤ prie§ pasaulio
suk!rim# nebuvo nieko, tik Nƒrƒya†a, Auk§"iausiasis Dievo Asmuo. Taigi
pusdievi¤ garbinimas neprilygsta Nƒrƒya†os garbinimui.

Akr!ra kalb¢jo: ÀPusdievi¤ garbintojai sutelkia prot# £ kur£ nors
pusdiev£, ta"iau Tu esi vis¤ gyv¤j¤ b!tybi¤, net ir pusdievi¤ Supersiela,
tod¢l §ie garbintojai netiesiogiai garbina Tave. Per li!t£ i§ kaln¤ b¢gan-
tys upok§niai ne visada pasiekia j!r#. Kai kuriems tai pavyksta, o kai
kuriems Ä ne. Taip ir pusdievi¤ garbintojams gali pavykti, ta"iau gali ir
nepavykti Tave pasiekti. Niekas negali to laiduoti. S¢km¡ lemia garbintojo
uolumas.%

Vedose nurodoma, jog garbinant kur£ nors pusdiev£ dar reikia atlikti ir
tam tikras apeigas Nƒrƒya†ai, Yaj&e'varai, nes ÀBhagavad-gŒtoje% pami-
n¢ta, kad pusdieviai negali patenkinti garbintojo noro be Nƒrƒya†os, ar
K‚‰†os, leidimo. ÀBhagavad-gŒtoje% taip sakoma: mayaiva vihitƒn hi tƒn Ä
pusdieviai gali suteikti palaiminim# tiktai Auk§"iausiojo Vie§paties valia.
Jei pusdievi¤ garbintojas pradeda blaiviai m#styti, jis suvokia: ÀPusdieviai
suteikia palaiminim# tik Auk§"iausiojo Vie§paties £galioti, tad ar ne geriau
garbinti Pat£ Auk§"iausi#j£ Vie§pat£?% Pusdievi¤ garbintojai gali pasiekti
Auk§"iausi#j£ Dievo Asmen£, ta"iau tie, kurie mano, jog pusdieviai yra
auk§"iau u¨ visk#, galutinio tikslo nepasieks.

Akr!ra t¡s¢ savo mald#: ÀBrangus Vie§patie, pasaulyje vie§patauja trys
materialios gamtos gu†os: doryb¢, aistra ir nei§manymas. Jos valdo visus
materialaus pasaulio gyventojus Ä pradedant Vie§pa"iu Brahma, baigiant
nejudriomis b!tyb¢mis Ä augalais bei med¨iais. Brangusis Vie§patie, su
pagarba lenkiuosi Tau, nes Tu nepavaldus trims gu†oms. Gu†¤ bangos
nusine§a visus, ta"iau Tav¡s jos neveikia. Brangus Vie§patie, ugnis Ä tai
Tavo burna, ¨em¢ Ä Tavo p¢dos, saul¢ Ä Tavo akis, dangus Ä Tavo bamba,
pasaulio kryptys Ä Tavo ausys, erdv¢ Ä Tavo galva, pusdieviai Ä rankos, van-
denynai ir j!ros Ä Tavo pilvas, v¢jai ir oras Ä Tavo j¢ga ir gyvybingumas.
Augalai bei ¨ol¢s Ä plaukeliai ant Tavo k!no. Debesys Ä Tavo plaukai,
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kalnai Ä kaulai ir nagai, dienos bei naktys Ä Tavo vok¤ mirks¢jimas.
Prajƒpatis, prot¢vis Ä Tavo lyties organas, o liet!s Ä Tavo s¢kla.

Brangusis Vie§patie, pasakyta, kad visos gyvosios b!tyb¢s bei £vair!s
pusdieviai, valdovai, karaliai ir visi kiti gl!di Tavyje kaip neatsiejamos
visumos dalel¢s. Tav¡s ne£manoma pa¨inti moksliniais tyrimais. Trans-
cendentin¡ Tavo b!t£ gal¢tume vaizduotis kaip neapr¢piam# vandenyn#,
kuriame knib¨da £vairiausi¤ r!§i¤ gyv¤j¤ b!tybi¤, arba kaip kadambos
vaisi¤, i§ kurio i§lenda ma¨y"iai uodai. Brangus Vie§patie, kad ir kokiais
am¨inaisiais pavidalais bei inkarnacijomis Tu apsireik§tumei, Tu visada
ateini £ §£ pasaul£ i§vaduoti gyv#sias b!tybes nuo nei§manymo, iliuzijos
bei sielvarto. Tod¢l visi ¨mon¢s gauna galimyb¡ suvokti Tavo ·viesyb¢s
inkarnacij¤ bei ¨aidim¤ didyb¡ ir am¨inai §lovinti Tavo darbus. Ne£ma-
noma suskai"iuoti vis¤ Tavo pavidal¤ bei inkarnacij¤, kaip ne£manoma
suskai"iuoti Tavyje gl!din"i¤ visat¤.

Tod¢l su pagarba lenkiuosi ¨uvies inkarnacijai, kuri apsirei§k¢ pasau-
lio naikinimo metu, nors Tavo ·viesyb¢ Ä vis¤ prie¨as"i¤ prie¨astis. Su
pagarba lenkiuosi HayagrŒvos inkarnacijai, kuri u¨mu§¢ du demonus Ä
Madhu ir Kai‡abh#. Su pagarba lenkiuosi Tau, kurs apsirei§kei mil¨i-
no v¢¨lio pavidalu ir laikei did¨iul£ Mandaros kaln#, o po to apsirei§kei
§erno pavidalu, kad i§gelb¢tumei ¸em¢s planet#, nukritusi# £ Garbho-
dakos vandenis. Su pagarba lenkiuosi Tavo ·viesybei, apsirei§kusiam
N‚si„hadevos pavidalu ir i§gelb¢jusiam daugyb¡ bhakt¤, kuriuos perse-
kiojo ¨iaur!s bedieviai. Pagarbiai lenkiuosi Tau, kurs apsirei§kei kaip
Vƒmanadeva ir didingais lotoso p¢d¤ ¨ingsniais ap¢jei tris pasaulius.
Pagarbiai lenkiuosi Tau, kurs apsirei§kei kaip Bh‚gu aini¤ Vie§pats, kad
i§¨udytumei §£ pasaul£ vald¨iusius bedievius. Rei§kiu pagarb# Tau, kurs
apsirei§kei Vie§paties Rƒmos pavidalu ir u¨mu§ei demon# Rƒva†#. Visi
bhaktai garbina Tave kaip Raghu gimin¢s valdov#, Vie§pat£ Rƒmacandr#.
Su pagarba lenkiuosi Tau, kurs apsirei§kei kaip Vie§pats Vƒsudeva, Vie§-
pats Sa…kar‰a†a, Vie§pats Pradyumna ir Vie§pats Aniruddha. Su pagar-
ba lenkiuosi Tau, kurs nu¨engei Vie§paties Buddhos pavidalu demon¤
ir bedievi¤ suklaidinti. Su pagarba lenkiuosi Tau, kurs apsirei§kei Kalki
pavidalu, kad nubaustum tariamuosius karali§kojo luomo atstovus, nusi-
ritusius iki bjauri¤ mlecch¤, kuriems jau nebetaikomi Ved¤ reguliatyvieji
principai, lygio.

Brangusis Vie§patie, visi §io materialaus pasaulio gyventojai yra Tavo
iliuzin¢s galios vald¨ioje. Nesuprasdami sav¡s ir klaidingai manydami, kad
§iame pasaulyje viskas priklauso tik jiems, jie keliauja i§ vieno k!no £ kit#
karmin¢s veiklos bei jos pasekmi¤ taku. Brangusis Vie§patie, a§ ne i§im-
tis tarp §i¤ s#lygot¤j¤ siel¤. A§, paikas ¨mogus, manau es#s laimingas,
nes turiu namus, ¨mon#, vaikus, valstyb¡, nuosavyb¡ bei turtus. Manyda-
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mas, jog esu laimingas, a§ gyvenu tarsi svaj¤ pasaulyje, nes visa tai laiki-
na. Kvaila yra taip galvoti, bet §ie dalykai man atrodo ka¨kuo pastov!s
ir tikri. Brangus Vie§patie, neteisingai suvokdamas sav#j£ Àa§%, laikausi
nusitv¢r¡s to, kas laikina, b!tent Ä savo materialaus k!no, kuris n¢ra dva-
sinis ir ver"ia mane kent¢ti. Toks b!ties supratimas mane visi§kai paklai-
dino, visos mano mintys nukrypo £ dvejybi¤ pasaul£ ir a§ pamir§au Tave,
transcendentin¢s palaimos §altin£. A§ netekau galimyb¢s transcendenti§-
kai bendrauti su Tavimi ir, palik¡s ¨aliuojan"i# oaz¡, tarsi nei§man¢lis
ie§kau dykumoje vandens. S#lygotosios sielos geid¨ia numal§inti tro§kul£,
ta"iau ne¨ino, kur rasti vandens. Jos palieka oaz¡, kurioje yra vandens, ir
skuba £ dykum#, kur jo n¢ra n¢ la§o. Brangus Vie§patie, a§ visi§kai nesu-
valdau savo proto, kur£ bla§ko ne¨aboti jutimai ir vilioja karmin¢ veikla bei
jos vaisiai. Tod¢l mano intelektas visi§kai luo§as. Brangusis Vie§patie, n¢
vienas ¨mogus, pakliuv¡s £ s#lygot# materialios egzistencijos b!v£, negali
deramai £vertinti Tavo lotoso p¢d¤ didyb¢s. Laim¢, man pavyko priart¢ti
prie Tavo lotoso p¢d¤, ir a§ manau, jog tai Ä neprie¨astin¢ Tavo malon¢.
Tu gali daryti k# nori, nes esi auk§"iausiasis valdovas. Dabar man paai§-
k¢jo, kad tik neprie¨astine Tavo malone ¨mogus gali i§sivaduoti i§ pasi-
kartojan"i¤ gimim¤ bei mir"i¤, toliau tobul¢ti ir gal¤ gale prisiri§ti prie
nesavanaudi§kos tarnyst¢s Tau.%

Akr!ra puol¢ ant ¨em¢s prie§ais Vie§pat£ ir tar¢: ÀBrangusis Vie§-
patie, Tavo am¨inas transcendentinis pavidalas kupinas ¨inojimo. Vien
sutelkus prot# £ Tavo pavidal#, galima suprasti ir pa¨inti vis# b!t£, nes
Tu Ä pirminis pa¨inimo §altinis. Tau, £vairi¤ gali¤ valdovui, priklauso
auk§"iausioji vald¨ia. Tu Ä Auk§"iausiasis Brahmanas ir Auk§"iausioji
Asmenyb¢, auk§"iausiasis valdovas ir materiali¤j¤ gali¤ §eimininkas. Su
pagarba Tau lenkiuosi, nes Tu esi Vƒsudeva, kuriame gl!di visa k!rinija.
Tu Ä visa apr¢piantis Auk§"iausiasis Dievo Asmuo, Tu Ä Supersiela, gl!-
dinti vis¤ §irdyse ir vadovaujanti j¤ darbams. Dabar, Vie§patie, a§ visi§kai
Tau atsiduodu. Apsaugok mane.%

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti trisde§imt devint#j£
ÀK‚‰†os$ skyri¤, pavadint# ÀAkr"ros maldos$.
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KETURIASDE·IMTAS SKYRIUS

K‚‰†a £¨engia £ Mathur!

Kol Akr!ra meld¢si Auk§"iausiajam Dievo Asmeniui, Vie§pats i§nyko
i§ up¢s tarytum £gud¡s teatro aktorius, kuris persirengia r!bus ir v¢l
lieka kuo buv¡s. Kai vi‰†u-m!rti nebeliko, Akr!ra i§brido i§ vandens.
Jis atliko visas apeigas ir steb¢damasis gr£¨o prie Balarƒmos ir K‚‰†os
ve¨imo. K‚‰†a paklaus¢, ar nemat¢ jis kokio stebuklo vandenyje ar dan-
guje. Akr!ra atsak¢: ÀBrangus Vie§patie, visi §io pasaulio stebuklai, nes-
varbu, kur jie vykt¤ Ä danguje, vandenyje ar ant ¨em¢s, i§ ties¤ vyksta
Tavajame visatos pavidale. A§ reg¢jau Tave, tad ar gali mane dar kas
nors stebinti?# ·ie ¨od¨iai patvirtina Ved¤ teigin£, kad tas, kuris pa¨ino
K‚‰†$, ¨ino visk$, o kas J£ reg¢jo Ä reg¢jo visk$, net pa"ius did¨iausius
stebuklus. ÀBrangusis Vie§patie, Ä t¡s¢ Akr!ra, Ä n¢ra didesnio stebuklo
u¨ transcendentin£ Tavo pavidal$. Po to, kai i§vydau transcendentin£ Tavo
pavidal$, ar yra dar kas, ko b!"iau nemat¡s?#

Tai pasak¡s, Akr!ra paragino arklius. Vakarop ve¨imas pasiek¢ Mathu-
ros apylinkes. Kelyje i§ V‚ndƒvanos £ Mathur$ visi keliaujantieji nei§tverda-
vo ir keliskart atsigr£¨davo, kad pa¨velgt¤ £ K‚‰†$ ir Balarƒm$. Tuo tarpu
V‚ndƒvanos gyventojai, kuriuos ved¢ Nanda ir Upananda, per mi§kus bei
upes pasiek¢ Mathur$ ir lauk¢ atvykstant Balarƒmos su K‚‰†a. Priva¨iav¡
Mathuros vartus, K‚‰†a ir Balarƒma i§§oko i§ ve¨imo ir paspaud¢ Akr!rai
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rank$. K‚‰†a tar¢ Akr!rai: ÀDabar gali keliauti namo. Mes £¨engsime £
Mathur$ v¢liau, kartu su Savo palydovais.# Akr!ra atsak¢: ÀBrangus Vie§-
patie, a§ negaliu palikti Tav¡s ir vienas gr£¨ti £ Mathur$. A§ Ä Tavo i§ti-
kimas tarnas. Neatstumk man¡s. A§ kvie"iu Tave, Tavo vyresn£j£ brol£ ir
Tavo bi"iulius piemenukus eiti su manimi. Palaiminkite mano namus Savo
apsilankymu. Brangus Vie§patie, per¨eng¡s mano nam¤ slenkst£, Tu palai-
minsi juos Savo lotoso p¢d¤ dulk¢mis. Gangos up¢, prakaitu i§siliejanti
i§ Tavo lotoso p¢d¤, apvalo visk$ Ä prot¢vius, ugnies diev$ ir pusdievius.
Bali Mahƒrƒja i§gars¢jo apiplov¡s Tavo lotoso p¢das, o visi jo giminai"iai
pasiek¢ dangaus planetas, nes jis palyt¢jo Gangos vanden£. Bali Mahƒrƒja
vald¢ visus £manomus materialius turtus, o ilgainiui patyr¢ auk§"iausios
r!§ies i§sivadavim$. Gangos vanduo pa§ventina ne tik tris pasaulius, jis
sr!va ir per Vie§paties %ivos galv$. O Auk§"iausiasis vis¤ valdov¤ Vie§pa-
tie! O visatos valdove! Su pagarba Tau lenkiuosi!# I§klaus¡s jo ¨od¨ius,
Auk§"iausiasis Dievo Asmuo, K‚‰†a, atsak¢: ÀAkr!ra, A§ ir vyresnysis
brolis Balarƒma b!tinai u¨eisime £ tavo namus, bet tik tada, kai u¨mu-
§iu Yadu giminei prie§i§kus demonus. Tai suteiks d¨iaugsmo visai mano
giminei.# Akr!r$ §iek tiek nuli!dino tokie Auk§"iausiojo Dievo Asmens
¨od¨iai, ta"iau jis negal¢jo nepaklusti £sakymui. Tod¢l jis vienas £¨eng¢ £
Mathur$, kad prane§t¤ Ka„sai apie K‚‰†os atvykim$, ir gr£¨o namo.

Akr!rai nu¢jus, Vie§pats K‚‰†a, Balarƒma ir piemenukai taip pat £¨eng¢
£ Mathur$, nor¢dami ap¨i!r¢ti miest$. Jie atkreip¢ d¢mes£ £ puikaus
darbo, i§ geriausio marmuro i§kaltus Mathuros vartus gryno aukso duri-
mis. Visur, kur pa¨velgsi, ¨aliavo nuostab!s sodai bei parkai, o miest$
juos¢ patrank¤ eil¢, kad prie§as lengvai ne£sibraut¤. Jie mat¢ auksu i§da-
bintas kry¨keles, daugyb¡ i§moningai tarsi vieno architekto statyt¤ turtuo-
li¤ nam¤. Namai buvo nusagstyti brangakmeniais, aplinkui ve§¢jo puik!s
vaismed¨i¤ ir g¢li¤ sodai. Nam¤ koridorius bei verandas puo§¢ §ilkai, siu-
vin¢ti brangakmeniais bei perlais audiniai. Prie§ais balkon¤ langus bur-
kuodami tupin¢jo baland¨iai ir povai. Visos miesto gr!d¤ krautuv¢l¢s
buvo i§puo§tos £vairiausiomis g¢l¢mis bei girliandomis, jauna ¨ole ir nuos-
tabiais narciz¤ bei ro¨i¤ ¨iedais. Prie pagrindini¤ kiekvieno namo dur¤
stov¢jo $so"iai su vandeniu, o aplink £¢jim$ buvo pa§lakstyta vandens,
jogurto, sandalmed¨io pastos bei ¨iedlapi¤ mi§inio. Vir§ dur¤, papuo§t¤
degan"iais £vairaus dyd¨io §viestuvais, kabojo jaun¤ mango lap¤ vainikai
ir §ilko juostos. ·itaip i§dabintos buvo visos durys.

Kai mieste pasklido ¨inia, kad K‚‰†a ir Balarƒma su piemenukais
atvyko £ Mathur$, visi miesto gyventojai i§¢jo £ gatves, o moterys bei
merginos u¨kop¢ ant stog¤, kad gal¢t¤ Juos pamatyti. Jos labai susijau-
dinusios lauk¢ atvykstan"i¤ K‚‰†os ir Balarƒmos ir taip nekantravo Juos
pamatyti, kad netgi nesp¢jo dorai apsirengti. Kai kurios i§virk§"iai apsi-
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vilko drabu¨ius, kitos tepasida¨¢ vien$ ak£, dar kai kurios pasiri§o varpe-
lius tik ant vienos kojos, o auskarus £siseg¢ tik £ vien$ aus£. Taip smarkiai
besiskubindamos, kad net tinkamai nepasipuo§¢, jos sulipo ant stog¤, kad
pamatyt¤ K‚‰†$. Kai K‚‰†a ir Balarƒma atvyko, kai kurios i§ j¤ valg¢,
ta"iau vos i§girdusios, kad Jie jau mieste, visk$ paliko ir puol¢ ant stog¤.
Kitos maud¢si, ta"iau nebaigusios i§b¢go pasitikti K‚‰†os ir Balarƒmos.
Kai kurios i§ moter¤ kr!timi maitino savo vaikus, ta"iau ir tos, palikusios
juos, i§b¢go pamatyti K‚‰†os ir Balarƒmos. Vie§pats K‚‰†a ¢jo l¢tai, §yp-
sodamasis ir tuoj pat paker¢jo moter¤ §irdis. S¢km¢s deiv¢s vyras ¨eng¢
gatve tarsi dramblys. Jau seniai Mathuros moterys gird¢jo pasakojimus
apie K‚‰†$ ir Balarƒm$ bei nepaprastas J¤ ypatybes. I§ pasakojim¤ joms
labai patiko broliai, ir jos nekantravo Juos pamatyti. Dabar, kai moterys
pa"ios i§vydo K‚‰†$ ir Balarƒm$, einan"ius gatve ir viliojan"iai besi§yp-
san"ius, jos netv¢r¢ d¨iaugsmu. I§vydus K‚‰†$ ir Balarƒm$, j¤ kr!tin¢se
u¨kaito jausmai ir §irdyse jos ¢m¢ glausti Juos prie sav¡s. I§ neapsako-
mos ekstaz¢s joms pasi§iau§¢ plaukai. Jos jau gird¢jo apie K‚‰†$, ta"iau
niekada nebuvo Jo ma"iusios, ir §tai pagaliau j¤ didis tro§kimas i§sipild¢.
D¨iaugsmu §vytin"iais veidais ant Mathuros r!m¤ stog¤ besib!riuojan-
"ios moterys b¢r¢ ant K‚‰†os ir Balarƒmos g¢les. Broliams ¨ingsniuojant
gatv¢mis, visi aplinkui gyvenantys brƒhma†ai irgi i§¢jo £ gatves su san-
dalmed¨io vandeniu bei g¢l¢mis ir pagarbiai sveikino Juos, £¨engusius £
miest$. Miestel¢nai kalb¢jo apie V‚ndƒvanos gyventoj¤ kilnius ir dorovin-
gus darbus. ÀKokius did¨ius darbus tur¢jo nuveikti V‚ndƒvanos piemenys
ankstesniuose savo gyvenimuose, kad dabar kasdien$ reg¢t¤ piemenukus
K‚‰†$ ir Balarƒm$#, Ä negal¢jo atsisteb¢ti jie.

Pakeliui K‚‰†a ir Balarƒma sutiko skalb¢j$, kuris skalbdavo ir da¨yda-
vo drabu¨ius. Nud¨iug¡s K‚‰†a kreip¢si £ j£, pra§ydamas gra¨aus audinio
ir ¨ad¢damas, kad jeigu skalb¢jas duos Jam gra¨iausiai nuda¨yt$ audekl$,
jis visada bus laimingas ir nuo jo niekada nenusigr¡§ s¢km¢. K‚‰†a Ä ne
elgeta ir audinio Jam nereik¢jo, ta"iau §iuo pra§ymu Jis primin¢, kad
kiekvienas i§ m!s¤ tur¢t¤ b!ti pasiruo§¡s atiduoti Jam visk$, ko tik Jis
panor¢t¤. Tai ir sudaro K‚‰†os s$mon¢s esm¡.

Deja, skalb¢jas buvo Ka„sos tarnas ir K‚‰†os, Auk§"iausiojo Dievo
Asmens, pra§ymo deramai ne£vertino. ·tai kaip paveikia bloga aplinka.
Jis gal¢jo nedelsdamas atiduoti med¨iag$ Auk§"iausiajam Dievo Asme-
niui, pa¨ad¢jusiam u¨ tai suteikti did¨ius palaiminimus, ta"iau kadan-
gi jis buvo Ka„sos tarnas, nuod¢mingas demonas, tai K‚‰†os pasi!lymo
nepri¢m¢. U¨uot apsid¨iaug¡s, jis supyko ir atsisak¢ patenkinti Vie§paties
pra§ym$, atkirsdamas: ÀKaip Tu dr£sti pra§yti audinio, skirto karaliui?!#
Ir jis ¢m¢ K‚‰†ai ir Balarƒmai pamokslauti: ÀMielieji berniukai, neb!kite
tokie £¨!l!s ir nekaulykite karaliaus daikt¤. Antraip karaliaus tarnai Jus
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nubaus Ä su"iups Jus ir gerai £kr¢s. Tada Jums bus riesta. A§ pats patyriau
tai savo kailiu. Kiekvienas, besik¢sinantis £ karaliaus nuosavyb¡, ¨iauriai
nubaud¨iamas.#

I§gird¡s §iuos ¨od¨ius, Vie§pats K‚‰†a, DevakŒ s!nus, u¨sir!stino ant
skalb¢jo ir smog¡s pla§taka nukirto jam galv$. Skalb¢jas krito ant ¨em¢s
negyvas. Taip Vie§pats K‚‰†a patvirtino ÀBrahma-sa„hitos# ¨od¨ius, kad
kiekviena Savo k!no dalimi Jis gali daryti visk$, ko panori. Jis nukir-
to skalb¢jui galv$ be kardo, plika ranka. Toks Auk§"iausiojo Vie§paties
visagalyb¢s £rodymas. Jis gali padaryti k$ nor£s be jokios pagalbos.

Po §io §iurpaus £vykio skalb¢jo samdiniai tuoj i§silakst¢, palik¡ visus
audeklus. K‚‰†a ir Balarƒma i§sirinko Jiems patikusius ir jais pasipuo§¢,
o likusius audinius atidav¢ piemenukams, kurie irgi i§sipuo§¢. Liku"ius
K‚‰†a ir Balarƒma paliko ir patrauk¢ toliau. Tuo tarpu vienas siuv¢-
jas bhaktas pasinaudojo proga Jiems patarnauti ir pasiuvo i§ §i¤ audini¤
puikiausius r!bus. Pasipuo§¡ naujais drabu¨iais, K‚‰†a ir Balarƒma atrod¢
tarsi £vairiaspalv¢m med¨iagom padabinti drambliai pilnaties arba jauna-
ties dien$. K‚‰†a buvo patenkintas siuv¢ju ir suteik¢ jam sƒr!pya-mukti
palaiminim$, o tai rei§k¢, kad palik¡s k!n$ siuv¢jas i§sivaduos ir Vai-
ku†‡hos planetose gaus tok£ pat k!n$, kaip keturrankio Nƒrƒya†os. Be
to, K‚‰†a pa¨ad¢jo, kad vis$ gyvenim$ jis u¨sidirbs pakankamai l¢§¤,
kad gyvent¤ nestokodamas malonum¤. ¶ia K‚‰†a £rod¢, kad J£ £sis$mo-
ninusiems bhaktams netrunka ir materiali¤ jutimini¤ d¨iaugsm¤. Jie turi
pakankamai prog¤ juos patirti, o nugyven¡ gyvenim$ pasikelia £ dvasines
planetas Ä Vaiku†‡halokas arba K‚‰†alok$, Goloka V‚ndƒvan$.

Dailiai pasipuo§¡, K‚‰†a ir Balarƒma u¨suko pas g¢linink$, vardu
Sudƒmƒ. Kai Jie pri¢jo prie Sudƒmos namo, g¢lininkas pasitiko Juos,
puldamas kni!bs"ias ant ¨em¢s ir taip i§reik§damas savo did¨i$ i§tikimy-
b¡. Patogiai pasodin¡s K‚‰†$ ir Balarƒm$, jis papra§¢ savo pagalbininko
atne§ti g¢li¤ bei betelio rie§ut¤ su candanos pasta. Vie§pats g¢lininko
nuo§irdumu buvo labai patenkintas.

G¢lininkas ¢m¢ nuolankiai ir pagarbiai melstis Vie§pa"iui: ÀBrangus
Vie§patie, a§ manau, kad Tau apsilankius mano namuose, liko patenkinti
ir gavo i§sivadavim$ mano prot¢viai bei visi tie, kuriuos a§ garbinu. Bran-
gus Vie§patie, Tu Ä kosminio pasaulio prie¨as"i¤ prie¨astis, ta"iau ¨em¢s
gyventoj¤ labui Tu apsirei§kei kartu su Savo pilnaverte dalimi, kad apgin-
tum bhaktus ir sunaikintum demonus. Kadangi Tu Ä vis¤ gyv¤j¤ b!ty-
bi¤ draugas, esi visiems vienodas. Tu Ä Supersiela ir nei§skiri nei draug¤,
nei prie§¤. Ir vis d¢lto Savo bhaktams Tu su d¨iaugsmu dovanoji ypatin-
g$ malon¡ u¨ j¤ atsidavim$. Vie§patie, b!k maloningas ir pasakyk, k$ a§
gal¢"iau padaryti Tau, nes esu am¨inasis Tavo tarnas. Leisdamas kuo nors
patarnauti, Tu suteiktum man did¨iausi$ malon¡.# G¢lininkas Sudƒmƒ
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§irdyje labai d¨iaug¢si, kad jo namuose sve"iuojasi K‚‰†a ir Balarƒma,
tad, vykdydamas slap"iausi$ savo tro§kim$, i§ £vairi¤ g¢li¤ suv¢r¢ dvi ste-
buklingo gro¨io girliandas ir dovanojo jas Vie§pa"iui. K‚‰†a ir Balarƒma
buvo patenkinti nuo§ird¨iu jo patarnavimu, tad K‚‰†a pasveikino g¢linin-
k$ ir palaimino j£. K‚‰†a visada taip elgiasi su Jam atsidavusiomis sielomis.
Gav¡s palaiminim$, g¢lininkas papra§¢, kad Vie§pats leist¤ b!ti am¨inu
Jo tarnu, i§tikimai Jam tarnauti ir kad jo tarnyst¢ b!t¤ naudinga visoms
gyvoms b!tyb¢ms. I§ §i¤ ¨od¨i¤ matyti, kad K‚‰†$ £sis$monin¡s Vie§pa-
ties bhaktas nepasitenkina vien pats tobul¢damas atsidavimo tarnyst¢je Ä
jis trok§ta dirbti ir kit¤ gyv¤ esybi¤ labui. ·iuo principu vadovavosi §e§i
V‚ndƒvanos Gosvƒmiai. Tod¢l jiems skirtoje maldoje yra tokie ¨od¨iai:
lokƒnƒ„ hita-kƒri†au Ä vai‰†avai, Vie§paties bhaktai, n¢ra savanaud¨iai.
Nors ir kokias malones jie gaut¤ i§ Auk§"iausiojo Dievo Asmens, jie nori
viskuo dalintis su ¨mon¢mis. ·tai kas yra tikrasis r!pinimasis ¨monijos
gerove. Patenkintas g¢lininku, Vie§pats K‚‰†a ne tik suteik¢ jam trok§ta-
mas malones, bet ir material¤ turt$, §eimos gerov¡, ilg$ gyvenim$ ir visa,
ko tik §iame materialiame pasaulyje gal¢jo geisti ¨mogaus §irdis.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti keturiasde§imt"j£
ÀK‚‰†os# skyri¤, pavadint" ÀK‚‰†a £¨engia £ Mathur"#.
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KETURIASDE·IMT PIRMAS SKYRIUS

Kaip aukaviet¢je K‚‰†a
sulau¨¢ lank!

I§¢j¡ i§ g¢lininko nam¤, K‚‰†a ir Balarƒma pamat¢ jaun! kuprot! moter£,
ne§an"i! gatve duben£ su sandalmed¨io pasta. K‚‰†a, vis¤ malonum¤ §alti-
nis, panoro i§kr¢sti i§daig! kupriukei ir pralinksminti Savo draugus. K‚‰†a
kreip¢si £ j!: ÀO lieknoji mergele, kas tu? Pasakyk Man, kam ne§i §i!
sandalmed¨io past!? Man regis, tu tur¢tum atiduoti j! Man, ir A§ £sitiki-
n¡s, kad tu su d¨iaugsmu tai padarysi.# K‚‰†a yra Auk§"iausiasis Dievo
Asmuo ir Jis visk! ¨inojo apie kupriuk¡. Klausdamas Jis leido supras-
ti, kad tarnauti demonui beprasmi§ka. Ver"iau tepasitarnauja ji K‚‰†ai ir
Balarƒmai Ä tada tuoj pat gal¢t¤ pasid¨iaugti savo tarnyst¢s vaisiais.

Moteris atsak¢ K‚‰†ai: ÀBrangusis $yƒmasundara, brangus tamsiaveidi
gra¨uoli, a§ esu Ka„sos tarnait¢. Kasdien a§ par%pinu jam sandalmed¨io
pastos, ir karalius labai manimi patenkintas. Ta"iau dabar a§ manau, kad
sandalmed¨io pasta geriausiai pasitarnaut¤ Jums, broliai.# Su¨av¢ta daili¤
K‚‰†os ir Balarƒmos bruo¨¤, J¤ kalb¤, §ypsen¤, ¨vilgsni¤ ir elgesio, kup-
riuk¢ su did¨iu pasitenkinimu ir meile ¢m¢ tepti J¤ k%nus pasta. Trans-
cendentiniai broliai K‚‰†a ir Balarƒma buvo gra¨aus gymio, nuostabios
odos spalvos ir vilk¢jo dailiais £vairiaspalviais r%bais. J¤ stuomuo ir taip
buvo nepaprastai patrauklus, o kai kupriuk¢ patep¢ Juos sandalmed¨io
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pasta, Jie atrod¢ dar gra¨esni. K‚‰†a buvo labai d¢kingas u¨ paslaug!
ir ¢m¢ svarstyti, kuo jai atsilyginus. Taigi, nor¢damas atkreipti Vie§pa-
ties d¢mes£, £sis!monin¡s K‚‰†! bhaktas turi su didele meile ir i§tikimy-
be Jam tarnauti. K‚‰†ai galima £tikti tik transcendentine meil¢s tarnyste.
Taip besvarstydamas, Vie§pats K‚‰†a u¨myn¢ kupriukei ant koj¤ ir, pir§-
tais su¢m¡s jos skruostus, timptel¢jo kupriuk¡ auk§tyn, kad ji i§sitiest¤.
Ir staiga kupriuk¢ virto gra¨ia, liekna mergina pla"iais klubais, liaunu
liemeniu ir auk§ta, labai patrauklia kr%tine. Kadangi K‚‰†a buvo paten-
kintas kupriuk¢s tarnyste ir kadangi j! palyt¢jo K‚‰†os ranka, ji virto
nuostabiausia tarp moter¤. Tai pavyzdys, kai K‚‰†ai tarnaujantys bhak-
tos tuojau pat pasiekia b%ties tobulumo. Atsidavimo tarnyst¢ tiek galin-
ga, kad visi, kurie j! atlieka, £gyja dievi§kas ypatybes. Kupriuk¢ patrauk¢
K‚‰†! ne gro¨iu, o tarnyste. Pasitarnavusi K‚‰†ai, ji "ia pat virto gra¨iausia
i§ moter¤. Neb%tina, kad K‚‰†os s!mon¢s ¨mogus b%t¤ gra¨us ar ka¨kuo
nepaprastas. I§siugd¡s K‚‰†os s!mon¡ ir tarnaudamas K‚‰†ai, jis visa tai
£gyja savaime.

Kai K‚‰†os malone kupriuk¢ virto nuostabaus gro¨io mergina, ji pajuto
didel£ d¢kingum! K‚‰†ai, o be to, j! su¨av¢jo K‚‰†os gro¨is. Ilgai nesvars-
"iusi, ji £sitv¢r¢ £ K‚‰†os drabu¨ius ir prad¢jo juos glam¨yti. Koketi§kai
§ypsodamasi, ji prisipa¨ino, kad j! ap¢m¢ geidulys. Ji u¨mir§o ir kad esanti
gatv¢je, ir kad §alia stovi K‚‰†os vyresnysis brolis bei Jo draugai.

Ji atvirai pasi%l¢ K‚‰†ai: ÀBrangusis didvyri, a§ negaliu taip staiga i§sis-
kirti su Tavimi. Tu turi ateiti pas mane £ namus. Mane gundo Tavo gro¨is
ir Tu esi puikiausias i§ vis¤ vyr¤, tad privalau gra¨iai Tave priimti. Ir Tu
tur¢tumei b%ti man geras.# Ji nedviprasmi§kai pasi%l¢ K‚‰†ai u¨sukti pas
j! £ namus ir patenkinti jos geidulius. K‚‰†a, ¨inoma, kiek suglumo, nes
§alia stov¢jo vyresnysis brolis Balarƒma, ta"iau Jis ¨inojo, kad mergina yra
nuo§irdi ir i§ ties¤ jau"ia Jam potrauk£, tad Jam teliko nusi§ypsoti. ¸i%r¢-
damas £ Savo draugus piemenukus, Jis atsak¢ merginai: ÀMieloji gra¨uole,
Man labai malonu, kad pakvietei Mane. Atlik¡s kitus Savo reikalus, A§
b%tinai aplankysiu tave. Tokia gra¨uol¢, kaip tu, Ä Man did¨iul¢ paguoda,
nes A§ toli nuo nam¤ ir neturiu ¨monos. Mes neturime tikros draug¢s, ir
tu, be abejon¢s, gali pad¢ti Mums numaldyti neram¤ prot!.# Maloniais
¨od¨iais K‚‰†a nuramino mergin! ir palik¡s j! patrauk¢ turgaus gatve, kur
miesto gyventojai ruo§¢si sutikti J£ su £vairiomis dovanomis. Ypa" daug
ten buvo betelio rie§ut¤, g¢li¤ ir sandalmed¨io pastos.

Turguje prekijai su did¨ia pagarba lenk¢si K‚‰†ai ir Balarƒmai. Kai Jis
¢jo gatve, i§ aplinkini¤ nam¤ Jo pa¨i%r¢ti sub¢go visos moterys, o kai
kurios, jaunesn¢s, paker¢tos Jo gro¨io, beveik alpo. J¤ plaukai i§sitar§¢,
atsipalaidavo glaud¨iai priglud¡ r%bai, ir jos pamir§o, kur esan"ios.

Paskui K‚‰†a paklaus¢ miestel¢n¤, kur bus atna§aujamos aukos. Ka„sa
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reng¢ Dhanur-yaj'os auk! ir §alia aukuro pad¢jo §ios aukos simbol£ Ä mil-
¨ini§k! lank!. Lankas buvo nepaprastai didelis ir dailus tarsi vaivoryk§t¢
danguje. J£ saugojo daugyb¢ £ aukaviet¡ susirinkusi¤ tvarkos pri¨i%r¢toj¤
bei sargybini¤, kuriuos pasamd¢ karalius Ka„sa. Kai K‚‰†a ir Balarƒma
pri¢jo prie lanko, Juos persp¢jo, kad toliau nebeit¤, ta"iau K‚‰†a £ persp¢-
jim! nekreip¢ jokio d¢mesio. Jis prasibrov¢ prie mil¨ini§ko lanko ir "iupo
j£ kairi!ja ranka. Minios akivaizdoje Jis £temp¢ templ¡ ir perlau¨¢ lank!
perpus, tarsi dramblys laukuose perlau¨ia cukranendr¡. Visi susirinkusie-
ji ¨av¢josi K‚‰†os j¢ga. L%¨tan"io lanko trenksmas nusirito dangumi ir
¨eme ir pasiek¢ Ka„s!. Su¨inoj¡s, kas atsitiko, Ka„sa i§sigando d¢l savo
gyvyb¢s. Pri¨i%r¢tojas, saugoj¡s lank! ir visk! mat¡s, baisiai £nir§o. Jis
liep¢ savo ¨mon¢ms griebti ginklus ir puol¢ K‚‰†!, §aukdamas: À¶iupki-
te J£! ¶iupkite J£! U¨mu§kite J£! U¨mu§kite J£!# K‚‰†a ir Balarƒma buvo
apsupti. Grasinantys sargybini¤ mostai u¨r%stino K‚‰†! ir Balarƒm!, ir
Jie, stv¢r¡ po sulau¨yto lanko pus¡, ¢m¢ tal¨yti sargybinio pad¢j¢jus. Kol
vyko susir¢mimas, Ka„sa £ pagalb! sargybiniams atsiunt¢ nedidel£ b%r£
kareivi¤, ta"iau K‚‰†a ir Balarƒma nukov¢ ir juos.

Nugal¢j¡s Ka„sos karius, K‚‰†a jau neb¢jo £ aukaviet¡, o pasuko u¨
vart¤ ir patrauk¢ £ Savo stovykl!. Pakeliui su did¨iu malonumu Jis aplan-
k¢ £vairias Mathuros vietas. Matydami K‚‰†os darbus ir nepaprast! §au-
num!, visi Mathuros gyventojai ¢m¢ manyti, jog broliai yra pusdieviai,
kurie nusileido £ j¤ miest!, ir labai Jais steb¢josi. O broliai ner%pestingai
vaik§tin¢jo gatv¢mis, nesukdami galvos d¢l Ka„sos £statym¤ ir £sakym¤.

Vakare K‚‰†a ir Balarƒma su bi"iuliais piemenukais gr£¨o £ miesto
pakra§t£, kur stov¢jo j¤ ve¨imai. Taip K‚‰†a ir Balarƒma persp¢jo Ka„s!
apie Savo atvykim! ir primin¢, koks didelis pavojus laukia jo kit! dien!
aukaviet¢je.

Dar K‚‰†ai ir Balarƒmai besiruo§iant keliauti i§ V‚ndƒvanos £ Mathu-
r!, V‚ndƒvanos gyventojai £sivaizdavo, kokia did¨iul¢ laim¢ teks Mathu-
ros gyventojams Ä jie gal¢s g¢r¢tis nepaprastu K‚‰†os, kur£ garbina tyri Jo
bhaktai ir s¢km¢s deiv¢, gro¨iu. V‚ndƒvanos gyventoj¤ svajon¢s i§sipild¢,
nes i§vyd¡ K‚‰†! Mathuros gyventojai i§ties patyr¢ did¨iul¡ laim¡.

Kai K‚‰†a sugr£¨o £ stovyklaviet¡, tarnai puol¢ Juo r%pintis, nuplov¢ Jo
lotoso p¢das, patogiai pasodino, atne§¢ pieno bei £vairi¤ gard¨i¤ valgi¤.
Pavakarieniav¡s ir apgalvoj¡s, k! veiks kit! dien!, Jis kuo ramiausiai
u¨migo ir taip prab¢go naktis.

O Ka„sa, su¨inoj¡s, kad K‚‰†a sulau¨¢ nuostab¤j£ jo lank! ir u¨mu§¢
sargybin£ bei i§¨ud¢ karius, pajuto Auk§"iausiojo Dievo Asmens galyb¡.
Jis suprato, kad a§tuntasis DevakŒ s%nus pagaliau apsirei§k¢ ir jo, Ka„sos,
laukia nei§vengiama mirtis. Galvodamas apie art¢jan"i! mirt£, jis vis! nakt£
nesumerk¢ aki¤. J£ kamavo negeri reg¢jimai ir jis suprato, kad K‚‰†a ir
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Balarƒma, atsirad¡ miesto apylink¢se, Ä tai jo mirties prana§ai. Ka„sai
rod¢si £vairiausi blogi ¨enklai ir sapne, ir tikrov¢je. ¸i%r¢damas £ save
veidrodyje, jis nemat¢ savo galvos, nors ji ir buvo savo vietoje. Dangaus
§viesuliai jo akyse dvejinosi, nors i§ ties¤ j¤ tebuvo po vien!. Savo §e§¢lyje
jis mat¢ skyles, ausyse speng¢. Visi med¨iai jam atrod¢ auksiniai, jis nebe-
mat¢ savo p¢d¤ ¨ymi¤ nei dulk¢se, nei purve. Sapnuose j£ lank¢ £vairios
§m¢klos asilais kinkytame ve¨ime. Be to, jis sapnavo, kad ka¨kas duoda
jam nuod¤ ir jis juos geria. Dar sapnavo, kad eina visi§kai nuogas, su
g¢li¤ girlianda ir tepasi k%n! aliejumi. Taigi i§ sapn¤ ir £vairi¤ prana§ing¤
¨enkl¤ Ka„sa suprato, kad mirtis nei§vengiama. Nerimo kankinamas,
jis vis! nakt£ nesud¢jo n¢ bluosto ir i§au§us rytui ¢m¢ skubiai ruo§tis
imtyninink¤ rungtyn¢ms.

Imtyni¤ aik§t¢ buvo §variai i§valyta ir papuo§ta v¢liavomis, juostomis bei
g¢l¢mis. Litaur¤ d%¨iai skelb¢ rungtyni¤ prad¨i!. Kaspinais bei v¢liavo-
mis i§dabinta pakyla atrod¢ nenusakomai puiki. Garbingiems sve"iams Ä
karaliams, brƒhma†ams bei k‰atriyams Ä buvo £rengtos galerijos. Kara-
liams buvo skirti sostai, kitiems sve"iams paruo§tos vietos atsis¢sti. Paga-
liau patar¢j¤ lydimas atvyko Ka„sa. Jis u¨lipo ant jam £rengtos pakylos
ir nors s¢d¢jo tarp kit¤ valdov¤, i§ baim¢s prie§ mirt£ jo §irdis kr%tin¢je
virp¢te virp¢jo. ¸iauriajai mir"iai, ¨inia, ner%pi, kad ji susitiks su tokiu
did¨i%nu, kaip Ka„sa. Ji nekreipia d¢mesio £ savo aukos pad¢t£.

Kai viskas buvo paruo§ta, £ aik§t¡ atvyko imtynininkai, kad parodyt¤
susirinkusiems ¨mon¢ms savo sugeb¢jimus. Jie buvo pasidabin¡ puikiais
r%bais ir papuo§alais. ¶ia buvo £¨ymieji Cƒ†%ra, Mu‰‡ika, $ala, K%‡a
ir To(ala. Skambant i§kilmingai muzikai, jie ¨valiai £¨eng¢ aik§t¢n. Po
to Ka„sa pasveikino garbingus V‚ndƒvanos piemenis, kuriems vadovavo
Nanda. )teik¡ Ka„sai atsive¨tus pieno gaminius, piemenys sus¢do £ jiems
skirtas vietas pakyloje §alia karaliaus.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti keturiasde§imt pirm!j£ ÀK‚‰†os"
skyri¤, pavadint! ÀKaip aukaviet¢je K‚‰†a sulau¨¢ lank!".
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KETURIASDE·IMT ANTRAS SKYRIUS

Kaip K‚‰†a u¨mu§¢
drambl£ KuvalayƒpŒˆ!

I§simaud¡ ir atlik¡ kitas rytmetines pareigas, K‚‰†a ir Balarƒma i§gir-
do litaur¤ garsus, sklindan!ius i§ imtyni¤ aik§t¢s. Jie skubiai susiruo§¢ ir
patrauk¢ ten, nor¢dami pasi¨i"r¢ti imtyni¤. Kai K‚‰†a ir Balarƒma pri¢jo
rungtyni¤ aik§t¢s vartus, Jie i§vydo did¨iul£ drambl£ KuvalayƒpŒˆ# ir jo
varov#. Varovas ty!ia u¨tv¢r¢ Jiems keli#, i§var¡s drambl£ prie§ais vartus.
K‚‰†a perprato jo k¢slus ir stipriau susiver¨¢ juost#, ruo§damasis susi-
kauti su drambliu. Gr¢smingu balsu, lyg griaud¢jantis debesis, Jis tar¢:
ÀNiek§ingasis drambli¤ varove, pasitrauk i§ kelio ir leisk £eiti pro vartus!
Jei nepasitrauksi, A§ nusi¤siu tave kartu su tavo drambliu £sik"nijusiai
mir!iai £ nagus.$

K‚‰†os ¨od¨i¤ £¨eistas, varovas £t"¨o ir, mesdamas K‚‰†ai i§§"k£, kaip
ir buvo sumanyta, paragino drambl£ J£ pulti. Dramblys ¨eng¢ link K‚‰†os
tarsi nei§vengiama mirtis. Jis puol¢ K‚‰†# ir, rod¢s, tuoj sugriebs J£ straub-
liu, ta!iau K‚‰†a vikriai pasisl¢p¢ u¨ dramblio nugaros. Nematydamas
toliau savo nosies, dramblys negal¢jo pasteb¢ti K‚‰†os, pasisl¢pusio u¨ jo
koj¤, tad taik¢si J£ sugriebti straubliu. K‚‰†a v¢l mikliai i§silenk¢, u¨b¢go
drambliui u¨ nugaros ir £sikibo £ uodeg#. Su begaline j¢ga Jis ¢m¢ tempti
drambl£ u¨ uodegos ir nuvilko j£ ma¨iausiai dvide§imt penkis ¨ingsnius Ä
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tarsi Garuˆa ma¨yt¡ gyvat¡. K‚‰†a t#s¢ drambl£ i§ vienos pus¢s £ kit#, i§
de§in¢s £ kair¡, kaip vaikyst¢je tampydavo u¨ uodegos ver§elius. Paskui
K‚‰†a u¨¢jo drambliui i§ priekio ir sudav¢ jam smark¤ sm"g£. Sudav¡s v¢l
spruko jam u¨ nugaros, kad tas Jo nepamatyt¤, ir i§ ten §oko jam po koj¤.
Dramblys suklupo ir pargriuvo. K‚‰†a pa§oko, ta!iau drambliui pasirod¢,
kad K‚‰†a tebeguli ant ¨em¢s, ir taik¢si iltimi nudurti K‚‰†#, ta!iau ji
£smigo £ ¨em¡. Dramblys buvo suirz¡s ir piktas, o jam ant galvos s¢dintis
varovas dar ir be perstojo j£ siund¢. Siundomas dramblys tarsi pasiut¡s
puol¢ K‚‰†#. Ta!iau kai tik dramblys priart¢jo, K‚‰†a stv¢r¢ j£ u¨ straublio
ir truktel¢jo. Dramblys su varovu nuvirto, ir K‚‰†a, u¨§ok¡s ant dramblio
nugaros, sulau¨¢ jam stubur# ir u¨mu§¢ varov#. Nudob¡s drambl£, K‚‰†a
u¨simet¢ ant peties ilt£. K‚‰†# i§mu§¢ smulk"s prakaito la§eliai, ir nuo to
Jis tik dar labiau pagra¨¢jo. Apta§kytas dramblio krauju, d¨i"gaudamas
K‚‰†a patrauk¢ £ rungtyni¤ viet#. Vie§pats Balarƒma ant peties u¨sivert¢
kit# ilt£. Savo bi!iuli¤ piemenuk¤ lydimi, Jie £¨eng¢ £ aik§t¡.

Kai K‚‰†a, Balarƒma ir J¤ draugai pasirod¢ imtyni¤ aik§t¢je, susirinku-
sieji ¨mon¢s mat¢ J£ skirtingai, pagal savo santyki¤ su Juo (ras¤) pob"d£.
K‚‰†a Ä vis¤ malonum¤ ir vis¤ ras¤ Ä tiek ger¤, tiek blog¤ §altinis. Imty-
nininkams Jis atrod¢ lyg ¨aibas. Paprastiems ¨mon¢ms Jis buvo gra¨uo-
lis. Moterims Ä labai patrauklus vyras, pats Kupidonas, ir jos u¨sipliesk¢
aistra. Tarp ¨i"rov¤ esantiems piemenims K‚‰†a buvo j¤ giminaitis, kil¡s
i§ to paties V‚ndƒvanos kaimo. Karaliams k‰atriyams Jis apsirei§k¢ vis¤
galingiausiu valdovu. T¢vams Nandai ir Ya%odai Jis buvo pats meiliausias
s"nus. Ka„sa, Bhojos gimin¢s karalius, Jame pamat¢ £sik"nijusi# mirt£.
Kvailiams Jis niekuo nei§siskyr¢ i§ kit¤. Yogai Jame mat¢ Supersiel#. V‚‰†i
gimin¢s nariams Jis buvo pats ¨ymiausias j¤ gentainis. Toks skirtingas £vai-
riems ¨mon¢ms, K‚‰†a kartu su Balarƒma ir draugais piemenukais £¨eng¢
£ imtyni¤ aik§t¡. Su¨inoj¡s, kad K‚‰†a jau u¨mu§¢ drambl£ KuvalayƒpŒ-
ˆ#, Ka„sa suprato, kad K‚‰†a i§ ties¤ pavojingas, ir baisiai Jo i§sigando.
K‚‰†os ir Balarƒmos rankos buvo labai ilgos. Jie vilk¢jo puikiais r"bais ir
¨av¢jo susirinkusius ¨i"rovus. Broliai buvo i§sipuo§¡, tarsi ruo§t¤si vaidinti
scenoje, ir vis¤ akys nukrypo £ Juos.

Pamat¡ K‚‰†#, Auk§!iausi#j£ Dievo Asmen£, Mathuros gyventojai neap-
sakomai apsid¨iaug¢ ir neatitraukdami aki¤ ¨velg¢ £ Jo veid#, tarsi gert¤
dangi§k#j£ nektar#. ¸i"r¢dami £ K‚‰†#, jie juto toki# palaim#, jog, rod¢s,
jie ne tik ¨vilgsniu g¢r¢ Jo veido nektar#, bet ir alsavo Jo aromatu, ragavo
Jo k"no skon£ ir spaud¢ K‚‰†# bei Balarƒm# savo gl¢byje. Visi jie ¢m¢
kalb¢tis apie du transcendentinius brolius. Jie daug gird¢jo apie K‚‰†os
ir Balarƒmos gro¨£ bei darbus, o dabar pamat¢ Juos savo akimis. Jiems
kilo mintis, kad K‚‰†a ir Balarƒma Ä tai dvi visi§kos Auk§!iausiojo Dievo
Asmens, Nƒrƒya†os, inkarnacijos, kurios apsirei§k¢ V‚ndƒvanoje.
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Mathuros gyventojai ¢m¢ prisiminti K‚‰†os ¨aidimus Ä kaip Jis gim¢
Vasudevai ir kaip pateko £ Gokul#, Nandos Mahƒrƒjos bei jo ¨monos
glob#, §nek¢jo apie £vykius, kurie atved¢ J£ £ Mathur#, prisimin¢ raganos
P"tanos bei viesulu atl¢kusio demono T‚†ƒvartos mirt£. Dar jie prisimin¢,
kaip buvo i§vaduoti broliai dvyniai, paversti yamala-arjunos med¨iais.
Mathuros gyventojai kalb¢josi: ÀK‚‰†a ir Balarƒma V‚ndƒvanoje u¨mu§¢
(a…khƒsur#, Ke%£, Dhenukƒsur# ir daugyb¡ kit¤ demon¤. Be to, i§gel-
b¢jo V‚ndƒvanos piemenis nuo did¨iulio gaisro. Jis nubaud¢ Yamuno-
je apsigyvenus£ slibin# Kƒliy# ir sutramd¢ tu§!i# dangaus valdovo Indros
puikyb¡. K‚‰†a net septynias dienas viena ranka laik¢ did¨iul¡ Govard-
hanos kalv# ir taip i§gelb¢jo Gokulos gyventojus nuo nepaliaujam¤ li"!i¤,
viesul¤ ir audr¤.$ Jie prisimin¢ ir kitus stebinan!ius Jo ¨ygius: ÀV‚ndƒ-
vanos mergel¢s taip d¨iaug¢si, gal¢damos g¢r¢tis K‚‰†os gro¨iu ir daly-
vauti Jo ¨aidimuose, kad net pamir§o gyvenimo materialiame pasaulyje
paskirt£. ¸velgdamos £ K‚‰†# ir apie J£ galvodamos, jos visi§kai u¨mir-
§o material¤ nuovarg£.$ Mathuros gyventojai gyr¢ Yadu gimin¡, sakyda-
mi, kad Yadu visada bus pati garsiausia visatos gimin¢, nes joje apsirei§k¢
K‚‰†a. Po to Mathuros gyventojai ¢m¢ kalb¢tis apie Balarƒm#. Jie ¨av¢jo-
si nuostabiomis tarsi lotoso ¨iedlapiai Jo akimis, prisimin¢, kad §is berniu-
kas u¨mu§¢ demon# Pralamb# ir daugyb¡ kit¤ demon¤. Jiems bekalbant
apie K‚‰†os ir Balarƒmos ¨ygius, aplink suskambo muzika, skelbianti
imtyni¤ prad¨i#.

'¨ymus imtynininkas Cƒ†"ra kreip¢si £ K‚‰†# ir Balarƒm#: ÀBrangieji
K‚‰†a ir Balarƒma, Ä tar¢ jis, Ä mes gird¢jome apie J"s¤ ¨ygius. J"s Ä tikri
didvyriai, tod¢l karalius ir pakviet¢ Jus. Mes daug gird¢jome apie tvir-
tas J"s¤ rankas. Karalius ir visi susirinkusieji nor¢t¤ pamatyti, kaip J"s
galyn¢jat¢s. Valdiniai privalo paklusti ir £tikti valdovui. Kai valdiniai klus-
n"s, juos lydi visokeriopa s¢km¢, o tas, kuris nepakl"sta valdovui, patiria
jo r"styb¡. Mes gird¢jome, kad J"s, piemenukai, ganydami mi§ke karves
noriai eidavote im!i¤. Tod¢l mes pageidautume, kad vis¤ !ia susirinkusi¤
ir paties karaliaus d¨iaugsmui J"s kartu su mumis dalyvautum¢te §iose
rungtyn¢se.$

K‚‰†a tuoj pat suprato, ko savo kalbomis siek¢ Cƒ†"ra, ir pasireng¢
su juo kautis. Ta!iau, £vertindamas laik# ir aplinkybes, Jis tar¢: ÀTu esi
Bhojos karaliaus valdinys ir gyveni d¨iungl¢se. Netiesiogiai ir Mes esame
jo valdiniai, tad pasistengsime kiek gal¢dami jam £tikti. Pasi"lymas galy-
n¢tis Ä didelis karaliaus palankumo ¨enklas, ta!iau Mes tesame vaikai.
Kartais V‚ndƒvanos mi§ke Mes ¨aid¨iame imtynes su Savo bendraam-
¨iais. Manytume, kad kautis su Savo am¨iaus ir pana§aus stiprumo vaikais
Mums tik £ naud#, bet jeigu susikausime su tokiais garsiais imtynininkais,
kaip j"s, ¨i"rovams nepatiks. Tai prie§taraus j¤ religijos nuostatoms.$
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·itaip K‚‰†a leido suprasti, kad £¨ymiems ir stipriems imtynininkams
neder¢t¤ K‚‰†# ir Balarƒm# kviesti £ kov#.

Atsakydamas Cƒ†"ra tar¢: ÀBrangus K‚‰†a, Tu Ä ne vaikas ir ne jau-
nuolis. Tu ir Tavo vyresnysis brolis Balarƒma viskam transcendental"s.
Tu u¨mu§ei drambl£ KuvalayƒpŒˆ#, kuris gal¢jo nugal¢ti t"kstan!ius kit¤
drambli¤, ir padarei tai meistri§kai. Tu labai galingas ir esi vertas stip-
riausi¤ m"s¤ imtyninink¤. Tad a§ nor¢!iau pasigalyn¢ti su Tavimi, o Tavo
vyresnysis brolis Balarƒma tegu eina imtyni¤ su Mu‰‡ika.$

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti keturiasde§imt antr!j£ ÀK‚‰†os"
skyri¤, pavadint! ÀKaip K‚‰†a u¨mu§¢ drambl£ KuvalayƒpŒˆ!".
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KETURIASDE·IMT TRE¶IAS SKYRIUS

Ka„sos mirtis

Kai tik Ka„sos imtynininkai parei§k¢ nor! kautis, Auk§"iausiasis Dievo
Asmuo, Madhu nugal¢tojas, stojo prie§ais Cƒ†#r!, o Vie§pats Balarƒma,
Rohi†Œ s#nus, Ä prie§ais Mu‰‡ik!. K‚‰†a ir Cƒ†#ra, o paskui Balarƒma ir
Mu‰‡ika, susikibo rankomis bei kojomis ir steng¢si pargriauti vienas kit!
ant ¨em¢s. J¤ delnai, keliai, galvos bei kr#tin¢s tarsi suaugo. Susikib¡ jie
bla§k¢si ant pakylos, ir kova dar¢si vis ar§esn¢. Vienas i§ besigalyn¢jan-
"i¤ apgl¢bdavo prie§inink! ir pak¢l¡s t¢k§davo ¨em¢n, o kitas, u¨b¢g¡s
i§ priekio, bandydavo kuo tvir"iau nutverti sav!j£ prie§inink!. Kova dar
labiau ar§¢jo. Imtynininkai kilnojo vienas kit!, vilko paskui save ir stumd¢,
o j¤ kojos bei rankos tai susipindavo, tai atsipalaiduodavo. Ir vieni, ir
kiti steng¢si nugal¢ti prie§inink! ir bekovodami £rod¢, jog visi labai gerai
i§mano imtyni¤ men!.

Ta"iau grumtynes stebintys ¨i#rovai rei§k¢ nepasitenkinim!, nes var¨o-
v¤ j¢gos atrod¢ nelygios. J¤ nuomone, K‚‰†a ir Balarƒma, lyginant su
tvirtais tarsi uolos gali#nais Cƒ†#ra ir Mu‰‡ika, tebuvo vaikai. I§ u¨uojau-
tos ir meil¢s K‚‰†ai bei Balarƒmai daugelis ¨i#rov¤ ¢m¢ kalb¢tis: ÀBran-
g#s bi"iuliai, juk tai pavojinga.$ Kiti steb¢josi: ÀKaralius mato §i! nelygi!
kov!. Kod¢l jis nenutraukia jos?$ Kova ¨i#rovams nebeteik¢ jokio d¨iaugs-
mo. Jie negal¢jo pritarti grumtyn¢ms tarp stipraus ir silpno. ÀMu‰‡ika ir
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Cƒ†#ra lyg ¨aibo kirtis, jie tvirti kaip uolos, o K‚‰†a ir Balarƒma t¢ra
trap#s paaugliai. ·ioje aik§t¢je pamir§tas teisingumas. Tie, kurie ¨ino, kas
yra teisingumas civilizuotoje visuomen¢je, netur¢t¤ pak¡sti tokios negar-
bingos kovos. ¸moni¤, kurie s¢di §ioje aik§t¢je, neder¢t¤ laikyti kilniad-
vasiais. Ar jie kalb¢t¤, ar tyl¢t¤ Ä ant j¤ galv¤ kris nuod¢ming¤ poelgi¤
pasekm¢s.$ ÀTa"iau mieli bi"iuliai, Ä pra§neko kitas, Ä pa¨velkite £ K‚‰†!.
Grumiantis su prie§ininku, Jo veid! i§mu§¢ prakaito la§eliai, ir dabar Jis
pana§us £ lotoso ¨ied!, nus¢t! vandens kruopely"i¤. Aure, kaip i§gra¨¢jo
Vie§pats Balarƒma! Atkakliai besigrumiant su Mu‰‡ika, Jo baltas veidas
i§raudo.$

Tarp ¨i#rov¤ esan"ios moterys kalb¢jo: ÀMielos draug¢s, £sivaizduoki-
te, kaip pasisek¢ V‚ndƒvanos ¨emei, kurioje gyvena Patsai Auk§"iausiasis
Dievo Asmuo, visada pasipuo§¡s g¢li¤ girliandomis ir kartu su Savo broliu
Vie§pa"iu Balarƒma ganantis karves. J£ visad lydi Jo bi"iuliai piemenu-
kai, o Jis groja transcendentine fleita. Kokie laimingi V‚ndƒvanos gyven-
tojai Ä jie gali nuolatos reg¢ti K‚‰†os ir Balarƒmos lotoso p¢das, kurias
garbina net didieji pusdieviai Ä Vie§pats %iva ir Brahmƒ bei s¢km¢s deiv¢.
Net ne£sivaizduojame, kiek dorybing¤ poelgi¤ reik¢jo atlikti Vrajabh#mio
mergel¢ms, kad gal¢t¤ taip artimai draugauti su Auk§"iausiuoju Dievo
Asmeniu ir g¢r¢tis neprilygstamu Jo transcendentinio k#no gro¨iu. Vie§-
paties gro¨is su niekuo nepalyginamas. Niekas nepranoksta ir net nepri-
lygsta Jam veido gro¨iu ir k#no spind¢jimu. K‚‰†a ir Balarƒma yra vis¤
vertybi¤ Ä turto, j¢gos, gro¨io, §lov¢s, ¨inojimo bei atsi¨ad¢jimo Ä §alti-
nis. Gop¢ms teko laim¢ reg¢ti K‚‰†! ir m!styti apie J£ vis! par! Ä nuo pat
ankstyvo ryto, kai mel¨ia karves, ai¨o ry¨ius ar mu§a sviest!. Ir tvarkant
namus, ir plaunant grindis j¤ mintys visada sutelktos £ K‚‰†!.$

Gop¢s yra tobulas pavyzdys, kaip praktikuoti K‚‰†os s!mon¡ netgi
atliekant £vairius materialius darbus. Tiems, kuri¤ mintys nuolatos sutelk-
tos £ K‚‰†!, materiali¤ darb¤ ne§varumo pavojus negresia. Taigi gop¢s
nuolat skendi transe, samƒdhi, o tai auk§"iausioji tobula mistini¤ sugeb¢-
jim¤ pakopa. Tai patvirtina ÀBhagavad-gŒtƒ$, kurioje pasakyta, kad nuola-
tos apie K‚‰†! m!stantis ¨mogus yra auk§"iausias i§ vis¤ yog¤. ÀMielosios
draug¢s, Ä kalb¢jo moterys, Ä gopi¤ elges£ mes tur¢tume laikyti tobuliau-
siu doryb¢s pasirei§kimu, nes argi jos gal¢t¤ reg¢ti K‚‰†!, ryt! traukiant£
su karv¢mis bei bi"iuliais piemenukais £ ganykl!, o vakare gr£¨tant£ namo.
Da¨nai j¤ draugijoje K‚‰†a groja fleita ir meiliai §ypsosi.$

Vie§pats K‚‰†a, vis¤ gyv¤j¤ b#tybi¤ Supersiela, pasteb¢j¡s, kad susi-
rinkusios moterys d¢l Jo jaudinasi, nusprend¢ u¨mu§ti var¨ovus ir baigti
kov!. K‚‰†os ir Balarƒmos t¢vai Ä Nanda Mahƒrƒja, Ya&odƒ, Vasudeva
bei DevakŒ irgi labai nerimavo, nes nesuvok¢ begalin¢s savo vaik¤ j¢gos.
Vie§pats Balarƒma galyn¢josi su Mu‰‡ika, o K‚‰†a, Auk§"iausiasis Dievo
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Asmuo, Ä su Cƒ†#ra. Vie§pats K‚‰†a n¢ kiek negail¢jo Cƒ†#ros ir tris-
kart trenk¢ jam kum§"iu. ¸i#rovai, matydami, kad didysis imtynininkas
susvyravo, apstulbo. Cƒ†#ra i§ paskutini¤j¤ tarsi vanagas vanag! puol¢
K‚‰†!. Sugniau¨¡s kum§"ius, jis ¢m¢ dau¨yti K‚‰†os kr#tin¡, ta"iau Vie§-
pa"iui jo sm#giai tebuvo vieni niekai Ä tarsi drambliui, mu§amam g¢li¤
girlianda. K‚‰†a netik¢tai stv¢r¢ Cƒ†#r! u¨ rank¤ ir prad¢jo sukti aplink
Save. To tereik¢jo, ir Cƒ†#ra i§leido paskutin£ kvap!. Tada K‚‰†a trenk¢
j£ ¨em¢n. Cƒ†#ra nuvirto tarsi Indros v¢liava, o jo brangieji papuo§alai
pa¨iro aplinkui.

Mu‰‡ika tuo tarpu smog¢ Balarƒmai, ta"iau Balarƒma atsived¢j¡s kirto
jam atgal. Mu‰‡ika susverd¢jo, ir i§ jo burnos pli#ptel¢jo kraujas ir v¢malai.
Gyvyb¢s j¢ga j£ apleido, ir jis virto ant ¨em¢s kaip audros i§rautas medis.
Kai abu su broliais besigr#m¡ imtynininkai krito negyvi, £ priek£ ¨eng¢
dar vienas, vardu K#‡a. Vie§pats Balarƒma "iupo j£ kaire ranka ir ilgai
nem!stydamas u¨mu§¢. Galyn¢tis pasi§ov¢ gali#nas, vardu %ala, ta"iau
K‚‰†a vienu kojos spyriu pramu§¢ jam galv!. Po to £ aren! i§¢jo gali#nas
To&ala, bet ir tas nuo tokio pat spyrio krito negyvas. ·itaip K‚‰†a ir Bala-
rƒma i§mu§¢ visus ¨ymiausius imtynininkus, o tie, kurie liko gyvi, pab#g¡
d¢l savo kailio spruko i§ aik§t¢s. K‚‰†os ir Balarƒmos draugai piemenu-
kai prib¢g¡ d¨iaugsmingai puol¢ Juos sveikinti. Gaud¢ b#gnai, berniukai
kalb¢jo apie pergal¡, o ant K‚‰†os ir Balarƒmos koj¤ skamb¢jo varpeliai.

Visi susirinkusieji neapsakomo d¨iaugsmo pagauti plojo delnais, ir j¤
d¨i#gavimui nebuvo rib¤. Buv¡ aik§t¢je brƒhma†ai netverdami d¨iaugsmu
¢m¢ §lovinti K‚‰†! ir Balarƒm!. Tik Ka„sa s¢d¢jo ni#rus. Jis neplojo ir
negyr¢ K‚‰†os. B#gn¤, skelbian"i¤ K‚‰†os pergal¡, trat¢jimas var¢ Ka„s!
£ pasiutim!, ir j£ ap¢m¢ apmaudas d¢l imtyninink¤ mirties ir d¢l to, kad
kiti kovotojai patys pab¢go i§ aik§t¢s. Nei§tv¢r¡s Jis liep¢ tu"tuojau liau-
tis mu§us b#gnus ir £sak¢ savo pakalikams: ÀNedelsiant i§vykite i§ Mathu-
ros abu Vasudevos s#nus. Atimkite Juos lyd¢jusi¤ piemen¤ turt!. Nand!
Mahƒrƒj! tuoj pat suimkite ir u¨mu§kite u¨ klast!. Tu"tuojau u¨mu§ki-
te ir niek§! Vasudev!. Mirties nusipeln¢ ir mano t¢vas Ugrasena, kuris
visada r¢m¢ mano prie§us ir ¢jo prie§ mano vali!.$

I§tarus Ka„sai §iuos ¨od¨ius, Vie§pats K‚‰†a labai £t#¨o ir akimirksniu,
per§ok¡s per auk§t¤ karaliaus sargybini¤ galvas, atsid#r¢ §alia Ka„sos.
Ka„sa lauk¢ K‚‰†os puolimo, nes seniai ¨inojo, kad K‚‰†a bus jo mir-
ties kaltininkas. Jis i§sitrauk¢ i§ mak§"i¤ kard! ir pasiruo§¢ skydu bei
kardu atremti K‚‰†os puolim!. Ka„sai £nirtingai £ visas puses besi§vais-
tant kardu, Vie§pats K‚‰†a, visagalis Auk§"iausiasis Vie§pats, stv¢r¢ j£ su
begaline j¢ga. Auk§"iausiasis Dievo Asmuo, visos k#rinijos, kuri randasi
i§ Jo lotoso bambos, prieglobstis, vienu kir"iu nuo Ka„sos galvos numu§¢
kar#n! ir "iupo j£ u¨ ilg¤ plauk¤. Po to nuvilko Ka„s! ant imtyni¤ paky-
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los, partrenk¢ ir ap¨erg¡s kr#tin¡ ¢m¢ £nirtingai tal¨yti j£. Nuo K‚‰†os
kum§"i¤ sm#gi¤ Ka„s! apleido gyvyb¢s j¢ga.

Kad t¢vai £sitikint¤, jog Ka„sa u¨mu§tas, Vie§pats K‚‰†a ¢m¢ vilkti j£,
tarsi li#tas vilkt¤ negyv! drambl£. Aplinkui pasklido §#ksmai. Vieni ¨i#-
rovai §auk¢ i§ d¨iaugsmo, kiti Ä i§ sielvarto. Ka„sa, kai tik su¨inojo, kad
j£ u¨mu§ a§tuntasis DevakŒ s#nus, nuolatos galvojo apie K‚‰†! Ä t!, kuris
laiko rankoje disk!. Ka„sa labai bijojo mirties Ä valgydamas, vaik§"ioda-
mas ir kv¢puodamas jis tik ir tegalvojo apie j!. Taigi visi§kai suprantama,
kad jis peln¢ malon¡ b#ti i§vaduotas. ÀBhagavad-gŒtoje$ pasakyta: sadƒ
tad-bhƒva-bhƒvita‹ Ä ÀKitas ¨mogaus gyvenimas bus toks, kokios buvo jo
mintys §£ gyvenim!.$ Ka„sa visada m!st¢ apie K‚‰†!, kaip t!, kuris laiko
rankoje disk!, tai yra Nƒrƒya†!. Nƒrƒya†os rankose yra diskas, kriaukl¢,
lotoso ¨iedas ir v¢zdas.

¸inov¤ nuomone, po mirties Ka„sa pasiek¢ sƒr!pya-mukti Ä £gijo tok£
pat£, kaip Nƒrƒya†os (Vi‰†u), pavidal!. Savo i§ore £ Nƒrƒya†! pana§#s visi
Vaiku†‡hos planet¤ gyventojai. Po mirties Ka„sa peln¢ i§sivadavim! ir
pasik¢l¢ £ Vaiku†‡halok!. Tai pavyzdys, kuris rodo, kad net ir tas, kuris
galvoja apie Auk§"iausi!j£ Dievo Asmen£ kaip apie prie§!, pelni i§sivada-
vim! arba patenka £ kuri! nors i§ Vaiku†‡hos planet¤. O k! bekalb¢ti apie
tyrus bhaktus, kurie visada geranori§kai m!sto apie K‚‰†!? Netgi K‚‰†os
nu¨udytasis prie§as gauna i§sivadavim! ir patenka £ beasmen£ brahmajyoti.
Kadangi Auk§"iausiasis Dievo Asmuo yra tobulas g¢ris, kiekvienas, kuris
m!sto apie J£ Ä ir kaip apie prie§!, ir kaip apie draug!, Ä pasiekia i§sivada-
vim!. Ta"iau bhakto pelnytasis i§sivadavimas ir i§sivadavimas, kuris tenka
K‚‰†os prie§ui, n¢ra tas pat. K‚‰†os prie§ai paprastai tegauna sƒyujyos, o
kartais sƒr!pyos i§sivadavim!.

Ka„sa tur¢jo a§tuonis jaunesnius brolius, kuri¤ vyriausias buvo Ka†ka.
Vyresniajam broliui ¨uvus, jie baisiai £t#¨¡ drauge puol¢ K‚‰†!, kad
u¨mu§t¤. Ka„sa ir jo broliai buvo K‚‰†os d¢d¢s i§ motinos pus¢s, nes
K‚‰†os motina DevakŒ buvo j¤ sesuo. Taigi K‚‰†a u¨mu§¢ d¢d¡ i§ moti-
nos pus¢s, o tai prie§tarauja Ved¤ nuostatoms. Nors Ved¤ nurodymai
K‚‰†os nesaisto, ta"iau Jis pa¨eid¨ia juos tik tada, kai n¢ra kitos i§eities.
U¨mu§ti Ka„sos negal¢jo niekas, i§skyrus Pat£ K‚‰†!, tad Jam ir teko
tai padaryti. O susidoroti su a§tuoniais Ka„sos broliais ¢m¢si Balarƒma.
Nors Balarƒmos motina Rohi†Œ buvo Vasudevos ¨mona, ta"iau ji nebuvo
Ka„sos sesuo, tod¢l Balarƒma ir sutiko u¨mu§ti visus a§tuonis Ka„sos
brolius. Jis "iupo pirm! po ranka pasitaikius£ ginkl! (ko gero, tai buvo Jo
atsine§toji dramblio iltis) ir paeiliui nudob¢ juos, tarsi li#tas i§pjaut¤ elni¤
kaimen¡. ·iuo ¨ygiu K‚‰†a ir Balarƒma patvirtino tai, kad Auk§"iausiasis
Dievo Asmuo apsirei§kia, nor¢damas apginti dorybinguosius ir sunaikinti
nedorus demonus, am¨inuosius pusdievi¤ prie§us.
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Sveikindami K‚‰†! ir Balarƒm!, pusdieviai i§ auk§tesni¤j¤ planet¤ sis-
tem¤ ¢m¢ berti g¢les. Tarp j¤ buvo net galingieji pusdieviai Vie§pats
Brahmƒ ir %iva, ir visi kartu jie d¨i#gavo d¢l Ka„sos mirties. Dund¢-
jo dangaus planet¤ b#gnai, krito g¢li¤ lietus, ir pagautos ekstaz¢s §oko
pusdievi¤ ¨monos.

Ka„sos ir a§tuoni¤ jo broli¤ ¨monos labai sielojosi d¢l staigios savo
vyr¤ mirties, tad dau¨¢ sau galvas ir liejo a§ar¤ upes. Apimtos sielvarto,
apgl¢busios vyr¤ k#nus, jos garsiai raudojo ir kalb¢jo mirusiems: ÀBran-
gieji m#s¤ vyrai, j#s tokie geri, nes ginate jums pavald¨ius ¨mones. Dabar,
kai j#s ¨uvote, negyvos tapome ir mes, ir m#s¤ namai, ir vaikai. S¢km¢
nusigr¡¨¢ nuo m#s¤. J#s¤ mirtis aptemd¢ kilni!sias §ventes, tokias, kaip
lanko aukojimas. Brangieji vyrai, j#s blogai elg¢t¢s su nekaltaisiais, tod¢l
tai jus pra¨ud¢. Tai nei§vengiama, nes t!, kuris kankina nekalt!, baud¨ia
gamtos d¢sniai. Mes ¨inome, kad K‚‰†a yra Auk§"iausiasis Dievo Asmuo.
Jis Ä valdov¤ valdovas ir auk§"iausias besim¢gaujantis asmuo, tod¢l tas,
kuris nepaisys Jo visagalyb¢s, niekada nepatirs laim¢s, ir gal¤ gale jam,
kaip ir jums, teks mirti.$

K‚‰†a myl¢jo Savo tetas ir guod¢ jas kaip tik gal¢damas. Jis Pats vado-
vavo pomirtin¢ms apeigoms, nes buvo vis¤ mirusi¤j¤ karalai"i¤ s#n¢nas.
Atlik¡ Savo ¨yg£, K‚‰†a ir Balarƒma tuoj pat i§laisvino t¢v! bei motin! Ä
Vasudev! ir DevakŒ, kuriuos Ka„sa buvo u¨dar¡s £ kal¢jim!. K‚‰†a ir
Balarƒma puol¢ prie Savo t¢v¤ koj¤ ir ¢m¢ §lovinti juos maldomis. Vien
d¢l to, kad K‚‰†a buvo j¤ s#nus, Vasudevai ir DevakŒ teko daug prisikent¢ti
nuo Ka„sos. DevakŒ ir Vasudeva gerai suvok¢ K‚‰†os, Auk§"iausiojo
Dievo Asmens, didyb¡, tod¢l kai K‚‰†a nusilenk¢ jiems, palyt¢damas j¤
p¢das ir §lovindamas juos maldomis, jie neapkabino Jo, o tik stov¢jo ir
klaus¢si Auk§"iausiojo Dievo Asmens ¨od¨i¤. Nors K‚‰†a buvo j¤ s#nus,
Vasudeva ir DevakŒ visada suvok¢, koks Jis didis.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti keturiasde§imt
tre"i#j£ ÀK‚‰†os$ skyri¤, pavadint# ÀKa„sos mirtis$.
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KETURIASDE·IMT KETVIRTAS SKYRIUS

K‚‰†a gr!¨ina Savo
mokytojui s"n¤

K‚‰†a, matydamas did¨i! Vasudevos ir DevakŒ pagarb! Jam, nedelsda-
mas i§skleid¢ Savo yogamƒy!, kad jie gal¢t¤ bendrauti su K‚‰†a ir Bala-
rƒma kaip su savo vaikais. T¢v¤ ir vaik¤ santykiai tarp £vairi¤ gyv¤j¤
b"tybi¤ materialiame pasaulyje u¨simezga veikiami iliuzijos galios. Lygiai
taip, veikiant yogamƒyai, u¨simezga bhakto santykiai su Auk§#iausiuoju
Dievo Asmeniu tarsi su savo vaiku. Yogamƒyos galia §itaip visk! patvar-
k¡s, K‚‰†a, kuris su vyresniuoju broliu Balarƒma apsirei§k¢ kaip £¨ymiau-
sias Sƒtvat¤ gimin¢s ainis, pri¢jo prie Vasudevos bei DevakŒ ir kreip¢si £
juos pagarbiais ir nuolankiais ¨od¨iais: ÀBrang"s t¢ve ir motina, j"s visada
steng¢t¢s Mus globoti, ta#iau nepatyr¢te t¢v¤ laim¢s, kai Mes buvome
k"dikiai, ir jums neteko auginti M"s¤ ir patirti d¨iaugsmo, kai tapome
paaugliais.$ K‚‰†a netiesiogiai §lovino Savo t¢vus Nand! Mahƒrƒj! ir
Ya%od!, mat nors Jie su Balarƒma ir nebuvo tikrieji Nandos bei Ya%odos
s"n"s, ta#iau jiems, Nandai Mahƒrƒjai ir Ya%odai, teko laim¢ matyti J¤
vaiki§kus ¨aidimus. Taip jau gamtos sutvarkyta, kad gyv¤j¤ b"tybi¤ vai-
kyst¢ j¤ t¢vams teikia d¨iaugsm!. Prierai§umas savo jaunikliams b"dingas
net gyvuliams. I§ meil¢s vaikams t¢vai r"pinasi, kad jiems visada visko
pakakt¤. Vasudeva ir DevakŒ nuolat nerimavo d¢l savo s"n¤ K‚‰†os ir
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Balarƒmos saugumo. Tod¢l, K‚‰†ai gimus, Jis tuoj pat buvo perne§tas £
kitus namus. Balarƒma gi buvo perkeltas i§ DevakŒ £ Rohi†Œ £s#ias.

Vasudeva ir DevakŒ labai r"pinosi K‚‰†os ir Balarƒmos gerove ir jiems
neteko d¨iaugtis J¤ vaikyst¢s ¨aidimais. K‚‰†a pasak¢: ÀDeja, taip buvo
lemta, kad M"s¤ gimdytojai negal¢jo M"s¤ aukl¢ti ir Mes praleidome
Savo vaikyst¡ ne Savo namuose. Brang"s t¢ve ir motina, ne£manoma gr!-
¨inti skolos savo gimdytojams, kurie suteikia §it! k"n!, dovanojant£ visus
materialios b"ties d¨iaugsmus. Pasak Ved¤, ¨mogaus pavidalas suteikia
galimyb¡ atlikti £vairi! religin¡ veikl! ir leid¨ia £gyvendinti savo norus bei
sukaupti turto. Tik turint ¨mogaus pavidal! galima i§tr"kti i§ materialaus
pasaulio. M"s¤ k"nas atsiranda bendromis t¢vo ir motinos pastangomis.
Kiekvienas ¨mogus tur¢t¤ jaustis skolingas savo t¢vams ir suprasti, kad
niekada nepaj¢gs gr!¨inti §ios skolos. Jeigu suaug¡s s"nus nesistengia savo
elgesiu patenkinti t¢v¤ arba materialiai j¤ apr"pinti, po mirties jo laukia
mirties dievo bausm¢ Ä jam teks valgyti savo paties k"n!. ¸mogus, kuris
nesir"pina savo senais t¢vais, vaikais, i§tikima ¨mona, dvasiniu mokytoju,
brƒhma†ais ir kitais nuo jo priklausomais ¨mon¢mis ir kuris gal¢damas
juos apginti to nedaro, yra mir¡s, nors, atrodyt¤, ir kv¢puoja. Brang"s
t¢ve ir motina, j"s nuolat baiminot¢s d¢l M"s¤, ta#iau Mes, deja, niekuo
negal¢jome jums pasitarnauti. Iki §iol Mes tu§#iai gai§om laik!. Aplinky-
b¢s, kurios buvo ne M"s¤ valioj, neleido tarnauti jums. Motina ir t¢ve,
nuolankiai pra§ome atleisti Mums §i! nuod¢m¡.$

Kai Auk§#iausiasis Dievo Asmuo prakalbo taip §velniai tarsi nekal-
tas k"dikis, Vasudev! ir DevakŒ u¨liejo t¢vi§kos meil¢s banga, ir jie ¢m¢
d¨iaugsmingai J£ gl¢bes#iuoti. Jie taip susijaudino, kad negal¢jo nei patys
¨od¨io i§tarti, nei atsakyti £ K‚‰†os ¨od¨ius, ir sklidinomis a§ar¤ akimis
tyl¢dami su meile glaud¢ K‚‰†! ir Balarƒm! prie sav¡s.

Nuramin¡s t¢v! ir motin!, Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, mylimasis
DevakŒ s"nus, pri¢jo prie Savo senelio Ugrasenos ir visiems girdint pasak¢,
kad nuo §iol Yadu karalyst¡ valdys Ugrasena. Ka„sa prievarta j! u¨grob¢,
nors jo t¢vas, kur£ jis u¨dar¢ £ kal¢jim!, tebebuvo gyvas. Po Ka„sos mirties
Ugrasena buvo i§laisvintas ir paskelbtas Yadu karalyst¢s valdovu. I§ visko
sprend¨iant, anais laikais vakarin¢je Indijos dalyje buvo daug nedideli¤
karalys#i¤, kurias vald¢ Yadu, Andhakos, V‚‰†i ir Bhojos gimin¢s. Mahƒ-
rƒja Ugrasena priklaus¢ Bhojos giminei, tod¢l K‚‰†a netiesiogiai pasak¢,
kad Bhojos gimin¢s karalius valdys ir visas kitas ma¨as karalystes. Jis Pats
pra§¢, kad Mahƒrƒja Ugrasena tapt¤ j¤ valdovu, nes jie buvo jo valdiniai.
¸odis prajƒ rei§kia ir palikuonis, ir pilie#ius, taigi K‚‰†a priklaus¢ prajoms
ir kaip Mahƒrƒjos Ugrasenos an"kas, ir kaip Yadu gimin¢s narys. Tod¢l Jis
laisva valia sutiko tapti Mahƒrƒjos Ugrasenos valdiniu. Jis pasak¢ Ugrase-
nai: ÀYayƒ#io prakeikti Yadu gimin¢s karaliai nesukils prie§ sost!. Mums
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malonu b"ti tavo tarnais. Mes visapusi§kai tau pad¢sime, ir tai i§kels tave
kit¤ akyse bei laiduos dar didesn£ saugum!, o kit¤ gimini¤ valdovai patys
skub¢s mok¢ti tau duokl¡. Tave, M"s¤ globotin£, gerbs netgi dangaus
planet¤ pusdieviai. Brangusis seneli, karaliai, priklausantys Yadu, V‚‰†i,
Andhakos, Madhu, Da%ƒrhos ir Kukuros gimin¢ms, bijojo Mano velio-
nio d¢d¢s Ka„sos ir niekada netur¢jo ramyb¢s. Dabar tu gali visus juos
nuraminti ir pasir"pinti j¤ saugumu. ·alyje £sivie§pataus taika.$ Bijoda-
mi Ka„sos, visi kaimynini¤ karalys#i¤ valdovai buvo i§sisklaid¡ ir gyveno
tolimiausiuose §alies kampeliuose. Dabar, kai Ka„sos nebebuvo ir £ sost!
sugr£¨o Ugrasena, aplinkini¤ sri#i¤ karaliai sulauk¢ paramos ir buvo gau-
siai apdovanoti. Jie sugr£¨o namo. Po §io i§mintingo politinio sprendimo
visi Mathuros gyventojai pasijuto laimingi, nes buvo ginami tvirtos K‚‰†os
ir Balarƒmos rankos. Kai K‚‰†a ir Balarƒma gyveno Mathuroje, ji buvo
gerai valdoma, buvo tenkinami visi material"s jos gyventoj¤ norai ir porei-
kiai, o kadangi ¨mon¢s kasdien savo akimis mat¢ K‚‰†! ir Balarƒm!, jie
netrukus visi§kai pamir§o materialius vargus. Tereik¢davo i§vysti i§einan-
#ius £ gatv¡ K‚‰†! ir Balarƒm!, kurie buvo dailiai pasipuo§¡ ir §ypsoda-
miesi ¨valg¢si £ §alis, ir visus u¨pl"sdavo meil¢s ekstaz¢ Ä juk §alia buvo
Pats Mukunda. Mukunda Ä tai tas, kuris gali dovanoti i§laisvinim! ir trans-
cendentin¡ palaim!. K‚‰†os buvimas veik¢ tarsi gyvyb¢s vanduo, ir ne tik
jaunimas, bet ir Mathuros seniai, nuolat matydami Mukund!, tapo tvirti,
tryk§tantys jaunatvi§ka galia.

Nanda Mahƒrƒja ir Ya%odƒ kur£ laik! taip pat gyveno Mathuroje, nes
#ia buvo K‚‰†a su Balarƒma, ta#iau netrukus jie parei§k¢ nor£ gr£¨ti £
V‚ndƒvan!. K‚‰†a ir Balarƒma pri¢j¡ prie j¤ labai meiliai juos apkabino.
Tada K‚‰†a prabilo: ÀBrang"s t¢ve ir motina, nors A§ gimiau Vasudevai
ir DevakŒ, tikrieji M"s¤ t¢vai esate j"s. Nuo pat gimimo, vis! vaikyst¡
Mes augome pas jus ir patyr¢me j"s¤ r"pest£. J"s¤ §velni meil¢ Mums
stipresn¢ u¨ vis¤ t¢v¤ meil¡ savo vaikams. J"s Ä tikrieji M"s¤ t¢vai, nes
auginote Mus tarsi savo vaikus, o Mes buvome lyg na§lai#iai. D¢l tam
tikr¤ prie¨as#i¤ t¢vai M"s¤ atsisak¢, ir Mus globojote j"s. Brang"s t¢ve
ir motina, ¨inau, kad sugr£¨us £ V‚ndƒvan! vieniems, be M"s¤, jus kan-
kins i§siskyrimo su Mumis ilgesys, bet patik¢kit Ä A§ sugr£§iu £ V‚ndƒva-
n!, kai tik tikrieji Mano t¢vai Ä Vasudeva ir DevakŒ, Mano senelis bei kiti
§eimos nariai pasid¨iaugs Manimi.$ ·veln"s K‚‰†os ir Balarƒmos ¨od¨iai
bei dovanos Ä audiniai, papuo§alai ir puik"s indai Ä nuramino Nand! ir
Ya%od!. K‚‰†a ir Balarƒma kiek gal¢dami steng¢si £tikti jiems, j¤ drau-
gams bei kaimynams, kartu atvykusiems i§ V‚ndƒvanos £ Mathur!. Nand!
Mahƒrƒj! u¨pl"do tokie stipr"s t¢vi§ki jausmai K‚‰†ai ir Balarƒmai, kad
jo akyse pasirod¢ a§aros. Atsisveikindamas jis apkabino s"nus ir kartu su
piemenimis i§vyko £ V‚ndƒvan!.
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Po to Vasudeva savo s"nums sureng¢ £§ventinimo apeigas, ir Jie gavo
§vent!j! virvel¡, ¨ymin#i! antr!j£ gimim!, kuris auk§tesniesiems ¨moni¤
visuomen¢s sluoksniams labai svarbus. Vasudeva pakviet¢ savo §eimos
§ventik! bei mokytus brƒhma†us, ir K‚‰†ai bei Balarƒmai pagal visus
reikalavimus buvo atliktos §ventosios virvel¢s suteikimo apeigos. Apeig¤
metu Vasudeva gausiai apdovanojo brƒhma†us papuo§alais ir karv¢mis,
i§puo§tomis §ilkais bei auksu. Vasudeva jau anks#iau, K‚‰†ai ir Balarƒmai
tik gimus, nor¢jo dovanoti brƒhma†ams karves, ta#iau jis buvo u¨dary-
tas Ka„sos kal¢jime ir gal¢jo tai padaryti tik mintyse. Mirus Ka„sai, jis
i§ tikr¤j¤ paaukojo brƒhma†ams karves. Taigi Balarƒmai ir K‚‰†ai buvo
atliktos §ventosios virvel¢s suteikimo apeigos, kaip to reikalauja Vedos, ir
Jie prad¢jo kartoti GƒyatrŒ mantr!. ·i mantra pasakoma mokiniams §ven-
tosios virvel¢s suteikimo apeigoms pasibaigus. Balarƒma ir K‚‰†a atliko
visas su §ios mantros kartojimu susijusias pareigas. Kiekvienas, kartojan-
tis §i! mantr!, privalo tvirtai laikytis tam tikr¤ princip¤ ir £¨ad¤. Nors ir
Balarƒma, ir K‚‰†a yra transcendentin¢s asmenyb¢s, Jie grie¨tai laik¢si
reguliatyvi¤j¤ princip¤. Juos abu £§ventino §eimos §ventikas Gargƒcƒrya,
da¨nai vadinamas Gargamuniu, Yadu gimin¢s ƒcƒrya. Pagal Ved¤ kult"ros
tradicijas, kiekviena garbinga §eima turi ƒcƒry!, arba dvasin£ mokyto-
j!. ¸mogaus negalima laikyti kult"ringu, jeigu jis negavo ƒcƒryos £§ven-
tinimo ir nesimok¢ pas j£. Tod¢l pasakyta, kad tas, kuris pra§o ƒcƒryos,
kad j£ £§ventint¤, i§ties turi tobulas ¨inias. Vie§pats K‚‰†a ir Balarƒma
yra Auk§#iausiasis Dievo Asmuo Ä viso i§silavinimo ir pa¨inimo Vie§-
pats. Dvasinio mokytojo, ƒcƒryos, jiems visai nereik¢jo, ta#iau jie kreip¢-
si £ dvasin£ mokytoj!, suteikiant£ dvasines ¨inias, kad parodyt¤ pavyzd£
paprastiems ¨mon¢ms.

Mokinys, gav¡s GƒyatrŒ mantros £§ventinim!, paprastai kur£ laik! gyvena
ne su t¢vais, o ƒcƒryos namuose ir mokosi dvasinio gyvenimo. Tuo laiko-
tarpiu jam tenka b"ti papras#iausiu dvasinio mokytojo tarnu. Globojamas
ƒcƒryos, brahmacƒris privalo laikytis daugyb¢s taisykli¤ bei nurodym¤.
Mokydamiesi pas SƒndŒpan£ Mun£ jo namuose §iaur¢s Indijoje, Vie§pats
K‚‰†a ir Balarƒma vis¤ §i¤ taisykli¤ grie¨tai laik¢si. ·ventra§#iai nurodo,
kad dvasin£ mokytoj! reikia gerbti ir elgtis su juo kaip su Auk§#iausiuoju
Dievo Asmeniu. Ir K‚‰†a, ir Balarƒma labai tvirtai laik¢si §i¤ nurody-
m¤ bei brahmacaryos nuostat¤, ir J¤ dvasinis mokytojas, kuris perteik¢
Jiems Ved¤ ¨inias, buvo labai patenkintas. D¨iaugdamasis savo mokiniais,
SƒndŒpanis Munis atskleid¢ Jiems visas Ved¤ i§minties subtilybes ir paai§-
kino kitus papildomus §ventra§#ius Ä Upani‰adas. Kadangi K‚‰†a ir Bala-
rƒma buvo k‰atriyai, Jie mok¢si ir speciali¤ karybos, politikos bei etikos
moksl¤. Politikos men! sudaro §e§ios ¨ini¤ sritys: kaip sudaryti taik!, kaip
kautis, kaip nuraminti, kaip skaldyti bei valdyti, kaip suteikti prieglobst£
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ir kt. Visi §ie dalykai buvo i§samiai i§d¢styti ir i§ai§kinti K‚‰†ai bei
Balarƒmai.

Up¢s gauna vanden£ i§ vandenyno. Debesys irgi atsiranda i§ vandeny-
no, kurio vanduo garuoja, lietumi krinta ant ¨em¢s, o po to up¢mis v¢l
gr£¨ta £ vandenyn!. Taip ir K‚‰†os bei Balarƒmos, Auk§#iausiojo Dievo
Asmens, atveju Ä Jie yra vis¤ ¨ini¤ §altinis, ta#iau Juodu, atlikdami papras-
t¤ berniuk¤ vaidmen£, rod¢ pavyzd£, kaip semtis ¨ini¤ i§ teisingo §altinio.
Tod¢l Jie ir sutiko, kad ¨inias Jiems suteikt¤ dvasinis mokytojas. K‚‰†a ir
Balarƒma perprato visus menus bei mokslus, i§gird¡ apie tai i§ mokytojo
tik vien! kart!. Per §e§iasde§imt keturias dienas ir §e§iasde§imt keturias
naktis Jie i§moko visus menus bei mokslus, kuri¤ reikia ¨mon¢ms. Dien!
mokytojas d¢stydavo Jiems nauj! dalyk!, o sutemus Jie jau b"davo tikri
tos mokslo srities ¨inovai.

Pirmiausia Jie i§moko dainuoti, kurti dainas ir pa¨inti £vairias melo-
dijas. Besimokydami Jie su¨inojo, kur kokius kir#ius ir metrus taikyti,
i§moko dainuoti pagal £vairias melodijas bei ritmus bei pritarti dainai £vai-
riais b"gnais. Jie i§moko §okti pagal £vairius ritmus, melodijas ir dainas;
i§moko ra§yti dramas ir pie§ti Ä pradedant paprastu kaimo stiliumi ir bai-
giant tobulais paveikslais. Be to, Jie i§moko ¨ym¢ti veid! tilaka ir pie§ti
ta§kus ant kaktos bei skruost¤. Dar Jie i§moko pie§ti ant grind¤ skysta
ry¨i¤ bei milt¤ pasta Ä tokie paveikslai labai da¨nai pie§iami per £vai-
rias palankias apeigas tiek namuose, tiek §ventykloje. Jie i§moko £rengti
i§ g¢li¤ viet! poilsiui ir spalvingais pie§iniais puo§ti audinius bei lapus.
Dar jie i§moko inkrustacijos brangiaisiais akmenimis meno. Jie su¨ino-
jo ir kaip skambinama vandens !so#iais. Jeigu £ !so#ius pripilame skir-
ting! kiek£ vandens, u¨gauti jie skamba skirtingai, ir, bedau¨ant kelet!
toki¤ !so#i¤, galima i§gauti melodij!. Jie dar i§moko, kaip ta§kytis van-
deniu su draugais up¢se ir e¨eruose. Jie i§moko puo§ybos g¢l¢mis meno.
Vasar! £vairiose V‚ndƒvanos §ventyklose dar ir dabar galima pamatyti,
kaip tai daroma. Puo§ybos g¢l¢mis menas vadinasi phulla-bƒˆi. Pakyla,
sostas, sienos ir lubos Ä viskas i§dabinama g¢l¢mis, o viduryje £rengiamas
nedidelis kvapus g¢li¤ fontanas. Gausyb¢ g¢li¤, jomis puo§iant patalpas,
atgaivina vasaros kar§#i¤ i§sekintus ¨mones.

K‚‰†a ir Balarƒma i§moko £vairiai susi§ukuoti plaukus ir d¢v¢ti §alm!.
Dar Jie i§moko £rengti teatro scen!, puo§ti aktorius £vairiais audiniais
bei g¢l¢mis, u¨ki§ti g¢les u¨ aus¤, §lakstyti sandalmed¨io past! su vande-
niu, kad aplink viskas kvep¢t¤. Jie pa¨ino ir magijos men!. Magijoje yra
bahu-r"pŒ menas, kur£ i§manydamas ¨mogus gali apsirengti taip, kad net
draugas jo nebepa¨ins. Be to, K‚‰†a ir Balarƒma i§moko paruo§ti £vai-
rioms progoms g¢rimus, su¨inojo, koki¤ esama sirup¤, j¤ skoni¤ ir apie
svaiginant£ j¤ veikim!. Jie i§moko si"ti ir siuvin¢ti, valdyti l¢les Ä §okdin-
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ti timp#iojant jas u¨ si"l¤. I§moko jie ir derinti styginius instrumentus Ä
vŒ†!, sitar!, esaraj! ir tanb"r!, i§gauti i§ j¤ melodingus garsus. Be to, Jie
i§moko sudarin¢ti ir spr¡sti galvos"kius. Jie i§moko knyg¤ skaitymo meno,
kuris netgi negudriam ¨mogui padeda greitai i§mokti ab¢c¢l¡ bei skaityti
ra§t!. Jie i§moko repetuoti ir vaidinti pjeses. Dar Jie i§moko kry¨ia¨od¨i¤
sprendimo meno, kaip u¨pildyti tu§#ius tarpus ir sudaryti i§tisus ¨od¨ius.

Be to, Jie i§moko ra§yti ir skaityti piktografinius ra§menis. Kai kuriose
pasaulio §alyse §ie ra§menys vartojami iki §iol. Pasakojimai pagal §£ ra§t!
perteikiami paveiksliukais. Pavyzd¨iui, norint pavaizduoti namo gr£¨tan-
t£ ¨mog¤, pie§iamas ¨mogus ir namas. K‚‰†a ir Balarƒma dar i§moko
architekt"ros meno Ä statyti gyvenamuosius pastatus. Jie su¨inojo, kaip
i§ spindesio bei spalvos atskirti brangiuosius akmenis, kaip aptaisyti juos
auksu bei sidabru. Jie i§moko tirti ¨em¡ ir atrasti mineralus. ¸em¢s pavir-
§iaus tyrin¢jimas dabar labai siaura mokslo sritis, ta#iau anuomet joje
nusiman¢ netgi paprasti ¨mon¢s. K‚‰†a ir Balarƒma i§moko pa¨inti ¨oles
bei augalus ir i§ j¤ i§skirti gydom!sias med¨iagas. Tirdami £vairias augal¤
bei med¨i¤ r"§is, Jie su¨inojo, kaip jas sukry¨minti ir sukurti £vairi¤
vaisi¤. Jie su¨inojo, kaip mokomi avinukai ir gaid¨iai, o paskui pramogai
sukir§inami kovai, kaip i§mokyti pap"gas kalb¢ti ir atsakin¢ti £ ¨moni¤
klausimus.

Jie i§moko taikomosios psichologijos Ä veikti kito ¨mogaus s!mon¡ ir
priversti j£ paklusti savo valiai. Kartais tai vadinama hipnoze. Jie i§moko
plauti plaukus, da¨yti juos £vairiomis spalvomis, £vairi¤ plauk¤ sukimo
b"d¤. Jie i§moko pasakyti, kas para§yta knygoje, jos nematydami, bei
pasakyti, k! ¨mogus gniau¨ia kum§tyje. Kartais t! men! pam¢gd¨ioja
vaikai, nors ir ne labai vykusiai. Gniau¨damas ka¨k! kum§tyje, vienas i§
vaik¤ klausia kito: ÀAr gali atsp¢ti, k! turiu?$, o tas bando sp¢ti, nors
tikrai atsakyti negali. Ta#iau yra toks menas, kuris ¨mogui padeda tiksliai
atsp¢ti, kas laikoma kum§tyje.

K‚‰†a ir Balarƒma i§moko suprasti £vairi¤ §ali¤ kalbas ir jomis kalb¢-
ti. Jie i§moko ne tik ¨moni¤ kalb¤ Ä K‚‰†a gal¢jo susikalb¢ti netgi su
gyvuliais bei pauk§#iais. Tai patvirtina vai‰†av¤ knygos, kurias sudar¢ §e§i
Gosvƒmiai. Jie dar i§moko i§ g¢li¤ daryti ve¨imus bei orlaivius. ÀRƒmƒya-
†oje$ sakoma, jog Rƒmacandra, nugal¢j¡s Rƒva†!, i§ La…kos £ Bhƒrata-
var‰! nuskrido g¢li¤ orlaiviu, kuris vadinosi pu‰pa-ratha. Dar K‚‰†a
i§moko prana§auti pagal £vairius ¨enklus. Knygoje, kuri vadinasi ÀKhanƒr-
vacana$, apra§yti £vair"s prana§ingi ¨enklai. Sutikti i§¢jus i§ nam¤ ¨mog¤,
ne§ant£ piln! kibir! vandens, Ä labai geras ¨enklas. Jei sutinkame ¨mog¤,
kuris ne§a tu§#i! kibir!, Ä tai negeras ¨enklas. Geras ¨enklas, kai §alia
mel¨iamos karv¢s yra ver§iukas. Supratus §iuos ¨enklus, galima nusp¢ti
ateit£, ir K‚‰†a i§moko §io meno. K‚‰†a susipa¨ino ir su mƒt‚kos sudary-
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mo paslaptimis. Mƒt‚kƒ Ä tai kry¨ia¨od¨io dalis, kurios eilut¢je yra trys
raid¢s. Trij¤ eilu#i¤ suma visomis kryptimis lygi devyniems. B"na £vairi¤
r"§i¤ ir paskirties mƒt‚k¤.

K‚‰†a i§moko brangakmeni¤, pavyzd¨iui, deimant¤, gludinimo meno,
i§moko klausin¢ti ir atsakin¢ti #ia pat sukurtomis eil¢mis. Jis i§siai§-
kino med¨iag¤ s!veikos bei kitimo moksl!. Jis i§moko meno suprasti
kito ¨mogaus psichik! ir j! gydyti, taip pat patenkinti tro§kimus. Paten-
kinti tro§kimus labai sunku, bet jeigu ¨mogus neprotingai geid¨ia to,
kas nepasiekiama, §£ jo geism! galima numaldyti, o tai padaryti yra
menas. I§manant §£ men!, galima tramdyti lytinius impulsus, o jie kyla
net brahmacƒriui. &vald¨ius §£ men!, prie§! galima paversti draugu arba
tiesiogin£ fizinio elemento poveik£ nukreipti kitur.

Vie§pats K‚‰†a ir Balarƒma Ä viso ¨inojimo §altinis, parod¢, kad tobu-
lai i§mano visus min¢tuosius menus bei mokslus. Po to Jie pasisi"l¢
patarnauti Savo mokytojui Ä padaryti visk!, ko jis panor¢t¤. Tokia moki-
nio dovana mokytojui arba dvasiniam mokytojui vadinama guru-dak‰i†a.
Labai svarbu, kad mokinys atsid¢kot¤ savo mokytojui u¨ suteiktas ¨inias Ä
tiek u¨ materialias, tiek u¨ dvasines. Kai K‚‰†a ir Balarƒma pasisi"l¢
patarnauti Savo mokytojui SƒndŒpaniui Muniui, §is nutar¢, kad b"t¤ gerai
papra§ius ko nors nepaprasto, ko paprastas mokinys nepadaryt¤. Apie tai
jis pasitar¢ su ¨mona. Ir jis, ir jo ¨mona jau pasteb¢jo nepaprastus K‚‰†os
ir Balarƒmos sugeb¢jimus ir suprato, kad §ie berniukai Ä tai Auk§#iausiasis
Dievo Asmuo. Jie nutar¢ papra§yti surasti jiems s"n¤, kuris paskendo
vandenyne §alia Prabhƒsa-k‰etros.

Su¨inoj¡ i§ mokytojo apie mirus£ s"n¤, K‚‰†a ir Balarƒma s¢do £ Savo
ve¨im! ir nukeliavo prie vandenyno. Pasiek¡ krant!, Jie liep¢ vande-
nyn! valdan#iam dievui atiduoti J¤ mokytojo s"n¤. Vandenyno dievas
nedelsdamas i§niro ir su did¨iu nuolankumu bei pagarba nusilenk¢
Vie§pa#iui.

Vie§pats tar¢: ÀPrie§ kur£ laik! tu paskandinai M"s¤ mokytojo s"n¤.
A§ £sakau j£ gr!¨inti.$

Vandenyno dievas atsak¢: ÀNe a§ pasi¢miau berniuk!. J£ pagrob¢ demo-
nas Pa'cajana. ·is piktas demonas paprastai slepiasi vandens gelm¢se
kriaukl¢s pavidalu. Ko gero, J"s¤ mokytojo s"nus §io demono pilve.$

Tai i§gird¡s, K‚‰†a n¢r¢ £ vandens gelmes, surado demon! Pa'caja-
n! ir tuoj pat u¨mu§¢. Ta#iau demono pilve Savo mokytojo s"naus Jis
nerado, tad, pasi¢m¡s negyvo demono k"n! Ä kriaukl¡, gr£¨o prie Savo
ve¨imo, kuris stov¢jo ant vandenyno kranto, netoli Prabhƒsa-k‰etros. I§
ten Jis patrauk¢ £ SamyamanŒ Ä mirties dievo Yamarƒjos buvein¡. Vyres-
niojo brolio Balarƒmos, kuris dar vadinamas Halƒyudha, lydimas K‚‰†a
atvyko £ SamyamanŒ ir ¢m¢ p"sti kriaukl¡.
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I§gird¡s kriaukl¢s gars!, pasirod¢ Yamarƒja. Jis sutiko (rŒ K‚‰†!, reik§-
damas Jam visokeriop! pagarb!. Yamarƒja suprato, kas yra K‚‰†a ir
Balarƒma, tad tuoj pat nuolankiai pasisi"l¢ kuo nors pasitarnauti Vie§-
pa#iui. K‚‰†a apsirei§k¢ ¨em¢je paprastu ¨mogumi, bet i§ tikr¤j¤ K‚‰†a
ir Balarƒma yra Supersiela, gyvenanti vis¤ gyv¤ b"tybi¤ §irdyse. K‚‰†a
ir Balarƒma Ä tai Patsai Vi‰†u, ir Jie tik ¨aid¢ paprastus berniukus. Kai
Yamarƒja pasi"l¢ Vie§pa#iui savo paslaugas, (rŒ K‚‰†a papra§¢ gr!¨inti
mokytojo s"n¤, kuris papuol¢ pas Yamarƒj! d¢l savo ankstesni¤ darb¤.
ÀJeigu tu pripa¨£sti Mano visagalyb¡, Ä tar¢ K‚‰†a, Ä privalai tuoj pat tai
padaryti.$

Yamarƒja atidav¢ berniuk! Auk§#iausiajam Dievo Asmeniui, o K‚‰†a ir
Balarƒma nuve¨¢ j£ t¢vui. Broliai paklaus¢, ar J¤ mokytojas nenor¢t¤ dar
ko nors papra§yti, ta#iau tasai atsak¢: ÀBrang"s vaikai, J"s ir taip daug
padar¢te man. Daugiau man nieko nereikia. Ko dar geist¤ ¨mogus, turintis
tokius mokinius? Brang"s berniukai, dabar galite gr£¨ti namo. ·lovingus
J"s¤ ¨ygius am¨inai min¢s visas pasaulis. Jums nereikia joki¤ palaimini-
m¤, ir vis d¢lto Jus palaiminti Ä mano pareiga. Tad laiminu Jus Ä te kiek-
vienas J"s¤ i§tartas ¨odis am¨inai gyvens, kaip ir Ved¤ nurodymai. J"s¤
pamokymai bus §lovinami ne tik §ioje visatoje ir §i! epoch!, bet visur
ir per am¨i¤ am¨ius, nes jie bus vis aktualesni ir svarbesni.$ K‚‰†os ir
Balarƒmos mokytojo palaiminta Vie§paties K‚‰†os ÀBhagavad-gŒtƒ$ kas-
dien tampa vis svarbesn¢ ir vis labiau gars¢ja ne tik §ioje visatoje, bet ir
visose kitose visatose bei j¤ planetose.

Savo mokytojo nurodymu K‚‰†a ir Balarƒma tuoj pat patrauk¢ namo.
J¤ ve¨imas l¢k¢ tarsi v¢jas ir griaud¢jo lyg debesis. Mathuros gyventojai,
ilgokai nereg¢j¡ K‚‰†os ir Balarƒmos, labai apsid¨iaug¢ v¢l Juos pamat¡.
Jie pasijuto tokie laimingi, kaip ¨mogus, v¢l rad¡s tai, k! seniai buvo
prarad¡s.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti keturiasde§imt ketvirt!j£
ÀK‚‰†os# skyri¤, pavadint! ÀK‚‰†a gr!¨ina Savo mokytojui s"n¤#.
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KETURIASDE·IMT PENKTAS SKYRIUS

Uddhava aplanko V‚ndƒvan!

Nanda Mahƒrƒja sugr£¨o £ V‚ndƒvan! be K‚‰†os ir Balarƒmos. J£ lyd¢jo
tik piemenukai ir piemenys. Gopes, motin! Ya"od!, #rŒmatŒ Rƒdhƒrƒ†Œ ir
visus V‚ndƒvanos gyventojus tai, ¨inoma, labai nuli$dino. Daugelis bhakt¤
band¢ ai§kintis, kod¢l K‚‰†a i§vyko i§ V‚ndƒvanos, nes, i§min%i¤ nuomo-
ne, K‚‰†a, pirmapradis Auk§%iausiasis Dievo Asmuo, niekada nepalie-
ka V‚ndƒvanos. Jis visada V‚ndƒvanoje. I§manantys bhaktai teigia, kad
K‚‰†a i§ V‚ndƒvanos niekur nepasitrauk¢, o, kaip ir ¨ad¢jo, gr£¨o kartu
su Nanda Mahƒrƒja.

Kai Akr$ra ve¨¢ K‚‰†! £ Mathur!, ir gop¢s u¨tv¢r¢ ve¨imui keli!,
K‚‰†a joms pa¨ad¢jo, kad sugr£§, kai tik pabaigs Savo reikalus. Jis pap-
ra§¢ j¤ neli$d¢ti ir §itaip jas nuramino. Ta%iau kai su Nanda Mahƒrƒja Jis
negr£¨o, gal¢tume pamanyti, kad Jis arba jas apgavo, arba netes¢jo Savo
pa¨ado. I§manantys bhaktai vis d¢lto nutar¢, kad K‚‰†a n¢ra nei apga-
vikas, nei ¨od¨io lau¨ytojas. K‚‰†a gr£¨o kartu su Nanda Mahƒrƒja Savo
pirmaprad¨iu pavidalu ir gyveno su gop¢mis bei motina Ya"oda Savo
bhavos ekspansija. Mathuroje gi K‚‰†a ir Balarƒma gyveno ne pirmapra-
d¨iu pavidalu, o kaip Vƒsudevos ir Sa…kar‰a†os ekspansijos. Tikrieji
K‚‰†a ir Balarƒma egzistavo V‚ndƒvanoje Savo bhavos aprai§ka, o Mathu-
roje Jie apsirei§k¢ prabhavos ir vaibhavos ekspansijomis. Taip mano i§ma-
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nantys, dvasios tobulumo pasiek¡ K‚‰†os bhaktai. Kai Nanda Mahƒrƒja
ruo§¢si gr£¨ti £ V‚ndƒvan!, jis kalb¢jo su K‚‰†a ir Balarƒma, kaipgi Jie
gyvens i§siskyr¡ su Nanda. Ir vis d¢lto visi nutar¢ gyventi atskirai.

Vasudeva ir DevakŒ buvo tikrieji K‚‰†os ir Balarƒmos t¢vai ir dabar, kai
¨uvo Ka„sa, nor¢jo, kad K‚‰†a ir Balarƒma pavie§¢t¤ pas juos. Kol Ka„sa
buvo gyvas, K‚‰†a ir Balarƒma gyveno V‚ndƒvanoje ir Juos augino Nanda
Mahƒrƒja. Dabar, suprantama, K‚‰†os ir Balarƒmos t¢vas bei motina
nor¢jo, kad Jie pasilikt¤ pas juos, ir vis¤ pirma tod¢l, kad jie gal¢t¤ atlikti
apvalom!sias §ventosios virvel¢s £teikimo apeigas. Be to, jie nor¢jo duoti
Jiems ger! i§silavinim!, nes tai yra t¢v¤ pareiga. Svarbus dalykas buvo ir
tas, kad Ka„sos draugai i§ kit¤ §alies sri%i¤ ruo§¢si u¨pulti miest!. Tai
buvo viena i§ prie¨as%i¤, kod¢l taip reik¢jo, kad K‚‰†a pasilikt¤. Jis neno-
r¢jo, kad V‚ndƒvanos ramyb¡ drumst¤ jos prie§ai Ä Dantavakra ir Jarƒ-
sandha. Gr£¨us K‚‰†ai £ V‚ndƒvan!, prie§ai pult¤ ne tik Mathur!, bet ir
V‚ndƒvan!, sukeldami pavoj¤ jos taikiems gyventojams. Tod¢l K‚‰†a ir
nusprend¢ pasilikti Mathuroje, o Nanda Mahƒrƒja sugr£¨o £ V‚ndƒvan!.
Nors V‚ndƒvanos gyventojai labai ilg¢josi K‚‰†os, ta%iau Jis visada buvo
su jais per Savo lŒlas, arba ¨aidimus, ir tai sukeldavo jiems d¨iaugsm!.

K‚‰†ai i§vykus i§ V‚ndƒvanos £ Mathur!, visi V‚ndƒvanos gyventojai, o
ypa% motina Ya"odƒ, Nanda Mahƒrƒja, #rŒmatŒ Rƒdhƒrƒ†Œ, gop¢s ir pie-
menukai, kad ir k! daryt¤, galvojo apie K‚‰†!. À·tai taip K‚‰†a ¨aid¢.
Taip Jis grojo fleita. Jis su mumis juokavo ir gl¢bes%iavo mus.& Tai vadi-
nasi lŒlƒ-smara†a. Didieji bhaktai si$lo taip bendrauti su K‚‰†a. Netgi
Vie§pats Caitanya, kai gyveno Purio mieste, lŒlƒ-smara†os b$du bendra-
vo su K‚‰†a. ¸mogus, pasiek¡s tobulos atsidavimo tarnyst¢s lyg£, patyr¡s
auk§%iausi! ekstaz¡, visada gali b$ti su K‚‰†a, prisimindamas Jo ¨aidimus.
#rŒla Vi"vanƒtha Cakravartis —hƒkura padovanojo mums transcendentin¡
knyg! Ä ÀK‚‰†a-bhƒvanƒm‚t!&, kurioje apra§o K‚‰†os ¨aidimus. Skaity-
dami tokias knygas, bhaktai gali nuolat skend¢ti mintyse apie K‚‰†!. Bet
kokia knyga apie k‚‰†a-lŒl!, kad ir §i, kuri! j$s skaitote dabar, arba m$s¤
ÀVie§paties Caitanyos mokymas& Ä tikra paguoda bhaktams, kurie ken%ia
i§siskyrimo su K‚‰†a ilges£.

K‚‰†os ir Balarƒmos negr£¨im! £ V‚ndƒvan! gal¢tume paai§kinti §itaip:
pa¨ado sugr£¨ti £ V‚ndƒvan! K‚‰†a ir Balarƒma nesulau¨¢. Jie buvo
V‚ndƒvanoje, ta%iau prival¢jo b$ti ir Mathuroje.

Tuo tarpu pasimatyti su K‚‰†a i§ Dvƒrakos atvyko K‚‰†os pusbrolis
Uddhava. Jis buvo Vasudevos brolio s$nus, galima sakyti, K‚‰†os bend-
raam¨is ir savo i§vaizda beveik nesiskyr¢ nuo Jo. Gr£¨¡s i§ mokytojo nam¤
ir i§vyd¡s brangiausi! Savo draug! Uddhav!, K‚‰†a labai apsid¨iaug¢. Jis
ketino si¤sti j£ £ V‚ndƒvan!, kad §is perduot¤ gyventojams ¨ini!, tur¢jusi!
numaldyti i§siskyrimo kan%ias.
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ÀBhagavad-gŒtoje& pasakyta: ye yathƒ mƒ„ prapadyante Ä K‚‰†a
atsiliepia £ gyvosios b$tyb¢s meil¡. Ir kuo i§tikimiau bhaktas Jam tarnau-
ja, tuo labiau Jis atsiliepia. I§siskyrusios su K‚‰†a, gop¢s m!st¢ apie J£
i§tis! par!. K‚‰†a irgi nuolat galvodavo apie gopes, motin! Ya"od!, Nand!
Mahƒrƒj! ir V‚ndƒvanos gyventojus. Nors, atrodyt¤, K‚‰†a buvo toli nuo
j¤, Jis juto transcendentin£ li$des£ ir nor¢jo tuojau pat nusi¤sti pas juos
Uddhav! su paguodos ¨inia.

Uddhava apib$dinamas kaip tobuliausias V‚‰†i gimin¢s atstovas, beveik
lygus K‚‰†ai. Jis buvo geras K‚‰†os draugas. Mokydamasis pas B‚has-
pat£ Ä dangaus planet¤ mokytoj! bei §ventik!, jis tapo labai sumanus ir
pasi¨ym¢jo giliu protu bei greitais sprendimais. K‚‰†a, kuris labai myl¢jo
Uddhav!, siunt¢ j£ £ V‚ndƒvan!, kad i§ jos gyventoj¤ §is pasimokyt¤, kaip
atlikti tobul! ekstatin¡ atsidavimo tarnyst¡. Net jeigu ¨mogus, £gij¡s ger!
material¤ i§silavinim!, ir buvo paties B‚haspa%io mokinys, visgi jam vert¢jo
pasimokyti i§ gopi¤ bei V‚ndƒvanos gyventoj¤, kaip beatodairi§kai myl¢ti
K‚‰†!. Si¤sdamas Uddhav! £ V‚ndƒvan! su ¨inia, kuri tur¢jo nuraminti
jos gyventojus, K‚‰†a suteik¢ jam ypating! malon¡.

Vienas i§ Vie§paties K‚‰†os vard¤ yra Hari Ä Àtasai, kuris pa§alina
visas atsidavusi¤ siel¤ kan%ias.& Vie§pats Caitanya pa¨ymi, kad niekas
niekada nesugeb¢s taip tobulai garbinti Vie§paties, kaip J£ garbino gop¢s.
Gopi¤ sielvartas labai jaudino K‚‰†!, ir Jis kreip¢si £ Uddhav!, manda-
giai pra§ydamas j£ nuvykti £ V‚ndƒvan!. Laikydamas delnuose Uddhavos
rank!, Jis kalb¢jo: ÀBrangusis, gerasis drauge Uddhava, va¨iuok £ V‚ndƒ-
van! ir pasistenk nuraminti Mano t¢v! Nand! Mahƒrƒj!, motin! Ya"odƒ-
devŒ ir gopes, kuriuos tarsi baisi liga grau¨ia §irdg¢la. Va¨iuok ir perduok
jiems Mano ¨ini!. Tikiuosi taip nors §iek tiek palengvinti j¤ kan%ias. Gop¢s
visada skendi mintyse apie Mane. Jos paaukojo Man savo k$n!, tro§kimus,
gyvenim! bei siel!. Man r$pi ne tik gop¢s, bet ir kiekvienas, kuris d¢l
Man¡s paaukojo visuomen¡, draugyst¡, meil¡ ir savo patogumus. Mano
pareiga Ä ginti §iuos tobulus bhaktus. Gop¢s Man pa%ios brangiausios. Jos
visada galvoja apie Mane ir i§siskyrusios su Manimi i§ sielvarto vos ne
mirtimi vaduojasi. Jos gyvena viena mintimi, kad A§ netrukus sugr£§iu.&

Vie§pa%iui K‚‰†ai papra§ius, Uddhava nedelsdamas s¢do £ ve¨im! ir
i§vyko £ Gokul!. V‚ndƒvan! jis pasiek¢ besileid¨iant saulei, kai i§ ganykl¤
namo gr£¨o karv¢s. Uddhava ir jo ve¨imas pakliuvo £ dulki¤ debes£, kur£
suk¢l¢ karvi¤ kanopos. Jis steb¢jo, kaip jau%iai gainiojasi karves, trok§-
dami numal§inti savo lytin£ potrauk£, o karv¢s pritvinkusiais te§menimis
b¢ga i§ paskos savo ver§eliams, nor¢damos juos pamaitinti. Visa V‚ndƒ-
vanos ¨em¢, kiek u¨mat¢ Uddhavos akys, baltavo nuo karvi¤ ir ver§eli¤.
Karv¢s laig¢ po vis! Gokul!, ir jis gird¢jo, kaip jas mel¨¢. Visi V‚ndƒva-
nos namai buvo i§puo§ti, buvo pasiruo§ta garbinti saul¢s bei ugnies dievus,
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sutikti sve%ius, karves, brƒhma†us ir pusdievius. Prie nam¤ r$ko smilka-
lai, deg¢ ugnis. Visa V‚ndƒvana skendo nuostabiuose g¢lynuose, kuriuo-
se d$zg¢ bit¢s ir %iulb¢jo pauk§%iai. E¨erai ¨yd¢jo lotoso ¨iedais, ir juose
plaukiojo antys bei gulb¢s.

Uddhava £¨eng¢ £ Nandos Mahƒrƒjos namus, kur j£ sutiko kaip Vƒsude-
vos pasiuntin£. Nanda Mahƒrƒja pasi$l¢ jam atsis¢sti ir pats pris¢do §alia,
nor¢damas i§klausin¢ti apie K‚‰†!, Balarƒm! ir kitus Mathuroje gyve-
nan%ius §eimos narius. Jis ¨inojo, kad Uddhava Ä labai artimas K‚‰†os
draugas, tad tik¢josi j£ atne§us ger¤ ¨ini¤. ÀBrangusis Uddhava, Ä prabilo
Nanda Mahƒrƒja, Ä kaip gyvena mano draugas Vasudeva? Jis jau i§va-
duotas i§ Ka„sos kal¢jimo ir gyvena su savo draugais bei vaikais K‚‰†a
ir Balarƒma. Turb$t jis labai laimingas? Papasakok, k! jis veikia. Mes,
kaip ir j$s, labai d¨iaugiam¢s, kad tas didysis nusid¢j¢lis demonas Ka„sa
pagaliau nebegyvas. Jis visada grie¨¢ dant£ ir ant Yadu §eimos, ir ant savo
draug¤ bei giminai%i¤. Dabar jis gavo gal! u¨ savo nuod¢mes ir kartu su
broliais i§sidangino i§ §io pasaulio.

Pasakyk, ar K‚‰†a dar prisimena V‚ndƒvanoje pasilikusius Savo t¢vus,
draugus ir palydovus? Ar Jam malonu prisiminti Savo karves, gopes,
Govardhanos kalv! ir ganyklas V‚ndƒvanoje? O gal Jis visk! pamir§o? Ar
sugr£§ Jis pas draugus ir gimines, ar mes v¢l reg¢sime nuostab¤ Jo veid!
su dailia nosim ir gra¨iomis tarsi lotosas akimis? Mes atmename, kaip Jis
i§gelb¢jo mus nuo mi§ko gaisro, nuo did¨iulio slibino Kƒliyos, kuris t$nojo
Yamunos up¢je, kaip apgyn¢ nuo daugyb¢s kit¤ demon¤, ir vis galvoja-
me, kiek daug mes Jam skolingi u¨ tai, kad apsaugojo mus nuo £vairiausi¤
pavoj¤. Brangusis Uddhava, kai pagalvojame apie nuostab¤ K‚‰†os veid!,
Jo akis ir £vairius ¨aidimus %ia, V‚ndƒvanoje, jaudulys pakerta rankas ir
kojas. Mes tem!stome apie K‚‰†! Ä Jo §ypsen! ir ¨vilgsn£. Eidami prie
Yamunos arba V‚ndƒvanos e¨er¤, pro Govardhanos kalv! ar £ ganyklas,
iki §iol dar regime K‚‰†os p¢d¤ ¨ymes. Mes prisimename, kaip Jis ten
¨aid¢ ir leido laik!. I§kilus prie§ m$s¤ akis Jo paveikslui, mes tuoj pat
pask¡stame mintyse apie J£.

Mums dingtel¢jo mintis, ar K‚‰†a ir Balarƒma, ko gero, nebus svar-
biausieji dangaus pusdieviai, apsirei§k¡ mums paprastais berniukais, kad
¨em¢je atlikt¤ tai, kas Jiems skirta? Taip i§prana§avo Gargamunis, suda-
r¡s K‚‰†os horoskop!. Jeigu K‚‰†a neb$t¤ didi asmenyb¢, ar gal¢t¤ Jis
u¨mu§ti Ka„s!, kuris buvo galingas tarsi de§imt t$kstan%i¤ drambli¤?
Be Ka„sos ten buvo ir stipr$s imtynininkai, be to, mil¨inas dramblys
KuvalayƒpŒˆa. Ir visus tuos ¨v¢ris ir demonus K‚‰†a sudorojo taip leng-
vai tarsi li$tas menkus ¨v¢relius. Argi ne stebuklas, kad K‚‰†a viena
ranka pak¢l¢ did¨iul£ sunk¤ lank!, suri§t! i§ trij¤ palmi¤, ir akimirksniu j£
sulau¨¢? Argi ne stebuklas, kad net septynias dienas viena ranka Jis laik¢
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pak¢l¡s Govardhanos kalv!? Argi ne stebuklas, kad Jis u¨mu§¢ demonus
Pralambƒsur!, Dhenukƒsur!, Ari‰‡ƒsur!, T‚†ƒvart! ir Bakƒsur!? Jie buvo
tokie galingi, kad prie§ juos dreb¢jo netgi dangaus planet¤ pusdieviai, o
K‚‰†a u¨mu§¢ juos be jokio vargo.&

Bepasakodamas Uddhavai apie nepaprastus K‚‰†os ¨ygius, Nanda
Mahƒrƒja susijaudino ir neteko ¨ado. Motina Ya"odƒ, s¢d¢dama §alia
vyro, tylomis klaus¢si apie K‚‰†os ¨aidimus ir be perstojo verk¢, o i§
jos kr$t¤ tek¢jo pienas. Kai Uddhava pamat¢, kad Nanda Mahƒrƒja
ir Ya"odƒ visi§kai paskendo mintyse apie K‚‰†!, Auk§%iausi!j£ Dievo
Asmen£, ir kai patyr¢ nepaprast! Nandos Mahƒrƒjos ir Ya"odos meil¡
K‚‰†ai, jis pats susijaudino ir tar¢: ÀBrangieji Ya"oda ir Nanda Mahƒrƒ-
ja, j$s esate verti did¨iausios vis¤ pagarbos, nes niekas negal¢t¤ panirti £
toki! transcendentin¡ meditacijos ekstaz¡.&

Uddhava t¡s¢: ÀIr Balarƒma, ir K‚‰†a Ä pirmaprad¢s Dievo Asmenyb¢s,
i§ kuri¤ randasi kosminis pasaulis. Jie svarbiausi i§ vis¤ asmenybi¤. Jie Ä
veikian%ioji §ios materialios k$rinijos prie¨astis. Materiali! gamt! valdo
puru‰os inkarnacijos, o jas savo ruo¨tu valdo K‚‰†a ir Balarƒma. Daliniu
Savo pasirei§kimu Jie prasiskverbia £ kiekvienos gyvosios b$tyb¢s §ird£.
Jie Ä viso ¨inojimo ir visos u¨mar§ties §altinis.& Tai patvirtina ir penkio-
liktasis ÀBhagavad-gŒtos& skyrius: ÀA§ esu vis¤ §irdyse ir A§ esu ¨mogaus
atminties bei u¨mar§ties prie¨astis. A§ Ä pirmasis ÀVedƒntos& sudarytojas
ir tikrasis Ved¤ ¨inovas.& Uddhava t¡s¢: ÀJeigu mirdamas ¨mogus nors
akimirkai gali sutelkti savo tyras mintis £ K‚‰†!, jis vertas palikti mate-
rial¤j£ k$n! ir £gyti savo pirmaprad£ dvasin£ k$n! Ä tarsi patekanti saul¢.
Taip, atsisveikin¡s su gyvenimu, jis tuoj pat patenka £ dvasin¡ karalyst¡,
Vaiku†‡h!.&

Tokia K‚‰†os s!mon¢s veiklos baigtis. Jeigu dabartiniame k$ne, kol
esame sveiki ir kol blaivi m$s¤ galva, mes gyvename K‚‰†os s!mone, kar-
todami §vent!j! Hare K‚‰†a mahƒ-mantr!, mir§tant mums tikrai pavyks
sutelkti mintis £ K‚‰†!. Jeigu tai pavykt¤, m$s¤ gyvenimas b$t¤ s¢kmingas.
Ta%iau jeigu m$s¤ prot! valdys mintys apie karmin¡ veikl!, kurios tikslas Ä
materialus pasitenkinimas, ¨inia, mes ir mirdami galvosime apie §i! veikl!,
tod¢l mums v¢l teks materialus, s!lygotas k$nas ir v¢l b$sim pasmerk-
ti trejopoms materialios b$ties kan%ioms. Tod¢l V‚ndƒvanos gyventojai Ä
Nanda Mahƒrƒja, Ya"odƒ ir gop¢s buvo nuolatos panir¡ £ K‚‰†os s!mon¡.
Jeigu stengsim¢s nors §iek tiek sekti j¤ pavyzd¨iu, m$s¤ gyvenimas tikrai
bus s¢kmingas ir mes £¨engsime £ dvasin¡ karalyst¡, Vaiku†‡h!.

ÀBrang$s motina Ya"oda ir Nanda Mahƒrƒja, Ä t¡s¢ Uddhava, Ä visos
j$s¤ mintys sutelktos £ transcendentin£ Auk§%iausiojo Dievo Asmens,
Nƒrƒya†os, pavidal!, kuris yra beasmenio Brahmano prie¨astis. Brahma-
no §vyt¢jimas t¢ra spinduliai, sklindantys i§ Nƒrƒya†os k$no, ir kadangi
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j$s nuolat £kv¢pti min%i¤ apie K‚‰†! ir Balarƒm!, ar reikia jums dar k!
nors daryti? A§ atne§iau K‚‰†os ¨ini!, kad Jis greitai sugr£§ £ V‚ndƒvan!
ir b$damas §alia paguos jus. K‚‰†a pa¨ad¢jo, kad Jis gr£§ £ V‚ndƒvan!, kai
baigs reikalus Mathuroje. Ir Savo pa¨ad! Jis neabejotinai i§tes¢s. Tod¢l,
o laimingiausi i§ laimingiausi¤, neli$d¢kite, kad K‚‰†os n¢ra greta.

Jis netrukus atvyks, kad pasimatyt¤ su jumis, nors j$s ir taip vis! par!
jau%iate Jo buvim!. I§ tikr¤j¤ Jis yra visur, vis¤ §irdyse, tarsi slypin-
ti medyje ugnis. Kadangi K‚‰†a Ä Supersiela, Jis neturi nei prie§¤, nei
draug¤, neturi nei Sau lygi¤, nei ma¨esni¤ ar didesni¤ u¨ Save. Jis neturi
nei t¢vo, nei motinos, nei broli¤, nei giminai%i¤. Jam nereikia visuomen¢s,
draugyst¢s ar meil¢s. Jis neturi materialaus k$no ir Jis negimsta tarsi pap-
rastas ¨mogus. Jis negimsta tarp auk§tesni¤ ar ¨emesni¤ gyvyb¢s r$§i¤,
kaip kad paprastos gyvosios esyb¢s, kurias priver%ia gimti j¤ ankstesni
poelgiai. Jis apsirei§kia per vidin¡ Savo energij! tenor¢damas apginti Savo
bhaktus. Jo neveikia materialiosios gamtos gu†os, ta%iau kai Jis apsirei§-
kia materialiame pasaulyje, atrodo, tarsi Jis elgt¤si kaip paprasta gyvoji
b$tyb¢, kuri! veikia gamtos gu†¤ kerai. O i§ tikro Jis tvarko §i! materia-
li!j! k$rinij!, ir materialios gamtos gu†os Jo neveikia. Jis sukuria, palai-
ko ir sunaikina vis! kosmin£ pasaul£. Galvodami, jog K‚‰†a ir Balarƒma
yra paprasti ¨mon¢s, mes klystame tarsi tie, kuriems atrodo, jog aplink
juos sukasi visas pasaulis, nors i§ties jiems tesisuka galvos. Dievo Asmuo
niekam n¢ra s$nus, i§ tikr¤j¤ Jis Ä vis¤ m$s¤ t¢vas, motina ir vyriausiasis
valdovas. Tai neabejotina. Visa, k! patiriame, ko nepatiriame, visa, kas
egzistuoja, neegzistuoja arba dar egzistuos, visa, kas ma¨iausia ir did¨iau-
sia Ä be Auk§%iausiojo Dievo Asmens neturi jokios b$ties. Viskas gl$di
Jame, ta%iau visa, kas apreik§ta, Jo neveikia.&

Nanda ir Uddhava praleido vis! nakt£, bekalb¢dami apie K‚‰†!. Ryt!
gop¢s ¢m¢ ruo§tis rytmetiniam ƒrati Ä ¨ieb¢ §viestuvus, §lakst¢ sviesto ir
jogurto mi§in£. Po ma…gala-ƒrati jos ¢m¢ plakti i§ jogurto sviest!. Kai
gop¢s plak¢ sviest!, j¤ papuo§alai, nutvieksti lemp¤ §viesos, dar labiau
¨¢r¢jo. Mu§tuvai j¤ rankose, auskarai, apyrank¢s ir kr$tys Ä viskas jud¢jo,
o j¤ veidai nuo ku…kumos milteli¤ §vyt¢jo §afrano spalva tarsi tekanti
saul¢. Garsiai plakdamos sviest!, jos dainomis §lovino K‚‰†!. O j¤ dain¤
ir mu§tuv¤ skambesys kilo £ dang¤, u¨liedamas visk! aplinkui §ventu-
mu. Patek¢jus saulei gop¢s kaip visada at¢jo pareik§ti pagarb! Nandai
Mahƒrƒjai bei Ya"odai ir, i§vydusios prie dur¤ auksin£ Uddhavos ve¨im!,
¢m¢ klausin¢ti viena kitos, kieno §is ve¨imas. Jos ¢m¢ sp¢lioti, ar nebus
sugr£¨¡s Akr$ra, kuris i§sive¨¢ K‚‰†!. Jos buvo nepatenkintos Akr$ra,
nes jis, vykdydamas savo valdovo Ka„sos £sakym!, i§ve¨¢ K‚‰†! £ Mathu-
ros miest!. Gop¢s nutar¢, kad Akr$ra, ko gero, v¢l atva¨iavo kokiu nors
¨iauriu tikslu, ta%iau pagalvojo: ÀDabar, kai tarp m$s¤ n¢ra auk§%iausiojo
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m$s¤ valdovo K‚‰†os, mes tapome it negyvi k$nai. K! jis tiems negy-
viems k$nams bepadarys?& Joms bekalbant, Uddhava u¨baig¢ rytmetin£
maudym!si, maldas, mantr¤ kartojim! ir i§¢jo susitikti su jomis.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti keturiasde§imt penkt!j£
ÀK‚‰†os" skyri¤, pavadint! ÀUddhava aplanko V‚ndƒvan!".
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Uddhava perduoda
gop¢ms K‚‰†os ¨ini!

Kai gop¢s i§vydo Uddhav!, joms pasirod¢, kad i§vaizda jis beveik nesis-
kiria nuo K‚‰†os, ir suprato, jog jis yra didis K‚‰†os bhaktas. Jo rankos
buvo labai ilgos, o akys pana§ios £ lotoso ¨iedlapius. Jis buvo gelto-
nais drabu¨iais ir pasipuo§¡s lotoso ¨ied¤ girlianda, labai gra¨aus veido.
Uddhava atrod¢ beveik kaip K‚‰†a, nes buvo pasiek¡s sƒr!pyos i§siva-
davim! ir tur¢jo tokius pat, kaip Vie§paties, i§or¢s bruo¨us. Kai K‚‰†a
i§vyko i§ V‚ndƒvanos, kasdien anksti ryt! gop¢s ateidavo aplankyti motinos
Ya"odos. Jos ¨inojo, kad Nanda Mahƒrƒja ir motina Ya"odƒ prisl¢gti siel-
varto, ir laik¢ savo pirmutine pareiga ateiti ir pagerbti §iuos kilniausius
tarp vyresni¤j¤ V‚ndƒvanos ¨moni¤. I§vyd¡ K‚‰†os drauges, Nanda ir
Ya"odƒ prisimindavo K‚‰†! ir labai apsid¨iaugdavo, o gop¢ms irgi b#davo
malonu susitikti su Nanda ir Ya"oda.

Kai gop¢s pamat¢, jog Uddhava artimas K‚‰†ai netgi savo i§vaizda, jos
nusprend¢, kad jis Ä visi§kai atsidavusi Auk§$iausiajam Dievo Asmeniui
siela. Jos ¢m¢ svarstyti: ÀKas §is jaunuolis, kuris taip pana§us £ K‚‰†!?
Tokios pa$ios, pana§ios £ lotoso ¨iedlapius akys, tokia pat tiesi nosis ir
dailus veidas, ir netgi §ypsena visi§kai kaip Jo. Tai nulietas K‚‰†a, %yƒma-
sundara, nuostabus tamsiaveidis jaunuolis. Jis netgi apsireng¡s taip, kaip
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K‚‰†a. I§ kur §is vaikinas atvyko? Kas ta laimingoji, kuri gavo j£ £ vyrus?&
Taip jos kalb¢josi ir labai tro§ko k! nors apie j£ su¨inoti, o kadangi buvo
atvira§ird¢s kaimo mergait¢s, tad tuoj apspito Uddhav!.

Su¨inojusios, kad Uddhava atve¨¢ ¨ini! nuo K‚‰†os, gop¢s labai apsid-
¨iaug¢. Jos nor¢jo su juo pasi§nek¢ti atvirai, nevar¨omos kit¤ ¨moni¤, tad
nusived¢ j£ £ nuo§alesn¡ viet! ir pasisodino. Mandagiai ir labai nuolankiai
j£ pasveikinusios, jos ¢m¢ kalb¢ti: ÀMes ¨inome, jog tu artimai bendrauji
su K‚‰†a, tod¢l Jis atsiunt¢ tave £ V‚ndƒvan!, kad paguost¤ Savo t¢v! bei
motin!. Suprantama, §eimyniniai ry§iai labai stipr#s. Netgi didieji pasau-
lio atsi¨ad¢j¡ i§min$iai neu¨mir§ta §eimos. Tod¢l K‚‰†a ir siunt¢ tave pas
Savo t¢v! bei motin! Ä kas Jam dar ber#p¢t¤ V‚ndƒvanoje. Dabar Jis
gyvena mieste. Argi Jam r#pi V‚ndƒvanos kaimas bei karvi¤ ganyklos?
K‚‰†ai to nebereikia, Jis juk dabar miestietis.

¸inia, kas Jam kiti, kurie n¢ra Jo §eimos nariai? ¸mogus draugauja
su ne savo §eimos nariais tol, kol jam tai naudinga. Kod¢l gi Jam tur¢t¤
r#p¢ti pa§alie$iai, juo labiau i§tek¢jusios ir kit¤ vyr¤ moterys? K‚‰†a tesi-
domi jomis tada, kai geid¨ia malonum¤ Ä tarsi kaman¢, kuri d#zgia prie
g¢l¢s tol, kol gauna i§ jos medaus. Visi§kai nat#ralu, kad paleistuv¢ nus-
toja dom¢tis meilu¨iu, kai jis lieka be pinig¤. ·alies gyventojai, matydami,
kad vyriausyb¢ negali dorai j¤ apginti, b¢ga i§ jos. Mokslus baig¡s moki-
nys nutraukia ry§ius su mokykla ir mokytojais. ·ventikas, gav¡s i§ tikin$io-
jo atlyg£, irgi liaujasi juo dom¢tis. Pauk§$iai nebetupia £ med¨ius, kai §ie
nebeturi vaisi¤. Sve$iui pasivai§inus, §eimininkas tampa nebereikalingas.
Po mi§ko gaisro, kai nelieka ¨ol¢s, elniai ir kiti gyvuliai sprunka i§ girios.
Ir vyras, pasid¨iaug¡s merginos draugija, j! palieka.& Taip, netiesiogiai,
£vairiais palyginimais gop¢s kaltino K‚‰†!.

Uddhava pamat¢, kad V‚ndƒvanos gop¢s galvoja tik apie K‚‰†! ir Jo
vaikyst¢s ¨aidimus. 'sikalb¢jusios su Uddhava apie K‚‰†!, jos visi§kai
pamir§o apie namuose laukian$ius darbus. Jos nieko aplink nebemat¢,
nes galvojo tik apie K‚‰†!.

Viena gop¢ Ä %rŒmatŒ Rƒdhƒrƒ†Œ, kuri artimiau u¨ kitas bendravo su
K‚‰†a, taip apsvaigo nuo min$i¤ apie J£, kad prad¢jo kalb¢tis su kamane,
d#zgian$ia aplink J! ir besitaikan$ia paliesti Jos lotoso p¢das. Kol kita
gop¢ kalb¢jo su K‚‰†os pasiuntiniu Uddhava, %rŒmatŒ Rƒdhƒrƒ†Œ, laiky-
dama kaman¡ K‚‰†os pasiuntiniu, ¢m¢ jai kalb¢ti: ÀO kamane, tu £pratu-
si gerti med¤ i§ g¢li¤, tad nutarei tapti K‚‰†os pasiuntiniu, nes Jis toks,
kaip ir tu. Ant tavo #seli¤ A§ pasteb¢jau raudonus ku…kumos milte-
lius, nubirusius nuo kybojusios ant K‚‰†os kaklo g¢li¤ girliandos, kai Jis
prie kr#tin¢s glaud¢ kit! mergin! Ä Mano var¨ov¡. Tu labai did¨iuojiesi,
kad palietei t! girliand! ir kad tavo #seliai nusida¨¢ rausvai. Tu atl¢kei,
atne§dama ¨inut¡ Man ir kar§tai geisdama paliesti Mano p¢das. Ta$iau

UDDHAVA PERDUODA GOP(MS K’™–OS ¸INI°

275



brangioji kamane, £sp¢ju tave Ä nesiliesk prie Man¡s! Man nebereikia
jokios ¨inios nuo tavo nepatikimo §eimininko. Tu Ä nepatikimas nepati-
kimo §eimininko tarnas.& Tikriausiai %rŒmatŒ Rƒdhƒrƒ†Œ ty$ia taip a§triai
kalb¢jo kamanei, kad £gelt¤ K‚‰†os pasiuntiniui Uddhavai.

Uddhava Jai atrod¢ ne tik pana§us £ K‚‰†!, bet ir tam tikra prasme lygus
Jam. Taip Ji nor¢jo pasakyti, kad Uddhava toks pat nepatikimas, kaip ir
K‚‰†a. %rŒmatŒ Rƒdhƒrƒ†Œ nor¢jo paai§kinti, kod¢l Ji nepatenkinta K‚‰†a
bei Jo pasiuntiniu.

Ji kreip¢si £ kaman¡: ÀTavo §eimininkas K‚‰†a toks, kaip tu. Tu nutupi
ant ¨iedo, o i§g¢rusi i§ jo vis! nektar! skrendi ie§koti kito ¨iedo. Tu
niekuo negeresn¢ u¨ savo §eiminink! K‚‰†!. Jis tik kart! leido Man pajus-
ti Savo l#p¤ skon£, o po to visai mus paliko. A§ ¨inau, kad s¢km¢s deiv¢
Lak‰mŒ, nuolat esanti pa$iame lotoso ¨iedo viduryje, nepaliaujamai tar-
nauja K‚‰†ai. Ta$iau niekaip negaliu suprasti, kuo K‚‰†a j! taip paverg¢, ir
kod¢l ji, ¨inodama tikr!j£ Jo b#d!, taip prie Jo prisiri§o. Mes protingesn¢s
u¨ s¢km¢s deiv¡, ir m#s¤ nebeapgaus K‚‰†a bei Jo pasiuntiniai.&

¸inov¤ nuomone, s¢km¢s deiv¢ Lak‰mŒ yra pavaldi %rŒmatŒ Rƒdhƒrƒ†Œ
ekspansija. Kaip K‚‰†a pasirei§kia daugybe vi‰†u-m!rti ekspansij¤, taip
ir Jo malonumo galia Rƒdhƒrƒ†Œ pasirei§kia nesuskai$iuojama daugybe
s¢km¢s deivi¤ ekspansij¤. Tod¢l s¢km¢s deiv¢ Lak‰mŒjŒ visada trok§ta
prilygti gop¢ms.

%rŒmatŒ Rƒdhƒrƒ†Œ t¡s¢: ÀKvaila kamane, tu stengiesi Man £tikti ir
patirti malon¡, §lovindama K‚‰†!, ta$iau tavo pastangos berg¨d¨ios. Mes
praradome visk!, k! tur¢jome. Mes palikome savo namus ir §eimas. Ir
mes visk! ¨inome apie K‚‰†!. ¸inome netgi daugiau u¨ tave. Taigi mes
¨inome ir tai, k! tu gali papasakoti apie J£. K‚‰†a dabar gyvena mieste
ir gars¢ja kaip Arjunos draugas. Jis turi daugyb¡ nauj¤ draugi¤, kurios,
ai§ku, su Juo labai laimingos. K‚‰†a numald¢ j¤ kr#tines audrinus£ geidu-
l£, ir dabar jos laimingos. Galb#t, jei tu nul¢ksi pas jas ir joms pa§lovinsi
K‚‰†!, jos su malonumu tave apdovanos. Savo elgesiu Tu stengiesi £tikti
Man ir pataikaudama ki§i galv! po Mano p¢domis. Bet A§ matau, kok£
pok§t! ketini Man i§kr¢sti. ¸inau, jog esi did¨iojo pok§tininko K‚‰†os
pasiuntinys, tod¢l ver$iau skrisk §alin.

A§ matau, kad moki sutaikyti besipykstan$ias puses, bet ¨inok, kad A§
negaliu pasitik¢ti tavimi, kaip ir tavo §eimininku K‚‰†a. D¢l K‚‰†os mes
palikome §eimas, vyrus, vaikus, giminai$ius, o Jis neturi jokio pareigos
jausmo. Jis paliko mus likimo valiai. Gal tu manai, kad v¢l Juo patik¢si-
me? Mes ¨inome, kad K‚‰†a ilgai nei§tvers be jaun¤ moter¤. Tokia jau
Jo prigimtis. Mathuroje Jam nelengva, nes Mathura Ä ne kaimas, ir jos
moterys Ä ne naivuol¢s piemenait¢s. Dabar Jis priklauso auk§tuomenei,
ir, ko gero, Jam ne taip lengva megzti pa¨intis su jaunomis merginomis.
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Tu tikriausiai atskridai $ia Jam tarpininkauti arba pasiimti m#s¤. Ta$iau
kod¢l K‚‰†a tikisi, kad ten vyksime? Jam vieni juokai suved¨ioti ne tik
V‚ndƒvanos ar Mathuros, bet ir visos visatos mergeles. Jo vylinga §ypse-
na tokia kerinti, o antaki¤ judesiai tokie nuostab#s, kad Jis gali pavilioti
bet kuri! tiek rojaus, tiek vidurio, tiek pragaro planet¤ moter£. Patarnau-
ti Jam kar§tai trok§ta pati Mahƒ-Lak‰mŒ Ä s¢km¢s deivi¤ deiv¢. Kas mes,
lyginant su ¨ymiausiomis visatos moterimis? Mes esame niekas.

K‚‰†a dedasi kilnia§irdis, ir didieji §ventieji §lovina J£. Teparodo Jis
Savo kilnum! ir suteikia malon¡ mums, kurias Jis sutryp¢ ir panieki-
no. O varg§as pasiuntiny, esi tik kvailas Jo tarnas. Tu ne k! te¨inai apie
K‚‰†! Ä toks ned¢kingas ir kieta§irdis Jis buvo ne tik §£, bet ir ankstesn£
gyvenim!. Mums apie tai papasakojo m#s¤ senel¢ Paur†amƒsŒ. Ji sak¢,
kad ankstesn£ gyvenim! K‚‰†a buvo gim¡s k‰atriyo §eimoje, ir Jo vardas
buvo Rƒmacandra. T! gyvenim!, u¨uot nukov¡s Vƒl£, Savo prie§o draug!,
kaip ir dera k‰atriyui, Jis u¨mu§¢ j£ tarsi med¨iotojas. Med¨iotojas puola
¨v¢r£ i§ pasal¤. Vie§pats Rƒmacandra Ä k‰atriyas ir prival¢jo stoti £ atvir!
kov! su Vƒliu, ta$iau, Savo draugo pakurstytas, Jis nu¨ud¢ j£ pasisl¢p¡s
u¨ med¨io. Jis nusi¨eng¢ religiniams k‰atriy¤ principams. Ma¨a to, SŒtos
gro¨is taip aptemd¢ Jo prot!, kad Jis subjaurojo Rƒva†os seser£ %#rpa-
†akh!, nupjov¡s jai nos£ ir ausis. %#rpa†akhƒ pasi#l¢ Jam su ja suart¢ti, ir
Jis, kaip dera k‰atriyui, prival¢jo j! patenkinti, ta$iau Jis buvo po ¨monos
padu ir, nesugeb¢damas u¨mir§ti SŒtos-devŒ, subjaurojo %#rpa†akh!. O
dar anks$iau Jis buvo gim¡s berniuku brƒhma†as, vardu Vƒmanadeva, ir
kart! papra§¢ Bali Mahƒrƒjos i§maldos. Bali Mahƒrƒja buvo tiek did¨iad-
vasis, kad atidav¢ Jam vis! savo turt!. Ir vis d¢lto ned¢kingasis K‚‰†a Ä
Vƒmanadeva Ä $iupo j£ it kok£ varn! ir nugramzdino ¨emyn £ Pƒtƒlos kara-
lyst¡. Mes visk! ¨inome apie K‚‰†! ir Jo ned¢kingum!. Bet §tai b¢da:
nors Jis toks ¨iaurus ir be§irdis, mes negalime liautis apie J£ kalb¢jusios.
Ir ne tik mes Ä apie J£ nuolatos kalba didieji i§min$iai bei §ventieji. Mes,
V‚ndƒvanos gop¢s, nebenorime draugauti su §iuo tamsiaveid¨iu jaunuoliu,
ta$iau ne¨inome, ar paj¢gsime J£ pamir§ti ir nustoti kalb¢jusios apie Jo
darbus.&

Kadangi K‚‰†a absoliutus, vadinamieji negeri Jo darbai teikia toki!
pa$i! palaim!, kaip ir geri. ·ventieji ir tokie did#s bhaktai, kaip gop¢s,
niekada ir jokiomis aplinkyb¢mis negali i§si¨ad¢ti K‚‰†os. Tod¢l Vie§pats
Caitanya Savo maldoje sak¢: ÀK‚‰†a, Tu visi§kai laisvas ir nepriklauso-
mas. Tu gali Mane apkabinti arba sutrypti Ä Tavo valia. Tu gali sudras-
kyti Mano §ird£, neapsireik§damas Man vis! gyvenim!, ir vis d¢lto Tu Ä
vienintelis Mano mylimasis.&

ÀA§ manau, Ä t¡s¢ %rŒmatŒ Rƒdhƒrƒ†Œ, Ä nevert¢t¤ klausytis pasakojim¤
apie K‚‰†!, nes tereikia vieno Jo transcendentini¤ darb¤ nektaro la§o,
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kuris pateks £ ¨mogaus aus£, ir jis i§kart pakils vir§ potraukio ir pasibjau-
r¢jimo prie§ybi¤. Nebesaistomas materiali¤ prisiri§im¤, ¨mogus nutraukia
ry§ius su materialiu pasauliu, §eima, namais, ¨mona, vaikais ir viskuo, kas
taip brangintina materiali!ja prasme. Netek¡s materialaus turto, ¨mogus
ne tik pats tampa nelaimingas, bet nelaim¡ u¨traukia ir gimin¢ms. Ar
¨mogaus, ar kurios kitos gyvyb¢s r#§ies Ä netgi pauk§$io Ä k#nu jis klajoja
ie§kodamas K‚‰†os ir laisva valia pasirink¡s duoneliavim!. I§ ties¤ labai
sunku pa¨inti K‚‰†!, Jo vard!, ypatybes, pavidal!, ¨aidimus, atributus ir
aplink!.&

ÀNebekalb¢kime daugiau apie K‚‰†!, Ä t¡sdama pokalb£ pasak¢ juoda-
jam K‚‰†os pasiuntiniui %rŒmatŒ Rƒdhƒrƒ†Œ, Ä ver$iau pa§nek¢kime apie
kitk!. Mes jau pasmerktos tarsi d¢m¢tosios mi§ko stirnos, kurias u¨b#r¢
melodingos med¨iotojo vilion¢s. Ir mus taip paker¢jo meil#s K‚‰†os ¨o-
d¨iai, kad mes vis nesiliaujame galvoti apie spindin$ius Jo koj¤ nagus. Mes
vis kar§$iau geid¨iame su Juo bendrauti, tad nebekalb¢kime apie K‚‰†!.&

·is Rƒdhƒrƒ†Œ pokalbis su pasiuntiniu kamane, Jos kaltinimai K‚‰†ai
ir kartu negal¢jimas apie J£ nekalb¢ti Ä tai auk§$iausios transcendenti-
n¢s ekstaz¢s, vadinamos mahƒ-bhƒva, po¨ymiai. Mahƒ-bhƒvos ekstaz¢s
b#sena b#dinga tiktai Rƒdhƒrƒ†Œ ir Jos palydov¢ms. Didieji ƒcƒryos Ä
%rŒla R#pa Gosvƒmis ir Vi"vanƒtha Cakravartis —hƒkura gvildeno %rŒma-
tŒ Rƒdhƒrƒ†Œ ¨od¨ius mahƒ-bhƒvos b#senoje ir apra§¢ £vairiausius jausm¤
pasirei§kimus Ä udgh!r†" (pasimetim!) ir jalpa-pratijalp" (nusi§nek¢jim!).
Rƒdhƒrƒ†Œ elgesyje matyti ujjvalos, arba tyriausio meil¢s Dievui brangak-
menio, po¨ymi¤. Kol Rƒdhƒrƒ†Œ kalb¢josi su kamane, §i skraid¢ ratais,
ta$iau #mai dingo Jai i§ aki¤. Rƒdhƒrƒ†Œ li#d¢jo i§siskyrusi su K‚‰†a, o
nuo kalb¤ su kamane J! ap¢m¢ ekstaz¢. Ta$iau kai kaman¢ nuskrido, Ji
vos neprarado proto, pamaniusi, kad pasiuntinys kaman¢ gr£¨o pas K‚‰†!,
kad prane§t¤, kaip Ji negra¨iai kalba apie J£. ÀK‚‰†a turb#t nusimins, tai
i§gird¡s&, Ä galvojo Ji, ir $ia J! ap¢m¢ kitokia ekstaz¢.

Ta$iau ratu lekiojanti kaman¢ v¢l atskrido. %rŒmatŒ Rƒdhƒrƒ†Œ pagal-
vojo: ÀK‚‰†a vis dar Man geras. Nors pasiuntinys parne§¢ Jam ¨inut¡,
kuri gal¢jo Mus sukir§inti, ta$iau Jis toks geras, kad v¢l pasiunt¢ kaman¡
Man¡s parsivesti.& ·£ kart! %rŒmatŒ Rƒdhƒrƒ†Œ buvo labai atsargi ir nieko
blogo apie K‚‰†! nebekalb¢jo. ÀSveika miela drauge, Ä tar¢ Ji. Ä K‚‰†a
toks maloningas, kad v¢l atsiunt¢ tave. K‚‰†a Man toks geras ir §velnus,
kad, did¨iam Mano d¨iaugsmui, sugr!¨ino tave, nors tu ir prane§ei Jam,
kaip A§ J£ bariau. Brangi drauge, pra§yk Man¡s ko nori. U¨ tavo gerum!
atiduosiu visk!, ko panor¢si. Tu at¢jai pasiimti Man¡s pas K‚‰†!, nes Jis
negali $ia atva¨iuoti. Mathuroje Jis yra nauj¤ draugi¤ b#ryje. Bet tu tokia
ma¨yt¢, kaip tu Mane nune§i? Kaipgi tu pad¢si Man susitikti su K‚‰†a, jei
Jis ten ilsisi su s¢km¢s deive, glausdamas j! prie kr#tin¢s? Tiek to. Pamir§-
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kime Mano ar tavo kelion¡ £ Mathur!. Papasakok geriau, kaip Mathuroje
gyvena K‚‰†a. Pasakyk Man, ar Jis dar prisimena Savo £t¢v£ Nand! Mahƒ-
rƒj! ir mylim! motin! Ya"od!, Savo bi$iulius piemenukus ir nelaimingas
drauges gopes. Esu tikra, kad retkar$iais Jis dainuoja apie mus. Mes be
jokio atpildo tarnavome Jam. Ar K‚‰†a begr£§ ir apkabins mus? Nuo Jo
rank¤ visada sklinda aguru aromatas. Paklausk apie tai K‚‰†os.&

Uddhava stov¢jo §alia ir gird¢jo, kaip kalb¢jo Rƒdhƒrƒ†Œ, pami§usi d¢l
K‚‰†os. Nuolatin¢s gopi¤ mintys apie K‚‰†!, patiriant auk§$iausi! mahƒ-
bhƒvos meil¢s ekstaz¡, j£ be galo stebino. Jis atve¨¢ K‚‰†os lai§k! ir dabar
nor¢jo atiduoti j£ gop¢ms, kad jas nuramint¤. Uddhava tar¢: ÀMielosios
gop¢s, j#s puikiausiai £vykd¢te tai, kas skirta ¨mogui. J#s Ä nuostab#s
Auk§$iausiojo Dievo Asmens bhaktai ir esate vertos visuotin¢s pagarbos.
Jus garbina visi trys pasauliai, steb¢damiesi j#s¤ sugeb¢jimu mintimis b#ti
kartu su Vƒsudeva, K‚‰†a. Jis yra dorybing¤ darb¤ ir apeig¤ tikslas, Jo
garbei dalinamos aukos, grie¨tai laikomasi asketi§k¤ £¨ad¤, atgailaujama,
kuriama aukur¤ ugnis, giedamos £vairios mantros, skaitomos Vedos, val-
domi jausmai ir medituojant sutelkiamos mintys. Tai tik keli i§ daugelio
metod¤, skirt¤ pa¨inti save ir pasiekti gyvenimo tobulum!. Ta$iau vienin-
tel¢ ir tikroji §ios veiklos paskirtis Ä suvokti K‚‰†! ir atsid¢ti transcen-
dentinei meil¢s tarnystei Auk§$iausiajam Dievo Asmeniui.& Tai atitinka ir
svarbiausi!j£ ÀBhagavad-gŒtos& nurodym!. ÀBhagavad-gŒtoje& apra§yti £vai-
r#s sav¡s pa¨inimo metodai, ta$iau gal¤ gale K‚‰†a pataria visko atsisakyti
ir tiesiog atsiduoti Jam. Visi kiti metodai skirti i§mokyti ¨mog¤, kad jis
ilgainiui atsiduot¤ K‚‰†os lotoso p¢doms. Be to, ÀBhagavad-gŒtƒ& sako,
kad jeigu ¨mogus, kuris nuo§ird¨iai stengiasi pa¨inti save, eina i§minties
ir asketizmo keliu, po daugyb¢s gyvenim¤ jis atsiduos K‚‰†ai.

Gop¢s parod¢ tobulo asketizmo pavyzd£, ir Uddhava, matydamas j¤
transcendentin¡ didyb¡, pajuto did¨iul£ d¨iaugsm!. Jis t¡s¢: ÀMielosios
gop¢s, s!mon¢s b#sena, kuri! j#s i§siugd¢te bendraudamos su K‚‰†a, sun-
kiai pasiekiama net didiesiems i§min$iams bei §ventiesiems. J#s pasiek¢-
te auk§$iausi!j£ gyvenimo tobulum!. J#s¤ laim¢, kad jums pavyko sutelkti
mintis £ K‚‰†!, kad nusprend¢te tur¢ti vien J£ ir kad d¢l Auk§$iausiojo
Asmens j#s atsisak¢te savo §eim¤, nam¤, gimini¤, vyr¤ bei vaik¤. Dabar
visos j#s¤ mintys su K‚‰†a, Supersiela, tod¢l j#s¤ meil¢ apr¢pia visk!.
Koks a§ laimingas, kad j#s¤ malone i§vydau vis! j#s¤ didyb¡.&

Kai Uddhava pasak¢ tur£s ¨inut¡ nuo K‚‰†os, gop¢s nor¢jo tuojau pat
j! i§girsti. Lai§kas joms r#p¢jo kur kas labiau negu kalbos apie jas pa$ias.
Gop¢ms nelabai patiko b#ti §lovinamoms, ir buvo matyti, kad jos nekant-
rauja i§girsti ¨ini! nuo K‚‰†os. Uddhava tar¢: ÀBrangiosios gop¢s, a§ buvau
£galiotas perduoti jums, did¨ioms ir romioms Vie§paties bhaktams, ¨ini!.
K‚‰†a pasiunt¢ mane pas jus neatsitiktinai, nes esu artimas Jo tarnas.&
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Uddhava neatidav¢ K‚‰†os lai§ko gop¢ms £ rankas, o pats j£ perskai-
t¢. Lai§kas buvo labai rimtas, toks, kad ne tik gop¢s, bet ir visi filo-
sofai empirikai gal¢t¤ suprasti, kaip tyra meil¢ Dievui savo prigimtimi
yra susijusi su £vairiomis Auk§$iausiojo Vie§paties galiomis. Vedos teigia,
jog Auk§$iausiasis Vie§pats turi daugyb¡ gali¤: parƒsya #aktir vividhaiva
#r!yate. Be to, gop¢s buvo tokios artimos K‚‰†os draug¢s, kad susijau-
din¡s Jis negal¢jo para§yti jo £skaitomai. Uddhava, B‚haspa$io mokinys,
buvo a§traus proto, tad, u¨uot atidav¡s lai§k! gop¢ms, nusprend¢ ver$iau
pats j£ perskaitys ir i§ai§kins.

Po to Uddhava perdav¢ Auk§$iausiojo Dievo Asmens ¨od¨ius: ÀMie-
losios gop¢s, mielosios Mano draug¢s, ¨inokite Ä mes niekada nei§-
siskirsime. Niekada, niekur ir jokiomis aplinkyb¢mis, nes A§ esu visa
persmelkiantis.&

K‚‰†os sugeb¢jimas visk! persmelkti ai§kinamas septintame ir devinta-
me ÀBhagavad-gŒtos& skyriuose. K‚‰†a persmelkia visk! Savo beasmeniu
aspektu; viskas Jame gl#di, ta$iau asmeni§kai Jis nedalyvauja visur. Sep-
tintame skyriuje dar sakoma, kad penki grub#s pradai (¨em¢, vanduo,
ugnis, oras ir dangus) bei trys subtil#s pradai (protas, intelektas ir ego)
yra ¨emesniosios Jo galios. Ta$iau egzistuoja dar ir kita, auk§tesnioji galia,
kuri pasirei§kia per gyv!sias b#tybes. Gyvosios b#tyb¢s yra neatsiejama
Paties K‚‰†os dalis. Tod¢l K‚‰†a Ä ir materialios, ir dvasin¢s gali¤ §alti-
nis. Jis £siterpia £ visus daiktus kaip pasekm¢ ir prie¨astis. Ir ne tik gop¢s,
bet ir visos gyvosios b#tyb¢s visada, bet kuriomis aplinkyb¢mis, neatski-
riamai susijusios su K‚‰†a. Ta$iau gop¢s t! ry§£ su K‚‰†a suvokia tobulai,
o gyvosios b#tyb¢s, u¨burtos mƒyos, pamir§ta K‚‰†! ir mano es! atskiri,
su Juo nesusij¡ individai.

Meil¢ K‚‰†ai, arba K‚‰†os s!mon¢, Ä tai tobulas ir tikras ¨inojimas,
kuris leid¨ia suprasti visk! taip, kaip yra i§ ties¤. I§ tikr¤j¤ m#s¤ protas
n¢ra tu§$ias. Jis nuolatos apie k! nors m!sto, ir t¤ min$i¤ objektas nei§-
vengiamai yra a§tuoni K‚‰†os galios pradai. Tasai, kuris suvokia §£ filoso-
fin£ m!stymo aspekt!, tikrai yra i§mintingas ir atsiduoda K‚‰†ai. Gop¢s
£k#nija §£ tobul! ¨inojim!. Jos n¢ra ka¨kokie abstrakt#s m!stytojai. J¤
protai visad sutelkti £ K‚‰†!. Protas yra ne kas nors, o K‚‰†os galia. Joks
m!stantis, jau$iantis, veikiantis ir trok§tantis ¨mogus negali b#ti atskirtas
nuo K‚‰†os. O pakopa, kai jis suvokia am¨in!j£ savo ry§£ su K‚‰†a, vadinasi
K‚‰†os s!mon¢. Liguista b#kl¢, kurioje ne£manoma suvokti am¨in¤j¤ savo
santyki¤ su K‚‰†a Ä tai susiter§imo b#kl¢, arba mƒyƒ. Gop¢s egzistuoja
tyro transcendentinio ¨inojimo lygiu, tod¢l j¤ s!mon¢je gyvena K‚‰†a.
Antai, kaip neatskiriami oras ir ugnis, taip negalima atskirti vienas nuo
kito K‚‰†os ir gyv¤j¤ b#tybi¤. Kai gyvosios b#tyb¢s pamir§ta K‚‰†!, j¤
b#kl¢ tampa nenormali. O gop¢s nuolatos galvoja apie K‚‰†!, tod¢l jos yra

KETURIASDE·IMT ·E·TAS SKYRIUS

280



pasiekusios absoliut¤ tobulo ¨inojimo lyg£. Vadinamieji filosofai empirikai
kartais mano, kad bhakti kelias skirtas menkesn¢s nuovokos ¨mon¢ms, bet
jeigu vadinamasis eruditas nepasiekia bhakti lygio, tai jo ¨inojimas tikrai
n¢ra nei tyras, nei tobulas. I§ tikr¤j¤ b#vis, kuriame am¨ini gyvosios b#ty-
b¢s santykiai su K‚‰†a tobulai atsiskleid¨ia, yra meil¢ i§siskyrus. Ta$iau
ir tai iliuzija, nes jokio i§siskyrimo n¢ra. Gop¢s nebuvo §ioje iliuzin¢je
b#senoje, tod¢l net filosofiniu po¨i#riu joms i§siskyrimas neegzistavo.

Kosminis pasaulis irgi neatsietas nuo K‚‰†os. ÀNiekas neatskirta nuo
Man¡s. A§ palaikau vis! kosmin£ pasaul£, kuris n¢ra atskiras nuo Man¡s.
A§ egzistavau ir prie§ suk#rim!.& ·i! mint£ patvirtina Ved¤ ra§tai: prie§
pasaulio suk#rim! buvo tik Nƒrƒya†a. Nebuvo nei Brahmos, nei %ivos:
eko nƒrƒya†a ƒsŒn na brahmƒ na Œ#ƒna‹. Vis! kosmin£ pasaul£ valdo trys
materialiosios gamtos gu†os. Pasakyta, kad §i! visat! suk#r¢ Brahmƒ,
aistros gu†os inkarnacija, ta$iau jis t¢ra antrinis k#r¢jas, o pirminis k#r¢-
jas Ä Nƒrƒya†a. Tai patvirtina ir %a…karƒcƒrya: nƒrƒya†a‹ paro 'vyaktƒt.
Nƒrƒya†a transcendentalus, Jis egzistuoja auk§$iau §io kosminio pasaulio.

K‚‰†a kuria, palaiko ir sunaikina vis! kosmin£ pasaul£ i§siskleisdamas
£vairiomis inkarnacijomis. Viskas yra K‚‰†a, ir Jis yra visa ko pagrin-
das, ta$iau Jis nejuntamas, kai pasirei§kia materiali galia, kuri vadinasi
mƒyƒ, arba iliuzija. Tuo tarpu pasirei§kus dvasinei galiai K‚‰†a juntamas
kiekvien! akimirk! bet kuriomis aplinkyb¢mis. Gop¢s ir £k#nija §£ tobul!
pa¨inim!. Kaip K‚‰†a visad yra nuo§aly kosminio pasaulio, nors pastara-
sis nuo Jo visi§kai priklausomas, taip ir gyvoji b#tyb¢ yra nuo§aly mate-
rialaus, s!lygoto gyvenimo, nors materialus k#nas ir i§augo i§ dvasin¢s
esyb¢s. ÀBhagavad-gŒtoje& visas kosminis pasaulis vadinamas gyv¤j¤ b#ty-
bi¤ motina, o K‚‰†a Ä t¢vu. T¢vas apvaisina motin!, £d¢damas £ jos £s$ias
gyv!j! b#tyb¡, taip ir K‚‰†a siun$ia visas gyv!sias b#tybes £ materialios
gamtos £s$ias, ir jos gimsta su £vairiais k#nais, priklausomai nuo to, kokia
buvo j¤ karmin¢ veikla. Ta$iau gyvoji b#tyb¢ bet kuriomis aplinkyb¢mis
yra nuo§aly savo materialios, s!lygotos b#ties.

Patyrin¢j¡ savo k#nus £sitikinsime, kad gyvoji b#tyb¢ egzistuoja atskirai
nuo jos k#ni§kojo narvo. Kiekvien! k#no judes£ sukelia trij¤ materialio-
sios gamtos gu†¤ s!veika. Akivaizdu, kad k#nas kas akimirk! kinta, ta$iau
dvasin¢s sielos §ie poky$iai neveikia. Materialiosios gamtos vyksmo ne£-
manoma nei sukurti, nei sunaikinti, nei sutrikdyti. Materialus k#nas laiko
gyv!j! esyb¡ savo sp!stuose, ir ji yra s!lygota visuose trijuose b#viuo-
se Ä kai budi, miega ir yra be s!mon¢s. Protas visuose trijuose b#viuo-
se aktyvus: miegodama gyvoji esyb¢ ka¨k! regi ir tai laiko realybe, o kai
pabunda, suvokia, kad tai, kas reg¢ta, nerealu. Taigi apibendrinant galima
sakyti, kad vienu atveju ji ka¨k! laiko realybe, o kitu atveju tas pats daly-
kas jai atrodo nerealus. ·ie klausimai yra filosof¤ empirik¤ ar sƒ…khya-
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yog¤ tyrin¢jimo objektas. Siekdami teising¤ i§vad¤, sƒ…khya-yogai atlieka
grie¨tas askezes ir atgailauja. Jie mokosi atsi¨ad¢ti ir valdyti jutimus.

Visi §ie b#dai suvokti galutin£ gyvenimo tiksl! lyginami su up¢mis.
K‚‰†a tarsi vandenynas. Kaip visos up¢s suteka £ vandenyn!, taip ir visos
pa¨inimo pastangos sueina £ K‚‰†!. Kai po ilg¤ ie§kojim¤, trukusi¤ dau-
gyb¡ gyvenim¤, ¨mogus i§ tikr¤j¤ ateina pas K‚‰†!, jis pasiekia tobulum!.
ÀBhagavad-gŒtoje& K‚‰†a sako: ÀVisi pa¨inimo keliai veda £ Mane, ta$iau
kelias be bhakti yra labai sunkus.& Kle#o 'dhikataras te‰ƒm Ä nepasiekus
bhakti, K‚‰†os pa¨inti ne£manoma.

ÀGŒtƒ& nurodo tris kelius: karma-yog", j$ƒna-yog" ir bhakti-yog".
Tiems, kurie negali gyventi be karmin¢s veiklos, patariama atlikti veiks-
mus, kurie priartint¤ juos prie bhakti. Tiems, kuriuos ¨avi bevais¢
empirin¢ filosofija, vedanti £ nusivylim!, irgi patariama veikti taip, kad
b#t¤ galima patirti bhakti. Karma-yoga ir j$ƒna-yoga skiriasi nuo £prastos
karmos ir j$ƒnos. Ir pagaliau, pasak Vie§paties ¨od¨i¤ ÀBhagavad-gŒtoje&:
bhaktyƒ mƒm abhijƒnƒti Ä K‚‰†! galima suprasti tik i§tikimai Jam tar-
naujant. Gop¢s pasiek¢ atsidavimo tarnyst¢s tobulum!, nes joms r#p¢jo
tik K‚‰†a. Vedos tai patvirtina: yasmin eva vij$ƒte sarvam eva vij$ƒta„
bhavati. Taigi, pa¨in¡s K‚‰†!, ¨mogus visa kita ima pa¨inti savaime.

K‚‰†a t¡s¢: ÀTranscendentin¢s ¨inios apie Absoliut! jums daugiau
nereikalingos. J#s pamilote Mane nuo pat gimimo.& ¸ini¤ apie Absoliu$i!
Ties! reikia tiems, kurie trok§ta i§sivaduoti i§ materialios b#ties. O
¨mogus, pamil¡s K‚‰†!, jau i§sivadavo. ÀBhagavad-gŒtoje& teigiama, kad
kiekvien!, kuris su beatodairi§ku atsidavimu tarnauja Vie§pa$iui, der¢t¤
laikyti pasiekusiu transcendentin£ i§sivadavimo lyg£. I§ ties¤ gop¢s nejau-
t¢ materialios b#ties kan$i¤, ta$iau patyr¢ i§siskyrimo su K‚‰†a skausm!.
Tod¢l K‚‰†a pasak¢: ÀMielosios gop¢s, A§ i§siskyriau su jumis ty$ia, kad
j#s¤ meil¢ Man dar labiau £siliepsnot¤. A§ nor¢jau, kad galvotum¢t apie
Mane be perstojo.&

Gop¢s tobulai meditavo. Yogai paprastai labiau link¡ medituoti negu
su atsidavimu tarnauti Vie§pa$iui, ta$iau jie nesupranta, kad atsidavimo
Vie§pa$iui pakopa ir yra yogos tobulumas. ÀBhagavad-gŒtoje& patvirtina-
ma, kad nuolatinis gopi¤ m!stymas apie K‚‰†! yra vis¤ auk§$iausioji yoga.
K‚‰†a puikiai pa¨ino moters b#d!. Kai mylimasis toli, moteris apie j£ gal-
voja labiau negu jam esant §alia. Gopi¤ pavyzd¨iu K‚‰†a nor¢jo parodyti,
kad tasai, kuris, kaip ir gop¢s, bus nuolatos panir¡s £ trans!, tikrai pasieks
K‚‰†os lotoso p¢das.

Vie§pats Caitanya visus ¨mones mok¢ vipralambha-sevos. Tai b#das
tarnauti Auk§$iausiajam Dievo Asmeniui, jau$iant i§siskyrim! su Juo.
·e§i Gosvƒmiai irgi mok¢ garbinti K‚‰†!, patiriant i§siskyrimo su K‚‰†a
jausm!, kur£ jaut¢ gop¢s. %rŒnivƒsƒcƒryos maldos apie Gosvƒmius labai
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gerai paai§kina §iuos dalykus. %rŒnivƒsƒcƒrya sak¢, kad Gosvƒmiai buvo
nuolatos panir¡ £ transcendentini¤ jausm¤, kuriuos jaut¢ gop¢s, vande-
nyn!. Gyvendami V‚ndƒvanoje, jie visur ie§kojo K‚‰†os, §aukdami: ÀKur
K‚‰†a? Kur gop¢s? Kur Tu, %rŒmatŒ Rƒdhƒrƒ†Œ?& Jie niekada nesak¢:
ÀMes mat¢me Rƒdh! ir K‚‰†!, tod¢l jau$iam¢s £gyvendin¡ savo pa§au-
kim!.& Ta$iau j¤ pa§aukimas liko ne£gyvendintas: jie niekada nesutiko
Rƒdhos ir K‚‰†os. Rƒsa-lŒlos metu gop¢s, negal¢jusios £sijungti £ rƒsos
§ok£ su K‚‰†a, taip paskendo mintyse apie K‚‰†!, kad paliko savo k#nus.
Pasin¢rimas £ K‚‰†os s!mon¡ patiriant i§siskyrimo jausm! Ä grei$iausia
priemon¢ pasiekti K‚‰†os lotoso p¢das. I§girdusios Paties K‚‰†os ¨od¨ius,
gop¢s patik¢jo i§siskyrimo jausmo galia. Jos i§ ties¤ patyr¢, koks veiks-
mingas §is nepaprastas b#das garbinti K‚‰†!, ir supratusios, kad K‚‰†a j¤
nepaliko ir visad yra su jomis, pajuto didel£ palengv¢jim!.

Tod¢l gop¢s labai nud¨iugo, kad jas aplank¢ Uddhava, ir ¢m¢ viena kit!
pertraukdamos §nek¢ti: ÀMes gird¢jome, kad karalius Ka„sa Ä Yadu gimi-
n¢s nelaimi¤ kaltininkas Ä jau nebegyvas. Tai labai gera ¨inia. Mes tiki-
m¢s, kad Yadu gimin¢s nariai laimingi, b#dami kartu su K‚‰†a, kuris gali
patenkinti visus Savo bhakt¤ tro§kimus. Brangusis Uddhava, pasakyk, ar
ten, Mathuroje, apsuptas i§silavinusi¤ laisvo elgesio mergin¤, K‚‰†a nors
retsykiais prisimena mus? ¸inoma, Mathuros moterys bei merginos Ä ne
kaimiet¢s. Jos protingos ir gra¨ios. J¤ drov#s §ypsniai, ¨vilgsniai ir kiti
moteri§ki bruo¨ai K‚‰†ai turb#t labai prie §irdies. Mes gerai ¨inome, kad
K‚‰†ai visada patiko gra¨ios moterys. Taigi Jis tikriausiai pakliuvo £ Mat-
huros moter¤ pinkles. Brangusis Uddhava, pasakyki, ar ten, tarp moter¤,
K‚‰†a dar kartais prisimena mus?&

Kita gop¢ paklaus¢: ÀAr Jis atsimena t! nakt£ tarp kumudos ¨ied¤ ir
m¢nulio §viesos, kai V‚ndƒvanoje buvo taip gra¨u? K‚‰†a §oko su mumis,
ir ore skamb¢jo varpeli¤, pari§t¤ ant koj¤, garsas. Kaip maloniai mes t!
nakt£ §neku$iavom¢s su Juo! Ar Jis atmena t! nakt£? Mes j! atmename, ir
mus kankina i§siskyrimo jausmas. I§siskyrusios su K‚‰†a, mes bla§kom¢s,
tarsi mumyse degt¤ ugnis. Ar neketina Jis sugr£¨ti £ V‚ndƒvan! ir u¨gesinti
t! ugn£ tarsi lietaus debesis, atskrendantis sutramdyti mi§ko gaisr!?&

Dar kita gop¢ sak¢: ÀK‚‰†a nukov¢ Savo prie§! ir Jam, kaip nugal¢to-
jui, atiteko Ka„sos karalyst¢. Galb#t Jis jau ved¢ karaliaus dukter£ ir lai-
mingai gyvena tarp gimini¤ bei draug¤. Ko Jam va¨iuoti £ t! V‚ndƒvanos
kaim!?&

O kita prid#r¢: ÀK‚‰†a Ä Auk§$iausiasis Dievo Asmuo, s¢km¢s deiv¢s
vyras, Jis Pats Sau pakankamas. Jam nereikia nei m#s¤, V‚ndƒvanos
mi§ko mergai$i¤, nei Mathuros miesto mergin¤. Jis Ä did¨ioji Supersie-
la, Jis neturi nieko bendra n¢ su viena i§ m#s¤ tiek V‚ndƒvanoje, tiek
Mathuroje.&
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ÀNeprotinga b#t¤ tik¢tis, kad K‚‰†a sugr£§ £ V‚ndƒvan!, Ä £siterp¢ kita. Ä
Ver$iau ie§kokime laim¢s nevilty. Netgi Pi…galƒ, did¨ioji paleistuv¢, sak¢,
kad neviltis Ä did¨iausias malonumas. Mes tai ¨inome, ta$iau labai sunku
i§si¨ad¢ti vilties, kad K‚‰†a sugr£§. Kas pamir§ tuos slaptus pa§nekesius
su K‚‰†a, nuo kurio kr#tin¢s nesitraukia s¢km¢s deiv¢, nors Jis jos ir
negeid¨ia? Brangusis Uddhava, V‚ndƒvana Ä upi¤, mi§k¤ ir karvi¤ kra§tas.
¶ia skamb¢jo fleitos garsai, ir, ganydami karves, K‚‰†a bei vyresnysis Jo
brolis %rŒ Balarƒma skersai ir i§ilgai kartu su mumis i§vaik§$iojo §£ kra§t!,
m¢gaudamiesi jo gro¨iu. Viskas V‚ndƒvanoje mums nuolat primena K‚‰†!
ir Balarƒm!. K‚‰†os p¢d¤ ¨ym¢s liko V‚ndƒvanos ¨em¢je, kurioje gyvena
s¢km¢s deiv¢, ir tie p¢dsakai nuolat mums primena J£.&

Gop¢s kalb¢jo, kad materialia prasme V‚ndƒvanos turtai bei s¢km¢ n¢
kiek nesuma¨¢jo Ä V‚ndƒvanoje visko teb¢ra, ta$iau nors §i¤ g¢rybi¤ ir
nestokoja, jos negali pamir§ti K‚‰†os ir Balarƒmos.

ÀMes nuolatos prisimename kerin$ius nuostabiojo K‚‰†os bruo¨us Ä Jo
eisen!, §ypsn£, linksmus ¨od¨ius. K‚‰†a mus pra¨ud¢ Ä mes nebegalime Jo
pamir§ti ir vis §aukiam¢s: ÀBrangusis Vie§patie, brangusis s¢km¢s deiv¢s
vyre, mielasis V‚ndƒvanos valdove ir ken$ian$i¤ bhakt¤ gelb¢tojau! Mes
sk¡stame kan$i¤ vandenyne. Sugr£¨k £ V‚ndƒvan! ir i§gelb¢k mus.&

Uddhava atid¨iai steb¢jo transcendentin£ gopi¤ pami§im!, kur£ suk¢l¢
i§siskyrimas su K‚‰†a, ir i§mintingai nutar¢ nesustodamas pasakoti joms
apie %rŒ K‚‰†os ¨aidimus. Materialistai dega materiali¤j¤ kan$i¤ liepsno-
se. O gop¢s deg¢ transcendentin¢je i§siskyrimo su K‚‰†a liepsnoje. Ta$iau
liepsnos, kuriose kankinosi gop¢s, skiriasi nuo materialaus pasaulio gaisro
liepsn¤. Gop¢s nuolatos trok§ta b#ti drauge su K‚‰†a, o materialistai
visada ie§ko materiali¤ patogum¤.

Vi"vanƒtha Cakravartis —hƒkura pa¨ymi, kad K‚‰†a akimoju i§gelb¢-
jo Savo draugus i§ mi§ko gaisro liepsn¤, kol jie buvo u¨simerk¡. Tod¢l
Uddhava gop¢ms patar¢ u¨simerkti ir prisiminti visus K‚‰†os ¨ygius nuo
pat j¤ pa¨inties prad¨ios Ä tai apsaugos jas nuo i§siskyrimo liepsn¤.
Uddhavos pasakojimai buvo i§orinis akstinas, gop¢ms prie§ akis pagim-
d¡s K‚‰†os ¨aidim¤ vaizdus, o §irdyje jos pa$ios prisimin¢ Jo ¨aidimus.
Uddhavos pamokymai pad¢jo gop¢ms suprasti, kad K‚‰†a nei§siskyr¢ su
jomis. Jos nuolat galvojo apie K‚‰†!, o K‚‰†a, gyvendamas Mathuroje,
nuolat galvojo apie jas.

Uddhavos atve¨ta ¨inut¢ ir pamokymai i§gelb¢jo gopes nuo joms gr¢-
susios mirties, ir jos parod¢ jam d¢kingum! u¨ suteikt! malon¡. I§ esm¢s
Uddhava elg¢si tarsi dvasinis gopi¤ vadovas ir mokytojas, tod¢l jos pagar-
bino j£ taip, kaip b#t¤ garbinusios K‚‰†!. Autoritetingi §ventra§$iai nurodo
garbinti dvasin£ mokytoj!, tarytum jis b#t¤ Auk§$iausiasis Dievo Asmuo,
nes jis yra artimiausias Vie§paties tarnas. Did¨i¤j¤ autoritet¤ nuomone,
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dvasinis mokytojas yra i§orinis K‚‰†os pasirei§kimas. Kai gop¢s suvok¢, jog
K‚‰†a buvo su jomis, jas deginusi transcendentin¢ liepsna aprimo. Vidu-
jai, savo §irdyje, jos prisimin¢, kaip bendravo su Juo, o i§ i§or¢s Uddhava
savo i§mintingais pamokymais joms pad¢jo suprasti K‚‰†!.

·ventra§$iai Auk§$iausi!j£ Dievo Asmen£ apib#dina ¨od¨iu adhok‰aja Ä
Àtas, kuris yra u¨ materialaus jutiminio patyrimo rib¤.& Jis nepasiekia-
mas materialiais jutimais. Jis gl#di vis¤ §irdyse ir tuo pa$iu metu Savo
visa persmelkian$iu Brahmano aspektu yra visur. Visus tris transcen-
dentinius Absoliu$ios Tiesos aspektus (Bhagavƒn!, Dievo Asmenyb¡;
Paramƒtm!, lokalizuot! Supersiel!, ir visa persmelkiant£ Brahman!)
galima suvokti papras$iausiai tyrin¢jant gopi¤ b#kl¡ joms susitikus su
Uddhava, apie kuri! ra§oma À%rŒmad-Bhƒgavatam.&

%rŒnivƒsƒcƒrya pa¨ymi, kad §e§i Gosvƒmiai nuolat m!st¢ apie gopes.
Caitanya Mahƒprabhu Savo ruo¨tu patar¢ garbinti Auk§$iausi!j£ Dievo
Asmen£ taip, kaip tai dar¢ gop¢s, ir laik¢, jog j¤ garbinimo b#das vis¤
tobuliausias. %rŒlos %ukadevos Gosvƒmio nuomone, kiekvienas, kuris i§
patikimo §altinio klausysis pasakojim¤ apie gopi¤ santykius su K‚‰†a ir
vykdys Ved¤ nurodymus, pasieks auk§$iausi! atsidavimo tarnybos pakop!
ir paj¢gs £veikti materiali¤ d¨iaugsm¤ geism!.

Uddhavos pamokymai paguod¢ gopes, ir jos papra§¢ j£ dar kelet! dien¤
pasisve$iuoti V‚ndƒvanoje. Uddhava sutiko ir vie§¢jo ten ne kelet! dien¤, o
kelis m¢nesius. Uddhavai padedant, gop¢s skend¢jo mintyse apie transcen-
dentin£ K‚‰†os lai§k! bei Jo ¨aidimus, ir joms atrod¢, tarsi jos bendraut¤
su Pa$iu K‚‰†a. Uddhavos vie§nage V‚ndƒvanoje d¨iaug¢si visi V‚ndƒva-
nos gyventojai. Jie kalb¢josi apie K‚‰†os darbus, ir dienos skriete skrie-
jo. V‚ndƒvanos gamta Ä Yamunos up¢, puik#s sodai su svyran$iomis nuo
vaisi¤ §akomis, Govardhanos kalva, olos, ¨ydin$ios g¢l¢s Ä visa tai £kv¢p-
davo Uddhav! pasakoti apie K‚‰†os ¨aidimus. V‚ndƒvanos gyventojams
su Uddhava buvo taip pat gera, kaip ir su K‚‰†a.

Uddhav! ¨av¢jo gopi¤ meil¢ K‚‰†ai, nes jos myl¢jo K‚‰†! visa §irdimi,
ir j¤ r#pestis d¢l K‚‰†os teik¢ jam £kv¢pim!. Jis rei§k¢ joms savo pagarb!
ir k#r¢ dainas, §lovinan$ias transcendentines j¤ ypatybes: ÀI§ vis¤ gyv¤j¤
esybi¤, kurios yra gavusios ¨mogaus gyvyb¢s pavidal!, savo gyvenimo
paskirt£ s¢kmingiausiai vykdo gop¢s. Tuo jos yra neprilygstamos. J¤ min-
tyse am¨inai spindi K‚‰†os lotoso p¢dos. K‚‰†os, Mukundos (to, kuris
suteikia i§vadavim!), lotoso p¢das stengiasi susikaup¡ medituoti ir didie-
ji i§min$iai bei §ventieji. Ta$iau gop¢s prisimena K‚‰†os lotoso p¢das be
joki¤ pastang¤, ir joki¤ yogos pratyb¤ joms nereikia. Taigi pasiekusiam
gopi¤ tobulum! neb#tina gimti Vie§pa$iu Brahma ar brƒhma†¤ §eimoje,
nereikia jam ir £§ventinimo £ brƒhma†us.&

%rŒ Uddhava patvirtino Vie§paties K‚‰†os ¨od¨ius ÀBhagavad-gŒtoje&:
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tasai, kuris trok§damas tikrojo tikslo pra§ys Vie§paties prieglobs$io, net
jei jis #!dra ar dar menkesnis, pasieks auk§$iausi!j£ gyvenimo tiksl!. Gop¢s
parod¢ atsidavimo pavyzd£ visam pasauliui. Sekdamas gopi¤ pavyzd¨iu ir
nuolatos m!stydamas apie K‚‰†!, ¨mogus gali pasiekti auk§$iausi! dvasi-
nio gyvenimo tobulum!. Gop¢s gim¢ ne kokiose labai apsi§vietusiose, o
paprastose piemen¤ §eimose, bet vis d¢lto i§siugd¢ tobul! meil¡ K‚‰†ai.
Norint pa¨inti save ir Diev!, auk§ta kilm¢ neb#tina. Vienintelis b#ti-
nas dalykas Ä i§siugdyti ekstatin¡ meil¡ Dievui. Vienintel¢ s!lyga K‚‰†os
s!mon¢s tobulumui pasiekti Ä nepaliaujama meil¢s tarnyst¢ K‚‰†ai, kuris
yra sald¨iausias nektaras, palaimos versm¢. Tas, kuris pradeda eiti K‚‰†os
s!mon¢s keliu, tarsi ragauja nektar!. S!moningai ¨mogus tai daro ar ne,
jis b#tinai patirs K‚‰†os s!mon¢s poveik£. Aktyvusis K‚‰†os s!mon¢s
poveikis vienodai rei§kiasi, nepriklausomai nuo gimimo vietos ir aplin-
kybi¤. K‚‰†a suteiks Savo palaiminim! kiekvienam, kuris priims K‚‰†os
s!mon¡, Ä tai neabejotina. Auk§$iausias palaiminimas, kur£ peln¢ netgi
piemen¤ §eimose gimusios gop¢s, niekada nebuvo suteiktas net pa$iai
s¢km¢s deivei, o dangaus gyventojams, nors j¤ k#nai skleid¨ia lotoso ¨ied¤
aromat!, jis juo labiau nepasiekiamas. Gop¢ms teko tokia laim¢, kad jas
gl¢bes$iavo ir bu$iavo per rƒsa-lŒlos §ok£ Patsai K‚‰†a. Be abejo, i§sky-
rus gopes, to nepatyr¢ jokios vis¤ trij¤ pasauli¤ moterys. Uddhava suvok¢
gopi¤ didyb¡ ir nor¢jo pulti prie§ jas ant ¨em¢s, trok§damas dulki¤ nuo
j¤ lotoso p¢d¤ palaiminimo. Ta$iau dulki¤ nuo j¤ p¢d¤ pra§yti nei§dr£-
so Ä ko gero, jos nesutikt¤. Ir jis panoro tapti ¨ol¢s kuok§teliu ar menku
augal¢liu V‚ndƒvanos ¨em¢je, kad dulk¢s nuo gopi¤ p¢d¤ byr¢t¤ ant jo
galvos joms to ne¨inant.

Gop¢s taip tro§ko K‚‰†os, kad vos i§girdusios Jo fleitos garsus, u¨mir-
§usios §eim!, vaikus, garb¡ ir moteri§k! drovum! jos i§b¢go i§ nam¤ ir
nuskub¢jo pas K‚‰†!. Gop¢ms ner#p¢jo, ar jos eina keliu, ar braunasi
per d¨iungles, o dulk¢s nuo j¤ p¢d¤ nepastebimai byr¢jo ant V‚ndƒva-
nos ¨ol¢s. Nedr£sdamas §£ gyvenim! galva paliesti dulki¤ nuo gopi¤ p¢d¤,
Uddhava tro§ko kit!syk gimti ¨ol¢s kuok§teliu V‚ndƒvanoje. Tada ant jo
u¨krist¤ dulk¢s nuo gopi¤ p¢d¤.

Uddhava suvok¢, kad gop¢ms teko nepaprasta s¢km¢, nes jos ant savo
auk§t¤ daili¤ kr#tini¤ u¨sik¢l¢ K‚‰†os lotoso p¢das ir taip apsival¢ nuo
vis¤ materijos ne§varybi¤. K‚‰†os lotoso p¢das garbina ne tik s¢km¢s
deiv¢, bet ir didieji pusdieviai Brahmƒ bei Vie§pats %iva, be to, jas savo §ir-
dyse medituoja didieji yogai. Uddhava tro§ko, kad gal¢t¤ nuolatos melsti
palaiminimo, kur£ suteikia dulk¢s nuo gopi¤ lotoso p¢d¤. Gopi¤ gies-
m¢s apie transcendentinius Vie§paties K‚‰†os ¨aidimus gars¢ja visuose
trijuose pasauliuose.

Po kurio laiko Uddhava panoro sugr£¨ti pas K‚‰†! ir papra§¢ Nandos
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Mahƒrƒjos bei Ya"odos leidimo i§vykti. At¢j¡s atsisveikinti su gop¢mis ir
papra§¡s, kad ir jos leist¤ i§keliauti, Jis s¢do £ ve¨im!, ketindamas vykti
£ Mathur!.

Kai Uddhava jau reng¢si va¨iuoti, V‚ndƒvanos gyventojai su Mahƒrƒja
Nanda bei Ya"oda prie§aky at¢jo palink¢ti jam laimingos kelion¢s ir atne§¢
brangi¤ V‚ndƒvanos dovan¤. Jie kalb¢jo su a§aromis akyse Ä taip stipriai
jie myl¢jo K‚‰†!. Visi nor¢jo, kad Uddhava juos palaimint¤. Jie tro§ko
nuolat prisiminti §lovingus K‚‰†os ¨ygius ir nor¢jo, kad j¤ mintys visad
b#t¤ sutelktos £ Jo lotoso p¢das, kad j¤ ¨od¨iai visada §lovint¤ K‚‰†!, kad
j¤ k#nai nuolat lenkt¤si Jam ir kad jie nuolat galvot¤ apie J£. ·i V‚ndƒ-
vanos gyventoj¤ malda yra neprilygstamas dvasinio tobulumo pavyzdys.
V‚ndƒvanos gyventoj¤ b#das tarnauti Vie§pa$iui labai paprastas: visada
galvoti apie K‚‰†os lotoso p¢das, visada kalb¢ti apie K‚‰†!, nenukryps-
tant £ kitus dalykus, ir k#nu nuolatos tarnauti K‚‰†ai. Vis! savo gyve-
nim!, l¢§as, ¨od¨ius ir intelekt! mes turime skirti Vie§paties tarnystei ir
padaryti tai turime dar §£ gyvenim!, kai gavome ¨mogaus k#n!. Tik tokia
veikla pad¢s ¨mogui pasiekti auk§$iausi!j£ tobulum!. Tai vis¤ autoritet¤
nuomon¢.

V‚ndƒvanos gyventojai kalb¢jo: ÀAuk§$iausiojo valdovo valia ir priklau-
somai nuo m#s¤ veiklos, mums teks ka¨kur gimti. Ta$iau nesvarbu, kur
mes gimsime, Ä vieno tepra§ome, kad visada gal¢tum¢m gyventi K‚‰†os
s!mon¢je.& Tyras Vie§paties K‚‰†os bhaktas niekada nesiekia pasikelti £
rojaus planetas ir netgi £ Vaiku†‡h! ar Golok! V‚ndƒvan!, nes jis netrok§-
ta pasitenkinimo sau. Tyram bhaktui pragaras nesiskiria nuo rojaus. Rojus
be K‚‰†os jam pragaras, o su K‚‰†a net ir pragaras jam rojus. Pagerb¡s
tyr! V‚ndƒvanos gyventoj¤ atsidavim!, Uddhava sugr£¨o £ Mathur! pas
savo §eiminink! K‚‰†!. Pagarbiai nusilenk¡s Vie§pa$iui K‚‰†ai ir Balarƒ-
mai, jis ¢m¢ pasakoti apie V‚ndƒvanos ¨moni¤ gyvenim!, kupin! nepap-
rastos meil¢s Vie§pa$iui. Visas V‚ndƒvanos gyventoj¤ dovanas jis atidav¢
K‚‰†os t¢vui Vasudevai ir K‚‰†os seneliui Ugrasenai.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti keturiasde§imt §e§t"j£ ÀK‚‰†os%
skyri¤, pavadint" ÀUddhava perduoda gop¢ms K‚‰†os ¨ini"%.
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KETURIASDE·IMT SEPTINTAS SKYRIUS

K‚‰†a nud¨iugina
Savo bhaktus

I§tisas dienas K‚‰†a klaus¢si Uddhavos smulkiai pasakojant apie vie§nag¡
V‚ndƒvanoje, apie tai, kaip gyvena Jo motina bei t¢vas, apie gopes ir pie-
menukus. Vie§pats K‚‰†a buvo patenkintas, kad Uddhava sugeb¢jo juos
paguosti savo pamokymais ir nuve¨t!ja ¨inute.

Po to Vie§pats nutar¢ apsilankyti pas kupr¡ Kubj!, kuri £siteik¢ Jam
padovanojusi sandalmed¨io pastos, kai Jis atvyko £ Mathuros miest!.
ÀBhagavad-gŒtoje" pasakyta, kad kaip bhaktai stengiasi nud¨iuginti
K‚‰†!, taip ir K‚‰†a atsilygina Savo bhaktams. Bhakto §irdyje nuolat
prisimena K‚‰†!, o K‚‰†a visad prisimena bhaktus. Kubjƒ, tapusi gra¨uo-
le kurtizane, panoro, kad K‚‰†a ateit¤ £ jos namus ir ji gal¢t¤ sutikti bei
pagerbti J£ taip, kaip jai atrod¢ geriausia. Kurtizan¢s paprastai stengiasi
£tikti sve#iams, si$lydamos savo k$no malonumus. Ta#iau Kubjƒ pati deg¢
aistra K‚‰†ai. Kai K‚‰†a panoro apsilankyti Kubjos namuose, Jis negalvo-
jo apie jutiminius d¨iaugsmus. Kubjƒ jau patenkino K‚‰†os jausmus, dova-
nodama Jam sandalmed¨io pastos. Jis nutar¢ j! aplankyti, kad paverst¤ j!
tyru bhaktu, o jos noras patenkinti jausmus tebuvo dingstis pas j! u¨eiti.
K‚‰†ai am¨inai tarnauja t$kstan#iai s¢km¢s deivi¤, tod¢l, norint paten-
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kinti Savo jausmus, Jam n¢ra jokio reikalo eiti pas kurtizan¡. Bet Jis yra
maloningas visiems, tod¢l nutar¢ j! aplankyti. Sakoma, m¢nulis §vie#ia
ir vir§ nedor¢lio nam¤. Taigi ir K‚‰†a niekada neatsisako suteikti trans-
cendentin¢s malon¢s tam, kuris Jam pasitarnauja Ä nesvarbu, ar ¨mog¤
paskatino geismas, pyktis, baim¢, ar tyra meil¢. ÀCaitanya-caritƒm‚toje"
pasakyta, kad jeigu ¨mogus nori tarnauti K‚‰†ai ir kartu patenkinti savo
geidulius, K‚‰†a visk! pakreipia taip, kad bhaktas pamir§ta savo geidulius,
visi§kai apsivalo ir ima be paliovos tarnauti Vie§pa#iui.

Tes¢damas Savo pa¨ad!, K‚‰†a kartu su Uddhava patrauk¢ £ Kubjos
namus. Pri¢j¡s juos, K‚‰†a pamat¢, jog jie i§puo§ti taip, kad ¨adint¤ vyr¤
geismus. Ko gero, nam! puo§¢ daugyb¢ paveiksl¤, vaizduojan#i¤ nuogus
k$nus, o vir§ j¤ kabojo perl¤ v¢riniais siuvin¢ti baldakimai bei v¢liavos,
stov¢jo patogios lovos ir mink§ti kr¢slai. Kambariai buvo nukabin¢ti g¢li¤
girliandomis ir pa§lakstyti kvapiuoju vandeniu, r$ko puik$s smilkalai ir
deg¢ dail$s §viestuvai.

Kai Kubjƒ pamat¢, kad tes¢damas Savo pa¨ad! Vie§pats K‚‰†a at¢jo
£ jos namus, ji nedelsdama pakilo i§ kr¢slo Jo pasitikti. Gausios draugi¤
palydos apsupta, ji ¢m¢ labai pagarbiai su Juo kalb¢ti. Patogiai pasodi-
nusi Vie§pat£ K‚‰†!, ji pagarbino J£, kaip dera jos visuomeninei pad¢#iai.
Kubjƒ bei jos draug¢s labai pagarbiai sutiko ir Uddhav!, ta#iau jis nebuvo
lygus K‚‰†ai, tod¢l atsis¢do tiesiai ant grind¤.

Negai§damas laiko, kaip ir £prasta tokiais atvejais, K‚‰†a £¨eng¢ £ Kubjos
miegam!j£. Tuo tarpu ji i§simaud¢ ir pasitep¢ k$n! sandalmed¨io pasta,
pasipuo§¢ puikiais r$bais, brangenyb¢mis bei g¢li¤ girliandomis. Pakram-
#iusi betelio rie§ut¤ bei kit¤ svaiginan#i¤ med¨iag¤ ir pasi§laks#iusi kve-
palais, Kubjƒ at¢jo pas K‚‰†!. Grak§ti ji stov¢jo prie§ais Vie§pat£ K‚‰†!,
Mƒdhav!, s¢km¢s deiv¢s vyr!, o jos besi§ypsan#ios akys bei ¨aismin-
gi antakiai buvo kupini moteri§ko drovumo. Pasteb¢j¡s, jog Kubjƒ nesi-
ry¨ta prieiti, K‚‰†a vikriai pa¢m¢ j! u¨ apyrank¢mis papuo§tos rankos
ir, labai meiliai patrauk¡s prie Sav¡s, pasisodino §alia. Kubjƒ dovanojo
Auk§#iausiajam Vie§pa#iui K‚‰†ai sandalmed¨io pastos ir u¨ tai i§sivada-
vo nuo nuod¢mi¤ pasekmi¤ ir gavo galimyb¡ b$ti greta K‚‰†os. Ant savo
kr$tin¢s, kuri! degino geismo liepsna, ji u¨sid¢jo K‚‰†os lotoso p¢das. O
kai Kubjƒ £kv¢p¢ K‚‰†os lotoso p¢d¤ aromato, ji i§kart apsival¢ nuo vis¤
geiduli¤. Ji gavo prog! apgl¢bti K‚‰†! abiem rankom ir patenkinti ilgai
puosel¢t! tro§kim! sutikti J£ kaip sve#i! savo namuose.

ÀBhagavad-gŒtoje" pasakyta, kad su transcendentine meile tarnauti
Vie§pa#iui ¨mogus gali tik i§sivadav¡s nuo vis¤ materiali¤ nuod¢mi¤
pasekmi¤. ·i! dovan! Kubjƒ gavo vien u¨ tai, kad pasi$l¢ K‚‰†ai san-
dalmed¨io pastos. Ji nor¢jo patenkinti K‚‰†! savo amatu, nes kitaip Jo
garbinti nemok¢jo. ÀBhagavad-gŒtoje" patvirtinama, kad Vie§pat£ galima
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garbinti ir atliekant savo £prast! darb!, tereikia nuo§ird¨iai stengtis juo
patenkinti Vie§pat£. Kubjƒ tar¢ K‚‰†ai: ÀBrangusis drauge, b$k geras ir
pasilik pasilinksminti su manimi bent kelias dienas. Mielas lotosaaki, a§
negaliu taip staiga su Tavimi i§siskirti. Patenkink mano pra§ym!."

Ved¤ ra§tai nurodo, kad Auk§#iausiasis Dievo Asmuo turi daugyb¡
gali¤. ¸inov¤ nuomone, Kubjƒ £k$nija K‚‰†os puru‰a-!akti gali!, o %rŒ-
matŒ Rƒdhƒrƒ†Œ Ä Jo cit-!akti gali!. Kubjƒ pra§¢, kad K‚‰†a pab$t¤ su ja
kelias dienas, ta#iau K‚‰†a mandagiai leido jai suprasti, jog tai ne£mano-
ma. & material¤ pasaul£ K‚‰†a ateina tik retkar#iais, o su dvasiniu pasau-
liu Jo ry§iai am¨ini. K‚‰†a am¨inai egzistuoja arba Vaiku†‡hos planetose,
arba Goloka V‚ndƒvanoje. Jo buvimas dvasiniame pasaulyje apib$dinamas
specialiu ¨od¨iu praka‡a-lŒlƒ.

Maloniais ¨od¨iais nuramin¡s Kubj!, K‚‰†a kartu su Uddhava gr£¨o
namo. À%rŒmad-Bhƒgavatam" persp¢ja, kad garbinti K‚‰†! n¢ra paprasta,
nes Jis Ä Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, svarbiausias i§ vis¤ vi‰†u-tattv¤.
Garbinti K‚‰†! ar b$ti drauge su Juo n¢ra labai paprasta. Ypa# atsargiems
reik¢t¤ b$ti bhaktams, kurie laiko K‚‰†! mylimuoju. Tiesiogiai bend-
raudami su K‚‰†a, jie netur¢t¤ trok§ti patenkinti savo jausmus. Jausm¤
tenkinimas Ä materiali veikla. Dvasiniame pasaulyje meil¢ taip pat i§rei§-
kiama bu#iniais ir glamon¢mis, ta#iau dvasiniam pasauliui, prie§ingai negu
materialiam, neb$dingas jausm¤ tenkinimas. ·is persp¢jimas pirmiausia
skirtas vadinamiesiems sahajiyoms, kurie net neabejoja, kad K‚‰†a yra
paprastas ¨mogus. Jie nori patirti su K‚‰†a lytin£ d¨iaugsm!, ta#iau §is j¤
tro§kimas i§kreiptas. Dvasiniuose santykiuose jausm¤ tenkinimas tampa
nebesvarbus. Tas, kuris trok§ta i§kreipt¤ jutiminio pasitenkinimo santy-
ki¤ su K‚‰†a, laikytinas ¨emesnio intelekto ¨mogumi. Ir jis turi keisti savo
m!stysen!.

Netrukus K‚‰†a i§tes¢jo ir Savo pa¨ad! apsilankyti Akr$ros namuo-
se. Akr$r! su K‚‰†a siejo tarno ir §eimininko santykiai, ir K‚‰†a nor¢jo,
kad Akr$ra Jam pasitarnaut¤. Jis nuvyko pas Akr$r!, lydimas Vie§paties
Balarƒmos ir Uddhavos. Kai K‚‰†a su Balarƒma ir Uddhava pri¢jo
Akr$ros namus, Akr$ra, pasitik¡s juos, apkabino Uddhav!, o K‚‰†ai ir
Balarƒmai pagarbiai nusilenk¢. K‚‰†a, Balarƒma ir Uddhava savo ruo¨tu
nusilenk¢ jam ir atsis¢do £ j¤ pad¢t£ atitinkan#ias vietas. Visiems sus¢dus,
Akr$ra nuplov¢ jiems kojas ir tuo vandeniu ap§lakst¢ savo galv!. Paskui,
kaip to reikalauja garbinimo tvarka, dovanojo jiems puikius audinius,
g¢les ir sandalmed¨io past!. Pagarbiu Akr$ros elgesiu visi trys buvo labai
patenkinti. Akr$ra nusilenk¢ K‚‰†ai, galva liesdamas ¨em¡, paskui u¨si-
d¢jo K‚‰†os lotoso p¢das sau ant keli¤ ir ¢m¢ §velniai jas masa¨uoti. Kai,
b$damas greta K‚‰†os ir Balarƒmos, Akr$ra patyr¢ tobul! d¨iaugsm!, i§
meil¢s K‚‰†ai jo akys pritvinko a§ar¤, ir jis prad¢jo melstis:
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ÀBrangusis Vie§patie K‚‰†a, Tu parodei did¨iul¡ malon¡, u¨mu§¡s
Ka„s! ir jo bendrininkus. Tu i§vadavai Yadu gimin¡ nuo baisiausi¤ negan-
d¤. Yadavos visad atsimins, kaip Tu i§gelb¢jai did¨i! j¤ gimin¡. Brangus
Vie§patie K‚‰†a ir Balarƒma, Judu esate pirmaprad¢ asmenyb¢, i§ kurios
viskas kilo, pirmin¢ vis¤ prie¨as#i¤ prie¨astis. J$s¤ galia nesuvokiama, J$s
persmelkiate visk!. I§skyrus Jus, n¢ra kitos prie¨asties ir pasekm¢s Ä gru-
bios ar subtilios. J$s Ä Auk§#iausiasis Brahmanas, kur£ galima suvokti stu-
dijuojant Vedas. J$s¤ nesuvokiama galia dabar a§ regiu Jus. Savo galiomis
J$s sukuriate §£ kosmin£ pasaul£ ir Patys £ j£ £einate. Kaip penki material$s
pradai Ä ¨em¢, vanduo, ugnis, oras ir dangus Ä pasklinda visuose apreik§-
tuose daiktuose per £vairius k$nus, taip ir J$s vieni £einate £ £vairius J$s¤
galia sukurtus k$nus. J$s esate k$nuose kaip individualioji siela ir kaip
nepriklausoma Supersiela. Materialus k$nas yra ¨emesniosios J$s¤ galios
k$rinys. Gyvosios esyb¢s, individualios sielos Ä neatsiejamos J$s¤ dale-
l¢s, o Supersiela Ä lokalizuotas J$s¤ pasirei§kimas. ·is materialusis k$nas,
gyvoji esyb¢ ir Supersiela sudaro individuali! gyv!j! b$tyb¡, ta#iau savo
esme visi jie yra £vairios vieno Auk§#iausiojo Vie§paties galios.

Materialiame pasaulyje, per trij¤ ypatybi¤ (doryb¢s, aistros ir nei§ma-
nymo) tarpusavio s!veik! J$s kuriate, palaikote ir naikinate visa tai, kas
tur¢jo i§rai§k!. Ta#iau J$s ne£sipainiojate £ t¤ materiali¤ ypatybi¤ veikim!,
nes tobulo J$s¤ ¨inojimo, skirtingai nuo individualios gyvosios b$tyb¢s
¨inojimo, sutriu§kinti ne£manoma."

Auk§#iausiasis Vie§pats £eina £ material¤j£ kosmos!, ir tam tikru laiku
kosmosas kuriamas, palaikomas ir naikinamas, tuo tarpu gyvoji esyb¢ Ä
neatsiejama Vie§paties dalel¢ £eina £ materialius pradus, ir taip susifor-
muoja jos materialus k$nas. Gyvoji esyb¢ ir Vie§pats skiriasi tuo, kad
ji, kaip neatsiejama Auk§#iausiojo Vie§paties dalel¢, gali paklusti tarpu-
savyje s!veikaujan#i¤ materiali¤ ypatybi¤ (gu†¤) £takai. K‚‰†os Ä Param
Brahmano, arba Auk§#iausiojo Brahmano, kurio valioj visas ¨inojimas, Ä
§ios ypatyb¢s neveikia. Tod¢l K‚‰†a vadinamas Acyuta Ä Àtas, kuris nepa-
tiria nuopuolio." Materijos £taka negali pakeisti K‚‰†os dvasin¢s savimo-
n¢s, tuo tarpu mikroskopin¢s gyvosios esyb¢s, neatsiejamos Vie§paties
dalel¢s, linkusios paklusti materijos £takai. Individualios gyvos esyb¢s yra
am¨inos neatsiejamos Dievo dalel¢s, mikroskopin¢s pirmaprad¢s ugnies,
K‚‰†os, kibirk§t¢l¢s, ta#iau jos turi polink£ gesti.

Akr$ra t¡s¢: ÀMenkesn¢s nuovokos ¨mon¢s mano, kad Tavo transcen-
dentinis pavidalas irgi materialiosios galios sukurtas. Ta#iau tokia sampra-
ta Tau visi§kai netinka. I§ tikr¤j¤ Tu visas Ä dvasia, ir n¢ra jokio skirtumo
tarp Tav¡s ir Tavo k$no. Tod¢l kalbant apie Tave visi§kai netinka tokios
s!vokos, kaip Às!lygotas", Ài§sivadav¡s." Tu am¨inai laisvas bet kuriomis
gyvenimo aplinkyb¢mis. ÀBhagavad-gŒtoje" pasakyta, kad tik kvailiai ir
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nenaud¢liai laiko Tave paprastu ¨mogumi. Tas, kuris laiko Tavo ·viesy-
b¡ vienu i§ m$s¤ tarpo, t.y. materialios gamtos s!lygota b$tybe, klysta
d¢l netobulo i§manymo. Kai ¨mon¢s nutolsta nuo pirmini¤ Ved¤ ¨ini¤,
paprastas gyv!sias esybes jie ima tapatinti su Tavo ·viesybe, tuo, kurs
pirmaprad¨iu pavidalu apsirei§kei ¨em¢je, kad atkurtum tikr!j£ mokym!,
skelbiant£, jog gyvosios esyb¢s n¢ra nei tapa#ios Auk§#iausiajam Dievui,
nei Jam lygios. Brangus Vie§patie, Tu am¨inai egzistuoji nesuter§tos dory-
b¢s (!uddha-sattvos) lygiu. Tu apsirei§ki tik tam, kad atkurtumei tikr!j£
Ved¤ mokym!, prie§ing! bedievi§kai filosofijai, £rodin¢jan#iai, jog Dievas
ir gyvoji esyb¢ Ä viena ir tas pat. Brangusis Vie§patie K‚‰†a, §£ kart! Tu
gimei Vasudevos §eimoje jo s$numi kartu su visi§ka Savo ekspansija %rŒ
Balarƒma. Tavo tikslas Ä sunaikinti visus bedievi§kus karalius ir j¤ galin-
gas karines paj¢gas. Tu nu¨engei palengvinti pasaul£ slegian#i! na§t! ir,
vykdydamas §i! misij!, atne§ei §lov¡ Yadu giminei, kurios ainiu apsirei§kei.

Brangusis Vie§patie, §iandien mano namai tapo §venti, nes juose apsi-
lankei Tu. Dabar a§ laimingiausias ¨mogus pasaulyje. Auk§#iausiasis
Dievo Asmuo, kur£ garbina visi pusdieviai, pitos, karaliai, imperatoriai
bei kitos gyvosios esyb¢s, kuris yra Auk§#iausioji esaties Siela, aplan-
k¢ mano namus. Nuo Jo lotoso p¢d¤ sr$vantis vanduo apvalo visus tris
pasaulius, ir §tai Jis mano namuose. Kas i§ tikrai mokyt¤ ¨moni¤ visuose
trijuose pasauliuose nepra§ys prieglobs#io prie Tavo lotoso p¢d¤ ir Tau
neatsiduos? Kas, puikiai ¨inodamas, jog n¢ra didesn¢s meil¢s u¨ Tavo
meil¡ bhaktams, bus toks kvailas ir atsisakys tapti Tavo bhaktu? Visi
Ved¤ ra§tai skelbia, kad Tu Ä brangiausias kiekvienos gyvosios esyb¢s
draugas. Tai patvirtina ÀBhagavad-gŒtƒ": suh‚da„ sarva-bh"tƒnƒm. Tu Ä
Auk§#iausiasis Dievo Asmuo ir gali patenkinti visus Savo bhakt¤ tro§ki-
mus. Tu esi tikras draugas. Pirmin¢ Tavo galia nei§senkama, nors Tu ir
dovanoji Save bhaktams. Tavo galios nei m!¨ta, nei gaus¢ja.

Brangus Vie§patie, netgi didiesiems yogams mistikams ir pusdieviams
labai sunku suvokti Tavo darbus arba prie Tav¡s priart¢ti, ir vis d¢lto
neprie¨astine Savo malone Tu teikeisi aplankyti mano namus. Tai §vie-
siausia akimirka per vis! mano materialiosios b$ties kelion¡. Tik Tavo
malone a§ galiu suprasti, kad mano namai, ¨mona, vaikai ir ¨emi§ki turtai
t¢ra materialiosios b$ties pan#iai. Perkirsk §i¤ pan#i¤ mazg! ir i§trauk
mane i§ visuomen¢s, draugyst¢s ir meil¢s iliuzij¤ pelk¢s."

Vie§pats %rŒ K‚‰†a buvo labai patenkintas Akr$ros maldomis ir ¨aviai
§ypsodamasis ¢m¢ maloniai kalb¢ti: ÀBrangus Akr$ra, nors tu labai nuo-
lankus, vis d¢lto manau, jog tu prana§esnis negu A§. Tu Man kaip t¢vas,
mokytojas ar artimiausias draugas. Tod¢l Mano pareiga garbinti tave, o
tu turi Mane globoti ir visada paremti, nes esi Mano d¢d¢, o A§ Ä vienas
i§ tavo vaik¤. Net ir tada, kai mes nekreipiame d¢mesio £ m$s¤ giminys-
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t¡, toks kilnus bhaktas, kaip tu, visada vertas vis¤ m$s¤ garbinimo. Tas,
kuris nori, kad likimas b$t¤ jam palankus, turi pagarbiai lenktis tokioms
asmenyb¢ms, kaip tu, kurios yra didingesn¢s u¨ pusdievius. ¸mon¢s gar-
bina pusdievius, nor¢dami patenkinti jausmus, ir tiems, kurie atsiduoda
pusdieviams ir juos garbina, pusdieviai suteikia palaiminimus. Ta#iau toks
bhaktas, kaip Akr$ra, visada pasiruo§¡s suteikti ¨mon¢ms did¨iausi! palai-
minim!. ·ventasis arba bhaktas gali dovanoti palaiminim! kiekvienam i§
m$s¤, o pusdieviai gali laiminti tik tuos, kurie juos pagarbina. ·ventoji
vieta naudinga ¨mogui tik tuo atveju, kai jis ten nukeliauja, o garbinant
pusdiev£ ilgai tenka laukti, kol bus £vykdyti tro§kimai. Tuo tarpu tokie
§venti ¨mon¢s, kaip tu, brangus Akr$ra, gali #ia pat patenkinti visus
bhakt¤ norus. Brangusis Akr$ra, tu visada draugi§kai nusiteik¡s ir linki
mums gero. Tu visada ir viskam pasiry¨¡s m$s¤ labui. Tad b$k toks geras,
nukeliauk £ Hastinƒpur! ir pa¨i$r¢k, kaip klostosi Pƒ†ˆav¤ likimas."

K‚‰†a labai nerimavo d¢l Pƒ†ˆu s$n¤, nes jie anksti neteko t¢vo. Bhakt¤
draugas K‚‰†a nor¢jo su¨inoti apie Pƒ†ˆavas, tod¢l pasiunt¢ Akr$r! £
Hastinƒpur!, kad §is i§siai§kint¤, kas ten vyksta. K‚‰†a t¡s¢: ÀGird¢-
jau, kad mirus karaliui Pƒ†ˆu ma¨uosius jo s$nus Ä Yudhi‰‡hir!, BhŒm!,
Arjun!, Nakul! ir Sahadev! kartu su na§le motina ¢m¢si globoti Dh‚ta-
rƒ‰‡ra, ir jo pareiga buvo jais r$pintis. Ta#iau gird¢jau ir tai, kad akl! nuo
gimimo Dh‚tarƒ‰‡r! dar labiau apakino meil¢ ¨iauriajam s$nui Duryod-
hanai. Penki Pƒ†ˆavos yra karaliaus Pƒ†ˆu s$n$s, ta#iau Dh‚tarƒ‰‡ra
turi savo ketinim¤ ir £ Pƒ†ˆavas ¨i$ri prie§i§kai. B$k geras, nukeliauk £
Hastinƒpur! ir pa¨i$r¢k, kaip Dh‚tarƒ‰‡ra elgiasi su Pƒ†ˆavomis, o A§,
gav¡s tavo ¨ini!, nuspr¡siu, kaip jiems pad¢ti." Taip Auk§#iausiasis Dievo
Asmuo, K‚‰†a, paliep¢ Akr$rai vykti £ Hastinƒpur!, o Patsai, Balarƒmos
ir Uddhavos lydimas, gr£¨o namo.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti keturiasde§imt septint#j£
ÀK‚‰†os$ skyri¤, pavadint# ÀK‚‰†a nud¨iugina Savo bhaktus$.
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KETURIASDE·IMT A·TUNTAS SKYRIUS

Piktavalis Dh‚tarƒ‰‡ra

Auk§!iausiojo Dievo Asmens "rŒ K‚‰†os si¤stas, Akr#ra nuvyko £ Has-
tinƒpur$. Manoma, jog ten, kur buvo Hastinƒpura, dabar st#kso Nju
Delis. Dal£ Nju Delio, kuri iki §iol vadinama Indraprastha, ¨mon¢s laiko
sen$ja Pƒ†ˆav¤ sostine. Jau patsai Hastinƒpuros pavadinimas nurodo,
kad mieste laikyta daug hastŒ Ä drambli¤. Pƒ†ˆavos savo sostin¢je laik¢
daugyb¡ drambli¤, tod¢l ji ir vadinosi Hastinƒpura. Drambli¤ laikymas
labai brangiai kainuoja, tod¢l valstyb¢, kuri laiko daug drambli¤, turi b#ti
labai turtinga, o Hastinƒpuroje, kaip £sitikino Akr#ra, priva¨iav¡s miest$,
buvo gausyb¢ drambli¤, ¨irg¤, ve¨im¤ ir kit¤ turt¤. Hastinƒpuros karalius
vadino viso pasaulio valdovais. J¤ §lov¢ sklido po vis$ §al£, ir jie vald¢,
klausydamiesi teising¤ mokyt¤ brƒhma†¤ patarim¤.

Ap¨i#r¢j¡s turting$ sostin¡, Akr#ra aplank¢ karali¤ Dh‚tarƒ‰‡r$. ·alia
jo s¢d¢jo ir senolis BhŒ‰ma. Pabuvoj¡s pas juos, jis susitiko su Vidura, o
po to su Viduros seserimi KuntŒ. Jis paeiliui susitiko ir su BƒhlŒkos kara-
liaus Somadattos s#numi, Dro†ƒcƒrya, K‚pƒcƒrya, Kar†a ir Suyodhana.
(Suyodhana Ä kitas Duryodhanos vardas.) Po to jis aplank¢ Dro†ƒcƒryos
s#n¤ A%vatthƒm$ ir penkis brolius Pƒ†ˆavas bei kitus draugus ir gimi-
nes, kurie gyveno mieste. Akr#ra buvo garsus GƒndinŒ s#nus, taigi visur

294



buvo laukiamas sve!ias. Sutik¡ sve!i$, jie patogiai j£ pasodindavo, o jis
klausin¢davo apie savo gimini¤ gerov¡ bei darbus.

Tai, kad Vie§pats K‚‰†a £ Hastinƒpur$ siunt¢ b#tent Akr#r$, rodo, jog
Akr#ra labai gerai i§man¢ diplomatijos dalykus. Po valdovo Pƒ†ˆu mir-
ties, nors jis ir tur¢jo s#n¤, Dh‚tarƒ‰‡ra neteis¢tai u¨grob¢ sost$. Akr#ra
nor¢jo pavie§¢ti Hastinƒpuroje ir susipa¨inti su pad¢timi. Jis puikiai supra-
to, kad piktavalis Dh‚tarƒ‰‡ra palaik¢ savo s#n¤ pus¡. I§ esm¢s Dh‚tarƒ‰‡-
ra jau buvo u¨grob¡s §al£ ir dabar svarst¢, kaip atsikra!ius penki¤ broli¤
Pƒ†ˆav¤. Akr#ra ¨inojo, kad visi Dh‚tarƒ‰‡ros s#n#s, kuriems vadovavo
Duryodhana, Ä nes$¨iningi politikai. U¨uot klaus¡s teising¤ BhŒ‰mos ir
Viduros patarim¤, Dh‚tarƒ‰‡ra vadovavosi niek§ingais Kar†os ir "akunio
pamokymais. Akr#ra nusprend¢ apsistoti Hastinƒpuroje keletui m¢nesi¤
ir gerai i§tirti £vyki¤ eig$.

Greitai i§ KuntŒ ir Viduros Akr#ra su¨inojo, kad Dh‚tarƒ‰‡ra negali
pak¡sti penki¤ broli¤ Pƒ†ˆav¤, pavyd¢damas jiems nepaprast¤ karvedy-
bos ¨ini¤ bei did¨iul¢s fizin¢s j¢gos. Broliai elg¢si kaip dera riteriams,
pasi¨ym¢jo visomis geriausiomis k‰atriy¤ ypatyb¢mis ir buvo labai s$¨i-
ningi karaliaus vaikai, nuolatos besir#pinantys §alies pilie!i¤ gerove. Be to,
Akr#ra su¨inojo, kad pagie¨os grau¨iamas Dh‚tarƒ‰‡ra susimok¢ su savo
s#numis ir, niek§ing¤ patarim¤ sugundytas, band¢ Pƒ†ˆavas nunuodyti.

Akr#ra buvo KuntŒ pusbrolis, tod¢l j£ sutikusi KuntŒ prad¢jo teirau-
tis apie savo gimines i§ t¢vo pus¢s. Prisiminusi gimtin¡, susijaudinusi
KuntŒ paklaus¢ Akr#ros, ar t¢vas, motina, broliai, seserys ir draugai j$
dar atsimena. Ypa! ji dom¢josi §lovingaisiais savo s#n¢nais Ä K‚‰†a ir
Balarƒma. Ji paklaus¢: ÀAr K‚‰†a, Auk§!iausiasis Dievo Asmuo, kuris
taip myli Savo bhaktus, dar atsimena mano s#nus? Ar mus prisimena
Balarƒma?& ·irdyje KuntŒ jaut¢si tarsi tigr¤ apsupta stirnait¢, ir jos pad¢-
tis i§ ties¤ buvo tokia. Mirus vyrui, karaliui Pƒ†ˆu, jai teko vienai r#pin-
tis penkeriais savo s#numis Pƒ†ˆavomis, kuriuos Dh‚tarƒ‰‡ra nuolatos
k¢sinosi nu¨udyti. Ji gyveno tarsi varg§as nekaltas padar¢lis tarp daugy-
b¢s pl¢§r#n¤. B#dama Vie§paties K‚‰†os bhaktu, ji nuolatos m$st¢ apie
J£ ir vyl¢si, jog K‚‰†a kart$ ateis ir i§gelb¢s juos i§ nuolatini¤ pavoj¤. Ji
paklaus¢ Akr#ros, ar K‚‰†a neketin$s atvykti ir patarti t¢vo netekusiems
Pƒ†ˆavoms, kaip i§sigelb¢ti i§ Dh‚tarƒ‰‡ros bei jo s#n¤ pinkli¤. ·nek¢-
dama apie visa tai su Akr#ra, ji pajuto savo bej¢gi§kum$ ir su§uko:
ÀBrangusis K‚‰†a, brangusis K‚‰†a! Tu Ä auk§!iausias mistikas, visa-
tos Supersiela. Tu i§ ties¤ trok§ti gero visai visatai. Brangusis Govinda,
dabar Tu toli, bet vis d¢lto meld¨iu, kad leistum atsiduoti Tavo lotoso
p¢doms. A§ likau viena su penkiais t¢vo netekusiais s#numis, ir mane
palau¨¢ neviltis. A§ gerai suprantu, kad vienintelis mano prieglobstis Ä
Tavo lotoso p¢dos. Tavo lotoso p¢dos gal¢t¤ i§gelb¢ti sielvarto palau¨tas
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sielas, nes Tu Ä Auk§!iausiasis Dievo Asmuo. Tik Tavo malone galima i§t-
r#kti i§ pasikartojan!i¤ gimim¤ ir mir!i¤ gniau¨t¤. Brangusis K‚‰†a, Tu Ä
vis¤ auk§!iausias ir tyriausias, Tu Ä Supersiela ir vis¤ yog¤ valdovas. K$
dar galiu Tau pasakyti? Tegaliu pagarbiai Tau nusilenkti ir pra§yti, kad
laikytum mane visi§kai atsidavusia Tau siela.&

Nors K‚‰†os §alia ir nebuvo, KuntŒ §lovino J£ maldomis, tarsi matyt¤ J£
stovint. Ir tai £manoma kiekvienam, kuris paseks KuntŒ pavyzd¨iu. Visai
neb#tina, kad K‚‰†a visur betarpi§kai apsireik§t¤. Savo dvasine galia Jis
yra visur Ä tereikia nuo§ird¨iai Jam atsiduoti. Su giliu jausmu melsdama-
si K‚‰†ai, KuntŒ nesusivald¢ ir Akr#ros akivaizdoje ¢m¢ garsiai raudoti.
Vidura taip pat buvo greta, ir jie abu pajuto gili$ u¨uojaut$ Pƒ†ˆav¤ moti-
nai. Jie guod¢ j$, §lovindami jos s#nus Ä Yudhi‰‡hir$, Arjun$ ir BhŒm$,
ir ramino, sakydami, kad jos s#n#s nepaprastai galingi ir kad jai n¢ra ko
nerimauti, nes juos prad¢jo didieji pusdieviai Ä Yamarƒja, Indra ir Vƒyu.

Akr#ra nutar¢ gr£¨ti ir prane§ti apie pad¢t£, kurioje atsid#r¢ KuntŒ ir
penki jos s#n#s. Ta!iau i§ prad¨i¤ jis nor¢jo duoti ger$ patarim$ Dh‚ta-
rƒ‰‡rai, kuris buvo labai palankus savo s#nums ir prie§i§kas Pƒ†ˆavoms.
Karalius Dh‚tarƒ‰‡ra ir KuntŒ s¢d¢jo tarp draug¤ bei gimini¤, ir Akr#ra
kreip¢si £ Dh‚tarƒ‰‡r$, pavadindamas j£ ÀVƒrcitravŒrya.& VƒrcitravŒrya rei§-
kia ÀVicitravŒryos s#nus.& VicitravŒrya Ä Dh‚tarƒ‰‡ros t¢vo vardas, bet
i§ ties¤ j£ prad¢jo ne VicitravŒrya, o Vyƒsadeva. Senov¢je, pagal tradici-
j$, jei vyras negal¢jo tapti t¢vu, k#dik£ jo ¨monai prad¢davo jo brolis.
Kali am¨iuje tai u¨drausta. Akr#ros kreipinys ÀVƒrcitravŒrya& nuskamb¢-
jo kand¨iai, nes i§ tikr¤j¤ Dh‚tarƒ‰‡r$ prad¢jo ne jo t¢vas. Jis buvo Vyƒsa-
devos s#nus. Jeigu ¨mona pastojo nuo savo vyro brolio, vaikas priklaus¢
jos vyrui, nors ir buvo ne jo prad¢tas. Savo kand¨ia pastaba Akr#ra pa¨y-
m¢jo, jog paveld¢jimo teise grind¨iamos Dh‚tarƒ‰‡ros pretenzijos £ sost$
tu§!ios. Pƒ†ˆu buvo teis¢tas karalius, ir kol jo s#n#s gyvi, Dh‚tarƒ‰‡ra
netur¢jo teis¢s u¨imti sost$.

Akr#ra tar¢: ÀBrangusis VicitravŒryos s#nau, tu neteis¢tai u¨grobei Pƒ†-
ˆav¤ sost$. Ta!iau kad ir kaip ten b#t¤, dabar valdai tu, tod¢l paklausyk
mano patarimo Ä valdyk karalyst¡, vadovaudamasis doros ir g¢rio £staty-
mais. Jeigu taip elgsiesi pats ir taip elgtis mokysi pavaldinius, tavo §lov¢ ir
vardas i§liks per am¨ius.& Taip Akr#ra primin¢, kad Dh‚tarƒ‰‡ra skriau-
d¢ savo s#n¢nus Pƒ†ˆavas, kurie dabar buvo jo pavaldiniai. ÀNetgi jei tu
elgiesi su jais taip, tarsi jiems sostas nepriklausyt¤, t.y. kaip su savo paval-
diniais, tu privalai b#ti ne§ali§kas ir r#pintis j¤ gerove, tarsi jie b#t¤ tikri
tavo s#n#s. Ta!iau jeigu §ia nuostata nesivadovausi ir elgsiesi atvirk§!iai,
pavaldiniai tav¡s nem¢gs, o kit$ gyvenim$ tu eisi £ pragar$. Tad tikiuosi,
kad tiek su savo, tiek su Pƒ†ˆu s#numis elgsiesi vienodai.& Akr#ra leido
suprasti, kad jeigu Dh‚tarƒ‰‡ra su Pƒ†ˆavomis ir savo s#numis elgsis nevie-
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nodai, tarp pusbroli¤, suskilusi¤ £ dvi stovyklas, £siliepsnos karas. Kadangi
tiesa yra Pƒ†ˆav¤ pus¢je, jie laim¢s, o Dh‚tarƒ‰‡ros s#n#s ¨us. Tai Akr#ra
i§prana§avo Dh‚tarƒ‰‡rai.

Jis dar patar¢ Dh‚tarƒ‰‡rai: ÀMaterialiame pasaulyje jokia draugyst¢
n¢ra am¨ina. Per atsitiktinum$ mes susiburiame £ §eim$, visuomen¡, bend-
ruomen¡ ar taut$, bet galiausiai turime i§siskirti, nes kiekvienam tenka
palikti savo k#n$. Tod¢l nevert¢t¤ prisiri§ti prie §eimos nari¤ labiau nei
b#tina.& Dh‚tarƒ‰‡ros prierai§umas buvo nusikalstamas ir rod¢, kad kara-
lius nepasi¨ymi dideliu protu. ¸od¨iu, Akr#ra leido Dh‚tarƒ‰‡rai suprasti,
kad d¢l nei§manymo ir aklumo moral¢s nuostatoms karali¤ stipriai supan-
!iojo §eimos saitai. Nors atrodyt¤, kad mes esame §eima, visuomen¢ arba
tauta, ta!iau vis¤ m#s¤ likimas yra individualus. Kiekvieno gimim$ nule-
mia ankstesni asmeni§ki jo darbai. Tod¢l kiekvienas atskirai ken!ia nuo
savo karmos vaisiaus ar d¨iaugiasi juo. Netgi gyvendami bendrai ¨mon¢s
negali pakeisti likimo. B#na atvej¤, kai t¢vas neteis¢tai sukaupia turtus,
o s#nus pasiglem¨ia t¢vo sunkiai u¨dirbtus pinigus tarsi ma¨yt¢ vande-
nyno ¨uvel¢, kuri su¢da didel¢s senos ¨uvies material¤ k#n$. I§ tikr¤j¤
mes negalime suteikti laim¢s §eimai, visuomenei, bendruomenei ar tautai,
sukaup¡ turtus neteis¢tais b#dais. Did¨iosios imperijos, kurios kadaise
klest¢jo ir v¢liau ¨lugo, nes j¤ turtus i§§vaist¢ palikuonys, gali b#ti puikus
pavyzdys. T$, kuris nei§mano §io subtilaus karmin¢s veiklos d¢snio ir
nepaiso doros ir g¢rio £statym¤, vis labiau slegia nuod¢ming¤ darb¤ na§ta.
Neteis¢tai £gytus turtus ir nuosavyb¡ pasiglem¨ia kiti, o jis patsai keliau-
ja £ tamsiausi$ pragar$. Tod¢l jam nedera kaupti daugiau negu skyr¢ liki-
mas, antraip jis tik pakenks sau. U¨uot veik¡s savo paties naudai, jis elgsis
prie§ingai ir gal¤ gale patirs nuopuol£.

Akr#ra t¡s¢: ÀBrangus Dh‚tarƒ‰‡ra, i§klausyk mano patarimo. Atsimerk
ir pa¨velk materialaus gyvenimo tikrovei £ akis. ' materijos s$lygot$ gyveni-
m$, jo keliamas kan!ias ar laim¡ reikia ¨velgti kaip £ sapn$. ¸mogus tur¢t¤
stengtis suvaldyti savo prot$ bei jutimus ir pasiek¡s ramyb¡ dvasi§kai tobu-
l¢ti K‚‰†os s$mon¢je.& ÀCaitanya-caritƒm‚toje& pasakyta, kad ¨mon¢s,
kurie ne£sis$monino K‚‰†os, nepatiria dvasios ramyb¢s, ir juos kamuoja
nuolatinis nerimas. Dvasios ramyb¢s negali £gyti netgi tie, kurie nori i§si-
vaduoti, t.y. £silieti £ Brahmano §vyt¢jim$, ar yogai, m¢ginantys pasiekti
tobulum$ ir £valdyti mistines j¢gas. Tyri K‚‰†os bhaktai nieko nereikalau-
ja i§ K‚‰†os. Jie d¨iaugiasi papras!iausiai tarnaudami Jam. Tikr$j$ ramyb¡
ir proto rimt£ galima pasiekti tiktai tobuloje K‚‰†os s$mon¢je.

I§klaus¡s Akr#ros doros pamokym¤, Dh‚tarƒ‰‡ra atsak¢: ÀBrangus
Akr#ra, nors tu dosniai teiki gerus patarimus, deja, man jie netin-
ka. ¸mogui, kuriam lemta mirti, nepad¢s net nemirtingumo nekta-
ras. A§ suprantu, kad tavo pamokymai vertingi, deja, jie pradingsta
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mano besibla§kan!iame prote tarsi tas ¨aibas, kuris blyksteli debesyse ir
i§nyksta. Manau, sustabdyti auk§!iausios valios veikimo jau ne£manoma.
Auk§!iausiasis Dievo Asmuo, K‚‰†a, at¢jo £ Yadu gimin¡, kad palengvint¤
sunki$ §ios ¨em¢s na§t$.&

Dh‚tarƒ‰‡ra leido Akr#rai suprasti, jog visi§kai tiki K‚‰†a,
Auk§!iausiuoju Dievo Asmeniu. Ta!iau kartu jis buvo labai §ali§kas savo
§eimos nariams. Labai greitai K‚‰†a sunaikins visus jo §eimos narius,
ir tada bej¢gis Dh‚tarƒ‰‡ra atras prieglobst£ prie K‚‰†os lotoso p¢d¤.
Parodydamas ypating$ malon¡ Savo bhaktui, K‚‰†a paprastai atima i§ jo
visus materialaus prisiri§imo objektus, §itaip £stumdamas bhakt$ £ mate-
rialiu at¨vilgiu bevilti§k$ pad¢t£. Tada bhaktui nebelieka nieko kito, kaip
atrasti prieglobst£ prie K‚‰†os lotoso p¢d¤. Taip atsitiko ir Dh‚tarƒ‰‡rai
po Kuruk‰etros m#§io.

Dh‚tarƒ‰‡ra suvok¢, kad !ia susid#r¢ dvi prie§i§kos j¢gos. Jis suprato, jog
K‚‰†a at¢jo £ ¨em¡ nuimti nuo jos pe!i¤ nepakeliam$ ir nereikaling$ na§t$.
Jo s#n#s ir buvo ta na§ta, tad jis nujaut¢, kad jie ¨us. I§ kitos pus¢s, jis
negal¢jo atsikratyti nusikalstamo prierai§umo s#nums. Suvokdamas, kad
yra dviej¤ prie§i§k¤ j¢g¤ akivaizdoje, jis i§rei§k¢ pagarb$ Auk§!iausiajam
Dievo Asmeniui: ÀSunku perprasti materialios b#ties prie§taringumus.
Tai tegalima pavadinti nesuvokiamu Auk§!iausiojo sumanymo vyksmu.
Auk§!iausiasis Savo nesuvokiama galia kuria material¤ pasaul£, Pats £¨en-
gia £ j£ ir paleid¨ia £ darb$ tris gamtos gu†as. Suk#r¡s pasaul£, Jis £eina £
kiekvien$ gyv$j$ b#tyb¡ ir net £ pat£ ma¨iausi$ atom$. Niekas nepaj¢gus
suvokti Auk§!iausiojo Vie§paties sumanym¤.&

I§gird¡s tuos ¨od¨ius, Akr#ra ai§kiai suprato, kad Dh‚tarƒ‰‡ra net
nemano liautis skriaud¡s Pƒ†ˆavas ir pataikav¡s savo s#nums. Nieko
nelaukdamas, Akr#ra atsisveikino su savo draugais Hastinƒpuroje ir
i§vyko namo, £ Yadu karalyst¡. Sugr£¨¡s smulkiai papasakojo Vie§pa!iui
K‚‰†ai ir Balarƒmai, kas dedasi Hastinƒpuroje, ir atskleid¢ Dh‚tarƒ‰‡ros
k¢slus. K‚‰†a siunt¢ Akr#r$ £ Hastinƒpur$ £vertinti aplinkybi¤. Vie§paties
malone Akr#ra £vykd¢ jam skirt$ u¨duot£ ir prane§¢ K‚‰†ai, kaip klostosi
£vykiai.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti keturiasde§imt a§tunt!j£
ÀK‚‰†os" skyri¤, pavadint! ÀPiktavalis Dh‚tarƒ‰‡ra".
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KETURIASDE·IMT DEVINTAS SKYRIUS

K‚‰†a stato Dvƒrakos tvirtov¡

¸uvus Ka„sai, dvi jo ¨monos liko na§l¢mis. Ved¤ kult!roje moteris negali
b!ti palikta pati sau. Moters gyvenim" sudaro trys periodai: vaikyst¢je
ji gyvena globojama t¢vo, jaunyst¢je j" globoja jaunas vyras, o jeigu jis
mir§ta, j" globoja arba suaug¡ vaikai, arba, jeigu j¤ n¢ra, ji gr£¨ta pas
t¢v" ir na§lauja, globojama jo. Matyt, Ka„sa suaugusi¤ s!n¤ netur¢jo. Jo
¨monos, tapusios na§l¢mis, sugr£¨o £ t¢vo namus. Ka„sa tur¢jo dvi karalie-
nes Ä Asti ir Prƒpti, kurios buvo karaliaus Jarƒsandhos dukros. Jarƒsand-
ha vald¢ Biharo provincij" (tais laikais vadint" Magadharƒja). Gr£¨usios
namo jos pasiskund¢ savo li!dna pad¢timi po Ka„sos mirties. Magad-
hos karalius Jarƒsandha pasijuto baisiausiai pa¨emintas, i§gird¡s apie savo
dukr¤ likim". Su¨inoj¡s apie Ka„sos mirt£, Jarƒsandha #ia pat nusprend¢
nu§luoti Yadu gimin¡ nuo ¨em¢s pavir§iaus. Jis nutar¢, kad jeigu K‚‰†a
u¨mu§¢ Ka„s", visa Yadu gimin¢ turi mirti.

Jis ¢m¢ ruo§tis Mathuros karalyst¢s u¨puolimui su mil¨ini§ka kariuo-
mene, kuri" sudar¢ daugyb¢ t!kstan#i¤ ve¨im¤, arkli¤, drambli¤ bei
p¢stinink¤. Jarƒsandha suformavo trylika pulk¤ ir ketino atker§yti u¨
Ka„sos mirt£. Sutrauk¡s visas savo j¢gas, jis apsupo Yadu karali¤ sostin¡
Mathur" ir prad¢jo puolim". $rŒ K‚‰†a, kuris apsirei§k¢ paprastu ¨mo-
gumi, mat¢ neapr¢piamas Jarƒsandhos paj¢gas, kurios atrod¢ lyg van-
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denynas, tuoj i§siver§iantis i§ krant¤. Jis taip pat mat¢, kad Mathuros
gyventojus ap¢m¢ baim¢. K‚‰†a ¢m¢ galvoti apie Savo, kaip inkarnacijos,
misij" ir apie tai, ko Jis tur¢jo griebtis susiklos#iusiomis aplinkyb¢mis.
Jis nu¨eng¢, kad suma¨int¤ ¨em¡ sl¢gusi" na§t" Ä i§naikint¤ nusid¢j¢lius,
tod¢l pasinaudojo proga ir stojo £ kov" su mil¨ini§ka kariauna, kuri trauk¢
ve¨imais, ant ¨irg¤ ir drambli¤. Jarƒsandhos paj¢gos dabar stov¢jo prie§
K‚‰†", ir Jis nutar¢ jas sunaikinti, kad Jarƒsandha gr£¨t¤ namo ir surinkt¤
naujas j¢gas.

Vie§pa#iui K‚‰†ai §itaip m"stant, dvejetas puiki¤ karo ve¨im¤ su ve¨¢-
jais, ginklais, v¢liavomis bei kitais karo atributais tiesiai i§ dangaus nusi-
leido prie§ais J£. Pamat¡s karo ve¨imus, K‚‰†a kreip¢si £ §alia stovint£
vyresn£j£ brol£ Balarƒm", kur£ dar vadina Sa…kar‰a†a: ÀBrangus vyresny-
sis brolau, geriausias i§ arij¤, Tu esi visatos Vie§pats, bet pirmiausia Ä
Yadu gimin¢s glob¢jas. Yadu gimin¢s nariai nesijau#ia saug!s, matydami
Jarƒsandhos karius, ir labai nerimauja. ·tai Tavo karo ve¨imas su visais
ginklais, Tu gali juos apginti. S¢sk £ ve¨im" ir sunaikink tuos karius Ä sut-
riu§kink vis" prie§o karin¡ gali". Juk Mes at¢jome £ §i" ¨em¡ b!tent tam,
kad sunaikintum¢m netikusias karo paj¢gas ir apgintum¢m dorybingus
bhaktus. ·tai proga M!s¤ misijai £vykdyti. Pasinaudokime ja.% Taip K‚‰†a
ir Balarƒma, Da&ƒrhos ainiai, nusprend¢ sunaikinti trylika Jarƒsandhos
kariuomen¢s pulk¤.

K‚‰†a £lipo £ karo ve¨im", kurio vad¨ias laik¢ Dƒruka, ir lydimas negau-
sios kariuomen¢s, gaud¨iant kriaukl¢ms, i§va¨iavo i§ Mathuros miesto.
'domu tai, kad vos i§girdus K‚‰†os kriaukl¢s gaudim", prie§inink¤ §irdys
sudreb¢jo, nors j¤ karin¢s paj¢gos buvo daug galingesn¢s. Kai Jarƒsand-
ha pamat¢ K‚‰†" ir Balarƒm", jam tarsi pagailo savo vaikai#i¤. ' K‚‰†"
jis kreip¢si vardu ÀPuru‰ƒdhama% Ä À¨emiausias i§ ¨moni¤.% I§ tikr¤j¤
visuose Ved¤ ra§tuose K‚‰†a vadinamas Puru‰ottama Ä Àauk§#iausiu i§
¨moni¤.% Jarƒsandha n¢ neketino pavadinti K‚‰†" Puru‰ottama, ta#iau
didieji ra§t¤ ¨inovai nustat¢, kad tikroji ¨od¨io puru‰ƒdhama reik§m¢ Ä
Àtasai, prie§ kur£ nublanksta kiekvienas.% I§ esm¢s niekas negali prilygti
Auk§#iausiajam Dievo Asmeniui arba J£ pranokti.

Jarƒsandha pasak¢: ÀB!t¤ negarbinga kautis su K‚‰†a ir Balarƒma,
nes Jie dar vaikai.% Kadangi K‚‰†a u¨mu§¢ Ka„s", Jarƒsandha pavadi-
no J£ Savo giminai#i¤ ¨udiku. O £ tai, kad Ka„sa nu¨ud¢ daugyb¡ savo
s!n¢n¤, Jarƒsandha neatkreip¢ d¢mesio. K‚‰†ai gi u¨teko u¨mu§ti Savo
d¢d¡ i§ motinos pus¢s, Ka„s", ir Jarƒsandha tuoj J£ pasmerk¢. Demo-
nai visada taip elgiasi. Jie nenori matyti savo yd¤, bet ie§ko j¤ kituose.
Jarƒsandha priki§o K‚‰†ai, kad tas net n¢ra k‰atriyas. I§aug¡s Mahƒrƒ-
jos Nandos namuose, K‚‰†a buvo ne k‰atriyas, o vai!yas. Vai!yus paprastai
vadina guptomis, o §is ¨odis dar gali reik§ti Àpasl¢ptas.% Taigi K‚‰†" sl¢p¢
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ir aukl¢jo Nanda Mahƒrƒja. Jarƒsandha K‚‰†ai priki§o trigub" kalt¡: tai,
kad Jis u¨mu§¢ d¢d¡ i§ motinos pus¢s, kad vaikyst¢je Jis buvo pasl¢ptas ir
kad Jis net nebuvo k‰atriyas. ·tai kod¢l Jarƒsandha g¢dinosi su Juo kautis.

Paskui jis atsigr¡¨¢ £ Balarƒm", sakydamas: ÀO Tu, Balarƒma, jei nori,
gali kautis Jo pus¢je, ir jei esi kantrus, gali palaukti, kol mano str¢l¢s
nukaus Tave. Tada gal¢si eiti £ dang¤.% ÀBhagavad-gŒtoje% pasakyta, kad
kovoje k‰atriyas arba laimi, arba ¨!va, ir abu atvejai jam naudingi. Laim¢j¡s
kautynes jis d¨iaugiasi pergal¢s vaisiais, o ¨uv¡s eina £ dangaus karalyst¡.

I§klaus¡s Jarƒsandhos ¨od¨ius, K‚‰†a atsak¢: ÀBrangus karaliau Jarƒ-
sandha, didvyriai daug ne§neka. Jie parodo savo §aunum" veiksmais. Tu
tiek daug kalbi, kad, matyt, neabejoji, jog ¨!si §iose kautyn¢se. Mes neno-
rime ilgai tav¡s klausytis, nes beprasmi§ka klausytis to, kurio dienos sus-
kai#iuotos, arba to, kur£ i§tiko didel¢ b¢da.% Jarƒsandha pasiruo§¢ kovai
su K‚‰†a ir i§ vis¤ pusi¤ apsupo Vie§pat£ galinga kariauna. Kaip kad
debesys ir dulk¢s u¨stoja saul¡, taip K‚‰†" Ä auk§#iausi"j" saul¡ u¨stojo
Jarƒsandhos kariauna. K‚‰†os ir Balarƒmos karo ve¨imus puo§¢ Garuˆos
ir palmi¤ atvaizdai. Visos Mathuros moterys sulipo ant nam¤ ir r!m¤
stog¤ bei vart¤, nor¢damos i§vysti nepaprast" kov", ta#iau kai K‚‰†os
kovos ve¨im" apsupo Jarƒsandhos kariai, per kuri¤ nugaras nieko nesi-
mat¢, moterys taip persigando, kad kai kurios net nualpo. K‚‰†a atsid!r¢
Jarƒsandhos kariaunos apsuptyje. Jarƒsandha ¢m¢ spausti nedidel£ K‚‰†os
kari¤ pulkel£, ir tada K‚‰†a pak¢l¢ Savo $ƒr…gos lank".

Jis trauk¢ i§ d¢klo str¢les, vien" po kitos d¢jo jas ant templ¢s ir laid¢ £
prie§". Jos l¢k¢ taip taikliai, kad greitai i§guld¢ visus Jarƒsandhos dramb-
lius, arklius ir p¢stininkus. Nenutr!kstamas K‚‰†os leid¨iam¤ str¢li¤ srau-
tas buvo pana§us £ ugnin£ viesul", nusiaubus£ visas Jarƒsandhos karines
paj¢gas. K‚‰†ai laidant str¢les, vienas po kito nukirstomis galvomis krito
drambliai, griuvo nukapotomis kojomis ¨irgai, virto ve¨imai su v¢liavo-
mis, kariais bei ve¨¢jais. Kautyni¤ lauke nukirstomis galvomis, rankomis
bei kojomis gul¢jo beveik visi p¢stininkai. ·itaip krito daug t!kstan-
#i¤ drambli¤ bei ¨irg¤, o j¤ kraujas sruvo tarsi up¢s vilnys. ·ioje up¢je
nukirstos vyr¤ rankos atrod¢ lyg gyvat¢s, o galvos Ä tarsi v¢¨liai. Negyvi
drambli¤ k!nai buvo pana§!s £ nedideles salas, o ¨uv¡ arkliai Ä £ ryklius.
Auk§#iausi"ja valia m!§io lauku tek¢jo did¨iul¢ kraujo up¢, ir ko tik joje
nebuvo. P¢stinink¤ rankos ir kojos plauk¢ upe lyg ¨uvys, kari¤ plaukai
atrod¢ it j!r¨ol¢s ir dumbliai, o pl!duriuojantys lankai Ä tarsi up¢s bangos.
Brang!s papuo§alai, puo§¡ kari¤ bei karved¨i¤ k!nus, atrod¢ kaip kraujo
up¢s ne§amas ¨virg¨das.

Vie§pats Balarƒma, kur£ dar vadina Sa…kar‰a†a, taip ry¨tingai svaid¢si
Savo v¢zdu, kad K‚‰†os sukurtoji kraujo up¢ i§siliejo i§ krant¤. Bailiai,
reg¢dami t" siaubing" vaizd", persigando, o didvyriai susi¨av¢j¡ kalb¢-
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jo apie dviej¤ broli¤ §aunum". Jarƒsandhos kariuomen¢ buvo neapr¢pia-
ma tarsi vandenynas, ta#iau prie§ j" kovojo Vie§pats K‚‰†a su Balarƒma,
ir kova virto tikromis ¨udyn¢mis, kurioms negal¢jo prilygti joks m!§is.
Protu ne£manoma suvokti, kaip gal¢jo §itaip atsitikti, bet, vertinant tokius
£vykius kaip Auk§#iausiojo Dievo Asmens ¨aidim", o Jo valia visagal¢,
jie tampa suprantami. Auk§#iausiasis Dievo Asmuo sukuria, palaiko ir
sunaikina kosmin£ pasaul£ tiesiog to panor¢j¡s. Taigi Jam visai nesun-
ku sukelti prie§o gretose toki" niokojimo scen". Ir vis d¢lto K‚‰†os ir
Balarƒmos ¨ygis atrod¢ nepaprastas, nes Jie kov¢si su Jarƒsandha tarytum
b!t¤ paprasti ¨mon¢s.

Kai ¨uvo visi Jarƒsandhos kariai ir liko gyvas vienintelis Jarƒsandha,
jis, suprantama, puol¢ £ nevilt£. $rŒ Balarƒma tuoj #iupo j£, kaip galingas
li!tas j¢ga griebia kit" li!t". Kol Vie§pats Balarƒma pan#iojo Jarƒsandh"
Varu†os virve ir paprastomis virv¢mis, Vie§pats K‚‰†a, tur¢damas Savo
ketinim¤, papra§¢ Vie§paties Balarƒmos j£ paleisti. K‚‰†a t"syk i§laisvino
Jarƒsandh". Jarƒsandha buvo didis kar¨ygys, ir toks K‚‰†os poelgis jam
dar¢ didel¡ g¢d". Jis nusprend¢ atsisakyti karaliaus vardo ir sosto ir i§eiti
£ mi§k" medituoti, grie¨tai tramdyti k!n" ir atgailauti.

Ta#iau kai su keletu karali§ko luomo draug¤ Jarƒsandha trauk¢ namo,
jie patar¢ jam ne atsisakyti sosto, o surinkti kariuomen¡ ir v¢l susikauti su
K‚‰†a. Jarƒsandhos draugai karalai#iai sak¢ jam, kad £prastomis aplinky-
b¢mis Yadu karaliai nesugeb¢t¤ jo £veikti Ä §£syk jam tiesiog nepasisek¢.
Karaliai kurst¢ Jarƒsandh", sakydami, jog tasai kovojo tikrai didvyri§kai ir
netur¢t¤ pernelyg krimstis d¢l pralaim¢jimo, nes d¢l to kaltos tik praeities
klaidos. Gal¤ gale jis kov¢si nepriekai§tingai.

Taigi Jarƒsandhai, Magadhos provincijos karaliui, kuris prarado vis"
kariaun" ir dar buvo pa¨emintas, nes prie§ai pasigail¢jo jo ir paleido £
laisv¡, neliko nieko kito, kaip tik gr£¨ti £ savo karalyst¡. ·itaip Vie§pats
K‚‰†a nugal¢jo Jarƒsandhos karius. Nors, palyginus su Jarƒsandhos j¢go-
mis, K‚‰†os kariuomen¢ buvo menka, ji i§liko sveikut¢l¢, o Jarƒsandha
neteko vis¤ kari¤.

Patenkinti dangaus gyventojai rei§k¢ savo pagarb", §lovindami Vie§pa-
t£ giesm¢mis ir berdami g¢les. Jie nepaprastai d¨iaug¢si pergale. Jarƒ-
sandha gr£¨o £ savo karalyst¡, ir Mathuros miestas buvo i§gelb¢tas nuo
pakibusios vir§ jo gr¢sm¢s. Mathuros gyventojai sukviet¢ profesionalius
dainininkus Ä s"tas ir mƒgadhas, bei poetus, kurian#ius puikias giesmes,
kurie ¢m¢ §lovinti Vie§paties K‚‰†os pergal¡. Kai Jis nugal¢toju £¨eng¢ £
miest", pasigirdo d!d¤, kriaukli¤ bei litaur¤ garsai. Sutikimo proga dar-
niai ir melodingai u¨grojo £vair!s muzikos instrumentai Ä bherŒ, t"rya,
vŒ†ƒ, fleitos ir m‚da…gos. K‚‰†ai £va¨iuojant, visas miestas buvo i§valytas,
gatv¢s ir keliai pa§lakstyti vandeniu, o savo namus, gatveles ir krautuv¢les
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d¨i!gaujantys miestel¢nai papuo§¢ v¢liavomis bei girliandomis. Daug kur
brƒhma†ai giedojo Ved¤ mantras. Miesto gyventojai i§puo§¢ sankry¨as,
vartus, takus bei gatves. Kai Vie§pats K‚‰†a ¨eng¢ £ nuostabiai i§puo§t"
miest", kuriame vie§patavo §venti§kos nuotaikos, Mathuros moterys bei
merginos pasitiko J£ su £vairiausi¤ g¢li¤ girliandomis, kad ceremonija b!t¤
dar §venti§kesn¢. Pagal Ved¤ papro#ius, jos sumai§¢ jogurt" su ¨alia ¨ole
ir t" mi§in£ §lakst¢ visur, kad pergal¢s §vent¢ b!t¤ dar i§kilnesn¢. Kai
K‚‰†a ¨eng¢ gatv¢mis, moterys ¨velg¢ £ J£ spindin#iomis, meil¢s kupino-
mis akimis. K‚‰†a ir Balarƒma ne§¢si papuo§alus, brangenybes bei kitus
kautyni¤ lauke surinktus lobius, kuriuos jie dovanojo karaliui Ugrasenai.
·itaip K‚‰†a i§rei§k¢ pagarb" Savo seneliui, kadangi Ugrasena tuo metu
buvo kar!nuotas Yadu gimin¢s karalius.

Magadhos karalius Jarƒsandha buvo apsup¡s Mathuros miest" ne vien",
o septyniolika kart¤. Ir kaskart jis puol¢ tokio pat dyd¨io pulkais ir vis
pralaim¢davo. K‚‰†a i§guldydavo visus jo karius, ir jis nevilties apimtas
gr£¨davo namo. Kaskart Yadu gimin¢s karalai#iai paimdavo j£ £ nelais-
v¡ ir v¢l ¨eminamai paleisdavo, ir kaskart, u¨mir§¡s g¢d", Jarƒsandha
sugr£¨davo £ savo karalyst¡.

Kai Jarƒsandha reng¢si pulti miest" a§tuoniolikt"j£ kart", miest" u¨puo-
l¢ ir trok§tantis Yadu gimin¢s turt¤ yavan¤ karalius, kuris gyveno £ pietus
nuo Mathuros. Sakoma, kad yavan¤ karali¤, vardu Kƒlayavana, sukurst¢
Nƒrada. ·i istorija pasakojama ÀVi‰†u Purƒ†oje.% Syk£ Gargamunio svai-
nis pasi§aip¢ i§ Gargamunio, Yadu gimin¢s §ventiko. I§gird¡ t" pok§t", i§
jo pasijuok¢ ir Yadu gimin¢s karaliai, ir Gargamunis ant j¤ u¨sir!stino. Jis
nutar¢ i§leisti £ pasaul£ palikuon£, kuris kelt¤ Yadu giminei siaub". Garga-
munis pamalonino Vie§pat£ $iv" ir gavo palaiminim", kad jam gims s!nus.
Yavan¤ karaliaus ¨mona pagimd¢ s!n¤, vardu Kƒlayavana. Kƒlayavana
Nƒrados paklaus¢: ÀKokie karaliai pasaulyje galingiausi?% Nƒrada atsak¢,
jog vis¤ galingiausi yra Yadu karaliai. Tai i§gird¡s, Kƒlayavana u¨puol¢
Mathuros miest", ir tai atsitiko kaip tik tada, kai Jarƒsandha ruo§¢si pulti
a§tuoniolikt"j£ kart". Kƒlayavana kar§tai tro§ko paskelbti kar" pasaulio
valdovui, kuris b!t¤ jo vertas prie§ininkas, bet niekur tokio nerado. Ir
§tai, i§gird¡s i§ Nƒrados apie Mathur", jis nutar¢, kad b!t¤ gerai u¨pul-
ti t" miest" trisde§imties milijon¤ yavan¤ kari¤ paj¢gomis. Kai Kƒlayava-
na apgul¢ Mathur", Vie§pats $rŒ K‚‰†a kartu su Baladeva ¢m¢ svarstyti,
ar didel£ pavoj¤ Yadu giminei kelia du gr¢smingi prie§ai Ä Jarƒsandha ir
Kƒlayavana. Laikas buvo brangus. Kƒlayavana i§ vis¤ pusi¤ supo Mathu-
r", o po dienos tur¢jo at¨ygiuoti ir Jarƒsandha su tiek pat karini¤ dalini¤,
kaip ir per ankstesnius septyniolika puolim¤. K‚‰†a buvo £sitikin¡s, kad
Jarƒsandha pasinaudos proga u¨grobti Mathur", kai j" apsupo Kƒlayava-
na. Tada Jis pagalvojo, kad reik¢t¤ imtis atsargumo priemoni¤ dviem stra-
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teginiams Mathuros punktams apginti. Jeigu K‚‰†a ir Balarƒma susikaut¤
su Kƒlayavana vienoje vietoje, Jarƒsandha gal¢t¤ pulti kit" ir atker§yti
visai Yadu giminei. Jarƒsandha buvo labai galingas ir septyniolika kart¤
pralaim¢j¡s i§ ker§to gal¢jo i§¨udyti arba paimti £ nelaisv¡ ir i§varyti £
savo karalyst¡ vis" Yadu gimin¡. Tod¢l K‚‰†a nutar¢ pastatyti ne£veikia-
m" tvirtov¡, £ kuri" negal¢t¤ patekti jokia dvikoj¢ b!tyb¢ Ä nei ¨mogus,
nei demonas. Jis nutar¢ apgyvendinti joje Savo giminai#ius, kad Pats
gal¢t¤ laisvai kautis su prie§u. Pasirodo, tais laikais Dvƒrakƒ irgi priklaus¢
Mathuros karalystei, nes À$rŒmad-Bhƒgavatam% pasakyta, kad K‚‰†a
pastat¢ tvirtov¡ j!roje. Jo pastatytos tvirtov¢s griuv¢siai Dvƒrakos £lankoje
st!kso ligi §iol.

Pirmiausia j!roje K‚‰†a pastat¢ galing" sien", kuri apjuos¢ devyniasde-
§imt §e§i¤ kvadratini¤ myli¤ plot". ·it" nepaprast" statin£ suman¢ ir pasta-
t¢ Vi&vakarmƒ. Tokios tvirtov¢s j!roje negal¢t¤ pastatyti joks architektas,
ta#iau Vi&vakarmƒ, pusdievi¤ in¨inierius, gal¢jo parodyti tok£ meistri§ku-
m" bet kurioje visatos dalyje. Jeigu Auk§#iausiojo Dievo Asmens valia
kosmin¢je erdv¢je plauko mil¨ini§kos planetos, tarsi b!t¤ besvor¢s, tai
j!roje i§kilusi devyniasde§imt §e§i¤ kvadratini¤ myli¤ ploto tvirtov¢ n¢ra
jau toks didelis stebuklas.

À$rŒmad-Bhƒgavatam% pasakyta, kad §iame naujame, tvirtai sur¡stame
j!ros mieste keliai, gatv¢s bei skersgatviai buvo labai taisyklingai supla-
nuoti. Taisyklingai ¢jo takai, o soduose augo gausyb¢ kalpa-v‚k‰¤, arba
tro§kim¤ med¨i¤. Tro§kim¤ med¨iai Ä tai ne paprasti materialaus pasau-
lio med¨iai, jie auga dvasiniame pasaulyje. Auk§#iausi"ja K‚‰†os valia
viskas £manoma, taigi ir tro§kim¤ med¨iai buvo pasodinti Dvƒrakoje,
K‚‰†os sumanytame mieste. Ten dar st!ksojo daugyb¢ r!m¤ bei gopur¤ Ä
did¨i¤j¤ vart¤. Gopuras dar ir dabar galima pamatyti kai kuriose dides-
n¢se §ventyklose. ·ie vartai labai auk§ti ir pastatyti nepaprastai meni§kai.
R!muose ir ant vart¤ stov¢jo auksiniai vandens "so#iai (kala!os), kurie
laikomi geru ¨enklu.

Beveik visi r!mai siek¢ debesis. Kiekvieno namo r!siuose buvo saugomi
did¨iuliai "so#iai su auksu, sidabru bei gr!dais. Kambariuose stov¢-
jo daugyb¢ auksini¤ "so#i¤ vandeniui. Miegamuosius puo§¢ brangeny-
b¢s, o grindis Ä brangi¤j¤ marakatos akmen¤ mozaikos. Vi‰†u Dievyb¢,
kuri" garbino Yadu ainiai, stov¢jo kiekvienuose miesto namuose. Buvo
nustatyta, kad skirtingos kastos Ä brƒhma†ai, k‰atriyai, vai!yai ir !"dros
tur¢t¤ savo gyvenamuosius kvartalus. Tai rodo, jog kast¤ sistema egzistavo
jau tais laikais. Miesto viduryje st!ksojo dar vieni r!mai, skirti karaliui
Ugrasenai. Jie labiausiai trauk¢ ak£.

Kai pusdieviai pamat¢, kad K‚‰†a pagal Savo skon£ statosi miest", jie
dovanojo naujam miestui garsi"j" dangaus planet¤ g¢l¡ pƒrijƒt# ir Sudhar-
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m" Ä susirinkim¤ r!mus. ·ie r!mai buvo ypatingi tuo, kad kai juose vyk-
davo susirinkimas, jo dalyvius apeidavo senatv¢s ydos. Pusdievis Varu†a
dovanojo balt" juodomis ausimis arkl£, kuris l¢kdavo minties grei#iu.
Kuvera, pusdievi¤ i¨dininkas, dovanojo sugeb¢jim" £gyti a§tuonias mate-
rialias tobulybes. Pusdieviai siunt¢ dovanas pagal savo galimybes. Yra tris-
de§imt trys milijonai pusdievi¤, ir kiekvienam j¤ patik¢ta tam tikra visatos
valdymo sritis. Visi pusdieviai pasinaudojo proga, kad Auk§#iausiasis
Dievo Asmuo stat¢si miest" pagal Savo £geid¨ius, ir siunt¢ dovanas,
taigi Dvƒrakos miestas tapo neprilygstamu visoje visatoje. Tai £rodo, kad
egzistuoja didel¢ daugyb¢ pusdievi¤, bet visi jie yra K‚‰†os vald¨ioje.
ÀCaitanya-caritƒm‚toje% pasakyta, kad K‚‰†a Ä Auk§#iausiasis Valdovas,
o visi kiti Ä Jo tarnai. Taigi, K‚‰†ai asmeni§kai apsirei§kus §ioje visatoje,
tarnai pasinaudojo proga Jam pasitarnauti. ·iuo pavyzd¨iu tur¢t¤ sekti
visi, o ypa# tie, kurie yra K‚‰†os s"mon¢je. Reikia tarnauti K‚‰†ai pagal
savo galimybes.

Kai naujasis miestas buvo baigtas, K‚‰†a perk¢l¢ £ j£ visus Mathuros
gyventojus ir $rŒ Balarƒm" paskyr¢ miesto valdovu. Po to Jis pasitar¢ su
Balarƒma ir, pasipuo§¡s lotoso ¨ied¤ girlianda, i§¢jo i§ miesto susitikti su
Kƒlayavana, kuris u¨¢m¢ Mathur" jai net nepasiprie§inus.

Kai K‚‰†a i§¢jo i§ miesto, niekada anks#iau Jo nereg¢j¡s Kƒlayava-
na pamat¢, kad geltonais r!bais vilkintis K‚‰†a nepaprastai gra¨us. Kai
K‚‰†a ¨eng¢ pro Savo kari¤ pulk", Jis atrod¢ lyg m¢nulis, plaukiantis
dangumi tarp debes¤. Kƒlayavanai teko laim¢ i§vysti $rŒvatsos linijas Ä
ypating" ¨enkl" ant $rŒ K‚‰†os kr!tin¢s ir J£ puo§iant£ Kaustubhos bran-
gakmen£. Ta#iau Kƒlayavana K‚‰†" reg¢jo Vi‰†u pavidalu Ä nepaprastai
gra¨aus k!no, keturiomis rankomis ir pana§iomis £ k" tik i§siskleidusio
lotoso lapelius akimis. K‚‰†os kakta buvo daili ir auk§ta. ¸aviam veide
§viet¢ §ypsena, vir§ spindin#i¤ aki¤ puikavosi ¨aismingi antakiai, o §vy-
tuojantys auskarai teik¢ Jo i§orei palaimos. Prie§ susitikdamas su K‚‰†a,
Kƒlayavana buvo gird¢j¡s apie J£ i§ Nƒrados, ir Nƒrados apib!dinimas
pasitvirtino. Jis pasteb¢jo ypatingus K‚‰†os ¨enklus, brangakmenius ant
kr!tin¢s, nuostabi" girliand" i§ lotoso ¨ied¤, £ lotos" pana§ias akis ir
kitus nuostabius bruo¨us. Jis nutar¢, kad toji £stabi asmenyb¢, ko gero, ir
bus Vƒsudeva, nes K‚‰†a atitiko visus apib!dinimus, kuriuos jis gird¢jo
i§ Nƒrados. Kƒlayavana labai suglumo, matydamas, kad K‚‰†a pro Savo
kariuomen¢s gretas ne va¨iuoja ve¨imu, o tiesiog eina, rankose netur¢da-
mas jokio ginklo. Kƒlayavana atvyko kautis su K‚‰†a, ta#iau jam pakako
kario garb¢s nesigriebti ginklo. Jis nutar¢ su K‚‰†a susiremti plikomis
rankomis ir pasiruo§¢ imtyn¢ms.

Ta#iau K‚‰†a pra¢jo pro Kƒlayavan" net nepa¨velg¡s £ j£, ir tasai pasilei-
do paskui, nor¢damas J£ sugriebti. Ir nors Kƒlayavana b¢go kiek £kabin-
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damas, K‚‰†os pasivyti negal¢jo. K‚‰†os ne£manoma pagauti net lekiant
minties grei#iu, kaip tai daro didieji yogai. J£ galima sugauti tik atsidavimo
tarnyste, ta#iau Kƒlayavanai atsidavimo tarnyst¢ buvo ne¨inoma. Jis nor¢jo
su#iupti K‚‰†", bet, nepaj¢gdamas to padaryti, tik b¢go Jam i§ paskos.

Kƒlayavana pasileido labai greitai b¢gti, manydamas: ÀA§ jau priart¢-
jau, tuoj J£ su#iupsiu%, bet jam nieko nei§eidavo. K‚‰†a nuviliojo j£ la-
bai toli ir £smuko £ kaln¤ ol". Kƒlayavana paman¢, kad K‚‰†a bando i§-
vengti kovos ir tod¢l pasisl¢p¢ oloje, tad ¢m¢ koneveikti J£: ÀGird¢jau,
jog Tu, K‚‰†a, esi did¨iausias didvyris, gim¡s Yadu gimin¢je, ta#iau dabar
Tu sprunki nuo kovos kaip tikras bailys! Toks poelgis nevertas Tavo gero
vardo ir §eimos tradicij¤.% Kƒlayavana b¢go paskui K‚‰†" i§ vis¤ j¢g¤,
ta#iau niekaip negal¢jo Jo pagauti, nes jam trukd¢ ne§vari nuod¢mingo
gyvenimo na§ta.

Ved¤ kult!roje tas, kuris nesilaiko reguliatyvi¤j¤ princip¤, skirt¤ auk§-
tesn¢ms kastoms Ä brƒhma†ams, k‰atriyams, vai!yams ir netgi darbinin-
kams, vadinasi mleccha arba yavana. Ved¤ visuomen¢ taip sutvarkyta,
kad ¨mon¢s, kurie laikomi !"dromis, keldami savo civilizuotumo lyg£ per
sa„skƒr#, arba apsivalym", palengva gali tapti brƒhma†ais. Ved¤ §vent-
ra§#iai skelbia, kad negimstama nei brƒhma†as, nei mleccha Ä visi gimsta
!"dromis. ¸mogus turi pasiekti brƒhma†ai lyg£ per apsivalym". Jeigu jis
to nedaro ir degraduoja, tada j£ vadina mleccha ar yavana. Kƒlayava-
na priklaus¢ mlecch¤ ir yavan¤ klasei. Nuod¢mi¤ suter§tas, jis negal¢jo
prisiartinti prie K‚‰†os. Veiksmai, nuo kuri¤ susilaiko auk§tesni¤j¤ klasi¤
¨mon¢s, b!tent: neleistinas lytinis gyvenimas, m¢sos valgymas, azartiniai
¨aidimai ir svaigal¤ vartojimas Ä yra neatskiriama mlecch¤ ir yavan¤ gyve-
nimo dalis. Toki¤ nuod¢ming¤ poelgi¤ supan#iotas, ¨mogus negali tobu-
l¢ti ir pa¨inti Dievo. ÀBhagavad-gŒtƒ% patvirtina, kad tik visi§kai nuo savo
nuod¢ming¤ poelgi¤ na§tos i§sivadav¡s ¨mogus gali atsid¢ti atsidavimo
tarnystei, arba K‚‰†os s"monei.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti keturiasde§imt devint#j£
ÀK‚‰†os$ skyri¤, pavadint# ÀK‚‰†a stato Dvƒrakos tvirtov¡$.
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PENKIASDE·IMTAS SKYRIUS

Mucukundos i§vadavimas

Kai K‚‰†a n¢r¢ £ kaln¤ ol!, Kƒlayavana nusek¢ £kandin, §iurk§"iai J£
pl#sdamas. K‚‰†ai staiga pranykus i§ aki¤, Kƒlayavana irgi ¨eng¢ £ ol!.
Pirmiausia, kas jam krito £ akis, buvo miegantis ¨mogus. Kƒlayavana taip
ver¨¢si susikauti su K‚‰†a, jog pamat¡s miegant£ ¨mog¤ palaik¢ j£ Pa"iu
K‚‰†a. Jis labai did¨iavosi savo j¢ga ir, nutar¡s, kad K‚‰†a bando i§veng-
ti susir¢mimo, smarkiai spyr¢ miegan"iam ¨mogui, manydamas, kad tai
K‚‰†a. O tas ¨mogus miegojo oloje jau labai ilg! laik!. Kƒlayavanos
spyrio pa¨adintas, jis i§kart atsimerk¢ ir ¢m¢ dairytis. Pagaliau jis pamat¢
greta stovint£ Kƒlayavan!. Pa¨adintas anks"iau laiko, jis baisiai £t#¨o. Kai
jis piktai pa¨velg¢ £ Kƒlayavan!, i§ jo aki¤ §vystel¢jo ugnies stulpai ir
Kƒlayavana akimirksniu virto pelen¤ kr#va.

I§gird¡s pasakojim! apie tai, kaip sudeg¢ Kƒlayavana, Mahƒrƒja ParŒk‰i-
tas paklaus¢ $ukadevos Gosvƒmio: ÀKas buvo tasai ¨mogus? Kod¢l jis ten
miegojo? I§ kur jis gavo tiek j¢gos, kad vienu ¨vilgsniu sudegino Kƒlayava-
n!? Kas atsitiko, kad jis ils¢josi kaln¤ oloje?% Mahƒrƒja ParŒk‰itas pateik¢
daug klausim¤, ir $ukadeva Gosvƒmis jam atsak¢:

ÀBrangusis karaliau, tas miegantis ¨mogus priklaus¢ garsiajai karaliaus
Ik‰vƒku giminei, kurioje gim¢ ir Vie§pats Rƒmacandra. Jis buvo galingo
karaliaus Mƒndhƒtos s#nus. Tai buvo didi siela, ¨mon¢s j£ vadino Mucu-
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kunda. Karalius Mucukunda grie¨tai laik¢si vedi§kosios brƒhma†¤ kult#-
ros princip¤ ir visad tes¢jo savo ¨od£. Jis buvo toks galingas, kad net tokie
pusdieviai, kaip Indra, kovodami su demonais kreipdavosi £ j£ pagalbos, ir
jis da¨nai kov¢si su demonais, gindamas pusdievius.%

Vyriausias pusdievi¤ karo vadas Kƒrttikeya buvo patenkintas karaliu-
mi Mucukunda kaip kariu, ta"iau kart! jis papra§¢, kad karalius, kuriam
teko patirti §itiek kautyni¤ su demonais, pails¢t¤. Jis kreip¢si £ karali¤
Mucukund!: ÀBrangus karaliau, tu visk! paaukojai pusdievi¤ labui. Tu
tur¢jai puiki! karalyst¡, kuriai nek¢l¢ gr¢sm¢s joks prie§as. Ta"iau tu pali-
kai j!, u¨mir§ai savo turt!, valdas ir niekada netur¢jai asmenini¤ sieki¤.
Tu ilgai nebuvai savo karalyst¢je, ir kol koveisi prie§ demonus pusdievi¤
pus¢je, tavo karalien¢, vaikai, visi gimin¢s ir patar¢jai paliko §£ pasaul£.
Laikas mirting¤j¤ nelaukia. Jei tu dabar ir sugr£§i £ namus, nieko gyvo
ten neberasi. Laikas nepermaldaujamas Ä i§mu§us j¤ valandai visi tavo
giminai"iai paliko §£ pasaul£. Laikas labai galingas, nes per j£ rei§kiasi
Auk§"iausiasis Dievo Asmuo. Jis stipresnis u¨ stipriausi!j£. Laikas labai
lengvai pakei"ia pa"ius subtiliausius dalykus. Ir niekas negali jo sustabdy-
ti. Kaip ¨v¢ri¤ tramdytojas i§moko ¨v¢ris paklusti savo valiai, taip ir laikas
savo valia prasismelkia £ visus daiktus. Niekas negali pakeisti to, k! lemia
auk§"iausiasis laikas.%

Po §i¤ ¨od¨i¤ pusdieviai pasi#l¢ suteikti Mucukundai bet kur£ palaimi-
nim!, i§skyrus i§sivadavim!. Jokia gyvoji b#tyb¢, i§skyrus Auk§"iausi!j£
Dievo Asmen£, Vi‰†u, negali dovanoti i§sivadavimo. Tod¢l kitas Vie§-
paties Vi‰†u, arba K‚‰†os, vardas Ä Mukunda, Àtas, kuris gali suteikti
i§vadavim!.%

Karalius Mucukunda daug met¤ nemiegojo. Jis s!¨iningai vykd¢ savo
kario pareig! ir smarkiai nuvargo. Ir kai pusdieviai pasi#l¢ jam papra-
§yti palaiminimo, Mucukunda galvojo tik apie mieg!. Jis atsak¢ §itaip:
ÀBrangusis Kƒrttikeya, geriausiasis i§ pusdievi¤, dabar a§ noriu miego,
tod¢l pra§au suteikti man gali! ¨vilgsniu sudeginti kiekvien!, kuris sutrik-
dys mano mieg! ir ne laiku mane pa¨adins. Dovanok tok£ palaiminim!.%
Pusdievis sutiko ir dar pa¨ad¢jo Mucukundai, kad jis gal¢s puikiausiai
i§simiegoti. Tada karalius Mucukunda patrauk¢ £ kaln¤ ol!.

Taigi Kƒrttikeyos palaiminimo galia Mucukunda vienu ¨vilgsniu paver-
t¢ Kƒlayavan! pelenais. Po §io £vykio prie§ais Mucukund! pasirod¢ K‚‰†a.
I§ tikr¤j¤ K‚‰†a £¨eng¢ £ ol! i§vaduoti karali¤ Mucukund! i§ tos askez¢s,
ta"iau Jis pasirod¢ ne i§ karto. K‚‰†a sutvark¢ visk! taip, kad pirmasis
prie§ Mucukundos akis stot¤ Kƒlayavana. ·tai kaip veikia Auk§"iausiasis
Dievo Asmuo Ä vienu ¨ingsniu Jis pasiekia daug tiksl¤. Jis nor¢jo i§va-
duoti karali¤ Mucukund!, miegojus£ oloje, ir kartu Ä u¨mu§ti Kƒlayavan!,
kuris u¨puol¢ Mathur!. Kaip sakoma, vienu §#viu Jis nu§ov¢ du zuikius.
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Vie§pats K‚‰†a apsirei§k¢ Mucukundai geltonais r#bais su $rŒvatsos
¨enklu ant kr#tin¢s, Jo kakl! puo§¢ Kaustubhos ma†i. K‚‰†a apsirei§k¢
jam vi‰†u-m!rti pavidalu, keturiomis rankomis, su vaijayantŒ girlianda ant
kaklo, siekian"ia kelius. Jis visas §vyt¢jo ir nuostabiai §ypsojosi, o Jo ausis
puo§¢ puik#s auskarai su brangakmeniais. K‚‰†os gro¨is pranoko ¨mo-
gaus vaizduot¡. Jis perv¢r¢ Mucukund! didingu ¨vilgsniu, pavergdamas
karaliaus siel!. Nors Auk§"iausiasis Dievo Asmuo yra vis¤ seniausias, Jis
atrod¢ kaip jaunuolis ir Jo judesiai buvo lengvi tarsi elnio. K‚‰†a atrod¢
nepaprastai stiprus. Jo berib¢ galia yra tokia didi, kad kiekvienam ¨mogui
der¢t¤ Jo bijoti.

I§vyd¡s K‚‰†! visoje Jo didyb¢je, karalius Mucukunda panoro su¨ino-
ti, kas Jis toks, ir be galo nuolankiai paklaus¢: ÀVie§patie, ar gal¢"iau
su¨inoti, kaip Tu atsiradai §ioje kaln¤ oloje? Kas Tu? Matau, jog Tavo
p¢dos §velnios lyg lotoso ¨iedlapiai. Kaip Tu per¢jai mi§k!, kuriame pilna
dygli¤ ir br#zgyn¤? Tai mane stebina! Ar tik neb#si Auk§"iausiasis Dievo
Asmuo, galingiausias tarp galingiausi¤? Ar ne Tu pirmapradis ugnies bei
§viesos §altinis? O gal Tave laikyti vienu i§ did¨i¤j¤ pusdievi¤, toki¤,
kaip saul¢s ar m¢nulio dievai arba dangaus valdovas Indra? O gal Tu esi
vie§pataujanti kokios planetos dievyb¢?%

Mucukunda puikiai ¨inojo, kad kiekvienoje auk§tesni¤j¤ planet¤ siste-
moje vie§patauja tam tikra dievyb¢. Jis nebuvo toks tamsuolis, kaip §i¤
laik¤ ¨mon¢s, kurie mano, jog tik §i ¸em¢s planeta apgyvendinta gyvo-
mis b#tyb¢mis, o kitos planetos negyvenamos. Mucukundos klausimas,
ar K‚‰†a kartais neb#si!s kokios jam ne¨inomos planetos vie§pataujanti
dievyb¢, §iuo atveju buvo visi§kai teisingas. Kaip tyras Vie§paties bhaktas,
karalius Mucukunda i§kart suprato, kad jam apsirei§k¡s didysis Vie§-
pats K‚‰†a negal¢jo b#ti materialioje planetoje vie§pataujanti dievyb¢. Jis
tur¢jo b#ti Auk§"iausiasis Dievo Asmuo, K‚‰†a, apsirei§k¡s vienu i§ dau-
gyb¢s Savo Vi‰†u pavidal¤. Tod¢l Mucukunda palaik¢ J£ Puru‰ottama,
Vie§pa"iu Vi‰†u. Be to, jis savo akimis mat¢, kaip pasirod¨ius Vie§pa-
"iui i§sisklaid¢ tir§ta migla, gaubusi ol!. Taigi Jis negal¢jo b#ti niekas
kitas, kaip Auk§"iausiasis Dievo Asmuo. Mucukunda puikiai ¨inojo, kad
ten, kur apsirei§kia Patsai Vie§pats Ä ar per transcendentin£ vard!, ar per
ypatybes, ar pavidal! ir pan., Ä nelieka nei§manymo patamsi¤. Vie§pats Ä
tarsi ¨iburys, kuris i§kart ap§vie"ia tamsi! viet!.

Karaliui Mucukundai par#po su¨inoti, kas toks Vie§pats K‚‰†a, ir jis
paklaus¢: ÀO geriausias i§ ¨moni¤, jei manai, kad esu vertas su¨inoti, kas
Tu, pasakyk man. Kokiai giminei Tu priklausai? K! tu veiki ir kokios
Tavo §eimos tradicijos?% Vis d¢lto karalius Mucukunda nutar¢ pirmiau
pats prisistatyti Vie§pa"iui, antraip koki! teis¡ jis turi kamantin¢ti Vie§pa-
t£. ¸emesnio luomo ¨mogui etiketas draud¨ia klausti auk§tesniojo luomo
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¨mogaus, kas jis toks, neprisista"ius pa"iam. Tod¢l karalius Mucukun-
da Vie§pa"iui K‚‰†ai pasak¢: ÀVie§patie, a§ turiu pasakyti, kas esu. A§
priklausau garsiajai karaliaus Ik‰vƒku giminei, ta"iau nesu toks didis, kaip
mano prot¢vis. Mano vardas Mucukunda. Mano t¢vas vadinosi Mƒnd-
hƒtƒ, o mano senelis, didis valdovas, buvo vardu Yuvanƒ&va. A§ labai
pavargau, nes daug t#kstan"i¤ met¤ negavau pails¢ti. Mano rankos ir
kojos visai nusilpo, ir a§ j¤ beveik nevald¨iau. Nor¢damas atgauti j¢gas,
priguliau §ioje nuo§alioje oloje pails¢ti, ta"iau mane pa¨adino nepa¨£sta-
mas ¨mogus. Jis prie§ mano nor! pa¨adino mane. U¨ tok£ akipl¢§i§kum!
a§ sudeginau j£ savo ¨vilgsniu. Bet laim¢, dabar Tu stovi prie§ais mane
visu Savo gro¨iu ir didybe. A§ manau, kad mano prie§as ¨uvo Tavo d¢ka.
Vie§patie, prisipa¨insiu, kad per Tavo k#no akinam! §vyt¢jim! a§ dorai
nematau Tav¡s. Tai Tavo §vyt¢jimas atima man j¢gas, ir man ai§ku, kad
Tu vertas vis¤ gyv¤j¤ b#tybi¤ garbinimo.%

Matydamas, kad karalius Mucukunda nekantrauja su¨inoti, kas Jis,
Vie§pats K‚‰†a §ypsodamasis atsak¢: ÀBrangusis karaliau, kaip A§ gimstu,
apsirei§kiu ¨em¢je ir i§ jos i§einu, kokius darbus A§ atlieku, beveik ne£-
manoma apsakyti. Tu turb#t ¨inai, kad Mano Anantadevos inkarnacija
turi begalyb¡ burn¤ ir nuo am¨i¤ m¢gina apsakyti Mano vardus, §lov¡,
ypatybes, darbus, apsirei§kim!, i§¢jim! bei inkarnacijas, bet tam ir galo
nesimato. Mano vard¤ ir pavidal¤ skai"iaus tiksliai su¨inoti ne£manoma.
Galb#t mokslininkams materialistams ir pavyks suskai"iuoti atomus, kurie
sudaro m#s¤ ¸em¢s planet!, ta"iau suskai"iuoti Mano vard¤, pavidal¤ bei
darb¤ jie nesugeb¢s, nes j¤ Ä begalyb¢. Daugyb¢ did¨i¤ i§min"i¤ bei §ven-
t¤j¤ stengiasi i§vardinti £vairius Mano pavidalus bei ¨ygius, ta"iau visko
ir jiems nepavyksta sumin¢ti. Bet jei tu taip trok§ti su¨inoti apie Mane,
galiu pasakyti, jog §£ kart! apsirei§kiau §ioje planetoje tenor¢damas i§gin-
ti demoni§kus principus, £sivie§patavusius tarp ¨moni¤, ir atkurti religijos
principus, kuriuos nurodo Vedos. ·ito Man¡s pra§¢ Brahmƒ, valdan"ioji
§ios visatos dievyb¢, ir A§ apsirei§kiau Yadu gimin¢je, tap¡s jos nariu. A§
gimiau Yadu gimin¢je kaip Vasudevos s#nus, tod¢l ¨mon¢s Mane vadina
Vƒsudeva, Vasudevos s#numi. Dar ¨inok, jog A§ nu¨ud¨iau Ka„s!, kuris
ankstesniame gyvenime vadinosi Kƒlanemis, u¨mu§iau Pralambƒsur! bei
daugyb¡ kit¤ demon¤. Jie buvo Mano prie§ai, ir A§ juos nu¨ud¨iau.
Demonas, kur£ tu matei, taip pat buvo Mano prie§as, ir tu buvai toks
maloningas, kad sudeginai j£ savo ¨vilgsniu. Brangusis karaliau Mucukun-
da, tu Ä didis Mano bhaktas. A§ at¢jau £ §i! ol!, tenor¢damas apreik§ti tau
neprie¨astin¡ Savo malon¡. A§ labai myliu Savo bhaktus, o tu ankstesn£j£
gyvenim!, prie§ atsidurdamas "ia, buvai didis Mano bhaktas ir pra§ei, kad
A§ dovano"iau tau neprie¨astin¡ malon¡. Tod¢l A§ at¢jau patenkinti tavo
noro. Dabar gali ¨velgti £ Mane kiek §irdis trok§ta. Brangusis karaliau,
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pra§yk Man¡s, ko tiktai nori. A§ pasiruo§¡s patenkinti bet kur£ tavo tro§-
kim!. Jeigu ¨mogus kreipiasi £ Mane prieglobs"io, i§ Savo malon¢s A§
patenkinu visus jo norus ir visada laikausi §ios taisykl¢s.%

Kai Vie§pats K‚‰†a paliep¢ karaliui Mucukundai pra§yti i§ Jo palai-
minimo, karalius labai nud¨iugo ir i§kart atsimin¢ sen! Gargamunio
prana§yst¡, kad dvide§imt a§tuntojoje Vaivasvatos Manu epochoje §ioje
planetoje gims Vie§pats K‚‰†a. Atsiminus prana§yst¡, jam tapo ai§ku, kad
Vie§paties K‚‰†os pavidalu prie§ais save jis mato Auk§"iausi!j£ Asmen£,
Nƒrƒya†!, ir tuojau puol¢ prie Jo lotoso p¢d¤ ir ¢m¢ melstis:

ÀBrangus Vie§patie, Auk§"iausioji Dievo Asmenybe, a§ suprantu, jog
visos §ios planetos gyvosios b#tyb¢s yra Tavo iliuzin¢s, i§orin¢s galios
vald¨ioje ir kad jas yra u¨b#r¡s iliuzinis d¨iaugsmas, kur£ teikia jutimi-
niai malonumai. Paskendusios iliuzin¢je veikloje, jos nenori garbinti Tavo
lotoso p¢d¤, tod¢l jas, ne¨inan"ias, k! teikia atsidavimas Tavo lotoso
p¢doms, kamuoja materialios b#ties kan"ios. I§ kvailumo jos prisiri§a prie
vadinamosios visuomen¢s, draugyst¢s bei meil¢s, o tai suteikia tik kan"ias.
Tavo i§orin¢s galios paklaidinti, visi ¨mon¢s, vyrai bei moterys prisiri§a
prie materialaus pasaulio ir nuolat apgaudin¢ja vienas kit! §ioje did¨iu-
l¢je apgavik¤ bei apgaut¤j¤ visuomen¢je. Tie kvailiai ne¨ino, kaip jiems
pasisek¢, kad gavo ¨mogaus k#n!, ir nenori garbinti Tavo lotoso p¢d¤.
I§orin¢s Tavo galios paveikti, jie Ä tarsi gyvuliai, per savo kvailum! £krit¡
£ §ulin£, Ä susi¨avi materialios veiklos blizgesiu, prisiri§a prie vadinamo-
sios visuomen¢s, draugyst¢s ir meil¢s.% Palyginimas su tamsiu §uliniu "ia
pateiktas tod¢l, kad laukuose yra daug §ulini¤, kurie met¤ metais nenau-
dojami apauga ¨ole, ir varg§ai gyvuliai, ne¨inodami apie juos, £krenta ten
ir, niekam neat¢jus £ pagalb!, ¨#sta. Jie ¨#sta pavilioti kuok§telio ¨ol¢s.
Taip lygiai kvailiai, nenutuokdami apie ¨mogaus gyvenimo svarb!, i§§vais-
to savo gyvenim! tenkindami jausmus ir mir§ta beprasmi§kai nugyven¡
am¨i¤.

ÀBrangus Vie§patie, a§ nesu materialiame pasaulyje vie§pataujan"ios
taisykl¢s i§imtis. A§ vienas i§ t¤ kvaili¤, kurie perniek i§§vaist¢ savo laik!,
ir mano pad¢tis labai kebli. A§ priklausau karali§kajam luomui, tod¢l
buvau i§didesnis u¨ kitus. Paprastas ¨mogus laiko save k#no ar §eimos §ei-
mininku, bet mano tro§kimai siek¢ toliau. A§ nor¢jau tapti viso pasaulio
§eimininku, mintys apie jausmin£ pasitenkinim! kaitino mano i§didum!,
ir a§ vis labiau grimzdau £ k#ni§k!j! b#ties samprat!. Mano prisiri§imas
prie nam¤, ¨monos, vaik¤ bei pinig¤ ir noras vie§patauti pasaulyje vis
stipr¢jo Ä jam nebuvo nei galo, nei kra§to. Tod¢l a§ nuolatos m!s"iau apie
materialias gyvenimo s!lygas.

Tod¢l, garbusis Vie§patie, a§ veltui i§§vais"iau daug brangaus savo gyve-
nimo laiko. Klaidinga gyvenimo samprata u¨vald¢ visas mano mintis, ir
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§£ material¤ k#n! Ä m¢sos bei kaul¤ mai§! ¢miau laikyti svarbiausiu
dalyku, o tu§tyb¢s apimtas pamaniau es!s ¨moni¤ karalius. ·itaip klai-
dingai Ä k#ni§kai suvokdamas gyvenim!, a§ keliavau po vis! pasaul£, lydi-
mas savo kariuomen¢s Ä kareivi¤, ve¨im¤, drambli¤ ir arkli¤. Karved¨i¤
b#ryje, savo galyb¢s apakintas, a§ nema"iau Tavo ·viesyb¢s, kuris visada
esi mano §irdyje kaip pats artimiausias draugas. Tu ner#p¢jai man, ir tai
yra did¨iausia vadinamosios auk§tos materialios pad¢ties yda. Manau, kad
pana§iai elgiasi visos gyvosios b#tyb¢s Ä jos nesidomi dvasiniu tobul¢ji-
mu ir jas nuolat kankina nerimas: ÀK! reikt¤ padaryti? Kas bus v¢liau?%
Materiali¤ tro§kim¤ tvir"iausiai supan"ioti, mes nebegalime pagyti nuo
beprotyst¢s.

Nepermaldaujamas laikas Ä tai vienas i§ Tavo pavidal¤, visada r#pes-
tingai vykdantis savo pareigas. Jis nepaiso, kad mes paskend¡ materia-
liose mintyse. Kai pasibaigia mums skirtos dienos, Tavo ·viesyb¢ tuoj
pa¨adina mus i§ materiali¤ sapn¤. Tu esi laiko veiksnys ir nutrauki m#s¤
veikl!, tarsi alkana juodoji gyvat¢ vienu ypu be gailes"io praryja nedi-
del¡ ¨iurk¡. Veikiant negailestingam laikui, karaliaus k#nas, kuris, jam
gyvam esant, buvo puo§iamas auksu, ve¨iojamas puikiais ¨irgais kinkytu
i§kilmi¤ ve¨imu arba s¢d¢davo ant auksu papuo§tos dramblio nugaros ir
buvo garsiai vadinamas ¨moni¤ visuomen¢s valdovu, dabar nei§vengiamo
laiko veikiamas suyra ir tetinka kirm¢l¢ms bei vabzd¨iams misti, o kit!-
syk virsta pelenais arba gyvulio i§matomis. Kol tame nuostabiame k#ne
dega gyvyb¢, ¨mon¢s laiko j£ karaliumi, ta"iau po mirties net ir karaliaus
k#n! sudoroja gyvuliai, ir jis virsta i§matomis. Kartais jis kremuojamas
ir virsta pelenais arba atsiduria kapo duob¢je, ir jame ima veistis £vair#s
kirminai bei vabzd¨iai.

Brangus Vie§patie, mes esame visi§koje nenugalimo laiko valioje ne
tik mirties momentu, bet ir b#dami gyvi, tik kiek kitaip. Antai tegu a§
esu galingiausias karalius, ta"iau kai u¨kariav¡s vis! pasaul£ gr£¨tu namo,
tampu materiali¤ s!lyg¤ vergu. Kai sugr£¨tu su pergale, visi pavald#s kara-
liai rei§kia man pagarb!, bet vos £¨engiu £ vidinius r#m¤ kambarius Ä
tampu ¨aisliuku karalieni¤ rankose, ir jutiminio pasitenkinimo tro§kimas
priver"ia mane pulti moterims po koj¤. Materialus gyvenimas toks sud¢-
tingas, kad norint i§ jo gauti d¨iaugsm! reikia taip sunkiai dirbti, jog juo
pasid¨iaugti nelieka ir galimybi¤. O norint £gyti visas materialias g¢rybes,
reikia praktikuoti grie¨tas askezes, atgailauti ir taip pasikelti £ dangaus
planetas. Net ir tuo atveju, jeigu pavyksta gimti labai turtingoje ar kara-
li§koje §eimoje, ¨mogus vis! laik! r#pinasi, kaip i§laikyti esam! pad¢t£
ir pasiruo§ti kitam gyvenimui, atna§aujant aukas bei dalinant i§mald!.
Net karaliaus gyvenimas kupinas r#pes"i¤. Juos sukelia ne tik valstyb¢s
valdymas, bet ir tro§kimas patekti £ dangaus planetas.
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Taigi i§bristi i§ materijos li#no be galo sunku, ta"iau jeigu vienokiu
ar kitokiu b#du gyvoji b#tyb¢ pelnys Tavo palankum!, Tavo malone ji
gaus prog! susitikti su tyru bhaktu. Tai i§sivadavimo i§ materialaus, s!ly-
gotojo gyvenimo li#no prad¨ia. Brangus Vie§patie, tik bendraujant su
tyrais bhaktais galima priart¢ti prie Tavo ·viesyb¢s, prie to, kuris valdo
material¤ ir dvasin£ pasaulius. Tu Ä galutinis tikslas vis¤ tyr¤ bhakt¤, su
kuriais bendraujant nubunda mumyse snaud¨ianti meil¢ Tau. Taigi K‚‰†os
s!mon¢s ugdymas bendraujant su tyrais bhaktais ir yra i§sivadavimo i§
materialios nelaisv¢s prie¨astis.

Brangus Vie§patie, Tu toks maloningas, kad net nepaisydamas mano
nenoro bendrauti su did¨iais Tavo bhaktais, parodei Savo nepaprast!
malon¡ vien d¢l to, kad tur¢jau progos §iek tiek pabendrauti su tyru
bhaktu Gargamuniu. Per neprie¨astin¡ Tavo malon¡ a§ praradau visus
materialius turtus, karalyst¡ bei §eim!. Vargu ar b#"iau gal¢j¡s nusimes-
ti tuos pan"ius, jeigu neb#tum aprei§k¡s neprie¨astin¢s Savo malon¢s.
Nor¢dami pamir§ti karali§k! gyvenim!, karaliai bei imperatoriai kartais
savo noru pasirinkdavo asketi§k! gyvenim!, ta"iau ypatinga, neprie¨asti-
ne Tavo malone a§ atsikra"iau karalyst¢s. Kiti karaliai, stengdamiesi i§si-
vaduoti i§ karalyst¢s bei §eimos pan"i¤, turi pereiti per visus atsi¨ad¢jimo
sunkumus, ta"iau Tavo malone man nereik¢jo tapti elgeta ir gyventi visko
atsi¨ad¢jus.

Tod¢l, brangus Vie§patie, pra§au tik vieno Ä kad gal¢"iau su transcen-
dentine meile tarnauti Tavo lotoso p¢doms. To siekia tyri bhaktai, kuri¤
jau nebeter§ia materija. Tu Ä Auk§"iausiasis Dievo Asmuo ir gali man
suteikti visk!, ko panor¢siu, Ä net ir pat£ i§vadavim!. Ta"iau ar atsirast¤
toks kvailys, kuris, suteik¡s Tau d¨iaugsmo, pra§ys to, kas sulaikyt¤ j£
materialiame pasaulyje? Manau, kad joks sveiko proto ¨mogus nepra§ys
Tav¡s tokio palaiminimo. Tod¢l a§ atsiduodu Tau, nes Tu Ä Auk§"iausiasis
Dievo Asmuo, Tu Ä Supersiela, gl#dinti vis¤ §irdyse, Tu Ä beasmenio
Brahmano §viesa. Tu esi ir §is materialus pasaulis, nes materialus pasau-
lis t¢ra i§orin¢s Tavo galios pasirei§kimas. Tod¢l, kad ir kaip ¨velgsime,
Tu Ä galutinis vis¤ m#s¤ prieglobstis. Kiekvienas ¨mogus, nesvarbu, ar
jis egzistuoja materialiu, ar dvasiniu lygiu, turi ie§koti prieglobs"io prie
Tavo lotoso p¢d¤. Tod¢l lenkiuosi Tau, brangus Vie§patie. Daug gyveni-
m¤ mane drask¢ trejopos materialios b#ties kan"ios ir a§ labai pavargau.
Jutimai nedav¢ man ramyb¢s, ir a§ niekad neradau pasitenkinimo. Tod¢l
dabar pra§au prieglobs"io prie Tavo lotoso p¢d¤, kurios yra ramaus gyve-
nimo §altinis ir kurios nuveja sielvart!, kilus£ d¢l susiter§imo materija.
Brangus Vie§patie, Tu Ä vis¤ m#s¤ Supersiela ir visk! supranti. A§ jau
nusiploviau materiali¤ tro§kim¤ purv! ir nebenoriu m¢gautis §iuo mate-
rialiu pasauliu. A§ nenoriu nei £silieti £ Tavo dvasin¡ §vies!, nei medituo-

MUCUKUNDOS I·VADAVIMAS

313



ti £ Paramƒtm!, lokalizuot! Tavo aspekt!, nes ¨inau, kad papra§¡s Tavo
prieglobs"io, £gysiu visi§k! taik! ir ramyb¡.%

I§gird¡s tokius karaliaus Mucukundos ¨od¨ius, Vie§pats K‚‰†a atsak¢:
ÀBrangus karaliau, Man labai patinka tavo ¨od¨iai. Tu buvai vis¤ §ios
planetos ¨emi¤ karalius, ir A§ stebiuosi, matydamas, kad dabar tavo
min"i¤ visi§kai nebeter§ia materija. Dabar tu sugeb¢si atsidav¡s Man tar-
nauti. Bet labiausiai d¨iaugiuosi tuo, kad, tur¢damas prog! pra§yti bet
kokio palaiminimo, tu nepasinaudojai ja ir nepra§ei materiali¤ g¢rybi¤.
Matau, kad tavo protas dabar visi§kai sutelktas £ Mane, ir jo nebetrikdo
jokie material#s tr#kumai.

Yra trys materialios ypatyb¢s: doryb¢, aistra ir nei§manymas. Kai ¨mog¤
veikia sumi§usios aistros ir nei§manymo ypatyb¢s, ne§vara ir geismas
ver"ia j£ ie§koti gerov¢s §iame materialiame pasaulyje. Veikiamas mate-
rialios doryb¢s, jis bando apsivalyti, atgailaudamas ir atlikdamas askezes.
Kai ¨mogus pasiekia tikro brƒhma†o lyg£, jis stengiasi £silieti £ Vie§-
paties b#t£. Ta"iau kai jis tetrok§ta tarnauti Vie§paties lotoso p¢doms,
jis pakyla auk§"iau trij¤ ypatybi¤. Tod¢l materialiosios ypatyb¢s neturi
galios ¨mogui, kuris £gijo tyr! K‚‰†os s!mon¡. Brangus karaliau, A§
pasi#liau tau palaiminim!, tenor¢damas patikrinti, kiek tu patobul¢jai
atsidavimo tarnyst¢je. Dabar matau, kad tu pasiekei tyro bhakto lyg£,
nes tavo proto nebedrums"ia materialaus pasaulio geismai ir godulys.
Yogai, kurie stengiasi tobul¢ti valdydami jutimus ir medituoja Mane per
kv¢pavimo pratim¤ Ä prƒ†ƒyƒmos praktik!, nesugeba taip atsiriboti nuo
materiali¤ tro§kim¤, kaip tu. Yra ¨inoma nema¨a atvej¤, kai tokie yogai
neatsilaikydavo prie§ pagund! ir i§kart krisdavo £ material¤ lyg£.%

Vi&vƒmitra Munis Ä gyvas pavyzdys, patvirtinantis §£ teigin£. Jis buvo
didis yogas, praktikav¡s prƒ†ƒyƒm", kv¢pavimo pratimus, ta"iau i§vyd¡s
Menak!, laisvo elgesio moter£ i§ dangaus planet¤, jis nesutramd¢ savo
jausm¤, ir Menakƒ jam pagimd¢ dukr! $akuntal!. Tuo tarpu tyras bhaktas
Haridƒsa —hƒkura nepasidav¢ paleistuv¢s gundymams.

ÀBrangus karaliau, Ä t¡s¢ Vie§pats K‚‰†a, Ä tod¢l A§ suteiksiu tau ypa-
ting! palaiminim! Ä tu visad m!stysi apie Mane. Tu pereisi §£ materia-
l¤ pasaul£ nesuter§tas materiali¤ ypatybi¤.% Vie§paties ¨od¨iai patvirtina,
kad i§ tikr¤j¤ £sis!moninusio K‚‰†! ¨mogaus, kuris su transcendentine
meile tarnauja Vie§pa"iui vadovaujamas dvasinio mokytojo, materialios
gamtos ypatyb¢s nesuter§ia.

ÀBrangus karaliau, Ä kalb¢jo Vie§pats, Ä kadangi esi k‰atriyas, tu
buvai priverstas daryti nuod¢mes Ä ¨udyti gyvas b#tybes med¨iokl¢je ir
atlikdamas valdovo pareigas. Dabar praktikuok bhakti-yog" ir visas savo
mintis skirk Man Ä §itaip tu labai greitai apsivalysi ir i§vengsi §i¤ bjauri¤
poelgi¤ pasekmi¤.% I§ §io teiginio paai§k¢ja, kad nors k‰atriyams leid¨iama
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med¨iokl¢je ¨udyti gyvulius, jie vis tiek susitepa ¨udymo nuod¢me. Tod¢l
nesvarbu, ar ¨mogus k‰atriyas, vai#yas, ar brƒhma†as, Ä gyvenimo gale kiek-
vienam patariama tapti sannyƒsiu, visi§kai atsid¢ti Vie§paties tarnystei ir
taip atsikratyti praeities nuod¢mi¤ na§tos.

Vie§pats patikino karali¤ Mucukund!: ÀKit! gyvenim! tu gimsi auk§-
"iausios kategorijos vai‰†avu, geriausiu i§ brƒhma†¤, ir vis! laik! tetar-
nausi Man.% Vai‰†avai Ä tai auk§"iausios kategorijos brƒhma†ai, nes
ne£gijus bona fide brƒhma†o bruo¨¤, negalima pasiekti vai‰†avo lygio.
Kai ¨mogus tampa vai‰†avu, jis visas savo j¢gas skiria vis¤ gyv¤j¤ b#ty-
bi¤ labui. Skelbti K‚‰†os s!mon¡ Ä did¨iausias g¢ris gyvosioms b#tyb¢ms.
¶ia kalbama, kad tie, kuriems Vie§pats ypatingai maloningas, gali £gyti
absoliu"i! K‚‰†os s!mon¡ ir pasi§v¡sti vai‰†av¤ filosofijos pamokslininko
darbui.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti penkiasde§imt"j£
ÀK‚‰†os$ skyri¤, pavadint" ÀMucukundos i§vadavimas$.
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K‚‰†a pab¢ga i§ m!§io lauko

Patyr¡s Vie§paties K‚‰†os malon¡, Mucukunda, §lovingasis Ik‰vƒku gimi-
n¢s ainis, ap¢jo aplink Vie§pat£ J£ pagerbdamas ir ¨eng¢ i§ olos. I§¢j¡s
i§ olos, Mucukunda nusteb¡s pamat¢, kad ¨mon¢s tapo gerokai ma¨esni,
tarsi ne!¨augos. Med¨iai taip pat buvo gerokai ¨emesni, ir tada Mucu-
kunda suprato, kad prasid¢jo Kali-yuga. Niekuo daugiau nebesidom¢-
damas jis patrauk¢ £ §iaur¡. Gal¤ gale jis pri¢jo Gandhamƒdanos kaln",
kurio pap¢d¢je kerojo sandalmedis bei kiti ¨ydintys med¨iai. J¤ skleid¨ia-
mas aromatas d¨iugino kiekvien" ateiv£. Jis nutar¢ apsistoti Gandhamƒ-
danos kalno apylink¢se ir likusias savo gyvenimo dienas skirti askez¢ms
bei atgailoms. I§ visko sprend¨iant, §i vieta b!sianti pa#ioje Himalaj¤
§iaur¢je, kur yra Nara-Nƒrƒya†os buvein¢. Ji teb¢ra ir dabar ir vadinasi
Badarikƒ$rama. Badarikƒ$ramoje jis ¢m¢ garbinti Vie§pat£ K‚‰†", u¨mir§-
damas vis" §io materialaus pasaulio skausm", malonumus bei kitas dvejy-
bes. O Vie§pats K‚‰†a sugr£¨o £ Mathuros apylinkes kautis su Kƒlayavanos
kariais ir visus iki vieno u¨mu§¢. Jis nurinko nuo negyv¢li¤ brangeny-
bes, kurios Jo £sakymu buvo sukrautos £ jau#iais kinkytus ve¨imus ir
pargabentos £ Dvarak".

Tuo tarpu Jarƒsandha v¢l u¨puol¢ Mathur", §£ kart" su dar didesne
kariuomene, kuri" sudar¢ dvide§imt trys ak‰auhi†Œ.
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Vie§pats %rŒ K‚‰†a nor¢jo apsaugoti Mathur" nuo a§tuonioliktojo mil¨i-
ni§k¤ karaliaus Jarƒsandhos paj¢g¤ antpuolio. Siekdamas i§vengti daugiau
auk¤ ir atlikti kit" svarb¤ reikal", Vie§pats K‚‰†a be kovos paliko m!§io
lauk". I§ tikr¤j¤ Jarƒsandhos pulkai visi§kai Jo nei§g"sdino, Jis tik apsi-
met¢ paprastu ¨mogumi, i§sigandusiu Jarƒsandhos galios bei jo kariuome-
n¢s. Beginklis Jis paliko m!§io lauk". Nors Jo lotoso p¢dos buvo §velnios
tarsi lotoso ¨iedlapiai, Jis p¢s#ias nu¢jo labai ilg" keli".

·£ kart" Jarƒsandha paman¢, kad K‚‰†a ir Balarƒma pab¢go i§ m!§io
lauko i§sigand¡ karin¢s Jo galios, ir su visais ve¨imais, arkliais ir
p¢stininkais jis puol¢ Juos vytis. Jarƒsandha man¢, kad K‚‰†a ir Bala-
rƒma Ä paprasti ¨mon¢s, ir band¢ nusp¢ti Vie§paties veiksmus. Vienas
i§ K‚‰†os vard¤ Ä Ranchoras, Àtas, kuris paliko m!§io lauk".& Indi-
joje, ypa# Gud¨arate, yra daugyb¢ K‚‰†os §ventykl¤, kurios vadinasi
RanchorjŒ §ventyklos. Paprastai kai karalius be m!§io palieka kauty-
ni¤ lauk", jis laikomas bailiu, ta#iau kai K‚‰†a aprei§k¢ §£ Savo ¨aidi-
m" ir be kovos paliko m!§io lauk", bhaktai J£ garbina. Demonas visada
stengiasi apr¢pti K‚‰†os didyb¡, bet bhaktas, u¨uot tai dar¡s, atsiduoda
Jam ir J£ garbina. Sekdami tyr¤ bhakt¤ p¢domis, mes patirsime, kad
K‚‰†a, RanchorjŒ, m!§io lauk" paliko ne tod¢l, kad pab!go prie§o, Ä Jis
tur¢jo kit" tiksl". Jis, kaip paai§k¢s toliau, nor¢jo gauti slapt" b!simo-
sios pirmos Savo ¨monos, Rukmi†Œ, lai§k". Tai, kad K‚‰†a paliko m!§io
lauk", atskleid¨ia vien" i§ §e§i¤ verting¤j¤ Jo ypatybi¤. K‚‰†a vis¤ galin-
giausias, vis¤ turtingiausias, vis¤ §lovingiausias, vis¤ i§mintingiausias, vis¤
gra¨iausias, taip pat labiausiai u¨ visus atsi¨ad¢j¡s. À%rŒmad-Bhƒgavatam&
ai§kiai nurodo, kad Jis paliko m!§io lauk", tur¢damas pakankamai gau-
sias karines paj¢gas. Jis ir vienas, be jokios kariuomen¢s, gal¢jo susido-
roti su Jarƒsandhos armija, kaip ir anuos septyniolika kart¤. Tod¢l tai,
kad Jis paliko m!§io lauk", yra Jo vertingosios ypatyb¢s Ä atsi¨ad¢jimo
pavyzdys.

P¢s#iomis nu¨ygiav¡ ilg" keli", broliai apsimet¢ pavarg¡. Nutar¡ kiek
pails¢ti, Jie u¨kop¢ £ kaln", i§kilus£ auk§tai vir§ j!ros. D¢l to, kad #ia be
perstojo pyl¢ lietus, kalnas vadinosi Pravar‰a†a. Jo vir§!n¡ visad sl¢p¢
debesys, kuriuos siunt¢ Indra. Jarƒsandha n¢ kiek neabejojo, kad jo kari-
n¢s galios pab!g¡ broliai pasisl¢p¢ kalno vir§!n¢je. I§ prad¨i¤ jis band¢
Juos surasti, bet kai ilgi ie§kojimai neatne§¢ joki¤ rezultat¤, jis sugalvojo
Jiems mirtinus sp"stus Ä padegti kaln". Jis papyl¢ aplink kaln" aliejaus ir
padeg¢. Liepsnai vis labiau ple#iantis, K‚‰†a ir Balarƒma nu§oko ¨emyn
nuo a§tuoniasde§imt a§tuoni¤ myli¤ auk§#io vir§ukaln¢s. Taigi, kol vir-
§ukaln¢ liepsnojo, K‚‰†a ir Balarƒma paspruko Jarƒsandhos nepasteb¢-
ti. Jarƒsandha padar¢ i§vad", kad abu broliai sudeg¢ ir kautis neb¢ra
prasm¢s. Manydamas, kad pagaliau jam pasisek¢, jis pasitrauk¢ nuo
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Mathuros miesto ir sugr£¨o namo £ Magadhos karalyst¡. O K‚‰†a ir
Balarƒma netrukus pasiek¢ j!ros apsupt" Dvƒrakos miest".

Netrukus %rŒ Balarƒma ved¢ RevatŒ, kurios t¢vas karalius Raivata vald¢
“nartos provincij". Apie tai pasakoja devintoji À%rŒmad-Bhƒgavatam&
giesm¢. Po Baladevos vedyb¤ £vyko K‚‰†os ir Rukmi†Œ vedybos. Rukmi†Œ
buvo karaliaus BhŒ‰makos, Vidarbhos provincijos valdovo, dukra. K‚‰†a
yra Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, Vƒsudeva, o Rukmi†Œ Ä vyriausioji
s¢km¢s deiv¢, Mahƒ-Lak‰mŒ. ÀCaitanya-caritƒm‚ta& autoritetingai paai§-
kina, kad K‚‰†a ir %rŒmatŒ Rƒdhƒrƒ†Œ i§skleid¨ia Savo ekspansijas tuo pat
metu. K‚‰†a i§siskleid¨ia £vairiais Savo vi‰†u-tattvos pavidalais, o %rŒmatŒ
Rƒdhƒrƒ†Œ Savo vidine galia i§siskleid¨ia £vairiais !akti-tattvos pavidalais,
arba begalybe s¢km¢s deivi¤.

Pagal Ved¤ papro#ius, vedybos b!na a§tuoni¤ r!§i¤. Pagal pirmos
r!§ies vedyb¤ tvark", nuotakos bei jaunikio t¢vai nustato vestuvi¤ dien",
paskui su karali§komis i§kilm¢mis jaunikis atvyksta £ nuotakos namus,
ir brƒhma†¤, ¨yni¤ bei giminai#i¤ akivaizdoje nuotaka atiduodama jau-
nikiui £ ¨monas. Yra ir kitos vedyb¤ r!§ys Ä tai gandharv¤ ir rƒk‰as¤
vedybos. Rukmi†Œ i§tek¢jo u¨ K‚‰†os pagal rƒk‰as¤ papro#ius, nes Jis pag-
rob¢ j" Savo var¨ov¤ Ä %i$upƒlos, Jarƒsandhos bei %ƒlvos Ä akivaizdoje.
Rukmi†Œ jau buvo ¨ad¢ta £ ¨monas %i$upƒlai, ta#iau K‚‰†a j" i§sive¨¢ tie-
siai i§ vestuvi¤, kaip kad Garuˆa pagrob¢ i§ demon¤ ind" su nektaru.
Vienintel¢ karaliaus BhŒ‰makos dukt¢ Rukmi†Œ buvo nepaprastai gra¨i. Ji
buvo vardu Rucirƒnanƒ Ä Àta, kurios dailus veidas ¨ydi tarsi lotosas.&

K‚‰†os bhaktai visada trok§ta klausytis pasakojim¤ apie transcenden-
tinius K‚‰†os darbus. Bhaktai su transcendentiniu susidom¢jimu klauso-
si apie tai, kaip Jis kaunasi, k" nors pagrobia ar b¢ga i§ m!§io lauko, nes
visi Jo ¨ygiai yra absoliut!s ir transcendenti§ki. Tyram bhaktui visi K‚‰†os
¨aidimai vienodai £dom!s: n¢ra toki¤, apie kuriuos jis nenor¢t¤ klausytis.
Ta#iau yra kategorija tariam¤ bhakt¤ (juos vadina prak‚ta-sahajiyomis),
kurie labai m¢gsta klausytis pasakojim¤ apie K‚‰†os ir gopi¤ rƒsa-lŒl", o
pasakojimai apie tai, kaip Jis kov¢si su prie§ais, jiems visai ne£dom!s. Jie
ne¨ino, kad ir Jo karo ¨ygiai, ir draugyst¢ su gop¢mis vienodai transcen-
denti§ki, nes ir vieni, ir kiti Ä absoliut!s. Tyri bhaktai nuolankiai klau-
sosi pasakojim¤ apie transcendentinius K‚‰†os ¨aidimus, kuriuos apra§o
À%rŒmad-Bhƒgavatam&, ir jiems §itai teikia malonum". Jie neatmeta n¢
vieno i§ j¤.

·tai kaip apra§oma K‚‰†os ir Rukmi†Œ vedyb¤ istorija. Vidarbhos kara-
lius Mahƒrƒja BhŒ‰maka buvo puikaus b!do ir pamaldus. Jis tur¢jo penkis
s!nus ir tik vien" dukr". Pirmasis s!nus buvo vardu Rukmis, antrasis Ä
Rukmaratha, tre#iasis Ä Rukmabƒhu, ketvirtasis Ä Rukmake$a, o penk-
tasis Ä Rukmamƒlis. Broliai tur¢jo vien" jaun¢l¡ seser£ Rukmi†Œ. Ji buvo
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gra¨i ir skaisti ir buvo verta Vie§paties K‚‰†os rankos. Karaliaus BhŒ‰-
makos dvar" lank¢ daugyb¢ toki¤ §vent¤j¤ bei i§min#i¤, kaip Nƒrada
Munis. Suprantama, Rukmi†Œ tur¢jo progos su jais pasikalb¢ti, ir §itaip
ji i§girdo apie K‚‰†". Ji su¨inojo apie §e§ias K‚‰†os vertingas ypatybes ir
papras#iausiai klausydamasi apie J£ panoro atsiduoti Jo lotoso p¢doms ir
tapti Jo ¨mona. K‚‰†a irgi gird¢jo apie Rukmi†Œ. Ji buvo i§mintinga, kil-
nios dvasios, nepaprastai gra¨i ir dora, taigi pasi¨ym¢jo visomis transcen-
dentin¢mis savyb¢mis. Tod¢l K‚‰†a nutar¢, kad ji tinka Jam £ ¨monas.
Visi karaliaus BhŒ‰makos giminai#iai nutar¢, kad Rukmi†Œ reikia atiduoti
K‚‰†ai. Ta#iau vyresnysis jos brolis Rukmis, nepaisydamas kit¤ pageida-
vimo, pa¨ad¢jo j" %i$upƒlai Ä nesutaikomam K‚‰†os prie§ui. Kai gra¨uol¢
juodaak¢ Rukmi†Œ i§girdo apie t" susitarim", j" ap¢m¢ didelis sielvartas.
Ta#iau ji buvo karaliaus dukt¢ ir §iek tiek nutuok¢ apie politikos ir dip-
lomatijos dalykus, tod¢l nutar¢, kad li!d¢ti sud¢jus rankas beprasmi§ka.
Reik¢jo skubiai ka¨k" daryti. Kiek pagalvojusi, ji nutar¢ pasi¤sti ¨inut¡
K‚‰†ai. Bijodama b!ti apgauta, savo pasiuntiniu ji pasirinko garbing"
brƒhma†". Toks brƒhma†as visada teisingas, nes jis Ä Vi‰†u bhaktas. Ir ji
nedelsdama nusiunt¢ brƒhma†" £ Dvƒrak".

Pasiek¡s Dvƒrakos vartus, brƒhma†as prane§¢ sargybiniui apie savo
atvykim", ir tasai nuved¢ j£ £ men¡, kur aukso soste s¢d¢jo K‚‰†a. Kaip
Rukmi†Œ pasiuntiniui, brƒhma†ui teko laim¢ pamatyti Auk§#iausi"j£ Dievo
Asmen£, K‚‰†", pirmin¡ vis¤ prie¨as#i¤ prie¨ast£. Brƒhma†as laikomas
vis¤ visuomen¢s sluoksni¤ dvasiniu mokytoju. Nor¢damas visus pamoky-
ti, kaip pagal Ved¤ etiket" reikia pagerbti brƒhma†us, Vie§pats %rŒ K‚‰†a
tuoj pat atsistojo ir pasi!l¢ jam Savo sost". Kai brƒhma†as atsis¢do £ aukso
sost", Vie§pats %rŒ K‚‰†a pagarbino j£ lygiai taip, kaip pusdieviai garbina
K‚‰†". Tuo Jis visiems parod¢, kad garbinti Jo bhaktus svarbiau negu J£
Pat£.

Brƒhma†as i§simaud¢, pavalg¢ ir prigul¢ pails¢ti £ mink§tais §ilkais i§k-
lot" lov". Kol jis ils¢josi, Vie§pats %rŒ K‚‰†a tylut¢liai pri¢jo prie jo
ir su did¨ia pagarba u¨sik¢l¡s jo kojas ant keli¤, ¢m¢ jas masa¨uoti.
·itaip brƒhma†ui patarnav¡s, K‚‰†a tar¢: ÀBrangusis brƒhma†e, tikiuo-
si, kad tau nesunku laikytis religini¤ princip¤ ir kad tavo protas visada
ramus.& (vairi¤ visuomen¢s sluoksni¤ pareigos skiriasi, ir klausiant ¨mo-
gaus, kaip jam klojasi, reikia tur¢ti galvoje jo u¨si¢mim". Tod¢l domintis
brƒhma†o gyvenimu, reik¢t¤ u¨duoti klausim", atitinkant£ jo gyvenimo
s"lygas, kad be reikalo jo netrikdyti. Ramus protas yra teisingumo, §varos,
pusiausvyros, susivaldymo ir pakantumo pagrindas. Taigi turintis ¨ini¤
¨mogus ir mokantis jas prakti§kai taikyti gyvenime £sitikina Absoliu#ios
Tiesos buvimu. Brƒhma†as ¨inojo, kad K‚‰†a Ä Auk§#iausiasis Dievo
Asmuo, bet vis d¢lto, laikydamasis Ved¤ visuomen¢s tradicij¤, neatsisak¢
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pagarbaus Jo patarnavimo. Vie§pats %rŒ K‚‰†a d¢josi paprastu ¨mogumi.
Jis priklaus¢ k‰atriy¤ klasei ir buvo jaunas, tod¢l prival¢jo rodyti pagarb"
tikram brƒhma†ui.

Vie§pats K‚‰†a t¡s¢: ÀO geriausias i§ brƒhma†¤, tu visad tur¢tum b!ti
laimingas, nes jeigu brƒhma†as randa savyje laim¡, jis visad vykdys nuro-
dytas pareigas. Jeigu ¨mogus, o ypa# brƒhma†as, i§tikimai vykdo savo
nurodytas pareigas, visi jo tro§kimai i§sipildo. O jeigu ¨mogus neranda
pasitenkinimo, net jeigu valdo tokius turtus, kaip dangaus karalius Indra,
jis nei§vengiamai bla§kysis i§ vienos planetos £ kit". Toksai ¨mogus nie-
kada ir jokiomis aplinkyb¢mis nebus laimingas. Bet jeigu ¨mogaus protas
patenkintas, tai netgi prarad¡s vis" savo turt" jis visur jausis laimingas.&

·is K‚‰†os pamokymas labai reik§mingas. Jo esm¢ ta, kad tikras
brƒhma†as jokiomis aplinkyb¢mis neturi prarasti ramyb¢s. ·iame Kali-
yugos am¨iuje vadinamieji brƒhma†ai yra ne auk§tesnio lygio u¨ !#dras,
jeigu dar ne ¨emesnio, ta#iau nori b!ti gerbiami kaip tikri brƒhma†ai.
Tikras brƒhma†as visad vykdo savo pareigas ir niekada nesiki§a £ !#dros
arba dar ¨emesnio visuomen¢s sluoksnio ¨mogaus reikalus. Autoritetingi
ra§tai teigia, kad ypatingomis aplinkyb¢mis brƒhma†as gali imtis k‰atriyo
ir net vai!yo pareig¤, ta#iau jokiu b!du ne !#dros. Vie§pats K‚‰†a parei§-
k¢, kad jeigu brƒhma†as s"¨iningai ir tvirtai laikosi religijos princip¤, jo
netur¢t¤ jaudinti jokios nepalankios aplinkyb¢s. Baigdamas Vie§pats %rŒ
K‚‰†a pasak¢: ÀA§ su pagarba lenkiuosi brƒhma†ams ir vai‰†avams, nes
brƒhma†ai visad laimingi vidujai, o vai‰†avai visad darbuojasi ¨monijos
labui. Brƒhma†ai ir vai‰†avai Ä geriausi ¨mogaus draugai. Jie neturi netikro
ego, ir j¤ protas visada ramus.&

Paskui Vie§pats K‚‰†a panoro su¨inoti apie karalyst¢s, kurioje
brƒhma†as gyveno, valdovus (k‰atriyus), tod¢l paklaus¢, ar visi tos kara-
lyst¢s pilie#iai laimingi. Apie karaliaus bruo¨us galima spr¡sti pagal jo
karalyst¢s ¨moni¤ nuotaikas. Jeigu jie visais at¨vilgiais laimingi, vadinasi,
karalius doras ir teisingai vykdo savo pareigas. K‚‰†a pasak¢, kad kara-
lius, kurio pavaldiniai laimingi, Jam labai brangus. ¸inoma, K‚‰†a ¨inojo,
kad brƒhma†as atne§¢ Jam slapt" ¨inut¡, tod¢l tar¢: ÀJeigu tu nieko prie§,
papasakok, kokiu tikslu atvykai.& Tada brƒhma†as, d¨iaugdamasis savo
transcendentiniu nuotykiu su Vie§pa#iu, papasakojo apie gaut" u¨duot£
pasimatyti su K‚‰†a. Jis i§trauk¢ lai§k", kur£ Rukmi†Œ para§¢ K‚‰†ai, ir
perskait¢ karalait¢s ¨od¨ius: ÀO neklystantis, nuostabus K‚‰†a, kiekvie-
nas ¨mogus, kuris i§girsta apie Tavo transcendentin£ pavidal" ir ¨aidimus,
£sis"monina per klaus" Tavo vard", §lov¡ bei ypatybes. Kai jis i§girsta
apie Tave, jo materialios kan#ios i§nyksta, o Tavo pavidalas giliai £sir¢¨ia
jam £ atmint£. Transcendentin¢ meil¢ Tau padeda jam visad reg¢ti Tave
§irdyje, ir §itaip visi jo tro§kimai i§sipildo. A§ irgi i§girdau apie trans-
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cendentines Tavo ypatybes. Galb!t a§ praradau g¢dos jausm", kad §itaip
tiesiai kalbu, ta#iau Tu pavergei mane Ä pagrobei mano §ird£. Tu gal
nepatik¢si manimi Ä jauna, netek¢jusia mergina, ir suabejosi, ar a§ pas-
tovaus b!do, ta#iau, brangusis Mukunda, juk Tu Ä li!tas tarp ¨moni¤,
auk§#iausias asmuo tarp kit¤ asmenybi¤. Kiekviena mergina, dar nepali-
kusi t¢v¤ nam¤, ir netgi kiekviena dorybinga moteris nor¢t¤ tapti Tavo
¨mona, nes visas jas ¨avi Tavo b!das, ¨inios, turtai bei didyb¢, kuriems
n¢ra lygi¤. A§ ¨inau, jog Tu Ä s¢km¢s deiv¢s vyras ir esi labai geras Savo
bhaktams, tod¢l nutariau am¨inai b!ti Tavo tarnait¢. Brangus Vie§patie,
savo gyvyb¡ ir siel" atiduodu Tavo lotoso p¢doms. A§ pasirinkau Tavo
·viesyb¡ savo vyru ir pra§au, kad paimtum mane £ ¨monas. Tavo ranko-
se auk§#iausia vald¨ia, o lotosaaki. Dabar a§ priklausau Tau. Negerai, kai
li!tui skirt" dal£ nusine§a §akalas, tod¢l pra§au Tav¡s pasir!pinti manimi,
kol man¡s dar nei§sive¨¢ %i$upƒla ar kiti £ j£ pana§!s karalai#iai. Brangus
Vie§patie, gal ankstesniuose savo gyvenimuose a§ pasitarnavau visuome-
n¢s labui, kasdama §ulinius ir sodindama med¨ius, o gal dorai vykd¨iau
apeigas, atna§avau aukas ir tarnavau vyresniesiems Ä dvasiniam moky-
tojui, brƒhma†ams ir vai‰†avams. Galb!t Auk§#iausiasis Dievo Asmuo,
Nƒrƒya†a, buvo manimi patenkintas. Jei taip, a§ nor¢#iau, kad Tu, Vie§-
patie K‚‰†a, Vie§paties Balarƒmos broli, atvyktum ir paimtum mane £
¨monas, kad %i$upƒla su savo svita prie man¡s neprisiliest¤.&

D¢l Rukmi†Œ ir %i$upƒlos vedyb¤ viskas jau buvo sutarta, tod¢l ji pasi!-
l¢ K‚‰†ai pagrobti j" ir §itokiu b!du joms sutrukdyti. Vedybos, kai mergi-
na pagrobiama j¢ga, laikomos rƒk‰as¤ vedybomis ir da¨niausia pasitaiko
tarp k‰atriy¤ Ä valdingo, karingo b!do ¨moni¤. Kadangi jau buvo nutar-
ta, kad Rukmi†Œ vestuv¢s vyks kit" dien", ji patar¢ K‚‰†ai atvykti slapta
ir j" pagrobti, o paskui susikauti su %i$upƒla bei tokiais jo s"junginin-
kais, kaip Magadhos karalius. ¸inodama, kad K‚‰†os niekas ne£veiks ir
kad Jis b!tinai laim¢s kov", ji kreip¢si £ J£, vadindama Ajita Ä nenugali-
muoju. Rukmi†Œ pra§¢ K‚‰†os nesir!pinti d¢l to, kad daugelis jos §eimos
nari¤, net moterys, gal¢t¤ b!ti su¨eisti ar netgi ¨!ti, jeigu kautyn¢s kils
r!muose. B!dama karaliaus dukt¢, Rukmi†Œ tarsi koks karalius, apgalvo-
jantis diplomatinius kelius tikslui pasiekti, diplomati§kai patar¢ K‚‰†ai,
kaip i§vengti nereikaling¤ ir nepageidautin¤ ¨udyni¤.

Ji paai§kino, kad jos §eima laik¢si papro#io prie§ vestuves aplankyti
deiv¢s Durgos Ä j¤ §eimos dievyb¢s §ventykl". (Karaliai k‰atriyai papras-
tai b!davo i§tikimi vai‰†avai, kurie garbino Vie§pat£ Vi‰†u Rƒdhƒ-K‚‰†os
arba Lak‰mŒ-Nƒrƒya†os pavidalu. Ta#iau trok§dami materialios gerov¢s jie
garbino dar ir deiv¡ Durg". Vis d¢lto jie niekada nedar¢ klaidos, b!din-
gos ne itin i§mintingiems ¨mon¢ms, kurie laiko pusdievius Auk§#iausiuoju
Vie§pa#iu ir gretina juos su vi‰†u-tattva.) Nenor¢dama, kad be reikalo
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¨!t¤ jos artimieji, Rukmi†Œ pasi!l¢ pagrobti j" tada, kai ji i§ r!m¤ vyks
£ §ventykl" arba atgal Ä taip b!t¤ lengviausia.

Be to, Rukmi†Œ paai§kino K‚‰†ai, kod¢l ji taip trok§ta u¨ Jo i§tek¢ti, nors
jos ranka buvo pa¨ad¢ta %i$upƒlai Ä did¨io karaliaus s!nui, tinkamam jau-
nikiui. Rukmi†Œ sak¢, kad, jos nuomone, K‚‰†os nepranoksta niekas, netgi
Vie§pats %iva, kur£ vadina Mahƒdeva, auk§#iausiuoju i§ pusdievi¤. Nor¢da-
mas i§sivaduoti i§ materialaus pasaulio nei§manymo pan#i¤, Vie§pats %iva
irgi stengiasi nud¨iuginti Vie§pat£ K‚‰†". Nors Vie§pats %iva Ä did¨iausio-
ji i§ vis¤ did¨i¤j¤ siel¤, mahƒtm¤, jis padeda savo galv" po apvalan#iais
Gangos vandenimis, tekan#iais £ §i" materiali" visat" per Vie§paties Vi‰†u
pir§to prakirst" ang". Vie§pats %iva atsakingas u¨ materiali" nei§manymo
ypatyb¡ ir tam, kad i§likt¤ transcendencijoje, jis visad m"sto apie Vie§-
pat£ Vi‰†u. Tod¢l Rukmi†Œ puikiai suprato, kad £gyti K‚‰†os prielankum"
nelengva. Jeigu net Vie§pats %iva, kad pelnyt¤ Jo prielankum", turi apsi-
valyti, tuo labiau tai bus sunku padaryti Rukmi†Œ Ä paprastai karaliaus
k‰atriyo dukrai. Tod¢l ji nutar¢ savo gyvenim" skirti grie¨toms askez¢ms
ir atgailoms Ä pasninkauti ir atsisakyti savo k!no patogum¤. Jeigu tokiu
elgesiu §£ gyvenim" ir nepavykt¤ u¨sitarnauti K‚‰†os prielankumo, ji buvo
pasirengusi grie¨tiems i§bandymams gyvenimas po gyvenimo. ÀBhagavad-
gŒtoje& pasakyta, kad tyri Vie§paties bhaktai tarnauja Jam su did¨iu ry¨tu.
Ry¨tas, kur£ parod¢ Rukmi†Œ-devŒ, Ä vienintelis mokestis, u¨ kur£ £gyjamas
K‚‰†os palankumas. K‚‰†os s"mon¢je reikalingas tvirtumas ir ry¨tas. Tik
tuomet galima pasiekti s¢km¡ K‚‰†os s"mon¢je.

Perdav¡s K‚‰†ai Rukmi†Œ-devŒ ¨od¨ius, brƒhma†as pasak¢: ÀBrangus
K‚‰†a, Yadu gimin¢s valdove, §tai toki" slapt" ¨inut¡ a§ atne§iau Tau nuo
Rukmi†Œ. Dabar spr¡sk, k" daryti. Tu gali elgtis kaip tinkamas, ta#iau jei
ketini imtis koki¤ nors veiksm¤, turi paskub¢ti. Laiko liko labai nedaug.&

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti penkiasde§imt pirm"j£
ÀK‚‰†os$ skyri¤, pavadint" ÀK‚‰†a pab¢ga i§ m#§io lauko$.
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PENKIASDE·IMT ANTRAS SKYRIUS

K‚‰†a pagrobia Rukmi†Œ

I§klaus¡s Rukmi†Œ ¨od¨i¤, Vie§pats K‚‰†a liko labai patenkintas. Jis
paspaud¢ brƒhma†ui rank! ir tar¢: ÀBrangusis brƒhma†e, A§ labai d¨iau-
giuosi, gird¢damas, kad Rukmi†Œ taip trok§ta i§tek¢ti u¨ Man¡s, nes ir A§
trok§tu gauti jos rank!. Man¡s nepalieka mintys apie BhŒ‰makos dukr!,
ir kartais jos neleid¨ia u¨migti naktimis. A§ ¨inau, kad i§ neapykantos
Man vyresnysis Rukmi†Œ brolis pa¨ad¢jo jos rank! "i#upƒlai, tod¢l A§
pasiry¨¡s gerai pamokyti tuos karalai$ius. Kaip i§ medienos i§gaunama ir
panaudojama ugnis, taip ir A§, susidoroj¡s su karalai$iais demonais, i§ j¤
tarpo tarsi ugn£ i§gausiu Rukmi†Œ.%

Su¨inoj¡s tiksli! Rukmi†Œ vestuvi¤ dien!, K‚‰†a skub¢jo tuojau i§vyk-
ti. Jis paliep¢ Savo ve¨¢jui Dƒrukai kinkyti arklius ir ruo§tis kelionei £
Vidarbhos karalyst¡. Ve¨¢jas, i§klaus¡s nurodym!, atved¢ ketvert! nuos-
tabi¤j¤ K‚‰†os ¨irg¤. J¤ vardus bei apra§ym! pateikia ÀPadma Purƒ†a.%
Pirmasis, "aibya, buvo ¨alsvo plauko, antrasis, SugrŒva, Ä pilk§vas tarsi
ledas, tre$iasis, Meghapu‰pa, buvo k! tik susitvenkusio debesies spalvos,
o paskutinysis, Balƒhaka, Ä pelen¤ spalvos. Kai arkliai jau buvo £kinkyti
ir ve¨imas paruo§tas, K‚‰†a pad¢jo £lipti brƒhma†ui ir pasodino j£ §alia
Sav¡s. Jie skubiai i§va¨iavo i§ Dvƒrakos ir per nakt£ pasiek¢ Vidarbhos
srit£. Dvƒrakos karalyst¢ yra vakarin¢je Indijos dalyje, o Vidarbha Ä §iauri-
n¢je. Jas skyr¢ ne ma¨iau kaip t&kstantis myli¤, ta$iau eikl&s ¨irgai atvyko
£ viet! Ä Ku†ˆinos miest! per vien! nakt£, ne daugiau kaip per dvylika
valand¤.
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Karalius BhŒ‰maka nelabai nor¢jo atiduoti dukr! "i#upƒlai, ta$iau
tur¢jo sutikti su §iomis vedybomis, nes buvo labai prisiri§¡s prie vyresnio-
jo s&naus, kuris jas suman¢. Jis i§ pareigos puo§¢ miest! vedyb¤ ceremoni-
jai ir labai steng¢si pasiruo§ti i§kilm¢ms kaip galima geriau. Visos gatv¢s
buvo pa§lakstytos vandeniu, ir pats miestas Ä puikiai sutvarkytas. Kadan-
gi Indija priklauso tropik¤ zonai, $ia labai sausas oras, tod¢l gatv¢s bei
keliai nugulti dulki¤, ir juos reikia bent kart! per dien! §lakstyti vandeniu,
o dideliuose miestuose, tokiuose, kaip Kalkuta, Ä ir du kartus. Prie Ku†-
ˆinos keli¤ buvo i§kabintos £vairiaspalv¢s v¢liavos bei girliandos, o kitose
kry¨kel¢se pastatytos arkos. Miestas atrod¢ labai puo§niai. Dar labiau j£
puo§¢ patys gyventojai, moterys bei vyrai, apsireng¡ §variais r&bais, pasig-
ra¨in¡ sandalmed¨io pasta, perl¤ v¢riniais bei g¢li¤ girliandomis. Smil-
kalai visur skleid¢ aguru aromat! bei kitus malonius kvapus. ¸yniams ir
brƒhma†ams nebuvo pa§yk§t¢ta vaisi¤ ir, kaip dera pagal apeig¤ tvark!,
jiems buvo aukojama daug pinig¤ bei karvi¤. Dosniai apdovanoti, jie gie-
dojo Ved¤ himnus. Karaliaus dukt¢ Rukmi†Œ pasi¨ym¢jo nei§pasakytu
gro¨iu. Ji buvo §viesaus veido ir tur¢jo nepaprastai dailius dantis. Ant
rie§o ji ry§¢jo laiminan$i! §vent!j! virvel¡. J! papuo§¢ gausybe brange-
nybi¤ ir apvyniojo ilgu §ilko audiniu. Mokyti ¨yniai giedojo mantras i§
ÀSƒma Vedos%, À’g Vedos% ir ÀYajur Vedos%, kurios tur¢jo j! apsaugoti.
Paskui jie giedojo ÀAtharva Vedos% mantras ir atliko ugnies auk!, kad
karalaitei b&t¤ palankios ¨vaig¨d¢s.

Karalius BhŒ‰maka gerai i§man¢, kaip elgtis su brƒhma†ais bei ¨yniais
per tokias apeigas. Did¨iausi! pagarb! jis rod¢ brƒhma†ams ir dosniai
dovanojo jiems auks! bei sidabr!, gr&d¤ ir cukraus sirupo mi§in£, karves
su aukso papuo§alais. "i#upƒlos t¢vas, Damagho‰a, atliko £vairias apeigas,
pra§ydamas s¢km¢s savo §eimai. "i#upƒlos t¢v! vadino Damagho‰a, nes jis
puikiai sutramdydavo neklusnius pavaldinius. Dama rei§kia Àsutramdyti%,
o gho‰a Ä À£¨ymus%, taigi jis buvo ¨ymus tuo, kad mok¢jo sudrausminti
pavaldinius. Damagho‰a neabejojo, kad jo kariauna lengvai susidoros su
K‚‰†a, jeigu Jis atvyks sutrukdyti vedyboms. Tod¢l, atlik¡s £vairias palan-
kias apeigas, Damagho‰a sub&r¢ savo pulkus, vadinamus MadasrƒvŒ. Jo
kariuomen¢je buvo daugyb¢ drambli¤ su aukso antkakliais, auksu i§dabin-
t¤ ve¨im¤ ir arkli¤. Atrod¢, jog Damagho‰a su s&numi ir savo pakalikais
vyko £ Ku†ˆin! ne tiek £ vestuves, kiek £ kautynes.

Su¨inoj¡s, kad Damagho‰a su savo palydovais jau atvyksta, karalius
BhŒ‰maka i§¢jo i§ miesto j¤ pasitikti. U¨ miesto vart¤ ¨yd¢jo daugyb¢
sod¤, kuriuose buvo sutinkami ir £kurdinami sve$iai. Pagal Ved¤ pap-
ro$ius, nuotakos t¢vas priima vie§nag¢n atvykusi! gausi! jaunikio svit!
dviems trims dienoms, kol baigiasi vestuvi¤ apeigos. Damagho‰! lyd¢jo
t&kstan$iai ¨moni¤, tarp kuri¤ buvo tokie £¨ym&s asmenys bei karaliai,

PENKIASDE·IMT ANTRAS SKYRIUS

324



kaip Jarƒsandha, Dantavakra, Vid&ratha ir Pau†ˆraka. Niekam nebuvo
paslaptis, jog Rukmi†Œ tur¢jo tapti K‚‰†os ¨mona, ta$iau vyresnysis brolis
Rukmis pa¨ad¢jo jos rank! "i#upƒlai. Dar sklido gandas, kad Rukmi†Œ
nusiunt¢ pas K‚‰†! savo pasiuntin£, tod¢l kariai sp¢jo, jog K‚‰†a bandys
pagrobti Rukmi†Œ ir sutrukdyti vestuv¢ms. Nors juos truput£ tai baugino,
jie buvo pasiruo§¡ rimtai pasiprie§inti K‚‰†ai ir apsaugoti nuotak!. "rŒ
Balarƒma gavo ¨ini!, kad K‚‰†a vyksta £ Ku†ˆin! tiktai vieno brƒhma†o
lydimas, ir taip pat su¨inojo, jog ten su daugybe kari¤ pasirod¢ "i#upƒla.
'tardamas, kad jie u¨puls K‚‰†!, Balarƒma sub&r¢ stiprias karines paj¢-
gas, kurias sudar¢ ve¨imai, p¢stininkai, arkliai bei drambliai, ir nuvyko £
Ku†ˆinos apylinkes.

Tuo metu r&muose Rukmi†Œ lauk¢ K‚‰†os, ta$iau nei Jis, nei jos si¤s-
tasis brƒhma†as vis nesirod¢. Sunerimusi ji m!st¢ apie savo nedali!: ÀTik
viena naktis liko iki mano vestuvi¤, o nei brƒhma†as, nei "yƒmasundara
dar nepasirod¢, ir nesuprantu, kod¢l.% Beveik praradusi vilt£, ji paman¢,
kad gal ji kuo nors ne£tiko K‚‰†ai, ir Jis atmet¢ ties¤ jos pasi&lym!. O
brƒhma†as, matyt, bus labai nusivyl¡s, ir tod¢l negr£¨o. Taip ji svarst¢,
kokia gal¢t¤ b&ti delsimo prie¨astis, ta$iau kiekvien! akimirksn£ lauk¢ j¤
pasirodant.

Rukmi†Œ galvojo, kad ja, ko gero, nepatenkinti pusdieviai Ä Vie§pats
Brahmƒ, Vie§pats "iva ir deiv¢ Durgƒ. Paprastai sakoma, jog tinkamai
negarbinami pusdieviai supyksta. Pavyzd¨iui, Indra, su¨inoj¡s, kad V‚ndƒ-
vanos gyventojai jo nebegarbina (nes K‚‰†a nutrauk¢ Indra-yaj(!), bai-
siausiai £t&¨o ir nor¢jo juos nubausti. Rukmi†Œ pagalvojo, kad nelabai
uoliai garbino Vie§pat£ "iv! ar Vie§pat£ Brahm!, tod¢l u¨r&stino juos,
ir jie pasisteng¢ sugriauti jos planus. Dar ji pagalvojo, kad deiv¢ Durgƒ,
Vie§paties "ivos ¨mona, bus nusprendusi palaikyti savo vyro pus¡. Vie§-
pats "iva vadinamas Rudra, o jo ¨mona Rudrƒ†Œ. Rudrƒ†Œ ir Rudra rei§kia
Àtie, kurie priver$ia kitus kent¢ti ir be paliovos verkti.% Rukmi†Œ suvok¢
deiv¡ Durg! kaip Girij! Ä Himalaj¤ dukr!. Himalaj¤ kalnai labai §alti ir
kieti, ir deiv¡ Durg! ji laik¢ kieta§irde bei §alta. ·itaip apie pusdievius gal-
vojo kar§tai trok§tanti pamatyti K‚‰†! Rukmi†Œ, kuri i§ esm¢s buvo dar
vaikas. Gop¢s garbino deiv¡ KƒtyƒyanŒ, kad gaut¤ K‚‰†! £ vyrus. Taip ir
Rukmi†Œ m!st¢ apie £vairius pusdievius ne d¢l materialios naudos, o d¢l
K‚‰†os. Maldos pusdieviams, siekiant K‚‰†os prielankumo, neprie§tarauja
taisykl¢ms, o Rukmi†Œ buvo visi§kai panirusi £ mintis apie K‚‰†!.

Rukmi†Œ ramino save, galvodama, jog laiko dar yra ir dar galima tik¢-
tis atvyksiant Govind!, ta$iau jos viltys ¢m¢ bl¢sti. Ji niekam neatskleid¢
savo min$i¤, tik verk¢ ir kai jau visai nebegal¢jo susivaldyti Ä i§ bej¢gi§-
kumo u¨simerk¢. Kol Rukmi†Œ skend¢jo savo mintyse, £vairiose jos k&no
dalyse pasirei§k¢ palank&s ¨enklai. Suvirp¢jo kairysis jos vokas, virpulys
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nu¢jo per rankas bei §launis. Kai §ios k&no dalys ima virp$ioti, tai ¨enklas,
prana§aujantis k! nors gera.

Ir §tai nerimo i§kankinta Rukmi†Œ pamat¢ savo si¤st!j£ brƒhma†!.
K‚‰†a Ä vis¤ gyv¤j¤ b&tybi¤ Supersiela suprato, kad Rukmi†Œ nerimauja.
Tad Jis nusiunt¢ brƒhma†! £ r&mus prane§ti jai, kad Jis atvyko. Pama$iu-
si brƒhma†!, Rukmi†Œ suprato, k! rei§kia tas prana§ingas virpulys, ir visa
nu§vito. ·ypsodamasi ji paklaus¢, ar K‚‰†a atvyko. Brƒhma†as atsak¢, kad
Yadu gimin¢s s&nus "rŒ K‚‰†a atvyko, ir padr!sino j! tar¡s, jog K‚‰†a
pa¨ad¢jo j! b&tinai i§sive¨ti. Brƒhma†o ¨inia taip nud¨iugino Rukmi†Œ,
kad ji panoro atiduoti jam visk!, k! tur¢jo. Ta$iau ji nesurado jokios tin-
kamos dovanos ir tiesiog su pagarba jam nusilenk¢. Pagarbiai nusilenk-
damas vyresniajam, ¨mogus parodo es!s jam skolingas. Kitaip sakant,
Rukmi†Œ leido suprasti, jog visada bus d¢kinga brƒhma†ui. Tas, kuris
pelno s¢km¢s deiv¢s palankum!, kaip kad peln¢ §is brƒhma†as, visada
sk¡sta materialioje prabangoje.

Su¨inoj¡s apie K‚‰†os ir Balarƒmos atvykim!, karalius BhŒ‰maka pak-
viet¢ Juos dalyvauti savo dukters vestuvi¤ apeigose. Jis tuoj pat £sak¢
paruo§ti Jiems bei J¤ kariams tinkam! sodo nam!. Ved¤ papro$iu, K‚‰†ai
ir Balarƒmai karalius pasi&l¢ medaus ir §varius drabu¨ius. Jis svetingai
sutiko ne tik K‚‰†! ir Balarƒm!, bet ir karali¤ Jarƒsandh! bei daugy-
b¡ kit¤ karali¤ ir karalai$i¤. Kiekvien! jis sutiko pagal jo galyb¡, am¨i¤
ir materialius turtus. Netverdami smalsumu pamatyti K‚‰†! ir Balarƒm!,
susirinko Ku†ˆinos gyventojai ir akimis g¢r¢ J¤ gro¨io nektar!. A§ar¤
sklidinomis akimis, jie tylomis rei§k¢ K‚‰†ai ir Balarƒmai savo pagarb!.
Jie labai d¨iaug¢si, nes Vie§pat£ K‚‰†! ir Rukmi†Œ laik¢ tinkama pora.
Jie taip kar§tai tro§ko §i¤ jungtuvi¤, kad ¢m¢ maldauti Dievo Asmens:
ÀO brangus Vie§patie, jeigu mes atlikome koki¤ nors dorybing¤ darb¤,
kurie suteik¢ Tau d¨iaugsmo, b&k maloningas mums ir vesk Rukmi†Œ.% I§
visko sprend¨iant, karalait¢ Rukmi†Œ buvo gyventoj¤ m¢giama, ir i§ kar§-
tos meil¢s gyventojai meld¢ jai did¨iausios laim¢s. Tuo tarpu i§puo§ta
Rukmi†Œ, sargybini¤ lydima, patrauk¢ i§ r&m¤ £ Ambikos Ä deiv¢s Durgos
§ventykl!.

Dievybi¤ garbinimas §ventyklose atsirado kartu su Ved¤ kult&ra. Yra
tam tikra ¨moni¤ kategorija, kuriuos ÀBhagavad-gŒtƒ% vadina veda-vƒda-
rata: jie pripa¨£sta tik Ved¤ ritualus, o ne garbinim! §ventyklose. ·iems
kvailiams der¢t¤ atkreipti d¢mes£ £ tai, kad K‚‰†os ir Rukmi†Œ vestuv¢s
vyko daugiau kaip prie§ penkis t&kstan$ius met¤ ir $ia kalbama apie die-
vyb¢s garbinim! §ventykloje. ÀBhagavad-gŒtoje% Vie§pats sako: yƒnti deva-
vratƒ devƒn Ä ÀPusdievi¤ garbintojai eina £ pusdievi¤ buveines.% Daugelis
garbino pusdievius, o daug kas garbino Pat£ Auk§$iausi!j£ Dievo Asmen£.
I§ pusdievi¤ daugiausia buvo garbinami Vie§pats Brahmƒ, Vie§pats "iva,
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Vie§pats Ga†e#a, saul¢s dievas bei deiv¢ Durgƒ. Vie§pat£ "iv! ir deiv¡
Durg! garbino net karali§kos §eimos. Kitus, antraeilius pusdievius garbino
kvaili, ¨emos kilm¢s ¨mon¢s. O brƒhma†ai ir vai‰†avai papras$iausiai gar-
bina Vie§pat£ Vi‰†u, Auk§$iausi!j£ Dievo Asmen£. ÀBhagavad-gŒtƒ% nepri-
taria pusdievi¤ garbinimui, ta$iau ir nedraud¨ia jo. Joje ai§kiai nurodyta,
kad pusdievius garbina menko intelekto ¨mon¢s d¢l materialios naudos.
Ta$iau nepaisant to, kad Rukmi†Œ buvo s¢km¢s deiv¢, ji aplank¢ deiv¢s
Durgos §ventykl!, nes joje buvo j¤ §eimos garbinama dievyb¢. À"rŒmad-
Bhƒgavatam% pasakyta, kad vykdama £ deiv¢s Durgos §ventykl! Rukmi-
†Œ §irdyje vis! laik! m!st¢ apie K‚‰†os lotoso p¢das. Tod¢l £ §ventykl!
Rukmi†Œ ¢jo visai ne d¢l to, d¢l ko eina paprasti ¨mon¢s, Ä ji nesireng¢
pra§yti materiali¤ g¢rybi¤. Vienintelis jos tikslas buvo K‚‰†a. Kai ¨mon¢s
eina £ pusdievio §ventykl!, i§ tikr¤j¤ j¤ tikslas yra K‚‰†a, nes b&tent Jis
suteikia pusdieviams gali! si¤sti materiali!sias g¢rybes.

Rukmi†Œ ¢jo £ §ventykl! tyli ir rimta. ·alia ¨ingsniavo jos motina ir
draug¢, vidury ¢jo brƒhma†o ¨mona, o jas supo karali§kieji asmens sar-
gybiniai. (Paprotys, kad nuotaka vyksta £ pusdievio §ventykl!, Indijo-
je egzistuoja ir dabar.) Eisena jud¢jo £ priek£ lydima muzikos. B&gn¤,
kriaukli¤, £vairaus dyd¨io rag¤ Ä pa†av¤, t"ry¤, bherŒ garsai buvo §venti§-
ki ir malon&s ausiai. ' i§kilmes susirinko t&kstan$iai garbing¤ brƒhma†¤
¨mon¤ Ä visos puikiai apsitaisiusios bei pasipuo§usios. Jos dovanojo Ruk-
mi†Œ g¢li¤ girliandas, sandalmed¨io past! ir £vairiaspalvius r&bus, §itaip
pad¢damos jai garbinti Vie§pat£ "iv! ir deiv¡ Durg!. Tarp j¤ buvo ir kele-
tas jau senyv¤ moter¤, kurios puikiai i§man¢, kaip giedoti maldas deivei
Durgai ir Vie§pa$iui "ivai, tod¢l jos kalb¢jo §ias maldas prie§ais dievyb¡,
o Rukmi†Œ su kitomis moterimis kartojo.

Rukmi†Œ meld¢si dievybei: ÀBrangioji deive Durga, pagarbiai lenkiuosi
tau ir tavo vaikams.% Deiv¢ Durgƒ turi keturis garsius vaikus: dvi dukras Ä
s¢km¢s deiv¡ Lak‰mŒ ir mokslo deiv¡ SarasvatŒ, ir du £¨ymius s&nus Ä
Vie§pat£ Ga†e#! ir Vie§pat£ Kƒrttikey!. Jie laikomi pusdieviais ir deiv¢-
mis. Kadangi deiv¢ Durgƒ visad garbinama kartu su savo garsiaisiais vai-
kais, Rukmi†Œ §itaip ir i§rei§k¢ dievybei savo pagarb!, ta$iau pra§¢ to, kas
ne£prasta. Paprasti ¨mon¢s meld¨ia deiv¢s Durgos materiali¤ turt¤, §lov¢s,
pelno, j¢gos ir t. t., o Rukmi†Œ nor¢jo, kad K‚‰†a tapt¤ jos vyru, tod¢l pra§¢
dievyb¢s prielankumo bei palaiminimo. Tai, kad ji garbino pusdievius,
nesmerktina, nes jai ter&p¢jo K‚‰†a. Rukmi†Œ meld¢si ir aukojo dievybei
dovanas: vanden£, £vairias lempeles, smilkalus, r&bus, girliandas ir £vai-
rius valgius, gamintus ghŒ, pavyzd¨iui, puri ir kacaurŒ, taip pat vaisius,
cukranendres, betelio rie§utus ir prieskonius. Rukmi†Œ visk! aukojo die-
vybei su did¨ia meile, kaip to reikalauja reguliatyv&s principai. Jai pad¢jo
senyvos brƒhma†¤ ¨monos. Po apeig¤ jos pasi&l¢ Rukmi†ei valgio liku-
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$ius kaip prasƒdam, kuriuos ji suvalg¢ su didele pagarba. Paskui Rukmi†Œ
nusilenk¢ brƒhma†¤ ¨monoms bei deivei Durgai. Kai dievyb¢s garbini-
mo apeigos pasibaig¢, Rukmi†Œ pa¢m¢ u¨ rankos vien! savo draugi¤ ir su
palyda i§¢jo i§ §ventyklos.

Visi karalai$iai bei sve$iai, atvyk¡ £ Ku†ˆin! dalyvauti vestuv¢se, susi-
rinko prie §ventyklos nor¢dami pamatyti Rukmi†Œ. Ypa$ kar§tai tro§ko £ j!
pa¨velgti karalai$iai, nes, ties! pasakius, kiekvienas vyl¢si gauti Rukmi†Œ
£ ¨monas. Pritrenkti Rukmi†Œ gro¨io, jie galvojo, kad K&r¢jas j! suk&r¢
vienu tikslu Ä varyti i§ proto did¨ius narsiuosius karalai$ius. Jos k&nas
buvo nuostabiai sud¢tas, o liemuo labai liaunas. Jos skruostai buvo i§ki-
l&s, l&pos ro¨in¢s, o veido gro¨£ dar labiau pabr¢¨¢ ant kaktos krintan-
$ios plauk¤ sruogos ir auskarai ausyse. Jos kulk§nis juos¢ brangakmeni¤
¨iedai. Gra¨ioji Rukmi†Œ §vyt¢jo tarsi drob¢, kuri! nutap¢ dailininkas,
tobulai £k&nydamas did¨i¤j¤ poet¤ apdainuojam! gro¨£. Vedos ra§o, jog
Rukmi†Œ kr&tin¢ buvo auk§ta, o tai rodo, kad ji buvo visai jaunut¢, ne dau-
giau trylikos ar keturiolikos met¤. Jos gro¨is buvo skirtas patraukti K‚‰†os
d¢mes£. Nors karalai$iai negal¢jo atpl¢§ti aki¤ nuo puikaus jos stoto, ji n¢
kiek nesidid¨iavo. Jos ¨vilgsnis nerimastingai klaid¨iojo, o naiviai nekaltai
mergaitei nusi§ypsojus, pasimatydavo dail&s it lotosas dantys. ¸inodama,
kad K‚‰†a bet kuriuo akimirksniu gali j! pagrobti, ji l¢tai ¢jo nam¤ link,
didingai ¨engdama tarsi gulb¢, o ant jos koj¤ §velniai skimb$iojo varpeliai.

Kaip min¢ta, susirinkusius narsiuosius karalai$ius taip priblo§k¢ Ruk-
mi†Œ gro¨is, kad jie beveik neteko s!mon¢s. Pagauti geismo, jie bevilti§kai
tro§ko Rukmi†Œ rankos, lygindami savo ir Rukmi†Œ gro¨£. Ta$iau "rŒmatŒ
Rukmi†Œ jais n¢ kiek nesidom¢jo. Visa §irdimi ji lauk¢, kada gi pasirodys
K‚‰†a ir j! i§sive§. Pasitaisydama ¨ied! ant kair¢s rankos pir§to, ji ¨vilg-
tel¢jo £ karalai$ius ir tarp j¤ &mai i§vydo K‚‰†!. Nors Rukmi†Œ anks$iau
niekad nemat¢ K‚‰†os, ji nuolatos apie J£ galvojo, tod¢l lengvai pa¨ino J£
karalai$i¤ b&ryje. Nekreipdamas d¢mesio £ kitus karalai$ius, K‚‰†a pasi-
naudojo proga ir £sisodino Rukmi†Œ £ ve¨im!, papuo§t! v¢liava su Garuˆos
atvaizdu. Neskub¢damas, be jokios baim¢s K‚‰†a i§sive¨¢ Rukmi†Œ, kaip
li&tas i§sine§a elni! i§ §akal¤ gaujos. Tuo metu $ia pasirod¢ ir Balarƒma
su Yadu gimin¢s kariais.

Jarƒsandha, kuris buvo daug kart¤ pralaim¢j¡s K‚‰†ai, sugriaud¢jo:
ÀKas $ia vyksta? K‚‰†a be jokio pasiprie§inimo i§sive¨a Rukmi†Œ! Kokie
mes narsuoliai lankininkai? Pa¨velkit, karalai$iai, i§ m&s¤ nori atimti ger!
vard!! Jis tarsi §akalas m¢gina nusine§ti li&to grob£!%

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti penkiasde§imt antr!j£
ÀK‚‰†os# skyri¤, pavadint! ÀK‚‰†a pagrobia Rukmi†Œ#.
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PENKIASDE·IMT TRE¶IAS SKYRIUS

K‚‰†a nugali visus
karalai!ius ir i§sive¨a

Rukmi†Œ namo, £ Dvƒrak"

Visi karalai!iai, kuriems vadovavo Jarƒsandha, t"¨o ant K‚‰†os u¨ tai, kad
Jis pagrob¢ Rukmi†Œ. Jos gro¨io priblok§ti karalai!iai nukrito nuo arkli¤
ir drambli¤, ta!iau netrukus jau stojo ant koj¤ ir grieb¢si ginklo. ¶iup¡
lankus ir str¢les, jie §oko £ ve¨imus, ant arkli¤ bei drambli¤ ir puol¢ vytis
K‚‰†#. Yadu gimin¢s kariai nor¢jo juos sustabdyti ir dr#siai stojo prie§ais
persekiotojus. Tarp prie§i§k¤ pusi¤ £siliepsnojo ¨iaurios kautyn¢s. Prie§
K‚‰†# kovojantys karalai!iai, kuriems vadovavo Jarƒsandha, buvo patyr¡
kari"nai. Str¢l¢s i§ j¤ lank¤ l¢k¢ £ Yadu karius tarytum vandens srautai
i§ debesies ant kalno §lait¤. Vir§ kalno kybantys debesys beveik nejuda,
tod¢l li"tys !ia daug ar§esn¢s negu lygumoje.

Prie§i§kos pus¢s karalai!iai buvo pasiry¨¡ £veikti K‚‰†# ir i§pl¢§ti i§
Jo rank¤ Rukmi†Œ, tod¢l kov¢si kuo nuo¨miausiai. ·alia K‚‰†os s¢din-
ti Rukmi†Œ mat¢ str¢li¤ li"t£, kuri# prie§¤ pus¢ siunt¢ £ Yadu karius.
Persigandusi ji ¨velg¢ K‚‰†ai £ veid#, reik§dama d¢kingum# u¨ tai, kad
Jis §itaip d¢l jos rizikavo. Neramiame jos ¨vilgsnyje mat¢si sielvartas, ir
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K‚‰†a, i§syk perskait¡s jos mintis, padr#sindamas tar¢: ÀNesijaudink, mie-
loji Rukmi†Œ. Yadu gimin¢s kariai greitai sutriu§kins visus prie§o karius Ä
gali neabejoti.$

Kol K‚‰†a kalb¢josi su Rukmi†Œ, Yadu kariuomen¢s vadai, kuriems
vadovavo Vie§pats Balarƒma, dar vadinamas Sa…kar‰a†a arba Gadƒdhara,
nepak¡sdami i§§aukian!io prie§inink¤ elgesio, prad¢jo §audyti i§ lank¤ £ j¤
arklius, dramblius bei ve¨imus. Kova dar¢si vis ar§esn¢, prie§o kariai virto
nuo arkli¤, drambli¤ bei ve¨im¤. Ir netrukus m"§io laukas buvo nuklotas
milijonais nukirst¤ galv¤ su §almais ir auskarais. Nukapotos kari¤ rankos
tebelaik¢ lankus, str¢les bei v¢zdus, o nukirstos galvos ir arkliai krito vieni
ant kit¤. P¢stininkai, kupranugariai, drambliai ir asilai begalviai gri"davo
¨em¢n.

Kai Jarƒsandhos vadovaujami prie§o kariai pamat¢, kad K‚‰†os kariai
pama¨u ima vir§¤, jie nutar¢, kad kvaila rizikuoti gyvybe d¢l %i&upƒlos.
Jei %i&upƒla nor¢jo i§pl¢§ti Rukmi†Œ i§ K‚‰†os rank¤, jis pats tur¢jo kautis,
ir kai kariai pamat¢, jog %i&upƒla nepaj¢gus kautis su K‚‰†a, jie nutar¢,
kad nuostoliai jiems nereikalingi, tod¢l liov¢si kautis ir i§sib¢giojo.

Kai kurie karalai!iai i§ mandagumo at¢jo pas %i&upƒl#. Jie mat¢, kad
%i&upƒla visi§kai be "po, kaip ¨mogus, netek¡s ¨monos. Jo veidas atrod¢
sud¨i"v¡s, oda prarado blizges£ ir j£ apleido j¢gos. Karalai!iai kreip¢si £
%i&upƒl#: ÀBrangus %i&upƒla, nepulk £ nevilt£. Tu priklausai karali§kajai
§eimai ir esi svarbiausias tarp kari¤. Tokio ¨mogaus netur¢t¤ jaudinti nei
laim¢, nei kan!ia, nes nei viena, nei kita n¢ra am¨ina. Neprarask dr#sos.
Nesielvartauk taip d¢l §ios laikinos nes¢km¢s. Juk pagaliau, ne nuo m"s¤
viskas priklauso. Mes §okame pagal Auk§!iausiojo vali# tarsi l¢l¢s bur-
tininko rankose ir tik Jo malone ken!iame arba esame laimingi. Tod¢l
turime visada i§laikyti dvasios pusiausvyr#.$

Kautyni¤ pralaim¢jimo prie¨astis buvo pavydus vyresniojo Rukmi†Œ
brolio Rukmio b"das. Pamat¡s, jog K‚‰†a j¢ga i§sive¨a jo seser£, kuri# jis
buvo pa¨ad¢j¡s %i&upƒlai, Rukmis suprato, kad visos jo viltys ¨lunga. Jam
ir jo draugui %i&upƒlai, tur¢jusiam tapti jo svainiu, teko gr£¨ti £ savo valdas.
Be galo suirz¡s, Rukmis tvirtai pasiry¨o pats pamokyti K‚‰†#. Jis sub"r¢
savo kariuomen¡, kuri# sudar¢ keletas t"kstan!i¤ drambli¤, arkli¤, ve¨im¤
bei p¢stinink¤, ir patrauk¢ paskui K‚‰†# £ Dvƒrak#. Nor¢damas parody-
ti savo §aunum#, Rukmis pa¨ad¢jo visiems namo gr£¨tantiems karaliams:
ÀJ"s nesugeb¢jote pad¢ti %i&upƒlai paimti £ ¨monas mano seser£ Rukmi-
†Œ, ta!iau a§ negaliu leisti, kad j# pagrobt¤ K‚‰†a. A§ pasivysiu J£ ir gerai
pamokysiu.$ Jis d¢josi dideliu kar¨ygiu ir prisiek¢ susirinkusiems karalai-
!iams: ÀJeigu a§ neu¨mu§iu K‚‰†os per kautynes ir nei§pl¢§iu i§ Jo rank¤
sesers, nebegr£§iu £ savo sostin¡ Ku†ˆin#. Prisiekiu vis¤ j"s¤ akivaizdoje
ir savo priesaikai b"siu i§tikimas.$ Taip pasigyr¡s, Rukmis s¢do £ karo
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ve¨im# ir £sak¢ ve¨¢jui vytis K‚‰†#. ÀA§ noriu tu!tuojau su Juo susi-
kauti, Ä tar¢ jis. Ä Tasai piemuo did¨iuojasi klastingai ap§ov¡s k‰atriyus,
ta!iau §iandien a§ gerai J£ pamokysiu. Jis toks £¨"lus, kad pagrob¢ mano
seser£, tod¢l a§triomis str¢l¢mis gerai J£ pamokysiu.$ ·itaip £¨"liai §"k!io-
jo ir grasino kvailys Rukmis, ni!nieko nenutuokiantis apie Auk§!iausiojo
Dievo Asmens j¢g# bei darbus.

Netrukus i§ visi§ko kvailumo t# pat£ jis pakartojo ir K‚‰†ai: ÀSustok
nors trumpam ir susikauk su manimi!$ Taip tar¡s, jis stipriai £temp¢ lank#
ir paleido tris str¢les tiesiai £ K‚‰†#. Paskui jis i§vadino K‚‰†# pa!iu bjau-
riausiu Yadu gimin¢s palikuoniu ir pareikalavo, kad K‚‰†a nors akimirkai
stot¤ prie§ais j£. Rukmis tvirtino nor£s gerai J£ pamokyti: ÀTu i§sive¨ei
mano seser£ lyg kokia varna, vagianti aukojimams skirt# lydyt# sviest#.
Tu did¨iuojiesi karine galia, ta!iau nesugebi kautis pagal reguliatyviuo-
sius principus. Tu pagrobei mano seser£, tod¢l a§ i§mu§iu i§ Tavo galvos
vis# puikyb¡. Mano seser£ Tu tur¢si tik tol, kol a§ am¨iams neprismeigsiu
Tav¡s str¢l¢mis prie ¨em¢s.$

I§klaus¡s beproti§kus Rukmio ¨od¨ius, Vie§pats K‚‰†a tuojau pat palei-
do str¢l¡ ir perkirto Rukmio lanko templ¡, kad tasai negal¢t¤ paleisti
naujos str¢l¢s. Rukmis tuoj pat grieb¢ kit# lank# ir i§§ov¢ £ K‚‰†# dar pen-
kias str¢les. Kai Rukmis antr# kart# puol¢ K‚‰†#, K‚‰†a dar kart# perkir-
to lanko templ¡. Rukmis !iupo tre!i# lank#, ta!iau K‚‰†a ir v¢l perkirto
jo templ¡. Nor¢damas pamokyti Rukm£, K‚‰†a Pats paleido £ j£ §e§ias, o
paskui dar a§tuonias str¢les. Keturios str¢l¢s u¨mu§¢ keturis arklius, penk-
toji str¢l¢ nukov¢ ve¨¢j#, o trys paskutiniosios str¢l¢s numu§¢ vir§utin¡
Rukmio ve¨imo dal£ kartu su v¢liava.

Rukmio str¢l¢s baig¢si, ir jis grieb¢si kard¤, skyd¤, tri§aki¤, ie!i¤ bei
kitoki¤ ginkl¤, naudojam¤ dvikovoje, ta!iau K‚‰†a i§ karto sutrupinda-
vo juos £ §ipulius. Kai Rukmiui v¢l nepavyko nieko padaryti, jis grieb¢
kard# ir puol¢ K‚‰†#, kaip kad peteli§k¢ lekia £ liepsn#. Kai tik Rukmis
prisiartino, K‚‰†a sukapojo jo ginkl#. Dabar K‚‰†a i§sitrauk¢ Savo a§tr¤j£
kard# ir jau nor¢jo u¨mu§ti j£ vietoje, ta!iau Rukmi†Œ, Rukmio sesuo, sup-
rasdama, kad §£syk K‚‰†a jos broliui neatleis, krito prie Jo lotoso p¢d¤ ir,
visa virp¢dama i§ baim¢s, sielvartingu balsu band¢ permaldauti vyr#.

I§ prad¨i¤ Rukmi†Œ kreip¢si £ K‚‰†# vardu Yoge&vara. Yoge&vara rei§-
kia Àtasai, kuris turi nesuvokiam# didyb¡ bei gali#.$ K‚‰†os didyb¢ ir
galia buvo nesuvokiamos, tuo tarpu Rukmi†Œ brolio karin¢ galia buvo
labai ribota. K‚‰†a Ä nei§matuojamas, o Rukmi†Œ brolio kiekvienas gyve-
nimo ¨ingsnis buvo ribotas. Tod¢l prie§ begalin¡ K‚‰†os galyb¡ Rukmis
atrod¢ menkesnis u¨ ma¨yt£ vabzd£. Rukmi†Œ dar pavadino K‚‰†# diev¤
Dievu. Egzistuoja daug galing¤ pusdievi¤ Ä Vie§pats Brahmƒ, Vie§pats
%iva, Indra, Candra, Varu†a ir kiti, ta!iau K‚‰†a Ä vis¤ §i¤ diev¤ Vie§pats,
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o Rukmi†Œ brolis tebuvo ne tik paprastas ¨mogus, bet dar ir ¨emiausias
i§ ¨moni¤, nes nesuprato, kas yra K‚‰†a. Kitaip sakant, ¨mogus, kuris
nesuvokia tikrosios K‚‰†os didyb¢s, yra ¨emiausias i§ ¨moni¤. Rukmi†Œ
pavadino K‚‰†# ir Mahƒbhuja, arba Àturin!iuoju neribot# j¢g#.$ Be to,
ji kreip¢si £ K‚‰†#, vadindama J£ Jagatpa!iu Ä viso kosminio pasaulio
valdovu. Lyginant su Juo, jos brolis tebuvo papras!iausias karali"k§tis.

Taip Rukmi†Œ palygino Rukm£ su K‚‰†a ir labai nuo§ird¨iai papra§¢
Savo vyro, kad laiming#j# j¤ jungtuvi¤ dien# neu¨mu§t¤ jos brolio, o tie-
siog atleist¤ jam. Kitaip sakant, ji parod¢ esanti tikra moteris. Ji d¨iaug¢-
si, kad jos vyru tapo K‚‰†a, kai j# nor¢jo i§tekinti u¨ kito, ta!iau nenor¢jo
d¢l to netekti vyresniojo savo brolio, kuris vis d¢lto myl¢jo jaunesni#j#
savo seser£ ir nor¢jo j# atiduoti jo manymu vertesniam ¨mogui. Pra§ydama
K‚‰†os dovanoti jos broliui gyvyb¡, Rukmi†Œ visa virp¢jo. I§ nerimo, rod¢s,
£dubo jos skruostai, ji duso ir nuo j# kre!ian!io drebulio ant ¨em¢s krito
papuo§alai. Susijaudinusi ji puol¢ ant ¨em¢s, ir Vie§pa!iui K‚‰†ai pagai-
lo Rukmi†Œ, tad Jis pa¨ad¢jo ne¨udyti kvailo Rukmio, o tiktai pamokyti.
K‚‰†a suri§o j£ audeklo gabalu ir nuskuto "sus, barzd# bei plaukus, kur
ne kur palikdamas plauk¤ kuok§tus.

Kol K‚‰†a taip dark¢ Rukm£, Yadu gimin¢s kariai, kuriems vadova-
vo Patsai Balarƒma, sutriu§kino visas karines Rukmio paj¢gas, kaip besi-
maudantis dramblys sutrai§ko liaun# lotoso ¨iedo stiebel£. Kitaip sakant,
kaip dramblys besita§kydamas sumaigo lotoso ¨ied#, taip Yadu kariai
sutriu§kino Rukmio pulkus.

Ta!iau kai Yadu karo vadai gr£¨o pas K‚‰†# ir pamat¢, kas nutiko Ruk-
miui, jie labai nustebo. Vie§pats Balarƒma ypa! u¨jaut¢ Savo brolien¡, k#
tik i§tek¢jusi# u¨ Jo brolio. Nor¢damas paguosti Rukmi†Œ, Balarƒma Pats
atri§o Rukm£, o £siteikdamas jai, kaip vyresnysis K‚‰†os brolis, keliais ¨od-
¨iais J£ pabar¢. ÀK‚‰†a, Tu pasielgei negra¨iai, Ä pasak¢ Jis, Ä toks bjau-
rus elgesys neatitinka M"s¤ §eimos papro!i¤! Nuskusti plaukus, "sus bei
barzd# Ä beveik tas pats, kas u¨mu§ti pat£ ¨mog¤. Kad ir kuo anks!iau
buvo Rukmis, dabar jis Ä M"s¤ giminaitis, svainis, ir §itaip pasielgti su juo
neder¢jo.$

Paskui, ramindamas Rukmi†Œ, Vie§pats Balarƒma jai tar¢: ÀTik nesik-
rimsk d¢l keistos savo brolio i§vaizdos. Kiekvienas turi ragauti savo darb¤
vaisius Ä ar jie b"t¤ sald"s, ar kart"s.$ Vie§pats Balarƒma nor¢jo pasakyti
Rukmi†Œ, kad jai neverta sielotis d¢l to, kad jos brolis turi kent¢ti u¨ savo
darbus. Toks brolis nevertas sesers meil¢s.

Vie§pats Balarƒma v¢l atsigr¡¨¢ £ K‚‰†# ir tar¢: ÀBrangus K‚‰†a, jeigu
giminaitis padaro kvailyst¡ ir nusipelno mirties, jam reikia atleisti. Nes
kai jis supranta savo kalt¡, pati jo s#¨in¢ jam yra tarsi mirtis. Tod¢l n¢ra
jokio reikalo j£ ¨udyti.$
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Balarƒma atsigr¡¨¢ £ Rukmi†Œ ir pasak¢, kad vykdant k‰atriyo pareigas
netgi tikras brolis gali tapti prie§u. Ir k‰atriyas nesvyruodamas turi u¨mu§-
ti net brol£. Kitaip sakant, Vie§pats Balarƒma nor¢jo paai§kinti Rukmi-
†Œ, kad nors K‚‰†a ir Rukmis buvo giminai!iai, svainiai, ta!iau abu buvo
teis"s kovodami be pasigail¢jimo. %rŒ Balarƒma dar paai§kino Rukmi†Œ,
kad k‰atriyai yra materialistin¢s gyvensenos simbolis, jie labai did¨iuo-
jasi materialiais laim¢jimais. Tod¢l du karingi k‰atriyai, kovojantys d¢l
karalyst¢s, ¨em¢s, turt¤, moter¤, garb¢s ar vald¨ios, stengiasi kuo labiau
pa¨eminti vienas kit#. Balarƒma paai§kino Rukmi†Œ, kad jos prierai§umas
Rukmiui, savo broliui, kuris su daugeliu nesutar¢, yra i§kreiptas jausmas,
tetinkantis paprastam materialistui. Jos brolio b"das ir tai, kaip jis elg¢si
su draugais, toli gra¨u nek¢l¢ susi¨av¢jimo, ta!iau Rukmi†Œ, kaip papras-
ta moteris, j£ myl¢jo. Jis nebuvo vertas vadintis jos broliu, bet vis d¢lto
Rukmi†Œ buvo jam atlaidi.

ÀBe to, Ä t¡s¢ Balarƒma, Ä paprastai £ prie§us, draugus ar niekam
ne§ali§kus ¨mones skirsto tie, kurie k"ni§kai suvokia gyvenim#. Tokius
kvailius supainioja iliuzin¢ Auk§!iausiojo Vie§paties galia. Dvasin¢ siela
visada vienodai gryna, kad ir kokiame materialiame k"ne ji b"t¤, ta!iau
nei§mintingieji temato k"ni§kus gyvulio ir ¨mogaus, i§silavinusio ir bera§-
!io, turtuolio ir varg§o skirtumus, kurie paslepia gryn#j# dvasin¡ siel#.
Skirtumai, daromi k"ni§ku pagrindu, n¢ kiek ne¨ymesni negu skirtumai
tarp ugnies, kuri ryja skirting¤ r"§i¤ kur#. Kuras gali b"ti £vairi¤ r"§i¤
ar kiekio, ta!iau pati ugnis visuose ¨idiniuose vienoda. Dangaus, kaip ir
ugnies, negalima r"§iuoti pagal dyd£ ar form#.$

Tokiais doroviniais ir etiniais pamokymais ramino juos Balarƒma. Jis
t¡s¢: À·is k"nas Ä i§reik§to materialaus pasaulio dalis. Gyvoji b"tyb¢, t.
y. dvasin¢ siela, susiliesdama su materija ir nor¢dama patirti iliuzin£ pasi-
tenkinim#, keliauja i§ vieno k"no £ kit#, o tai ir yra materiali b"tis. Susi-
liesdama su materialiu kosminiu pasauliu, gyvoji b"tyb¢ nei susijungia su
materija, nei atsiskiria nuo jos. Brangioji skais!ioji broliene, dvasin¢ siela,
be abejo, yra §io materialaus k"no prie¨astis, kaip kad saul¢ yra §vie-
sos, reg¢jimo ir materialaus pasaulio form¤ prie¨astis. Saul¢s §viesos bei
materialaus pasaulio pavyzdys labai gerai paai§kina gyvosios esyb¢s s#ly-
!io su materialiuoju pasauliu esm¡. Ryt# saul¢ pateka ir skleid¨ia kar§t£
bei §vies# i§tis# dien#. Saul¢ Ä vis¤ materiali¤ form¤ prie¨astis, nes mate-
rial"s elementai jai veikiant jungiasi ir yra. Ta!iau vos tik saul¢ nusileid-
¨ia, t.y. pakei!ia savo pad¢t£ erdv¢je, visa, k# mato akis, praranda su ja
ry§£. Kai i§ ryt¤ pusrutulio saul¢ pereina £ vakar¤, ryt¤ pusrutulyje §vie-
sos sukelt¤ proces¤ pasekm¢s i§lieka, ta!iau pa!i# saul¢s §vies# galima
matyti tik vakar¤ pusrutulyje. ·itaip ir gyvoji esyb¢ tam tikromis aplin-
kyb¢mis gauna arba suformuoja vienokius ar kitokius k"nus ar k"ni§kus
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santykius, ta!iau kai tik ji i§eina i§ §io k"no ir £gyja kit#, bet koks ry§ys su
ankstesniuoju k"nu nutr"ksta. Ta!iau gyvoji esyb¢ neturi nieko bendra ir
su naujai £gytuoju k"nu. K"ni§kosios ne§varyb¢s prie jos neprikimba. Taigi
k"no atsiradimas ir i§nykimas neturi nieko bendra su gyv#ja esybe, kaip ir
m¢nulio piln¢jimas ar dilimas neturi nieko bendro su pa!iu m¢nuliu. Kai
m¢nulis eina £ pilnat£, mes klaidingai manome, kad jis piln¢ja, o kai dyla,
klaidingai manome, jog jis dyla, bet i§ ties¤ pats m¢nulis visada i§lieka
toks pats Ä jis visi§kai nesusij¡s su padid¢jimo ar suma¨¢jimo regimybe.

Materiali# s#mon¡ galima palyginti su miegu ir sapnais. Miegantis
¨mogus sapnuoja £vairius nutikimus, kurie i§ tikr¤j¤ nereal"s, ir sapnuo-
damas jis ken!ia arba d¨iaugiasi. ¸mogus, kuris panyra £ materialios s#mo-
n¢s sukurtus sapnus, ken!ia, nes materialiame pasaulyje £gyja k"n# ir v¢l
j£ palieka. K‚‰†os s#mon¢ prie§inga materialiai s#monei. Kitaip sakant,
kai ¨mogus pasiekia K‚‰†os s#mon¢s lyg£, jis atsikrato neteisingos b"ties
sampratos.$

Taip %rŒ Balarƒma mok¢ Rukmi†Œ ir K‚‰†# dvasin¢s i§minties. ' savo
brolien¡ Jis kreip¢si tokiais ¨od¨iais: ÀO §velnioji, besi§ypsanti Rukmi-
†Œ, neli"d¢k d¢l to, kas netikra, kas sukelta nei§manymo. Tik klaidingos
pa¨i"ros daro ¨mog¤ nelaiming#, ta!iau, nagrin¢jant tikro gyvenimo filo-
sofij#, ¨mogaus li"des£ galima tuoj pat i§bla§kyti. I§laikyk toki# s#mon¡
ir b"si laiminga.$

I§girdusi §iuos pamokan!ius %rŒ Balarƒmos ¨od¨ius, Rukmi†Œ i§ karto
nurimo ir pasijuto laiminga, ir jai v¢l sugr£¨o proto rimtis, kuri# sutrikd¢
jos brolio Rukmio pa¨eminimas. O d¢l Rukmio, tai jis nei i§tes¢jo savo
pa¨ad#, nei £vykd¢, k# buvo suman¡s. Su kari¤ pulkais jis i§¢jo i§ nam¤,
ketindamas nugal¢ti K‚‰†# ir i§laisvinti seser£, ta!iau prarado visus karius.
Jis pats buvo pa¨emintas ir d¢l to labai krimtosi, ta!iau Vie§pats dovanojo
jam gyvyb¡ iki jam skirto laiko. Rukmis buvo k‰atriyas, tod¢l gerai atmin¢
dav¡s pa¨ad# negr£¨ti £ sostin¡ Ku†ˆin#, jei neu¨mu§ K‚‰†os ir nei§laisvins
sesers. Tai jam nepavyko, ir jis £t"¨¡s nusprend¢ nebegr£¨ti £ savo sostin¡.
Jis pasistat¢ ma¨# namel£ Bhojaka‡os kaime ir nutar¢ ten nugyventi vis#
likus£ gyvenim#.

Nugal¢j¡s visus prie§ininkus ir j¢ga pagrob¡s Rukmi†Œ, K‚‰†a atve¨¢ j#
£ Savo sostin¡ Dvƒrak#, o paskui i§k¢l¢ vestuves pagal Ved¤ apeiginius rei-
kalavimus. Po §i¤ vedyb¤ K‚‰†a tapo Yadu karaliumi ir gyveno Dvƒrakoje.
Dvƒrakos gyventojai d¨iaug¢si, kad K‚‰†a ved¢ Rukmi†Œ, Ä kiekviename
name vyko did¨iausios i§kilm¢s. Dvƒrakos gyventojai taip d¨iaug¢si, kad
pasipuo§¢ gra¨iausiais savo r"bais, u¨sid¢jo dailiausius papuo§alus ir su
dovanomis, pagal savo i§gales, ¢jo sveikinti jaunaved¨ius K‚‰†# ir Rukmi-
†Œ. Visus Yadupurio (Dvƒrakos) namus puo§¢ v¢liavos, kaspinai bei g¢l¢s.
Prie kiekvieno namo ta proga buvo pastatyta arka, o abipus jos stov¢-
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jo dideli #so!iai su vandeniu. Visame mieste tvyrojo geriausi¤ smilkal¤
kvapas, o nakt£ j£ nutviesk¢ t"kstan!iai ¨ibint¤, kurie deg¢ prie kiekvieno
namo.

Per Vie§paties K‚‰†os ir Rukmi†Œ vestuves linksminosi visas mies-
tas. Jis buvo gausiai i§puo§tas banano ir betelio med¨i¤ lapais. ·ie du
med¨iai laikomi svarbiais ir palankiais koki¤ nors d¨iaugsming¤ £vyki¤
progomis. B"riai drambli¤ ne§¢ ant savo nugar¤ draugi§k¤ valstybi¤ kara-
lius. Drambliai i§ prigimties yra ¨aismingo b"do ir m¢gsta pai§dykauti, ir
kai tik jie pamato kok£ augal# ar medel£, rauna juos ir svaido £ §alis. Tod¢l
ir mieste vestuvi¤ proga pasirod¡ drambliai i§dykavo kur pakliuvo, svaidy-
dami i§rautus banano ir betelio med¨ius, o miestas su i§rautais med¨iais
atrod¢ dar gra¨esnis.

I§ draugi§kai nusiteikusi¤ Kuru karali¤ bei Pƒ†ˆav¤ i§kilm¢se dalyva-
vo BhŒ‰ma, Dh‚tarƒ‰‡ra, penki Pƒ†ˆu broliai, karalius Drupada, karalius
Santardana ir Rukmi†Œ t¢vas BhŒ‰maka. I§ prad¨i¤ Rukmi†Œ pagrobimas,
rod¢s, at§ald¢ dviej¤ §eim¤ tarpusavio santykius, ta!iau %rŒ Balarƒmos
kreipimasis ir daugelio §vent¤ ¨moni¤ £kalbin¢jimai paskatino BhŒ‰mak#,
Vidarbhos karali¤, dalyvauti K‚‰†os bei Rukmi†Œ vestuvi¤ apeigose. Nors
Vidarbhos karalyst¢ pernelyg nesid¨iaug¢, kad Rukmi†Œ buvo pagrobta,
ta!iau toks elgesys n¢ra k‰atriyams ne£prastas. I§ tikr¤j¤ nuotakos b"davo
grobiamos beveik visose vestuv¢se. Kad ir kaip ten b"t¤, karalius BhŒ‰-
maka nuo pat prad¨i¤ buvo link¡s savo gra¨uol¡ dukr# atiduoti K‚‰†ai.
·iaip ar taip, jo noras i§sipild¢, tod¢l, nors vyriausias jo s"nus kautyn¢-
se patyr¢ tok£ pa¨eminim#, jis su d¨iaugsmu dalyvavo vestuvi¤ i§kilm¢se.
ÀPadma Purƒ†oje$ pamin¢ta, kad vestuv¢se dalyvavo ir Mahƒrƒja Nanda
bei V‚ndƒvanos piemenukai. Pa¨ym¢ti §£ £vyk£ £ Dvƒrak#, kaip ir dera,
i§kilmingai atvyko Kuru, S‚(jayos, Kekayos, Vidarbhos ir Kunti karaliai.

Apie tai, kaip K‚‰†a pagrob¢ Rukmi†Œ, buvo sud¢tos eil¢s, ir skaito-
vai visur jas deklamavo. Visi susirinkusieji karaliai, ir ypa! j¤ dukterys,
negal¢jo atsi¨av¢ti pasakojimais apie §aunius K‚‰†os ¨ygius ir labai tro§ko
j¤ klausytis. Sve!iai ir Dvƒrakos gyventojai d¨iaug¢si, reg¢dami K‚‰†# ir
Rukmi†Œ kartu. Kitaip sakant, Auk§!iausiasis Vie§pats Ä vis¤ maitintojas
susijung¢ su s¢km¢s deive, ir ¨mon¢s d¨i"gavo.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti penkiasde§imt
tre!i"j£ ÀK‚‰†os# skyri¤, pavadint" ÀK‚‰†a nugali visus

karalai!ius ir i§sive¨a Rukmi†Œ namo, £ Dvƒrak"#.
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PENKIASDE·IMT KETVIRTAS SKYRIUS

K‚‰†a ir Rukmi†Œ
susilaukia Pradyumnos

Vedose sakoma, kad Kupidonas, kuris yra tiesiogin¢ neatsiejama Vie§-
paties Vƒsudevos dalis ir kur£ anks!iau sudegino Vie§paties "ivos pyktis,
dabar gim¢ K‚‰†ai ir Rukmi†Œ. Jis buvo Kƒmadeva, dangaus planet¤
pusdievis, sukeliantis ypating# geism#. Neatsiejamos Auk§!iausiojo Dievo
Asmens K‚‰†os dalel¢s b$na £vairi¤ lygi¤, ta!iau ketverin¢ K‚‰†os
ekspansija Ä Vƒsudeva, Sa…kar‰a†a, Pradyumna ir Aniruddha Ä tiesio-
giai priklauso Vi‰†u kategorijai. Kƒma, arba pusdievis Kupidonas, v¢liau
gim¡s i§ Rukmi†Œ £s!i¤, taip pat buvo vardu Pradyumna, ta!iau jis n¢ra
Vi‰†u kategorijos Pradyumna. Jis priklauso jŒva-tattvos kategorijai, ta!iau
yra neatsiejama auk§!iausios Pradyumnos galios dalis, nes i§ pusdievi¤ jis
i§siskiria ypatinga galia. Tokia §e§i¤ Gosvƒmi¤ i§vada. Taigi, kai Kupido-
n# sudegino Vie§paties "ivos pyktis, jis £siliejo £ Vƒsudevos k$n#, ir kad jis
v¢l gaut¤ k$n#, Patsai Vie§pats K‚‰†a prad¢jo j£ Rukmi†Œ £s!iose. Jis gim¢
kaip K‚‰†os s$nus ir gars¢jo Pradyumnos vardu. O kadangi jo t¢vas buvo
Patsai Vie§pats K‚‰†a, savo ypatyb¢mis jis buvo labai pana§us £ K‚‰†#.

Gyveno tais laikais demonas, vardu "ambara, kuriam buvo lemta ¨$ti
nuo Pradyumnos rankos. Demonas "ambara ¨inojo savo likim#, tad i§gir-
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d¡s, kad Pradyumna jau gim¢, pasivert¢ moterimi ir pavog¢ k$dik£ i§
lop§io, nepra¢jus nuo jo gimimo n¢ de§im!iai dien¤. Demonas £met¢ j£
tiesiai £ j$r#. Bet, sakoma, niekas negali u¨mu§ti to, kur£ gina K‚‰†a, ir
niekas negali apsaugoti to, kuriam lemta ¨$ti nuo K‚‰†os rankos. J$roje
Pradyumn# i§kart prarijo did¨iul¢ ¨uvis. V¢liau ¨uvis pakliuvo £ ¨vejo
tinkl#, o ¨vejas j# pardav¢ demonui "ambarai. Demono virtuv¢je dirbo
tarnait¢, vardu MƒyƒvatŒ. Pra¢jus£ gyvenim# ji buvo Kupidono ¨mona ir
vadinosi Rati. Kai ¨uv£ atne§¢ £ demono "ambaros namus, j# ¢m¢si doroti
vir¢jas, kuris i§ jos tur¢jo paruo§ti gard¤ patiekal#. Paprastai demonai ir
rƒk‰asos valgo m¢s#, ¨uv£ ir kitok£ nevegetarin£ maist#. Demonai Rƒva†a,
Ka„sa ir Hira†yaka%ipu, nors gim¢ brƒhma†¤ bei k‰atriy¤ §eimose, valg¢
m¢s#, negalvodami apie pasekmes. Indijoje ¨mon¢s, kurie valgo m¢s# bei
¨uv£, paprastai vadinami demonais ir rƒk‰asomis.

I§skrod¡s ¨uv£, jos pilve vir¢jas rado ¨av¤ k$dik£ ir i§kart atidav¢ j£
MƒyƒvatŒ, kuri dirbo virtuv¢je pagalbininke. Moteris negal¢jo atsisteb¢ti,
kaip toks ¨avus k$dikis pateko £ ¨uvies skrand£, ir i§ pasimetimo ne¨inojo,
k# daryti. Kaip tik tada pasirod¢ didysis i§min!ius Nƒrada ir papasakojo
jai apie Pradyumnos gimim# ir apie tai, kaip "ambara pagrob¢ j£ ir £met¢
£ j$r#. ·itaip MƒyƒvatŒ i§girdo vis# istorij#. MƒyƒvatŒ ¨inojo, kad anks!iau
ji buvo Rati, Kupidono ¨mona. Nuo tada, kai jos vyr# sudegino Vie§paties
"ivos pyktis, ji nuolat lauk¢ jo sugr£¨tant kokiu nors materialiu pavidalu.
Ji gamindavo virtuv¢je ry¨ius ir dƒl!, bet kai atsirado nuostabusis vaikas
ir kai ji su¨inojo, kad jis yra Kupidonas, jos vyras, be abejo, ji prad¢jo juo
r$pintis ir su did¨iausia meile j£ i§maud¢. K$dikis ¢m¢ stebuklingai grei-
tai augti ir per akimirk# virto ¨avingu jaunuoliu. Jo akys atrod¢ lyg lotoso
¨iedlapiai, ilgos rankos siek¢ kelius. Jo gro¨iui negal¢jo atsispirti jokia j£
pama!iusi moteris.

MƒyƒvatŒ ¨inojo, kad nuostabusis jaunuolis Ä tai buv¡s jos vyras Kupi-
donas, dabar gim¡s kaip Pradyumna, ir pama¨u ji susi¨av¢jo juo ir j#
ap¢m¢ geismas. Su kerin!ia §ypsena, b$dinga moterims, ji pasisak¢ norinti
su juo suart¢ti. Pradyumna jos paklaus¢: ÀKod¢l i§ prad¨i¤ tu buvai tarsi
mylinti motina, o dabar kalbi kaip geismo apimta moteris? Kod¢l tu taip
pasikeitei?& I§girdusi tokius Pradyumnos ¨od¨ius, Rati atsak¢: ÀBrangusis
valdove, tu esi Vie§paties K‚‰†os s$nus. Dar netur¢jai ir de§imties dien¤,
kai tave pavog¢ demonas "ambara ir £met¢ £ j$r#, o j$roje tave prarijo
¨uvis. ·itaip tu patekai £ mano glob#, ta!iau i§ ties¤ ankstesn£ gyvenim#
tu buvai Kupidonas, o a§ Ä tavo ¨mona. Tod¢l mano santuokin¢s meil¢s
pasirei§kimas suprantamas. "ambara nor¢jo tave u¨mu§ti, o jis turi mis-
tini¤ j¢g¤. Tod¢l u¨mu§k j£ tu!tuojau savo dievi§ka galia, nelaukdamas,
kol jis v¢l bandys tave nu¨udyti. Kai tave pagrob¢ "ambara, tavo motina
Rukmi†Œ-devŒ dau¨¢si i§ sielvarto tarsi pauk§t¢, praradusi pauk§!iukus. Ji
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be galo myli tave ir nuo tada, kai tu buvai pagrobtas, ji sielvartauja tarsi
netekusi ver§elio karv¢.&

MƒyƒvatŒ mok¢jo naudotis mistin¢mis antgamtin¢mis j¢gomis. Ant-
gamtin¢s j¢gos paprastai vadinamos mƒya ir jas tegali £veikti kita
antgamtin¢ j¢ga, kuri vadinasi mahƒmƒyƒ. MƒyƒvatŒ ¨inojo, kaip valdy-
ti mistin¡ mahƒmƒyos j¢g#, ir suteik¢ Pradyumnai ypating# gali#, kad jis
sugeb¢t¤ £veikti mistines demono "ambaros j¢gas. Taigi gav¡s i§ ¨monos
gali#, nieko nelaukdamas Pradyumna i§vyko pas "ambar# i§kviesti j£ dvi-
kovon. Pradyumna kreip¢si £ j£ a§triais ¨od¨iais, nor¢damas supykinti ir
i§provokuoti j£ kovai. '¨eistas Pradyumnos ¨od¨i¤, demonas "ambara §oko
tarsi u¨minta gyvat¢. Gyvat¢s nepaken!ia, kai jas kas u¨kliudo, ir i§kart
§oka ant savo prie§o.

Pradyumnos ¨od¨iai "ambarai buvo tarsi spyris. Jis stv¢r¢ v¢zd# ir
pri§oko prie Pradyumnos, pasiruo§¡s kautis. Riaumodamas tarsi griau-
dintis debesis, £nir§¡s demonas ¢m¢ v¢zdu tal¨yti Pradyumn#, tarsi ¨aibas
trankyt¤ kaln#. Pradyumna gyn¢si savo v¢zdu ir gal¤ gale smarkiai kirto
demonui. Tarp "ambarƒsuros ir Pradyumnos u¨vir¢ ar§i kova.

Ta!iau "ambarƒsura tur¢jo mistin¡ gali# pakilti £ dang¤ ir pulti prie§# i§
kosmoso. Valdyti £vairias mistines j¢gas j£ i§mok¢ demonas, vardu Maya.
Jis pakilo auk§tai £ dang¤ ir ¢m¢ leisti £ Pradyumn# £vairius branduoli-
nius ginklus. Tam, kad nugal¢t¤ mistines "ambarƒsuros j¢gas, Pradyumna
prisimin¢ kit# mistin¡ gali# Ä mahƒvidy!, kuri nepriklaus¢ juodosioms
mistin¢ms galioms. Mistin¢ mahƒvidyos j¢ga kyla i§ doryb¢s ypatyb¢s.
Suprasdamas, kad jo prie§as labai stiprus, "ambara pasitelk¢ £vairias
demoni§kas mistines j¢gas, kurias valdo guhyakos, gandharvos, pi"ƒcos,
gyvat¢s bei rƒk‰asos. Ta!iau nors demonas, antgamtini¤ gali¤ globoja-
mas, panaudojo visas mistines j¢gas, Pradyumna sugeb¢jo pasiprie§inti jo
galybei auk§tesni#ja mahƒvidyos galia. Visi§kai sutriu§kin¡s "ambarƒsu-
r#, Pradyumna i§sitrauk¢ i§ mak§ties a§tr¤j£ kalavij# ir nukirto demonui
galv#, kuri# puo§¢ §almas ir brangieji akmenys. Kai Pradyumna u¨mu§¢
demon#, pusdieviai i§ auk§tesni¤j¤ planet¤ ¢m¢ berti ant jo g¢les.

Pradyumnos ¨mona MƒyƒvatŒ mok¢jo keliauti kosmine erdve, ir jie
dviese nuskriejo £ Pradyumnos t¢vo sostin¡ Dvƒrak#. Jie praskrido vir§
Vie§paties K‚‰†os r$m¤ ir tarytum ¨aibais tviskantis debesis nusilei-
do ¨em¢n. Vidin¢ r$m¤ dalis vadinasi anta‹pura, u¨daros patalpos.
Pradyumna ir MƒyƒvatŒ ten i§vydo daug moter¤ ir nusileido tarp j¤. I§vy-
dusios Pradyumn# melsvais r$bais, labai ilgomis rankomis, garbanotais
plaukais, nuostabiomis akimis, besi§ypsan!iu rausvu veidu, pasidabinus£
brangenyb¢mis bei papuo§alais, jos i§kart nesuprato, kad prie§ais jas Ä ne
K‚‰†a, o Pradyumna. Labai susidrov¢jusios, kad taip netik¢tai pasirod¢
K‚‰†a, jos puol¢ sl¢ptis kitame r$m¤ gale.
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Ta!iau greitai jos pasteb¢jo, kad Pradyumna pasi¨ymi ne visais K‚‰†os
bruo¨ais, ir smalsumo vejamos gr£¨o pa¨i$r¢ti £ j£ bei jo ¨mon# Mƒyƒva-
tŒ. Jos sp¢liojo, kas jis b$si#s, nes Pradyumna buvo nepaprasto gro¨io.
Tarp moter¤ buvo ir lotosaak¢ Rukmi†Œ-devŒ, tokia pat gra¨i, kaip ir
Pradyumna. I§vydusi Pradyumn#, ji, ¨inoma, prisimin¢ savo s$n¤ ir pajuto
toki# stipri# motini§k# meil¡, kad i§ jos kr$t¤ ¢m¢ tek¢ti pienas. Ji irgi
sp¢liojo: ÀKas tasai nuostabusis jaunuolis? Vargu, ar kas prilygt¤ jo gro-
¨iui. Laiminga ta moteris, kuri i§ne§iojo £s!iose §£ nuostab¤ berniuk# ir
tapo jo motina. Ir kas toji jauna j£ lydinti mergina? Kaip jie susitiko?
Jeigu mano s$nus, kuris dar i§ lop§io buvo pagrobtas, yra gyvas, jis bus
i§aug¡s £ tok£ jaunuol£.& Rukmi†Œ §irdimi juto, kad Pradyumna Ä ding¡s
jos s$nus. Be to, ji pasteb¢jo, kad jis ir K‚‰†a pana§$s kaip du vandens
la§ai. Ji negal¢jo atsisteb¢ti, kad jis turi visus K‚‰†os bruo¨us. Rukmi†Œ
pajuto §iam jaunuoliui meil¡, ir jos kair¢ ranka ¢m¢ virp¢ti, o tai buvo
geras ¨enklas, kad jaunuolis, ko gero, b$si#s jos suaug¡s s$nus.

T# pa!i# akimirk# r$muose pasirod¢ Vie§pats K‚‰†a su Savo t¢vu Vasu-
deva ir motina DevakŒ. K‚‰†a, Auk§!iausiasis Dievo Asmuo, visk# ¨inojo,
bet tyl¢jo. Ta!iau Vie§paties "rŒ K‚‰†os noru t# valand# r$muose apsi-
lank¢ ir didysis i§min!ius Nƒrada, kuris ¢m¢ pasakoti visus £vykius: kaip
Pradyumna buvo pavogtas i§ gimt¤j¤ nam¤, kaip jis u¨augo ir parvyko su
savo ¨mona MƒyƒvatŒ, kuri praeit# gyvenim# buvo Rati, Kupidono ¨mona.
Su¨inoj¡ apie paslapting# Pradyumnos dingim# ir apie tai, kaip jis i§augo,
visi negal¢jo atsisteb¢ti stebuklingu pra¨uvusio s$naus gr£¨imu, nors jie
jau buvo prarad¡ vilt£. 'sitikin¡, kad prie§ juos tikrai stovi Pradyumna, jie
puol¢ d¨iaugsmingai j£ sveikinti. Vienas po kito visi §eimos nariai Ä DevakŒ,
Vasudeva, Vie§pats "rŒ K‚‰†a, Vie§pats Balarƒma, Rukmi†Œ ir visos gimi-
n¢s moterys Ä gl¢bes!iavo Pradyumn# ir jo ¨mon# MƒyƒvatŒ. Kai ¨inia
apie Pradyumnos sugr£¨im# pasklido po vis# Dvƒrak#, atskub¢jo naujienos
priblok§ti gyventojai, kar§tai trok§tantys pamatyti pra¨uv¢l£ Pradyumn#.
Jie kalb¢jo: ÀSugr£¨o ding¡s s$nus. Ar gali b$ti didesnis d¨iaugsmas?&

"rŒla "ukadeva Gosvƒmis paai§kino, kad i§ prad¨i¤ visos r$m¤ gyven-
tojos, kurios buvo Pradyumnos motinos ar £mot¢s, palaik¢ j£ K‚‰†a ir
susidrov¢jo, apimtos santuokin¢s meil¢s geismo. Taip atsitiko tod¢l, kad
Pradyumna buvo labai pana§us £ K‚‰†# ir i§ ties¤ buvo patsai Kupidonas.
Tod¢l nenuostabu, kad Pradyumnos motinos bei kitos moterys apsiriko.
·is apra§ymas rodo, kad Pradyumna savo i§ore taip primin¢ K‚‰†#, kad
netgi jo motina palaik¢ j£ K‚‰†a.
Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti penkiasde§imt ketvirt!j£ ÀK‚‰†os#

skyri¤, pavadint! ÀK‚‰†a ir Rukmi†Œ susilaukia Pradyumnos#.
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Istorija apie Syamantakos
brangakmen£

Kadaise Dvƒrakƒdhƒmos valdose gyveno karalius, vardu Satrƒjitas. Jis
buvo didelis saul¢s dievo garbintojas, ir u¨ tai saul¢s dievas jam dovano-
jo Syamantakos brangakmen£. D¢l §io brangakmenio karalius Satrƒjitas
tur¢jo nesutarim¤ su Yadu gimine, ta!iau v¢liau, kai jis atidav¢ K‚‰†ai £
¨monas savo dukr" Satyabhƒm", taip pat ir Syamantakos brangakmen£,
nesutarimai liov¢si. Kartu su brangakmeniu K‚‰†a gavo £ ¨monas ne tik
Satyabhƒm", bet ir Jƒmbavƒno dukr" JƒmbavatŒ. Abejos vestuv¢s £vyko dar
prie§ Pradyumnos gr£¨im", apie kur£ buvo papasakota ankstesniajame sky-
riuje. Toliau bus pasakojama, kaip karalius Satrƒjitas £¨eid¢ Yadu gimin¡,
bet v¢liau atsitok¢jo ir atidav¢ K‚‰†ai savo dukr" bei akmen£ Syamantak".

Karalius Satrƒjitas buvo didis saul¢s dievo garbintojas, tod¢l pama¨u
tarp jo ir saul¢s dievo u¨simezg¢ artimi draugyst¢s ry§iai. Saul¢s dievas
buvo labai patenkintas Satrƒjitu ir padovanojo jam nepaprast" brangak-
men£ Ä Syamantak". Kai Satrƒjitas pasikabindavo ant kaklo medalion"
su £taisytu akmeniu, jis atrod¢ tarsi pats saul¢s dievas. U¨sikabin¡s bran-
genyb¡, jis £¨engdavo £ Dvƒrak", ir ¨mon¢s manydavo, kad miest" aplan-
k¢ saul¢s dievas, nor¢damas pasimatyti su K‚‰†a. Jie ¨inojo, kad K‚‰†",
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Auk§!iausi"j£ Dievo Asmen£, kartais aplankydavo pusdieviai, taigi, Satrƒ-
jitui atvykus £ Dvƒrak", visi gyventojai, i§skyrus K‚‰†", laikydavo j£ pa!iu
saul¢s dievu. Nors visi gerai j£ pa¨inojo, ta!iau atpa¨inti negal¢davo, nes
Syamantakos brangakmenio §vyt¢jimas akino.

Syk£, §itaip apsirik¡, keletas garbi¤ Dvƒrakos gyventoj¤ nuskub¢jo pas
K‚‰†" prane§ti, jog pas J£ atvyko saul¢s dievas. Tuo metu K‚‰†a ¨aid¢
§achmatais. Vienas i§ auk§t¤ Dvƒrakos pareig#n¤ tar¢: ÀBrangus Vie§pa-
tie Nƒrƒya†a, Tu Ä Auk§!iausiasis Dievo Asmuo. Pilnavert¢ Tavo dalis
Nƒrƒya†a, arba Vi‰†u, keturiose rankose laiko simbolius Ä kriaukl¡, disk",
v¢zd" ir lotoso ¨ied". I§ ties¤ viskas priklauso Tau, ta!iau netgi b#da-
mas Auk§!iausiuoju Dievo Asmeniu, Nƒrƒya†a, Tu apsirei§kei V‚ndƒva-
noje Ya$odƒmƒtos s#numi, ir ji kartais Tave supan!iodavo virve, tod¢l Tu
gars¢ji Dƒmodaros vardu.%

Tai, kad K‚‰†a Ä Auk§!iausiasis Dievo Asmuo, Nƒrƒya†a, kaip teig¢
Dvƒrakos gyventojai, v¢liau patvirtino &a…karƒcƒrya, didysis filosof¤
mƒyƒvƒd¨i¤ vadovas. Pripa¨indamas Vie§pat£ beasmeniu, jis neatmet¢ ir
Jo asmeninio pavidalo. Visa, kas §iame materialiame pasaulyje turi pavi-
dal", yra sukuriama, palaikoma ir sunaikinama, tuo tarpu Auk§!iausiasis
Dievo Asmuo, Nƒrƒya†a, neturi tokio riboto materialaus pavidalo. &a…ka-
rƒcƒrya sak¢, jog Dievas beasmenis, nor¢damas pamokyti ¨emo intelek-
to ¨mones, kurie laiko K‚‰†" paprastu ¨mogumi. Tai rei§kia, kad K‚‰†a
n¢ra materijos s"lygota asmenyb¢. Jis Ä transcendentin¢ asmenyb¢ be
materialaus k#no.

Kreipdamiesi £ Vie§pat£ K‚‰†", Dvƒrakos gyventojai pavadino J£ ne tik
Dƒmodara, bet ir Govinda. ·is vardas rei§kia, jog K‚‰†a labai myli karves
bei ver§iukus. Nor¢dami parodyti savo glaud¤ ry§£ su K‚‰†a, jie kreip¢si
£ J£, vadindami Yadunandana, nes Jis buvo Vasudevos s#nus, gim¡s Yadu
gimin¢je. Gal¤ gale Dvƒrakos gyventojai kreip¢si £ J£, kaip £ auk§!iausi"j£
visatos valdov". Jie vadino K‚‰†" £vairiausiais vardais ir did¨iavosi es"
Dvƒrakos gyventojai, kurie kiekvien" dien" gali matyti K‚‰†".

Kai Satrƒjitas atvyko £ Dvƒrak", miesto gyventojai labai did¨iavosi, kad
pusdieviai ateina pasimatyti su K‚‰†a, nors K‚‰†a gyvena Dvƒrakoje tarsi
paprastas ¨mogus. Taigi jie prane§¢ Vie§pa!iui K‚‰†ai, kad su Juo pasima-
tyti atvyko saul¢s dievas, kurio k#nas nuostabiai §vyti. Dvƒrakos gyven-
tojai patvirtino, kad saul¢s dievo apsilankymas Dvƒrakoje n¢ra toks jau
nepaprastas £vykis, nes visos visatos ¨mon¢s, kurie ie§ko Auk§!iausiojo
Dievo Asmens, ¨inojo, kad Jis apsirei§k¢ Yadu gimin¢je ir gyvena Dvƒra-
koje kaip vienas tos gimin¢s nari¤. Miesto gyventojai d¨iaug¢si §iuo £vykiu,
o visa persmelkiantis Dievo Asmuo, K‚‰†a, gird¢damas Savo pavaldini¤
kalbas, tik §ypsojosi. Patenkintas Dvƒrakos gyventojais, K‚‰†a prane§¢
jiems, kad i§ ties¤ saul¢s dievu jie palaik¢ karali¤ Satrƒjit", kuris atvyko
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£ Dvƒrak", nor¢damas pasipuikuoti savo turtu Ä saul¢s dievo dovanotu
brangakmeniu.

Ta!iau Satrƒjitas atvyko ne pasimatyti su K‚‰†a Ä jam ter#p¢jo Syaman-
takos akmuo. Jis pad¢jo akmen£ §ventykloje ir pasamd¢ brƒhma†us, kad
j£ garbint¤. ·tai pavyzdys, kaip kvailas ¨mogus garbina material¤ daikt".
ÀBhagavad-gŒtoje% pasakyta, kad, nor¢dami kuo grei!iau gauti savo karmi-
n¢s veiklos rezultatus, ¨emo intelekto ¨mon¢s garbina §ioje visatoje sukur-
tus pusdievius. ¸odis Àmaterialistas% apib#dina t", kuriam r#pi jutiminiai
malonumai, pasiekiami materialiame pasaulyje. Nors K‚‰†a v¢liau papra§¢
Syamantakos akmens, karalius Satrƒjitas jo neatidav¢, o laik¢ §ventykloje,
kad visi j£ garbint¤. O kas gi negarbins tokio akmens? Syamantakos bran-
gakmenis tur¢jo gali" kiekvien" dien" pagaminti daug aukso. Aukso kie-
kiui skai!iuoti naudojamas mato vienetas Ä bhƒra. Ved¤ formul¢s nurodo,
kad viena bhƒra apytiksliai lygi septyniems kilogramams aukso, o vienas
moundas Ä trisde§imt septyniems kilogramams. Brangakmenis kasdien
pagamindavo apie septyniasde§imt septynis kilogramus aukso. Be to, Ved¤
ra§tai nurodo, kad ten, kur garbinamas §is brangakmenis, niekada nei§-
tinka badas. T" viet", kurioje buvo laikomas brangakmenis, apeidavo ir
visos nelaim¢s Ä epidemijos bei ligos.

Vie§pats K‚‰†a nor¢jo pamokyti pasaul£, jog visa, kas geriausia, reikia
skirti §alies valdovui. Karalius Ugrasena buvo daugelio gimini¤ valdovas.
Jis buvo K‚‰†os senelis, tod¢l K‚‰†a papra§¢ Satrƒjito dovanoti Syaman-
takos brangakmen£ karaliui Ugrasenai. K‚‰†a sak¢, jog tai, kas geriausia,
reikia aukoti karaliui. Ta!iau begarbindamas pusdievius Satrƒjitas pasi-
dar¢ labai materialisti§ko b#do, ir, u¨uot patenkin¡s K‚‰†os pra§ym",
nutar¢ ver!iau pats garbinti akmen£, kuris kasdien dovanojo jam septy-
niasde§imt septynis kilogramus aukso. Materialistai, kurie gali gauti tiek
aukso, nesidomi K‚‰†os s"mone. Tod¢l kartais K‚‰†a parodo materialis-
tui ypating" malon¡ ir atima did¨iul£ material¤ turt", §itaip paversdamas
t" ¨mog¤ did¨iu bhaktu. Ta!iau Satrƒjitas atsisak¢ vykdyti K‚‰†os vali" ir
brangakmenio neatidav¢.

Netrukus po §io £vykio jaunesnysis Satrƒjito brolis, nor¢damas pasipui-
kuoti, kokia turtinga jo §eima, pasi¢m¢ brangakmen£ ir, pasikabin¡s j£ ant
kaklo, s¢do ant arklio ir i§jojo £ mi§k", did¨iuodamasis savo materialia
brangenybe. Kai Satrƒjito brolis, vardu Prasena, jodin¢jo mi§ku, j£ u¨puo-
l¢ did¨iulis li#tas ir, sudrask¡s j£ bei arkl£, nusine§¢ brangakmen£ £ savo
ol". ¸inia apie Prasenos mirt£ pasiek¢ goril¤ karali¤ Jƒmbavƒn". Jis nusi-
gavo £ ol", u¨mu§¢ li#t" ir pasi¢m¢ brang¤j£ akmen£. Jƒmbavƒnas dar nuo
Vie§paties Rƒmacandros laik¤ buvo didis Vie§paties bhaktas, tod¢l bran-
gakmenis jam nebuvo kokia nors nepaprasta vertyb¢ ir jis atidav¢ akmen£
¨aisti s#nui.
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Nesulaukdamas, kada i§ mi§ko su brangakmeniu sugr£§ jaunesnysis
brolis Prasena, mieste lik¡s Satrƒjitas ¢m¢ nerimauti. Jis ne¨inojo, kad jo
brol£ u¨mu§¢ li#tas, kur£ savo ruo¨tu nudob¢ Jƒmbavƒnas. Tod¢l paman¢,
kad K‚‰†a, taip geid¡s to akmens, ko gero, bus u¨mu§¡s Prasen" ir at¢m¡s
i§ jo brangakmen£. Toji mintis peraugo £ gand", kur£ Satrƒjitas paskleid¢
po vis" Dvƒrak".

Klaidingas gandas, es" K‚‰†a u¨mu§¡s Prasen" ir pavog¡s brangak-
men£, pasklido tarsi gaisras. K‚‰†ai nepatiko, kad Jis §itaip §mei¨iamas,
tod¢l nutar¢ keliauti £ mi§k" ir surasti Syamantakos brangakmen£. Kartu
su keliais ¨ymiais Dvƒrakos gyventojais K‚‰†a i§¢jo ie§koti Prasenos, Sat-
rƒjito brolio, ir atrado j£ sudraskyt" li#to. K‚‰†a surado ir li#t", u¨mu§t"
Jƒmbavƒno, kuris paprastai vadinamas ’k‰a. Buvo matyti, jog li#t" ’k‰a
nudob¢ plikomis rankomis. K‚‰†a ir Dvƒrakos gyventojai mi§ke surado
ilgiausi" land". Buvo kalbama, kad ji veda £ ’k‰os namus. K‚‰†a suprato,
kad Dvƒrakos gyventojai bijojo ir koj" ten kelti, tod¢l papra§¢ juos likti
prie angos ir leidosi vienas £ tamsi" land" ie§koti ’k‰os, Jƒmbavƒno. Lan-
doje K‚‰†a pamat¢ ’k‰os s#n¤, kuris ¨aid¢ su t¢vo dovanotu brangakme-
niu. Nor¢damas paimti j£ i§ vaiko, K‚‰†a pri¢jo ir atsistojo prie§ais. Bet
aukl¢, saugojanti ’k‰os vaik", pama!iusi netoliese K‚‰†" ir i§sigandusi,
kad Jis pagrobs verting"j£ akmen£, ¢m¢ garsiai r¢kti i§ baim¢s.

I§gird¡s aukl¢s klyksm", pasirod¢ £pyk¡s Jƒmbavƒnas. I§ tikr¤j¤
Jƒmbavƒnas buvo didis Vie§paties K‚‰†os bhaktas, ta!iau pyk!io apa-
kintas jis neatpa¨ino savo valdovo ir palaik¢ J£ paprastu ¨mogumi. ·is
atsitikimas primena mums ÀBhagavad-gŒtos% ¨od¨ius, kuriais Vie§pats
pataria Arjunai atsikratyti pyk!io, godumo ir geismo ir tokiu b#du pasiek-
ti dvasin£ lyg£. Geismas, pyktis ir godumas yra nei§skiriami draugai ir jie
trukdo ¨mogui dvasi§kai tobul¢ti.

Nepa¨in¡s savo valdovo, Jƒmbavƒnas i§kviet¢ J£ kautis. Taip prasid¢jo
did¨ioji K‚‰†os ir Jƒmbavƒno kova, kurioje jie kirtosi tarsi du grifai.
Atrad¡ tinkam" maistui dv¢selien", grifai ar§iai kovoja d¢l grobio. I§
prad¨i¤ K‚‰†a ir Jƒmbavƒnas kov¢si ginklais, paskui svaid¢si akmenimis,
tal¨¢si did¨iuliais med¨iais, gr#m¢si plikomis rankomis, kol galiausiai ¢m¢
trankyti vienas kit" kum§!iais, o j¤ sm#giai buvo galingi tarsi perk#nas.
Kiekvienas tik¢josi laim¢si"s, ta!iau prab¢go ir viena para, ir kita, o kova
vis t¡s¢si be jokio atokv¢pio. ·itaip jie gr#m¢si dvide§imt a§tuonias paras.

Jƒmbavƒnas buvo stipriausia savo laik¤ gyvoji b#tyb¢, ta!iau &rŒ K‚‰†os
sm#gi¤ kru§a at¢m¢ i§ jo beveik visas j¢gas, ir jo s"nariai nusilpo. I§sek¡s,
prakaito i§piltas Jƒmbavƒnas negal¢jo atsisteb¢ti. Kas gi §is prie§ininkas,
sugeb¢j¡s taip j£ nuvarginti? Jƒmbavƒnas ¨inojo tur£s ant¨mogi§k" j¢g",
ta!iau nusilp¡s nuo K‚‰†os sm#gi¤ jis suprato, kad K‚‰†a Ä ne kas kitas,
o jo garbinamas Vie§pats, Auk§!iausiasis Dievo Asmuo. ·is atvejis bhak-
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toms ypa! reik§mingas. I§ prad¨i¤ Jƒmbavƒnas nesuvok¢, kas yra K‚‰†a,
nes material#s prisiri§imai buvo u¨temd¡ jo akis. Jis buvo prisiri§¡s prie
s#naus ir vertingojo Syamantakos brangakmenio, kurio nenor¢jo K‚‰†ai
atiduoti. I§vyd¡s K‚‰†", Jƒmbavƒnas ne juokais supyko, manydamas, kad
K‚‰†a at¢jo pasiglem¨ti brangakmenio. ·tai tokia materiali realyb¢: m#s¤
k#nas gali b#ti labai tvirtas, ta!iau tai nepad¢s mums suprasti K‚‰†".

Pramogos d¢lei K‚‰†a panoro tariamai susikauti su Savo bhaktu. I§
À&rŒmad-Bhƒgavatam% mes jau ¨inome, kad Auk§!iausiasis Dievo Asmuo
turi visus ¨mogui b#dingus polinkius bei sugeb¢jimus. Kartais, nor¢da-
mas pasismaginti ir parodyti Savo j¢g", Jis susikauna, ir §ito panor¢j¡s Jis
pasirenka tam reikalui tinkam" bhakt", kuris gali suteikti tok£ malonum".
K‚‰†a panoro patirti malonum" susikov¡s su Jƒmbavƒnu, bet i§ tikr¤-
j¤ kov¢si juokais. Nors Jƒmbavƒnas i§ prigimties buvo bhaktas, tarnauda-
mas Vie§pa!iui savo fizine j¢ga jis nepa¨ino K‚‰†os. Ta!iau kai tik K‚‰†a
patyr¢ kovos d¨iaugsm", Jƒmbavƒnas i§kart suprato, kad jo prie§ininkas ne
kas kitas, kaip Patsai Auk§!iausiasis Vie§pats. Vadinasi, jis suvok¢ K‚‰†"
tik tod¢l, kad Jam tarnavo. Kartais K‚‰†" galima patenkinti ir kovojant
su Juo.

Jƒmbavƒnas pasak¢ Vie§pa!iui: ÀBrangusis Vie§patie, dabar a§ sup-
ratau, kas Tu. Tu Ä Auk§!iausiasis Dievo Asmuo, Vie§pats Vi‰†u,
m#s¤ gali¤, turt¤, garb¢s, gro¨io, i§minties ir atsi¨ad¢jimo §altinis.%
·iuos Jƒmbavƒno ¨od¨ius patvirtina ÀVedƒnta-s#tra%, kuri skelbia, jog
Auk§!iausiasis Vie§pats Ä visa ko §altinis. Jƒmbavƒnas pavadino Vie§pat£
K‚‰†" Auk§!iausiuoju Asmeniu, Vie§pa!iu Vi‰†u: ÀBrangusis Vie§patie,
Tu suk#rei tuos, kurie kuria visatos rei§kinius.% ·ie ¨od¨iai labai pamo-
kantys paprastam ¨mogui, kuris negali atsisteb¢ti did¨i¤j¤ prot¤ laim¢-
jimais. Paprastas ¨mogus stebisi did¨i¤ mokslinink¤ atradimais, ta!iau
Jƒmbavƒno ¨od¨iai patvirtina, kad mokslinink", kuris gali sukurti daugy-
b¡ nuostabi¤ dalyk¤, suk#r¢ K‚‰†a. Ir Jis suk#r¢ ne vien" mokslinink", o
milijonus ir trilijonus visatos mokslinink¤. Jƒmbavƒnas toliau kalb¢jo: ÀTu
suk#rei ne tik pa!ius k#r¢jus, bet ir visus materialiuosius pradus, kuriais
naudojasi vadinamieji k#r¢jai.% Nor¢dami padaryti k" nors nepaprasta,
mokslininkai naudojasi fiziniais elementais ir tomis galimyb¢mis, kurias
teikia materialios gamtos d¢sniai, bet i§ tikr¤j¤ d¢sni¤ bei element¤ k#r¢-
jas yra K‚‰†a. Toks yra tikrai mokslinis po¨i#ris. Nei§mintingi ¨mon¢s
nesistengia suprasti, kas suk#r¢ mokslininko smegenis Ä jiems pakanka
nuostabi¤ mokslininko k#rini¤ ir i§radim¤.

Jƒmbavƒnas t¡s¢: ÀBrangus Vie§patie, laiko veiksnys, sujungiantis i§vien
visus fizinius elementus, irgi atstovauja Tau. Tu Ä auk§!iausiasis laikas, i§
kurio randasi, yra palaikoma ir galiausiai sunaikinama k#rinija. Be fizi-
ni¤ element¤ ir laiko veiksnio, dar egzistuoja tie, kurie naudojasi k#rini-
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jos teikiamomis galimyb¢mis ir elementais, ta!iau ir jie yra neatsiejamos
Tavo dalel¢s. Taigi gyvoji esyb¢ n¢ra nepriklausomas k#r¢jas. Teisingai
visa tai £vertin¡, £sitikinsime, kad Tu Ä auk§!iausiasis valdovas bei visa
ko Vie§pats. Brangus Vie§patie, dabar a§ suprantu, kad Tu esi tasai
Auk§!iausiasis Dievo Asmuo, kur£ a§ garbinu kaip Vie§pat£ Rƒmacandr".
Mano Vie§pats Rƒmacandra nor¢jo per vandenyn" nutiesti tilt", ir a§ pats
ma!iau, kaip sujudo vandenynas, vos tik Vie§pats Rƒmacandra pa¨velg¢
£ j£. O jam sujudus, sunerimo ir gyvosios b#tyb¢s Ä banginiai, krokodilai,
timi…gilos bei kitos ¨uvys. (Vandenyne gyvenanti ¨uvis timi…gila gali vienu
ypu praryti j#ros mil¨in" bangin£.) Taip vandenynui teko leisti Vie§pa!iui
Rƒmacandrai nukeliauti £ La…kos sal" (dabar grei!iausiai tai Ceilonas).
Iki §iol visi mena, kaip buvo nutiestas tiltas per vandenyn" nuo Komorino
ky§ulio iki Ceilono. Kai tiltas buvo baigtas, visa Rƒva†os karalyst¢ buvo
sudeginta. Kovodamas su Rƒva†a, Savo a§triomis str¢l¢mis Tu sukapojai
vis" jo k#n", ir jo galva nukrito ant ¨em¢s. Dabar suprantu, kad Tu ne
kas kitas, kaip mano Vie§pats Rƒmacandra. Niekas kitas neturi tokios
nei§matuojamos galios ir niekas kitas nesugeb¢t¤ man¡s nugal¢ti.%

Vie§pa!iui K‚‰†ai patiko Jƒmbavƒno maldos bei ¨od¨iai, ir, nor¢damas
numal§inti Jƒmbavƒno skausm", Savo lotoso delnu Jis perbrauk¢ per vis"
Jƒmbavƒno k#n". Jƒmbavƒnas i§kart pajuto, kaip dingo did¨i¤j¤ kautyni¤
nuovargis. Paskui Vie§pats K‚‰†a kreip¢si £ j£, vadindamas karaliumi Jƒm-
bavƒnu, kadangi tikrasis mi§ko karalius buvo jis, o ne li#tas, nes Jƒmba-
vƒnas u¨mu§¢ j£ be ginklo, plikomis rankomis. K‚‰†a pasak¢ Jƒmbavƒnui,
kad at¢jo pas j£ papra§yti Syamantakos brangakmenio, nes nuo tada, kai
akmuo dingo, kvailiai juodina Jo ger" vard". K‚‰†a tiesiai jam pasak¢, kad
at¢jo brangakmenio, nes nor¢jo paneigti §mei¨t". Jƒmbavƒnas visk" sup-
rato ir, trok§damas nud¨iuginti Vie§pat£ K‚‰†", atidav¢ Jam ne tik Sya-
mantakos brangakmen£, bet ir savo dukr" JƒmbavatŒ, kuri kaip tik buvo
sulaukusi nuotakos am¨iaus.

·itaip kaln¤ oloje baig¢si istorija apie tai, kaip susituok¢ JƒmbavatŒ ir
K‚‰†a ir kaip buvo sugr"¨intas Syamantakos brangakmenis. K‚‰†os ir
Jƒmbavƒno susir¢mimas t¡s¢si dvide§imt a§tuonias dienas. Dvƒrakos
gyventojai prie po¨emio telauk¢ dvylika dien¤, o paskui nutar¢, kad bus
kas negero atsitik¡. Jie negal¢jo ¨inoti, kas d¢josi oloje i§ tikr¤j¤, tod¢l
li#dni ir i§varg¡ gr£¨o £ Dvƒrakos miest".

Kai Dvƒrakos gyventojai gr£¨o namo be K‚‰†os, §eimos nariai Ä K‚‰†os
motina DevakŒ, t¢vas Vasudeva, vyriausioji ¨mona Rukmi†Œ, draugai, gimi-
nai!iai ir visi r#m¤ gyventojai labai nusimin¢. Jie nuo§ird¨iai myl¢jo K‚‰†",
tod¢l ¢m¢ pl#sti Satrƒjit", nes K‚‰†a dingo d¢l jo kalt¢s. Jie nu¢jo nusi-
lenkti deivei Candrabhƒgai ir pra§yti jos, kad gr£¨t¤ K‚‰†a. Deiv¢ buvo
patenkinta Dvƒrakos gyventoj¤ maldomis ir tuoj pat juos palaimino. T"

ISTORIJA APIE SYAMANTAKOS BRANGAKMEN'

345



pa!i" akimirk" prie§ juos atsirado K‚‰†a su Savo nauj"ja ¨mona JƒmbavatŒ,
ir visus Dvƒrakos gyventojus bei K‚‰†os giminai!ius pagavo d¨iaugsmas.
Jie d¨i#gavo tarsi i§ mirusi¤j¤ b#t¤ prisik¢l¡s brangiausias j¤ giminaitis.
Dvƒrakos gyventojai buvo nutar¡, kad K‚‰†ai teko sunkiai kautis, tod¢l
beveik prarado vilt£, kad Jis sugr£§. Ta!iau kai jie pamat¢, kad K‚‰†a
sugr£¨o, ir ne vienas, o su nauja ¨mona JƒmbavatŒ, jie nieko nelaukdami
i§k¢l¢ dar vien" §venti§k" ceremonij".

Paskui karalius Ugrasena sukviet¢ vis¤ svarbiausi¤j¤ karali¤ bei vad¤
pasitarim". Jis pakviet¢ ir Satrƒjit", ir K‚‰†a visiems susirinkusiems papa-
sakojo, kaip atgavo akmen£ i§ Jƒmbavƒno. K‚‰†a nor¢jo gr"¨inti verting"j£
akmen£ karaliui Satrƒjitui. Satrƒjitas labai susig¢do, neteisingai ap§mei¨¡s
K‚‰†". Nuleid¡s galv" jis spaud¢ akmen£ rankoje, bet tyl¢jo ir, nei§tar¡s
n¢ ¨od¨io karali¤ ir vad¤ susirinkime, su brangenybe gr£¨o £ namus. Jis
m"st¢, kaip jam, ap§mei¨usiam K‚‰†", apsivalyti nuo §io bjauraus poelgio.
Jis suprato, kad smarkiai £¨eid¢ K‚‰†", ir dabar turi rasti b#d", kaip i§eiti
i§ §ios pad¢ties ir v¢l palankiai nuteikti K‚‰†".

Karalius Satrƒjitas nor¢jo atsikratyti kalt¢s jausmo, kad pamet¡s galv"
d¢l materialaus blizgu!io Ä Syamantakos brangakmenio visiems suk¢l¢
tiek r#pes!i¤. Satrƒjitas pergyveno, kad £skaudino K‚‰†", ir nuo§ird¨iai
nor¢jo i§taisyti savo klaid". K‚‰†a i§ vidaus ap§viet¢ jam prot", ir Sat-
rƒjitas nutar¢ atiduoti K‚‰†ai ne tik brangakmen£, bet ir savo gra¨uol¡
dukr" Satyabhƒm". Kitos i§eities nebuvo, ir jis ¢m¢ ruo§tis K‚‰†os bei
savo dukters vedyb¤ apeigoms. Jis atidav¢ Auk§!iausiajam Dievo Asme-
niui ir akmen£, ir dukr". Satyabhƒmƒ buvo tokia gra¨i ir toki¤ nuostabi¤
savybi¤, kad gauti jos rank" svajojo daugelis karalai!i¤, bet Satrƒjitas vis
dar lauk¢ tinkamo ¨ento ir dabar, K‚‰†os malone, nutar¢ atiduoti dukr"
Jam £ ¨monas.

Patenkintas Satrƒjitu, Vie§pats K‚‰†a pasak¢ jam, kad Syamantakos
brangakmenis Jam nereikalingas. ÀVer!iau jis telieka §ventykloje, kur tu j£
ir laikei, Ä pasak¢ Jis, Ä taip jis duos naudos visiems mums. Brangakmenis
bus Dvƒrakoje, ir miesto neu¨puls nei badas, nei kiti pavojai Ä epidemijos,
kar§!iai bei §al!iai.%

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti penkiasde§imt penkt!j£ ÀK‚‰†os"
skyri¤, pavadint! ÀIstorija apie Syamantakos brangakmen£".
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PENKIASDE·IMT ·E·TAS SKYRIUS

Satrƒjito ir !atadhanvos mirtis

Po to, kai Akr!ra aplank¢ Hastinƒpur" ir papasakojo K‚‰†ai, kaip gyvena
Pƒ†ˆavos, £vykiai klost¢si toliau. Pƒ†ˆavoms teko persikelti £ nam", pas-
tatyt" i§ §elako, kuris v¢liau buvo padegtas, ir visi paman¢, jog Pƒ†ˆa-
vos kartu su savo motina KuntŒ ¨uvo. ·i ¨inia pasiek¢ Vie§pat£ K‚‰†" ir
Balarƒm". Pasitar¡ Jie nusprend¢ vykti £ Hastinƒpur" i§reik§ti Savo gimi-
nai#iams u¨uojaut". ¸inoma, K‚‰†a ir Balarƒma ¨inojo, kad Pƒ†ˆavos
ne¨uvo liepsnose, ta#iau, net ir ¨inodami tai, Jie panoro vykti £ Hastinƒ-
pur" ir pasidalyti bendru netekties sielvartu. Atvyk¡ £ Hastinƒpur", K‚‰†a
ir Balarƒma pirmiausia aplank¢ BhŒ‰madev", nes BhŒ‰madeva buvo Kuru
gimin¢s patriarchas. Paskui jie aplank¢ K‚pƒcƒry", Vidur", GƒndhƒrŒ ir
Dro†". Kiti Kuru gimin¢s nariai pernelyg neli!d¢jo, nes lauk¢ Pƒ†ˆav¤
bei j¤ motinos mirties. Ta#iau kai kuriems §eimos nariams, o labiausiai
BhŒ‰mai, tas £vykis buvo skaudus, ir K‚‰†a su Balarƒma li!d¢jo kartu su
visais, nei§duodami tiesos.

Kai K‚‰†a ir Balarƒma buvo toli nuo Dvƒrakos, mieste £vyko s"moks-
las, kurio tikslas buvo pavogti i§ Satrƒjito Syamantakos brangakmen£.
Svarbiausi"j£ vaidmen£ s"moksle suvaidino $atadhanvƒ. $atadhanvƒ nor¢jo
vesti Satyabhƒm", gra¨i"j" Satrƒjito dukter£, ir jis nebuvo vienintelis, kuris
to tro§ko. Satrƒjitas ne vienam jaunikiui ¨ad¢jo atiduoti gra¨uol¡ dukte-
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r£, ta#iau v¢liau sprendim" pakeit¢ ir atidav¢ j" K‚‰†ai kartu su Syaman-
takos brangakmeniu. Satrƒjitas labai nenor¢jo kartu su dukra atiduoti
brangakmenio, ir K‚‰†a, nusp¢damas jo mintis, dukter£ pa¢m¢ £ ¨monas,
o brangakmen£ gr"¨ino. Kai K‚‰†a gr"¨ino jam brangakmen£, patenkin-
tas Satrƒjitas nebesiskyr¢ su savo brangenybe. Ta#iau, K‚‰†ai ir Balarƒ-
mai i§vykus, b!rys ¨moni¤, tarp j¤ ir Vie§paties K‚‰†os bhaktai Ä Akr!ra
bei K‚tavarmƒ, susimok¢ atimti i§ Satrƒjito akmen£. Akr!ra ir K‚tavarmƒ
prisid¢jo prie s"mokslinink¤, nes tro§ko brangakmen£ padovanoti K‚‰†ai.
Jie ¨inojo, kad K‚‰†a nor¢jo brangakmenio, bet Satrƒjitas jo nedova-
nojo K‚‰†ai, nors tur¢jo tai padaryti. Kiti dalyvavo s"moksle i§ nevil-
ties, kad negavo Satyabhƒmos rankos. Kai kurie s"mokslininkai £kalb¢jo
$atadhanv" u¨mu§ti Satrƒjit" ir atimti brangakmen£.

Paprastai klausiama, kod¢l toks didis bhaktas, kaip Akr!ra, dalyvavo
s"moksle? Ir kod¢l K‚tavarmƒ, Vie§paties bhaktas, irgi prisijung¢ prie
s"mokslo? Tokie didieji autoritetai, kaip JŒva Gosvƒmis, atsako, kad
Akr!ra, nors jis didis bhaktas, buvo prakeiktas V‚ndƒvanos gyventoj¤ u¨
tai, kad i§sive¨¢ K‚‰†". D¢l to, kad u¨gavo j¤ jausmus, Akr!ra buvo
priverstas susid¢ti su nuod¢mingais s"mokslininkais. O K‚tavarmƒ, nors
taip pat buvo bhaktas, artimai bendravo su Ka„sa, tod¢l susiter§¢ nuod¢me
ir prisid¢jo prie s"mokslo.

S"mokslo dalyvi¤ £kalb¢tas, vien" nakt£ $atadhanvƒ £s¢lino £ Satrƒjito
namus ir j£ miegant£ u¨mu§¢. $atadhanvƒ buvo nuod¢mingas, ¨em¤ polin-
ki¤ ¨mogus, ir nors d¢l jo nuod¢mi¤ jam nebuvo lemta ilgai gyventi, jis
nutar¢ u¨mu§ti miegant£ Satrƒjit". Kai $atadhanvƒ £¢jo £ Satrƒjito namus,
nor¢damas j£ nu¨udyti, visos namuose gyvenusios moterys ¢m¢ garsiai
klykti, ta#iau, nepaisydamas sielvarting¤ klyksm¤, $atadhanvƒ negailes-
tingai ir nesvyruodamas u¨mu§¢ Satrƒjit", kaip kad m¢sininkas papjauna
skerdykloje gyvul£. Kadangi K‚‰†a buvo i§vyk¡s, Jo ¨mona Satyabhƒmƒ
t" nakt£ nakvojo t¢vo namuose. Ji ¢m¢ raudoti: ÀBrangus t¢ve, brangus
t¢ve! Kaip ¨iauriai tave nu¨ud¢!% Satrƒjito k!nas nebuvo i§kart sudegintas,
nes Satyabhƒmƒ ketino vykti £ Hastinƒpur" pas K‚‰†". Tod¢l k!n" laik¢
aliejaus statin¢je, kad gr£¨¡s K‚‰†a gal¢t¤ j£ pamatyti ir atker§yt¤ $atad-
hanvai. Nor¢dama prane§ti K‚‰†ai apie §iurpi" t¢vo mirt£, Satyabhƒmƒ
i§skub¢jo £ Hastinƒpur".

Kai Satyabhƒmƒ papasakojo K‚‰†ai apie Jo uo§vio mirt£, Jis ¢m¢ sielo-
tis tarsi b!t¤ paprastas ¨mogus. Jo sielvartas mums gali pasirodyti nesup-
rantamas. Vie§pats K‚‰†a nei veikia, nei patiria veiksmo pasekmi¤, ta#iau
Jis atliko paprasto ¨mogaus vaidmen£, tod¢l i§rei§k¢ nuo§ird¨i" u¨uojau-
t" Satyabhƒmai d¢l tokios netekties. Kai Jis i§girdo apie uo§vio mirt£, Jo
akys prisipild¢ a§ar¤. Jis sielvartavo: ÀO, kokia nelaim¢!% Taigi K‚‰†a ir
Balarƒma kartu su K‚‰†os ¨mona Satyabhƒma nedelsdami gr£¨o £ Dvƒra-
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k" ir ¢m¢ svarstyti, kaip u¨mu§ti $atadhanv" ir atgauti brangakmen£. Nors
$atadhanvƒ buvo did¨iausias piktadarys mieste, vis d¢lto jis labai bijojo
visagalio K‚‰†os ir baisiausiai persigando, su¨inoj¡s, kad Jis gr£¨o.

Suprasdamas, kad K‚‰†a ketina jam atker§yti, $atadhanvƒ nuskub¢-
jo pas K‚tavarm" pra§yti jo u¨tarimo. Ta#iau K‚tavarmƒ atsak¢: ÀVie§-
pats K‚‰†a ir Balarƒma n¢ra paprasti ¨mon¢s, ir a§ neisiu prie§ J¤ vali".
Jie Ä Auk§#iausiasis Dievo Asmuo. Ar galima i§vengti mirties, nusikaltus
K‚‰†ai ir Balarƒmai? Nuo J¤ pyk#io i§sigelb¢ti ne£manoma.% Paskui K‚ta-
varmƒ pasak¢, kad net Ka„sa, kuris buvo labai galingas ir kuriam pad¢jo
daugyb¢ demon¤, nei§veng¢ K‚‰†os pyk#io, jau nekalbant apie Jarƒsand-
h", kuris a§tuoniolika kart¤ pralaim¢jo K‚‰†ai ir kiekvien" syk£, patyr¡s
pralaim¢jimo kart¢l£, gr£¨davo i§ m!§io lauko.

Kai K‚tavarmƒ atsisak¢ pagelb¢ti, $atadhanva nu¢jo maldauti pagal-
bos pas Akr!r". Bet Akr!ra taip pat atsisak¢: ÀK‚‰†a ir Balarƒma Ä
Patsai Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, ir kiekvienas, ¨inantis apie J¤ visa-
galyb¡, niekada nei§dr£s Jiems nusikalsti arba su Jais susigrumti.% Akr!ra
t¡s¢: ÀK‚‰†a ir Balarƒma tokie galingi, kad vien Jiems panor¢jus kosmi-
nis pasaulis atsiranda, gyvuoja ir yra sunaikinamas. Deja, iliuzin¢s galios
paklaidinti ¨mon¢s nepaj¢gia suprasti, koks K‚‰†a galingas, nors visas kos-
minis pasaulis yra Jo vald¨ioje.% Jis pateik¢ pavyzd£ apie tai, kaip tur¢da-
mas tik septynerius metus K‚‰†a pak¢l¢ Govardhanos kalv" ir septynias
dienas laik¢ j", tarsi vaikas laikyt¤ ma¨" sk¢t£. Akr!ra $atadhanvai ai§kiai
pasak¢, kad visada gerbs K‚‰†" ir lenksis Jam, visos k!rinijos Supersie-
lai ir pirminei vis¤ prie¨as#i¤ prie¨as#iai. Kai ir Akr!ra atsisak¢ j£ u¨tar-
ti, $atadhanvƒ nutar¢ atiduoti jam Syamantakos brangakmen£. Paskui jis
§oko ant savo eiklaus ¨irgo, kuris be poilsio gal¢jo nu§uoliuoti keturis
§imtus myli¤, ir spruko i§ miesto.

Su¨inoj¡ apie $atadhanvos pab¢gim", K‚‰†a ir Balarƒma s¢do £ ve¨im",
vir§ kurio plaikst¢si v¢liava su Garuˆos atvaizdu, ir puol¢ j£ vytis. K‚‰†a
buvo labai u¨sir!stin¡s ant $atadhanvos ir nor¢jo j£ u¨mu§ti, nes jis nu¨ud¢
Satrƒjit", u¨ save vir§esn£ socialin¢je hierarchijoje ¨mog¤. Satrƒjitas buvo
K‚‰†os uo§vis, o !ƒstros nurodo, kad guru-druhai, arba tam, kuris mai§-
tauja prie§ vir§esn£ ¨mog¤, reikia skirti bausm¡ pagal nusikaltimo sunku-
m". Kadangi $atadhanvƒ nu¨ud¢ K‚‰†os uo§v£, K‚‰†a pasiry¨o truks pli§
u¨mu§ti $atadhanv".

I§sek¡s $atadhanvos ¨irgas krito ir nusibaig¢ prie sodo namelio Mithi-
loje. Dabar $atadhanvƒ liko be arklio ir leidosi b¢gti kiek £kabindamas.
Nor¢dami su $atadhanva pasielgti garbingai, K‚‰†a ir Balarƒma nu§oko
nuo ve¨imo ir puol¢ j£ vytis p¢sti. B¢gdamas K‚‰†a §vystel¢jo Savo disk" ir
nukirto $atadhanvai galv". Kai $atadhanvƒ krito negyvas, K‚‰†a jo r!buo-
se band¢ atrasti Syamantakos brangakmen£, ta#iau nieko nepe§¢. Sugr£-
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¨¡s pas Balarƒm", Jis tar¢: ÀVeltui u¨mu§¢me t" ¨mog¤. Brangakmenio
su savimi jis netur¢jo.% $rŒ Balarƒma pasi!l¢: ÀTurb!t j£ saugo kas nors
Dvƒrakoje, taigi skubinkis gr£¨ti ir surask j£.% O Pats $rŒ Balarƒma pasak¢
nor£s kelias dienas likti Mithiloje, nes buvo artimas Mithilos karaliaus
draugas. Taip K‚‰†a gr£¨o £ Dvƒrak", o Balarƒma pasuko £ Mithil".

Kai Mithilos karalius i§vydo savo mieste $rŒ Balarƒm", jis labai nud¨iugo
ir labai pagarbiai bei svetingai sutiko Vie§pat£. Nor¢damas suteikti Bala-
rƒmai d¨iaugsmo, karalius apdovanojo J£ brangiomis dovanomis. ·£ syk£
$rŒ Balarƒma, kaip Mithilos karaliaus Janakos Mahƒrƒjos garb¢s sve#ias,
i§gyveno mieste kelet" met¤. O kol Balarƒma vie§¢jo Mithiloje, Duryod-
hana, vyriausiasis Dh‚tarƒ‰‡ros s!nus, pasinaudojo proga ir i§moko i§ Jo
kautis v¢zdais.

U¨mu§¡s $atadhanv", K‚‰†a gr£¨o £ Dvƒrak" ir, nor¢damas nud¨iuginti
Savo ¨mon" Satyabhƒm", prane§¢ jai apie $atadhanvos, t¢vo ¨udiko, mirt£.
Bet Jis pasak¢, kad brangakmenio pas j£ nerado. Paskui, kaip to reikalau-
ja religijos principai, K‚‰†a su Satyabhƒma, draugais bei gimin¢mis atliko
apeigas uo§vio atminimui pagerbti.

Akr!ra ir K‚tavarmƒ aktyviai dalyvavo s"moksle prie§ Satrƒjit". Jie
£kalb¢jo $atadhanv" j£ nu¨udyti, tod¢l i§gird¡, kad K‚‰†a u¨mu§¢ $atad-
hanv" ir gr£¨o £ Dvƒrak", jie skubiai paliko miest". Bet kai Akr!ra i§vyko,
Dvƒrakos gyventojai pajuto epidemij¤ bei gaivalini¤ nelaimi¤ gr¢sm¡.
Toks £sitikinimas tebuvo prietaras, nes kol mieste buvo Vie§pats K‚‰†a,
negal¢jo kilti nei ligos, nei badas, nei gaivalin¢s nelaim¢s. Ta#iau vis
tiek atrod¢, kad Akr!rai i§vykus Dvƒrak" ¢m¢ pulti nelaim¢s. Kadai-
se Kƒ&Œ provincijoje Vƒrƒ†asio srityje u¨¢jo baisi sausra Ä nebuvo n¢
la§o lietaus. Tada Kƒ&Œ karalius i§leido savo dukr" GƒndinŒ u¨ $vap-
halkos, Akr!ros t¢vo. Kƒ&Œ karalius taip pasielg¢ patariamas vieno ast-
rologo, ir tikrai, po karalait¢s ir $vaphalkos vedyb¤, §ioje provincijoje
dosniai palijo. Kadangi $vaphalka pasi¨ym¢jo tokia antgamtine galia, jo
s!n¤ Akr!r" visi laik¢ tokiu pat galingu, ir ¨mon¢s man¢, kad t" viet",
kur gyvena Akr!ra ar jo t¢vas, apeis visos stichin¢s nelaim¢s, badas ar
sausra. Laiminga ta karalyst¢, kurioje neb!na bado, epidemij¤, alinan#i¤
kar§#i¤ ar §al#i¤, ir laime spinduliuoja ¨moni¤ mintys, siela bei k!nas. O
kai £vyksta kokia nelaim¢, ¨mon¢s mano, kad ji kilo d¢l to, kad mieste
n¢ra s¢km¡ pritraukian#io ¨mogaus. Tod¢l Dvƒrakoje pasklido gandas,
kad nepalank!s £vykiai prasid¢jo i§vykus Akr!rai. Po Akr!ros i§vykimo
kai kurie senyvi miesto ¨mon¢s pasteb¢jo blog¤ ¨enkl¤, kurie pasiro-
d¢ dingus Syamantakos brangakmeniui. Kai Vie§pats $rŒ K‚‰†a i§girdo
§iuos ¨moni¤ skleid¨iamus gandus, Jis nutar¢ i§ Kƒ&Œ karalyst¢s pakviesti
Akr!r". Akr!ra buvo K‚‰†os d¢d¢, tod¢l, jam gr£¨us £ Dvƒrak", Vie§pats
K‚‰†a pasveikino j£ taip, kaip dera sveikinti vyresn£j£ §eimos nar£. K‚‰†a
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yra Supersiela, gl!dinti kiekvieno §irdyje, Jis ¨ino visk", kas joje vyksta.
Taigi Jis ¨inojo ir visas Akr!ros bei $atadhanvos s"mokslo smulkmenas,
tod¢l §ypsodamasis kreip¢si £ Akr!r".

Pavadin¡s j£ dosniausiu i§ dosniausi¤j¤, K‚‰†a jam tar¢: ÀBrangus d¢de,
A§ jau ¨inau, jog $atadhanvƒ paliko tau Syamantakos brangakmen£. Kol
kas teisi¤ £ j£ niekas nerei§kia, nes karalius Satrƒjitas netur¢jo s!n¤. Jo
dukrai Satyabhƒmai brangakmenis ner!pi, ta#iau jos b!simasis s!nus,
Satrƒjito an!kas, gav¡s teis¡ £ palikim" teis¢tai sieks atgauti brangak-
men£.% Taip sakydamas, Vie§pats K‚‰†a leido suprasti, kad Satyabhƒmƒ
jau laukiasi k!dikio ir kad jos s!nus, tikrasis Syamantakos §eimininkas,
neabejotinai atsiims i§ Akr!ros Syamantakos brangakmen£.

K‚‰†a t¡s¢: ÀBrangakmenis toks galingas, kad paprastas ¨mogus jo
nesugeb¢s laikyti. ¸inau, jog esi labai dorybingas, tod¢l neprie§tarau#iau,
kad brangakmenis likt¤ pas tave. Ta#iau b¢da ta, kad Mano vyresnysis
brolis $rŒ Balarƒma netiki, kai sakau, jog brangakmen£ turi tu. Tod¢l A§
pra§au, o did¨iadvasi, parodyti t" akmen£ Man giminai#i¤ akivaizdoje,
kad jie nusiramint¤ ir nebekreipt¤ d¢mesio £ visokius gandus. Tu negali
paneigti, jog turi t" brangakmen£ Ä mes ¨inome, jog tavo turtai pagau-
s¢jo ir tu atna§auji aukas ant aukso altoriaus.% Brangakmenio ypatyb¢s
buvo ¨inomos: akmuo savo §eimininkui kasdien duodavo beveik devynis
moundus gryno aukso. Tiek aukso gaudavo ir Akr!ra, kuris paskui dosniai
dalindavo j£ per aukojimo apeigas. Vie§pats K‚‰†a u¨simin¢, jog Akr!ra
dosniai dalijo auks", ir tai buvo £rodymas, jog Syamantakos brangakmen£
turi b!tent jis.

Kai draugi§kais ir maloniais ¨od¨iais Vie§pats K‚‰†a £tikino Akr!r"
¨in"s vis" ties", ir Akr!ra suprato, kad nuo $rŒ K‚‰†os nieko nenusl¢psi,
jis atne§¢ £ audekl" suvyniot", tarsi saul¢ spindint£ brangakmen£ ir £teik¢
j£ K‚‰†ai. Vie§pats K‚‰†a pa¢m¢ Syamantakos brangakmen£ ir parod¢
susirinkusiems giminai#iams bei draugams, o paskui vis¤ akyse gr"¨ino
j£ Akr!rai, kad jie ¨inot¤, jog brangakmen£ saugos Akr!ra ir kad jis liks
Dvƒrakos mieste.

Syamantakos akmens istorija nepaprasta. À$rŒmad-Bhƒgavatam% pasa-
kyta, kad tas, kuris klausysis §ios istorijos apie Syamantakos brangakme-
n£, j" pasakos ar papras#iausiai prisimins, i§vengs §mei¨to ir nedor¤ darb¤
pasekmi¤ ir pasieks auk§#iausi", tobul" ramyb¡.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti penkiasde§imt §e§t"j£ ÀK‚‰†os#
skyri¤, pavadint" ÀSatrƒjito ir $atadhanvos mirtis#.
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PENKIASDE·IMT SEPTINTAS SKYRIUS

K‚‰†a veda penkias karalaites

Toli pasklido kalbos apie tai, kad ¨uvo penki broliai Pƒ†ˆavos ir j¤ motina
KuntŒ, kai Dh‚tarƒ‰‡ra liep¢ padegti j¤ nam!, pastatyt! i§ §elako. Bet
v¢liau penki broliai buvo pasteb¢ti DraupadŒ vestuvi¤ ceremonijoje, ir
pasklido kitas gandas Ä es! Pƒ†ˆavos ir j¤ motina gyvi. Ir §is gandas pasi-
tvirtino. Pƒ†ˆavos su motina gr£¨o £ savo sostin¡ Hastinƒpur!, ir ¨mon¢s
i§vydo juos savo akimis. Kai §i ¨inia pasiek¢ K‚‰†! ir Balarƒm!, K‚‰†a
panoro pamatyti juos Pats, tod¢l nutar¢ keliauti £ Hastinƒpur!.

·£ kart! K‚‰†a vyko £ Hastinƒpur! labai i§kilmingai, kaip ir dera kara-
lai"iui. J£ lyd¢jo vyriausiasis karo vadas Yuyudhƒna bei daugyb¢ kit¤
kari¤. I§ tikr¤j¤ Jis vyko £ Hastinƒpur! be kvietimo Ä tiesiog nor¢jo pasi-
matyti su Pƒ†ˆavomis, nes myl¢jo did¨ius Savo bhaktus. K‚‰†a aplank¢
Pƒ†ˆavas i§ anksto j¤ nepersp¢j¡s, ir jie, i§vyd¡ sve"i!, pakilo i§ savo viet¤.
K‚‰†! vadina Mukunda, nes kai ¨mogus u¨mezga ry§£ su K‚‰†a arba mato
J£, b#damas visi§koje K‚‰†os s!mon¢je, jis i§ karto atsikrato materialaus
nerimo. Be to, jis patiria visi§k! dvasin¡ palaim!.

Pasirod¨ius K‚‰†ai, Pƒ†ˆavos i§kart pagyv¢jo, tarsi b#t¤ atgav¡ prarast!
s!mon¡ ar gyvyb¡. Kai ¨mogus netenka s!mon¢s, jo jutimai bei visos k#no
dalys apmir§ta, ta"iau kai jis atsipeik¢ja, jutimai i§ karto ima veikti. Pakil¡
sutikti K‚‰†!, Pƒ†ˆavos pasijuto taip, tarytum jiems b#t¤ gr£¨usi s!mon¢.
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Jie i§kart pagyv¢jo. Vie§pats K‚‰†a apkabino kiekvien! i§ j¤ paeiliui.
Auk§"iausiojo Dievo Asmens prisilietimas apval¢ Pƒ†ˆavas nuo materia-
li¤ ne§varybi¤, ir jie, apimti dvasin¢s palaimos, nusi§ypsojo. I§vydus Vie§-
paties K‚‰†os veid!, juos pagavo transcendentinis d¨iaugsmas. Vie§pats
K‚‰†a Ä Auk§"iausiasis Dievo Asmuo, ta"iau Jis vaidino paprasto ¨mo-
gaus vaidmen£, tod¢l i§ karto paliet¢ Yudhi‰‡hiros ir BhŒmos p¢das, nes
jie buvo vyresnieji Jo pusbroliai. Arjuna apkabino K‚‰†! kaip savo vien-
met£ draug!, o du jaunesnieji broliai Ä Nakula ir Sahadeva paliet¢ K‚‰†os
lotoso p¢das, parodydami savo pagarb!. Kai Pƒ†ˆavos ir Vie§pats K‚‰†a
pasisveikino, kaip to reikalavo j¤ pad¢tis visuomen¢je ir elgesio taisykl¢s,
K‚‰†ai buvo pasi#lyta garbinga vieta. K‚‰†ai patogiai atsis¢dus, jaunoji
Pƒ†ˆav¤ ¨mona DraupadŒ, ¨avi savo £gimtu moteri§ku grak§tumu, pri¢jo
prie Vie§paties K‚‰†os ir pagarbiai J£ pasveikino. Labai pagarbiai buvo
sutikti ir Yƒdavos, atlyd¢j¡ K‚‰†! £ Hastinƒpur!, o Sƒtyakis, arba Yuyud-
hƒna, irgi buvo mink§tai pasodintas. Taigi visi u¨¢m¢ savo vietas, o penki
broliai atsis¢do §alia Vie§paties K‚‰†os.

Susitik¡s su penkiais broliais, Vie§pats K‚‰†a nu¢jo aplankyti $rŒmatŒ
KuntŒdevŒ Ä Pƒ†ˆav¤ motin! ir Savo tet! i§ t¢vo pus¢s. Rodydamas Savo
pagarb! tetai, K‚‰†a paliet¢ jos p¢das. KuntŒdevŒ akys sudr¢ko, ir i§ susi-
jaudinimo ji apkabino Vie§pat£ K‚‰†!. Ji pasiteiravo, kaip gyvena jos gimi-
n¢s i§ t¢v¤ pus¢s Ä brolis Vasudeva, jo ¨mona ir kiti §eimos nariai. K‚‰†a
Savo ruo¨tu i§klausin¢jo tetos apie Pƒ†ˆav¤ §eim!. KuntŒdevŒ su K‚‰†a
siejo giminyst¢s ry§iai, ta"iau vos pama"iusi J£, KuntŒdevŒ i§kart suprato,
jog Jis Ä Auk§"iausiasis Dievo Asmuo. Ji prisimin¢ visas gyvenime patirtas
nelaimes, prisimin¢ ir tai, kad K‚‰†os malone ji ir jos s#n#s i§sigelb¢jo. Ji
puikiai ¨inojo, kad be K‚‰†os malon¢s niekas neb#t¤ j¤ i§gelb¢j¡s i§ lieps-
nojan"i¤ r#m¤, kurie buvo padegti Dh‚tarƒ‰‡rai ir jo s#nums sumanius.
Virpan"iu balsu ji prad¢jo K‚‰†ai pasakoti j¤ gyvenim!.

$rŒmatŒ KuntŒ pasak¢: ÀBrangusis K‚‰†a, prisimenu t! dien!, kai Tu
atsiuntei mano brol£ Akr#r! su¨inoti, kaip mums klojasi. Tai rodo, kad
Tu visada prisimeni mus. Kai Tu atsiuntei Akr#r!, a§ i§syk supratau, kad
mums nebegresia joks pavojus. Nuo tos dienos s¢km¢ m#s¤ nepalieka ir
a§ kaskart £sitikinu, kad esame globojami. I§ m#s¤ §eimos nari¤ Kau-
rav¤ galima laukti visokiausi¤ pavoj¤, ta"iau a§ £sitikinusi, kad Tu mus
prisimeni ir kad Tavo globojami mes visad b#sime gyvi ir sveiki. Bhak-
tos, kurie m!sto apie Tave, apsaugoti nuo vis¤ materiali¤ pavoj¤, o k! ir
kalb¢ti apie mus, tuos, kuriuos Tu atsimeni Pats. Tad i§ tikro, brangusis
K‚‰†a, mums negresia jokie pavojai: Tavo malone mus visad lydi s¢km¢.
Ta"iau d¢l mums parodytos ypatingos malon¢s ¨mon¢s netur¢t¤ klaidin-
gai manyti, kad vieniems Tu esi palankus, o kitiems nerodai jokio d¢me-
sio. Tu nedarai toki¤ skirtum¤. Tu neturi nei numyl¢tini¤, nei prie§¤. Tu Ä
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Auk§"iausiasis Dievo Asmuo, vienodas visiems, ir kiekvienas gali tik¢tis
ypatingos Tavo globos. Ir nors Tu visiems vienodas, ypa" prielankus esi
bhaktams, kurie nuolat m!sto apie Tave. Bhaktus su Tavimi sieja meil¢s
ry§iai, ir jie n¢ akimirkai negali Tav¡s pamir§ti. Tu gl#di vis¤ §irdyse,
ta"iau bhaktai visad Tave prisimena, tod¢l Tu irgi atsakai jiems tuo pa"iu.
Motina myli visus savo vaikus, ta"iau tas vaikas, kuris visi§kai nuo jos
priklausomas, susilaukia did¨iausios jos globos. A§ tvirtai £sitikinusi, bran-
gusis K‚‰†a, kad, b#damas vis¤ §irdyse, Tu visad padedi beatodairi§kai
atsidavusiems bhaktams.%

Kai baig¢ kalb¢ti KuntŒdevŒ, K‚‰†!, kaip Auk§"iausi!j£ Asmen£ bei vis¤
gyv¤j¤ b#tybi¤ draug!, pa§lovino ir karalius Yudhi‰‡hira, ta"iau kadangi
K‚‰†a ypa" r#pinosi Pƒ†ˆavomis, karalius Yudhi‰‡hira pasak¢: ÀBrangusis
K‚‰†a, mes ne¨inome, kokius dorybingus darbus atlikome ankstesniuose
gyvenimuose, kad Tu mums toks geras ir maloningas. Puikiai ¨inome,
kad didiesiems mistikams, kurie nuolatine meditacija siekia Tavo malo-
n¢s, nelengva j! pelnyti ir patraukti Tavo d¢mes£. Negaliu suprasti, kod¢l
Tu toks geras mums. Mes Ä ne yogai, prie§ingai, mes prisiri§¡ prie mate-
riali¤ dalyk¤, kurie ter§ia ¨mog¤. Esame §eimos ¨mon¢s ir turime reikal¤
su politika bei pasaulietiniais reikalais, ir a§ nesuprantu, kod¢l Tu mums
toks maloningas.%

Karaliaus Yudhi‰‡hiros pra§omas, K‚‰†a sutiko pasilikti Hastinƒpuroje
keturiems li#"i¤ sezono m¢nesiams. ·ie m¢nesiai vadinami cƒturmƒsya.
Li#"i¤ sezono metu pamokslininkai ir brƒhma†ai, kurie kitu metu keliau-
ja, apsistoja vienoje vietoje ir laikosi grie¨t¤ reguliatyvi¤ princip¤. Nors
Vie§pats K‚‰†a yra auk§"iau bet koki¤ reguliatyvi¤ princip¤, i§ meil¢s
Pƒ†ˆavoms Jis sutiko pasisve"iuoti Hastinƒpuroje. K‚‰†a vie§¢jo Hasti-
nƒpuroje, ir gyventojams teko reta proga J£ matyti. Savo akimis reg¢dami
Vie§pat£ K‚‰†!, jie pasinerdavo £ transcendentin¡ palaim!.

Kart!, dar besisve"iuodamas pas Pƒ†ˆavas, K‚‰†a su Arjuna susiruo§¢ £
mi§k! pamed¨ioti. Jie s¢do £ ve¨im!, vir§ kurio plev¢savo v¢liava su Hanu-
mƒno atvaizdu. Nepaprast!j£ Arjunos ve¨im! visada puo§ia Hanumƒno
atvaizdas, tod¢l Arjuna dar vadinamas Kapidhvaja. (Kapi rei§kia ÀHanu-
mƒnas%, o dhvaja Ä Àv¢liava.%) Taigi Arjuna i§vyko £ mi§k!, pasi¢m¡s lank!
ir str¢les, kurios visad pasiekia tiksl!. Jis u¨sid¢jo §arvus, nes jam reik¢-
jo pasimokyti ¨udyti prie§us, ir patrauk¢ kaip tik £ t! mi§ko viet!, kurio-
je buvo gausu tigr¤, elni¤ bei kitoki¤ ¨v¢ri¤. K‚‰†a vyko su Arjuna ne
mokytis ¨udyti, nes Jam nieko nereikia mokytis, Jis Ä Pats Sau pakanka-
mas. Jis lyd¢jo Arjun! tik nor¢damas pa¨i#r¢ti, kaip tasai mank§tinsis, nes
ateityje Arjunai teks nukauti daug prie§¤. Mi§ke Arjuna i§ lanko nu§ov¢
daugyb¡ tigr¤, §ern¤, bizon¤, gavay¤ (laukini¤ ¨v¢ri¤ r#§is), raganosi¤,
elni¤, ki§ki¤, dygliakiauli¤ bei kit¤ ¨v¢ri¤. Kai kuriuos u¨mu§tus ¨v¢ris,
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kurie buvo tinkami aukoms, tarnai surinko ir pristat¢ karaliui Yudhi‰‡hi-
rai. Nuo¨mius gyv#nus Ä tigrus bei raganosius Ä jis u¨mu§¢ tik tod¢l, kad
jie nedrumst¤ mi§ko ramyb¢s. Kadangi mi§kuose gyvena daug i§min"i¤
bei §vent¤j¤, karalius k‰atriyas privalo pasir#pinti, kad niekas netrikdyt¤
j¤ ramyb¢s.

Po med¨iokl¢s Arjuna pasijuto nuvarg¡s ir i§tro§k¡s, tod¢l kartu su K‚‰†a
patrauk¢ prie Yamunos krant¤. Pasiek¡ Yamunos krant!, abu K‚‰†os, t.y.
K‚‰†a ir Arjuna (kartais Arjun!, kaip ir DraupadŒ, vadina K‚‰†a), nusip-
lov¢ rankas bei kojas, praskalavo burnas ir atsig¢r¢ tyro up¢s vandens. Sus-
toj¡ pails¢ti ir numal§in¡ tro§kul£, jie pamat¢ nuostabaus gro¨io mergel¡,
kuri jau buvo pasiekusi nuotakos am¨iaus ir viena vaik§tin¢jo Yamunos
pakrante. K‚‰†a papra§¢ Savo draugo Arjunos prieiti prie jos ir paklaus-
ti, kas ji esanti. Arjuna tuoj pat prisiartino prie gra¨uol¢s besi§ypsan"iu
veidu ir nuostabiais akinamai baltais dantimis ir paklaus¢: ÀMieloji mer-
gele, niekas neprilygs tau gro¨iu ir nerasi dailesn¢s ir auk§tesn¢s kr#tin¢s
nei tavo! Ar gal¢"iau paklausti, kas tu? I§vyd¡ tave vien!, mes labai nus-
tebome. K! "ia veiki? Mes sp¢jame, kad ie§kai tinkamo sau jaunikio. Jei
ne paslaptis, pasakyk, ko "ia at¢jai, ir jei gal¢siu, mielai tau pad¢siu.%

Gra¨ioji mergel¢ buvo £sik#nijusi Yamunos up¢. Ji atsak¢: ÀEsu saul¢s
dievo dukra. Dabar a§ tramdau savo k#n!, kad gau"iau £ vyrus Vie§pat£
Vi‰†u. Jis Ä Auk§"iausiasis Asmuo, tod¢l, manau, Jis yra tinkama man
pora. A§ pasakiau §£ savo tro§kim!, nes tu to nor¢jai.%

Mergel¢ t¡s¢: ÀBrangus valdove, a§ ¨inau, jog tu esi garsusis Arjuna,
ir man belieka pridurti, jog a§ trok§tu tiktai Vie§paties Vi‰†u, nes Jis Ä
vienintelis vis¤ gyv¤j¤ b#tybi¤ gyn¢jas ir suteikiantis s!lygotoms sieloms
i§sivadavim!. B#siu tau labai d¢kinga, jeigu papra§ysi Vie§paties Vi‰†u
parodyti man Savo malon¡.% Mergel¢ Yamunƒ puikiai ¨inojo, kad Arjuna Ä
didis Vie§paties K‚‰†os bhaktas, ir jeigu Arjuna papra§ys, K‚‰†a b#tinai
£vykdys jo pra§ym!. Kai pra§ome Paties K‚‰†os, m#s¤ pra§ymas gali b#ti
nei§girstas, ta"iau jei £ K‚‰†! kreipsim¢s per Jo bhakt!, mes gausime tai,
ko trok§tame. Paskui mergel¢ pasak¢ Arjunai: ÀMano vardas Ä KƒlindŒ.
A§ gyvenu Yamunos vandenyse. Gerasis mano t¢vas pastat¢ man up¢je
r#mus, ir a§ daviau £¨adus tol b#ti vandenyje, kol nepamatysiu Vie§paties
K‚‰†os.% Arjuna persak¢ KƒlindŒ ¨od¨ius K‚‰†ai, nors K‚‰†a Ä Supersiela,
gl#dinti vis¤ §irdyse, Ä ir taip visk! ¨inojo. Jis be kalb¤ sutiko, kad Kƒlin-
dŒ tapt¤ Jo ¨mona, ir pakviet¢ j! s¢sti £ ve¨im!, o tada visi nuva¨iavo pas
karali¤ Yudhi‰‡hir!.

Pra¢jus kuriam laikui, karalius Yudhi‰‡hira papra§¢ K‚‰†os pagalbos,
nes nor¢jo pasistatyti namus pagal did¨iojo in¨inieriaus Vi&vakarmos Ä
dangaus karalyst¢s architekto, br¢¨inius. K‚‰†a tu"tuojau i§kviet¢ Vi&-
vakarm! ir liep¢ pastatyti nuostab¤ miest! pagal karaliaus Yudhi‰‡hiros
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nor!. Kai miestas buvo pastatytas, Mahƒrƒja Yudhi‰‡hira ¢m¢ pra§yti, kad
K‚‰†a suteikt¤ jiems d¨iaugsmo ir dar kelet! dien¤ pagyvent¤ kartu. Vie§-
pats K‚‰†a sutiko £vykdyti Mahƒrƒjos Yudhi‰‡hiros pra§ym! ir pasiliko
mieste ilgesniam laikui.

Vie§¢damas K‚‰†a atrado Sau pramog! Ä Jis nutar¢ paaukoti Agniui,
ugnies dievui, Khƒ†ˆavos mi§k!, kuris priklaus¢ karaliui Indrai. Khƒ†ˆa-
vos mi§ke augo daugyb¢ vaista¨oli¤, ir Agniui reik¢jo jas suvalgyti, kad
atjaun¢t¤. Ta"iau jis pats Khƒ†ˆavos mi§ko neliet¢, o papra§¢ K‚‰†os
pagalbos. Agnis ¨inojo, kad K‚‰†a jam palankus d¢l kadaise Jam dovano-
to Sudar&anos disko. Taigi, nor¢damas suteikti Agniui malonum!, K‚‰†a
pa¢m¢ £ rankas vad¨ias ir su Arjuna i§vyko £ Khƒ†ˆavos mi§k!. Prarij¡s
Khƒ†ˆavos mi§k!, Agnis labai d¨iaug¢si. ·£ kart! jis dovanojo ypating!
lank!, pavadint! Gƒ†ˆŒva, ketvert! balt¤ arkli¤, ve¨im! ir niekados nei§-
tu§t¢jan"i! str¢lin¡ su dviem nepaprastom str¢l¢m, kurios buvo laikomos
talismanais ir buvo tokios galingos, kad prie§ jas negal¢jo atsilaikyti joks
karys. Kai ugnies dievas Agnis rijo Khƒ†ˆavos mi§k!, po mi§k! bast¢si
demonas, vardu Maya, ir Arjuna i§gelb¢jo j£ nuo visk! naikinan"ios lieps-
nos. I§gelb¢tasis demonas tapo did¨iausiu Arjunos draugu ir, nor¢damas j£
nud¨iuginti, Vi&vakarmos sukurtame mieste Maya pastat¢ puikius susirin-
kim¤ r#mus. Kai kurie t¤ susirinkim¤ r#m¤ kampeliai buvo tokie nepap-
rasti, kad Duryodhana, apsilank¡s juose, susipainiojo ir palaik¢ vanden£
grindimis, o grindis Ä vandeniu. Pƒ†ˆav¤ turtai buvo Duryodhanai tikra
rak§tis, ir jis tapo nesutaikomu j¤ prie§u.

Po keli¤ dien¤ K‚‰†a papra§¢ karali¤ Yudhi‰‡hir! leidimo gr£¨ti £
Dvƒrak!. Yudhi‰‡hira sutiko, ir Jis i§vyko £ Savo §al£, lydimas Sƒtya-
kio, vadovavusio Yadavoms, kurie kartu su K‚‰†a gyveno Hastinƒpuro-
je. Su K‚‰†a £ Dvƒrak! i§vyko ir KƒlindŒ. Sugr£¨¡s K‚‰†a pasitar¢ su
i§manan"iais astrologais, nustat¢ palank¤ laik! vedyboms su KƒlindŒ ir
pra§matniai jas at§vent¢. I§kilm¢s suteik¢ daug d¨iaugsmo nuotakos ir
jaunikio giminai"iams. Visi labai d¨iaug¢si did¨iu £vykiu.

Anuomet AvantŒpur! (dabar Ujjainas) vald¢ Vinda ir Anuvinda. Abu
karaliai buvo Duryodhanos vasalai. Jie tur¢jo seser£, vardu Mitravindƒ,
puikaus b#do, i§silavinusi!, gerai i§aukl¢t! mergin!. Ji buvo vienos i§
K‚‰†os tet¤ dukra ir tur¢jo i§sirinkti vyr! i§ karalai"i¤ tarpo, ta"iau kar§-
tai tro§ko, kad jos vyru b#t¤ K‚‰†a. Kai karalai"iai, i§ kuri¤ ji tur¢jo
i§sirinkti vyr!, susirinko, K‚‰†a vis¤ j¤ akivaizdoje pagrob¢ Mitravind!.
Karalai"iai nesugeb¢jo pasiprie§inti K‚‰†ai ir jiems teliko spoksoti vienas
£ kit!.

Po §io £vykio K‚‰†a ved¢ Ko&alos karaliaus dukr!. Ko&alos provincijos
karalius vadinosi Nagnajitas. Jis buvo labai dorybingas ir atlikdavo visus
Ved¤ ritualus. Gra¨uol¢s jo dukros vardas buvo Satyƒ. Kartais Saty!
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vadindavo NƒgnajitŒ, pagal jos t¢vo vard!. Karalius Nagnajitas ketino duk-
ters rank! atiduoti karalai"iui, kuris nugal¢s septynet! did¨iuli¤ nepap-
rastos j¢gos jo jau"i¤. N¢ vienas i§ karalai"i¤ negal¢jo j¤ £veikti, tod¢l
niekas negal¢jo tik¢tis Satyos rankos. Septynetas jau"i¤ buvo nepapras-
tai stipr#s ir nepakent¢ net karalai"i¤ kvapo. Vienas po kito atvykdavo
karalai"iai, bandydavo sutramdyti jau"ius, ta"iau visi pralaim¢davo. ¸inia
apie tai pasklido po vis! kra§t!, ir K‚‰†a, i§gird¡s, kad jaun!j! Saty!
galima laim¢ti tik £veikus septynis jau"ius, susiruo§¢ £ Ko&alos karalyst¡.
Tarsi £prasto ¨ygio metu, daugyb¢s kari¤ lydimas, Jis atvyko £ §alies srit£,
vadinam! Ayodhya.

Kai Ko&alos karalius su¨inojo, kad K‚‰†a atvyko pra§yti jo dukters
rankos, jis labai apsid¨iaug¢. Labai pagarbiai ir i§kilmingai jis sutiko
K‚‰†! savo karalyst¢je. Jis patogiai pasodino K‚‰†! ir pasi#l¢ visko, kas
dera sutinkant sve"i!. Sutikimas £vyko puikiai. K‚‰†a irgi pagarbiai jam
nusilenk¢, laikydamas j£ Savo b#simu uo§viu.

Kai Satyƒ, karaliaus Nagnajito dukt¢, i§girdo, kad atvyko Patsai K‚‰†a
ir nori j! vesti, j! ap¢m¢ begalinis d¨iaugsmas, kad s¢km¢s deiv¢s vyras
atvyko d¢l jos £ karalyst¡. Jinai jau seniai puosel¢jo mint£ i§tek¢ti u¨ K‚‰†os
ir laik¢si askez¢s reikalavim¤, kad gaut¤ i§svajot! vyr!. Ji ¢m¢ m!styti:
ÀJeigu a§ atlikau kokius nors dorybingus darbus pagal savo i§gales ir jeigu
vis! laik! nuo§ird¨iai galvojau apie tai, kaip i§tek¢ti u¨ K‚‰†os, tai tebus
Jis maloningas ir £vykdys ilgai puosel¢t! mano tro§kim!.% Ji ¢m¢ minty-
se melstis K‚‰†ai: ÀA§ ne¨inau, kuo gal¢"iau £tikti Auk§"iausiajam Dievo
Asmeniui. Jis Ä vis¤ m#s¤ valdovas ir Vie§pats. Jam visada su pagarba
lenkiasi pati s¢km¢s deiv¢, pagal pad¢t£ stovinti i§kart po Auk§"iausiojo
Dievo Asmens, taip pat Vie§pats $iva, Vie§pats Brahmƒ bei daugyb¢ kit¤
£vairiausi¤ planet¤ pusdievi¤. Vie§pats Pats kartais £vairiomis inkarnaci-
jomis nu¨engia £ ¨em¡ £gyvendinti Savo bhakt¤ norus. Jis toks i§kilnus ir
didis, kad a§ net ne¨inau, kaip gal¢"iau patenkinti J£.% Ji man¢, kad tik
i§ neprie¨astin¢s Auk§"iausiojo Dievo Asmens malon¢s bhaktai tegali J£
patenkinti. Kito b#do J£ patenkinti n¢ra. Vie§pats Caitanya À$ik‰ƒ‰‡akos%
maldoje sak¢: ÀVie§patie, esu am¨inas Tavo tarnas. D¢l man ne¨inom¤
prie¨as"i¤ A§ puoliau £ §£ material¤ pasaul£, ir jeigu Tu pakeltumei mane
ir paverstumei menkute dulkele prie Tavo lotoso p¢d¤, tai b#t¤ did¨iau-
sia malon¢ man, am¨inam Tavo tarnui.% Tiktai nuolankumas ir tarnyst¢s
dvasia gali suteikti d¨iaugsmo Vie§pa"iui. Kuo daugiau tarnaujame Vie§-
pa"iui, klausydami dvasinio mokytojo, tuo toliau nu¨engiame keliu, kuris
veda pas Vie§pat£. U¨ savo tarnyst¡ negalime reikalauti i§ Vie§paties joki¤
maloni¤. M#s¤ tarnyst¡ Jis gali priimti arba ne, ta"iau vienintelis b#das
patenkinti Vie§pat£ Ä noras tarnauti Jam. Kitaip Jo negalima patenkinti.

Karalius Nagnajitas buvo dorybingas valdovas ir, sutikdamas K‚‰†! savo
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r#muose, pagarbino J£ kaip tik mok¢jo ir gal¢jo. Jis nuolankiai meld¢-
si: ÀBrangusis Vie§patie, Tu esi viso kosminio pasaulio valdovas, Tu Ä
Nƒrƒya†a, vis¤ gyv¤j¤ b#tybi¤ prieglobstis. Tu Pats Sau pakankamas,
Tau pakanka Tavo Paties nepaprast¤ bruo¨¤. K! gi a§ galiu Tau paauko-
ti, ir kaip Tave patenkins menka mano auka? Tai ne£manoma, nes a§ tesu
niekinga gyvoji b#tyb¢ ir i§ tikr¤j¤ niekuo negaliu Tau pasitarnauti.%

K‚‰†a Ä vis¤ gyv¤j¤ b#tybi¤ Supersiela, tod¢l Jis ¨inojo, apie k! gal-
voja Satyƒ, karaliaus Nagnajito dukra. Jis buvo patenkintas ir ta pagarba,
kuri! jam i§rei§k¢ karalius, pasi#l¡s viet! atsis¢sti, maist!, b#st! bei kitas
dovanas. Jis d¨iaug¢si, kad ir mergina, ir jos t¢vas trok§ta artimai su Juo
susigiminiuoti. Jis nusi§ypsojo ir skambiu balsu tar¢: ÀBrangusis karaliau
Nagnajitai, tu puikiai ¨inai, kad karali§kojo luomo atstovas, i§tikimas savo
pareigai, niekada nieko nepapra§ys i§ kito, kad ir koki! pad¢t£ jis u¨imt¤.
Mokyti Ved¤ pasek¢jai grie¨tai draud¨ia karaliams k‰atriyams pra§yti.
Jeigu k‰atriyas t! nurodym! pa¨eid¨ia, mokytieji jo poelg£ pasmerks.
Ta"iau, nepaisydamas §ios grie¨tos taisykl¢s, A§ pra§au tavo gra¨uol¢s
dukters rankos, nes atsid¢kodamas u¨ puik¤ pri¢mim! noriu u¨megzti su
tavimi giminyst¢s ry§ius. Bet ¨inok, kad m#s¤ §eimos tradicijos neleid¨ia
Man duoti i§pirkos u¨ tavo dukr!. Mes negal¢sime sumok¢ti jokios i§pir-
kos, netgi jei tu ir reikalausi.% Kitaip sakant, K‚‰†a nor¢jo, kad karalius
atiduot¤ Jam Saty!, nereikalaudamas sutramdyti septyneto jau"i¤.

I§klaus¡s Vie§paties K‚‰†os ¨od¨ius, karalius Nagnajitas tar¢: ÀBrangu-
sis Vie§patie, Tu Ä vis¤ malonum¤, vis¤ vertybi¤ ir vis¤ ypatybi¤ §altinis.
S¢km¢s deiv¢ Lak‰mŒjŒ nesitraukia nuo Tavo kr#tin¢s. Tad ar gali atsirasti
mano dukrai geresnis jaunikis? Ir mano dukt¢, ir a§ visad meld¢me §ios
laim¢s. Tu Ä Yadu gimin¢s vadas. Tu turb#t ¨inai, kad nuo pat prad¨i¤
a§ daviau £¨ad! i§leisti dukr! u¨ jos verto karalai"io, kuris i§laikys mano
sugalvot! i§bandym!. ·it! i§bandym! sumaniau, kad £sitikin"iau mano
¨ento narsa bei didybe. Tu, Vie§patie K‚‰†a, esi garsiausias i§ didvyri¤.
A§ £sitikin¡s, kad Tu lengvai sutramdysi mano septynet! jau"i¤. Ligi §iol
neatsirado n¢ vieno karalai"io, kuris juos sutramdyt¤. Visi, kas m¢gino,
tik susilau¨ydavo kaulus.%

Karalius Nagnajitas baig¢ savo pra§ym! taip: ÀK‚‰†a, jeigu Tu malon¢-
si pa¨aboti tuos septynis jau"ius ir priversi juos paklusti, Tu tapsi mano
dukters Satyos vyru, o tai yra kar§"iausias m#s¤ tro§kimas.% I§gird¡s §iuos
¨od¨ius, K‚‰†a suprato, kad karalius nenori lau¨yti £¨ado. Tod¢l, vyk-
dydamas jo pageidavim!, Jis susiver¨¢ dir¨! ir stojo grumtis su jau"iais.
Jis i§siskleid¢ £ septynis K‚‰†as, kurie sugrieb¢ po jaut£ ir lengvai, tarsi
¨aisdami, juos pa¨abojo.

Tai, kad K‚‰†a pasidaugino £ septynis asmenis, labai reik§minga aplin-
kyb¢. Satyƒ, karaliaus Nagnajito dukt¢, ¨inojo, kad K‚‰†a jau turi daugy-
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b¡ ¨mon¤, bet vis tiek J£ myl¢jo. Nor¢damas j! padr!sinti, Jis ir i§siskleid¢
£ septynis K‚‰†as. ·£ £vyk£ galima paai§kinti taip: K‚‰†a yra vienas, ta"iau
Jis pasirei§kia begaline daugybe ekspansij¤. Jis ved¢ ne vien! t#kstant£
¨mon¤, ta"iau tai nerei§kia, kad Jis gal¢jo b#ti tik su viena ¨mona, o kitos
likdavo be Jo. K‚‰†a per Savo ekspansijas buvo vienu metu su visomis
Savo ¨monomis.

K‚‰†a privert¢ jau"ius paklusti, ir i§ j¤ j¢gos bei puikyb¢s nieko neliko.
K‚‰†a pa¨abojo jau"ius, stipriai trukteldamas juos, tarsi vaikas trukteli
i§ med¨io i§dro¨t! ¨aislin£ jautuk!. Karali¤ Nagnajit! apstulbino nepap-
rasta K‚‰†os j¢ga, ir jis su did¨iausiu d¨iaugsmu tuoj atved¢ savo dukr!
Saty! ir atidav¢ j! K‚‰†ai. K‚‰†a sutiko paimti Saty! £ ¨monas ir at§vent¢
pra§matnias vestuves. Karalien¢s, karaliaus Nagnajito ¨monos, irgi labai
d¨iaug¢si, nes j¤ dukra Satyƒ i§tek¢jo u¨ Paties K‚‰†os. Kadangi kara-
lius bei karalien¢s nepaprastai d¨iaug¢si dukters vedybomis, jas §vent¢
visas miestas. Mieste aid¢jo kriaukli¤ ir litaur¤ garsai, skamb¢jo muzika
bei dainos. Mokyti brƒhma†ai laimino jaunaved¨ius kaip gal¢jo. I§sipuo-
§¡ £vairiaspalviais r#bais miesto gyventojai d¨i#gavo, o laimingas karalius
Nagnajitas paruo§¢ dukrai didel£ krait£.

Jis dav¢ de§imt t#kstan"i¤ karvi¤ ir tris t#kstan"ius dailiai apreng-
t¤ jaun¤ tarnai"i¤, nuo galvos iki koj¤ i§puo§t¤ brangenyb¢mis. Papro-
tys duoti krait£, ypa" karalai"iams k‰atriyams, egzistuoja Indijoje iki §iol.
Be to, kai karalaitis k‰atriyas veda, kartu su nuotaka jis gauna ma¨iau-
siai tuzin! tokio pat am¨iaus tarnai"i¤. Be karvi¤ bei tarnai"i¤, karalius
prid¢jo devynis t#kstan"ius drambli¤ ir dar §imteriopai daugiau ve¨im¤.
Taigi i§ viso jis dav¢ devynis §imtus t#kstan"i¤ ve¨im¤. Taip pat jis dova-
nojo arkli¤ ir verg¤. Arkli¤ buvo §imt! kart¤ daugiau nei ve¨im¤ Ä i§ viso
devyniasde§imt milijon¤, o verg¤ buvo §imt! kart¤ daugiau negu arkli¤.
Vergais bei tarnait¢mis karaliai r#pindavosi tarsi savo vaikais ir kitais
§eimos nariais. Atidav¡s tok£ krait£, Ko&alos provincijos karalius £sodino
dukr! ir kiln¤j£ ¨ent! £ ve¨im! ir i§lyd¢jo namo, pasiunt¡s kartu su jais
gerai ginkluot¤ kari¤ palyd!. Kai jaunieji i§skub¢jo £ naujuosius namus,
karaliaus §ird£ u¨pl#do meil¢ savo vaikams.

Prie§ K‚‰†os ir Satyos vestuves daug Yadu bei kit¤ gimini¤ karalai"i¤
gr#m¢si su karaliaus Nagnajito jau"iais ir band¢ laim¢ti Satyos rank!. Ir
kai nusivyl¡ kit¤ gimini¤ karalai"iai i§girdo, kad K‚‰†ai pavyko sutramdyti
jau"ius ir gauti Satyos rank!, jie, ¨inoma, ¢m¢ pavyd¢ti. K‚‰†ai keliaujant £
Dvƒrak!, nieko nepe§usieji karalai"iai apsupo vestuvi¤ procesij! ir ap§au-
d¢ j! i§ lank¤. Karalai"i¤ str¢l¢s apipyl¢ K‚‰†! ir Jo palydovus tarsi nesi-
baigianti li#tis, bet Arjuna, artimiausias K‚‰†os draugas, pri¢m¢ i§§#k£ ir
vienas lyg niekur nieko i§vaik¢ karalai"ius. Taip vestuvi¤ proga jis suteik¢
d¨iaugsmo K‚‰†ai, savo did¨iam draugui. Arjuna nuvijo visus karalai"ius,
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prad¢j¡s §audyti i§ Gƒ†ˆŒvos lanko. Nors jis n¢ vieno i§ j¤ ir neu¨mu§¢, jie
spruko nuo jo tarsi nuo li#to, kuris i§baido ma¨us ¨v¢relius. Tada Yadu
gimin¢s vadas, Vie§pats K‚‰†a, kartu su jaun!ja Savo ¨mona bei gausiu
krai"iu i§kilmingai £¨eng¢ £ Dvƒrakos miest! ir ramiai bei laimingai ten
gyveno.

K‚‰†a tur¢jo dar vien! tet! Ä t¢vo seser£, vardu $rutakŒrti, kuri buvo
nutek¢jusi £ Kekayos provincij!. Ji tur¢jo dukter£, vardu Bhadrƒ. Bhadrƒ
irgi nor¢jo i§tek¢ti u¨ K‚‰†os, ir jos brolis atidav¢ j! K‚‰†ai be joki¤
i§lyg¤. O K‚‰†a pri¢m¢ j! kaip tikr! Savo ¨mon!. Paskui K‚‰†a ved¢
Madraso provincijos karaliaus dukter£, vardu Lak‰ma†ƒ. Lak‰ma†ƒ pasi-
¨ym¢jo geriausiomis ypatyb¢mis. Prie§ vestuves K‚‰†a j! taip pat pagro-
b¢, kaip kad Garuˆa nustveria ind! su nektaru i§ demon¤ rank¤. K‚‰†a
pagrob¢ nuotak! daugyb¢s karalai"i¤ akivaizdoje per jos svaya„var!.
Svaya„vara Ä tai apeigos, kuri¤ metu i§ karalai"i¤ b#rio jaunoji renkasi
sau vyr!.

Pasakojimas apie K‚‰†os vedybas, kuriame minimos penkios jaunut¢s
K‚‰†os ¨monos, tuo dar nesibaigia. K‚‰†a tur¢jo dar daugyb¡ t#kstan"i¤
¨mon¤, kurias ved¢ nukov¡s demon!, vardu Bhaumƒsura. Pagrob¡s mer-
geles, Bhaumƒsura laik¢ jas u¨dar¡s savo r#muose, o K‚‰†a jas i§vadavo
ir pa¢m¢ £ ¨monas.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti penkiasde§imt septint!j£
ÀK‚‰†os" skyri¤, pavadint! ÀK‚‰†a veda penkias karalaites".
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PENKIASDE·IMT A·TUNTAS SKYRIUS

Demono Bhaumƒsuros
i§vadavimas

Bhaumƒsuros istorij!, kaip jis pagrob¢ ir laik¢ nelaisv¢je §e§iolika t"ks-
tan#i¤ karalai#i¤ i§ £vairi¤ karali¤ r"m¤ ir kaip K‚‰†a Ä nuostabaus b"do
Auk§#iausiasis Vie§pats j£ u¨mu§¢, pasakoja À$rŒmad-Bhƒgavatam%, kuri!
$ukadeva Gosvƒmis i§d¢st¢ karaliui ParŒk‰itui. Paprastai demonai yra
ar§"s pusdievi¤ prie§ai. Demonas Bhaumƒsura, apie kur£ bus pasakoja-
ma, £gij¡s baising! gali! pagrob¢ sk¢t£ nuo pusdievio Varu†os sosto, pasi-
savino pusdievi¤ motinos Aditi auskarus ir u¨grob¢ dangaus kalno Meru
dal£ Ä Ma†iparvat!. Gal¤ gale dangaus planet¤ valdovas Indra atvyko £
Dvƒrak! ir pasiskund¢ Vie§pa#iui K‚‰†ai.

I§klaus¡s dangaus valdovo Indros skundo, Vie§pats K‚‰†a, lydi-
mas ¨monos Satyabhƒmos, nedelsdamas i§vyko £ Bhaumƒsuros buvei-
n¡. Jiedu s¢do ant Garuˆos nugaros ir nuskrido £ Bhaumƒsuros sostin¡
Prƒgjyoti‰apur!. Nelengva buvo patekti £ Prƒgjyoti‰apuros miest!, nes jis
buvo itin gerai £tvirtintas. Pirmiausia, miest! i§ keturi¤ pusi¤ gyn¢ galin-
gos tvirtov¢s, aplink j£ buvo i§d¢styta gr¢sminga kariauna. Patekti kliud¢
ir miest! juos¡ vandens griovys bei laidai, kuriais tek¢jo elektros srov¢.
Dar viena kli"tis buvo anilos duj¤ juosta. Toliau buvo i§temptas spygliuo-
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tos vielos tinklas, kur£ padirbo demonas Mura. Miestas netgi §iuolaikinio
mokslo laim¢jim¤ po¨i"riu buvo gerai apsaugotas.

Atvyk¡s K‚‰†a v¢zdo sm"giais iki pamat¤ sugriov¢ tvirtoves, o prie§o
kariai i§lakst¢ £ visas puses, nes £ juos pasipyl¢ nesibaigianti K‚‰†os str¢li¤
kru§a. Garsi!ja Sudar&ana-cakra Jis nur¢¨¢ laidus, kuriais tek¢jo elektros
srov¢, sunaikino vandens griov£ bei duj¤ u¨dang! ir sukapojo demono
Muros padirbt! £elektrint! vielos tinkl!. Nuo K‚‰†os kriaukl¢s gars¤
pal"¨o did¨i¤ kari¤ tvirtyb¢, subyr¢jo visos karo ma§inos. Nenugalimuoju
Savo v¢zdu Jis sudau¨¢ £ §ipulius miest! supan#ias sienas.

K‚‰†os kriaukl¢s garsas sugriaud¢jo tarsi perk"nas kosminio pasaulio
naikinimo metu. Nuo kriaukl¢s gars¤ demonas Mura pabudo ir i§niro
pa¨i"r¢ti, kas ten dedasi. Jis tur¢jo penkias galvas ir jau ilg! laik!
t"nojo po vandeniu. Mura §vyt¢jo tarsi saul¢ kosmoso naikinimo metu
ir buvo kar§to kaip ugnis b"do. Akinanti §viesa, sklindanti i§ jo k"no,
vert¢ prisimerkti. I§nir¡s jis pirmiausia sugrieb¢ savo tri§ak£ ir puol¢
Auk§#iausi!j£ Dievo Asmen£, tarsi did¨iul¢ gyvat¢ Garuˆ!. Jis buvo taip
£nir§¡s, kad, atrod¢, praris visus tris pasaulius. Demonas £suko savo tri§a-
k£ ir paleido j£ £ Garuˆ!, ant savo nugaros ne§us£ K‚‰†!. Penkios demono
galvos riaumojo tarsi li"tai. Demono riaumojimas nusirito per dang¤ ir
¨em¡ ir pasklido po kosmin¡ erdv¡ visomis de§im#ia kryp#i¤. Nuo jo balso
dreb¢jo visa visata.

Vie§pats K‚‰†a pamat¢ demono Muros tri§ak£, skriejant£ tiesiai £ Jo
ne§¢j! Garuˆ!. ¸aibi§ku judesiu Jis i§trauk¢ dvi str¢les ir paleido jas £
tri§ak£, kuris i§silakst¢ £ §ipulius. Tuo pa#iu metu daugyb¢ K‚‰†os str¢-
li¤ perv¢r¢ demono Muros nasrus. Pajut¡s Auk§#iausiojo Dievo Asmens
prana§um!, demonas Mura £siuto ir puol¢ Vie§pat£ v¢zdu. Ta#iau dar
nesp¢jo jo v¢zdas paliesti Vie§paties K‚‰†os, kai Vie§pats Savuoju v¢zdu
sutrupino demono Muros v¢zd! £ gabalus. Netek¡s ginklo, demonas nutar¢
kautis su K‚‰†a plikomis rankomis, kurios gars¢jo nepaprasta j¢ga. Ta#iau
K‚‰†a su Sudar&ana-cakra mikliai nukirto visas penkias jo galvas, ir begal-
vis demonas krito £ vanden£, tarsi kalno vir§"n¢ virst¤ £ j"r!, nutrenkta
Indros ¨aibo.

Demonas Mura tur¢jo septynis s"nus Ä Tƒmr!, Antarik‰!, $rava†!, Vib-
hƒvasu, Vasu, Nabhasvƒnu ir Aru†!. ¸uvus t¢vui, i§did"s ir £nir§¡ demono
s"n"s u¨sideg¢ tro§kimu atker§yti K‚‰†ai ir panoro kautis su Juo. Jie
apsiginklavo iki dant¤, o m"§iui vadovauti paskyr¢ demon!, vardu PŒ‡ha.
Bhaumƒsuros £sakymu visi jie puol¢ K‚‰†!.

Stoj¡ prie§ Vie§pat£ K‚‰†!, jie ¢m¢ mojuoti kardais, v¢zdais, svaid¢ ietis,
str¢les, tri§akius bei kitus ginklus. Ta#iau jie ne¨inojo, kad Auk§#iausiojo
Dievo Asmens j¢ga begalin¢ ir kad Jis nenugalimas. K‚‰†os str¢l¢s
suskald¢ Bhaumƒsuros tarn¤ ginklus £ ma¨us tarsi gr"delis §ipulius. Paskui
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K‚‰†a paleido £ darb! Savo ginklus, ir Bhaumƒsuros karo vadas PŒ‡ha bei
visi jo kariai sutrupintais §arvais ir nukapotomis galvomis, kojomis bei
rankomis krito negyvi ir i§keliavo pas mirties diev! Yamarƒj!.

Bhaumƒsura dar ¨inomas Narakƒsuros vardu, nes jis buvo £sik"nijusios
¸em¢s s"nus. Pamat¡s, kad nuo Dievo Asmens ginklo m"§io lauke krito
visi kariai bei karved¨iai, jis £t"¨o ant Vie§paties. Demonas i§¢jo i§ miesto
ir i§sived¢ daugyb¡ drambli¤, kurie gim¢ ir i§augo ant j"ros kranto. Visi jie
buvo smarkiai apsvaig¡. I§¢j¡ jie pamat¢ nuostabaus gro¨io regin£ Ä Vie§-
pat£ K‚‰†! ir Jo ¨mon! auk§tai danguje, tarsi tams¤ debes£ su ¨aib¤ i§lyd-
¨iais ir netoliese jo saul¡. Tada demonas Bhaumƒsura grieb¢si $ataghnŒ
ginklo, kuris vienu kir#iu gal¢jo u¨mu§ti §imtus kari¤. Tuo pa#iu metu
savo ginklus £ Auk§#iausi!j£ Dievo Asmen£ svied¢ ir visi Bhaumƒsuros
tarnai. Bet Vie§pats K‚‰†a Savo plunksnuotomis str¢l¢mis atmu§¢ visus j¤
sm"gius. Kai Bhaumƒsuros kariai bei karved¨iai krito nukapotomis ran-
komis, kojomis bei galvomis, o j¤ arkliai bei drambliai buvo negyvi, m"§is
baig¢si. Vie§paties str¢l¢s sutrupino £ §ipulius visus Bhaumƒsuros ginklus.

Kol Vie§pats, s¢d¢damas ant Garuˆos nugaros, kov¢si, Garuˆa pad¢jo
Jam, sparnais tal¨ydamas arklius bei dramblius, o j¤ galvas kapodamas
nagais bei a§triu snapu. Nuo skaud¨i¤ Garuˆos kir#i¤ drambliai i§silakst¢
i§ m"§io lauko. Pagaliau m"§io lauke liko tik Bhaumƒsura, ir jis pats stojo
£ kov! su K‚‰†a. Jis mat¢, kaip K‚‰†os pauk§tis Garuˆa i§bla§k¢ jo karius
bei dramblius, tod¢l £nir§¡s i§ vis¤ j¢g¤ trenk¢ Garuˆai. Jo sm"gis buvo
stipresnis u¨ ¨aibo kirt£. Ta#iau, laim¢, Garuˆa nebuvo paprastas pauk§-
tis, ir Bhaumƒsuros sm"gis jam tebuvo toks §velnus, kaip kad drambliui
g¢li¤ girliandos prisilietimas.

Bhaumƒsurai tapo ai§ku, kad jis ne£veiks K‚‰†os jokiomis gudryb¢mis
ir kad visos pastangos nukauti K‚‰†! pasmerktos. Tada jis paband¢ pas-
kutin£ syk£ ir grieb¢ tri§ak£, ketindamas juo smogti. Bet nesp¢jo Bhaumƒ-
sura u¨simoti, kai jo galv! nukirto a§trioji Sudar&ana-cakra, kuri! mikliai
svied¢ K‚‰†a. ·almu bei auskarais papuo§ta demono galva nuried¢jo ant
¨em¢s, ir, Vie§pa#iui K‚‰†ai u¨mu§us Bhaumƒsur!, visi demono giminai-
#iai ¢m¢ §aukti i§ nevilties, o §ventieji prad¢jo §lovinti Vie§paties nars! bei
darbus. ·ia proga dangaus planet¤ gyventojai apib¢r¢ Vie§pat£ g¢l¢mis.

Prie§ Vie§pat£ K‚‰†! apsirei§k¢ £sik"nijusi ¸em¢ ir pasveikino J£, dova-
nodama vaijayantŒ brangakmeni¤ girliand!. Ji sugr!¨ino Jam ¨¢rin#ius
Aditi auskarus, aptaisytus auksu bei brangakmeniais, ir atidav¢ Varu†os
sosto sk¢t£ bei dovanojo Jam vien! verting! brangakmen£. Paskui £sik"ni-
jusi ¸em¢ prad¢jo melstis K‚‰†ai, Auk§#iausiajai Asmenybei ir pasaulio
valdovui, kur£ nuolatos garbina didieji pusdieviai. Ji parpuol¢ ant ¨em¢s
ir atsidavimo ekstaz¢s pagauta prakalbo:

ÀA§ pagarbiai lenkiuosi Vie§pa#iui, kuris visad laiko keturis simbolius:
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kriaukl¡, disk!, lotoso ¨ied! bei v¢zd!, tam, kuris yra vis¤ pusdievi¤ Vie§-
pats. Priimki mano nuolanki! pagarb!. Brangus Vie§patie, Tu Ä Super-
siela, ir, nor¢damas patenkinti Savo bhakt¤ tro§kimus, Tu nu¨engi £ ¨em¡
£vairiomis transcendentin¢mis inkarnacijomis Ä toks, kok£ Tave nori matyti
bhaktai. Pagarbiai Tau lenkiuosi.

Brangusis Vie§patie, i§ Tavo bambos i§auga lotoso ¨iedas, ir Tu visada
pasipuo§¡s lotoso ¨ied¤ girlianda. Tavo pailgos akys pana§ios £ lotoso ¨ied-
lapius, tod¢l jos visad d¨iugina ak£. Tavo lotoso p¢dos tokios mink§tos ir
§velnios, kad jas be paliovos garbina tyri bhaktai ir jos teikia nusiraminim!
j¤ §irdims, kurios pana§ios £ lotos!. Tod¢l a§ dar kart! lenkiuosi Tau.

Tavyje gl"di visas religinis tik¢jimas, §lov¢, turtai, ¨inios ir atsi¨a-
d¢jimas, Tu Ä penki¤ vertybi¤ §altinis. Nors Tu visk! persmelki, vis d¢lto
apsirei§kei kaip Vasudevos s"nus. Tod¢l pagarbiai Tau lenkiuosi. Tu Ä-
pirmapradis Auk§#iausiasis Dievo Asmuo ir galutin¢ prie¨as#i¤ prie-
¨astis. Tavo ·viesyb¢ yra vienintelis ¨inojimo §altinis, ir a§ su pagarba
lenkiuosi Tau. Tu Pats negimsti, ir vis d¢lto Tu Ä viso kosminio pasau-
lio t¢vas. Tu Ä vis¤ gali¤ versm¢ bei prieglobstis. Tu aprei§ki §£ pasau-
l£, Tu Ä kosminio pasaulio prie¨astis bei pasekm¢. Tod¢l v¢l su pagarba
lenkiuosi Tau.

Brangus Vie§patie, nuo Tav¡s yra priklausomi trys dievai Ä Brahmƒ,
Vi‰†u ir $iva. I§kilus b"tinybei kurti kosmin£ pasaul£, Tu sukuri Sav!j£ aist-
ros £vaizd£ Ä Brahm!, o nor¢damas kosmin£ pasaul£ palaikyti, Tu i§sisk-
leidi £ Vie§pat£ Vi‰†u Ä visos doryb¢s §altin£. Ir gal¤ gale, nor¢damas
kosmin£ pasaul£ sunaikinti, Tu pasirodai kaip Vie§pats $iva, nei§many-
mo gu†os valdovas, ir sunaikini k"rinij!. Nors Tu kuri tris materialiosios
gamtos gu†as, Tu visad transcendenti§kas. Tav¡s jos neapraizgo kaip kad
paprastas gyv!sias b"tybes.

I§ tikr¤j¤, Vie§patie, Tu esi materialioji gamta, Tu Ä ir visatos t¢vas,
ir am¨inasis laikas, sujung¡s gamt! bei material¤j£ k"r¢j!. Ir vis d¢lto
Tu visad transcendenti§kas §i¤ materiali¤ veiksm¤ at¨vilgiu. Brangusis
Vie§patie, o Auk§#iausioji Dievo Asmenybe, a§ ¨inau, kad ¨em¢, vanduo,
ugnis, oras, dangus, penki jutim¤ objektai, protas, jutimai ir j¤ dievyb¢s,
savimon¢ bei materialiosios galios visuma Ä visi gyvi ir negyvi §io rei§ki-
ni¤ pasaulio daiktai kyla i§ Tav¡s. Kadangi viskas kyla i§ Tav¡s, nieko n¢ra
atskira nuo Tav¡s. Ir vis d¢lto Tu spindi Savo transcendentin¢je didyb¢je,
tod¢l nieko, kas materialu, negalima tapatinti su Tavo Asmenybe. Viskas
ir tapatu Tau, ir sykiu skirtinga. Filosofai, kurie bando visk! nuo Tav¡s
atskirti, be abejo, klysta.

Brangus Vie§patie, tebus Tau ¨inoma, kad §is berniukas, vardu Bhaga-
datta, Ä mano s"naus Bhaumƒsuros vaikas. Mirus t¢vui, jis pakliuvo £ labai
sunki! pad¢t£ ir dabar nuo i§g!s#io visi§kai pasimet¡s. Tod¢l a§ atved¨iau
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j£, kad jis nusilenkt¤ Tavo lotoso p¢doms. Pra§au Tavo ·viesyb¢s tapti jo
glob¢ju ir suteikti jam Savo lotoso p¢d¤ palaiminim!. A§ atved¨iau j£ pas
Tave, kad jo nebesl¢gt¤ t¢vo padaryt¤ nuod¢mi¤ na§ta.%

I§klaus¡s motinos ¸em¢s maldas, Vie§pats K‚‰†a patikino j!, kad jokie
pavojai daugiau nebegr¢s, o Bhagadatt! padr!sino: ÀNebijok.% Taip tar¡s,
Vie§pats £¢jo £ skendin#ius prabangoje Bhaumƒsuros r"mus. Ten Jo lauk¢
§e§iolika t"kstan#i¤ ir §imtas Bhaumƒsuros pagrobt¤ ir #ia £kalint¤ jaun¤
karalai#i¤. I§vydusios Auk§#iausi!j£ Dievo Asmen£, K‚‰†!, ¨engiant£ £
r"mus, karalait¢s buvo paker¢tos Jo gro¨io ir ¢m¢ melsti neprie¨astin¢s
Jo malon¢s. Mintyse jos tvirtai nutar¢ tapti Vie§paties K‚‰†os ¨monomis,
ir kiekviena maldavo Apvaizdos, kad K‚‰†a tapt¤ jos vyru. Jos nuo§ird-
¨iai, rimtai paaukojo savo §irdis K‚‰†os lotoso p¢doms ir tuo i§rei§k¢ savo
tyr! atsidavim!. K‚‰†a, Supersiela vis¤ §irdyse, suprato tyr! j¤ tro§kim!
ir sutiko jas vesti. Jis £sak¢ paruo§ti joms tinkamus r"bus bei papuo§alus
ir nugabenti jas palankinais £ Dvƒrakos miest!. I§ r"m¤ K‚‰†a i§sine§¢
did¨iulius turtus Ä ve¨imus, arklius, brangakmenius bei kitus lobius. Jis
i§sivar¢ ir penkiasde§imt balt¤ drambli¤, kurie tur¢jo po keturias iltis, ir
visi jie buvo pasi¤sti £ Dvƒrak!.

Po to Vie§pats K‚‰†a ir Satyabhƒmƒ nuvyko £ AmarƒvatŒ, dangaus kara-
lyst¢s sostin¡, ir £¨eng¢ £ r"mus, kur juos pasveikino r"m¤ §eimininkai
valdovas Indra bei jo ¨mona $acŒdevŒ. Indrai K‚‰†a atidav¢ Aditi auskarus.

Gr£¨tant i§ Indros sostin¢s, Satyabhƒmƒ prisimin¢, kad K‚‰†a ¨ad¢jo
jai padovanoti ¨ied¤ nus¢t! pƒrijƒtos medel£. Pasinaudodama tuo, kad
atvyko £ dangaus karalyst¡, ji i§sirov¢ pƒrijƒtos medel£ ir pasid¢jo ant Garu-
ˆos nugaros. Kart! Nƒrada vien! pƒrijƒtos ¨ied! padovanojo vyresniajai
K‚‰†os ¨monai $rŒ Rukmi†ŒdevŒ, ir d¢l to Satyabhƒmƒ pasijuto sumenkin-
ta ir ¢m¢ labai grau¨tis. Ji panoro, kad K‚‰†a ir jai dovanot¤ tok£ ¨ied!.
K‚‰†a suprato Savo ¨mon¤ nor! pirmauti, b"ding! moteri§kai prigim#iai,
ir nusi§ypsoj¡s paklaus¢ Satyabhƒmos: ÀKod¢l tu pra§ai tik vieno ¨iedo?
A§ padovanosiu tau vis! pƒrijƒtos medel£.%

I§ tikr¤j¤ K‚‰†a pasi¢m¢ Savo ¨mon! Satyabhƒm! b"tent tam, kad ji
pati i§siraut¤ pƒrijƒt!. Ta#iau dangaus planetos gyventojai, o ir pats Indra,
d¢l to labai suirzo. Be j¤ leidimo Satyabhƒmƒ i§rov¢ pƒrijƒtos medel£, kurio
niekur ¨em¢je nepamatysi. Indra bei kiti pusdieviai nesutiko, kad K‚‰†a
bei Satyabhƒmƒ pasiimt¤ med£, ta#iau K‚‰†a, nor¢damas suteikti malo-
num! mylimai Savo ¨monai Satyabhƒmai, buvo ry¨tingas ir nepalenkia-
mas. Tarp K‚‰†os ir pusdievi¤ u¨vir¢ m"§is. Kaip visada, laim¢jo K‚‰†a
ir triumfuodamas nusine§¢ pƒrijƒtos medel£, kur£ i§sirinko Jo ¨mona, £
¨em¡ Ä Dvƒrakos miest!. V¢liau medelis buvo pasodintas Satyabhƒmos
r"m¤ sode. Stebuklingasis medis be galo puo§¢ Satyabhƒmos sod!. Nusi-
leid¡s £ ¨em¡, pƒrijƒtos medelis su savimi atsine§¢ nuostab¤ kvap!, o vilio-
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jamos pƒrijƒtos kvapo bei sald¨i¤ syv¤, £ ¨em¡ atskrido ir dangi§kosios
gulb¢s.

$ukadevai Gosvƒmiui bei kitiems didiesiems i§min#iams nepatiko, kaip
karalius Indra elg¢si su K‚‰†a. Kai Savo neprie¨astine malone K‚‰†a
atvyko £ dangaus karalyst¡ AmarƒvatŒ atiduoti Indrai jo motinos auskar¤,
kuriuos kitados pagrob¢ Bhaumƒsura, Indra su d¨iaugsmu juos pasi¢-
m¢. Ta#iau kai K‚‰†a i§ dangaus karalyst¢s i§sine§¢ ¨ydint£ medel£, Indra
§oko su Juo kautis. ·tai koks savanaudis buvo Indra. Nulenk¡s galv!
prie K‚‰†os lotoso p¢d¤, jis kalb¢jo Jam maldas, ta#iau vos tik gavo,
ko nor¢jo, i§kart pasikeit¢. ·itaip elgiasi materialistai. Juos domina tik
asmenin¢ nauda, tod¢l jie visiems rodo pagarb!, ta#iau kai asmeninio
suinteresuotumo nebelieka, baigiasi ir draugyst¢. Toks savanaudi§kumas
b"dingas ne tik §ios planetos turtingiesiems, bet ir Indrai bei kitiems
pusdieviams. Turtai daro ¨mog¤ savanaud£. Savanaudi§ki ¨mon¢s nelin-
k¡ kreiptis £ K‚‰†os s!mon¡, tod¢l didieji bhaktai, pavyzd¨iui, $ukadeva
Gosvƒmis, juos smerkia. Kitaip sakant, dideli pasaulieti§ki turtai trukdo
ugdyti K‚‰†os s!mon¡.

Nugal¢j¡s Indr!, K‚‰†a reng¢si vestuv¢ms su §e§iolika t"kstan#i¤ ir
§imtu karalai#i¤, kurias i§laisvino i§ Bhaumƒsuros r"m¤. I§siskleid¡s £
§e§iolika t"kstan#i¤ ir §imt! pavidal¤, Jis apsived¢ su jomis skirtinguo-
se r"muose vien! ir t! pa#i! palanki! akimirk!. ·itaip K‚‰†a patvirtino
ties!, kad Jis ir niekas daugiau yra Auk§#iausiasis Dievo Asmuo. K‚‰†a Ä
Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, ir Jam n¢ra nieko ne£manomo. Jis Ä visaga-
lis, visur esantis ir nemarus, tod¢l §is nuotykis n¢ra jau toks nepaprastas.
·e§iolikos t"kstan#i¤ ir §imto K‚‰†os karalieni¤ r"mus supo nuostab"s
sodai, r"muose buvo baldai ir daug kit¤ turt¤, kuri¤ ne£manoma atrasti
¨em¢je. ·ioje À$rŒmad-Bhƒgavatam% istorijoje n¢ra jokio perd¢jimo. Visos
K‚‰†os karalien¢s buvo s¢km¢s deiv¢s Lak‰mŒjŒ ekspansijos, ir K‚‰†a
gyveno su jomis skirtinguose r"muose, tarsi paprastas vyras gyvent¤ su
savo ¨mona.

Mes turime visad atminti, kad Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, K‚‰†a, vai-
dino ¨mogaus vaidmen£, nors Jis ir parod¢ nepaprastus Savo sugeb¢jimus,
vienu metu vesdamas daugiau kaip §e§iolika t"kstan#i¤ mergeli¤ daugiau
kaip §e§iolikoje t"kstan#i¤ r"m¤. Joms Jis buvo paprastas vyras, grie¨tai
besilaikantis vedybinio gyvenimo taisykli¤, galiojan#i¤ paprastose ¨moni¤
§eimose. Tod¢l Auk§#iausiasis Brahmanas, Dievo Asmenyb¢, itin sunkiai
suvokiamas. Netgi tokie pusdieviai, kaip Brahmƒ, nepaj¢gia suvokti trans-
cendentini¤ Vie§paties ¨aidim¤. K‚‰†os ¨monos buvo labai laimingos, nes
i§tek¢jo u¨ Auk§#iausiojo Dievo Asmens, u¨ to, kuris yra nesuvokiamas
netgi tokiems pusdieviams, kaip Brahmƒ.

K‚‰†a su karalien¢mis d¨iaug¢si santuokiniu gyvenimu. Jie §ypsojosi
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vienas kitam, §neku#iavosi, juokavo, glamon¢josi, ir j¤ §eimynin¢ meil¢ vis
stipr¢jo. K‚‰†a ir karalien¢s patyr¢ §eimyniniame gyvenime transcenden-
tin¡ laim¡. Nors visos karalien¢s tur¢jo t"kstan#ius tarnai#i¤, jos steng¢-
si pa#ios patarnauti K‚‰†ai. Jos pasitikdavo K‚‰†!, kai Jis tik £¨engdavo £
r"mus, patogiai J£ pasodindavo, nuolankiai atne§davo Jo garbinimui skir-
tus reikmenis, Gangos vandeniu nuplaudavo Jo lotoso p¢das, paduodavo
betelio rie§utus ir masa¨uodavo kojas. Kai Jis gr£¨davo namo pavarg¡s,
jos nuvydavo Jo nuovarg£ ir r"pindavosi, kad Jis visad b"t¤ v¢duojamas,
atne§davo Jam kvapnius g¢li¤ aliejus, puo§¢ g¢li¤ girliandomis, §ukavo
plaukus, pra§ydavo Jo prigulti ir pails¢ti, pa#ios J£ prausdavo ir vai§inda-
vo £vairiausiais skan¢stais. Visk! karalien¢s dar¢ pa#ios, nelaukdamos tar-
nai#i¤ pagalbos. Kitaip sakant, K‚‰†a ir Jo karalien¢s §ioje ¨em¢je rod¢
idealaus §eimyninio gyvenimo pavyzd£.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti penkiasde§imt a§tunt!j£
ÀK‚‰†os" skyri¤, pavadint! ÀDemono Bhaumƒsuros i§vadavimas".
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PENKIASDE·IMT DEVINTAS SKYRIUS

K‚‰†os ir Rukmi†Œ pokalbis

Kart! Vie§pats K‚‰†a, Auk§"iausiasis Dievo Asmuo, suteikiantis ¨inias
visoms gyvoms esyb¢ms Ä nuo Brahmos iki ma¨ut¢s skruzd¢s, s¢d¢jo
Rukmi†Œ miegamajame, o ji drauge su savo tarnait¢mis patarnavo Vie§-
pa"iui. K‚‰†a s¢d¢jo Rukmi†Œ lovoje, o tarnait¢s v¢davo J£ cƒmaromis
(v¢duokl¢mis i§ jako uodegos mus¢ms nuvaikyti).

Vie§paties K‚‰†os, tobulo sutuoktinio, santykiai su Rukmi†Œ nuos-
tabiai atskleid¨ia Auk§"iausiojo Dievo Asmens tobulum!. Yra daugy-
b¢ filosof¤, kurie formuluoja Absoliu"ios Tiesos koncepcij!, teigian"i!,
jog Dievas negali daryti vienoki¤ ar kitoki¤ veiksm¤. Jie neigia Dievo,
Auk§"iausiosios Absoliu"ios Tiesos, apsirei§kimo ¨mogaus pavidalu gali-
myb¡. Bet jie neteis#s: papras"iausiai Dievas yra nesuvokiamas m#s¤
netobuliems jutimams. Jis Ä visagalis, visur esantis Dievo Asmuo, ir
auk§"iausi!ja Savo valia gali ne tiktai kurti, palaikyti ar sunaikinti vis!
kosmin£ pasaul£, bet ir apsireik§ti paprasto ¨mogaus pavidalu, kad £vyk-
dyt¤ Savo auk§"iausi!j! vali!. ÀBhagavad-gŒtƒ$ nurodo, kad Jis nu¨engia,
kai ¨mon¢s ima nebevykdyti nurodyt¤ pareig¤. Jis atsiduria materialia-
me pasaulyje ne kokios i§orin¢s j¢gos priverstas, o Savo vidine galia,
nor¢damas pakreipti ¨moni¤ veiksmus normalia vaga ir pa§alinti visas
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kli#tis, trukdan"ias ¨moni¤ civilizacijai ¨engti £ priek£. Pagal §i! transcen-
dentin¡ Auk§"iausiojo Dievo Asmens ¨aidim¤ tvark! Jis apsirei§k¢ Savo
am¨inuoju %rŒ K‚‰†os pavidalu Yadu gimin¢je.

Rukmi†Œ r#mai buvo £rengti nuostabiai. Nuo lub¤ kybojo daugyb¢ bal-
dakim¤, papuo§t¤ perlais siuvin¢tais n¢riniais, ir visi r#mai §vyt¢jo nuo
verting¤ brangakmeni¤. ¶ia buvo daugyb¢ g¢lyn¤, kuriuose ¨yd¢jo baela
ir cƒmeli g¢l¢s, laikomos kvapniausiomis g¢l¢mis Indijoje. ·ios g¢l¢s
kerojo i§tisais kr#mais, o j¤ i§siskleid¡ ¨iedai dar labiau pabr¢¨¢ r#m¤
gro¨£. Nepaprasto ¨ied¤ dvelksmo suvilioti, aplink medelius d#zg¢ spie-
"iai bi"i¤. Nakt£ pro langus £ r#m¤ vid¤ krito §velni m¢nesiena. R#muose
¨yd¢jo daugyb¢ dangi§k¤j¤ pƒrijƒtos med¨i¤, ir lengvas v¢jelis ne§iojo j¤
aromat!. R#ko smilkalai, ir kvapn#s d#mai sklido pro langines. Men¢je,
kurioje s¢d¢jo K‚‰†a, buvo patiesti "iu¨iniai, apdengti baltut¢liu audeklu.
·is audeklas savo mink§tumu ir baltumu buvo pana§us £ putojant£ pien!.
Malonioje r#m¤ aplinkoje patogiai £sitais¡s Vie§pats %rŒ K‚‰†a m¢gavosi
Rukmi†ŒjŒ ir jos tarnai"i¤ patarnavimu.

Rukmi†Œ savo ruo¨tu su did¨iausiu d¨iaugsmu steng¢si i§naudoti gali-
myb¡ patarnauti Auk§"iausiajam Dievo Asmeniui kaip savo vyrui. Tod¢l
ji nor¢jo visk! padaryti pati ir, pa¢musi cƒmar! i§ tarnait¢s rank¤, ¢m¢
v¢duoti Vie§pat£. Atsid#rusi Rukmi†Œ rankose, cƒmaros rankena, i§lie-
ta i§ aukso ir inkrustuota brangakmeniais, dar labiau pagra¨¢jo, nes
visus Rukmi†Œ pir§tus puo§¢ puik#s ¨iedai su brangakmeniais. Jos kojos
buvo papuo§tos deimantais ir varpeliais, kurie §velniai skimb"iojo tarp
jos sƒrio klos"i¤. Auk§ta Rukmi†Œ kr#tin¢ buvo pabarstyta ku…kuma ir
§afranu, ir rausvai paspalvinta kr#tin¢ dar labiau i§ry§kino jos gro¨£. Jos
auk§tus klubus puo§¢ brangakmeniais nusagstyta n¢rini¤ juosta, o ant
kaklo kabojo akinan"iai ¨¢rintis medalionas. Ir nors tada pagal am¨i¤ ji
gal¢jo tur¢ti suaugusi¤ s#n¤, niekas visuose trijuose pasauliuose gro¨iu
nepranoko puikaus jos k#no, nes ji tarnavo Vie§pa"iui %rŒ K‚‰†ai, kuris
buvo pats svarbiausias papuo§alas. Nuo jos garban¤, daili¤ auskar¤, besi-
§ypsan"i¤ l#p¤ ir aukso v¢rini¤, rod¢s, dvelk¢ nektaras. Nuostabusis Ruk-
mi†Œ veidas buvo ai§kus £rodymas, kad Rukmi†Œ Ä tai pati pirmaprad¢
s¢km¢s deiv¢, nepaliaujamai tarnaujanti Nƒrƒya†os lotoso p¢doms.

Tai, kas vyko tarp K‚‰†os ir Rukmi†Œ Dvƒrakoje, didieji autoritetai
vertina kaip Nƒrƒya†os ir Lak‰mŒ savitarpio santyki¤ pasirei§kim!, nes
gyvenim! Dvƒrakoje gaubia nepaprasta prabanga. Lyginant su rafinuota,
miestieti§ka Dvƒrakos aplinka, Radhos ir K‚‰†os santykiai V‚ndƒvanoje
yra paprasti ir kaimi§ki. Rukmi†Œ buvo nepaprastai kilnaus b#do, ir K‚‰†ai
tai labai patiko.

Kart!, kai Nƒrada Munis dovanojo Rukmi†Œ pƒrijƒtos ¨ied!, Satyab-
hƒmƒ, pavyd¢dama kitai savo vyro ¨monai, tuoj pareikalavo i§ Jo tokio
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pat ¨iedo. Ji nenusiramino, kol nei§gavo i§ K‚‰†os pa¨ado tur¢sianti vis!
med£. K‚‰†a i§tes¢jo Savo pa¨ad! ir atne§¢ medel£ i§ dangaus karalyst¢s
£ ¸em¢s planet!. Dabar, kai Satyabhƒmƒ gavo vis! pƒrijƒtos med£, K‚‰†a
lauk¢, kada gi savo reikalavimus Jam i§kels Rukmi†Œ. Ta"iau Rukmi†Œ n¢
¨odeliu neu¨simin¢ apie tai, kas £vyko, nes buvo rimta ir d¨iaug¢si, pap-
ras"iausiai tarnaudama K‚‰†ai. K‚‰†a nor¢jo pamatyti j! bent kiek suir-
zusi!, tod¢l svarst¢, k! "ia padarius, kad puik¤ Rukmi†Œ veid! bent kiek
u¨temdyt¤ pyktis. K‚‰†a tur¢jo daugiau nei §e§iolika t#kstan"i¤ §imt!
¨mon¤, ta"iau kiekvienai buvo §velnus vyras. Jis ty"ia pasielgdavo taip,
kad ¨mona, apimta meil¢s r#styb¢s, imt¤ Jam priekai§tauti, nes tai J£ labai
d¨iugino. Ta"iau §£syk Rukmi†Œ b#de K‚‰†a nesugeb¢jo atrasti joki¤ tr#-
kum¤. Ji pasi¨ym¢jo nepaprastais privalumais ir visada atsidavus Jam tar-
navo, tod¢l §ypsodamasis, su did¨ia meile Jis ¢m¢ kalb¢ti. Rukmi†Œ buvo
galingo karaliaus BhŒ‰makos dukra, tod¢l K‚‰†a kreip¢si £ j! ne vardu, o
pavadino karalaite. ÀBrangi karalaite, A§ negaliu tavimi atsisteb¢ti. Daug
did¨i¤ karali§kojo kraujo jauniki¤ siek¢ tavo rankos. Ir nors ne visi buvo
karaliai, visi jie vald¢ karali§kus turtus, buvo gerai i§aukl¢ti, apsi§viet¡,
gars¢jo tarp kit¤ karali¤, buvo gra¨ios tiek i§or¢s, tiek §irdies ir tur¢jo
daug kit¤ privalum¤. Jie buvo verti tavo rankos, o ir tavo t¢vas su broliu
neprie§taravo jungtuv¢ms. Ma¨a to, jie garb¢s ¨od¨iu pa¨ad¢jo tave %i&u-
pƒlai Ä t¢vai juk laimino tav!sias jungtuves. %i&upƒla buvo didis karalius,
jis deg¢ tokia aistra ir taip beproti§kai ¨av¢josi tavo gro¨iu, kad vis!
gyvenim! b#t¤ buv¡s i§tikimas tavo tarnas, jeigu b#tum u¨ jo i§tek¢jusi.

Lyginant su %i&upƒla ir prisiminus visus jo privalumus, A§ esu nieko
vertas. Gal ir pati kada tai suprasi. Mane stebina, kad atsisakei jungtu-
vi¤ su %i&upƒla, kuris visais po¨i#riais buvo prana§esnis u¨ Mane, ir suti-
kai savo rank! atiduoti Man. Man rodos, A§ nesu tav¡s vertas vyras, nes
tu tokia gra¨i, i§mintinga, rimta ir prakilni. Ar galiu tav¡s paklausti, kas
privert¢ pasirinkti Mane? Dabar A§, ¨inoma, galiu vadinti tave puiki!ja
Savo ¨mona, ta"iau vis d¢lto nor¢"iau pasakyti ties! apie Save. A§ esu
nevertas vis¤ t¤ karalai"i¤, ketinusi¤ tave vesti.

Pirmiausia, turiu tau prisipa¨inti, kad A§ taip bijau Jarƒsandhos, jog
nei§dr£sau gyventi sausumoje ir pasista"iau r#mus j#roje. A§ visi§kai nesi-
ruo§iu §i! paslapt£ atskleisti kitiems, ta"iau tu turi ¨inoti, kad A§ nesu
narsuolis, A§ Ä bailys ir bijausi kit¤ karali¤. Net ir dabar A§ nesijau"iu
saugus, nes visi didieji ¨em¢s karaliai prie§i§ki Man. A§ Pats nuteikiau
juos taip, nes ne kart! su jais kovojau. Kitas Mano tr#kumas tas, kad u¨¢-
miau Dvƒrakos sost!, netur¢damas £ j£ joki¤ teisi¤. Nu¨ud¡s Ka„s!, Savo
d¢d¡ i§ motinos pus¢s, A§ gavau karalyst¡, ta"iau ji atiteko Mano sene-
liui, taigi i§ tikr¤j¤ A§ karalyst¢s neturiu. Be to, neturiu jokio gyvenimo
tikslo. ¸mon¢s nelabai Mane supranta. Koks galutinis Mano gyvenimo
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tikslas? Jie puikiausiai ¨ino, kad buvau V‚ndƒvanos piemenukas. ¸mon¢s
tik¢josi, kad paseksiu Savo £t¢vio Nandos Mahƒrƒjos pavyzd¨iu, b#siu
i§tikimas %rŒmatŒ Rƒdhƒrƒ†Œ ir visoms jos draug¢ms V‚ndƒvanos kaime.
Ta"iau nelauktai jas palikau. Nor¢jau tapti ¨ymiu karalai"iu. Ta"iau A§
nei laim¢jau karalyst¡, nei tapau valdovu. ¸mon¢s ne¨ino, koks galuti-
nis Mano gyvenimo tikslas. Jiems neai§ku, ar A§ piemenukas, ar karalai-
tis, ar Nandos Mahƒrƒjos, ar Vasudevos s#nus. Kadangi A§ ne¨inau, ko
siekiu gyvenime, ¨mon¢s gali vadinti Mane valkata. Stebiuosi, kad vyru
tu pasirinkai tok£ valkat!.

A§ negaliu pasigirti net grak§"iomis manieromis. Vyrui tur¢t¤ u¨tekti
vienos ¨monos, bet kaip pati ¨inai, A§ ved¨iau daug kart¤ ir turiu dau-
giau negu §e§iolika t#kstan"i¤ ¨mon¤. Negaliu visoms joms b#ti geras
vyras. Elgiuosi su jomis nekaip ir ¨inau, kad puikiai t! supranti. Da¨nai
per Mane joms tenka i§k¡sti £vairi¤ nemalonum¤. A§ augau kaime, tod¢l
dorai ne¨inau, kaip elgtis gyvenant mieste. A§ ne¨inau, kaip £tikti ¨monai
meiliais ¨od¨iais ar poelgiais. Kiekviena moteris, kuri atiduoda Man savo
gyvenim! ar susi¨avi Manimi, vis! likus£ gyvenim! lieja a§aras. V‚ndƒva-
noje daug gopi¤ buvo susi¨av¢jusios Manimi, o A§ jas palikau, ir dabar
i§tisas dienas jos rauda, kamuojamos i§siskyrimo jausmo. Akr#ra ir Udd-
hava Man pasakojo, kad nuo tada, kai i§vykau i§ V‚ndƒvanos, visi Mano
bi"iuliai piemenukai, gop¢s, Rƒdhƒrƒ†Œ ir Mano £t¢vis Nanda Mahƒrƒja
be paliovos verkia, prisimindami Mane. A§ palikau V‚ndƒvan! visiems
laikams ir dabar leid¨iu Savo dienas Dvƒrakoje su karalien¢mis, ta"iau ir
joms nesu geras. Taigi pati supranti, kad Mano b#das nepastovus. A§ nesu
patikimas vyras. Viena, k! A§ tikrai galiu suteikti Ä tai sielvarto kupin!
gyvenim!.

Brangioji, nuostabioji karalaite, gal ¨inai ir tai, jog neturiu n¢ skatiko.
Koks plikas gimiau, toks ir buvau perne§tas £ Nandos Mahƒrƒjos namus.
A§ augau tarp piemen¤, ir nors Mano £t¢viui priklaus¢ t#kstan"iai karvi¤,
n¢ viena nebuvo Mano. A§ tik r#pinausi jomis ir jas pri¨i#r¢jau, bet jos
Man nepriklaus¢. Ir "ia Man niekas nepriklauso Ä visada buvau be skati-
ko. Bet d¢l skurdo neverta sielvartauti. A§ ir anks"iau ni"nieko netur¢jau,
tad kod¢l tur¢"iau grau¨tis, kad nieko neturiu dabar? Atkreipk d¢mes£,
kad ir Mano bhaktai neturtingi Ä jie neturi joki¤ ¨emi§k¤ g¢rybi¤. Labai
turtingiems ¨mon¢ms, kurie valdo pasaulio turtus, ner#pi atsidavimo tar-
nyst¢ Man, arba K‚‰†os s!mon¢. O ¨mogus, lik¡s be gra§io ir ver"iamas
aplinkybi¤, gali susidom¢ti Manimi, jei gauna toki! prog!. ¸mon¢s, kurie
did¨iuojasi savo turtu, net ir gav¡ galimyb¡ bendrauti su Mano bhak-
tais ja nepasinaudoja ir nesistengia suvokti Man¡s. Kitaip sakant, vargin-
gesnis ¨mogus gali susidom¢ti Manimi, bet turtingam A§ visai n¢ motais.
Tod¢l Man rodos, kad pasirinkusi Mane tu pasielgei nelabai i§mintingai.
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I§ pa¨i#ros, esi labai protinga, nes tave aukl¢jo garbingas t¢vas ir brolis,
ta"iau, pasirinkusi tok£ gyvenimo palydov!, padarei did¨iul¡ klaid!.

Bet ir tai ne b¢da Ä geriau v¢liau negu niekada. A§ duodu tau laisv¡
i§sirinkti sav¡s vert! jaunikait£, kuris tikrai prilygs tau turtu, §eimos tradi-
cijomis, gro¨iu, i§silavinimu Ä visu kuo. O savo klaidas reikia pamir§ti. Dar
nev¢lu pakreipti savo gyvenim! teisinga vaga. Paprastai ¨mogus nesusiri-
§a vedyb¤ saitais su tuo, kurio pad¢tis auk§tesn¢ ar ¨emesn¢. O brangioji
karaliaus Vidarbhos dukra, Man regis, tu ne visk! kaip reikiant pasv¢rei,
nutarusi tek¢ti u¨ Man¡s, ir padarei klaiding! pasirinkim!. Tave apgavo
§nekos apie kiln¤ Mano b#d!, nors i§ ties¤ A§ esu papras"iausias elgeta.
Tu pasirinkai Mane savo vyru, nepa¨indama Man¡s, ne¨inodama, ko A§
vertas, o tik pasikliaudama pasakojimais apie Mane. Tod¢l A§ patariu
tau i§taisyti savo klaid! Ä i§sirink vien! i§ karalai"i¤ k‰atriy¤ gyvenimo
palydovu ir pamir§k apie Mane.$

Kai K‚‰†a si#l¢ Rukmi†Œ su Juo i§siskirti, Rukmi†Œ jau tur¢jo suaugu-
si¤ s#n¤. Tod¢l K‚‰†os pasi#lymas buvo netik¢tas, nes pagal Ved¤ kult#-
ros normas apie vyro ir ¨monos skyrybas negal¢jo b#ti n¢ kalbos. Be to,
Rukmi†Œ negal¢jo pasirinkti naujo vyro, nes buvo nebejauna Ä nema¨a jos
s#n¤ buvo jau ved¡. Visi K‚‰†os pasi#lymai jai atrod¢ beproti§ki, j! stebi-
no, kad K‚‰†a §itaip kalb¢jo. Ji buvo naivi ir paprasta, ir mintis, kad teks
i§siskirti su K‚‰†a, vis labiau j! g!sdino.

K‚‰†a t¡s¢: ÀGal¤ gale tau reikia ruo§tis kitam gyvenimui. Tod¢l patar-
"iau pasirinkti vyr!, kuris pad¢s tau ir §£, ir kit! gyvenim!, nes A§ nesuge-
bu to padaryti. Miela gra¨uole karalaite, juk tu ¨inai, kad visi karali§kojo
luomo atstovai, £skaitant %i&upƒl!, %ƒlv!, Jarƒsandh!, Dantavakr! bei tavo
vyresn£j£ brol£ Rukm£, Ä Mano prie§ai. A§ jiems ne prie §irdies, ir sielos
gilumoje jie neken"ia Man¡s. Visi §ie karalai"iai labai did¨iavosi savo
¨emi§kais turtais ir nesiskait¢ su niekuo, k! sutikdavo. Nor¢damas juos
pamokyti, A§ sutikau tave pagrobti, nes pati to geidei. ¸od¨iu, A§ tav¡s
nemyliu, nors tu Mane myl¢jai dar prie§ jungtuves.

A§ jau sakiau, kad Man ne£domus §eimos gyvenimas arba vyro bei
¨monos meil¢. A§ ne tokio b#do, kad Man r#p¢t¤ §eima, ¨mona, vaikai,
namai bei turtas. Mano bhaktai niekada nevertino §i¤ ¨emi§k¤ vertybi¤,
toks esu ir A§. I§ ties¤ Mane tedomina sav¡s pa¨inimas Ä tai jis teikia
Man d¨iaugsm!, o ne §eimos gyvenimas.$ Po §i¤ ¨od¨i¤ K‚‰†a #mai
nutilo.

Didis autoritetas %ukadeva Gosvƒmis pa¨ymi, kad K‚‰†a beveik vis!
Savo laik! praleisdavo su Rukmi†Œ, ir ji ¢m¢ kiek did¨iuotis jai tekusia
laime Ä vis! laik! b#ti su K‚‰†a. Ta"iau K‚‰†ai nepatinka, kai Jo bhaktai
ima did¨iuotis. Kai tik bhaktas ima puikuotis, K‚‰†a sugalvoja koki! nors
gudryb¡, kad suma¨inti jo puikyb¡. ·tai kod¢l K‚‰†a pasak¢ Rukmi†Œ tiek
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nemaloni¤ dalyk¤. Jai tapo ai§ku, kad nors ji ir did¨iavosi savo pad¢tim,
kiekvien! akimirk! gal¢jo likti be K‚‰†os.

Rukmi†Œ suvok¢, kad jos vyras n¢ra paprastas ¨mogus. Jis Ä Auk§-
"iausiasis Dievo Asmuo, trij¤ pasauli¤ valdovas. Sprend¨iant i§ Jo kalb¤,
jie gal¢jo i§siskirti, ir Rukmi†Œ i§sigando, nes anks"iau toki¤ a§tri¤ ¨od¨i¤
i§ K‚‰†os nebuvo gird¢jusi. Mintis apie galim! i§siskyrim! j! priblo§k¢, ir
jos §irdis ¢m¢ smarkiai plakti. Nieko neatsakiusi K‚‰†ai, ji pravirko baisaus
nerimo apimta, tarsi sk¡st¤ sielvarto vandenyne. Tylomis ji brai¨¢ koj¤
pir§tais grindis, ir nuo jos pad¤ ant grind¤ atsispind¢jo raudoni at§vaitai.
Rausvos a§aros, susimai§iusios su juodais blakstien¤ da¨ais, ritosi jai i§
aki¤, nuplaudamos nuo kr#tin¢s ku…kum! bei §afran!. Dusdama i§ siel-
varto, nesugeb¢dama i§tarti n¢ ¨odelio, ji stov¢jo nuleista galva, tiesi it
¨vak¢. A§trus sielvartas ir baim¢ at¢m¢ vis! sugeb¢jim! blaiviai m!sty-
ti, jos k#nas #mai neteko tiek svorio, kad apyrank¢s ant rie§¤ tapo jai
per didel¢s. Jai i§ rank¤ i§krito cƒmara, kuria ji v¢davo K‚‰†!, galvoje
¢m¢ pintis mintys, ir ji prarado s!mon¡. Jos gra¨i §ukuosena i§sidraik¢, ir
Rukmi†Œ krito ant ¨em¢s tarsi viesulo i§rautas banano medis.

Vie§pats K‚‰†a i§kart suprato, kad Jo ¨od¨iai Rukmi†Œ nepasirod¢
pok§tas. Rukmi†Œ pri¢m¢ juos labai rimtai, ir, apimta baisaus sielvar-
to, kad reik¢s i§siskirti su K‚‰†a, ji prarado s!mon¡. Vie§pats %rŒ K‚‰†a
i§ prigimties labai §velnus Savo bhaktams, tad kai Jis pamat¢, £ koki!
b#sen! pakliuvo Rukmi†Œ, Jo §irdis suvirp¢jo ir Jam labai pagailo Ruk-
mi†Œ. K‚‰†os ir Rukmi†Œ santykiai buvo kaip Lak‰mŒ ir Nƒrƒya†os, tod¢l
Jis pasirod¢ jai Nƒrƒya†os pavidalu su keturiomis rankomis. Jis pakilo nuo
lovos, pa¢m¢ j! u¨ rank¤ ir v¢siais Savo delnais §velniai nubrauk¢ nuo jos
veido i§sidraikiusius plaukus. Vie§pats K‚‰†a nu§luost¢ Savo ranka dr¢g-
nas Rukmi†Œ kr#tis ir, suprat¡s, kaip kar§tai Rukmi†Œ J£ myli, priglaud¢ j!
prie Sav¡s.

Auk§"iausiasis Asmuo labai gerai ¨ino, kaip kuo ai§kiau pasakyti Savo
mintis, tad Jis pasisteng¢ atsiimti visus anks"iau i§tartus ¨od¨ius. Jis Ä
vienintelis vis¤ bhakt¤ prieglobstis, tod¢l gerai i§mano, kaip nuraminti
Savo tyrus bhaktus. K‚‰†a pamat¢, kad Rukmi†Œ nesuprato Jo juok¤, ir
nor¢damas j! nuraminti pra§neko:

ÀMieloji karaliaus Vidarbhos dukra, brangioji Rukmi†Œ, pra§au teisin-
gai Mane suprasti. B#k Man meilesn¢. ¸inau, kad jauti Man nuo§ird¤ ir
tikr! prierai§um!. Tu Ä am¨ina Mano palydov¢. ¸od¨iai, kurie tave taip
sukr¢t¢, Ä netiesa. Tenor¢jau tave kiek paerzinti ir maniau, kad £ Mano
pok§t! atsakysi tuo pa"iu. Deja, tu nesupratai juok¤. A§ labai gailiuosi,
kad taip £vyko. Po toki¤ ¨od¨i¤ A§ tik¢jausi, kad tavo rausvosios l#pos
suvirp¢s ir tu prad¢si barti Mane visokiausiais ¨od¨iais. O tobulos meil¢s
£sik#nijime, visi§kai nemaniau, kad b#si taip paveikta. Man dingojos, kad
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£smeigsi £ Mane ¨¢rin"ias savo akis, ir A§ i§vysiu r#styb¢s apimt! tavo
veid!.

Brangi gra¨ioji ¨mona, juk ¨inai, kad mes Ä §eimos ¨mon¢s, ir m#s¤
pe"ius slegia daugyb¢ r#pes"i¤ namuose, tad kartais norisi ir papok§tauti.
Tai §eimyninio gyvenimo ¨aidimas. ·eimos ¨mon¢s dirba nuo au§ros lig
sutemos, ta"iau kai vyras su ¨mona susitinka, visas j¤ dienos nuovargis
i§sisklaido, ir jie d¨iaugiasi gyvenimu.$ Vie§pats K‚‰†a nor¢jo pasirody-
ti paprastu §eimos ¨mogumi, kuriam juokavimas su ¨mona teikia gyveni-
mo d¨iaugsm!. Tod¢l Jis vis pra§¢ Rukmi†Œ nepriimti Jo ¨od¨i¤ u¨ tikr!
pinig!.

Ir kai Jis meiliais ¨od¨iais ramino Rukmi†Œ, ji suprato, kad Jis i§ ties¤
neman¢ taip, kaip §nek¢jo, ir kad Jis tenor¢jo papok§tauti. K‚‰†os ¨od¨iai
j! apramino. Pama¨u i§siskyrimo su Juo baim¢ i§nyko, ir Rukmi†Œ, pa¨vel-
gusi £ J£ su jai £prasta linksma §ypsena, tar¢: ÀBrangus Vie§patie lotoso
akimis, Tu buvai teisus, sakydamas, kad mes netinkame vienas kitam.
A§ negaliu su Tavimi lygintis, nes Tu Ä vis¤ ypatybi¤ §altinis, begalinis
Auk§"iausiasis Dievo Asmuo. Argi a§ galiu b#ti Tau tinkama pora? Ne£-
manoma prilygti Tau, visos didyb¢s, trij¤ gu†¤ valdovui, kur£ garbina tokie
pusdieviai, kaip Brahmƒ ir Vie§pats %iva. O kas a§ esu Ä trij¤ materialios
gamtos gu†¤ k#rinys. ·ios materialios gu†os tik kliudo tobul¢ti atsidavimo
tarnyst¢je. Kada ir kur a§ galiu tikti Tau £ por!? Brangusis vyre, Tu teisin-
gai pasakei, kad bijodamas karali¤ Tu pasisl¢pei j#ros vandenyse. Ta"iau
kas i§ tikr¤j¤ valdo material¤ pasaul£? Nemanau, kad tariamos karali§kos
§eimos gali vadintis materialaus pasaulio valdovais. Materialaus pasaulio
valdovai Ä tai trys materialiosios gamtos gu†os. Tai jos valdo material¤-
j£ pasaul£. Tu gl#di kiekvienos gyvosios esyb¢s §irdyje, ir, be abejo, trys
materialiosios gamtos gu†os Tau neturi vald¨ios.

Kalb¢jai, kad esi nesutaikomas pasaulio valdov¤ prie§as. Bet kas yra
pasaulio valdovai? A§ manau, kad pasaul£ valdo jausmai. Jie visagaliai, ir
visi yra j¤ vald¨ioje. ¸inoma, Tu esi materiali¤ jausm¤ prie§as. Jausmai
neturi Tau galios, prie§ingai, Tu juos valdai, nes esi jausm¤ valdovas, H‚‰i-
ke&a. Brangus Vie§patie, Tu sakeisi netur£s jokios karali§kos vald¨ios, ir
tai, ¨inoma, tiesa. Ne Tu vienas neturi vald¨ios materialiajame pasaulyje.
Siekim! valdyti material¤ pasaul£ atmeta ir Tavo tarnai, kuriuos traukia
Tavo lotoso p¢dos, nes jie mano, jog materialus pasaulis Ä tamsos kra§-
tas, pastojantis keli! siekian"iam dvasinio pra§vies¢jimo. Tavo tarnams
ner#pi materiali vald¨ia, o Tau ji r#pi dar ma¨iau. Brangus Vie§patie,
Tavo ¨od¨iai apie tai, kad Tu nesielgi tarsi paprastas ¨mogus, tur£s apib-
r¢¨t! gyvenimo tiksl!, irgi visi§kai teisingi. Netgi didieji Tavo bhaktai bei
tarnai Ä gars#s i§min"iai ir §ventieji gyvena taip, kad niekas negali suvokti
j¤ gyvenimo tikslo. Visuomen¢ laiko juos bepro"iais ir cinikais. J¤ gyve-
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nimo tikslas paprastiems ¨mon¢ms yra m£sl¢. ¸emiausiems tarp ¨moni¤
ir Tu Pats, ir Tavo tarnai yra m£slingos asmenyb¢s. U¨ter§tos s!mon¢s
¨mogus negali net £sivaizduoti Tavo ir Tavo bhakt¤ poelgi¤. O begalini,
jeigu Tavo bhakt¤ darbai bei siekiai paprastam ¨mogui yra paslaptis, kaip
galima suprasti Tavo tikslus ir siekius? Visos galios ir vertyb¢s tarnauja
Tau, ir vis d¢lto Tu esi j¤ tikrasis glob¢jas.

Tu sakei, kad neturi n¢ skatiko, ta"iau ne tas yra elgeta, kuris neturi
pinig¤. I§skyrus Tave, niekas neegzistuoja, tod¢l Tau neb#tina k! nors
tur¢ti Ä Tu Pats esi viskas. Tau nereikia nieko kaupti kaip kitiems. Tavo
d¢ka i§sisprend¨ia visi prie§taravimai, nes Tu Ä absoliutas. Tu nieko neval-
dai, ta"iau n¢ra u¨ Tave turtingesnio. Materialiame pasaulyje tas, kuris
neturi turt¤, negali vadintis turtingu, ta"iau Tu esi absoliutas, tod¢l Tau
neturi galios prie§taravimas, kad nors Tu nieko neturi, ta"iau esi i§ vis¤
turtingiausias. Vedos teigia, kad nors Tu neturi materiali¤ rank¤ bei koj¤,
Tu paimi visk!, k! su meile aukoja Tavo bhaktai. Tu neturi materiali¤
aki¤ bei aus¤, ta"iau visk! matai ir girdi. Nors Tu ir neturi nieko, didieji
pusdieviai, kurie yra garbinami tiek maldomis, tiek aukomis, patys garbina
Tave, melsdami Tavo malon¢s. Tad ar galima Tave laikyti elgeta?

Brangus Vie§patie, Tu dar sakei, kad turtingoji visuomen¢s dalis Tav¡s
negarbina. Tai irgi tiesa, nes ¨mon¢s, besidid¨iuojantys savo materia-
liais turtais, tegalvoja, kaip juos panaudoti jausminiams malonumams.
Kai varg§as pralobsta, jam ter#pi susikurti jausminius malonumus, nes
jis ne¨ino, kaip panaudoti savo sunkiai u¨dirbtus pinigus. I§orin¢s galios
u¨burtas, jis mano, kad pinigus geriausia i§leisti jausmams patenkin-
ti, ir u¨mir§ta prival!s transcendenti§kai Tau tarnauti. Brangus Vie§pa-
tie, Tu sakei, kad ni"nieko neturintys ¨mon¢s Tau labai brang#s. Visko
atsisakiusiam Tavo bhaktui Tu esi pati did¨iausia brangenyb¢. Tod¢l
matau, kad didis bhaktas Nƒrada Munis, neturintis jokios materialios nuo-
savyb¢s, vis d¢lto Tau labai brangus. Tokiems ¨mon¢ms ter#pi Tu, daugiau
jiems nieko nereikia.

Brangus Vie§patie, Tu sakei, jog susituokti gali tiktai ¨mon¢s, u¨imantys
vienod! pad¢t£ visuomen¢je, lyg#s vienas kitam savo gro¨iu, turtu, galia,
£taka ir atsi¨ad¢jimu. Ta"iau visa tai pasiekiama tik per Tavo malon¡.
Tu Ä vis¤ turt¤ ir auk§"iausio tobulumo versm¢. Visk! ¨mogus pasiekia
gyvenime tik Tavo malone. ÀVedƒnta-s#tra$ sako: janmƒdy asya yata‹ Ä
Tu esi tobuliausias §altinis, i§ kurio viskas randasi, Tu Ä vis¤ malonum¤
versm¢. Tod¢l ¨mon¢s £gij¡ ¨inias tetrok§ta Tav¡s, daugiau jiems nieko
nereikia. Siekdami Tavo palankumo, jie atsisako visko Ä net patirti trans-
cendentin£ Brahman!. Tu esi auk§"iausias galutinis gyvenimo tikslas. Tu Ä
vis¤ gyv¤j¤ esybi¤ sieki¤ esm¢. Tie, kuri¤ norai tyri, trok§ta tiktai Tav¡s,
tod¢l vardan §io did¨iausio tikslo jie atsisako visko. Ir jie tikrai nusipelno
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bendrauti su Tavimi. Visuomen¢je, kurios nariai tarnauja K‚‰†os s!mon¢-
je ir kur jiems tarnaujama, n¢ra kan"i¤ ir malonum¤, b#ding¤ materialiai
visuomenei, kurios varomoji j¢ga yra lytinis potraukis. Tod¢l kiekvienas,
tiek vyras, tiek moteris, tur¢t¤ stengtis patekti £ Tavo visuomen¡, kurioje
vieni tarnauja kitiems. Tu Ä Auk§"iausiasis Dievo Asmuo, n¢ra u¨ Tave
auk§tesnio ar Tau lygaus. Tobuliausia visuomenin¢ sistema yra ta, kurios
centras esi Tu ir kur Tau tarnaujama kaip Auk§"iausiajam, o visi kiti t¢ra
Tavo tarnai. Tokioje tobulai sutvarkytoje visuomen¢je visi ir visada yra
laimingi.

Brangus Vie§patie, sakei, jog tiktai elgetos §lovina Tavo didyb¡, ir tie
¨od¨iai visi§kai teisingi. Ta"iau kas tie elgetos? Visi jie Ä i§kiln#s bhak-
tai, i§sivadavusios sielos bei atsi¨ad¢jusieji pasaulio. Tai Ä did¨ios sielos
bei bhaktai, kuri¤ vienintelis u¨si¢mimas §lovinti Tave. Did¨iosios sielos
atleid¨ia pa"ius did¨iausius £¨eidimus. Tie vadinamieji elgetos skiria savo
gyvenim! dvasiniam tobul¢jimui, nepaisydami kan"i¤, kurias patiria mate-
rialiame pasaulyje. Brangus vyre, nemanyk, kad pasirinkau Tave i§ naivu-
mo. A§ pasekiau did¨i¤j¤ siel¤ pavyzd¨iu. A§ pasirinkau did¨i¤j¤ elget¤
keli! ir savo gyvenim! nutariau skirti Tavo lotoso p¢doms.

Tu sakei netur£s n¢ skatiko, ir tai tiesa, nes vis! Save atiduodi did¨ioms
sieloms bei bhaktams. Gerai t! ¨inodama, a§ atst#miau netgi tokius §io
pasaulio did¨i#nus, kaip Vie§pats Brahmƒ bei valdovas Indra. Vie§patie,
didysis laikas veikia Tavo valia. Laikas toks didis ir galingas, kad akimoju
gali sunaikinti bet kuri! §ios k#rinijos dal£. Tai mano £sitikinimas, tod¢l
Jarƒsandha, %i&upƒla bei pana§#s karalai"iai, kurie nor¢jo mane vesti, man
rod¢si menki tarsi vabal¢liai.

Brangus visagali Vasudevos s#nau, Tu nemelavai, sakydamas, kad pasis-
l¢pei vandenyne i§ baim¢s prie§ galingus karalius, ta"iau mano patir-
tis rodo kitk!. A§ pati ma"iau, kaip Tu pagrobei mane §i¤ karalai"i¤
akivaizdoje. U¨teko Tau per m#s¤ vestuvi¤ apeigas £tempti lanko templ¡,
ir visi jie i§silakst¢, o Tu suteikei man prieglobst£ prie Savo lotoso p¢d¤.
A§ ligi §iolei gerai atsimenu, kaip Tu mane pagrobei. Tu buvai tarsi li#tas,
kuris pasiima med¨iokl¢s grob£, ¨vilgsniu nuvydamas niekingesnius u¨
save ¨v¢ri#k§"ius.

Brangus Vie§patie lotoso akimis, a§ nesuprantu, kod¢l Tu sakai, jog
moterys ir kiti ¨mon¢s, atrad¡ prieglobst£ prie Tavo lotoso p¢d¤, pask¡s-
ta sielvarte. I§ pasaulio istorijos matome, jog karalai"iams A…gai, P‚thu,
Bharatai, Yayƒ"iui ir Gayai Ä didiesiems pasaulio valdovams, niekas nepri-
lygo savo didybe, ta"iau, siekdami Tavo lotoso p¢d¤, jie paliko sostus ir
i§keliavo £ girias atgailauti ir tramdyti k#n!. Argi sielvartas ir praradimai
paskatino juos laisva valia pasirinkti §£ i§m¢ginim¤ keli!, laikant Tavo
lotoso p¢das galutiniu gyvenimo tikslu?
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Brangus Vie§patie, Tu sakei, kad galiu i§siskirti su Tavimi ir i§sirinkti
kit! karalait£. Ta"iau brangus Vie§patie, a§ puikiausiai ¨inau, kad Tu Ä
vis¤ tobulybi¤ §altinis. Transcendentines Tavo ypatybes nuolatos §lovina
tokios did¨ios asmenyb¢s, kaip Nƒrada Munis. Kas kreipiasi prieglobs"io
pas tokias did¨ias asmenybes, tas i§ karto nusiplauna materijos ne§vary-
bes. Tam, kuris Tau tarnauja, s¢km¢s deiv¢ dovanoja savo palaiminimus.
Tad kuri moteris b#t¤ tokia kvaila ir, i§girdusi nors vien! kart! i§ pati-
kim¤ §altini¤ apie Tavo nuostabias ypatybes ir tur¢jusi nors menkiausi!
prog! paragauti Tavo lotoso p¢d¤ nektaro, sutikt¤ i§tek¢ti u¨ kokio nors
§io materialaus pasaulio vyro, kur£ nuolat persekioja mirties, lig¤, senat-
v¢s bei naujo gimimo baim¢? A§ pasirinkau Tavo lotoso p¢das gerai visk!
pasv¢rusi, o mano sprendimas apgalvotas ir brandus. Brangus Vie§patie,
Tu esi vis¤ trij¤ pasauli¤ valdovas. Tu gali patenkinti vis¤ Savo bhakt¤
norus ir §iame, ir kitame pasaulyje, nes Tu esi vis¤ Auk§"iausioji Siela.
Taigi a§ pasirinkau Tave savo vyru, nes manau, kad Tu vienintelis tinki
man. Tu gali mane nutrenkti £ bet kuri! gyvyb¢s r#§£, kuri atitinka mano
karmin¢s veiklos pasekmes, Ä man tai n¢ kiek ner#pi. A§ tesiekiu visada
b#ti prie Tavo lotoso p¢d¤, nes Tu gali i§gelb¢ti Savo bhaktus i§ iliuzin¢s
materialios b#ties ir esi visada pasireng¡s atiduoti Save bhaktams.

Brangus Vie§patie, Tu patarei man pasirinkti jaunikiu kur£ nors kara-
lait£ ir pamin¢jai %i&upƒl!, Jarƒsandh! bei Dantavakr!, ta"iau ko jie verti?
Jie sunkiai dirba, kad i§laikyt¤ savo §eim!, tarsi jau"iai, kurie nuo au§ros
iki sutemos suka aliejaus spaudimo ma§in!. Juos galima palyginti su asi-
lais, kurie vis! gyvenim! ant kupros velka na§t!. J¤ niekas negerbia kaip
§un¤, ir jie §yk§t#s kaip katinai. Jie tarsi vergai pasiduoda savo ¨monoms.
Nelaiminga moteris, kuri niekada negird¢jo apie Tavo £stabias ypatybes,
gal ir tek¢t¤ u¨ tokio vyro, ta"iau ta, kuri gird¢jo apie Tave, kuri ¨ino,
jog Tave §lovina ne tik §is pasaulis, bet ir tokie didieji pusdieviai, kaip
Vie§pats Brahmƒ ir Vie§pats %iva, nesutiks tek¢ti u¨ jokio vyro, i§skyrus
Tave. ¸mogus §iame materialiame pasaulyje t¢ra negyvas k#nas. I§ tikr¤-
j¤ gyvoji esyb¢ yra k#no kiaute, kuris yra ne kas kita, kaip puo§nus odos
mai§as su barzda, #sais, rank¤ nagais ir galvos bei k#no plaukais. Tai
mai§as, prigr#stas raumen¤, kaul¤ ir kraujo, sumi§usio su i§matomis, §la-
pimu, gleiv¢mis, tul¨imi ir pagedusiu oru; be to, t! mai§! nuolat grau¨ia
vabzd¨iai bei mikrobai. Kvaila moteris §£ negyv! k#n! laiko vyru ir per
savo nei§manym! myli j£ kaip savo brangiausi!j£ gyvenimo palydov!. Taip
yra tik tod¢l, kad jai neteko paragauti am¨in! palaim! teikian"io Tavo
lotoso p¢d¤ nektaro.

Brangus vyre lotoso akimis, Tu Pats Sau pakankamas. Tau ner#pi, ar
a§ esu gra¨i ir kokiomis doryb¢mis galiu pasigirti. Tai Tau visi§kai ne£do-
mu. Tod¢l nenuostabu, kad Tu neprisiri§¡s prie man¡s, tai nat#ralu. Net
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ir pati tauriausia ir gra¨iausia moteris negali Tav¡s pavergti. Man nesvar-
bu, ar a§ patinku Tau, ar ne Ä a§ tenoriu vis! savo atsidavim! ir d¢mes£
skirti Tavo lotoso p¢doms. Materiali aistros gu†a Ä irgi Tavo k#rinys, tod¢l
aistringus Tavo ¨vilgsnius a§ laikau did¨iausia dovana. A§ svajoju tik apie
tokias akimirkas.$

Rukmi†Œ i§ai§kino kiekvien! K‚‰†os ¨od£, kuriuo Jis nor¢jo sukelti jos
pykt£, ir K‚‰†a, i§klaus¡s §iuos paai§kinimus, kreip¢si £ j!: ÀMieloji, skais-
"ioji ¨mona, brangioji karalaite, A§ tik¢jausi toki¤ tavo ¨od¨i¤ ir juoka-
vau tik d¢l to, kad negal¢tum suprasti, k! manau i§ tikr¤j¤. A§ pasiekiau
Savo tiksl!. Tu nuostabiai ir labai teisingai paai§kinai Mano ¨od¨ius, ir
Man belieka tik pritarti. O nuostabioji Rukmi†Œ, tu esi brangiausioji Mano
¨mona. Kaip A§ d¨iaugiuosi, matydamas, kokia stipri tavo meil¢ Man.
Patik¢k, ko tik tu panor¢tum, apie k! svajotum, ko i§ Man¡s tik¢tumeisi,
A§ visk! d¢l tav¡s padarysiu. Mano bhaktai, Mano brang#s draugai bei
tarnai visada laisvi nuo materijos ne§varybi¤, net jeigu jie ir nelink¡ pra§yti
§ios laisv¢s, Ä tai tikra tiesa. Mano bhaktai ni"nieko i§ Man¡s nenori, vie-
nintelis j¤ tro§kimas Ä be paliovos tarnauti Man. Ta"iau jie visi§kai nuo
Man¡s priklausomi, ir net tada, kai jiems tenka ko nors Man¡s pra§yti, j¤
pra§ymai n¢ra material#s. J¤ siekiai bei norai, u¨uot £vilioj¡ £ materijos
pinkles, i§vaduoja juos i§ materialaus pasaulio.

Mieloji, skais"ioji ¨mona, pagal dorov¢s taisykles A§ i§band¨iau tavo
meil¡, ir tu puikiai i§laikei t! i§bandym!. A§ ty"ia tave erzinau, kal-
b¢damas ¨od¨ius, prie§ingus tavo prigim"iai, ir Patsai stebiuosi, kad
tavo atsidavimas Man n¢ kiek nesusvyravo. Brangioji ¨mona, A§ sutei-
kiu visus palaiminimus, netgi palaiminim! i§sivaduoti i§ §io materialaus
pasaulio, ir tiktai A§ galiu padaryti gal! materialiai b#"iai ir pakvies-
ti sugr£¨ti namo, pas Diev!. Tasai, kurio atsidavimas Man n¢ra grynas,
garbina Mane d¢l materialios naudos, tenor¢damas pasilikti materialios
laim¢s, kurios auk§"iausia i§rai§ka Ä lytiniai santykiai, pasaulyje. Tas, kuris
puola atgailauti bei duoda susilaikymo £¨ad! vien tod¢l, kad pasiekt¤
toki! materiali! laim¡, be abejon¢s, yra valdomas Mano iliuzin¢s i§orin¢s
galios. Kvailas tas ¨mogus, kuris tarnauja Man tiktai d¢l materiali¤ turt¤
bei jutimini¤ malonum¤. Materiali laim¢, pagr£sta lytiniais malonumais,
prieinama ir ¨emiausi¤ gyvyb¢s r#§i¤ atstovams Ä netgi kiaul¢ms ir §unims.
Pra§yti Man¡s tokios laim¢s neverta, nes j! gauna netgi tie, kurie gyvena
pragare. Tod¢l ¨mon¢ms, kurie ver¨iasi ne prie Man¡s, o prie materialios
laim¢s, geriau likti pragare.$

Materija taip stipriai u¨ter§ia, kad vardan materialios laim¢s priver"ia
¨mog¤ sunkiai dirbti nuo au§ros iki sutemos. Noras pasigirti religingumu
bei asketi§kumu, atgaila, humanizmas, filantropija, politikos ir mokslo lai-
m¢jimai Ä visa tai t¢ra priemon¢ pelnyti materialias g¢rybes. Skub¢da-
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mi sukaupti materialius turtus, materialistai paprastai lenkiasi £vairiems
pusdieviams. O kartais, materiali¤ nor¤ paskatinti, jie ima su atsidavimu
tarnauti Vie§pa"iui. Ta"iau i§ ¨mogaus, kuris nuo§ird¨iai tarnauja Vie§pa-
"iui, bet neatsisako materiali¤ sieki¤, Vie§pats kartais maloningai atima
tai, kas jam teikia materiali! laim¡. Tada, negaudamas tikro d¨iaugsmo
i§ materijos, bhaktas visas j¢gas paskiria atsidavimo tarnystei.

Vie§pats K‚‰†a t¡s¢: ÀMieloji, geriausioji i§ karalieni¤, A§ puikiai sup-
rantu, jog tu neturi materiali¤ tro§kim¤. Vienintelis tavo tikslas Ä tarnauti
Man, ir tu jau seniai atsidavusi Man tarnauji. Pavyzdinga tyra atsidavimo
tarnyst¢ ne tik i§vaduoja bhakt! i§ materialaus pasaulio, bet ir atveria
keli! £ dvasin£ pasaul£, kur jis tarnaus Man per am¨ius. ¸mon¢s, pernelyg
prisiri§¡ prie materialios laim¢s, negali tarnauti Man be joki¤ i§skai"iavi-
m¤. Moterys, kuri¤ §irdys netyros ir apimtos materiali¤ tro§kim¤, suranda
£vairiausi¤ b#d¤ patenkinti jutimus, nors apsimeta, kad yra did¨iai Man
atsidavusios.

Brangi ir mylima ¨mona, A§ turiu t#kstan"ius ¨mon¤, bet nemanau, jog
kuri nors j¤ gali myl¢ti Mane labiau u¨ tave. Geriausias nepaprastos tavo
meil¢s £rodymas tas, kad iki vestuvi¤ tu nebuvai net ma"iusi Man¡s ir gir-
d¢jai apie Mane tik i§ §alies, ir vis d¢lto tavo tik¢jimas Manimi buvo toks
stiprus, kad netgi reg¢dama daugyb¡ garbing¤, turting¤ bei gra¨i¤ kara-
lai"i¤, n¢ vieno j¤ nepasirinkai savo vyru, bet atkakliai tro§kai Man¡s. Tu
atst#mei visus atvykusius karalai"ius ir nusiuntei Man slapt! lai§k!, si#ly-
dama tave pagrobti. Kai A§ pagrobiau tave, tavo vyresnysis brolis Rukmis
puol¢ su Manimi kautis. Kovodamas j£ nugal¢jau ir ¨iauriai i§ jo pasi-
ty"iojau. Per Aniruddhos vestuves, kai visi ¨aid¢me §achmatais, mes v¢l
susigin"ijome ir susikov¢me su tavo broliu Rukmiu, ir §£kart Mano vyres-
nysis brolis Balarƒma j£ u¨mu§¢. Mane nustebino tai, jog tu nei§tarei n¢
¨od¨io prie§. Did¨iai nerimaudama, kad gali su Manimi i§siskirti, tu tylo-
mis i§kentei visk!. Tokiu nepaprastu elgesiu, brangioji ¨mona, tu visiems
laikams pavergei Mane. Dabar A§ priklausau tau per am¨ius. Tu nusiun-
tei pas Mane ¨mog¤, pra§ydama tave pagrobti, o kai A§ vis nesirod¨iau,
pasaulis tau ¢m¢ rodytis tu§"ias. Tada tu nutarei, jog tavo nuostabus k#nas
niekam kitam nebepriklausys. Manydama, jog A§ neatva¨iuosiu, nutarei
nusi¨udyti ir palikti §£ pasaul£. Miela Rukmi†Œ, tavo didi ir tauri meil¢
Man visada i§liks Mano §irdyje, ir A§ bej¢gis atsimok¢ti u¨ tok£ tyr! tavo
atsidavim!.$

Auk§"iausiasis Dievo Asmuo, K‚‰†a, ¨inoma, ne£pareigotas b#ti kieno
nors vyras, s#nus ar t¢vas, nes viskas priklauso Jam ir Jis visk! valdo.
Jis yra laimingas be niekieno pagalbos. Jis Ä ƒtmƒrƒma, Pats Sau pakan-
kamas. Jis semiasi d¨iaugsmo i§ Sav¡s Paties, niekieno nepadedamas.
Kai Vie§pats nu¨engia d¢damasis ¨mogumi, Jis tobulai atlieka tiek vyro,
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tiek s#naus, tiek draugo, tiek prie§o vaidmen£. Ir tobulo karalieni¤, ypa"
Rukmi†ŒjŒ, vyro vaidmenyje Jis patyr¢ did¨iausi!, kokia tik gali b#ti, meil¡.

Ved¤ kult#roje leid¨iama tur¢ti daug ¨mon¤, ta"iau vyras turi b#ti geras
visoms savo ¨monoms. ¸od¨iu, vyras gali tur¢ti kelias ¨monas tik tuo
atveju, jeigu jis sugeba joms b#ti vienodai geras. Prie§ingu atveju tur¢ti
daugiau negu vien! ¨mon! negalima. Vie§pats K‚‰†a Ä pasaulio moky-
tojas, ir nors Jam nereik¢jo ¨monos, Jis i§siskleid¢ £ tiek pavidal¤, kiek
tur¢jo ¨mon¤, ir visoms joms buvo idealus vyras. Jis vykd¢ visas religijos
normas, taisykles bei £sipareigojimus, kaip to reikalavo Vedos bei visuo-
men¢s £statymai bei papro"iai. Kiekvienai i§ §e§iolikos t#kstan"i¤ §imto
a§tuoni¤ ¨mon¤ Jis dovanojo atskirus r#mus, #kius, ir su visomis ¨mono-
mis Jo santykiai buvo ypatingi, saviti. Taip vienas Vie§pats tapo idealiu
§e§iolikos t#kstan"i¤ §imto a§tuoni¤ ¨mon¤ vyru.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti penkiasde§imt devint!j£
ÀK‚‰†os" skyri¤, pavadint! ÀK‚‰†os ir Rukmi†Œ pokalbis".
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·E·IASDE·IMTAS SKYRIUS

Genealoginis K‚‰†os
§eimos medis

K‚‰†a tur¢jo §e§iolika t!kstan"i¤ §imt# a§tuonias ¨monas, ir visos jos
pagimd¢ Jam po de§imt s!n¤, kuri¤ kiekvienas savo j¢ga, gro¨iu, i§minti-
mi, §love, turtu bei atsi¨ad¢jimu prilygo t¢vui. ÀKoks t¢vas, toks ir s!nus.$
Visos §e§iolika t!kstan"i¤ §imtas a§tuonios K‚‰†os ¨monos buvo karali§-
kos kilm¢s, ir kiekviena j¤, vis# laik# matydama K‚‰†# savo r!muose,
man¢, kad Jis visi§kai nuo jos priklausomas ir prie jos prisiri§¡s. Kiekvie-
na buvo £sitikinusi, kad K‚‰†a Ä pats paklusniausias vyras, ta"iau i§ tikr¤j¤
Jis n¢ vienai nejaut¢ potraukio. Nors kiekviena laik¢ save vienintele, pa"ia
mylimiausia K‚‰†os ¨mona, ta"iau Vie§pats K‚‰†a, b!damas ƒtmƒrƒma,
Pats Sau pakankamas, n¢ vienai nejaut¢ nei potraukio, nei prie§i§kumo.
Jis buvo vienodas visoms Ä kaip tobulas vyras, nes tenor¢jo, kad jos b!t¤
laimingos. Jam Pa"iam nereik¢jo net ir vienos ¨monos. Ta"iau Jo ¨monos,
b!damos moterimis, negal¢jo suprasti K‚‰†os didyb¢s ir ne¨inojo visos
tiesos apie J£.

Visos karalait¢s, K‚‰†os ¨monos, buvo reto gro¨io, bet visos ¨av¢josi
K‚‰†os akimis, pana§iomis £ lotoso ¨iedlapius, bei nuostabiu Jo veidu, ilgo-
mis rankomis, pla"iomis ausimis, malonia §ypsena, Jo pok§tais bei meiliais
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¨od¨iais. Su¨av¢tos K‚‰†os privalum¤, jos steng¢si kuo patraukliau apsi-
rengti, nor¢damos savo moteri§ku gro¨iu pavilioti K‚‰†#. Jos griebdavosi
vis¤ moteri§k¤j¤ ker¤ Ä §ypsojosi ir ¨aid¢ antakiais, laid¢ a§tri#sias §ei-
mynin¢s meil¢s str¢les, kad sukelt¤ K‚‰†ai geism#. Ta"iau joms nepavyko
sujaudinti K‚‰†os ar sukelti lytin£ potrauk£. Tai rei§kia, kad K‚‰†a netu-
r¢jo lytini¤ santyki¤ n¢ su viena i§ daugelio ¨mon¤, i§skyrus tuos atvejus,
kai prad¢davo vaik#.

Dvƒrakos karalien¢s buvo labai laimingos, kad Vie§pats %rŒ K‚‰†a, nors
Jis buvo nepasiekiamas net tokiems didiems pusdieviams, kaip Brahmƒ,
tapo j¤ vyras bei palydovas. Jie gyveno kaip vyras su ¨mona, ir K‚‰†a,
b!damas idealus vyras, elg¢si su jomis taip, kad transcendentin¢ palaima,
kuri apimdavo juos jiems besi§ypsant, kalbantis ar §iaip b!nant kartu, augo
kas akimirk#. Visos ¨monos tur¢jo §imtus ar t!kstan"ius tarnai"i¤, ta"iau
kai K‚‰†a £eidavo £ kurios nors ¨monos r!mus, ji sutikdavo K‚‰†# pati,
pasodindavo £ dail¤ sost#, atlikdavo pasveikinimo ceremonij#, pati nup-
laudavo Jo lotoso p¢das, pasi!lydavo betelio rie§ut¤, masa¨uodavo kojas,
kad praeit¤ nuovargis, v¢duodavo v¢duokle, kad Jis patogiai pasijust¤,
tep¢ J£ kvapia sandalmed¨io pasta, aliejumi bei kitais kvepalais, papuo§-
davo Jo kakl# girlianda, §ukuodavo plaukus, paguldydavo J£ £ patal# ar
pad¢davo i§simaudyti. Jos nuolat patarnaudavo K‚‰†ai kaip tik gal¢jo ir
ypa" steng¢si kuo gard¨iau pavalgydinti.

Kiekviena i§ §e§iolikos t!kstan"i¤ §imto a§tuoni¤ K‚‰†os karalieni¤
tur¢jo de§imt s!n¤, ir "ia pateikiami pirm¤j¤ a§tuoni¤ ¨mon¤ s!n¤ vardai.
Su Rukmi†Œ K‚‰†a tur¢jo de§imt s!n¤, tai: Pradyumna, Cƒrude‰†a, Sude‰-
†a, Cƒrudeha, Sucƒru, Cƒrugupta, Bhadracƒru, Cƒrucandra, Vicƒru ir
Cƒru. N¢ vienas i§ s!n¤ savo nepaprastomis savyb¢mis nenusileido savo
dievi§kajam t¢vui, Vie§pa"iui K‚‰†ai. Satyabhƒmƒ tur¢jo taip pat de§imt
s!n¤: Bhƒnu, Subhƒnu, Svarbhƒnu, Prabhƒnu, Bhƒnumƒn#, Candrabhƒnu,
B‚hadbhƒnu, Atibhƒnu, %rŒbhƒnu ir Pratibhƒnu. De§imt s!n¤ tur¢jo ir
karalien¢ JƒmbavatŒ, tai: Sƒmba, Sumitra, Purujitas, %atajitas, Sahasraji-
tas, Vijaya, Citraketu, Vasumƒnas, Draviˆa ir Kratu, Ä vyriausias i§ j¤
buvo Sƒmba. JƒmbavatŒ s!nums Vie§pats K‚‰†a buvo ypa" meilus. Jo
¨mona Satyƒ, karaliaus Nagnajito dukt¢, pagimd¢ Vie§pa"iui K‚‰†ai dar
vien# de§imt£ s!n¤: VŒr#, Candr#, A&vasen#, Citrag¤, Vegavƒn#, V‚‰#,
“m#, %a…ku, Vasu ir Kunt£. Galingiausias i§ j¤ buvo Kuntis. K‚‰†a tur¢jo
de§imt s!n¤ ir su KƒlindŒ: %rut#, Kav£, V‚‰#, VŒr#, Subƒhu, Bhadr#,
%ƒnt£, Dar&#, P!r†amƒs#, o jauniausi#j£ vadino Somaka. Lak‰ma†ƒ, Mad-
raso provincijos karaliaus dukra, tur¢jo tokius s!nus: Pragho‰#, Gƒtravƒ-
n#, Si„h#, Bal#, Prabal#, ‘rdhvag#, Mahƒ&akt£, Sah#, Oj# ir Aparƒjit#.
De§imt s!n¤ tur¢jo ir Mitravindƒ: V‚k#, Har‰#, Anil#, G‚dhr#, Vardhan#,
Annƒd#, Mahƒ„s#, Pƒvan#, Vahn£ ir K‰udh£. Bhadros s!nus buvo: Sa…g-
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rƒmajitas, B‚hatsena, %!ra, Prahara†a, Arijitas, Jaya, Subhadra, Vƒma,
“yu ir Satyaka. Be §it¤ a§tuoni¤ svarbiausi¤j¤ karalieni¤ K‚‰†a tur¢jo
dar §e§iolika t!kstan"i¤ §imt# kit¤ ¨mon¤, ir kiekviena Jam pagimd¢ po
de§imt£ s!n¤.

Vyriausiasis Rukmi†Œ s!nus Pradyumna jau nuo gimimo tur¢jo ¨mon# Ä
MƒyƒvatŒ, o paskui jis dar ved¢ RukmavatŒ Ä Rukmio, d¢d¢s i§ moti-
nos pus¢s, dukr#. RukmavatŒ ir Pradyumna susilauk¢ s!naus, vardu
Aniruddha. Taigi K‚‰†os §eimai, kuri# sudar¢ K‚‰†a, Jo ¨monos, vaikai,
vaikai"iai ir provaikiai, priklaus¢ beveik milijardas nari¤.

Rukmis, vyresnysis pirmosios K‚‰†os ¨monos Rukmi†Œ brolis, po kau-
tyni¤ su K‚‰†a buvo suirz¡s ir £¨eistas, ta"iau Rukmi†Œ pra§ymu jam
buvo dovanota gyvyb¢. Nuo tada Rukmis grie¨¢ ant K‚‰†os dant£ ir
buvo nesutaikomas Jo prie§as. Ta"iau, nepaisant to, jo dukra i§tek¢jo
u¨ K‚‰†os s!naus, o an!k¢ Ä u¨ K‚‰†os an!ko Aniruddhos. Mahƒrƒ-
ja ParŒk‰itas, i§gird¡s apie tai i§ %ukadevos Gosvƒmio, labai suglumo:
ÀNegaliu atsisteb¢ti, kad Rukmis ir K‚‰†a, du nesutaikomi prie§ai, gal¢jo
per savo palikuonis atnaujinti giminyst¢s ry§ius.$ Mahƒrƒja ParŒk‰itas
nor¢jo su¨inoti §io m£slingo £vykio aplinkybes, tod¢l papra§¢ %ukadevos
Gosvƒmio paai§kinti. Kadangi %ukadeva Gosvƒmis buvo tikras yogas,
jo £¨valgiam protui nebuvo joki¤ paslap"i¤. Tobulas yogas, pavyzd¨iui,
%ukadeva Gosvƒmis, mato praeit£, dabart£ ir ateit£ iki menkiausi¤ smulk-
men¤. Nuo tobulo yogo ar mistiko nieko nenusl¢psi, ir %ukadeva Gosvƒmis
taip atsak¢ £ ParŒk‰ito Mahƒrƒjos klausim#.

Pradyumna, vyriausiasis K‚‰†os s!nus, kur£ Jam pagimd¢ Rukmi†Œ,
buvo patsai Kupidonas. Jis buvo toks patrauklus, kad Rukmio dukt¢, vardu
RukmavatŒ, per savo svaya„var! nenor¢jo rinktis jokio kito sutuoktinio,
o tik j£. Tod¢l sal¢je, kurioje s¢d¢jo pasipir§¡ jai karalai"iai, i§ vis¤ susi-
rinkusi¤j¤ ji i§rinko ir papuo§¢ girlianda Pradyumn#. Tarp jauniki¤ u¨vir¢
kautyn¢s, bet nugal¢jo Pradyumna. Rukmis buvo priverstas atiduoti jam
gra¨uol¡ dukr#. Nuo tada, kad K‚‰†a j£ £¨eid¢, pagrobdamas seser£ Rukmi-
†Œ, Rukmio §irdyje negeso neapykantos ugnis, ir vis d¢lto, kai dukra savo
vyru pasirinko Pradyumn#, Rukmis vedyboms nesiprie§ino, nes nor¢jo,
kad b!t¤ laiminga Rukmi†Œ. Taip Pradyumna susigiminiavo su Rukmiu.
Be de§imties min¢t¤j¤ s!n¤, Rukmi†Œ tur¢jo ir nuostabi# pla"iaak¡ dukr#,
kuri# i§tekino u¨ K‚tavarmos s!naus, vardu BalŒ.

Nors Rukmis buvo tikras K‚‰†os prie§as, jis labai myl¢jo savo seser£
Rukmi†Œ ir nor¢jo b!ti jai geras. Ir kai jos an!kui Aniruddhai at¢jo metas
vesti, Rukmis pasi!l¢ jam savo an!k¢s Rocanos rank#. Tikr¤ pusbroli¤ ir
pusseseri¤ vedyboms Ved¤ tradicija nelabai pritaria, ta"iau, nepaisant to,
nor¢damas prad¨iuginti Rukmi†Œ, Rukmis savo dukr# bei an!k¡ atidav¢
K‚‰†os s!nui ir an!kui. Taigi, kai buvo sutarta d¢l Aniruddhos bei Roca-
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nos vedyb¤, did¨iul¢ Aniruddhos vestuvinink¤ vilkstin¢ i§vyko i§ Dvƒra-
kos. Jaunasis su palyda keliavo £ Bhojaka‡os miest#, kur£ Rukmis nukariavo
jau po to, kai jo seser£ pagrob¢ K‚‰†a. Vestuvininkams vadovavo sene-
lis Vie§pats K‚‰†a. Palydoje buvo Vie§pats Balarƒma bei pirmoji K‚‰†os
¨mona Rukmi†Œ, s!nus Pradyumna, JƒmbavatŒ s!nus Sƒmba ir daugyb¢
kit¤ giminai"i¤ bei §eimos nari¤. Vilkstin¢ pasiek¢ Bhojaka‡os miest# ir
taikiai at§vent¢ vestuves.

Kali…gos karalius, kuris buvo Rukmio draugas, dav¢ Rukmiui neger#
patarim# susila¨inti su Balarƒma ir laim¢ti prie§ J£ §achmat¤ partij#. Tarp
karali¤ k‰atriy¤ azartinis ¨aidimas §achmatais ar la¨ybos buvo £prastas
rei§kinys. I§kviestas pa¨aisti §achmatais, k‰atriyas netur¢jo teis¢s atsisakyti.
%rŒ BalarƒmajŒ nebuvo itin geras §achmatininkas, ir Kali…gos karalius tai
¨inojo. Tod¢l jis patar¢ Rukmiui §itaip atker§yti K‚‰†os §eimai. Nors %rŒ
BalarƒmajŒ ne itin sek¢si §achmatai, Jis labai m¢go £vairias var¨ytuves. Jis
pri¢m¢ Rukmio i§§!k£ ir atsis¢do prie §achmat¤ lentos. Buvo ¨aid¨iama
i§ auksini¤ monet¤. Balarƒma i§ prad¨i¤ pastat¢ §imt# monet¤, paskui
t!kstant£, paskui Ä de§imt t!kstan"i¤ ir visk# pralo§¢ Rukmiui.

%rŒ Balarƒmos pralaim¢jimas Kali…gos karaliui buvo gera proga pasi-
§aipyti i§ K‚‰†os ir Balarƒmos. Kali…gos karalius §aip¢si ir ty"ia §iep¢
dantis ant Balarƒmos. Patyrus nes¢km¡, Balarƒmai buvo sunku i§k¡sti
pa§aip#, ir kai Rukmis v¢l pasi!l¢ Jam ¨aisti, u¨gautas Jis pastat¢ §imt#
t!kstan"i¤ aukso monet¤. ·£kart, laim¢, Balarƒma laim¢jo. Ta"iau suk-
"ius Rukmis dievagojosi, kad laim¢jo jis, o ne Balarƒma. Rukmio melas
£siutino BalarƒmajŒ. Staigus ir pa§¢l¡s Jo pyktis buvo pana§us £ potvynio
bang# vandenyne pilnaties dien#. Rausvi Balarƒmos aki¤ baltymai Jam
£pykus dar labiau paraudo, ir §£syk Jis i§kviet¢ Rukm£ £ dvikov#, pastat¡s
§imto milijon¤ monet¤ sum#.

Pagal §achmat¤ ¨aidimo taisykles, v¢l i§lo§¢ Balarƒma, ta"iau Rukmis
ir §£kart klastingai £rodin¢jo, jog laim¢jo jisai. Rukmis kreip¢si u¨tarimo
£ susirinkusius karalai"ius, ypa" pabr¢¨damas Kali…gos karaliaus vard#.
Gin"o metu i§ dangaus pasigirdo balsas, kuris tiesos vardan parei§k¢, jog
Balarƒma laim¢jo ¨aidim# ir kaltinamas neteisingai, o Rukmio tvirtinimas,
es# i§lo§¡s jisai, melagingas.

Nepaisydamas dievi§ko balso, Rukmis atkakliai tebetvirtino, jog Bala-
rƒma pralo§¢, ir savo atkaklumu tarsi pats §auk¢si mirties. Apimtas tu§-
"ios puikyb¢s ir paakintas pikto draugo patarimo, jis nekreip¢ d¢mesio £
prana§ing#j£ bals# ir ¢m¢ ¨eminti BalarƒmajŒ. Jis tar¢: ÀBrangus Balarƒ-
majŒ, Judu su broliu Ä paprasti piemenys. Ganyti karves J!s gal ir mokate,
ta"iau argi Jums ¨aisti §achmatais ir §audyti i§ lanko m!§io lauke? ·£
men# i§mano tiktai karali§ko kraujo vyrai.$ Po kand¨i¤ Rukmio ¨od¨i¤
bei garsaus susirinkusi¤j¤ karalai"i¤ juoko, Vie§pats Balarƒma u¨sipliesk¢
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it ugnis. Jis akimoju "iupo v¢zd# ir, nepratar¡s n¢ ¨od¨io, tvojo Rukmiui
per galv#. Nuo sm!gio Rukmis krito ant ¨em¢s negyvas. ·itaip laiming#
Aniruddhos vestuvi¤ dien# Balarƒma u¨mu§¢ Rukm£.

Tarp k‰atriy¤ da¨nai taip atsitinka, ir Kali…gos karalius, i§sigand¡s,
kad dabar Balarƒma puls j£, spruko i§ £vykio vietos. Ta"iau, tesp¢jus jam
nub¢gti vos por# ¨ingsni¤, BalarƒmajŒ j£ pavijo, ir kadangi karalius §iep¢
savo dantis, ty"iodamasis i§ Balarƒmos bei K‚‰†os, Balarƒma i§mu§¢ juos
v¢zdu. Nepavyko pasprukti ir kitiems karalai"iams, pataikavusiems Kali…-
gos karaliui bei Rukmiui, Ä Balarƒma Savo v¢zdu sutrupino jiems kojas
bei rankas. Jie n¢ neband¢ prie§intis, nutar¡, jog protingiausia Ä b¢gti i§
kruvino m!§io vietos.

Balarƒmos ir Rukmio kivir"o metu Vie§pats K‚‰†a nei§tar¢ n¢ ¨od¨io,
nes ¨inojo, kad palaik¡s Balarƒmos pus¡ nuli!dins Rukmi†Œ, o jeigu pasa-
kys, kad Rukmis buvo u¨mu§tas neteisingai, £skaudins Balarƒm#. Tod¢l
per an!ko vestuves Vie§pats K‚‰†a nekalb¢jo apie Savo svainio Rukmio
mirt£. Jis, kaip visada, buvo meilus ir Balarƒmai, ir Rukmi†Œ. Kai viskas
nurimo, nuotaka ir jaunikis i§kilmingai £s¢do £ ve¨im#, ir jaunaved¨iai
su visa jaunikio palyda i§vyko £ Dvƒrak#. Jaunikio palyd# saugojo Vie§-
pats K‚‰†a, demono Madhu nugal¢tojas. Vestuvininkai i§vyko i§ Rukmio
karalyst¢s Bhojaka‡os ir laimingi patrauk¢ £ Dvƒrak#.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti §e§iasde§imt!j£ ÀK‚‰†os"
skyri¤, pavadint! ÀGenealoginis K‚‰†os §eimos medis".
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·E·IASDE·IMT PIRMAS SKYRIUS

U‰os ir Aniruddhos
susitikimas

Aniruddhos ir U‰os susitikimas, d¢l kurio kilo ¨iaurus susir¢mimas tarp
Vie§paties K‚‰†os ir Vie§paties !ivos, £vyko itin paslaptingomis ir £do-
miomis aplinkyb¢mis. Mahƒrƒja ParŒk‰itas nekantriai apie tai klausin¢jo
!ukadevos Gosvƒmio, ir !ukadeva papasakojo jam, kaip viskas atsitiko:
ÀBrangus karaliau, tu turb"t esi gird¢j¡s karaliaus Bali vard#. Karalius
Bali buvo didis bhaktas, ir visk#, kas jam priklaus¢ (karalius vald¢ vis#
pasaul£), jis paaukojo Vie§pa$iui Vƒmanai, Vi‰†u, kuris nu¨eng¢ nyk§tuko
brƒhma†o pavidalu. Taigi karalius Bali tur¢jo §imt# s"n¤, kuri¤ vyriausias
buvo Bƒ†ƒsura.%

·lovingasis didvyris Bƒ†ƒsura, Mahƒrƒjos Bali s"nus, buvo uolus Vie§-
paties !ivos garbintojas, pasiry¨¡s kuo tik gali patarnauti savo valdovui.
Atsidavimas Vie§pa$iui !ivai pad¢jo jam pasiekti auk§t# pad¢t£ visuome-
n¢je, ir jis buvo vis¤ gerbiamas. Be to, Mahƒrƒjos Bali s"nus buvo i§ties
labai i§mintingas ir dosnus valdovas, o jo darbai verti pagyrimo, nes jis
visada tes¢jo pa¨adus bei duot# garb¢s ¨od£, be to, Bƒ†ƒsura buvo labai
teisingas ir grie¨tai laik¢si duot¤ £¨ad¤. Tais laikais jis vald¢ !onitapu-
ros miest#. Vie§paties !ivos malone Bƒ†ƒsura gavo t"kstant£ rank¤ ir
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tur¢jo toki# vald¨i#, kad jam klusniai tarnavo netgi karalius Indra ir kiti
pusdieviai.

Kadaise, Vie§pa$iui !ivai §okant £¨ym¤j£ tƒ†ˆava-n‚tyos §ok£, d¢l kurio
jis pagars¢jo Na‡arƒjos vardu, Bƒ†ƒsura jam pritar¢ t"kstan$iu savo rank¤
ritmingai mu§damas b"gnus. Vie§pats !iva pla$iai ¨inomas “&uto‰os Ä Àto,
kuriam lengva £tikti% vardu. Jis labai myli ir visokeriopai globoja visus,
kurie kreipiasi £ j£ prieglobs$io. Jis yra vis¤ §io materialaus pasaulio gyv¤j¤
b"tybi¤ valdovas. Labai patenkintas Bƒ†ƒsura, jis pasak¢: ÀPra§yk man¡s
ko tiktai nori Ä a§ visk# padarysiu, nes esu tavimi be galo patenkintas.%
Bƒ†ƒsura atsak¢: ÀBrangus valdove, jei tu neprie§tarausi, a§ nor¢$iau, kad
tu pasiliktum mano mieste ir gintum mane nuo prie§¤.%

Kart# Bƒ†ƒsura at¢jo pas Vie§pat£ !iv# i§reik§ti jam savo pagarbos.
Nusilenk¡s Vie§pa$iui !ivai taip, kad jo spindintis it saul¢ §almas paly-
t¢jo !ivos lotoso p¢das, jis tar¢: ÀBrangus valdove, radus prieglobst£ prie
tavo lotoso p¢d¤, i§sipildo visi ne£gyvendinti tro§kimai, nes tavo p¢dos
tarsi tro§kim¤ med¨iai Ä jos dovanoja tavo garbintojui visk#, ko jis nori.
Brangus valdove, tu davei man t"kstant£ rank¤, ta$iau a§ nei§manau, k#
su jomis daryti. Pra§au ner"stauti ant man¡s, ta$iau, prisipa¨£stu, a§ nega-
liu pasinaudoti jomis m"§yje. A§ nematau, kas, i§skyrus Tavo ·viesyb¡,
pirmin£ materialaus pasaulio t¢v#, gal¢t¤ su manimi susiremti. Kartais
man ima nie¨¢ti rankas, ir, trok§damas kautis, a§ einu ie§koti sau verto
prie§ininko. Deja, visi sprunka £ §alis, nes ¨ino, koks a§ nepaprastai galin-
gas. Nerasdamas verto prie§ininko, a§ numal§inu t# nie¨ul£ trankydamas
kalnus. Nuo mano sm"gi¤ jau i§tisi kalnynai pavirto §ipuliais.%

Vie§pats !iva suprato, kad jo palaiminimas Bƒ†ƒsurai buvo vienas
vargas, ir pasak¢: ÀAk tu, nenaud¢li! Tu ver¨iesi kautis ir, nerasdamas
tikro prie§ininko, nerimsti. Tu manai, kad, i§skyrus mane, pasaulyje n¢ra
b"tyb¢s, kuri gal¢t¤ tau pasiprie§inti, bet a§ pa¨adu, kad ateis laikas ir tu
sutiksi sav¡s vert# prie§inink#. Tavo dienos jau suskai$iuotos, ir nebeilgai
plazd¢s tavo pergal¢s v¢liava. Ir tada tavo tu§$ia puikyb¢ i§garuos!%

Po toki¤ Vie§paties !ivos ¨od¨i¤ Bƒ†ƒsur#, kuris nei§pasakytai did¨ia-
vosi savo j¢ga, ap¢m¢ d¨iaugsmas. Pagaliau jis sutiks prie§inink#, kuris
j£ gal¢s £veikti. Laimingas Bƒ†ƒsura gr£¨o namo ir ¢m¢ nekantraudamas
laukti tos dienos, kai pasirodys jo vertas var¨ovas ir nugal¢s j£. Toks
jis buvo kvailys. Taip atsitinka paikiems, demoni§kiems ¨mon¢ms, kurie,
tur¢dami pasaki§kus materialius turtus, nori juos visiems rodyti ir jau$ia
pasitenkinim#, kai visk# praranda. Dalykas tas, kad jie nemoka panau-
doti savo energijos g¢riui siekti, nes ne¨ino, kiek daug gali duoti K‚‰†os
s#mon¢. I§ tikr¤j¤ yra dvi ¨moni¤ kategorijos Ä £sis#moninusieji K‚‰†# ir
Jo ne£sis#moninusieji. Tie, kurie ne£sis#monino K‚‰†os, paprastai garbi-
na pusdievius, o ¨mon¢s, suvokiantys K‚‰†#, atsiduoda Auk§$iausiajam
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Dievo Asmeniui. K‚‰†os s#mon¢s ¨mon¢s visk# skiria Vie§paties tar-
nystei, o ¨mon¢s, kurie K‚‰†os s#mon¢s neturi, visk# aukoja jutimi-
niams malonumams. Bƒ†ƒsura Ä puikiausias tokio ¨mogaus pavyzdys. Savo
nepaprast# sugeb¢jim# kautis jis nor¢jo panaudoti savo paties malonu-
mui. Nerasdamas prie§ininko, galingomis rankomis jis trupindavo kalnus.
Tuo tarpu Arjuna, kuris irgi tur¢jo nepaprast¤ kovini¤ sugeb¢jim¤, juos
panaudojo K‚‰†os reikalui.

Bƒ†ƒsura tur¢jo reto gro¨io dukr#, vardu U‰ƒ, kuri# jau buvo galima
tekinti. Kart#, miegodama kartu su draug¢mis, ji susapnavo, jog §alia
jos s¢di Aniruddha ir jie myli vienas kit#, nors i§ ties¤ niekada nebuvo
jo ma$iusi ir apie j£ gird¢jusi. Ji pabudo, garsiai §aukdama: ÀMylimasis,
brangusis, kurgi tu?% ·itaip i§sidavusi draug¢ms, ji susig¢do. Viena U‰os
draug¢ buvo Citralekhƒ, pirmojo Bƒ†ƒsuros ministro dukt¢. Citralekhƒ su
U‰a buvo geros draug¢s, ir Citralekhƒ degdama smalsumu jos paklaus¢:
ÀMiela gra¨ioji karalaite, tu dar netek¢jusi ir ligi §iol nesi ma$iusi jaunuo-
li¤, tod¢l tavo §"ksnis mane stebina. Apie kok£ jaunuol£ tu svajoji? Kas
b"t¤ tau tinkama pora?%

U‰ƒ atsak¢ Citralekhai: ÀMieloji drauge, sapne a§ ma$iau nepaprastai
gra¨¤ jaunuol£ Ä juodbruv#, £ lotoso ¨iedlapius pana§iomis akimis, vilkin-
t£ geltonais r"bais ir labai ilg¤ rank¤. Jis buvo toks patrauklus, kad juo
susi¨av¢t¤ kiekviena mergina. A§ did¨iuojuosi, kad tasai ¨avus jaunuolis
bu$iavo mane savo nektaro skonio l"pomis. Tik gaila, po to jis i§ karto
pradingo, ir a§ puoliau £ nevilt£. Brangioji drauge, kaip a§ nor¢$iau surasti
t# nuostab¤j£ jaunuol£, i§svajot#j£ savo §irdies valdov#.%

Po toki¤ U‰os ¨od¨i¤ Citralekhƒ greitomis tar¢: ÀA§ u¨jau$iu tave ir
pa¨adu, jeigu tasai jaunuolis gyvena nors viename i§ trij¤ pasauli¤ Ä
auk§tesniojoje, viduriniojoje ar ¨emesniojoje planet¤ sistemoje, a§ j£ sura-
siu, kad tik tu b"tum laiminga. Jei t#, kur£ matei sapne, pa¨insi, a§
sugr#¨insiu tavo §ird¨iai ramyb¡. A§ nupie§iu daug veid¤, ir jeigu tarp
j¤ pamatysi savo i§svajot#j£, pasakyk man. Nesvarbu, kur jis gyvena, a§
mok¢siu j£ atgabenti. Jeigu tau pavyks j£ atpa¨inti, a§ tu$tuojau visk#
sutvarkysiu.%

·itaip kalb¢dama, Citralekhƒ ¢m¢ pie§ti i§ prad¨i¤ £vairius pusdievius
i§ auk§tesni¤j¤ planet¤ sistem¤, paskui gandharvas, siddhas, cƒra†as,
pannagas, daityas, vidyƒdharas bei yak‰as, o galiausiai ir ¨mones.
(À!rŒmad-Bhƒgavatam% bei kituose Ved¤ ra§tuose yra nepaneigiam¤ £ro-
dym¤, kad kiekvienoje planetoje gyvena £vairios gyvosios b"tyb¢s. Tod¢l
kvaila tvirtinti, kad gyvenama yra tiktai ¸em¢s planeta.) Citralekhƒ pie§¢
ir pie§¢. Tarp nupie§t¤j¤ ¨moni¤ buvo ir V‚‰†i gimin¢s nariai Ä K‚‰†os
t¢vas Vasudeva, K‚‰†os senelis !"rasena, !rŒ BalarƒmajŒ, Vie§pats K‚‰†a
bei daugelis kit¤. Kai U‰ƒ pamat¢ Pradyumnos veid#, ji truput£ suglumo,
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ta$iau pama$iusi Aniruddh# ji susidrov¢jo taip smarkiai, kad nuleido galv#
ir nusi§ypsojo. Tai buvo tas, kurio ji ie§kojo. Ji parod¢ Citralekhai pie§in£
ir pasak¢, kad b"tent §is vyri§kis paverg¢ jos §ird£.

Citralekhƒ buvo didel¢ yog¢ mistik¢, ir kai tik U‰ƒ pa¨ino savo mylimojo
atvaizd#, Citralekhƒ i§kart suprato, kad tai Ä Aniruddha, K‚‰†os an"kas,
nors n¢ viena nebuvo jo ma$iusi ir ne¨inojo jo vardo. T# pa$i# nakt£ ji
leidosi £ kelion¡ kosmine erdve ir netrukus pasiek¢ Dvƒrakos miest#, pati-
kimai saugom# K‚‰†os. Patekusi £ r"mus, ji pamat¢ Aniruddh#, miegan-
t£ pra§matnioje savo miegamojo lovoje. Mistine j¢ga Citralekhƒ tu$tuojau
nuskraidino miegant£ Aniruddh# £ !onitapuros miest#, kad U‰ƒ pamatyt¤
savo geid¨iam# vyr#. Pama$ius£ j£, U‰ƒ pra¨ydo i§ d¨iaugsmo, laiminga,
kad Aniruddha nuo §iol bus su ja.

R"mai, kuriuose gyveno U‰ƒ ir Citralekhƒ, buvo labai gerai saugomi, ir
joks vyras negal¢jo £ juos patekti. Ta$iau dabar U‰ƒ ir Aniruddha drauge
gyveno r"muose, ir j¤ meil¢ keturiskart per dien# keturgubai stipr¢jo.
Stengdamasi patikti Aniruddhai, U‰ƒ reng¢ j£ brangiausiais r"bais, pyn¢
jam girliandas, dovanojo g¢les, kvepalus ir smilkalus. ·alia jo guolio buvo
viskas, ko prireikia ¨mogui Ä puik"s g¢rimai, kaip antai pienas bei §erbe-
tas, ir skan¢stai, kuriuos gal¢jai kramtyti ar tiesiog nuryti. O maloniau-
sia jam buvo jos meil"s ¨od¨iai bei paslaugumas. U‰ƒ garbino Aniruddh#
taip, tarsi jis b"t¤ Auk§$iausiasis Dievo Asmuo. Jos d¢mesys privert¢
Aniruddh# visk# pamir§ti, ji sugeb¢jo pavergti visas jo mintis ir laim¢ti jo
meil¡. Apsuptas §ilumos ir tarnyst¢s, Aniruddha visi§kai u¨simir§o ir jau
nebeatmin¢, kiek dien¤ praleido toli nuo tikr¤j¤ nam¤.

B¢go dienos, ir pagaliau i§ U‰os i§vaizdos tapo ai§kiai matyti, kad ji
tur¢jusi intymi¤ ry§i¤ su vyru. Po¨ymiai buvo tokie ry§k"s, kad jau nebe-
buvo £manoma nusl¢pti, kas vyksta. Su Aniruddha U‰ai buvo neapsakomai
smagu, ir ji u¨mir§o visas ribas, kuri¤ jos d¨iaugsmas netur¢jo per¨engti.
R"m¤ tvarkdarys bei sargybiniai nesunkiai gal¢jo nusp¢ti, kad ji turi ry§i¤
su vyri§kiu, ir nelaukdami, kuo visa tai baigsis, prane§¢ visk# savo §ei-
mininkui Bƒ†ƒsurai. Ved¤ kult"ros po¨i"riu, netek¢jusi mergina, artimai
bendraujanti su vyri§kiu, yra did¨iausia g¢da visai §eimai, tod¢l tvarkdarys
atsargiai u¨simin¢ savo §eimininkui, jog i§ kai kuri¤ po¨ymi¤ galima spr¡s-
ti, kad U‰ƒ g¢dingais ry§iais susijo su vyru. Tarnai tvirtino §eimininkui
budriai saugoj¡ namus dien# nakt£, kad joks jaunas vyras negal¢t¤ £kelti
ten n¢ kojos. Jie taip r"pestingai serg¢jo r"mus, kad joks vyri§kis netgi
i§ tolo negal¢jo pamatyti, kas vyksta viduje, tod¢l jie negal¢jo atsisteb¢ti,
kaip U‰ƒ tapo suved¨iota. Kadangi tarnai negal¢jo suprasti, kur $ia §uo
pakastas, jie visk# prane§¢ §eimininkui.

¸inia, kad jo dukt¢ U‰ƒ jau neb¢ra nekalta mergait¢, Bƒ†ƒsur# labai
sukr¢t¢. Sunkia §irdimi jis nuskub¢jo £ r"mus, kur gyveno dukra. ¶ia jis
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pamat¢ s¢din$ius drauge ir besi§neku$iuojan$ius U‰# bei Aniruddh#. Gra-
¨ioji U‰ƒ ir Aniruddha nuostabiai tiko vienas kitam, nes Aniruddha buvo
Pradyumnos, paties Kupidono, s"nus. Bƒ†ƒsurai pasirod¢, kad jo dukra
ir Aniruddha Ä puiki pora, ta$iau §eimos garb¢s po¨i"riu §i s#junga jam
visi§kai nepatiko. Bƒ†ƒsura negal¢jo suprasti, kas tasai jaunuolis. Jau buvo
ai§ku kaip dien#, jog visuose trijuose pasauliuose U‰ƒ neb"t¤ suradusi sau
gra¨esnio vyro. Aniruddha buvo tamsaus gymio, o jo oda §vyt¢jo. Jis vil-
k¢jo geltonais r"bais, buvo pana§i¤ £ lotoso ¨iedlapius aki¤, labai ilgomis
rankomis ir gra¨i¤ garbanot¤ melsvai juod¤ plauk¤. Akinantis auskar¤
tvisk¢jimas, nuostabi §ypsena skleid¢ nuo Aniruddhos ka¨koki# kerin$i#
j¢g#. Ta$iau Bƒ†ƒsuros pyktis nuo to n¢ kiek nema¨¢jo.

T# akimirk#, kai Bƒ†ƒsura pamat¢ Aniruddh#, jis ¨aid¢ su U‰a.
Aniruddha buvo dailiai apsireng¡s, U‰os i§puo§tas nuostabiomis g¢li¤ gir-
liandomis. Ant girliandos buvo matyti rausv¤ ku…kumos milteli¤, kuriais
moterys barsto kr"tines, ir §ios ¨ym¢s sakyte sak¢, kad U‰ƒ j£ glamon¢jo.
Bƒ†ƒsura apstulbo, matydamas, kad Aniruddha ramiausiai s¢di prie§ais
U‰# netgi jo akivaizdoje. Ta$iau Aniruddha puikiai ¨inojo, kad b"simasis
uo§vis n¢ kiek ned¨i"gauja ir jau sukviet¢ £ r"mus daug kari¤, nor¢damas
j£ su$iupti.

Nerad¡s po ranka kito ginklo, Aniruddha stv¢r¢ did¨iul£ gele¨in£ virb#
ir stojo prie§ais Bƒ†ƒsur# bei jo karius. Jis stov¢jo gr¢sminga poza, ir buvo
matyti, kad savo gele¨iniu virbu i§mu§ visus iki vieno. Bƒ†ƒsurai ir jo
kariams pasirod¢, kad prie§ juos stovi ne jaunuolis, o pats mirties dievas
su bausm¢s ryk§te. Bƒ†ƒsuros £sakymu kariai puol¢ j£ i§ vis¤ pusi¤. Bet
kai tik jie priart¢jo, Aniruddha ¢m¢ mosuoti virbu, trupindamas j¤ galvas,
kojas bei rankas, ir jie vienas po kito krito negyvi. Jis §lav¢ visus i§ eil¢s,
tarsi vanag¤ pulko vedlys mirtinai kapot¤ lojan$i¤ §un¤ gauj#. Netrukus,
mosuodamas virbu, Aniruddha i§siver¨¢ i§ r"m¤.

Bƒ†ƒsura mok¢jo £vairi¤ kovos b"d¤ ir Vie§paties !ivos malone gal¢jo
pagauti prie§inink# su gyva$i¤ kilpa Ä nƒgapƒ!a. ·itaip jis ir sugavo
i§tr"kus£ Aniruddh#. Su¨inojusi, kad t¢vui pavyko su$iupti Aniruddh#,
U‰ƒ puol¢ £ nevilt£. Jai i§ aki¤ papl"do a§aros, ir ji, nebevaldydama sav¡s,
pratr"ko garsiai raudoti.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti §e§iasde§imt pirm"j£ ÀK‚‰†os#
skyri¤, pavadint" ÀU‰os ir Aniruddhos susitikimas#.
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·E·IASDE·IMT ANTRAS SKYRIUS

Vie§paties K‚‰†os
kautyn¢s su Bƒ†ƒsura

Baig¢si keturi li!"i¤ sezono m¢nesiai, o Aniruddha vis negr£¨o namo.
Visa Yadu gimin¢ ¢m¢ labai nerimauti. Buvo neai§ku, kur gal¢jo pradingti
jaunuolis. Bet vien# laiming# dien# §eimoje apsilank¢ didysis i§min"ius
Nƒrada ir atskleid¢ Aniruddhos dingimo aplinkybes. Jis papasakojo, kaip
Aniruddha buvo nuskraidintas £ $onitapuros miest#, Bƒ†ƒsuros imperijos
sostin¡, ir kaip Bƒ†ƒsura su"iupo j£ u¨met¡s nƒgapƒ!", nors Aniruddha
nugal¢jo visus jo karius. Nƒrada smulkiai papasakojo, kaip visa tai £vyko.
I§gird¡ §i# naujien#, Yadu gimin¢s nariai, kurie labai myl¢jo K‚‰†#, pasi-
reng¢ pulti $onitapuros miest#. Kovoti prie§ Bƒ†ƒsur# ruo§¢si beveik
visi gimin¢s vadai Ä Pradyumna, Sƒtyakis, Gada, Sƒmba, Sƒra†a, Nanda,
Upananda ir Bhadra. Jie sub!r¢ a§tuoniolika ak‰auhi†Œ pulk¤, kuriuos
sudar¢ kariai, drambliai, arkliai bei karo ve¨imai. Kariuomen¢ nu¨ygiavo
£ $onitapur# ir apsupo miest#.

Bƒ†ƒsurai buvo prane§ta, kad Yadu gimin¢s kariai u¨puol¢ miest#. Jie
griauna sienas bei vartus ir trypia aplinkinius sodus. %pyk¡s jis tuoj £sak¢
savo kariuomenei, kuri buvo ne menkesn¢ u¨ Yadu, sutikti u¨puolikus.
Vie§pats $iva buvo toks maloningas Bƒ†ƒsurai, kad patsai ¢m¢si vadovauti
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jo karin¢ms paj¢goms. J£ lyd¢jo didvyri§ki s!n!s Kƒrttikeya ir Ga†apatis.
Raitas ant savo numyl¢tinio jau"io, NandŒ&vara, Vie§pats $iva, vadova-
vo kautyn¢ms prie§ Vie§pat£ K‚‰†# ir Balarƒm#. Galima tik £sivaizduoti,
kokios nuo¨mios u¨vir¢ kautyn¢s Ä vienoje pus¢je kov¢si Vie§pats $iva
su savo narsiaisiais s!numis, o kitoje buvo Vie§pats K‚‰†a, Auk§"iausiasis
Dievo Asmuo su vyresniuoju broliu BalarƒmajŒ. Kautyn¢s buvo tokios
nuo¨mios, kad tie, kurie jas mat¢, neteko ¨ado ir i§ siaubo jiems §iau§¢si
plaukai. Vie§pats $iva kov¢si su Pa"iu Vie§pa"iu K‚‰†a, Pradyumna Ä su
Kƒrttikeya, o Vie§pats Balarƒma Ä su Bƒ†ƒsuros karo vadu Kumbhƒ†ˆa,
kuriam talkino K!pakar†a. K‚‰†os s!nus Sƒmba gr!m¢si su Bƒ†ƒsuros
s!numi, o Bƒ†ƒsura Ä su Yadu gimin¢s karved¨iu Sƒtyakiu. ·tai kokia
u¨vir¢ kova.

¸inia apie m!§£ pasklido po vis# visat#. Netverdami smalsumu i§vys-
ti kov# tarp Vie§paties $ivos ir Vie§paties K‚‰†os bei j¤ pagalbi-
nink¤, auk§tesni¤j¤ planet¤ pusdieviai Ä Vie§pats Brahmƒ kartu su
did¨iais i§min"iais bei §ventaisiais, siddhomis, cƒra†omis ir gandharvomis,
orlaiviais skland¢ vir§ kautyni¤ lauko. Vienas i§ Vie§paties $ivos vard¤ Ä
bh#ta-nƒtha, nes jam padeda £vairios galingos §m¢klos bei pragaro gyven-
tojai: bh#tos, pretos, pramathos, guhyakos, ˆƒkin¢s, pi!ƒcos, k#‰mƒ†ˆos,
vetƒlos, vinƒyakos ir brahma-rƒk‰asos. (I§ vis¤ §m¢kl¤ galingiausios
yra brahmƒ-rƒk‰asos. Tai §m¢klos, kurios praeituose gyvenimuose buvo
brƒhma†ais.)

Ta"iau Auk§"iausiasis Dievo Asmuo, $rŒ K‚‰†a, Savo garsiuoju $ƒr…-
gadhanu lanku ir str¢l¢mis be vargo i§vaik¢ visas §m¢klas i§ m!§io lauko.
Tada Vie§pats $iva paleido £ Dievo Asmen£ stipriausius savo ginklus. Vie§-
pats $rŒ K‚‰†a lengvai juos atr¢m¢ prie§ingo poveikio ginklais. Brahmƒstr"
(ginkl#, pana§¤ £ atomin¡ bomb#) Jis atr¢m¢ kita brahmƒstra, o oro
ginkl# Ä kaln¤ ginklu. Kai Vie§pats $iva paleido ypating# ginkl#, kuris
m!§io lauke suk¢l¢ viesul#, Vie§pats K‚‰†a panaudojo prie§ingo poveikio
kaln¤ ginkl#, kuris tuojau numald¢ jo §¢lsm#. O kai Vie§pats $iva grie-
b¢si ugnies ginklo, kuris §lav¢ savo kelyje visk#, kas gyva, K‚‰†a u¨gesino
jo sukeltas liepsnas lietaus srautais.

Gal¤ gale Vie§pa"iui $ivai beliko asmeninis ginklas pƒ!upata-!ƒstra, ir
K‚‰†a i§kart atsak¢ jam, sviesdamas nƒrƒya†a-!ƒstr". Pama¨u Vie§pat£
$iv# ap¢m¢ neviltis, ir tuo pasinaudoj¡s K‚‰†a grieb¢si ginklo, kuris suke-
lia ¨iovul£. Nuo §io ginklo prie§inink# apima nuovargis, jis pradeda ¨iovau-
ti ir liaujasi kovoj¡s. Vie§pat£ $iv# ap¢m¢ toks nuovargis, kad jis atsisak¢
kautis ir ¢m¢ ¨iovauti. Dabar K‚‰†a gal¢jo nukreipti d¢mes£ nuo Vie§-
paties $ivos £ Bƒ†ƒsur# ir ¢m¢ triu§kinti jo karius kardu bei v¢zdu. Tuo
tarpu Vie§paties K‚‰†os s!nus Pradyumna ar§iai kov¢si su pusdievi¤ karo
vadu Kƒrttikeya ir su¨eid¢ j£. Pl!sdamas krauju, Kƒrttikeya s¢do ant savo
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ne§iotojo povo ir paliko m!§io lauk#. O Bƒ†ƒsuros karo vadas Kumbhƒ†ˆa
neatsilaik¢ prie§ Vie§paties Balarƒmos v¢zd#. Buvo su¨eistas ir K!pakar-
†a, ir jie abu Ä K!pakar†a bei mirtinai su¨alotas karo vadas Kumbhƒ†-
ˆa krito ant ¨em¢s. Lik¡ be karved¨i¤, Bƒ†ƒsuros kariai i§silakst¢ £ visas
puses.

Kai Bƒ†ƒsura pamat¢, kad jo kariai ir karved¨iai pralaimi, j£ ap¢m¢ dar
didesnis pyktis. Jis nutar¢, jog b!t¤ i§mintingiau kautis ne su K‚‰†os kar-
ved¨iu Sƒtyakiu, o tiesiog pulti Vie§pat£ K‚‰†#. Gal¤ gale jis gavo prog#
pasidarbuoti t!kstan"iu savo rank¤ ir puol¢ K‚‰†#. Vienu metu i§ penki¤
§imt¤ lank¤ jis paleido £ K‚‰†# du t!kstan"ius str¢li¤. Kvailys Bƒ†ƒsura
nesuvok¢ K‚‰†os j¢gos. T# pa"i# akimirk# K‚‰†a tarsi §akeles perlau¨¢
Bƒ†ƒsuros lankus, ir kad jis negal¢t¤ toliau pulti, parklupd¢ Bƒ†ƒsuros
ve¨ime £kinkytus arklius ir sulau¨¢ pat£ ve¨im#. Po to K‚‰†a ¢m¢ p!sti
Pƒ'cajanyos kriaukl¡.

Bƒ†ƒsura garbino deiv¡ Ko‡ar#, ir ji buvo jam tarsi motina. Motina
Ko‡arƒ negal¢jo ramiai ¨i!r¢ti, kaip ¨!va Bƒ†ƒsura, ir nusileido £ m!§io
lauk#. Nuoga, palaidais plaukais ji apsirei§k¢ prie§ais Vie§pat£ K‚‰†#, ir
$rŒ K‚‰†a, nenor¢damas ¨i!r¢ti £ nuog# moter£, nusigr¡¨¢. Tuo pasinau-
dojo Bƒ†ƒsura ir spruko i§ m!§io lauko. Visos jo lank¤ templ¢s buvo sut-
raukytos, jis prarado ve¨im# ir ve¨¢j#, tad jam neliko nieko kito, kaip tik
gr£¨ti £ miest#. Kautyn¢se jis neteko visko.

Negailesting¤ K‚‰†os str¢li¤ vaikomi, Vie§paties $ivos palydovai kaukai
ir vaiduokliai Ä bh#tos, pretos bei kitos k‰atriy¤ §m¢klos Ä irgi i§silakst¢
i§ m!§io lauko. Netur¢damas i§eities, Vie§pats $iva grieb¢si paskutinio-
jo, galingiausio savo ginklo Ä pra¨!tingojo $ivajvaros, kuris gal¢jo sukel-
ti pragari§k# kar§t£. Sakoma, kad k!rinijos egzistavimo pabaigoje saul¢
tampa dvylika kart¤ kar§tesn¢ negu paprastai. Dvylika kart¤ u¨ £prast#
didesnis kar§tis vadinasi $ivajvara. %k!nytasis $ivajvara buvo trigalvis ir
tur¢jo tris kojas. Kai jis ¨eng¢ link K‚‰†os, jo kelyje viskas virto pelenais.
$ivajvara buvo toks galingas, kad savo pragari§kais ugnies lie¨uviais rijo
visk# aplinkui. Bet K‚‰†a laiku pasteb¢jo besiartinant£ $ivajvar#.

Ta"iau yra ne tik visk# deginantis $ivajvaros ginklas, bet ir visk# sting-
dantis §altasis Nƒrƒya†ajvara. Didel£ kar§t£ dar galima i§k¡sti, ta"iau smar-
kaus §al"io neatlaiko niekas. ¸mogus patiria §alt£ mirdamas. Kai ¨mogus
mir§ta, temperat!ra i§ prad¨i¤ pakyla iki keturiasde§imt dviej¤ laipsni¤, o
paskui k!nas sustingsta ir tampa §altas kaip ledas. Pragai§ting#j£ $ivajvaros
kar§t£ atremti gal¢jo tik Nƒrƒya†ajvara.

Kai Vie§pats K‚‰†a pamat¢, kad Vie§pats $iva paleido $ivajvar#, Jam
neliko nieko kito, kaip griebtis Nƒrƒya†ajvaros. Vie§pats $rŒ K‚‰†a yra
pirminis Nƒrƒya†a, taigi ir Nƒrƒya†ajvaros ginklo valdovas. Kai K‚‰†a
paleido £ darb# Nƒrƒya†ajvar#, prasid¢jo atkakli dviej¤ jvar¤ kova. Kai

VIE·PATIES K’™–OS KAUTYN(S SU B“–“SURA

393



stingdantis §altis grumiasi su pragari§ku kar§"iu, temperat!ra, supranta-
ma, palengva krinta, Ä taip atsitiko ir $ivajvaros bei Nƒrƒya†ajvaros kauty-
ni¤ metu. $ivajvaros kar§tis pama¨u silpo. Jis ¢m¢ §auktis Vie§paties $ivos
pagalbos, ta"iau tasai nieko negal¢jo padaryti Nƒrƒya†ajvarai. Nesulauk-
damas Vie§paties $ivos pagalbos, $ivajvara suprato, kad i§sigelb¢ti galima
tik atsidavus Nƒrƒya†ai, Pa"iam Vie§pa"iui K‚‰†ai. Vie§pats $iva, did¨iau-
sias i§ pusdievi¤, ir tas negal¢jo jam pad¢ti, tad k# kalb¢ti apie ma¨esnius
pusdievius. Ir $ivajvara gal¤ gale pasidav¢ K‚‰†ai. Jis nusilenk¢ Vie§pa-
"iui ir prad¢jo melstis, tik¢damasis, kad Vie§pats K‚‰†a jo pasigail¢s ir
apgins.

Dvikova tarp galingiausi¤j¤ Vie§paties $ivos ir Vie§paties K‚‰†os ginkl¤
yra geriausias £rodymas, kad tam, kur£ globoja K‚‰†a, mirtis negresia, o
tam, kurio Jis negloboja, niekas nepad¢s i§sigelb¢ti. Vienas i§ Vie§paties
$ivos vard¤ yra Mahƒdeva Ä vis¤ pusdievi¤ pusdievis, nors kartais did¨iau-
siu i§ pusdievi¤ laikomas Vie§pats Brahmƒ, kadangi jis kuria, o Vie§pats
$iva tik naikina Brahmos k!rin£. Ta"iau ir Vie§paties Brahmos, ir Vie§pa-
ties $ivos vaidmuo ribotas. Vie§pats Brahmƒ gali kurti, o Vie§pats $iva Ä
naikinti, bet n¢ vienas i§ j¤ negali palaikyti. Tuo tarpu Vie§pats Vi‰†u ne
tik palaiko, bet ir kuria bei naikina. I§ tikr¤j¤ ir Brahmƒ n¢ra svarbiau-
sias k!r¢jas, nes j£ pat£ suk!r¢ Vie§pats Vi‰†u. O Vie§pat£ $iv# suk!r¢, t.
y. dovanojo jam gyvenim#, Brahmƒ. Taigi $ivajvara suprato, kad pagalbos
jis gali susilaukti tik i§ K‚‰†os, Nƒrƒya†os. Tai suprat¡s, jis, kaip ir der¢jo,
kreip¢si prieglobs"io £ Vie§pat£ K‚‰†# ir sud¢j¡s delnus ¢m¢ §lovinti J£
malda:

ÀBrangus Vie§patie, pagarbiai lenkiuosi Tau, nes Tavo galios berib¢s.
Niekas Tau neprilygsta, tod¢l Tu Ä vis¤ m!s¤ Vie§pats. Da¨niausiai galin-
giausiu materialiame pasaulyje ¨mon¢s laiko Vie§pat£ $iv#, ta"iau Vie§-
pats $iva ne visagalis. Tik Tu gali visk#, ir tai tiesa. Tu Ä pirmin¢ s#mon¢,
arba ¨inojimas. Kas neturi ¨ini¤, arba s#mon¢s, tas negali b!ti galingas.
Kokiame nors materialiame daikte gali slyp¢ti did¨iausia j¢ga, ta"iau be
¨inojimo, ar s#mon¢s, jis yra negyvas. Pati did¨iausia ir nuostabiausia
ma§ina be turin"io s#mon¡, arba ¨inojim#, ¨mogaus yra nieko verta. Vie§-
patie, Tu Ä absoliutus ¨inojimas, ir Tavyje n¢ra n¢ krislo materijos purvo.
Vie§pats $iva galingas pusdievis, nes jis sunaikina vis# k!rinij#, Vie§-
pats Brahmƒ irgi labai galingas, nes sukuria visat#, ta"iau nei Brahmƒ,
nei Vie§pats $iva n¢ra pirmin¢ §io kosminio pasaulio prie¨astis. Tu Ä
Absoliu"ioji Tiesa, Auk§"iausiasis Brahmanas, Tu Ä pirmin¢ prie¨astis.
Pirmin¢ kosminio pasaulio prie¨astis Ä tai ne beasmenio Brahmano §vy-
t¢jimas. Beasmenio Brahmano §vyt¢jimas sklinda i§ Tav¡s. ÀBhagavad-
gŒtƒ) patvirtina, kad beasmenio Brahmano prie¨astis Ä Vie§pats K‚‰†a.
Brahmano §vyt¢jimas yra tarsi saul¢s §viesa, bet j# skleid¨ia saul¢s rutu-
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lys. Tod¢l beasmenis Brahmanas n¢ra galutin¢ prie¨astis. Galutin¢ visa
ko prie¨astis Ä auk§"iausias am¨inas K‚‰†os pavidalas. Materialus veiks-
mas ir atoveiksmis rei§kiasi beasmeniame Brahmane, tuo tarpu Brahmano
asmenyb¢je, am¨inajame K‚‰†os pavidale, n¢ra nei veiksmo, nei jo pasek-
mi¤. Tod¢l, Vie§patie, Tavo k!nas skendi visi§koje ramyb¢je ir palaimoje.
Jame n¢ra materijos ne§varybi¤.

Materialus k!nas neatskiriamai susij¡s su trij¤ materialios gamtos gu†¤
diktuojamais veiksmais ir j¤ pasekm¢m. Svarbiausias "ia yra laiko veiks-
nys, nes materija atbunda veikiant laikui. Taip gimsta gamta, o kartu su
ja Ä karmin¢ veikla. Karmin¢s veiklos d¢ka gyvoji esyb¢ £gyja pavidal#. Ji
£gauna konkre"i# esm¡, kuri apauga subtiliu ir grubiu k!nais, sudarytais i§
gyvyb¢s oro, ego, de§imties jutim¤, proto ir penki¤ grubi¤j¤ prad¤. I§ §i¤
element¤ susikuria k!nas, kuris v¢liau tampa kit¤ k!n¤, £ kuriuos nuolat
persik!nija siela, prie¨astimi. Visa tai pagimdo darnus Tavo materialios
galios veikimas. %vairi¤ prad¤ tarpusavio s#veika nedaro Tau £takos, tod¢l
Tu esi §ios i§orin¢s galios prie¨astis. B!damas transcendentalus materia-
liosios galios impulsams, Tu £k!niji tobul# ramyb¡. Tu esi neprieinamas
materijos ne§varyb¢ms ir tobulai skaistus. Tod¢l, u¨mir§¡s visus kitus
glob¢jus, a§ pra§au prieglobs"io prie Tavo lotoso p¢d¤.

Brangus Vie§patie, Tavo ¨aidimas, kuriame Tu apsirei§ki Vasudevos
s!numi ir dediesi ¨mogumi, £rodo visi§k# Tavo laisv¡. Nor¢damas apgin-
ti Savo i§tikimus tarnus ir sunaikinti tuos, kurie Tau neatsidav¢, Tu
apsirei§ki £vairiomis inkarnacijomis. Visos inkarnacijos nu¨engia £vykdy-
ti ÀBhagavad-gŒtoje) Tavo duot# pa¨ad#, jog Tu apsireik§i tada, kai suirs
tvarka, skatinanti tobul¢jim#. Kai £sigali neteisingi, keliantys s#my§£ gyve-
nimo principai, Tu, brangus Vie§patie, apsirei§ki Savo vidine galia. Pag-
rindinis Tavo u¨davinys Ä ginti ir globoti pusdievius bei dvasini¤ polinki¤
¨mones, palaikyti tvark# ir atkurti materialius £statymus. Palaikydamas
£statymus bei tvark#, Tu, kaip ir dera, j¢ga susidoroji su nenaud¢liais ir
demonais. Ir Tu ne pirm# kart# nu¨engi £ §£ pasaul£. N¢ra abejoni¤, kad
ir anks"iau esi ne kart# nu¨eng¡s.

Brangus Vie§patie, prisipa¨£stu, kad Tavo Nƒrƒya†ajvara mane gerokai
pamok¢. ·is ginklas, be abejo, moka sukelti §alt£. Ta"iau jo §altis yra nepa-
keliamas ir pavojingas gyvybei. Brangus Vie§patie, kol gyvoji b!tyb¢ yra
u¨mir§usi K‚‰†os s#mon¡, kol ji u¨burta materiali¤ nor¤ ir ne¨ino, kad
galutinis tikslas Ä atrasti prieglobst£ prie Tavo lotoso p¢d¤, tol ji, tur¢da-
ma material¤ k!n#, nei§vengs trejop¤ kan"i¤, kurias sukelia materialioji
gamta. Kadangi gyvoji b!tyb¢ neatsiduoda Tau, jai tenka am¨inai kent¢ti.)

I§klaus¡s $ivajvar#, Vie§pats K‚‰†a atsak¢: ÀTrigalve b!tybe, Man
patiko tavo ¨od¨iai. Gali nebijoti Ä Nƒrƒya†ajvara tav¡s daugiau nebe-
kamuos. Ir ne tu vienas gali atsikratyti baim¢s. Nuo §iol jokios baim¢s
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nepa¨ins ir tie, kurie nuolatos prisimins kautynes tarp $ivajvaros ir
Nƒrƒya†ajvaros.) Po §i¤ Auk§"iausiojo Dievo Asmens ¨od¨i¤ $ivajvara
pagarbiai nusilenk¢ Jo lotoso p¢doms ir nu¢jo.

Tuo tarpu Bƒ†ƒsura, kiek atsikv¢p¡s po savo nes¢kmi¤, su naujomis
j¢gomis gr£¨o £ m!§£. Vie§pats K‚‰†a tuo metu s¢d¢jo kovos ve¨ime, ir
Bƒ†ƒsura stojo prie§ais J£, kiekvienoje i§ t!kstan"io savo rank¤ gniau¨-
damas vis kitok£ ginkl#. Jis vir¢ pyk"iu ir paleido £ Vie§pat£ K‚‰†# visus
ginklus, kurie u¨griuvo tarsi li!tis. Kai Vie§pats K‚‰†a pamat¢, kad £ J£,
tarsi vanduo pro r¢t£, pilasi Bƒ†ƒsuros paleisti ginklai, Jis "iupo Savo
a§triabriaun£ Sudar&anos disk# ir ¢m¢ i§ eil¢s kapoti t!kstant£ demono
rank¤, tarytum sodininkas karpyt¤ med¨i¤ §akeles a§triomis sodo ¨irkl¢-
mis. Tuo tarpu Vie§pats $iva, suprat¡s, kad jo i§tikimo tarno Bƒ†ƒsuros
nei§gelb¢s net ir tai, kad jis pats buvo m!§io lauke, atsitok¢jo ir, stoj¡s
prie§ Vie§pat£ K‚‰†#, ¢m¢ raminti Jo pykt£ savo maldomis.

Vie§pats $iva tar¢: ÀBrangus Vie§patie, Tave garbina Ved¤ himnai.
Tasai, kuris nepa¨£sta Tav¡s, beasmen£ brahmajyoti laiko galutine,
Auk§"iausi#ja Absoliu"i#ja Tiesa, nes ne¨ino, kad anapus dvasinio Tavo
§vyt¢jimo, am¨inoje buvein¢je egzistuoji Tu. Tod¢l Tave, brangus Vie§pa-
tie, vadina Para„ Brahmanu. ¸od¨ius para„ brahman, kurie skirti Tau
apib!dinti, galima rasti ÀBhagavad-gŒtoje.) ·ventieji, kurie i§val¢ savo
§irdis nuo materijos ne§varybi¤, pa¨£sta transcendentin£ Tavo pavidal#,
nors Tu kaip dangus esi visur, ir materija nedaro Tau jokios £takos. Tave
suvokti gali tik bhaktai, niekas daugiau. Impersonalistin¢ auk§"iausios
Tavo b!ties samprata dang¤ lygina su Tavo bamba, ugn£ Ä su Tavo burna,
vanden£ Ä su Tavo s¢kla. Dangaus planetos, pasak jos, Ä tai Tavo galva,
pasaulio kryptys Ä Tavo ausys, UrvŒ planeta Ä Tavo lotoso p¢dos, m¢nu-
lis Ä protas, o saul¢ Ä Tavo akis. A§ gi esu Tavo ego. Vandenynas Ä tai Tavo
pilvas, o dangaus valdovas Indra Ä Tavo ranka. Med¨iai bei kiti augalai Ä
Tavo k!no plaukai, debesys Ä Tavo galvos plaukai, o Vie§pats Brahmƒ Ä
Tavo intelektas. Visi didieji prot¢viai, Prajƒpa"iai, yra Tavo simboliai. Reli-
gija Ä Tavo §irdis. ·itaip £sivaizduojamas beasmenis Tavo auk§"iausiojo
k!no aspektas, ta"iau galutiniu po¨i!riu Tu Ä Auk§"iausioji Asmenyb¢.
Beasmenis Tavo auk§"iausiojo k!no aspektas t¢ra menkas Tavo galios
pasirei§kimas. Tave lygina su pirmine ugnimi, o Tavo ekspansijas Ä su jos
§viesa ir kaitra.)

Vie§pats $iva t¡s¢: ÀBrangus Vie§patie, nors Tu esi visata, o £vairios
visatos dalys yra Tavo k!no dalys, nesuvokiama Savo galia Tu sykiu
gali b!ti pasklid¡s visur ir egzistuoti susitelk¡s vienoje vietoje. ÀBrahma-
sa„hitoje) irgi atrandame patvirtinim#, kad Tu, nekeldamas kojos i§ Savo
buvein¢s, Goloka V‚ndƒvanos, vis d¢lto esi visur. ÀBhagavad-gŒtoje) pasa-
kyta, kad Tu ateini apginti bhakt¤, vadinasi, atne§i g¢r£ visai visatai.
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Pusdieviai tvarko visatos gyvenim# Tav#ja malone. Taigi Tavo malone yra
palaikomos septynios auk§tesn¢s planet¤ sistemos. At¢jus k!rinijos pabai-
gai, visos Tavo gali¤ aprai§kos, ar jos b!t¤ pusdievi¤, ar ¨moni¤, ar ¨emes-
ni¤j¤ gyv!n¤ pavidalo, £eina £ Tave, o visos tiesiogin¢s bei netiesiogin¢s
kosminio pasaulio prie¨astys nurimsta Tavyje, praradusios skiriamuosius
savo b!ties bruo¨us. Auk§"iausi#ja prasme, ne£manoma atskirti Tav¡s nuo
esamyb¢s, nuo to, kas Tau lygu ar pavaldu. Tu Ä sykiu §io kosminio pasau-
lio prie¨astis ir jo sud¢tin¢ dalis. Tu Ä Auk§"iausioji Visuma, Tu Ä vie-
nintelis, ir Tau n¢ra lygi¤. I§reik§tajame pasaulyje galimos trys b!senos:
s#moninga, pusiau s#moninga (sapnai) ir nes#moninga. Ta"iau Tu, Tavo
·viesybe, esi transcendentalus §iems £vairiems materialios b!ties pasirei§-
kimams. Taigi Tu egzistuoji ketvirtuoju matavimu. Tu apsirei§ki ir i§eini
i§ §io pasaulio Savo Paties valia. Tu esi auk§"iausioji visa ko prie¨astis,
kuri neturi Sau prie¨asties. Tu Pats esi Savo apsirei§kimo ir i§¢jimo i§
§io pasaulio prie¨astis. B!damas transcendentalus, Vie§patie, Tu nu¨en-
gei £vairiomis inkarnacijomis (¨uvies, v¢¨lio, §erno, N‚si„hos, Ke&avos
ir kitomis), kad parodytum visiems §e§is Savo turtus ir transcendentines
ypatybes. ·iomis inkarnacijomis Tu apsirei§ki Pats, ta"iau egzistuoja ir
atsietosios Tavo inkarnacijos, kai Tu pasirei§ki per £vairias gyv#sias b!ty-
bes. Savo vidine galia Tu apsirei§kei £vairiomis Vi‰†u inkarnacijomis, o
i§orine galia tapai rei§kini¤ pasauliu.

Debesuot# dien# ¨mogui atrodo, kad saul¢s n¢ra. Ta"iau i§ tikr¤j¤
niekas negali pasl¢pti saul¢s Ä net ir debesys, nes saul¢s §viesa pati suku-
ria debesis. Taip lygiai menkesn¢s nuovokos ¨mon¢s teigia, jog Dievo
n¢ra, ta"iau i§manantys ¨mon¢s per gyv#sias b!tybes bei j¤ darbus, taip
pat per Tavo i§orin¡ bei paribio galias regi Tave kiekviename atome.
Pra§vies¢jim# pasiek¡ bhaktai mato Tavo gali# ir darbus, ta"iau tie,
kuriuos u¨b!r¢ Tavo i§orin¢ galia, laiko save §io materialaus pasau-
lio dalimi ir prisiri§a prie visuomen¢s, draugyst¢s bei meil¢s. Tod¢l jie
patiria trejopas materialiosios b!ties kan"ias ir skausmo bei malonumo
dvilypum#. Jie tai grimzta £ prisiri§im¤ j!r#, tai i§kyla £ jos pavir§i¤.

Brangus Vie§patie, tai Tavo malon¢, kad gyvoji b!tyb¢ gauna ¨mogaus
pavidal#, kuris suteikia jai prog# atsikratyti materialios b!ties kan"i¤.
Ta"iau gyv#j# b!tyb¡, turin"i# ¨mogaus k!n#, bet nesugeban"i# suvaldy-
ti jutim¤, nusine§a jutimini¤ malonum¤ bangos. Tada ji nebenori ie§koti
Tavo lotoso p¢d¤ prieglobs"io ir negali su atsidavimu Tau tarnauti. Nelai-
mingas yra toks ¨mogus. Kiekvienas, kuris gyvena tokiuose patamsiuo-
se, be abejo, apgaudin¢ja ir save, ir kitus. Tod¢l visuomen¢ be K‚‰†os
s#mon¢s Ä tai apgavik¤ ir apgaut¤j¤ visuomen¢.

Vie§patie, i§ tikr¤j¤ Tu esi vis¤ gyv¤j¤ b!tybi¤ Supersiela, pats bran-
giausias jiems, Tu Ä auk§"iausias visa ko valdovas. I§ iliuzijos nei§brendan-
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tis ¨mogus bijo nei§vengiamos mirties. Tas, kuris prisiri§¡s prie jutimini¤
malonum¤, savo noru ken"ia materialiame pasaulyje kan"ias, t.y. vejasi
jutimini¤ malonum¤ chimer#. Jis yra tikriausias kvailys, nes atsisako nek-
taro ir geria nuodus. Brangus Vie§patie, pusdieviai, tarp j¤ Vie§pats
Brahmƒ bei a§ pats, visi didieji §ventieji bei i§min"iai, apvaliusieji §irdis
nuo materiali¤ prisiri§im¤, Tavo malone visa §irdimi atsidav¢me Tau. Visi
mes radome prieglobst£ Tavyje, nes laikome Tave Auk§"iausiuoju Vie§-
pa"iu. Tu esi mums pats brangiausias, m!s¤ gyvenimas ir siela. Tu Ä pir-
min¢ §io kosminio pasaulio prie¨astis, Tu Ä auk§"iausias jo glob¢jas ir
sunaikinimo prie¨astis. Tu visiems vienodas, Tu Ä did¨iausias kiekvie-
nos gyvosios b!tyb¢s draugas, suteikiantis jai ramyb¡. Tu Ä vis¤ m!s¤
auk§"iausias garbinimo objektas. Brangus Vie§patie, mes norime visada su
transcendentine meile Tau tarnauti, kad pagaliau i§bristume i§ materijos
li!no.

Baigdamas, Vie§patie, noriu Tau pasakyti, kad Bƒ†ƒsura labai brangus
man. Jis daug man pasitarnavo, ir a§ nor¢"iau matyti j£ laiming#. Paten-
kintas jo tarnyste pa¨ad¢jau, kad jis bus apgintas. Pra§au Tav¡s, Vie§patie,
b!ti jam toks maloningas, koks buvai jo prot¢viams Ä karaliui Prahlƒdai
ir Bali Mahƒrƒjai.)

Vie§pats K‚‰†a i§klaus¢ Vie§paties $ivos mald¤ ir prakalbo, taip pat
kreipdamasis £ j£, kaip £ vie§pat£: ÀBrangus Vie§patie $iva, A§ pritariu tavo
¨od¨iams ir sutinku patenkinti tavo pra§ym# d¢l Bƒ†ƒsuros. A§ ¨inau, kad
Bƒ†ƒsura Ä Bali Mahƒrƒjos s!nus, tad negaliu jo u¨mu§ti, nes daviau ¨od£
to nedaryti. Karaliui Prahlƒdai A§ suteikiau palaiminim#, kad n¢ vienas
i§ jo §eimoje gimusi¤ demon¤ ne¨us nuo Mano rankos. Tod¢l A§ neu¨-
mu§iau Bƒ†ƒsuros, o tik nukirtau rankas, kad jis neb!t¤ toks pasip!t¡s.
Did¨iul¢ jo kariauna sunkiai sl¢g¢ ¨em¡, tod¢l A§ nu¨ud¨iau jo karius,
kad palengvin"iau ¨em¢s na§t#. A§ palikau jam keturias rankas, be to, jis
bus nemirtingas, jo netrikdys nei kan"ios, nei malonumai. A§ ¨inau, kad
jis yra vienas svarbiausi¤ Tavo ·viesyb¢s garbintoj¤, taigi b!k ramus Ä
daugiau jam niekas nebegr¢s.)

Gav¡s §£ Vie§paties K‚‰†os palaiminim#, Bƒ†ƒsura nusilenk¢ Jam
ir galva paliet¢ ¨em¡. Jis tuojau £sak¢ puikiu i§kilmi¤ ve¨imu atve¨ti
Aniruddh# kartu su savo dukterimi U‰a ir perdav¢ juos Vie§paties
K‚‰†os globai. Vie§paties $ivos palaiminti, Aniruddha ir U‰ƒ gavo did¨iu-
lius materialius turtus. Pasibaigus m!§iui, K‚‰†a pasiunt¢ £ priek£ vien#
ak‰auhi†Œ pulk# ir leidosi paskui Aniruddh# £ Dvƒrak#. Tuo tarpu Dvƒ-
rakos gyventojus pasiek¢ naujiena, kad Vie§pats K‚‰†a i§kilmingai gr£¨ta
£ miest# su U‰a ir Aniruddha, ir visi Dvƒrakos kampeliai buvo papuo§-
ti v¢liavomis, kaspinais bei girliandomis. R!pestingai i§§luoti keliai bei
kry¨kel¢s buvo pa§lakstyti sandalmed¨io pastos ir vandens mi§iniu, visur
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pasklido sandalmed¨io aromatas. Miesto gyventojai kartu su draugais bei
gimin¢mis d¨iugiai ir i§kilmingai sutiko Vie§pat£ K‚‰†#, sveikino J£, gar-
siai p!sdami kriaukles bei ragus, mu§dami b!gnus. Taip Auk§"iausiasis
Dievo Asmuo K‚‰†a £¨eng¢ £ Savo sostin¡ Dvƒrak#.

$ukadeva Gosvƒmis patikino karali¤ ParŒk‰it#, kad §is pasakojimas apie
Vie§paties K‚‰†os ir Vie§paties $ivos kov# Ä tai ne kokia nors istorija apie
paprastas kautynes. ·io pasakojimo klausymasis niekam negali pakenkti.
Prie§ingai, jeigu ¨mogus rytais prisimena §i# Vie§paties K‚‰†os ir Vie§pa-
ties $ivos kov# ir d¨iaugiasi Vie§paties K‚‰†os pergale, gyvenimo kovoje
jis niekada nepatirs pralaim¢jimo.

Epizodas, pasakojantis apie Bƒ†ƒsuros kov# su K‚‰†a bei jo i§gelb¢ji-
m#, kur£ jis gavo Vie§paties $ivos malone, patvirtina ÀBhagavad-gŒtos) tei-
gin£, kad pusdievi¤ garbintojai negali gauti pusdievi¤ palaiminimo, jeigu
tam nepritaria Auk§"iausiasis Vie§pats, K‚‰†a. Mes matome, kad nors
Bƒ†ƒsura buvo labai atsidav¡s Vie§pa"iui $ivai, Vie§pats $iva buvo bej¢gis
ir negal¢jo pad¢ti, kai Bƒ†ƒsurai gr¢s¢ mirtis nuo K‚‰†os rankos. Vie§-
pats $iva kreip¢si £ K‚‰†#, pra§ydamas pasigail¢ti jo i§tikimo tarno, ir
Vie§pats sutiko. Tokia yra Vie§paties K‚‰†os didyb¢. ÀBhagavad-gŒtoje)
§ia proga pavartoti ¨od¨iai: mayaiva vihitƒn hi tƒn. Tai rei§kia, kad be
Auk§"iausiojo Vie§paties sutikimo joks pusdievis negali dovanoti savo
garbintojui palaiminim¤.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti §e§iasde§imt antr"j£ ÀK‚‰†os$
skyri¤, pavadint" ÀVie§paties K‚‰†os kautyn¢s su Bƒ†ƒsura$.
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·E·IASDE·IMT TRE¶IAS SKYRIUS

Pasakojimas apie
karali¤ N‚g!

Kart! Vie§paties K‚‰†os §eimos nariai, Yadu gimin¢s karalai"iai Ä Sƒmba,
Pradyumna, Cƒrubhƒnu, Gada bei kiti Ä i§siruo§¢ pai§kylauti netoli Dvƒ-
rakos o§ian"ioje girioje. Keliaudami per giri!, jie i§tro§ko ir ¢m¢ ie§koti,
kur atsigerti. Jie aptiko §ulin£, bet jis buvo i§d¨i#v¡s, o jo dugne t#nojo
keistas gyv#nas. Tai buvo mil¨ini§kas drie¨as, ir jie labai steb¢josi savo
radiniu. Buvo ai§ku, kad gyv#nas pateko £ sp!stus ir savo j¢gomis nebega-
li i§tr#kti. Jiems pagailo drie¨o, ir jie paband¢ i§traukti j£ i§ §ulinio. Deja,
nors ir labai steng¢si, i§traukti drie¨o jiems nepavyko.

Gr£¨¡ namo, karalai"iai papasakojo apie savo nutikim! Vie§pa"iui
K‚‰†ai. Vie§pats K‚‰†a Ä vis¤ gyv¤j¤ b#tybi¤ draugas. Tod¢l, i§gird¡s
s#n¤ pasakojim!, Jis Pats nu¢jo prie §ulinio ir lengvai i§trauk¢ did¨iul£
drie¨!, i§ties¡s jam kairi!j! rank!. Kai tik Vie§pats K‚‰†a prisiliet¢ prie
drie¨o, drie¨as virto nuostabiu pusdieviu, dangaus planet¤ gyventoju. Jo
k#nas spind¢jo tarsi lydytas auksas, jis vilk¢jo puikius r#bus, o jo kakl!
puo§¢ brang#s papuo§alai.

Vie§pa"iui K‚‰†ai nebuvo paslaptis, kod¢l pusdievis gavo drie¨o k#n!,
ta"iau, nor¢damas, kad apie tai su¨inot¤ visi, Jis paklaus¢: ÀO laiminga-
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sis pusdievi, koks nuostabus ir akinantis tavo k#nas! Kas tu? Tu turb#t
vienas i§ garbiausi¤ dangaus planet¤ pusdievi¤. Te niekad nenusigr¡¨ia
nuo tav¡s s¢km¢. Man rodos, tu nusipelnei geresnio likimo. Matyt, drie¨o
k#nas yra ankstesni¤j¤ tavo poelgi¤ pasekm¢. A§ nor¢"iau, kad tu pats
papasakotum, kod¢l j£ gavai. Jei tai ne paslaptis, papasakok apie save.$

Tas drie¨as buvo karalius N‚ga. Auk§"iausiojo Dievo Asmens paklaus-
tas, jis tuoj pat nusilenk¢ Vie§pa"iui ir savo §vytin"iu it saul¢ §almu paliet¢
¨em¡. Taigi pirmiausia jis pagarbiai nusilenk¢ Auk§"iausiajam Vie§pa-
"iui, o po to tar¢: ÀBrangusis Vie§patie, a§ Ä karaliaus Ik‰vƒku s#nus,
vardu N‚ga. Jeigu labdaringi ¨mon¢s yra verti Tavo d¢mesio, tai, manau,
b#si gird¢j¡s ir mano vard!. Vie§patie, Tu esi visa ko liudininkas ir ¨inai
net pa"ius menkiausius gyv¤ b#tybi¤ praeities, dabarties ir net ateities
darbus. Niekas n¢ra paslaptis Tavo am¨inajam ¨inojimui. Ta"iau Tu liepei
papasakoti, kas man nutiko, ir a§ visk! papasakosiu.$

Karalius N‚ga ¢m¢ pasakoti, kaip jis puol¢, laikydamasis karma-kƒ†ˆos
princip¤. Jis buvo labai labdaringas valdovas ir paaukojo tiek daug karvi¤,
kiek, pasak jo, ¨em¢je buvo dulki¤, danguje ¨vaig¨d¨i¤, o lietuje vandens
la§¤. Pagal Ved¤ apeigas, link¡s £ labdar! ¨mogus aukoja brƒhma†ams
karves. Ir karalius N‚ga uoliai laik¢si tos taisykl¢s, ta"iau d¢l ma¨y"io
neatidumo jis buvo pasmerktas gimti drie¨u. Tod¢l tiems, kurie link¡ £
labdar! ir nori, kad ji nenueit¤ veltui, Vie§pats ÀBhagavad-gŒtoje$ pataria
savo dovanas aukoti K‚‰†ai. Labdara Ä tai dorybingi darbai, kurie padeda
¨mogui pasiekti auk§tesni!sias planet¤ sistemas, ta"iau niekas negali lai-
duoti, kad jas pasiek¡s ¨mogus daugiau nepuls ¨emyn. Karaliaus N‚gos
pavyzdys kaip tik ir rodo, kad karmin¢ veikla, net ir labai dorybinga,
negali ¨mogui suteikti am¨ino, palaimingo gyvenimo. Pasak ÀBhagavad-
gŒtos$, tiek dorybingi, tiek nedori darbai, jeigu jie n¢ra Auk§"iausiajam
Dievo Asmeniui skirta yaj!a, nei§vengiamai supan"ioja ¨mog¤.

Karalius N‚ga sak¢, kad aukojo labai geras karves. Visos jos buvo
jaunos, atvedusios tik po vien! ver§el£, labai pieningos ir itin ramios bei
sveikos. Karv¢s buvo £gytos u¨ teis¢tai gautus pinigus. J¤ ragai buvo paauk-
suoti, kanopos Ä pakaustytos sidabru, jas puo§¢ v¢riniai bei perlais siuvin¢-
ti §ilkai. Karalius teig¢, kad turtingai i§puo§tos karv¢s buvo padovanotos
ne kokiems netik¢liams, o garbingiems brƒhma†ams. Jis dovanojo jiems ir
puikius r#bus bei aukso papuo§alus. Tai buvo tikri brƒhma†ai, nes netu-
r¢jo turt¤, o j¤ §eimos nuolat jaut¢ gyvenimo reikmi¤ stygi¤. Prie§ingai
k‰atriyams ar vai"yams, tikras brƒhma†as niekada nekaupia pinig¤ ir
nesiekia prabangos, jis gyvena skurd¨iai, ¨inodamas, kad pinigai tvirkina
ir skatina prisiri§im! prie daikt¤. Paprastai tikrieji brƒhma†ai duoda £¨ad!
gyventi skurde, o tie brƒhma†ai, kuriuos karalius apdovanojo, §io garbin-
go £¨ado grie¨tai laik¢si. Jie visi puikiai i§man¢ Vedas, gyveno ribodami
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save ir atgailavo. Jie buvo kilnia§ird¨iai ir atitiko visus tuos reikalavimus,
kurie keliami i§manantiems brƒhma†ams. Brƒhma†ai buvo vienodai drau-
gi§ki visiems, be to, jie buvo jauni ir gerai i§man¢ savo pareigas. Karalius
N‚ga dovanojo jiems ne tik karves, bet ir ¨em¢s, aukso, namus, arklius bei
dramblius. Nevedusiems surado ¨monas, tarnaites, gr#d¤, sidabro, #kio
rakand¤, drabu¨i¤, brangenybi¤, bald¤, ve¨im¤ ir kitokio turto. Aukojama
buvo pagal visus Ved¤ reikalavimus. Karalius prid#r¢, kad jis neapsiribo-
jo dovanomis brƒhma†ams, bet atliko ir kitokius dorybingus darbus: stat¢
§ulinius, §alia vie§keli¤ sodino med¨ius ir kas¢ tvenkinius.

Karalius t¡s¢: ÀDeja, vieno brƒhma†o karv¢ atsitiktinai £simai§¢ £
mano karvi¤ band!. ·ito ne¨inodamas, a§ v¢l j! paaukojau, bet jau kitam
brƒhma†ui. Ir kai jis var¢si karv¡ namo, ankstesnis jos §eimininkas parei-
kalavo j! gr!¨inti: À·i karv¢ buvo dovanota man. Kod¢l tu j! pasi¢mei?$
Brƒhma†ai susigin"ijo ir ¢m¢ bartis, o paskui at¢jo pas mane ir apkal-
tino mane atsi¢mus jau padovanot! karv¡.$ Atsiimti dovanot! daikt!, ir
ypa" i§ brƒhma†o, Ä didel¢ nuod¢m¢. Brƒhma†ai ¢m¢ piktintis, kaltin-
dami karali¤ §ia nuod¢me, o jis negal¢jo suprasti, kaip tai atsitiko. Nuo-
lankiai i§klaus¡s j¤ skundus, karalius abiem pasi#l¢ po §imt! t#kstan"i¤
karvi¤ vietoj tos, kuri suk¢l¢ gin"!. Jis atsipra§in¢jo, sakydamas, kad yra
j¤ tarnas ir kad £vyko klaida. Nor¢damas j! i§taisyti, jis pra§¢ pasigail¢-
ti jo ir priimti dovan! mainais u¨ t! karv¡. Karalius maldavo brƒhma†¤
nesi¤sti jo £ pragar! u¨ tai, kad £vyko klaida. Brƒhma†o nuosavyb¢ vadi-
nasi brahma-sva, ir, pasak Manu £statym¤, jos negali pasisavinti net vald-
¨ia. Kiekvienas brƒhma†as u¨sispyr¡s tvirtino, kad karv¢ priklausanti jam,
ir jokiu b#du jos neatiduosi!s. N¢ vienas nesutiko jos i§keisti £ §imt! t#ks-
tan"i¤ karvi¤. Jie atmet¢ karaliaus pasi#lym! ir £pyk¡ i§¢jo i§ r#m¤, nes
man¢, kad buvo pasik¢sinta £ j¤ teis¢t! nuosavyb¡.

Kai karaliui at¢jo laikas palikti k#n!, jis stojo prie§ais Yamarƒj!, mirties
diev!, kuris paklaus¢, ko jis nor¢t¤ pirma Ä ar d¨iaugtis savo dorybing¤
poelgi¤ vaisiais ar atkent¢ti u¨ nedorus poelgius. Yamarƒja leido supras-
ti, kad tiek dorybing¤ darb¤ atlikusio ir tiek aukojusio karaliaus laimei
nebus galo. I§ tikr¤j¤ karaliui buvo laiduota, galima sakyti, am¨ina mate-
riali laim¢. Ta"iau net ir po §ios u¨uominos karalius buvo kaip nesavas.
Jis nutar¢ pirmiausia atkent¢ti u¨ nedorus darbus ir tik po to d¨iaugtis
dorybing¤ darb¤ vaisiais. Tada Yamarƒja tuoj pat pavert¢ j£ drie¨u.

Mil¨ini§ko drie¨o pavidalu karalius N‚ga t#nojo §ulinyje daug met¤. Jis
kalb¢jo Vie§pa"iui K‚‰†ai: ÀNors gavau tok£ nieking! k#n!, visad m!s"iau
apie Tave, brangus Vie§patie, ir mano atmintis negeso.$ Karaliaus N‚gos
pasakojimas rodo, kad laikytis karmin¢s veiklos reikalavim¤ vardan mate-
riali¤ maloni¤ n¢ra i§mintinga. Yamarƒja, mirties dievas, suteik¢ kara-
liui galimyb¡ pasirinkti. Karalius N‚ga gal¢jo i§ prad¨i¤ pasid¨iaugti savo
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dorybingos veiklos vaisiais, ta"iau jis nutar¢, kad i§ prad¨i¤ geriau atkent¢s
u¨ nedorus darbus, o jau paskui nekliudomai d¨iaugsis gyvenimu. Bet
jis nei§siugd¢ K‚‰†os s!mon¢s. K‚‰†os s!mon¢s ¨mogus i§siugdo meil¡
Dievui, K‚‰†ai, o ne polink£ dorybingiems ar nedoriems darbams, tod¢l jis
i§vengia §i¤ poelgi¤ pasekmi¤. Arba, pasak ÀBrahma-sa„hitos$, bhaktas
per Vie§paties malon¡ i§vengia karmini¤ poelgi¤ pasekmi¤.

·iaip ar taip, dorybingi darbai l¢m¢ tai, kad karalius N‚ga nor¢jo pama-
tyti Vie§pat£. Jis t¡s¢: ÀBrangus Vie§patie, a§ kar§tai tro§kau kada nors
pamatyti Tave. Mano polinkis apeigoms bei labdarai ir kar§tas tro§kimas
sutikti Tave, manau, ir leido man i§saugoti ankstesnio gyvenimo atmint£,
net ir tapus drie¨u. (¸mogus, atsimenantis ankstesn£j£ savo gyvenim!,
vadinamas jƒti-smara.) Brangus Vie§patie, Tu Ä Supersiela, gl#dinti vis¤
§irdyse. Yra daug did¨i¤ yog¤ mistik¤, kurie mato Tave per Vedas ir Upa-
ni‰adas. Jie nuolat medituoja Tave savo §irdyje, nor¢dami pasiekti labai
auk§t! b#v£ Ä prilygti Tau kokybi§kai. Ir nors kiln#s §ventieji nuolat mato
Tave savo §irdyje, jie negali asmeni§kai su Tavimi pabendrauti. Tod¢l mane
labai stebina tai, kad a§ matau Tave savo akimis. Juk karaliaus pareigos
atimdavo i§ man¡s vis! laik!. Man teko laim¢ asmeni§kai su Tavimi susi-
tikti, nepaisant to, kad a§ gyvenau prabangoje ir patyriau savo gyvenime
tiek daug materialaus d¨iaugsmo ir kan"i¤. Kiek man ¨inoma, asmeni§kai
su Tavimi susitikti tegalima i§sivadavus i§ materialios b#ties.$

Pasirink¡s pirma atkent¢ti u¨ savo nedorus darbus, karalius N‚ga gavo
drie¨o k#n!, nes atlikdamas dorybingus darbus padar¢ klaid!. Jis nega-
l¢jo tuoj pat pasiekti auk§tesnio b#vio ir tapti did¨iu pusdieviu. Ir vis
d¢lto, atlikdamas dorybingus darbus, jis m!st¢ apie K‚‰†!, tod¢l greitai
atsikrat¢ drie¨o k#no ir £gijo pusdievio k#n!. ¸mon¢s, kurie siekia mate-
riali¤j¤ turt¤ ir garbina Auk§"iausi!j£ Vie§pat£, gauna galingo pusdievio
k#n!. Kartais pusdieviai savo akimis i§vysta Auk§"iausi!j£ Dievo Asmen£,
ir vis d¢lto jie dar n¢ra verti dvasin¢s karalyst¢s, Vaiku†‡hos planet¤.
Ta"iau jei pusdieviai ir toliau lieka Vie§paties bhaktais, palik¡ k#n! jie
eina £ Vaiku†‡hos planetas.

Gav¡s pusdievio k#n! ir atmindamas ankstesn£j£ gyvenim!, karalius
N‚ga tar¢: ÀBrangus Vie§patie, Tu Ä Auk§"iausiasis Vie§pats, Tau len-
kiasi visi pusdieviai. Tu nesi paprasta gyvoji esyb¢, Tu Ä Auk§"iausiasis
Asmuo, Puru‰ottama, vis¤ gyv¤ b#tybi¤ laim¢s §altinis, tod¢l Tave vadina
Govinda. Tu esi ir turin"i¤ material¤ k#n! ir jo dar negavusi¤ gyv¤ esybi¤
valdovas. (Gyvos esyb¢s, kurios gyvena materialiame pasaulyje ir neturi
materialaus k#no, klajoja pikt¤ dvasi¤ arba vaiduokli¤ pavidalu. O §tai
dvasin¢je karalyst¢je, Vaiku†‡halokose, gyvos b#tyb¢s turi nematerialius
k#nus.) Vie§patie, Tu niekada neklysti ir neapvili. Tu Ä Auk§"iausiasis,
skais"iausias i§ vis¤ gyv¤j¤ b#tybi¤. Tu esi vis¤ §irdyse. Tu Ä vis¤ gyv¤j¤
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esybi¤ prieglobstis, Nƒrƒya†a. B#damas kiekvienos gyvos esyb¢s §irdyje,
Tu vadovauji m#s¤ jutiminei veiklai, tod¢l Tave vadina H‚‰Œke%a.

Brangusis Auk§"iausiasis Vie§patie K‚‰†a, Tu suteikei man pusdievio
k#n!, ir a§ tur¢siu keliauti £ vien! i§ dangaus planet¤, tad, naudoda-
masis proga, noriu papra§yti i§ Tav¡s malon¢s. Suteik man palaiminim!
niekada, kad ir £ koki! gyvyb¢s r#§£ ar planet! patek"iau, nepamir§ti
Tavo lotoso p¢d¤. Tu esi visur, Tu Ä prie¨astis ir pasekm¢, Tu Ä vis¤
prie¨as"i¤ prie¨astis, ir Tavo galyb¢ neturi rib¤. Tu Ä Absoliu"ioji Tiesa,
Auk§"iausiasis Dievo Asmuo ir Auk§"iausiasis Brahmanas. Tod¢l a§ dar
kart! pagarbiai lenkiuosi Tau. Brangus Vie§patie, Tavo k#nas kupinas
transcendentin¢s palaimos bei ¨inojimo, Tu esi am¨inas. Tu Ä vis¤ mis-
tini¤ j¢g¤ valdovas, tod¢l Tave vadina Yoge%vara. Leisk man b#ti dulkele
prie Tavo lotoso p¢d¤.$

Prie§ i§keliaudamas £ dangaus planetas, karalius N‚ga pagarbiai ap¢jo
aplink Vie§pat£ ir nusilenk¢ Jam, §almu paliesdamas Vie§paties lotoso
p¢das. Vie§pa"iui leidus, jis £lipo £ orlaiv£, atskridus£ i§ dangaus planet¤.
Kai karalius N‚ga i§vyko, Vie§pats K‚‰†a pasid¨iaug¢ karaliaus i§tikimybe
brƒhma†ams, jo labdaringumu ir atliktomis Ved¤ apeigomis. Tod¢l tam,
kuris negali i§ karto atsiduoti Vie§pa"iui, patartina laikytis Ved¤ nusta-
tyt¤ gyvenimo princip¤, ir vien! gra¨i! dien! jis i§vys Vie§pat£, nes toks
¨mogus arba pateks tiesiai £ dvasin¡ karalyst¡, arba eis £ dangaus karalyst¡,
i§ kurios gali tik¢tis patekti £ dvasines planetas.

·£ kart! Vie§pat£ K‚‰†! lyd¢jo Jo giminai"iai, priklausantys k‰atriyams.
Nor¢damas juos pamokyti, Jis pasitelk¢ karaliaus N‚gos pavyzd£: ÀNet jei
karalius k‰atriyas ir galingas it ugnis, k¢sintis £ brƒhma†o turt! ir juo nau-
dotis jam u¨drausta. Tad ar gali k¢sintis £ brƒhma†¤ turt! paprasti kara-
liai, kurie tik tariasi es! galingiausi materialiame pasaulyje? A§ manau,
kad netgi nuod¤ i§g¢rusiam ¨mogui gresia ma¨esnis pavojus negu tam,
kuris at¢m¢ i§ brƒhma†o turt!. &prast¤ nuod¤ i§g¢rus£ ¨mog¤ dar yra vil-
ties i§gelb¢ti Ä galima sustabdyti nuod¤ veikim!, ta"iau tas, kuris k¢sina-
si £ brƒhma†o turt!, geria mirtinus nuodus ir yra pasmerktas. Geriausias
pavyzdys Ä karalius N‚ga. Jis buvo labai £takingas ir netur¢jo yd¤, bet d¢l
ma¨yt¢s klaidos Ä nety"ia pasisavin¡s brƒhma†o karv¡, jis gavo bjaur¤
drie¨o k#n!. &prasti nuodai pra¨udo tik t!, kuris juos geria, o paprast!
ugn£ galima u¨gesinti tiesiog u¨pylus vandens, ta"iau ara†i ugnis, kuri!
sukelia dvasin¢ brƒhma†o j¢ga, gali pra¨udyti vis! brƒhma†# supykd¨iu-
sio ¨mogaus gimin¡. (Senov¢je brƒhma†ai aukojimo ugn£ £¨iebdavo ne
degtukais ar kitais £prastais b#dais, o galingomis ara†i mantromis.) Vien
prisilietus prie brƒhma†o nuosavyb¢s, galima pra¨udyti tris savo gimin¢s
kartas. Ta"iau tas, kuris atima brƒhma†o turt! j¢ga, pasmerkia pra¨#"iai
de§imt savo gimin¢s kart¤ prie§ save ir de§imt kart¤ po sav¡s. O jeigu
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¨mogus tampa vai‰†avu, arba Vie§paties bhaktu, tai de§imt gimin¢s kart¤
iki jo ir de§imt po jo gauna i§laisvinim!.

Vie§pats K‚‰†a t¡s¢: ÀKvailas karalius, kuris, did¨iuodamasis savo tur-
tais, garbe ir vald¨ia, k¢sinasi pasiglem¨ti brƒhma†o turt! ir tiesia sau
keli! £ pragar!. Jis net nenumano, kaip ¨iauriai tur¢s atkent¢ti u¨ savo
neproting! poelg£. Tas, kuris atima turt! i§ dosnaus brƒhma†o, gausios
§eimos maitintojo, eina £ KumbhŒpƒkos pragar! ir paskui save tempia savo
§eimos narius. ¸mogus, pasisavin¡s brƒhma†ui dovanot! arba jo paties
kam nors dovanot! turt!, pasmerkia save ma¨iausiai §e§iasde§imt t#ks-
tan"i¤ met¤ k¡sti kirmino, t#nan"io i§mat¤ kr#voje, kan"ias. Tod¢l noriu
patarti jums, Mano s#n#s ir "ia susirink¡ giminai"iai, niekada, netgi per
klaid!, neliesti brƒhma†o turto ir neu¨traukti bausm¢s visai savo giminei.
Net jeigu ¨mogus mintyse ims geisti brƒhma†o turto, jau nekalbant apie
k¢sinim!si j¢ga j£ atimti, jis sutrumpins savo gyvenim!. J£ nugal¢s prie§as,
ir netek¡s karaliaus sosto jis ¨us, po mirties virsdamas gyvate, kuri drums-
"ia vis¤ gyv¤j¤ b#tybi¤ ramyb¡. Brang#s s#n#s bei giminai"iai, net tada,
kai brƒhma†as ant j#s¤ u¨pyksta, jus keikia arba u¨gauna jus, nedera jam
atsakyti tuo pa"iu. Prie§ingai, j#s turite §ypsotis, visk! i§kent¢ti ir b#ti
jam labai pagarb#s. J#s puikiausiai ¨inote, kad A§ Pats triskart per dien!
su did¨iausia pagarba lenkiuosi brƒhma†ams. Tod¢l paklausykite Mano
¨od¨io ir imkite pavyzd£ i§ Man¡s. A§ neatleisiu n¢ vienam, kuris nepak-
lausys Man¡s, ir jis susilauks Mano bausm¢s. I§ karaliaus N‚gos pavyzd-
¨io j#s turite pasimokyti, kad netgi nety"ia pasisavin¡s brƒhma†o turt!,
¨mogus nei§vengs pragaro kan"i¤.$

Taip Vie§pats K‚‰†a, kuris visada siekia pad¢ti gyvosioms b#tyb¢ms
apsivalyti, pamok¢ ne tik Savo §eimos narius bei Dvƒrakos gyventojus, bet
ir visus ¨mones. Po §io nutikimo Jis gr£¨o £ Savo r#mus.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti §e§iasde§imt tre$i#j£
ÀK‚‰†os% skyri¤, pavadint# ÀPasakojimas apie karali¤ N‚g#%.
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·E·IASDE·IMT KETVIRTAS SKYRIUS

Vie§pats Balarƒma
lankosi V‚ndƒvanoje

Kart! Vie§pats Balarƒma labai panoro pamatyti Savo t¢v! bei motin!,
Mahƒrƒj! Nand! ir Ya"od!. Jis s¢do £ ve¨im! ir netverdamas d¨iaugsmu
i§vyko £ V‚ndƒvan!. V‚ndƒvanos gyventojai buvo labai i§siilg¡ K‚‰†os ir
Balarƒmos, ir kai Vie§pats Balarƒma gr£¨o £ V‚ndƒvan!, piemenukai bei
gop¢s, nors buvo jau suaug¡, apsikabino su Balarƒma kaip seni drau-
gai. Po to Jis pri¢jo prie Mahƒrƒjos Nandos bei Ya"odos ir pagarbiai
jiems nusilenk¢. Motina Ya"odƒ ir Nanda Mahƒrƒja atsakydami palaimi-
no Balarƒm!. Jie kreip¢si £ J£, vadindami JagadŒ"vara, arba visatos Vie§-
pa#iu, vis¤ glob¢ju. Nanda Mahƒrƒja ir Ya"odƒ pavartojo §£ kreipin£ tod¢l,
kad K‚‰†a ir Balarƒma globoja visas gyv!sias b$tybes, nors d¢l to jiems
nebuvo lengviau pakelti i§siskyrim!. Susijaudin¡ jie apkabino Balarƒm!,
pasodino J£ ant keli¤, ir i§ aki¤ jiems ¢m¢ upeliais tek¢ti a§aros, nuo kuri¤
Balarƒma visas permirko. Paskui Vie§pats Balarƒma pagarbiai nusilen-
k¢ vyresniesiems piemenims, o jaunesnieji nusilenk¢ Jam. ·itaip Vie§pats
Balarƒma, atsi¨velgdamas £ piemen¤ am¨i¤ bei santykius su Juo, i§rei§k¢
Savo draugi§kus jausmus, ir piemenys atsak¢ Jam tuo pa#iu. Jis paspaud¢
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rankas Savo bendraam¨iams, draugams ir garsiai juokdamasis kiekvien!
apkabino.

Pasisveikin¡s su piemenimis, piemenukais, gop¢mis, karaliumi Nanda
ir Ya"oda, patenkintas Vie§pats Balarƒma atsis¢do, ir visi susib$r¢ aplink
J£. I§ prad¨i¤ Vie§pats Balarƒma klausin¢jo j¤, kaip jiems sekasi, o paskui
¢m¢ klausin¢ti ilgai Jo nemat¡ piemenys bei piemenukai. Pavergti Vie§-
paties lotoso aki¤, V‚ndƒvanos gyventojai paaukojo K‚‰†ai visk!. Jie taip
kar§tai tro§ko myl¢ti K‚‰†!, kad niekada nesvajojo siekti rojaus planet¤,
nesisteng¢ £silieti £ Brahmano §vyt¢jim! ir taip susivienyti su Absoliu#i!ja
Tiesa. Net turtai jiems ner$p¢jo Ä jie d¨iaug¢si tuo, kad gyvena kaime ir
yra paprasti piemenys. Jie visada skend¢jo mintyse apie K‚‰†! ir nesvajojo
apie joki! asmenin¡ naud!. J¤ meil¢ K‚‰†ai buvo tokia stipri, kad dabar,
kai K‚‰†os su jais nebebuvo, jie klausin¢jo BalarƒmajŒ apie J£ su virpuliu
balse.

Pirmieji prabilo Nanda Mahƒrƒja ir Ya"odƒmƒyi: ÀBrangusis Balarƒma,
kaip laikosi m$s¤ draugai Ä Vasudeva bei kiti §eimos nariai? Judu su
K‚‰†a Ä jau suaug¡, ved¡ vyrai ir turite vaik¤. Ar kada, §eimynin¢s laim¢s
valandomis, prisimenate varg§! Savo t¢v! Nand! Mahƒrƒj! ir motin! Ya"o-
dƒdevŒ? Mes labai d¨iaug¢m¢s, kad J$s nu¨ud¢te nuod¢ming!j£ karali¤
Ka„s! ir kad m$s¤ draugai Ä Vasudeva bei visi kiti, kuriuos jis perse-
kiojo, dabar laisvi. D¨iugi ir ta ¨inia, kad J$s su K‚‰†a nugal¢jote Jarƒ-
sandh! bei Kƒlayavan!, kad jie negyvi ir kad dabar gyvenate Dvƒrakos
tvirtov¢je.%

At¢jus gop¢ms, Vie§pats Balarƒma meiliai pa¨velg¢ £ jas. D¨iaugsmo
pagautos gop¢s, kurios taip ilgai kamavosi i§vykus K‚‰†ai ir Balarƒmai,
¢m¢ klausin¢ti, kaip gyvena broliai. Jos labai dom¢josi, ar K‚‰†a laimin-
gas tarp apsi§vietusi¤ Dvƒrakƒ Purio moter¤: ÀAr Jis kartais atsimena
Savo t¢v! Nand!, motin! Ya"od! bei kitus, su kuriais buvo toks artimas,
kai gyveno V‚ndƒvanoje? Ar nesiruo§ia K‚‰†a atva¨iuoti ir aplankyti
Savo motinos Ya"odos, ar atsimena Jis mus, gopes, kurios sielvartauja Jo
netekusios? Turb$t K‚‰†a pamir§o mus, apsuptas i§silavinusi¤ Dvƒrakos
moter¤, bet mes tebeprisimename J£, skiname Jam g¢les ir veriame i§ j¤
girliandas. Ta#iau Jis nesirodo, ir mes vis! laik! verkiame. O, jeigu Jis
ateit¤ ir u¨sid¢t¤ m$s¤ nupintas girliandas! Brangus Vie§patie Balarƒma,
Da"ƒrhos aini, Tu ¨inai, kad vardan draugyst¢s su K‚‰†a mes paauko-
jome visk!. Net did¨iausioje nelaim¢je ¨mogus negali nutraukti ry§i¤ su
§eima, ir nors kiti, ko gero, to padaryti nepaj¢gt¤, mes be jokio skausmo
atsi¨ad¢jome t¢v¤, motin¤, seser¤ bei kit¤ giminai#i¤. Ir tada K‚‰†a neti-
k¢tai pamet¢ mus ir i§va¨iavo. Jis lengvab$di§kai nutrauk¢ artimus santy-
kius su mumis ir i§vyko £ sve#i! §al£. Klastingas ir gudrus K‚‰†a pri§nek¢jo
mums daug meili¤ ¨od¨i¤. Jis kalb¢jo: ÀMielosios gop¢s, nesikrimskite.
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U¨ j$s¤ tarnyst¡ A§ am¨inai lieku jums skolingas.% Gal¤ gale mes mote-
rys, tad ar galime Juo nepatik¢ti? Dabar mes suprantame, kad meil$s Jo
¨od¨iai tebuvo skirti mums apgauti.%

Kita gop¢, piktindamasi, kad K‚‰†a i§vyko i§ V‚ndƒvanos, taip prabilo:
ÀBrangus BalarƒmajŒ, ¨inoma, mes tik kaimo merginos, ir K‚‰†a gal¢jo
mus apgauti, bet ar pavyks Jam apgauti Dvƒrakos moteris? Nemanykit,
kad jos tokios pat kvail¢s, kaip mes! Mus, kaimietes, K‚‰†a gal¢jo apgau-
ti, ta#iau Dvƒrakos moterys i§mintingos ir gudrios. Ir a§ labai nusteb#iau,
jeigu miestiet¢s leist¤si apgaudin¢jamos ir patik¢t¤ K‚‰†os ¨od¨iais.%

¶ia pra§neko kita gop¢: ÀBrangioji drauge, K‚‰†a moka gra¨iai pakal-
b¢ti. ·£ men! Jis i§mano kaip niekas kitas. Jis gali §nek¢ti taip £mantriai
ir meiliai, kad palenks bet kurios moters §ird£. Be to, Jis moka vylin-
gai §ypsotis, ir moterys, i§vydusios §i! §ypsen!, d¢l Jo eina i§ proto ir
nedvejodamos tampa Jo verg¢mis.%

Po toki¤ ¨od¨i¤ kita gop¢ tar¢: ÀMielosios draug¢s, ar verta kalb¢ti
apie K‚‰†!? Jei norime pa§nek¢ti, rinkim¢s pokalbiui kit! tem!. ¸iaurusis
K‚‰†a gali apsieiti be m$s¤, tad kod¢l mes be Jo neapsieiname? ¸inoma,
K‚‰†a ir be m$s¤ laimingas, ta#iau mes gyventi be Jo negalime.%

Ir kai gop¢s §itaip kalb¢jo, j¤ meil¢ K‚‰†ai dar labiau stipr¢jo. Jos v¢l
mat¢ K‚‰†os §ypsen! ir Jo patrauklius bruo¨us, gird¢jo K‚‰†os meil¢s ¨od-
¨ius, prisimin¢ K‚‰†os ypatybes, pasijuto esan#ios Jo gl¢byje. J¤ ekstati§ki
jausmai buvo tokie stipr$s, jog joms atrod¢, kad §tai K‚‰†a v¢l su jomis.
U¨pl$dus maloni¤ prisiminim¤ apie K‚‰†! bangai, jos negal¢jo sulaikyti
a§ar¤ ir nekreipdamos £ niek! d¢mesio pratr$ko raudoti.

Vie§pats Balarƒma, ¨inoma, suprato ekstatinius gopi¤ jausmus ir nor¢jo
jas nuraminti. Jis mok¢jo rasti rakt! £ pa§nekovo §ird£, tad su did¨ia
pagarba kreip¢si £ gopes. Jis ¢m¢ pasakoti nuostabias istorijas i§ K‚‰†os
gyvenimo, ir gop¢s tuojau aprimo. Nor¢damas i§sklaidyti j¤ li$des£, Vie§-
pats Balarƒma nek¢l¢ kojos i§ V‚ndƒvanos du m¢nesius. Tai buvo caitros
(kovasÄbalandis) ir vai!ƒkhos (balandisÄgegu¨¢) m¢nesiai. Tuos du m¢ne-
sius Jis nesiskyr¢ su gop¢mis ir visas naktis praleido su jomis V‚ndƒ-
vanos mi§ke, stengdamasis nurimdyti j¤ meil¢s aistr!. Taigi Balarƒma
tuos du m¢nesius, kaip ir K‚‰†a, §oko rƒs" su gop¢mis. Buvo pavasa-
ris, prie Yamunos krant¤ p$t¢ §velnus v¢jelis, ne§damas £vairi¤ ¨ied¤
aromat!, o labiausiai kvep¢jo kaumudŒ g¢l¢. Danguje patek¢jo m¢nuo,
visk! aplink nutvieksdamas savo §viesa. M¢nesienoje Yamunos krantai
su§vito nepaprastu gro¨iu. ¶ia Vie§pats Balarƒma d¨iugiai leido laik! su
gop¢mis.

Pusdievio Varu†os si¤sta dukra Vƒru†Œ midaus pavidalu sunk¢si i§
med¨i¤ drevi¤. Midumi kvep¢jo visas mi§kas, ir svaigus jo aromatas pake-
r¢jo BalarƒmajŒ. Vƒru†Œ skonis Jam labai patiko. Kartu su BalarƒmajŒ
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§iuo gamtos g¢rimu vai§inosi ir gop¢s. Gerdamos j£, gop¢s §lovino Vie§-
pat£ Balarƒm!, o Vie§pats Balarƒma jaut¢si labai laimingas, tarsi b$t¤
nuo jo apsvaig¡s. I§ malonumo Jo akys vart¢si £ §alis. Nuo Jo kaklo
sviro ilgos mi§ko g¢li¤ girliandos. Transcendentine palaima spinduliuojan-
ti scena buvo pana§i £ did¨iul¡ d¨iaugsmo §vent¡. Vie§pats Balarƒma nuos-
tabiai §ypsojosi, o Jo veid! puo§iantys prakaito la§eliai atrod¢ tarsi v¢si
rytme#io rasa.

&silinksmin¡s Balarƒma panoro kartu su gop¢mis i§simaudyti Yamunoje.
Jis pakviet¢ Yamun! prieiti ar#iau, ta#iau ji nepanoro paklusti Balarƒ-
majŒ valiai, nutarusi, kad Jis papras#iausiai apkvaito nuo g¢rimo. Vie§-
pats Balarƒma buvo labai nepatenkintas, kad Yamunƒ Jam nepakluso. Jis
tuojau pa§oko, ketindamas i§vagoti Yamunos pakrant¢s ¨em¡ Savo arklu.
Vie§pats Balarƒma turi du ginklus Ä arkl! ir v¢zd!, kuri¤ griebiasi kilus
reikalui. ·£ kart! Jis panoro j¢ga pritraukti Yamun!, tod¢l grieb¢si Savojo
arklo. Ketindamas nubausti Yamun!, kuri nepakluso Jo valiai, Jis tar¢:
ÀAk tu, netikusi upe! Tu nepakl$sti Mano valiai. A§ tave pamokysiu! Tu
neat¢jai pas Mane savo noru, tai A§ Savo arklu priversiu tave tai padaryti.
A§ padalinsiu tave £ §imtus pavieni¤ upok§ni¤!%

Yamunƒ, i§girdusi grasinim!, i§sigando galingojo Balarƒmos ir tu#tuo-
jau atskub¢jo pati, puol¢ prie Jo lotoso p¢d¤ ir ¢m¢ maldauti: ÀBrangus
Balarƒma, Tu Ä galingiausias i§ vis¤, Tu visiems geras. Deja, a§ pamir§au,
koks Tu §lovingas ir didis, ta#iau a§ jau atsitok¢jau ir man gr£¨o atmintis Ä
u¨tenka pasakyti, kad Tavo dalin¢ ekspansija 'e‰a ant galvos laiko visas
planet¤ sistemas. Tu palaikai visat!. Brangi Auk§#iausioji Dievo Asme-
nybe, Tu kupinas §e§i¤ vertybi¤. A§ pamir§au apie Tavo visagalyb¡ ir
suklydau, nepaklusdama Tavo valiai, tad labai nusikaltau. Ta#iau, bran-
gus Vie§patie, ¨inoki, kad a§ Ä Tau atsidavusi siela. Tu labai myli Savo
bhaktus, tod¢l b$k maloningas, atleisk man u¨ mano £¨$lum! bei klaidas
ir neprie¨astine Savo malone paleisk mane.%

Taip i§rei§kusi savo nuolankum!, Yamunƒ gavo atleidim!, o Vie§pats
Balarƒma, jai pritek¢jus artyn, panoro linksmai paplaukioti jos vandenyse
kartu su gop¢mis tarsi dramblys su dideliu b$riu pateli¤. Ilgai jie maud¢-
si, ir kai patenkintas Vie§pats Balarƒma i§brido i§ vandens, s¢km¢s deiv¢
atne§¢ Jam puo§nius ¨ydrus r$bus bei brang¤ aukso v¢rin£. Nusimaud¡s
Yamunoje, apsireng¡s ¨ydrais drabu¨iais ir pasipuo§¡s aukso brangeny-
b¢m, Vie§pats Balarƒma atrod¢ nepaprastai patraukliai. ·viesaus gymio,
gra¨iai pasidabin¡s, Vie§pats Balarƒma atrod¢ tarytum karaliaus Indros
dramblys i§ dangaus planetos. Prie Yamunos up¢s ir dabar matyti dau-
gyb¢ ma¨¤ vageli¤, kurias paliko Vie§paties Balarƒmos arklas. ·iandien,
kaip ir kitados, jos byloja apie Vie§paties Balarƒmos galyb¡.

I§tisus du m¢nesius kiekvien! nakt£ vykdavo transcendentiniai Vie§-
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paties Balarƒmos ir gopi¤ ¨aidimai. Laikas prab¢go taip greitai, kad
naktys praleistos drauge atrod¢ tarsi viena. Su Vie§pa#iu Balarƒma gop¢s
ir V‚ndƒvanos gyventojai jaut¢si tokie pat laimingi, kaip ir tada, kai
V‚ndƒvanoje gyveno du broliai Ä Vie§pats K‚‰†a ir Vie§pats Balarƒma.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti §e§iasde§imt ketvirt"j£ ÀK‚‰†os#
skyri¤, pavadint" ÀVie§pats Balarƒma lankosi V‚ndƒvanoje#.
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·E·IASDE·IMT PENKTAS SKYRIUS

Pau†ˆrakos ir Kƒ!Œ
karaliaus i§vadavimas

Karaliaus Pau†ˆrakos istorija labai £domi. Visais laikais atsirasdavo nema-
¨ai nenaud¢li¤ ir kvaili¤, kurie laik¢ save Dievu. Toks kvailys gyveno
ir tuo metu, kai ¨em¢je buvo apsirei§k¡s Auk§!iausiasis Dievo Asmuo,
K‚‰†a. Jis vadinosi Pau†ˆraka ir nor¢jo apsiskelbti Dievu. Vie§pa!iui
Balarƒmai i§vykus £ V‚ndƒvan", kvailas ir pasip#t¡s Pau†ˆraka, Kar#‰os
provincijos valdovas, £sak¢ savo pasiuntiniui keliauti pas Vie§pat£ K‚‰†".
Visi pripa¨ino Vie§pat£ K‚‰†" Auk§!iausiuoju Dievo Asmeniu, ta!iau,
nepaisant to, karalius Pau†ˆraka met¢ Jam i§§#k£, tvirtindamas per savo
pasiuntin£, kad ne K‚‰†a, o Pau†ˆraka yra Vƒsudeva. M#s¤ laikais yra
nema¨a kvaili¤, kurie tiki tokiais nenaud¢liais. Anuomet irgi atsirado
nema¨a toki¤, kurie laik¢ karali¤ Pau†ˆrak" Auk§!iausiuoju Dievo Asme-
niu. Nesuvokdamas savo tikrosios pad¢ties, Pau†ˆraka man¢ es"s Vie§pats
Vƒsudeva. Ir §tai jo pasiuntinys parei§k¢ K‚‰†ai, kad savo neprie¨asti-
ne malone karalius Pau†ˆraka, Auk§!iausiasis Dievo Asmuo, apsirei§k¢
¨em¢je, kad i§laisvint¤ visus nelaiminguosius.

Apsuptas £ save pana§i¤ kvaili¤, nenaud¢lis Pau†ˆraka i§ ties¤ tar¢si
es"s Vƒsudeva, Auk§!iausiasis Dievo Asmuo. Tai, ¨inoma, vaiki§ka mintis.
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¸aisdami vaikai kartais i§sirenka karali¤, ir i§rinktasis £sivaizduoja es"s
karaliumi. Lygiai taip per savo nei§manym" kvailiai i§sirenka i§ savo tarpo
Àdiev"$, o tasai nenaud¢lis net neabejoja, kad toks ir yra, sakytum, vai-
ki§kais ¨aidimais arba rinkimais galima b#t¤ tapti Dievu. Taigi klaidingai
£sitikin¡s, kad yra Auk§!iausiasis Vie§pats, Pau†ˆraka £sak¢ pasiunti-
niui vykti £ Dvƒrak" ir u¨gin!yti K‚‰†os dievi§k"j" prigimt£. Pasiuntinys
atvyko £ K‚‰†os rengiam" karali§k"j£ susirinkim" Dvƒrakoje ir perdav¢
savo §eimininko Pau†ˆrakos ¨od¨ius, kurie skelb¢:

ÀA§ ir daugiau niekas kitas esu Auk§!iausiasis Dievo Asmuo, Vƒsude-
va. Niekas negali su manimi var¨ytis. I§ savo begalin¢s ir neprie¨astin¢s
malon¢s, nuo§ird¨iai u¨jausdamas ken!ian!ias s"lygotas sielas, a§ nu¨en-
giau karaliaus Pau†ˆrakos pavidalu. Tu neteisingai ir neteis¢tai skelbiesi
Vƒsudeva ir turi tu!tuojau liautis skleid¡s §£ mel". Tu privalai atsisakyti
Savo pretenzij¤. O Yadu gimin¢s aini, atsisakyk vis¤ Vƒsudevos simboli¤,
kuriuos Tu neteis¢tai pasisavinai. O po to ateik ir nusilenk man. Jeigu
Tu b#si nereg¢tai £¨#lus ir nekreipsi d¢mesio £ mano ¨od¨ius, a§ i§kviesiu
Tave £ kov", ir tegu kova parodys, kas i§ m#s¤ teisus.$

I§gird¡ Pau†ˆrakos si¤st" ¨ini", karali§kojo susirinkimo nariai bei kara-
lius Ugrasena ilgai ir garsiai kvatojo. Juokui nutilus, K‚‰†a tar¢: ÀO Pau†ˆ-
rakos pasiuntiny, perduok savo §eimininkui Mano atsakym": jis kvailys ir
nenaud¢lis. A§ tiesiai sakau, kad jis nenaud¢lis, ir nevykdysiu joki¤ jo
nurodym¤. A§ niekada neatsisakysiu Vƒsudevos simboli¤, o ypa! Savo
disko. Juo A§ u¨mu§iu karali¤ Pau†ˆrak" ir visus jo pakalikus. A§ susido-
rosiu su Pau†ˆraka ir jo kvailais s¢brais, nes tokie ¨mon¢s sudaro apgavi-
k¤ bei apgaut¤j¤ visuomen¡. Tada, kvailas karaliau, tu i§ g¢dos sl¢psi savo
veid", o kai tavo galva, nukirsta Mano disko, nusiris nuo pe!i¤, j" apspis
pl¢§rieji pauk§!iai Ä grifai, ereliai ir vanagai. Ir, u¨uot tap¡s Mano glob¢-
ju, £ kurio vaidmen£ tu taikaisi, tu atiteksi §iems ¨emos paderm¢s pauk§-
!iams, o tavo k#nas bus i§mestas §unims, kurie su did¨iausiu malonumu
j£ sudoros.$

Pasiuntinys perdav¢ Vie§paties K‚‰†os ¨od¨ius savo §eimininkui Pau†ˆ-
rakai, kuris kantriai i§klaus¢ jam skirtus £¨eidimus. O Vie§pats %rŒ K‚‰†a
nedelsdamas n¢ minut¢s s¢do £ kovos ve¨im", ketindamas nubausti niek§"
Pau†ˆrak". Kadangi Kar#‰os karalius tuo metu gyveno pas savo draug"
Kƒ&Œ karali¤, K‚‰†a apsupo Kƒ&Œ miest".

Karalius Pau†ˆraka buvo puikus karys. Su¨inoj¡s, kad K‚‰†a puola,
jis i§¢jo i§ miesto, vesdamas paskui save du ak‰auhi†Œ pulkus. Pau†ˆra-
kos draugas Kƒ&Œ karalius i§sived¢ tris ak‰auhi†Œ pulkus. Kai abu karaliai
stojo prie§ais Vie§pat£ K‚‰†", pasireng¡ su Juo kautis, K‚‰†a pirm" kart"
susid#r¢ su Pau†ˆraka akis £ ak£. K‚‰†a pamat¢, kad Pau†ˆraka pasisa-
vin¡s Jo simbolius Ä kriaukl¡, disk", lotos" ir v¢zd". Jis laik¢ %ƒr…gos
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lank", o kr#tin¡ puo§¢ %rŒvatsos ¨enklas. Ant karaliaus kaklo kybojo dirb-
tinis Kaustubhos brangakmenis ir g¢li¤ girlianda, kaip du vandens la§ai
pana§i £ Vie§paties Vƒsudevos girliand". Jis vilk¢jo geltono §ilko r#bais, o
vir§ jo kovos ve¨imo plaikst¢si v¢liava su Garuˆos atvaizdu Ä lygiai tokia
pati, kaip K‚‰†os. Ant Pau†ˆrakos galvos buvo brangus §almas, ausyse
¨¢r¢jo kard¨uv¢s pavidalo auskarai. Ta!iau apskritai visa jo apranga bei
kiti atributai buvo ai§kus pam¢gd¨iojimas. Visiems buvo ai§ku, kad jis Ä
persireng¡s aktorius, vaizduojantis Vƒsudev". Vie§pats %rŒ K‚‰†a, i§vy-
d¡s Pau†ˆrak", m¢gd¨iojant£ Jo laikysen" bei aprang", nebesusivald¢ ir
prapliupo smagiu juoku.

Karaliaus Pau†ˆrakos kariai apipyl¢ K‚‰†" tri§akiais, v¢zdais, ie§mais,
ietimis, kardais, durklais, str¢l¢mis bei kitais ginklais. ' J£ pasipyl¢ tikras
kovos ginkl¤ lietus, ta!iau K‚‰†a visus juos atmu§¢. Kaip liepsna visk"
paver!ia pelenais visatos naikinimo metu, taip K‚‰†a sukapojo £ §ipulius
ginklus ir i§guld¢ visus Pau†ˆrakos karius bei parankinius. K‚‰†a su Savo
ginklais i§mu§¢ prie§o dramblius, ve¨imus, arklius bei p¢stininkus. M#§io
lauk" nus¢jo sutriu§kinti kovos ve¨imai bei gyvuli¤ lavonai. Negyvi gul¢jo
arkliai, drambliai, ¨mon¢s, asilai ir kupranugariai. Nuniokotas m#§io
laukas primin¢ Vie§paties %ivos §okio viet" pasaulio naikinimo metu,
ta!iau K‚‰†os kariams tas reginys £kv¢p¢ dar daugiau j¢g¤ kautis.

Vie§pats K‚‰†a tar¢ Pau†ˆrakai: ÀPau†ˆraka, tu reikalavai, kad A§
atsisaky!iau Vie§paties Vi‰†u simboli¤ ir vis¤ pirma Savojo disko. Dabar
A§ tau j£ atiduosiu. Saugokis! Tu apsiskelbei Vƒsudeva ir m¢gd¨ioji Mane.
Pasaulyje n¢ra didesnio kvailio u¨ tave.$ I§ §i¤ K‚‰†os ¨od¨i¤ galima sup-
rasti, kad kiekvienas suk!ius, kuris apsiskelbia es"s Dievu, yra did¨iausias
kvailys. K‚‰†a t¡s¢: ÀDabar, Pau†ˆraka, A§ priversiu tave liautis apsime-
tin¢jus. Tu nor¢jai, kad A§ tau nusilenk!iau. Dabar A§ suteiksiu tau toki"
prog". Mes kausim¢s, ir jeigu A§ pralaim¢siu, o tu tapsi nugal¢toju, b#ti-
nai tau nusilenksiu.$ Taip r#s!iai tar¡s, Jis paleido str¢l¡ ir sutriu§kino
£ §ipulius Pau†ˆrakos kovos ve¨im". Disku Jis nukirto Pau†ˆrakos galv",
tarsi Indra ¨aibo sm#giu nukirst¤ kaln¤ vir§#nes. Nuo K‚‰†os str¢li¤ krito
ir Kƒ&Œ karalius. Kaip viesulas toli nune§a lotoso ¨iedlap£, taip Vie§pats
K‚‰†a nusvied¢ Kƒ&Œ karaliaus galv" £ jo sostin¡, kad ja gal¢t¤ pasig¢r¢-
ti jo gimin¢s bei §eimos nariai. Kautyni¤ lauke u¨mu§¡s Pau†ˆrak" ir jo
draug" Kƒ&Œrƒj", Vie§pats K‚‰†a gr£¨o £ Savo sostin¡ Ä Dvƒrakos miest".

K‚‰†ai sugr£¨us £ Dvƒrak", dangaus planet¤ gyventojai siddhos ¢m¢ §lo-
vinti J£ giesm¢mis. O d¢l Pau†ˆrakos, tai jis, persireng¡s Vie§pa!iu Vƒsu-
deva, §iaip ar taip, m"st¢ apie J£, tod¢l pasiek¢ sƒr!py", vien" i§ penki¤
i§sivadavimo r#§i¤ Ä persik¢l¢ £ Vaikun‡‹os planetas, kuriose bhaktai turi
toki" pat, kaip Vi‰†u, i§vaizd" Ä keturiose rankose laiko keturis simbolius.
I§ tikro jis labai susikaup¡s meditavo £ Vi‰†u pavidal", ta!iau tai, kad jis
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man¢ es"s Vi‰†u, buvo £¨eidimas. Jam ¨uvus nuo K‚‰†os rankos, £¨eidi-
mas buvo nuplautas, ir jis pasiek¢ sƒr!pyos i§sivadavim" Ä gavo tok£ pat£,
kaip Vie§paties, pavidal".

Kai Kƒ&Œ karaliaus galva £l¢k¢ pro vartus £ miest", aplink susib#r¢
¨mon¢s, negal¢dami atsisteb¢ti tokiu nereg¢tu dalyku. Pamat¡ auskarus,
jie suprato, kad tai ka¨kieno galva, ir ¢m¢ sp¢lioti, kieno gi ji. Kai kurie
man¢, jog tai K‚‰†os galva, nes K‚‰†a buvo Kƒ&Œrƒjos prie§as, ir buvo
nutarta, kad grei!iausiai tai Kƒ&Œ karalius nusvied¢ K‚‰†os galv" £ miest",
kad miestel¢nai pasid¨iaugt¤ prie§o mirtimi. Bet gal¤ gale jie suprato, kad
tai buvo ne K‚‰†os, o paties Kƒ&Œrƒjos galva. Kai d¢l to nebeliko abejoni¤,
sub¢go karaliaus ¨monos apraudoti savo vyro. ÀBrangus m#s¤ valdove, Ä
sielvartaudamos kalb¢jo karalien¢s, Ä tau mirus u¨gesome ir mes.$

Kƒ&Œ karalius tur¢jo s#n¤, vardu Sudak‰i†a. Po geduling¤ apeig¤ jis dav¢
£¨ad", kad u¨mu§ savo t¢vo prie§" K‚‰†" ir taip atliks pareig" t¢vui. Pade-
damas mokyto ir i§manan!io reikal" ¨ynio, jis prad¢jo garbinti Mahƒdev",
Vie§pat£ %iv". Kƒ&Œ karalyst¢s valdovas Ä Vi&vanƒtha, Vie§pats %iva. Vƒrƒ-
†asio mieste iki §iol st#kso Vie§paties Vi&vanƒthos §ventykla, ir j" kasdien
aplanko daugyb¢ t#kstan!i¤ piligrim¤. Vie§pats %iva buvo labai patenkin-
tas Sudak‰i†os garbinimu ir nutar¢ dovanoti savo bhaktui palaiminim".
Sudak‰i†a tro§ko u¨mu§ti Vie§pat£ K‚‰†", tod¢l papra§¢ ypatingos j¢gos.
Vie§pats %iva patar¢ Sudak‰i†ai su brƒhma†¤ pagalba atlikti ritualines
apeigas, £galinan!ias nugal¢ti prie§". ·itos apeigos minimos ir kai kurio-
se tantrose. Vie§pats %iva prane§¢ Sudak‰i†ai, kad, teisingai atlikus juo-
d"sias ritualines apeigas, pasirodo piktoji dvasia, vardu Dak‰i†ƒgnis, kuri
£vykdo bet kok£ £sakym". Jai galima £sakyti u¨mu§ti bet k", i§skyrus tikr"
brƒhma†". Dak‰i†ƒgn£ lyd¢s §m¢klos Ä Vie§paties %ivos pagalbinink¢s, ir
Sudak‰i†os noras nu¨udyti savo prie§" i§sipildys.

Vie§paties %ivos ¨od¨i¤ £kv¢ptas, Sudak‰i†a £tik¢jo gal£s u¨mu§ti K‚‰†".
Laikydamasis grie¨t¤ susitvardymo £¨ad¤, ¨yni¤ padedamas, jis ¢m¢ kal-
b¢ti juodosios magijos mantras. I§tarus mantras, aukuro liepsnoje pasi-
rod¢ did¨iulis demonas lydyto vario spalvos plaukais, barzda bei #sais.
Tai buvo mil¨ini§kas ir nuo¨mus padaras. Kai jis kilo i§ aukuro ugnies,
i§ jo akiduobi¤ lakst¢ kibirk§tys. Mil¨ini§kas ugnies demonas atrod¢ dar
¨iauresnis, kai rauk¢ antakius. Jis i§§iep¢ ilgus, a§trius dantis ir i§ki§¡s
ilg" lie¨uv£ apsilai¨¢. Demonas buvo nuogas, su did¨iuliu tri§akiu, kuris
spind¢jo it ugnis. Gim¡s aukuro liepsnoje, jis stov¢jo su tri§akiu ranko-
je. Sudak‰i†os palieptas, demonas patrauk¢ £ K‚‰†os sostin¡ Dvƒrak",
lydimas §imt¤ vaiduokli¤. Rod¢s, jis ketina paversti pelenais vis" kosmo-
s". Sunk#s jo ¨ingsniai drebino ¨em¢s pavir§i¤. Kai jis £¨eng¢ £ Dvƒra-
k", miesto gyventojai ¢m¢ bla§kytis £ visas puses kaip ¨v¢rys, u¨sidegus
mi§kui.
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O tuo metu K‚‰†a ¨aid¢ §achmatais karali§kosios tarybos sal¢je. Atsku-
b¢j¡ £ sal¡ Dvƒrakos gyventojai kreip¢si £ K‚‰†": ÀBrangus trij¤ pasauli¤
Vie§patie, £ Dvƒrak" £siver¨¢ did¨iulis ugnies demonas. Jis nori paversti
ugnimi vis" miest". Maldaujame, gelb¢k mus!$ Apsup¡ Vie§pat£ K‚‰†",
Dvƒrakos gyventojai pra§¢ apginti nuo ugnies demono, kuris atsidangino,
kad sunaikint¤ miest".

Vie§pats K‚‰†a, did¨iausias Savo bhakt¤ glob¢jas, pamat¢, kad Dvƒra-
kos gyventojus labai i§g"sdino £ miest" £siver¨¡s nuo¨musis ugnies demo-
nas. Jis nusi§ypsojo ir patikino juos: ÀNesir#pinkite. A§ jus apginsiu.$
Auk§!iausiasis Dievo Asmuo K‚‰†a persmelkia visk". Jis egzistuoja tiek
viduje Ä vis¤ §irdyse, tiek i§or¢je Ä kosminio pasaulio pavidalu. K‚‰†a
suprato, kad ugnies demonas Ä tai Vie§paties %ivos k#rinys, ir, i§kvie-
t¡s Sudar&ana-cakr", paliep¢ jai apginti miest". Sudar&ana-cakra sutvisko
tarsi milijonas sauli¤, o nuo jos pasklido tokia kaitra, tarsi at¢jus kosmi-
nio pasaulio pabaigai. Jos spinduliai nutviesk¢ vis" visat" Ä tiek ¨em¢s
pavir§i¤, tiek kosmin¡ erdv¡. Sudar&ana-cakra ¢m¢ leisti §alt£ ir nukrei-
p¢ j£ £ Vie§paties %ivos sukurt"j£ ugnies demon". Taip Vie§paties K‚‰†os
Sudar&ana-cakra sustabd¢ ugnies demon", ir tasai, nieko nepe§¡s, pasuko
atgal.

Nepavykus sudeginti Dvƒrakos miesto, jis gr£¨o £ Vƒrƒ†as£, Kƒ&Œrƒ-
jos karalyst¡. Kai tik jis £¨eng¢, nuo jo akinan!io §vyt¢jimo visi ¨yniai,
mok¡ Sudak‰i†" juod¤j¤ mantr¤ meno, bei pats juos nusamd¡s Sudak‰i†a
akimoju virto pelenais. Juodosios magijos mantros, kuri¤ moko ÀTantra$,
skirtos ¨udyti, ir jeigu joms nepavyksta u¨mu§ti prie§o, ¨#va tas, kuris jas
i§tar¢. Sudak‰i†a pirmasis tai padar¢, o ¨yniai jam pad¢jo, tod¢l visi jie
¨uvo ugnyje. Toks galas laukia vis¤ demon¤. Kai demonai k" nors sumano,
nor¢dami nu¨udyti Diev", j¤ paleistas ginklas u¨mu§a juos pa!ius.

Skriedama paskui ugnies demon", Sudar&ana-cakra taip pat £siver¨¢ £
Vƒrƒ†as£, kuris nuo seno gars¢jo kaip labai didelis ir turtingas miestas.
Net m#s¤ dienomis jis turtingas bei garsus ir yra laikomas vienu svarbes-
ni¤ Indijos miest¤. Vƒrƒ†asyje buvo daug mil¨ini§k¤ gyvenam¤j¤ nam¤
bei susirinkim¤ r#m¤, turgaus aik§!i¤ bei ark¤, o §alia r#m¤ bei ark¤
£ dang¤ kilo didingi paminklai. Kiekvienoje kry¨kel¢je stov¢jo pakyla,
nuo kurios buvo sakomi pamokslai. ¶ia buvo pastatai i¨dui, drambliams,
arkliams, ve¨imams ir gr#dams laikyti, maisto dalinimo vietos. Ilg" laik"
Vƒrƒ†asio mieste netruko visoki¤ materiali¤ g¢rybi¤, bet kai Kƒ&Œ kara-
lius ir jo s#nus Sudak‰i†a tapo K‚‰†os prie§ais, Vi‰†u-cakra Sudar&ana
(Vie§paties K‚‰†os diskas-ginklas) nusiaub¢ miest", pelenais paversdama
jo turtus. Ji padar¢ daugiau ¨alos negu §iuolaikin¢s bombos. Atlikusi savo
pareig", Sudar&ana-cakra gr£¨o £ Dvƒrak" pas savo valdov", %rŒ K‚‰†".

Pasakojimas apie tai, kaip Vƒrƒ†asio miest" nuniokojo K‚‰†os diskas
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Sudar&ana-cakra, transcendentinis ir skleid¨ia g¢r£. Kiekvienas, kuris
pasakos §i" istorij" arba jos klausysis su tik¢jimu ir d¢mesiu, nusikra-
tys nuod¢mi¤ na§tos. Taip patikino %ukadeva Gosvƒmis, papasakoj¡s §i"
istorij" ParŒk‰itui Mahƒrƒjai.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti §e§iasde§imt penkt"j£ ÀK‚‰†os#
skyri¤, pavadint" ÀPau†ˆrakos ir Kƒ$Œ karaliaus i§vadavimas#.
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·E·IASDE·IMT ·E·TAS SKYRIUS

Gorilos Dvividos i§vadavimas

!ukadeva Gosvƒmis t¡s¢ pasakojim" apie transcendentinius Vie§paties
K‚‰†os ¨aidimus bei ypatybes, o karalius ParŒk‰itas vis su didesniu u¨si-
degimu jo klaus¢si, nor¢damas kuo daugiau su¨inoti. !ukadeva Gosvƒmis
¢m¢ pasakoti apie goril", vardu Dvivida, kuri" u¨mu§¢ Vie§pats Balarƒma.

Gorila labai draugavo su Bhaumƒsura, arba Narakƒsura, kur£ K‚‰†a
u¨mu§¢ u¨ tai, kad jis pagrob¢ §e§iolika t#kstan$i¤ karalai$i¤ i§ viso
pasaulio kra§t¤. Dvivida tarnavo karaliaus SugrŒvos patar¢ju. Jo brolis
Mainda irgi buvo galingas goril¤ karalius. Kai Dvivida su¨inojo, kad Vie§-
pats K‚‰†a u¨mu§¢ jo draug" Bhaumƒsur", jis pan#do atker§yti u¨ Bhau-
mƒsuros mirt£ ir prikr¢sti eibi¤ visame kra§te. Jis ¢m¢ padegin¢ti kaimus,
miestus, pramon¢s £mones, kasyklas ir pirkli¤, tiekian$i¤ pieno produktus
bei globojan$i¤ karves, namus. Kartais jis atpl¢§davo nuo ¨em¢s did-
¨iul£ kaln" ir sutrupindavo j£ £ grumstelius. Taip Dvivida drumst¢ taik¤
kra§to gyvenim", o ypa$ jis siaut¢jo Kathvaro provincijoje. ·iai provincijai
priklaus¢ ir Dvƒrakos miestas. Kadangi jame gyveno Vie§pats K‚‰†a, jis
tapo svarbiausiuoju Dvividos i§puoli¤ taikiniu.

J¢ga Dvivida nenusileido de§im$iai t#kstan$i¤ drambli¤. Tai jis eidavo
prie j#ros kranto ir galingomis rankomis sukeldavo tokias bangas, kad j#ra
u¨liedavo artimiausius miestus bei kaimus, tai nusigav¡s prie did¨i¤ §ven-
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t¤j¤ bei i§min$i¤ b#st¤, tryp¢ ir lau¨¢ j¤ puikius sodus. Ma¨a to, jis dar
§lapinosi ir tu§tinosi ant §vent¤j¤ aukur¤ ir taip nutraukdavo aukojimus.
Jis grob¢ i§ nam¤ vyrus bei moteris ir temp¢ £ kaln¤ olas, o ten, £met¡s
savo aukas vidun, angas u¨versdavo did¨iuliais akmenimis, tarsi vabzdys
bh‚…gŒ, kuris, prisigaud¡s musi¤ ir kit¤ vabzd¨i¤, kai§o juos £ med¨io
uoks" ir ten u¨lipdo. Dvivida nuolat pa¨eidin¢jo §alies tvark" bei £sta-
tymus. Jis i§niekino daug kilming¤ §eim¤ moter¤, j¢ga versdamas su juo
suart¢ti.

Siaut¢jan$io po vis" kra§t" Dvividos ausis karts nuo karto pasiekdavo
§veln#s muzikos garsai, kurie sklido nuo Raivatakos kalno. Syk£ jis £si-
rop§t¢ £ kaln" ir ten pamat¢ Vie§pat£ Balarƒm", kuris dainavo ir §oko,
apsuptas daugyb¢s gra¨i¤ mergeli¤. Dvivid" su¨av¢jo Vie§paties Balarƒ-
mos gro¨is: Jo kakl" puo§¢ lotoso ¨ied¤ girlianda, o k#nas buvo neprie-
kai§tingai sud¢tas. Gro¨iu §vyt¢jo ir puikiais r#bais bei g¢li¤ girliandomis
pasipuo§usios jaunos mergel¢s. Vie§pats Balarƒma atrod¢ visi§kai apsvai-
g¡s nuo Vƒru†Œ g¢rimo, ir Jo akys vart¢si tarsi girto. Vie§pats Balarƒma
buvo pana§us £ drambli¤ karali¤ pateli¤ b#ryje.

Dvivida mok¢jo karstytis po med¨ius ir §okin¢ti nuo vienos §akos ant
kitos. Jis ¢m¢ judinti §akas ir §aukti: ÀKila, kila!%, nor¢damas sugadinti
Vie§pa$iui Balarƒmai maloni" aplink". Dvivida i§nirdavo prie§ais moteris
ir visaip vaipydavosi. O jos, Ä toks jau mergin¤ b#das, Ä priima visk" juo-
kaudamos ir §aipydamosi, tad kai pasirod¢ gorila, jos rimtai £ j£ nepa¨vel-
g¢ ir ¢m¢ juoktis. Ta$iau Dvivida buvo tokio bjauraus b#do, kad Paties
Balarƒmos akivaizdoje ¢m¢ rodyti moterims apatin¡ k#no dal£ ir puldin¢jo
£ priek£, i§§iep¡s dantis bei raukydamas antakius. Jis nepagarbiai elg¢si
su moterimis netgi Balarƒmos akivaizdoje. Vie§paties Balarƒmos vardas
nurodo ne tik £ tai, kad Jis labai galingas, bet ir £ tai, kad Jis su malonu-
mu rodo Savo nepaprast" j¢g". Tarsi patvirtindamas Savo vard", Balarƒma
$iupo akmen£ ir svied¢ £ Dvivid". Bet gorila mikliai i§sisuko nuo akmens.
Nor¢damas £¨eisti Balarƒm", gorila nusine§¢ molio "sot£ su Vƒru†Œ g¢rimu.
Ir dar apkvait¡s Dvivida, nesuvokdamas, kokia ribota jo galia, puol¢
pl¢§ti nuo Balarƒmos bei J£ lydin$i¤ mergai$i¤ brangius drabu¨ius. Jis taip
puikavosi savimi, jog man¢, kad BalarƒmajŒ niekaip nepaj¢gs jo nubausti,
ir toliau £¨eidin¢jo J£ bei Jo palydoves.

Kai Vie§pats Balarƒma savo akimis £sitikino, koks bjaurus Dvivida, ir
prisimin¢, kiek nelaimi¤ §is suk¢l¢ visoje §alyje, Jis baisiai supyko ir grieb¢
Savo v¢zd", ketindamas J£ u¨mu§ti. Dvivida suprato, kad Balarƒma tuoj j£
puls. Gindamasis jis mikliai i§rov¢ galing" "¨uol" ir, §ok¡s £ priek£, su siau-
binga j¢ga trenk¢ Vie§pa$iui Balarƒmai £ galv". Ta$iau Vie§pats Balarƒma
sp¢jo sugriebti did¨iul£ med£ ir liko stov¢ti nepajudinamas tarsi mil¨ini§kas
kalnas. Balarƒma stv¢r¢ Savo v¢zd" Sunand", smog¢ Dvividai ir prakirto
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jam galv". I§ gorilos galvos $iurk§l¢mis Ä tarytum manganas i§ did¨iulio
kalno Ä ¢m¢ tryk§ti kraujas, ir, apsipyl¡s kraujais, jis atrod¢ ¨ymiai gra¨es-
nis. Bet Balarƒmos v¢zdo sm#giai Dvividos nei§judino i§ vietos. Prie§ingai,
gorila tuoj i§rov¢ kit" stor" "¨uol" ir, nudraskiusi lapus, v¢l trenk¢ Bala-
rƒmai £ galv". Tada Balarƒma Savo v¢zdu suskald¢ med£ £ §ipulius. Perpy-
kusi gorila i§rov¢ kit" med£ ir mojuodama juo puol¢ Vie§pat£ Balarƒm".
Ir v¢l Vie§pats Balarƒma sutriu§kino med£ £ §ipulius. Kova nerimo. Kas-
kart, kai Dvivida i§raudavo did¨iul£ med£ ir u¨simodavo trenkti Balarƒmai,
Savo v¢zdo sm#giais Vie§pats Balarƒma j£ sutrupindavo. Gorila griebdavo
nauj" med£ ir v¢l puldavo Balarƒm". Taip jie kovojo tol, kol mi§ke neliko
n¢ vieno med¨io. Kai mi§kas i§tu§t¢jo, Dvivida puol¢ prie kaln¤ ir ¢m¢
svaidyti £ Vie§pat£ Balarƒm" did¨iules akmen¤ nuolau¨as. Vie§pat£ Bala-
rƒm" u¨griuvo tikras akmen¤ lietus, bet Jis lengvai, tarsi ¨aisdamas, sutru-
pino visus juos £ dulkes. Kai neliko nei med¨i¤, nei uol¤, Dvivida prad¢jo
mojuoti galingais kum§$iais. Pri§ok¡s prie Vie§paties Balarƒmos, demo-
nas su ne¨moni§ka j¢ga ¢m¢ tal¨yti Jam kr#tin¡. ·£kart Vie§pats Balarƒ-
ma nebei§kent¢. Kadangi gorila mu§¢ J£ plikomis rankomis, Jis pad¢jo £
§al£ Savo ginklus Ä v¢zd" bei arkl", ir kum§$iu smog¢ gorilai £ raktikaul£.
Sm#gis buvo mirtinas: i§ gorilos gerkl¢s pl#stel¢jo kraujas, ir ji susmuko
be s"mon¢s. Gorilai nugriuvus, atrod¢, net kalnai ir mi§kai sudreb¢jo.

Kai kova, £variusi visiems tiek baim¢s, baig¢si, auk§tesni¤j¤ planet¤ sis-
tem¤ gyventojai siddhos, didieji i§min$iai bei §ventieji apib¢r¢ Vie§pat£
Balarƒm" g¢l¢mis ir ¢m¢ §lovinti Jo auk§$iausi" gali". Jie giedojo: À·lov¢,
§lov¢ Vie§pa$iui Balarƒmai! Teb#na mums leista su pagarba nusilenkti
Tavo lotoso p¢doms. Tu u¨mu§ei t" nuo¨m¤j£ demon" Dvivid", ir ¨em¢je
prasid¢jo nauji, geri laikai.% I§ kosmin¢s erdv¢s sklido d¨iaugsmingi per-
gal¢s garsai. O demono Dvividos nugal¢tojas Balarƒma, pagarbintas g¢li¤
lietaus bei §loving¤ pergal¢s gars¤, sugr£¨o £ Savo sostin¡ Dvƒrak".

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti §e§iasde§imt §e§t!j£ ÀK‚‰†os"
skyri¤, pavadint! ÀGorilos Dvividos i§vadavimas".
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·E·IASDE·IMT SEPTINTAS SKYRIUS

Sƒmbos vedybos

Dh‚tarƒ‰‡ros s!nus Duryodhana tur¢jo dukr", vardu Lak‰ma†ƒ, kuri jau
buvo pasiekusi nuotakos am¨i¤. Mergait¢, gimusi Kuru gimin¢je, pasi¨y-
m¢jo nuostabiomis ypatyb¢mis, ir nema¨ai karalai#i¤ nor¢jo j" vesti. Kai
merginos rankos siekia daug jauniki¤, rengiama svaya„varos ceremonija,
kad nuotaka gal¢t¤ pati i§sirinkti vyr". Lak‰ma†os svaya„varos metu, kai
ji tur¢jo i§sirinkti su¨ad¢tin£, pasirod¢ Sƒmba. Sƒmba buvo JƒmbavatŒ Ä
vienos pagrindini¤ Vie§paties K‚‰†os ¨mon¤, s!nus. Tok£ vard" jis gavo
tod¢l, kad nesiskyr¢ su motina ir buvo jos numyl¢tinis. Vardas ÀSƒmba$
rei§kia Àmotinos numyl¢tinis.$ Ambƒ rei§kia Àmotina$, o sa Ä Àsu.$ Taigi
§£ vard" jis gavo tod¢l, kad n¢ per ¨ingsn£ nesitrauk¢ nuo motinos. D¢l
§ios prie¨asties j£ dar vadino JƒmbavatŒsuta. Jau buvo sakyta, kad visi
K‚‰†os s!n!s savo privalumais nenusileido savo did¨iajam t¢vui, Vie§pa-
#iui K‚‰†ai. Sƒmba nor¢jo gauti Duryodhanos dukr" Lak‰ma†", nors jos
§irdis ir nelinko prie jo. Tod¢l Sƒmba pagrob¢ nuotak" i§ svaya„varos.

Kadangi Sƒmba prievarta i§sive¨¢ Lak‰ma†", Kuru gimin¢s nariai Ä
Dh‚tarƒ‰‡ra, BhŒ‰ma, Vidura, Ujjainas, Arjuna ir kiti Ä nutar¢, kad pag-
rob¡s j¤ dukr" Sƒmba £¨eid¢ vis" gimin¡. Visi gerai ¨inojo, kad Lak‰ma-
†ƒ n¢ neman¢ rinktis jo, tad, prievarta i§sive¨damas nuotak", jis sutrukd¢
jai i§sirinkti vyr". Buvo nutarta j£ nubausti. Kuru gimin¢s nariai vienu
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balsu parei§k¢, kad Sƒmba pasielg¢ £¨!liai ir i§niekino Kuru §eimos pap-
ro#ius. Tod¢l, Kuru gimin¢s vyresniesiems patarus, buvo nutarta su#iupti
jaunuol£, bet palikti j£ gyv". Gimin¢ nusprend¢, kad mergina nebega-
li i§tek¢ti u¨ kito vyro, nes Sƒmba prie jos jau prisiliet¢. (Pagal Ved¤
tvark", mergina, tur¢jusi ry§i¤ su jaunuoliu, negali b!ti i§tekinta u¨ kito.
O ir niekas nesutikt¤ tokios vesti.) Vyresnieji §eimos nariai, tarp j¤ ir
BhŒ‰ma, nor¢jo suimti Sƒmb". Visa Kuru gimin¢, pirmiausia didieji kar-
¨ygiai, nutar¢ bendromis j¢gomis pamokyti Sƒmb". B!simose kautyn¢se
karved¨iu buvo paskirtas Kar†a.

Kuru ¢m¢ tartis, kaip suimti Sƒmb", ir nusprend¢, kad su¢mus Sƒmb"
Yadu gimin¢ labai ant j¤ supyks. I§kilo pavojus, kad Yadu priims tai kaip
i§§!k£ ir stos kautis. ÀBet kita vertus, Ä paman¢ jie, Ä jeigu jie ir stos kautis,
k" jie laim¢s? Yadu gimin¢ n¢ i§ tolo neprilygsta Kuru giminei, nes Kuru
karaliai valdo vis" pasaul£, o Yadu gimin¢ karaliauja tik savo ¨em¢se.$
Kuru galvojo: ÀJeigu jie ateis ir pakvies mus £ kov" u¨ tai, kad su#iupo-
me j¤ s!n¤, mes priimsime i§§!k£ ir gerai juos pamokysime. Paimti £ nag"
jie bus paklusn!s, kaip jutimai, sutramdyti mistin¢s yogos prƒ†ƒyƒmos
metodu.$ (Praktikuodamas mechanin¡ mistin¡ yog!, ¨mogus ima valdyti
savo k!no oro sroves, sutramdo jutimus ir nebeleid¨ia jiems nukrypti nuo
meditacijos £ Vie§pat£ Vi‰†u.)

Pasitar¡ su Kuru gimin¢s vyresniaisiais, tarp j¤ Ä BhŒ‰ma ir Dh‚tarƒ‰‡ra,
ir gav¡ j¤ leidim", penki didieji kari!nai: Kar†a, %ala, Bhuri&ravƒ, Yaj'ake-
tu bei pagrobtosios merginos t¢vas Duryodhana Ä visi mahƒ-rathiai, Ä did-
¨iojo kar¨ygio BhŒ‰madevos vadovaujami nutar¢ su#iupti jaun"j£ Sƒmb".
Yra £vairi¤ kategorij¤ kar¨ygiai, tarp j¤: mahƒ-rathiai, eka-rathiai ir rathiai.
Prie vienos ar kitos kategorijos jie priskiriami pagal kovin£ paj¢gum".
Mahƒ-rathis gali kautis prie§ t!kstan#ius kari¤. Taigi visi kartu jie panoro
su#iupti Sƒmb". Sƒmba, kaip ir jo prie§ininkai, buvo mahƒ-rathis, ta#iau
jam vienam teko kautis su penkiais mahƒ-rathiais. Ir vis d¢lto, pamat¡s,
kad didieji Kuru gimin¢s kariai atsiveja j£, jis nepab!go.

Nebodamas, kad yra vienas, Sƒmba atsigr¡¨¢ £ persekiotojus ir dr"siai
pak¢l¢ savo nuostab¤j£ lank". Jis atrod¢ kaip li!tas, kuris ry¨tingai stoja
£ kov" prie§ kitus ¨v¢ris. Kar†a, ved¡s paskui save karius, met¢ Sƒmbai
i§§!k£: ÀKur taip skubiniesi? Pal!k¢k, tuojau mes tave pamokysime!$ I§k-
viestas £ kov" kito kario, k‰atriyas nebegali trauktis Ä jis privalo kautis. Ir
kai Sƒmba, pri¢m¡s i§§!k£, stojo prie§ais juos visi§kai vienas, £ j£ pasipyl¢
did¨i¤j¤ kari¤ str¢li¤ lietus. Ta#iau kaip li!tas, kuris nei§sig"sta net tada,
kai j£ persekioja did¨iul¢ vilk¤ ar §akal¤ ruja, Sƒmba, §lovingasis Yadu
gimin¢s atstovas ir galingasis K‚‰†os s!nus, £pyko ant Kuru gimin¢s kari¤
u¨ tai, kad tie negarbingai nukreip¢ £ j£ savo str¢les. Sƒmba kov¢si labai
i§manan#iai. Penkios pirmosios Sƒmbos str¢les £smigo £ kovos ve¨imus. Po
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keturias str¢les jis paleido £ ve¨im¤ arklius, ir jie krito negyvi. Po vien"
str¢l¡ gavo ve¨¢jai, Kar†a bei kiti garsieji kariai. Sƒmba atkakliai kov¢si su
penkiais did¨iaisiais kar¨ygiais, ir jie £sitikino nepaprasta jaunuolio j¢ga.
Kovos £kar§tyje jie atvirai pripa¨ino, jog tas jaunuolis Sƒmba Ä nuostabus
karys. Ta#iau kova vyko k‰atriy¤ dvasia, tad jie, nors tai buvo negar-
binga, keliese privert¢ Sƒmb" i§lipti i§ kovos ve¨imo, kuris buvo sudau-
¨ytas £ §ipulius. Ketvertas j¤ pribaig¢ keturis Sƒmbos ¨irgus, o vienam
pavyko perkirsti Sƒmbos lanko templ¡, ir Sƒmba nebegal¢jo kautis. Taigi
su dideliu vargu, po ¨iaurios kovos, jie sudau¨¢ Sƒmbos kovos ve¨im" ir
pa¢m¢ j£ £ nelaisv¡. ·itaip Kuru gimin¢s kariai laim¢jo did¨i" pergal¡ ir,
atsi¢m¡ i§ Sƒmbos Duryodhanos dukr" Lak‰ma†", triumfuodami gr£¨o £
Hastinƒpur".

Didysis i§min#ius Nƒrada tuojau pat prane§¢ Yadu giminei, kad Sƒmba
paimtas £ nelaisv¡, ir papasakojo, kaip viskas nutiko. Yadu gimin¢s
nariai £nir§o, kad Sƒmba buvo su#iuptas, ir dargi tokiu negarbingu b!du,
u¨puolus penkiese. Yadu gimin¢s karaliui Ugrasenai leidus, jie tu#tuojau
i§sireng¢ pulti Kuru gimin¢s sostin¡.

Vie§pats Balarƒma gerai ¨inojo, kad Kali am¨iaus ¨mon¢ms tereikia
menkos kibirk§t¢l¢s prad¢ti pe§tis, ta#iau Jam nepatiko, kad dvi did¨ios
gimin¢s Ä Yadu ir Kuru, tegu ir Kali-yugos paveiktos, susiruo§¢ kautis.
ÀU¨uot kovojus su jais, Ä i§mintingai tar¢ Jis, Ä geriau Pa#iam nuvyk-
ti tenai, i§siai§kinti pad¢t£ ir pa¨i!r¢ti, ar galima sutvarkyti §£ reikal" be
kovos.$ Balarƒma nor¢jo £kalb¢ti Kuru gimin¡ i§laisvinti Sƒmb" kartu
su ¨mona Lak‰ma†a. ÀTada, Ä vyl¢si Jis, Ä m!§io bus galima i§vengti.$
Jis nedelsdamas liep¢ kinkyti puik¤ i§kilmi¤ ve¨im", ketindamas vykti £
Hastinƒpur" kartu su mokytais ¨yniais, brƒhma†ais bei keliais vyres-
niaisiais Yadu gimin¢s nariais. Jis buvo £sitikin¡s, kad Kuru gimin¢ susi-
taikys su §iomis vedybomis, ir bus i§vengta tarpusavio kovos. Vykstantis
£ Hastinƒpur" Savo i§kilmi¤ ve¨imu, mokyt¤ brƒhma†¤ bei vyresni¤j¤
Yadu gimin¢s nari¤ apsuptas, Vie§pats Balarƒma atrod¢ tarytum m¢nu-
lis, spindintis skaidriame danguje tarp mirguliuojan#i¤ ¨vaig¨d¨i¤. Vie§-
pats Balarƒma pasiek¢ Hastinƒpuros apylinkes, bet £ pat£ miest" £¨engti
neskub¢jo, o apsistojo §alia, nedideliame sodo namelyje. Jis papra§¢, kad
Uddhava susitikt¤ su Kuru vadovais ir su¨inot¤, ar jie nori kautis su Yadu
gimine, ar sutikt¤ tartis d¢l deryb¤. Nuvyk¡s deryb¤, Uddhava susitiko
su BhŒ‰madeva, Dh‚tarƒ‰‡ra, Dro†ƒcƒrya, Bali, Duryodhana, BƒhlŒka bei
kitais ¨ymesniais Kuru gimin¢s nariais. I§rei§k¡s jiems deram" pagarb", jis
prane§¢, kad atvyko Vie§pats Balarƒma ir kad Jis £sik!r¢ sode u¨ miesto
vart¤.

Kuru gimin¢s vadovai, vis¤ pirma Dh‚tarƒ‰‡ra ir Duryodhana, nud¨iu-
go, nes puikiai ¨inojo, kad Vie§pats Balarƒma labai palankus j¤ §eimai.

·E·IASDE·IMT SEPTINTAS SKYRIUS

422



I§girdus §i" ¨ini", j¤ d¨iaugsmui nebuvo rib¤ ir jie ¢m¢ sveikinti Uddhav".
Jie pasi¢m¢ visk", ko reikia, norint deramai sutikti Vie§pat£ Balarƒm", ir
nuskub¢jo prie miesto vart¤. Jie pasveikino Vie§pat£ Balarƒm", aukodami
Jam puikias karves ir arghy! (rinkin£, kur£ sudaro ƒrati vanduo, saldumy-
nai, paruo§ti i§ medaus, sviesto ir kit¤ produkt¤, g¢l¢s bei girliandos, i§k-
v¢pintos sandalmed¨io pasta), kaip reikalavo j¤ pad¢tis. ¸inodami, koks
didis yra Vie§pats Balarƒma, Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, jie su did¨ia
pagarba nulenk¢ prie§ J£ galvas. Jie pasikeit¢ sveikinimo ¨od¨iais, pasitei-
ravo vienas kito, kaip sekasi. Po §io mandagaus pasisveikinimo Vie§pats
Balarƒma giliu balsu ir kantriai i§d¢st¢ jiems Savo mintis, tik¢damasis
i§girsti, k" jie apie tai mano: ÀMieli draugai, §£ kart" A§ aplankiau jus
kaip visagalio karaliaus Ugrasenos pasiuntinys. Pra§au labai d¢mesingai
i§klausyti jo vali" ir neatid¢liojant imtis j" vykdyti. Karalius Ugrasena
puikiai ¨ino, kad j!s, Kuru gimin¢s kariai, negarbingai kov¢t¢s su doruo-
ju Sƒmba, kuris buvo vienas, ir per didel£ varg", neteisingu b!du pa¢m¢-
te j£ £ nelaisv¡. Mus jau pasiek¢ §i naujiena, ta#iau ji nesuk¢l¢ pernelyg
didelio nerimo, nes su jumis mus jungia glaud!s ry§iai. Manau, kad mums
nevert¢t¤ gadinti ger¤ santyki¤ Ä b!kime ir toliau draugai ir nesipe§kime
be reikalo. Tod¢l pra§au j!s¤ kuo grei#iau i§laisvinti Sƒmb" ir kartu su
¨mona Lak‰ma†a atvesti j£ pas Mane.$

(sakmus Vie§paties Balarƒmos tonas, kuriame buvo justi didvyrio tvirty-
b¢, prana§umas prie§ kitus ir narsa, bei Jo ¨od¨iai nepatiko Kuru gimin¢ms
vadams. Prie§ingai, Jo kalba suk¢l¢ Kaurav¤ susierzinim", ir jie ¢m¢ t!¨ti:
À·e tau, kad nori! Balarƒmos ¨od¨iai stebint¤, jeigu tai neb!t¤ b!dinga
Kali am¨iui. Kaipgi kitaip paai§kinti mus peikian#ius Jo ¨od¨ius? Bala-
rƒmos kalba ir tonas yra papras#iausiai £¨eid¨iantys. Turb!t Kali am¨ius
taip veikia, kad apavas, turintis b!ti ant koj¤, taikosi u¨sikarti ant galvos ir
u¨imti §almo viet". Su Yadu gimin¢s nariais mus jungia santuokos ry§iai Ä
tai ir leid¨ia jiems lankytis ir gyventi pas mus, su mumis valgyti bei ils¢-
tis. Ta#iau jie ¢m¢ piktnaud¨iauti §ia garbe. Kol mes neatidav¢me jiems
valdyti dalies m!s¤ karalyst¢s, jie i§ esm¢s netur¢jo jokios pad¢ties visuo-
men¢je, o dabar jie jau bando mums £sakin¢ti. Mes leidome Yadu gimi-
nei naudotis karali§kosios vald¨ios ¨enklais Ä cƒmara, v¢duokle, kriaukle,
baltu sk¢#iu, kar!na, karali§kuoju sostu, pakyla atsis¢sti ir gultu Ä visomis
karali§kojo luomo privilegijomis. Jiems neder¢t¤ naudotis §iais karali§kos
vald¨ios atributais m!s¤ akivaizdoje, ta#iau d¢l giminyst¢s ry§i¤ mes ¨i!r¢-
jome £ tai pro pir§tus. Ta#iau jiems jau pakanka akipl¢§i§kumo mums nuro-
din¢ti. Kiek galima k¡sti §£ £¨!lum"? Mes nebegalime leisti jiems ir toliau
taip elgtis ir naudotis karali§kosios vald¨ios ¨enklais. Geriausia bus, jeigu
mes atimsime i§ j¤ tai, k" dovanojome. Neverta gyvat¡ girdyti pienu, nes
i§ tokio gailestingumo ji tampa dar nuodingesn¢. Yadu gimin¢ eina prie§
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savo geradari¤ vali". Jie gyvena i§ m!s¤ gailestingumo bei dovan¤, ta#iau
yra tokie beg¢d¨iai, kad bando mums nurodin¢ti. Koks bjaurus elgesys!
Niekas pasaulyje negali klest¢ti, jeigu to nepanor¢s tokie Kuru gimin¢s
nariai, kaip BhŒ‰ma, Dro†ƒcƒrya ar Arjuna. Kaip ¢riukas negali jaustis
saugus, kai §alia yra li!tas, taip ir dangaus gyventojai pusdieviai, kuriems
vadovauja karalius Indra, negali patirti laim¢s, jeigu to nenorime mes, o
k" jau kalb¢ti apie paprastus ¨mones!$ I§ tikr¤j¤ Kuru gimin¢s nariai ¢m¢
pernelyg did¨iuotis savo turtais, karali§ka vald¨ia, kilmingumu, §eimos tra-
dicijomis, did¨iais kariais, §eimos nariais bei mil¨ini§ka savo imperija. Jie
¢m¢ nebepaisyti civilizuotai visuomenei £prast¤ elgesio taisykli¤ ir Vie§-
paties Balarƒmos akivaizdoje svaid¢si £¨eidimais Yadu giminei. Prikalb¢j¡
§iurk§tybi¤, jie patrauk¢ atgal £ Hastinƒpur".

Vie§pats Balarƒma kantriai i§klaus¢ visus £¨eidimus ir neparod¢ pasi-
piktinimo nederamu j¤ elgesiu, ta#iau dabar Jo i§vaizda i§dav¢, kad Jis
tiesiog verda pyk#iu ir galvoja apie ker§t". Balarƒmos veido i§rai§ka buvo
tokia gr¢sminga, kad nebegalima buvo be i§g"s#io £ J£ ¨i!r¢ti. Jis garsiai
nusikvatojo ir tar¢: ÀTikra tiesa, ¨mogui, kuris ima pernelyg did¨iuotis
savo §eima, turtu, gro¨iu ir materialiais laim¢jimais, jau nebesinori taikos,
jis ie§ko progos susipe§ti. Jam beprasmi§ka kalb¢ti apie padorum" ir taik¤
sugyvenim", prie§ingai, reikia ie§koti b!d¤ ir priemoni¤, kaip j£ nubaus-
ti.$ Paprastai material!s turtai paver#ia ¨mog¤ gyvuliu. Kviesti gyvul£ tai-
kiai sugyventi n¢ra jokios prasm¢s, vienintelis b!das su juo susitarti Ä
argumentum ad baculum. Kitaip sakant, vienintel¢ priemon¢ sutramdyti
gyvul£ Ä lazda. ÀKaip su£¨!l¢jo Kauravos! A§ nor¢jau taikiai su jais susi-
tarti, nors kiti Yadu gimin¢s nariai ir Pats Vie§pats K‚‰†a buvo kupini
r!styb¢s. Jie jau reng¢si pulti Kuru karalyst¡, ta#iau A§ juos nuraminau
ir u¨sikroviau varg" vykti #ia ir sutvarkyti §£ reikal", kad b!t¤ apsieita
be karo. Ir po to tie nenaud¢liai dr£sta §itaip elgtis! Dabar ai§ku, kad jie
nori karo, o ne taikaus susitarimo. Pl!sdami Yadu gimin¡, tie pasip!t¢liai
£¨eidin¢jo Mane.

Yadu gimin¢s vali" vykdo net pats dangaus valdovas Indra, o jums
karalius Ugrasena, vadovaujantis Bhojoms, V‚‰†i, Andhakoms bei Yƒda-
voms, t¢ra menko ginkluoto b!rio vadas! Nuostabu! Jums n¢ motais kara-
lius Ugrasena Ä tas, kurio valia Ä £statymas netgi karaliui Indrai. J!s tik
pagalvokite, kokia didinga Yadu gimin¢. Yadavos u¨¢m¢ dangaus planet¤
susirinkim¤ r!mus ir pagrob¢ pƒrijƒtos medel£, o j!s tebemanote, kad
jie negali jums £sakin¢ti. Nejau j!s nesuprantate, kad Vie§pats K‚‰†a,
Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, turi teis¡ s¢d¢ti auk§tame karali§kame soste
ir £sakin¢ti visiems mums? K" gi! Jeigu taip, j!s nusipeln¢te geros pamo-
kos. J!s nutar¢te, kad Yadu gimin¢ tur¢t¤ atsisakyti cƒmaros, v¢duokl¢s,
balto sk¢#io, karali§kojo sosto bei kit¤ karali§kos vald¨ios ¨enkl¤. Ar tai
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rei§kia, kad ir Pats Vie§pats K‚‰†a, visos k!rinijos valdovas bei s¢km¢s
deiv¢s vyras, nebegali naudotis §iais karali§kaisiais simboliais? Visi didie-
ji pusdieviai garbina dulkes nuo K‚‰†os lotoso p¢d¤. Gangos up¢ plukdo
savo vandenis per vis" pasaul£, ir jos krantai yra §ven#iausia vieta mal-
dininkams, nes ji sr!va i§ K‚‰†os lotoso p¢d¤. Svarbiausieji vis¤ planet¤
dievai tarnauja Jam ir laiko did¨iausia laime u¨siberti dulki¤ nuo K‚‰†os
lotoso p¢d¤ ant savo §alm¤. Didieji pusdieviai Ä Vie§pats Brahmƒ, Vie§-
pats %iva, net s¢km¢s deiv¢, kaip, beje, ir A§ Pats Ä esame viso labo pil-
navert¢s Jo dvasin¢s asmenyb¢s dalys, ir Jis vis tiek jums atrodo nevertas
karali§kos vald¨ios ¨enkl¤ ir karali§kojo sosto? Deja, d¢l kvaili¤, kurie
mus, Yadu gimin¢s narius, laiko apavu, o pa#ius save Ä §almais, belieka
tik apgailestauti. Dabar ai§ku, kad ¨emi§ki turtai Kuru gimin¢s valdovams
at¢m¢ prot". Jie #ia pripaist¢ beproti§k¤ dalyk¤. Mano pareiga nedelsiant
juos pamokyti ir gr"¨inti jiems sveik" nuovok". A§ pasielg#iau neteisin-
gai, jeigu nesiim#iau prie§ juos joki¤ priemoni¤. Tod¢l dar §iandien Kuru
gimin¢ atsisveikins su §iuo pasauliu! A§ bemat juos sudorosiu!$ Vie§pats
Balarƒma kalb¢jo su tokiu £nir§iu, jog, rod¢s, pelenais paleis vis" kosmin£
pasaul£. Balarƒma tvirtai £sispyr¢ ir, pa¢m¡s £ rankas arkl", ¢m¢ juo dau-
¨yti ¨em¡. Nuo sm!gi¤ Hastinƒpuros miestas atsiskyr¢ nuo ¨em¢s pavir-
§iaus, ir Vie§pats Balarƒma ¢m¢ traukti j£ £ sraunius Gangos vandenis.
Hastinƒpuroje kaip per ¨em¢s dreb¢jim" susi!bavo ¨em¢, ir atrod¢, kad
miestas tuoj pavirs griuv¢siais.

Kai Kuru gimin¢s nariai pamat¢, jog nebedaug tr!ksta, kad j¤ mies-
tas nugrimzt¤ £ Gangos vandenis, ir i§girdo kupinus nerimo miestel¢-
n¤ riksmus, jie i§kart atsipeik¢jo ir suprato, kas atsitiko. Nedelsdami
n¢ akimirkos, jie atved¢ pas Vie§pat£ Balarƒm" Lak‰ma†", o kartu ir
band¨ius£ j" pagrobti Sƒmb". Sƒmba ¢jo priekyje, Lak‰ma†ƒ Ä jam i§
paskos. Visi Kuru gimin¢s nariai stojo prie§ais Vie§pat£ Balarƒm", suglau-
d¡ delnus ir pra§ydami Auk§#iausiojo Dievo Asmens atleidimo. Gal¤ gale,
parod¡ sveik" nuovok", jie prakalbo: ÀO Vie§patie Balarƒma, Tu Ä vis¤
d¨iaugsm¤ §altinis. Tu Ä kosmoso tvarkos saugotojas ir palaikytojas. Deja,
mes ne£sivaizdavome, kokia nesuvokiama Tavo galyb¢. Brangus Vie§patie,
pra§ome Tave laikyti mus kvaili¤ kvailiais. M!s¤ protas buvo aptem¡s.
Tod¢l at¢jome pas Tave pra§yti atleidimo. Dovanok mums. Tu Ä pirmi-
nis kosminio pasaulio k!r¢jas, palaikytojas bei naikintojas, ir, nepaisant
to, Tu visad esi transcendentalus. O visagali Vie§patie, apie Tave byloja
didieji i§min#iai. Tu Ä pirmapradis valdovas, ir viskas pasaulyje yra tary-
tum Tavo ¨aislai. O beribi, Tu valdai visk". Laikyti visas planet¤ sistemas
ant galvos Ä Tau tarsi vaik¤ ¨aidimas. Kai ateina metas naikinti, Tavyje
atsiduria visas kosminis pasaulis. Tada nebelieka nieko Ä tiktai Tu, gulintis
Prie¨as#i¤ Vandenyne Mahƒ-Vi‰†u pavidalu. Brangus Vie§patie, Tu apsi-
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rei§kei ¨em¢je Savo transcendentiniu k!nu palaikyti kosminio pasaulio
tvark". Tu auk§#iau pyk#io, pavydo ir prie§i§kumo. Visi Tavo darbai, net
ir Tavo skirta bausm¢, ne§a g¢r£ visam materialiam pasauliui. Mes pagar-
biai lenkiam¢s Tau, nes Tu Ä nemarus Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, vis¤
vertybi¤ bei gali¤ §altinis. O nesuskai#iuojam¤ visat¤ k!r¢jau, leiski dar
ir dar kart" kristi ¨em¢n prie§ais Tave, i§rei§kiant Tau pagarb". Dabar
mes visi§koje Tavo valioje ir pra§om Tav¡s b!ti gailestingam ir apsaugo-
ti mus.$ Kai ¨ymiausi Kuru gimin¢s nariai, nuo senolio BhŒ‰madevos iki
Arjunos bei Duryodhanos, pa§lovino J£ kupinomis pagarbos maldomis,
Auk§#iausiojo Dievo Asmens, Vie§paties Balarƒmos, §irdis sumink§t¢jo ir
Jis patikino visus, kad daugiau neb¢ra d¢l ko baimintis ar nerimauti.

Karaliai k‰atriyai prie§ vestuves da¨nai rengdavo kautynes tarp jauni-
kio pus¢s ir nuotakos pus¢s. Kai Sƒmba j¢ga i§sive¨¢ Lak‰ma†", vyres-
nieji Kuru gimin¢s nariai i§ tikr¤j¤ buvo patenkinti, nes mat¢, kad jis
tinka jai £ por". Ta#iau jie nor¢jo patikrinti jo j¢g", ir, pamyn¡ kovos tai-
sykles, puol¢ j£ visu b!riu ir pa¢m¢ £ nelaisv¡. Kai Yadu gimin¢ nutar¢
i§vaduoti Sƒmb" i§ Kuru nelaisv¢s, Vie§pats Balarƒma Patsai ¢m¢si tvar-
kyti §£ reikal" ir, kaip dera tikram kar¨ygiui, £sak¢ jiems tuojau pat i§lais-
vinti Sƒmb". I§ pa¨i!ros, Kauravas tas £sakymas £¨eid¢, tod¢l Vie§pa#iui
Balarƒmai jie met¢ i§§!k£. Kauravos tenor¢jo paskatinti J£ parodyti nesu-
vokiam" Savo galyb¡. Ir §tai dabar jie su did¨iausiu malonumu atidav¢
Sƒmbai Duryodhanos dukr", ir taip §is reikalas i§sisprend¢. Duryodha-
na labai myl¢jo savo dukr" Lak‰ma†" ir i§k¢l¢ jai pra§matnias vestuves.
Krai#iui jis dav¢ t!kstant£ du §imtus drambli¤, ir kiekvienam i§ j¤ buvo
ma¨iausiai §e§iasde§imt met¤, be to, jis dav¢ de§imt t!kstan#i¤ puiki¤
¨irg¤, §e§is t!kstan#ius kovos ve¨im¤, kurie spind¢jo it saul¢, ir t!kstan-
t£ auksu i§puo§t¤ tarnai#i¤. Vie§pats Balarƒma, ¨ymiausias Yadu gimin¢s
narys, atliko jaunikio Sƒmbos glob¢jo vaidmen£ ir su malonumu pri¢m¢
krait£. Balarƒma buvo labai patenkintas i§kilmingu Kaurav¤ sutikimu ir
lydimas jaunaved¨i¤ i§vyko £ Savo sostin¡ Dvƒrak".

Vie§pats Balarƒma pergalingai £¨eng¢ £ Dvƒrak", kur J£ sutiko minios
gyventoj¤ Ä Jo bhakt¤ bei draug¤. Kai susirinkusieji apspito Vie§pat£ Bala-
rƒm", Jis papasakojo §i¤ vedyb¤ istorij", ir miestel¢nai be ¨ado klaus¢si,
kaip Balarƒma drebino Hastinƒpuros miest". %ukadevos Gosvƒmio liudi-
jimai patvirtina nuomones, kad vietov¢je, kurioje buvo i§kil¡s Hastinƒpu-
ros miestas, dabar yra Nju Delis, o per miest" tekanti up¢ Ä tai Yamunƒ,
nors anuomet ji gars¢jo Gangos vardu. Pripa¨inti autoritetai, tokie, kaip
JŒva Gosvƒmis, irgi patvirtina, kad Ganga ir Yamunƒ Ä ta pati up¢, tekanti
skirtingomis vagomis. Gangos atkarpa nuo Hastinƒpuros iki V‚ndƒvanos
apylinki¤ vadinasi Yamunƒ, nes j" pa§ventino transcendentiniai Vie§pa-
ties K‚‰†os ¨aidimai. Hastinƒpuros miesto dalis, kuri nuokalne leid¨iasi
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link Yamunos, li!#i¤ laikotarpiu b!na u¨tvindyta ir primena mums, kaip
Vie§pats Balarƒma grasino nublok§ti miest" £ Gangos vandenis.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti §e§iasde§imt septint!j£
ÀK‚‰†os" skyri¤, pavadint! ÀSƒmbos vedybos".
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·E·IASDE·IMT A·TUNTAS SKYRIUS

Didysis i§min!ius
Nƒrada aplanko Vie§paties

K‚‰†os r"mus

Didysis i§min!ius Nƒrada su¨inojo, kad, u¨mu§¡s demon" Narakƒsur",
kur£ dar vadina Bhaumƒsura, Vie§pats K‚‰†a ved¢ §e§iolika t#kstan!i¤
karalai!i¤. Nƒrada labai steb¢josi, kad Vie§pats K‚‰†a i§siskleid¢ £ §e§io-
lika t#kstan!i¤ pavidal¤ ir vienu metu ved¢ visas karalaites skirtinguo-
se r#muose. Smalsaudamas, kaip K‚‰†ai sekasi gyventi su tiek ¨mon¤,
Nƒrada nutar¢ pamatyti tai pats ir i§vyko aplankyti K‚‰†os r#mus. Kai
Nƒrada pasiek¢ Dvƒrak", jis pamat¢, kad miesto sodai bei parkai pilni £vai-
riaspalvi¤ ¨ied¤, o nuo med¨i¤ svyra vaisiai. ¶iulb¢jo nuostab#s pauk§!iai
ir d¨iugiai kryk§tavo povai. Tvenkiniuose gausiai ¨yd¢jo ¨ydri bei rausvi
lotosai, o kai kur mat¢si ir £vairiausios lelijos. E¨eruose plaukiojo daugyb¢
gra¨uoli¤ gulbi¤ ir gervi¤, ir visur skardeno j¤ balsai. Mieste buvo devyni
§imtai t#kstan!i¤ diding¤ r#m¤ i§ puikiausio marmuro, sidabro vartais
bei durimis. Nam¤ ir r#m¤ kolonas puo§¢ brangieji akmenys Ä filosofinis
akmuo, safyrai bei smaragdai, o r#m¤ grindys spind¢jo nuostabia §viesa.
Keliai, al¢jos, gatv¢s, kry¨kel¢s bei turgaviet¢s Ä viskas buvo skoningai
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i§puo§ta. Mieste buvo gausu daili¤ gyvenam¤j¤ nam¤, susirinkim¤ r#m¤,
§ventykl¤, ir kiekvienas pastatas buvo savito stiliaus. Dvƒrakƒ buvo tur-
tingas miestas. Plat#s keliai, kry¨kel¢s, al¢jos, gatv¢s bei vis¤ gyvenam¤j¤
nam¤ slenks!iai spind¢jo §vara. Visi keliai i§ abiej¤ pusi¤ buvo apsodinti
kr#mais, lygiais tarpais augo did¨iuliai med¨iai, mesdami ant kelio §e§¢l£
ir suteikdami keleiviams pav¢s£.

·iame nepakartojamo gro¨io mieste Auk§!iausiasis Dievo Asmuo Vie§-
pats K‚‰†a tur¢jo daugyb¡ r#m¤. ¶ia Jam nusilenkti atvykdavo didieji
pasaulio karaliai bei princai. R#mai buvo pastatyti pagal paties Vi$va-
karmos, pusdievi¤ architekto, br¢¨inius. % §iuos statinius jis sud¢jo visus
savo gabumus bei i§mon¡. R#m¤ buvo pastatyta daugiau kaip §e§ioli-
ka t#kstan!i¤, ir kiekviena Vie§paties K‚‰†os ¨mona tur¢jo savo dvar".
Kai didysis i§min!ius Nƒrada £¨eng¢ £ vienus i§ toki¤ r#m¤, jis pamat¢,
kad kolonos !ia i§ koralo, o lubos nusagstytos brangakmeniais. Sienos
bei arkos tarp kolon¤ tvisk¢jo, i§dabintos £vairi¤ r#§i¤ safyrais. R#muose
kabojo daug Vi$vakarmos sukurt¤ baldakim¤ su perl¤ v¢riniais. Kr¢slai
bei kiti baldai buvo padirbti i§ dramblio kaulo, papuo§ti auksu bei brilian-
tais, o brangiaisiais akmenimis inkrustuoti §viestuvai sklaid¢ r#m¤ tams".
R#muose smilko tiek daug smilkal¤ bei kvapiosios dervos, kad aromatingi
d#mai ver¨¢si pro langus. Povai, tupintys ant laipt¤, palaik¡ d#mus debe-
simis imdavo d¨iaugsmingai §okti. R#muose buvo didelis b#rys tarnai!i¤,
pasipuo§usi¤ aukso v¢riniais, apyrank¢mis bei puikiais sƒriais, bei tarn¤
puikiomis mantijomis, turbanais bei brangakmeni¤ auskarais. ·ie gra¨#s
ir pasipuo§¡ tarnai dirbo £vairiausius nam¤ darbus.

Nƒrada pamat¢ Vie§pat£ K‚‰†", s¢dint£ su Rukmi†ŒdevŒ, r#m¤ §eimi-
ninke, kuri laik¢ cƒmar!. Rukmi†ŒdevŒ tur¢jo t#kstan!ius jaun¤ tarnai!i¤,
nenusileid¨ian!i¤ jai gro¨iu bei kitomis ypatyb¢mis, ta!iau pati v¢davo
Vie§pat£ K‚‰†". K‚‰†a yra Auk§!iausiasis Dievo Asmuo, kuriam lenk¢si
netgi Nƒrada, ta!iau, i§vyd¡s £ r#mus £einant Nƒrad", K‚‰†a tuoj pakilo
i§ Rukmi†Œ lovos, tuo parodydamas jam pagarb". Vie§pats K‚‰†a Ä viso
pasaulio mokytojas, ir, nor¢damas visiems parodyti, kaip dera pagerbti
tok£ §vent" asmen£, kaip Nƒrada Munis, nusilenk¢ jam, §almu paliesdamas
¨em¡. K‚‰†a palyt¢jo Nƒrados p¢das ir suglaud¡s delnus papra§¢ j£ s¢sti
£ Savo sost". Vie§pats K‚‰†a yra Auk§!iausiasis Asmuo, J£ garbina visi
bhaktai. Jis Ä vis¤ m#s¤ dvasinis mokytojas, vertas did¨iausios pagarbos.
Gangos vandenys, sr#vantys i§ Jo p¢d¤, pa§ventina tris pasaulius. Visi tikri
brƒhma†ai garbina J£, tod¢l J£ vadina brahma†ya-deva.

Brahma†ya yra tas, kuris pasi¨ymi visomis brƒhma†o ypatyb¢mis Ä yra
teisingas, susitvard¡s, §varus, paprastas, valdo jutimus, turi tobulas ¨inias
ir moka jas pritaikyti gyvenime, atsidav¡s tarnauja Vie§pa!iui. ·iomis
ypatyb¢mis pasi¨ymi ir Pats Vie§pats K‚‰†a, ir Jo garbintojai. Vie§pa-
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t£ K‚‰†" vadina t#kstan!iais ir milijonais vard¤ (Vi‰†u-sahasra-nƒma), ir
kiekvienas j¤ atspindi koki" nors transcendentin¡ Jo ypatyb¡.

Dvƒrakoje Vie§pats K‚‰†a atliko tobulo ¨mogaus vaidmen£. Tod¢l
i§min!ius Nƒrada neprie§taravo, kai K‚‰†a plov¢ jam kojas ir tuo vandeniu
pa§lakst¢ Sau galv", nes puikiai ¨inojo, kad Vie§pats §itaip elgiasi, nor¢da-
mas visiems parodyti, kaip dera pagerbti §ventus asmenis. Auk§!iausiasis
Dievo Asmuo, K‚‰†a, pirminis Nƒrƒya†a ir am¨inasis vis¤ gyv¤ esybi¤
draugas, pagarbino i§min!i¤ Nƒrad", kaip to reikalauja Vedos. Pasvei-
kindamas Nƒrad" maloniais tarsi nektaras ¨od¨iais, Vie§pats pavadino j£
bhagavƒnu, tuo, kuris yra pats sau pakankamas, nes turi vis" ¨inojim",
atsi¨ad¢jim", j¢g", §lov¡, gro¨£ bei kitas pana§ias vertingas ypatybes. Jis
paklaus¢ Nƒrados: ÀKuo gal¢!iau tau pasitarnauti?&

Nƒrada atsak¢: ÀBrangus Vie§patie, nenuostabu, kad Tu taip elgiesi,
nes esi Auk§!iausiasis Dievo Asmuo ir vis¤ gyvyb¢s r#§i¤ valdovas. Tu Ä
vir§iausias vis¤ gyv¤ esybi¤ draugas ir kartu did¨iausias piktadari¤ bei
nusid¢j¢li¤ persekiotojas. ¸inau, kad nu¨engei £ ¨em¡ r#pintis ir sau-
goti §i" visat". Tod¢l Tu apsirei§ki ir i§eini i§ §io pasaulio laisva Savo
Paties valia ir never!iamas jokios kitos j¢gos. Man nusi§ypsojo did¨iul¢
s¢km¢ §iandien pamatyti Tavo lotoso p¢das. Kiekvienas, kuris prisiri§a
prie Tavo lotoso p¢d¤, visiems laikams atsikrato aistr¤, ir materialiosios
gamtos gu†os jo nebeter§ia. Vie§patie, Tu begalinis, ir Tavo didyb¢ berib¢.
Didieji pusdieviai Ä Vie§pats Brahmƒ ir Vie§pats 'iva Ä stengiasi visad
i§laikyti Tave savo §irdyse ir m"styti apie Tave. S"lygotos sielos, pateku-
sios £ bedugn£ materialios b#ties §ulin£, gali i§tr#kti i§ am¨inos nelaisv¢s
tik nusilenkusios prie Tavo lotoso p¢d¤. Tai rei§kia, kad Tu Ä vienintelis
vis¤ s"lygot¤ siel¤ prieglobstis. Brangus Vie§patie, Tu klausei, k" gal¢tum
d¢l man¡s padaryti. A§ tetrok§tu nuolat atminti Tavo lotoso p¢das. Man
nesvarbu, kur mane nublok§ likimas, pra§au vieno Ä tegul man bus leista
niekad neu¨mir§ti Tavo lotoso p¢d¤.&

Pra§ydamas Vie§paties tokio palaiminimo, i§min!ius Nƒrada parod¢,
kokia turi b#ti tobula tyr¤ bhakt¤ malda. Tyras bhaktas niekada nepra-
§o Vie§paties materiali¤ arba dvasini¤ palaiminim¤, jis tenori nuolat, bet
kuriomis aplinkyb¢mis, atminti Vie§paties lotoso p¢das. Tyram bhaktui
ner#pi, kur jis pateks Ä £ roj¤, ar £ pragar", Ä jam gerai visur, kur tik gali
nuolat atminti Vie§paties lotoso p¢das. Taip melstis moko ir Vie§pats Cai-
tanya À'ik‰ƒ‰‡akoje&, kurioje Jis ai§kiai sako, kad vienintelis Jo noras Ä
gimimas po gimimo su atsidavimu tarnauti Vie§pa!iui. Tyras bhaktas netgi
nesiekia i§vengti nuolat besikartojan!i¤ gimimo ir mirties, jam nesvar-
bu, ar teks gimti kokia nors gyvyb¢s forma, ar ne. Jis tenori jokiomis
aplinkyb¢mis nepamir§ti Vie§paties lotoso p¢d¤.

I§¢jus i§ Rukmi†Œ r#m¤, NƒradajŒ kilo noras pamatyti, kaip veikia vidin¢
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Vie§paties K‚‰†os galia, yogamƒyƒ, tad jis pasuko £ kitos karalien¢s namus.
¶ia jis pamat¢ Vie§pat£ K‚‰†" su kita Savo ¨mona ir Uddhava ¨aid¨ian-
t£ §achmatais. Vie§pats bematant pakilo ir pakviet¢ Nƒrad" Mun£ s¢stis
£ Savo viet". V¢l, kaip ir Rukmi†Œ r#muose, Vie§pats pagarbino i§min-
!i¤ tokiais pat sutikimo ritualais. Vie§pats K‚‰†a parod¢ deram" pagar-
b" i§min!iui ir elg¢si taip, tarsi ne¨inot¤, kas vyko Rukmi†Œ r#muose. Jis
pasak¢ Nƒradai: ÀBrangus i§min!iau, nors Tu at¢jai £ m#s¤ namus, Tavo
·ventenybei b#dinga visi§ka pilnatv¢. Mes Ä §eimos ¨mon¢s, ir mums vis
ko nors negana, o tau nereikia niekieno pagalbos, nes tu semiesi d¨iaugs-
mo i§ sav¡s. Kad ir kaip mes sutiktume tave ir k" pasi#lytume Ä to vis tiek
bus per ma¨a. Ir vis d¢lto, kadangi Tu, Tavo ·ventenybe, esi brƒhma†as,
m#s¤ pareiga padaryti visk", k" leid¨ia m#s¤ galimyb¢s ir j¢gos. Tad A§
laukiu i§ tav¡s paliepim¤. K" gal¢!iau d¢l tav¡s padaryti?&

NƒradajŒ ¨inojo slapt"j" Vie§paties apsirei§kimo ¨em¢je prasm¡, tod¢l,
nepratar¡s n¢ ¨od¨io, apstulbintas to, k" pamat¢, jis i§¢jo i§ r#m¤ ir
patrauk¢ £ kitus. ·£ kart" NƒradajŒ pamat¢ Vie§pat£ K‚‰†" kaip mylint£
t¢v" glamon¢jant Savo ma¨us vaikus. Paskui jis nu¢jo dar £ vienus r#mus,
kur atrado Vie§pat£ K‚‰†" besirengiant£ maudytis. Vien" po kito §ventasis
Nƒrada aplank¢ visus §e§iolikos t#kstan!i¤ Vie§paties K‚‰†os karalieni¤
r#mus ir kiekvienuose mat¢ K‚‰†", u¨si¢mus£ vis kitokiais darbais.

Vienuose r#muose K‚‰†a atna§avo ugnies aukas ir vykd¢ Ved¤ apei-
gas, skirtas §eimos ¨mon¢ms. Kituose aukojo privalom" §eimos ¨mogui
pa"ca-yaj"os auk". ·i" yaj"! dar vadina pa"ca-#$na. Norom nenorom
kiekvienas, o ypa! §eimos ¨mogus, daro penki¤ r#§i¤ nuod¢mes. Geriant
i§ "so!io vanden£, ¨#va daugyb¢ smulkiausi¤ b#tybi¤, gyvenan!i¤ vande-
nyje. Daugyb¢ j¤ ¨#va, malant girnomis gr#dus arba valgant. ·luodamas
grindis arba £kurdamas ugn£, ¨mogus irgi sunaikina daug akiai nemato-
m¤ b#tybi¤. Daugyb¡ skruzd¢li¤ bei kit¤ vabzd¨i¤ jis sutrypia gatv¢je.
S"moningai ar nes"moningai, nesvarbu, k" darytume, mes ¨udome. Tod¢l
kiekvienas §eimos ¨mogus privalo atlikti pa"ca-#$nos auk", kuri i§vaduoja
nuo nuod¢mi¤ pasekmi¤.

Vienuose r#muose Nƒrada atrado Vie§pat£ K‚‰†" vai§inant brƒhma†us,
atlikusius yaj"os apeigas. Kituose jis mat¢ J£, tyliai kalbant£ GƒyatrŒ
mantr!, o tre!iuose Ä besitreniruojant£ su kardu ir skydu. Vienur Vie§-
pats K‚‰†a jodin¢jo ¨irgu, drambliu, va¨in¢jo kovos ve¨imu. Kitur Nƒrada
atrado J£ besiilsint£ lovoje. Vienuose r#muose Jis s¢d¢jo soste ir klaus¢si
J£ §lovinan!i¤ bhakt¤ mald¤, svarst¢ svarbius reikalus su Savo patar¢jais,
pavyzd¨iui, Uddhava, arba su b#reliu laisvo elgesio mergin¤ linksmino-
si vandenyje. Kituose Jis dalino brƒhma†ams turtingai i§puo§tas karves
arba klaus¢si Purƒ†¤ bei istorini¤ pasakojim¤ (toki¤, kaip ÀMahƒbhƒra-
ta&, kurie laikomi pagalbiniais ra§tais ir perteikia paprastiems ¨mon¢ms
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Ved¤ ¨inias per pasakojimus apie svarbius visatos istorijos momentus),
o dar kitur Vie§pats K‚‰†a linksmai pok§tavo su viena i§ Savo ¨mon¤
arba kartu su ¨mona vykd¢ religines apeigas. Kadangi §eimos ¨mon¢s
turi £vairi¤ i§laid¤, jiems b#tina galvoti apie savo pajamas, tod¢l kai
kuriuose i§ r#m¤ galima buvo matyti K‚‰†", u¨si¢mus£ gerov¢s k¢limo
reikalais. Dar kituose r#muose Jis m¢gavosi §eimyniniu gyvenimu pagal
reguliatyviuosius principus, kuriuos nurodo #ƒstros.

Vienuose r#muose Jis meditavo, sukaup¡s mintis £ Auk§!iausi"j£ Dievo
Asmen£, esant£ anapus §i¤ materiali¤j¤ visat¤. Autoriteting¤ §ventra§!i¤
rekomenduojamos meditacijos tikslas Ä sutelkti savo mintis £ Auk§!iausi"j£
Dievo Asmen£, Vi‰†u. Vie§pats K‚‰†a yra pirminis Vi‰†u, bet Jis atliko
¨mogaus vaidmen£, tod¢l asmeniniu pavyzd¨iu labai ai§kiai mums parod¢,
k" gi i§ tikr¤j¤ rei§kia meditacija. Kituose r#muose Vie§pats K‚‰†a patar-
navo vyresnio am¨iaus ir auk§tesn¢s pad¢ties ¨mon¢ms, dovanojo jiems
£vairius reikalingus daiktus. Vienur NƒradajŒ atrado Vie§pat£ K‚‰†", apta-
rin¢jant£ kautynes, sudarant£ su prie§u taikos sutart£, kitur Jis svarst¢ su
vyresniuoju broliu Vie§pa!iu Balarƒma, kas teikia did¨iausi" g¢r£ ¨mo-
n¢ms. Nƒrada mat¢, kaip Vie§pats K‚‰†a vesdino sulaukusius atitinkamo
am¨iaus s#nus ir tekino dukteris, surad¡s jiems tinkamas nuotakas bei
jaunikius, kaip k¢l¢ pra§matnias vestuvi¤ ceremonijas. Vienur atrado J£
i§lydint£ Savo dukras, o kitur Ä sutinkant£ mar!ias. Miestel¢nai steb¢josi,
reg¢dami tokias prabangias ceremonijas.

Nƒrada ¢jo i§ r#m¤ £ r#mus ir mat¢, kaip Vie§pats atna§auja aukas, skir-
tas pusdieviams, kurie i§ tikr¤j¤ t¢ra Jo ypatybi¤ ekspansijos, kaip atlieka
labdaros darbus Ä kasa gilius §ulinius, stato nakvyn¢s namus, veisia sodus
nepa¨£stamiems keleiviams ir §ventiems ¨mon¢ms, stato didingus vienuo-
lynus bei §ventyklas. Tai t¢ra dalis to, k" Vedos nurodo §eimos ¨mo-
n¢ms. Atliekant §iuos darbus, i§sipildo material#s m#s¤ norai. Nƒrada
mat¢ K‚‰†" Ä karali¤ k‰atriy!, med¨iojant£ mi§kuose ant puikaus sindhi
¨irgo. (Tam tikromis progomis Ved¤ taisykl¢s k‰atriyams leid¨ia u¨mu§ti
kai kuriuos ¨v¢ris. Tai daroma, kad mi§kuose vie§pataut¤ taika, arba kai
norima ¨v¢ris paaukoti ant aukuro. K‰atriyams leid¨iama tobulintis ¨udyti,
nes, norint palaikyti tvark" valstyb¢je, kartais jiems tenka be gailes!io
¨udyti prie§us.) Dar didysis i§min!ius Nƒrada mat¢, kaip Vie§pats K‚‰†a,
Auk§!iausiasis Dievo Asmuo ir vis¤ mistini¤ j¢g¤ meistras, persireng¡s
tarytum §nipas vaik§tin¢ja po miest" bei r#mus, nor¢damas su¨inoti, k"
galvoja Jo valdiniai.

Taip i§min!ius Nƒrada pamat¢, k" veikia Vie§pats, kuris, b#damas vis¤
gyv¤j¤ b#tybi¤ Supersiela, atliko paprasto ¨mogaus vaidmen£, kad paro-
dyt¤, kaip veikia Jo vidin¢ galia. ·ypsodamasis §irdies gelm¢se, Nƒrada
kreip¢si £ Vie§pat£: ÀBrangus Vie§patie, vis¤ mistini¤ gali¤ meistre, kur£
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medituoja visi didieji mistikai, Tavo mistin¢ galyb¢ nesuvokiama net
tokiems mistikams, kaip Vie§pats Brahmƒ ir Vie§pats 'iva. Ta!iau Tavo
·viesyb¢s malone Tu teikeisi parodyti man Savo vidin¢s galios veiki-
m", nes a§ su meile be paliovos Tau tarnauju. Brangus Vie§patie, visi
Tave garbina. Pusdieviai bei vis¤ keturiolikos planet¤ sistem¤ vyriausio-
sios dievyb¢s gerai suvokia transcendentin¡ Tavo §lov¡. Dovanok man
tok£ palaiminim", kad gal¢!iau keliauti po £vairius pasaulius ir apdainuoti
transcendentini¤ Tavo darb¤ §lov¡.&

Auk§!iausiasis Dievo Asmuo, Vie§pats K‚‰†a, atsak¢ Nƒradai: ÀBran-
gus Nƒrada, o i§min!iau tarp pusdievi¤, tu ¨inai, kad A§ esu auk§!iausias
religijos princip¤ mokytojas, tobulai j¤ laikausi ir Pats juos nustatau. A§
laikausi religijos princip¤, kad i§moky!iau vis" pasaul£ deramai elgtis.
Brangus s#nau, tenestebina tav¡s Mano vidin¢s galios veikimas.&

Auk§!iausiasis Dievo Asmuo vykd¢ Savo vadinam"sias §eimos parei-
gas, kad parodyt¤ ¨mon¢ms, kaip sudvasinti §eimynin£ gyvenim", nepai-
sant prisiri§imo prie materialiosios b#ties nelaisv¢s. I§ tikr¤j¤ §eimyninis
gyvenimas dar labiau prirakina prie materialaus pasaulio. Ta!iau Vie§-
pats, b#damas maloningas §eimos ¨mon¢ms, parod¢, kaip sudvasinti £pras-
t" gyvenim" §eimoje. K‚‰†" £sis"moninusio §eimos ¨mogaus gyvenimas
transcendentalus Ved¤ nurodymams ir savaime §ventas, nes K‚‰†a yra jo
centras.

Taigi Nƒrada pamat¢ K‚‰†", kuris Savo visi§k¤ ekspansij¤ d¢ka gyveno
§e§iolikoje t#kstan!i¤ r#m¤. Nesuvokiama Savo galia K‚‰†a buvo vis¤
karalieni¤ r#muose. Vie§paties K‚‰†os galia neribota, ir kaskart, kai
Nƒrada mat¢ vidin¢s Vie§paties K‚‰†os galios veikim", jo nuostabai
nebuvo rib¤. Vie§pats K‚‰†a elg¢si taip, tarsi keturi civilizuoto gyveni-
mo veiksniai Ä religija, materialios gerov¢s k¢limas, jausm¤ tenkinimas ir
i§sivadavimas Ä Jam b#t¤ labai svarb#s. ·ie keturi materialiosios b#ties
veiksniai b#tini visuomenei dvasi§kai vystytis, ir Vie§pats K‚‰†a Ä nors
Jam Pa!iam ir nebuvo b#tina taip elgtis Ä ¨moni¤ labui parod¢ pavyzd£,
kaip gyventi §eimoje. Nƒrada buvo patenkintas apsilankymu pas K‚‰†".
D¨iaugdamasis, kad pamat¢, kaip Vie§pats K‚‰†a gyvena Dvƒrakoje, jis
i§keliavo i§ miesto.

'ukadevos Gosvƒmio pasakojimas apie Vie§paties K‚‰†os gyvenim"
Dvƒrakoje karaliui ParŒk‰itui pad¢jo suprasti, kaip Auk§!iausiasis Dievo
Asmuo Vie§pats K‚‰†a Savo vidine galia nu¨engia £ §i" materiali" visat"
ir Savo pavyzd¨iu nubr¢¨ia gaires, kuri¤ reikia laikytis, norint pasiekti
galutin£ gyvenimo tiksl". Visos Dvƒrakos karalien¢s, kuri¤ buvo daugiau
kaip §e§iolika t#kstan!i¤, savo moteri§k" ¨aves£ panaudojo transcenden-
tinei Vie§paties tarnystei. Jos §ypsojosi ir patarnavo K‚‰†ai, o Vie§pats
nesl¢pdamas pasitenkinimo buvo joms idealus vyras, besid¨iaugiantis §ei-
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mynine laime. Mes turime visada atminti, kad §itaip pramogauti tegali
Vie§pats 'rŒ K‚‰†a Ä pirmin¢ kosminio pasaulio k#rimo, palaikymo ir
sunaikinimo prie¨astis. Kiekvienas, kuris d¢mesingai klausysis pasakojim¤
apie Vie§paties ¨aidimus Dvƒrakoje arba parems K‚‰†os s"mon¢s jud¢ji-
mo pamokslinink", be vargo nueis i§sivadavimo keli" ir pajus Vie§paties
K‚‰†os lotoso p¢d¤ nektaro skon£. Ir tokiu b#du jis £sitrauks £ atsidavimo
tarnyst¡ Vie§pa!iui K‚‰†ai.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti §e§iasde§imt
a§tunt!j£ ÀK‚‰†os% skyri¤, pavadint! ÀDidysis i§min&ius

Nƒrada aplanko Vie§paties K‚‰†os r$mus%.
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·E·IASDE·IMT DEVINTAS SKYRIUS

Kasdieniniai Vie§paties
K‚‰†os darbai

Ved¤ mantros teigia, kad Auk§!iausiajam Dievo Asmeniui nereikia nieko
veikti: na tasya kƒrya„ kara†a„ ca vidyate. Bet jeigu Auk§!iausiajam
Dievo Asmeniui nereikia nieko veikti, kaip galima kalb¢ti apie
Auk§!iausiojo Vie§paties darbus? Ankstesnysis skyrius ai§kiai rodo, kad
Vie§paties K‚‰†os darbai nepakartojami. Turime £sid¢m¢ti, kad i§ K‚‰†os
darb¤ reikia mokytis, bet ne m¢gd¨ioti juos. Antai K‚‰†a, idealus §eimos
galva, gali b"ti mums pavyzdys, ta!iau mes negalime pam¢gd¨ioti K‚‰†os
ir i§siskleisti daugybe pavidal¤. Tod¢l visada privalome atminti, kad Vie§-
pats K‚‰†a, nors ir atlieka ¨mogaus vaidmen£, ta!iau d¢l to nesiliau-
ja buv¡s Auk§!iausiasis Dievo Asmuo. Mes galime gyventi su ¨mona
taip, kaip gyveno Vie§pats K‚‰†a, atlikdamas paprasto ¨mogaus vaidme-
n£, ta!iau negalime pam¢gd¨ioti K‚‰†os, kuris buvo vyras i§kart daugiau
nei §e§iolikai t"kstan!i¤ ¨mon¤. Taigi, kurdami ideali# §eim#, mes turime
sekti Vie§pa!iu K‚‰†a, Jo kasdieniniais darbais, ta!iau niekada neturime
stengtis Jo m¢gd¨ioti.

Vie§pats K‚‰†a guldavo miegoti su §e§iolika t"kstan!i¤ ¨mon¤, ta!iau
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k¢l¢si i§ patalo ankst¤ ryt#, trys valandos prie§ patekant saulei. Gamta su-
tvark¢ taip, jog gaid¨i¤ giedojimas skelbia prasidedant brƒhma-muh!rtos
met#. ¸adintuvai nereikalingi: kai tik ryt# u¨gieda gaid¨iai, tai rei§kia,
kad metas keltis. I§gird¡s giedant gaid¨ius, K‚‰†a pakildavo i§ patalo,
nors Jo ¨monoms ir nelabai tas patiko. K‚‰†os ¨monos taip myl¢jo vyr#,
kad miegodamos nepaleisdavo Jo i§ gl¢bio ir, pragydus gaid¨iams, labai
nuli"sdavo ir keikdavo j¤ skardenim#.

Sode aplink kiekvienus r"mus augo pƒrijƒtos g¢l¢s. Pƒrijƒta n¢ra veisli-
n¢ g¢l¢. Mes atsimename, jog K‚‰†a parsine§¢ pƒrijƒtos medelius i§ dan-
gaus ir pasodino juos visuose Savo r"muose. ·velnus rytme!io v¢jelis
ne§iodavo pƒrijƒtos ¨ied¤ aromat#, kuris maloniai nuteikdavo i§ patalo
pakilus£ K‚‰†#. Apsvaig¡ nuo §io aromato, d"zg¢ bit¢s ir §velniais balsais
!irpeno pauk§!iai. Susiliej¡ i§vien, j¤ balsai buvo tarsi geriausi¤ daini¤,
maldomis §lovinan!i¤ K‚‰†#, giedojimas. Nors $rŒmatŒ Rukmi†ŒdevŒ, pir-
moji Vie§paties K‚‰†os karalien¢, ir ¨inojo, jog brƒhma-muh!rta Ä palan-
kiausias dienos metas, jam at¢jus ji labai nuli"sdavo, nes jai nepatiko,
kad K‚‰†a palieka jos guol£. Nepaisydamas Rukmi†ŒdevŒ nepasitenkini-
mo, at¢jus brƒhma-muh!rtai Vie§pats K‚‰†a kildavo i§ patalo. Pavyzdin-
gas §eimos ¨mogus turi mokytis i§ Vie§paties K‚‰†os keltis anksti ryte,
kad ir kaip b"t¤ malonu gul¢ti savo ¨monos gl¢byje.

Pakil¡s i§ lovos, Vie§pats K‚‰†a i§siskalaudavo burn#, nusiplaudavo
rankas bei kojas ir i§ karto s¢sdavo medituoti £ Save. Tai nerei§kia, kad
ir mes turime atsis¢d¡ gilintis £ save. Mes turime m#styti apie K‚‰†#, apie
Rƒdh#-K‚‰†#. Tokia tikroji meditacijos prasm¢. K‚‰†a, apie kur£ !ia kal-
bama, yra Patsai K‚‰†a, tod¢l Jis mus mok¢, kad brƒhma-muh!rtos metas
turi b"ti skirtas apm#stymams apie Rƒdh#-K‚‰†#. Meditacija teik¢ K‚‰†ai
did¨iul£ pasitenkinim#. Mes irgi galime pajusti transcendentin£ d¨iaugsm#,
brƒhma-muh!rtos metu m#stydami apie Rƒdh# ir K‚‰†# ir prisimindami
ideali# por# Ä $rŒ Rukmi†ŒdevŒ ir K‚‰†#, kurie mok¢ ¨mones keltis anksti
ryte ir tuoj pat atsid¢ti K‚‰†os s#mon¢s darbams. N¢ra skirtumo tarp
meditacijos £ am¨inus Rƒdhos-K‚‰†os pavidalus ir Hare K‚‰†a mahƒ-
mantros kartojimo. O d¢l K‚‰†os meditavimo £ Save, tai Jis netur¢jo kito
pasirinkimo. Meditacijos objektas gali b"ti Brahmanas, Paramƒtmƒ arba
Auk§!iausiasis Dievo Asmuo, ta!iau K‚‰†a Savo Asmenyje apjungia vis#
§i# triad#: Jis yra Auk§!iausiasis Dievo Asmuo, Bhagavƒnas; lokalizuota
Paramƒtmƒ Ä Jo visi§kas dalinis pasirei§kimas, ir visa apr¢piantis Brah-
mano §vyt¢jimas, kuris sklinda i§ Jo Paties k"no. Tod¢l K‚‰†a visada
vienalytis ir Jame n¢ra skirtybi¤. Tuo paprasta gyvoji b"tyb¢ ir skiria-
si nuo K‚‰†os. Gyvajai b"tybei egzistuoja daugyb¢ skirtybi¤. Ji skiria-
si nuo savo k"no bei kitos r"§ies gyv¤j¤ b"tybi¤. ¸mogus skiriasi nuo
kit¤ ¨moni¤, skiriasi nuo gyv"n¤. Net jo paties k"ne egzistuoja skirtin-
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gi organai. Turime rankas ir kojas, ta!iau m"s¤ rankos skiriasi nuo koj¤.
Ranka negali pakeisti kojos, koja Ä rankos. Akys negali gird¢ti u¨ ausis, o
ausys Ä matyti u¨ akis. ·ie skirtumai £vardijami specialiu terminu svajƒtŒya
vijƒtŒya.

K"no ribotumas, kai viena k"no dalis negali pakeisti kitos, visi§kai
neb"dingas Auk§!iausiajam Dievo Asmeniui. Jo k"nas ir Jis Pats Ä niekuo
nesiskiria. Jis absoliu!iai dvasinis, tod¢l Jam neegzistuoja materialus skir-
tumas tarp Jo k"no bei sielos. Jis nesiskiria ir nuo milijon¤ Savo inkar-
nacij¤ bei visi§k¤ ekspansij¤. Baladeva Ä pirmoji K‚‰†os ekspansija, o
i§ Baladevos kyla Sa…kar‰a†a, Vƒsudeva, Pradyumna ir Aniruddha. I§
Sa…kar‰a†os savo ruo¨tu randasi Nƒrƒya†os ekspansija, o i§ Nƒrƒya-
†os Ä antroji ketverin¢ ekspansija: Sa…kar‰a†a, Vƒsudeva, Pradyumna bei
Aniruddha. Egzistuoja be galo daug K‚‰†os ekspansij¤, ta!iau visos jos
sudaro vienov¡. K‚‰†os inkarnacij¤ yra daugyb¢ Ä tai Vie§pats N‚si„ha,
Vie§pats §ernas, Vie§pats ¨uvis, Vie§pats v¢¨lys, ta!iau i§ tikr¤j¤ n¢ra
skirtumo tarp pirminio dvirankio K‚‰†os, pana§aus £ ¨mog¤, pavidalo
bei mil¨ini§k¤ gyv"n¤ inkarnacij¤. N¢ra skirtum¤ ir tarp atskir¤ Jo k"no
dali¤ funkcij¤. Jo rankos atstoja kojas, akys Ä ausis, o nosis atlieka bet
kurios kitos Jo k"no dalies darb#. K‚‰†ai tas pats, ar uosti kvap#, ar val-
gyti, ar klausytis. Mes, ribotos gyvosios esyb¢s, kuria nors k"no dalimi
naudojam¢s tik tam tikru tikslu, ta!iau K‚‰†ai neegzistuoja jokie skir-
tumai. ÀBrahma-sa„hitoje% pasakyta: a…gƒni yasya sakalendriya-v‚tti Ä
viena Jo k"no dalis gali pakeisti kit#. Taigi, analiti§kai i§studijavus K‚‰†#
bei Jo asmenyb¡, galima prieiti i§vad#, kad Jis Ä tobula visuma. Tad kai
K‚‰†a medituoja, Jis medituoja £ Save Pat£. Kai £ save gilinasi paprastas
¨mogus (sanskrite tai nusakoma ¨od¨iu so 'ham), jis papras!iausiai m¢gd-
¨ioja Vie§pat£. K‚‰†a gali b"ti Savo meditacijos objektas, nes Jis Ä tobula
visuma, tuo tarpu mes negalime m¢gd¨ioti Jo ir medituoti £ save. M"s¤
k"nas t¢ra pavadinimas. K‚‰†os k"nas Ä tai ne pavadinimas, Jo k"nas yra
Patsai K‚‰†a. K‚‰†oje n¢ra to, kas neb"t¤ K‚‰†a. Viskas, kas yra K‚‰†o-
je, yra Pats K‚‰†a. Tod¢l Jis Ä auk§!iausia, nesunaikinama, tobula b"tis
arba Auk§!iausioji Tiesa. K‚‰†os b"tis n¢ra reliatyvi. Viskas, i§skyrus
K‚‰†#, yra reliatyvi tiesa. O K‚‰†a Ä Auk§!iausioji Absoliuti Tiesa. K‚‰†ai
egzistuoti reikalingas tiktai Jis Pats. Tuo tarpu m"s¤ b"tis reliatyvi. Antai
mes galime matyti tik saul¢s, m¢nulio ar lemp¤ §viesoje. Tod¢l m"s¤
rega reliatyvi, tokia pat reliatyvi, kaip ir saul¢s, m¢nulio ar lemp¤ §viesa.
Saul¢, m¢nulis ir dirbtin¢ §viesa laikomi §viesos §altiniais tik tod¢l, kad
tokius juos matome. O §tai K‚‰†oje priklausomyb¢s ir reliatyvumo n¢ra.
Jam nereikalinga kieno nors pagalba. Jis pranoksta ribot# laik# bei erdv¡.
Jo, egzistuojan!io auk§!iau laiko ir erdv¢s, negali aptemdyti iliuzija, mƒyƒ,
kurios veikimas ribotas. Ved¤ ra§tuose rasime teigiant, kad Auk§!iausiasis
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Dievo Asmuo turi daugyb¡ £vairialypi¤ gali¤. Kadangi visos galios kyla i§
Jo, Jis ir Jo galios sudaro vienov¡. Ta!iau kai kurie filosofai teigia, kad
K‚‰†a apsirei§kia materialiu k"nu. Net ir sutinkant su tvirtinimu, kad £
material¤ pasaul£ Jis nu¨engia £gydamas material¤ k"n#, negalima neigti
to, kad Jo k"nas atlieka nemateriali# veikl#, nors materiali galia nuo Jo
ir nesiskiria. Tod¢l ÀBhagavad-gŒtoje% pasakyta, kad Jis apsirei§kia Savo
vidine galia, ƒtma-mƒya.

K‚‰†# vadina Auk§!iausiuoju Brahmanu, nes Jis Ä k"rimo, palaikymo ir
naikinimo prie¨astis. Vie§pats Brahmƒ, Vie§pats Vi‰†u ir Vie§pats $iva Ä
§i¤ materiali¤ ypatybi¤ ekspansijos. Materialios ypatyb¢s veikia s#lygo-
tas sielas, ta!iau nedaro £takos K‚‰†ai, nes jos sudaro su Juo vienov¡
ir skirtyb¡ kartu. K‚‰†a yra sac-cid-ƒnanda-vigraha, am¨inasis palaimos
bei ¨inojimo pavidalas, ir d¢l nesuvokiamos Savo didyb¢s yra vadina-
mas Auk§!iausiuoju Brahmanu. Medituodamas £ Brahman#, Paramƒtm#
ir Bhagavƒn#, K‚‰†a meditavo ne £ k# kit#, o £ Save Pat£. Paprasta gyvoji
b"tyb¢ tokios meditacijos negali pam¢gd¨ioti.

Baig¡s medituoti Vie§pats kasdien anksti ryte apsiprausdavo tyru,
pa§ventintu vandeniu. Paskui apsivilkdavo §varius r"bus, apsisiausdavo
skraiste ir prad¢davo Savo kasdienines religines pareigas. Pirmoji tarp
daugelio Jo atliekam¤ religini¤ pareig¤ buvo atlikti ugnies auk# ir tyliai
pakartoti GƒyatrŒ mantr". Vie§pats K‚‰†a, kaip tobulas §eimos ¨mogus,
atlikdavo §eimos ¨mogui skirtas pareigas visada ir be joki¤ i§lyg¤. Nu§vitus
pirmiesiems saul¢s spinduliams, tam tikromis maldomis Vie§pats pa§lo-
vindavo saul¢s diev#. Sakoma, kad saul¢s dievas bei kiti pusdieviai, pami-
n¢ti Ved¤ ra§tuose, yra £vairios Vie§paties K‚‰†os k"no dalys, ir §eimos
¨mogaus pareiga Ä reik§ti pagarb# pusdieviams, didiesiems i§min!iams bei
prot¢viams.

ÀBhagavad-gŒtoje% pasakyta, kad Vie§pats neturi konkre!i¤ pareig¤
§iame pasaulyje, bet vis d¢lto Jis elgiasi tarsi b"t¤ paprastas ¨mogus,
pavyzdingas materialaus pasaulio gyventojas. Taigi, laikydamasis rituali-
ni¤ Ved¤ taisykli¤, Vie§pats rei§k¢ pagarb# pusdieviams. Taisykl¢s, pagal
kurias garbinami pusdieviai bei prot¢viai, vadinasi tarpa†a; tai rei§kia
Àd¨iuginti.% Gali b"ti, kad kieno nors prot¢viai gavo k"n# kitoje planetoje,
ta!iau jeigu j¤ palikuonys vykdo tarpa†", prot¢viai patirs laim¡, nesvarbu,
kur jie b"t¤ gim¡. Kiekvieno §eimos ¨mogaus pareiga Ä padaryti §eimos
narius laimingus. Taigi, vykdant tarpa†os taisykles, laimingi tampa net ir
m"s¤ prot¢viai. B"damas pavyzdingas, tobulas §eimos ¨mogus, Vie§pats
$rŒ K‚‰†a vykd¢ tarpa†os taisykles ir rei§k¢ pagarb# vyresniesiems Savo
§eimos nariams.

Atlik¡s tarpa†", Jis dovanodavo brƒhma†ams karves ir kasdien i§dalin-
davo ne ma¨iau kaip trylika t"kstan!i¤ a§tuoniasde§imt keturias karves.
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Kiekviena j¤ buvo i§puo§ta §ilko apdangalais ir perl¤ v¢riniais, paauksuo-
tais ragais ir pasidabruotomis kanopomis. Karv¢s buvo ramaus, taikingo
b"do ir labai pieningos, nes pirmagimiai ver§eliai neb"davo i§ j¤ atimami.
Be karvi¤, brƒhma†ai dar gaudavo dailius §ilko r"bus, elnio kaili¤ ir daug
sezamo s¢kl¤. Vie§pat£ da¨nai vadina go-brƒhma†a-hitƒya-ca. Tai rei§-
kia, kad labiausiai Jam r"pi karvi¤ ir brƒhma†¤ gerov¢. Taigi Vie§pats
dalino brƒhma†ams turtingai i§puo§tas karves ir kitokias dovanas. Pabai-
g¡s §£ darb#, Jis paliesdavo £vairius palankius daiktus, tokius, kaip pienas,
medus, ghŒ (lydytas sviestas), auksas, brangieji akmenys ir ugnis, link¢da-
mas visoms gyvoms esyb¢ms klest¢jimo. Nors Vie§pats savaime yra nuos-
tabaus gro¨io, o transcendentinis Jo k"nas puikiai sud¢tas, vis d¢lto Jis
d¢v¢jo geltonus r"bus, ant kaklo ne§iojo v¢rin£ su Kaustubhos akmeniu,
puo§¢si g¢li¤ girliandomis, tep¢si k"n# sandalmed¨io pasta, naudojosi £vai-
ria kosmetika ir papuo§alais. Sako, kad ant transcendentinio Vie§paties
k"no papuo§alai suspind¢davo dar didesniu gro¨iu. Pasipuo§¡s Vie§pats
pa¨velgdavo £ marmurin¡ karv¢s bei ver§iuko statul# ir vykdavo £ Dievo
ar toki¤ pusdievi¤, kaip Vie§pats $iva, §ventykl#. Nema¨a brƒhma†¤ kas-
dien prie§ pusry!ius ateidavo pasimatyti su Auk§!iausiuoju Vie§pa!iu. Jie
kar§tai trok§davo J£ pamatyti, ir Vie§pats sveikindavo atvykusius sve!ius.

Kitas Jo u¨si¢mimas buvo suteikti d¨iaugsmo £vairi¤ kast¤ ¨mon¢ms,
gyvenantiems tiek mieste, tiek r"muose. Jis patenkindavo j¤ norus ir,
matydamas juos laimingus, d¨iaugdavosi Pats. Jam dovanotas g¢li¤ girlian-
das, betelio rie§utus, sandalmed¨io past# bei kitus kvapiuosius kosmetikos
reikmenis Vie§pats i§dalindavo. Pirmiausia dovan¤ gaudavo brƒhma†ai
bei §eimos vyresnieji, po to Ä karalien¢s, ministrai, o jei kas likdavo,
Vie§pats naudodavosi Pats. Iki to laiko, kai Vie§pats baigdavo atlikti
§iuos kasdieninius Savo darbus, Jo ve¨¢jas Dƒruka atvarydavo stebuklin-
g#j£ Vie§paties ve¨im# ir suglaud¡s delnus stodavo prie§ais J£, duodamas
suprasti, jog ve¨imas paruo§tas. Tada Vie§pats eidavo i§ r"m¤ pasiva¨in¢-
ti. Kai Uddhavos ir Sƒtyakio lydimas Jis va¨iuodavo gatv¢mis, atrodydavo,
kad tai saul¢s dievas ankst¤ ryt# keliauja savo ve¨imu, akinamais spindu-
liais nutvieksdamas vis# ¨em¡. Vie§pa!iui i§einant i§ r"m¤, visos karalie-
n¢s lyd¢davo J£ akimis ir atsisveikindamos grak§!iai mojuodavo. Vie§pats
£ j¤ mostus atsakydavo §ypsena, kuri tuoj pavergdavo moter¤ §irdis, ir
i§siskyrimas su Vie§pa!iu tapdavo joms nebepakeliamas.

V¢liau Vie§pats vykdavo £ Sudharmos susirinkim¤ r"mus. Prisiminkime,
Sudharmos susirinkim¤ r"mai buvo atgabenti £ Dvƒrak# i§ dangaus
planet¤. Jie pasi¨ym¢jo tuo, kad kiekvienas £ juos £¨eng¡s tuoj pat i§si-
vaduodavo i§ §e§i¤ materiali¤j¤ kan!i¤ Ä alkio, tro§kulio, sielvarto, iliuzi-
jos, senatv¢s ir mirties. ·ios b¢dos yra materialios b"ties pinkl¢s, ir kol
¨mogus vie§¢davo Sudharmos susirinkim¤ r"muose, §e§i¤ r"§i¤ kan!ios
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jam b"davo nebaisios. Atsisveikin¡s §e§iolikoje t"kstan!i¤ r"m¤, Vie§pats
v¢l tapdavo vienu ir £¨engdavo £ Sudharmos susirinkim¤ r"mus kartu su
kitais Yadu gimin¢s nariais. &¢j¡s £ susirinkim¤ r"mus, Jis s¢sdavo £ kara-
li§k#j£ sost# ant pakylos, ir visi mat¢ i§ Jo sklindant£ akinam# transcenden-
tin£ §vyt¢jim#. Tarp garsiausi¤ Yadu gimin¢s didvyri¤ K‚‰†a atrod¢ tarsi
danguje ¨¢rinti pilnatis dangaus §viesuli¤ j"roje. Susirinkim¤ r"muose
buvo juokdari¤, muzikant¤, §ok¢j¤ moter¤, ir, Vie§pa!iui pakilus £ sost#,
jie imdavo rodyti kas k# moka, kad suteikt¤ Jam malonumo ir pakelt¤
nuotaik#. Pirmieji imdavosi darbo juokdariai ir savo s#mojais linksmin-
davo Vie§pat£ bei Jo palydovus, pakeldami i§ ryto jiems "p#. Paskui vai-
dindavo dramos aktoriai, o kiek atokiau rod¢ savo men# §ok¢jos. Aktori¤
ir §ok¢j¤ pasirodym# lyd¢jo m‚da…gos ir vŒ†os garsai, skamb¢jo fleitos ir
varpeliai, dund¢jo pƒkhvajas (kita b"gn¤ r"§is). Kartu su muzikos garsais
or# virpino malonus j"ros kriaukl¢s gaudimas. Giedojo puik"s dainiai Ä
s!tos ir mƒgadhos, savo mok¢jim# rod¢ §ok¢jai. Taip §ie bhaktai §lovino
Auk§!iausi#j£ Dievo Asmen£. Mokytieji brƒhma†ai, dalyvav¡ susirinki-
me, irgi kartais giedojo Ved¤ himnus ir, kiek leido j¤ i§prusimas, sten-
g¢si paai§kinti himnus susirinkusiems, o kartais vienas kuris pasakodavo
Vie§pa!iui £vairias senov¢s laik¤ istorijas apie garsi¤ karali¤ darbus, ir
Vie§pats bei Jo draugai klaus¢si §i¤ pasakojim¤ su did¨iausiu malonumu.

Kart# prie susirinkim¤ r"m¤ vart¤ at¢jo ¨mogus, kurio n¢ vienas i§
susirinkimo nari¤ nepa¨inojo. Vie§pa!iui K‚‰†ai neprie§taraujant, vart¤
sargas £leido j£ vidun. Kai sargas atved¢ j£ pas Vie§pat£, atvyk¢lis suglau-
d¢ delnus ir su pagarba nusilenk¢ Vie§pa!iui. Nutiko taip, kad, karaliui
Jarƒsandhai u¨kariavus kitas karalystes, daugelis karali¤ jam nepaklu-
so. ·iuos karalius, o j¤ buvo dvide§imt t"kstan!i¤, Jarƒsandha su¢m¢ ir
u¨dar¢ £ kal¢jim#. ¸mogus, kur£ sargas atved¢ pas Vie§pat£ K‚‰†#, buvo
j¤ pasiuntinys. Vie§pa!iui pristatytas, jis prad¢jo pasakoti kas nutik¡:

ÀBrangus Vie§patie, Tu Ä am¨inas transcendentin¢s palaimos ir ¨inoji-
mo pavidalas. Tod¢l joks §io pasaulio materialistas negali Tav¡s supras-
ti abstrak!iai samprotaudamas ir nesugeba apibr¢¨ti Tav¡s ¨od¨iu. Tie,
kurie visa savo esybe atsidav¢ Tau ir nusilenk¢ prie Tavo lotoso p¢d¤, gali
pa¨inti tik menk# dalel¡ Tavo nuostabi¤ ypatybi¤. Vien Tavo malone tokie
¨mon¢s i§sivaduoja i§ materiali¤j¤ varg¤. Brangus Vie§patie, a§ nesu tokia
atsidavusi siela, tad ligi §iol niekaip negaliu i§sipainioti i§ §ios materialios
b"ties dualizmo bei iliuzijos. A§ bijau, kad man niekada nepavyks i§tr"kti
i§ gimimo ir mirties s"kurio, tod¢l ir at¢jau, nor¢damas rasti prieglobst£
prie Tavo lotoso p¢d¤. Brangus Vie§patie, a§ manau, kad daugyb¢ gyv¤
b"tybi¤, tarp j¤ ir a§ pats, am¨inai skendi karmin¢s veiklos bei jos pasek-
mi¤ li"ne. Jos visai nelinkusios laikytis Tavo nurodym¤ ir su atsidavimu
Tau tarnauti, nors i§ ties¤ tarnyst¢ d¨iugina §ird£ ir teikia ¨mogui did¨iau-
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si# g¢r£. Prie§ingai, jie nusiteik¡ prie§ K‚‰†os s#mon¢s keli# ir, materialios
b"ties iliuzin¢s galios u¨burti, klaid¨ioja po tris pasaulius.

Brangus Vie§patie, kas paj¢gus iki galo £vertinti Tavo malon¡ bei nepap-
rastus darbus? Tu egzistuoji visur kaip nenugalima am¨inojo laiko j¢ga,
neleid¨ianti materialistams £gyvendinti savo begalinius norus ir kaskart
priver!ianti juos patirti netikrum# ir nusivylim#. Tod¢l rei§kiu savo pagar-
b# Tau, lenkdamasis Tavo am¨inojo laiko pavidalui. Brangus Vie§patie,
Tau priklauso visi trys pasauliai, ir dabar Tu £sik"nijai drauge su Savo
visi§ka ekspansija Vie§pa!iu Balarƒma. Pasakyta, kad Tu apsirei§kei §iuo
pavidalu, nor¢damas apginti i§tikimuosius ir susidoroti su piktadariais.
Tad kaip atsitiko, kad tokie piktadariai, kaip Jarƒsandha, prie§ Tavo
vali# taip ¨iauriai mus kankina? Mes suglum¡ ir nesuprantame, kaip tat
gali b"ti. Galb"t Jarƒsandha neatsitiktinai mus kankino d¢l m"s¤ pikt¤
praeities darb¤, ta!iau apreik§tieji §ventra§!iai sako, kad kiekvienas, kuris
atsiduoda Tau ir nusilenkia Tavo lotoso p¢doms, jau nebepatiria nuod¢-
mingo gyvenimo pasekmi¤. Tod¢l £kalintieji karaliai pasiunt¢ mane, kad
a§ i§ visos §irdies mels!iau Tavo u¨tarimo, ir mes viliam¢s, jog Tavo ·vie-
syb¢ mus tikrai apgins. Pagaliau mes supratome, koks yra tikrasis gyveni-
mo tikslas. M"s¤ karali§ka pad¢tis, kaip ir kan!ios Jarƒsandhos kal¢jime,
t¢ra atlygis u¨ m"s¤ ankstesnius gerus ir blogus darbus. Dabar mums
ai§ku, kad tiek ger¤, tiek nuod¢ming¤ darb¤ pasekm¢s laikinos Ä §iame
s#lygotame gyvenime mes niekada neb"sime laimingi. Material¤ k"n# mes
gavome i§ materialios gamtos gu†¤, ir kol j£ turime, negalime rasti ramy-
b¢s. Materialus gyvenimas u¨krauna ant m"s¤ pe!i¤ mirusio k"no na§t#.
Karmin¢ veikla pavert¢ mus ne§uliniais gyvuliais, kurie velka savo mirus£
k"n#. Spaud¨iami s#lygoto gyvenimo, mes atsisak¢me d¨iaugsmingo gyve-
nimo K‚‰†os s#mon¢je. Dabar mes suvokiame savo nereg¢t# kvailum#. Per
savo nei§manym# mes £sipainiojome £ materiali¤ pasekmi¤ tinkl#. Tod¢l
ie§kome prieglobs!io prie Tavo lotoso p¢d¤, kurios gali akimirksniu sunai-
kinti visas karmin¢s veiklos pasekmes ir taip i§traukti mus i§ materiali¤
kan!i¤ ir malonum¤ purvyno.

Brangus Vie§patie, mes atsidav¢me Tau ir nusilenk¢me prie Tavo lotoso
p¢d¤, tod¢l pra§ome Tav¡s i§laisvinti mus i§ karmin¢s veiklos tinklo, kuris
buvo u¨mestas ant m"s¤ Jarƒsandhos rankomis. Brangus Vie§patie, juk
Tau ¨inoma, kad Jarƒsandha stiprus kaip de§imt t"kstan!i¤ drambli¤, ir,
pasinaudoj¡s savo j¢ga, jis u¨dar¢ mus £ kal¢jim#, tarsi li"tas ¨vilgsniu
sukaustyt¤ avin¤ band#.

Brangus Vie§patie, a§tuoniolika kart¤ i§ eil¢s Tu koveisi su Jarƒsand-
ha. Septyniolika syki¤ j£ nugal¢jai, palau¨¡s jo nepaprast# gali#, ta!iau
kaunantis a§tuoniolikt#j£ kart# Tu, d¢damasis paprastu ¨mogumi, paty-
rei tariam# pralaim¢jim#. Brangus Vie§patie, mes gerai ¨inome, kad Jarƒ-
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sandha niekada negal¢t¤ Tav¡s nugal¢ti, nes Tavo £taka, j¢ga, galimyb¢s
bei vald¨ia neriboti. Niekas negali nei Tau prilygti, nei Tav¡s pranokti.
Tariamas Tavo pralaim¢jimas prie§ Jarƒsandh# per tas a§tuoniolikt#sias
kautynes Ä ne kas kita, kaip noras pasirodyti paprastu ¨mogumi. Deja,
kvailys Jarƒsandha neperprato Tavo gudryb¢s ir dabar be galo did¨iuo-
jasi savo materialia j¢ga bei §love. Jis su¢m¢ ir £kalino mus, puikiai
suprasdamas, kad mes, Tavo bhaktai, esame visi§koje Tavo valioje.

Dabar a§ papasakojau, £ koki# baisi# pad¢t£ mes pakliuvome, ir Tavo
·viesyb¢, visk# pasv¢r¡s, gali elgtis kaip tinkamas. A§ esu kal¢jime vargs-
tan!i¤ karali¤ pasiuntinys bei atstovas, tad i§d¢s!iau j¤ pra§ym# Tavo
·viesyb¢s teismui ir perdaviau Tau j¤ maldas. Visi karaliai kar§tai trok§ta
Tave pamatyti, kad gal¢t¤ patys nusilenkti Tavo lotoso p¢doms. Brangus
Vie§patie, b"k maloningas ir i§gelb¢k juos.%

Tuo metu, kai u¨daryt¤ £ kal¢jim# karali¤ pasiuntinys d¢st¢ savo
pra§ym# Vie§pa!iui, pasirod¢ didysis i§min!ius Nƒrada. Nƒrada buvo didis
§ventasis, jo plaukai spind¢jo lyg auksas, ir jam £¨engus £ susirinkim¤
r"mus atrod¢, jog nusileido patsai saul¢s dievas. Vie§pa!iui K‚‰†ai len-
kiasi ir J£ garbina net Vie§pats Brahmƒ ir Vie§pats $iva, ta!iau, pamat¡s
£¨engiant£ Nƒrad#, Jis drauge su Savo patar¢jais tuojau atsistojo pasvei-
kinti did£j£ i§min!i¤ ir i§rei§k¢ jam pagarb#, nulenkdamas galv#. Didysis
i§min!ius Nƒrada patogiai atsis¢do, ir Vie§pats K‚‰†a pagarbino j£ pagal
visus ritualo reikalavimus, kaip ir dera, sutinkant §vent#j£. Stengdamasis
praskaidrinti NƒradajŒ nuotaik#, Vie§pats K‚‰†a prabilo ai§kiu maloniu
balsu:

ÀO i§min!iau tarp pusdievi¤, tikiuosi, kad trijuose pasauliuose viskas
klojasi gerai. Tu laisvai keliauji per kosmin¡ erdv¡, pasieki auk§tesni#sias,
vidurini#sias ir ¨emesni#sias §ios visatos planet¤ sistemas. Kaip puiku,
kad sutik¡ tave mes galime lengvai i§ Tavo ·ventenyb¢s i§girsti visas
trij¤ pasauli¤ naujienas. Auk§!iausiojo Vie§paties kosminiame pasaulyje
tau n¢ra joki¤ paslap!i¤. Tu ¨inai visk#, tod¢l nor¢!iau tav¡s paklaus-
ti, kaip klojasi Pƒ†ˆavoms ir k# artimiausiu metu ketina daryti karalius
Yudhi‰‡hira. B"k maloningas ir papasakok Man, k# jie dabar veikia.%

Didysis i§min!ius Nƒrada atsak¢: ÀBrangus Vie§patie, Tu min¢jai kos-
min£ pasaul£, kur£ suk"r¢ Auk§!iausiasis Vie§pats, bet a§ ¨inau, jog tai
Tu esi visur esantis k"r¢jas. Tavo galios berib¢s ir nesuvokiamos, ir net
galingosios asmenyb¢s, tokios, kaip §ios visatos valdovas Brahmƒ, negali
apr¢pti nesuvokiamos Tavo galyb¢s. Brangus Vie§patie, nesuvokiama Savo
galia, Supersielos pavidalu, Tu gl"di vis¤ §irdyse tarsi ugnis, kuri slypi
visur, nors jos niekas nemato. S#lygotame gyvenime visos gyvosios esyb¢s
yra trij¤ materialiosios gamtos gu†¤ vald¨ioje, tod¢l materialiomis savo
akimis jos negali matyti Tav¡s Ä to, kuris esi visur. Ta!iau Tavo malone
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man teko daugyb¡ kart¤ b"ti Tavo nesuvokiamos galios veikimo liudinin-
ku, tod¢l a§ nesistebiu, kai Tu klausi, kaip gyvena Pƒ†ˆavos, nors Pats
visk# puikiai ¨inai. Brangus Vie§patie, Tavo nesuvokiamos galios sukuria
§£ kosmin£ pasaul£, palaiko j£ ir v¢l sunaikina. Tavo nesuvokiamos galios
d¢ka §is materialus pasaulis, kuris t¢ra dvasinio pasaulio §e§¢lis, atrodo
es#s realus. Niekas negali atsp¢ti Tavo ateities sumanym¤. Transcenden-
tin¢ Tavo pad¢tis visada yra m£sl¢ ¨mon¢ms, o man belieka tik dar ir dar
kart# i§reik§ti Tau savo pagarb#. ¸mogus gyvena materialiais norais ir kas-
kart kuria nauj# material¤ k"n#, negal¢damas i§tr"kti i§ gimimo ir mirties
rato. Supan!iotas k"ni§kosios b"ties sampratos, ¨mogus n¢ ne¨ino, kaip
i§tr"kti i§ materialaus k"no nelaisv¢s. Savo neprie¨astine malone, Vie§pa-
tie, Tu nu¨engi, kad apreik§tum kupinus prasm¢s, §lovingus transcenden-
tinius ¨aidimus. Tod¢l man belieka su pagarba nusilenkti Tau. Brangus
Vie§patie, Tu Ä Auk§!iausiasis Parambrahmanas, ir kai apsimeti paprastu
¨mogumi, tai t¢ra eilin¢ gudryb¢. Tu elgiesi kaip tas aktorius, kuris sceno-
je vaidina visi§kai £ save nepana§¤ persona¨#. 'm¡sis Savo pusbroli¤ glo-
b¢jo vaidmens, Tu paklausei apie juos, tod¢l prane§iu Tau j¤ ketinimus.
I§klausyk man¡s. Pirmiausia leiski prane§ti, kad karalius Yudhi‰‡hira valdo
visus materialius turtus, kokius tik £manoma gauti auk§!iausioje Brahma-
lokos planet¤ sistemoje. N¢ra toki¤ materiali¤ turt¤, kuri¤ jis netur¢t¤,
ir vis d¢lto jis nori atlikti Rƒjas"yos auk#, kad gal¢t¤ Tave pamatyti ir
patenkinti.%

Nƒrada prane§¢ Vie§pa!iui K‚‰†ai: ÀKaralius Yudhi‰‡hira toks turtin-
gas, kad gyvendamas ¸em¢s planetoje turi visus Brahmalokos turtus. Jis
viskuo patenkintas ir nieko nebetrok§ta. Jis turi visk#, ta!iau nori pagerb-
ti Tave, siekdamas Tavo neprie¨astin¢s malon¢s, ir a§ pra§au Tav¡s paten-
kinti jo norus. Brangus Vie§patie, kai karalius Yudhi‰‡hira atna§aus §i#
did¨i#j# auk#, jos pa¨i"r¢ti atvyks visi pusdieviai ir visi £¨ymiausi ¨em¢s
karaliai.

Brangus Vie§patie, Tu Ä Auk§!iausiasis Brahmanas, Dievo Asmuo.
Tasai, kuris su atsidavimu tarnauja Tau pagal Ved¤ nurodyt#j£ metod#, t.
y. klausosi pasakojim¤ apie Tave, kartoja Tavo vard# ir Tave atsimena, Ä
nusiplauna materialiosios gamtos gu†¤ purv#, tad k# gi kalb¢ti apie tuos,
kurie tiesiogiai mato Tave ir lie!iasi prie Tav¡s. Brangus Vie§patie, Tu £k"-
niji g¢r£. Transcendentinis Tavo vardas bei §lov¢ sklinda po vis# visat# Ä
auk§tesni#sias, vidurini#sias ir ¨emesni#sias planet¤ sistemas. Transcen-
dentin¢ up¢, plaunanti Tavo lotoso p¢das, auk§tesn¢se planet¤ sistemose
vadinasi MandƒkinŒ, ¨emesn¢se Ä BhogavatŒ, o §ioje ¸em¢s planetoje Ä
Ganga. Ji plukdo savo §ventus transcendentinius vandenis per vis# visat#
ir i§valo visk#, k# sutinka savo kelyje.%

Kaip tik prie§ pasirodant did¨iajam i§min!iui Nƒradai Sudharmos susi-
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rinkim¤ r"muose Dvƒrakoje, Vie§pats K‚‰†a bei Jo patar¢jai tar¢si,
kaip u¨pulti Jarƒsandhos karalyst¡. Kadangi vyko labai rimti svarstymai,
Nƒrados pasi"lymas Vie§pa!iui K‚‰†ai vykti £ Hastinƒpur#, £ Mahƒrƒ-
jos Yudhi‰‡hiros rengiam# did£j£ Rƒjas"yos aukojim#, ne itin juos su¨a-
v¢jo. Vie§pats K‚‰†a suprato, apie k# m#st¢ patar¢jai, nes Jo vald¨ioje
buvo net Pats Vie§pats Brahmƒ. Tod¢l, nor¢damas juos nuraminti, Jis
nusi§ypsojo ir tar¢ Uddhavai: ÀBrangus Uddhava, tu visada buvai Mano
artimas ir gera linkintis draugas. Tod¢l nor¢!iau paklausti tavo nuomon¢s,
nes ¨inau, jog tavo patarimai visada teisingi. A§ manau, kad tu puikiai
supranti susiklos!iusi# pad¢t£, tod¢l ir klausiu tavo patarimo. K# Man
daryti? A§ tavimi pasitikiu ir elgsiuosi taip, kaip tu pasi"lysi.% Uddhava
¨inojo, kad nors Vie§pats K‚‰†a elgiasi kaip paprastas ¨mogus, Jam n¢ra
paslap!i¤: Jis pa¨£sta praeit£, dabart£ ir ateit£. Ir vis d¢lto, kai Vie§pats
paklaus¢ jo patarimo, Uddhava, nor¢damas Jam pasitarnauti, ¢m¢ kalb¢ti.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti §e§iasde§imt devint"j£ ÀK‚‰†os#
skyri¤, pavadint" ÀKasdieniniai Vie§paties K‚‰†os darbai#.

·E·IASDE·IMT DEVINTAS SKYRIUS

444



SEPTYNIASDE·IMTAS SKYRIUS

Vie§pats K‚‰†a
Indraprasthos mieste

Did¨iojo i§min!iaus Nƒrados bei kit¤ Vie§paties K‚‰†os palydov¤ akivaiz-
doje Uddhava £vertino susiklos!iusi" pad¢t£ ir tar¢: ÀBrangus Vie§patie,
vis¤ pirma leisk man priminti, jog didis i§min!ius Nƒrada Munis papra§¢
Tav¡s vykti £ Hastinƒpur" ir Savo atvykimu nud¨iuginti karali¤ Yudhi‰‡-
hir", Tavo pusbrol£, kuris ruo§iasi did¨iajam Rƒjas#yos aukojimui. Tod¢l
man regis, kad Tavo ·viesyb¢ tur¢t¤ nedelsdamas £vykdyti §£ pra§ym" ir
pad¢ti karaliui surengti svarbi" §vent¡. Ir vis d¢lto, nors i§min!iaus Nƒra-
dos Munio kvietim" teisinga laikyti pirmu!iausiu reikalu, Tavoji, Vie§pa-
tie, pareiga Ä globoti Tau atsidavusias sielas. Taigi, visk" gerai apsvarst¡,
galime £gyvendinti i§kart abu §iuos u¨davinius. Jeigu nenugal¢sime vis¤
nepaklusni¤ karali¤, Rƒjas#yos auka negal¢s £vykti. ¸od¨iu, visi§kai ai§ku,
jog karalius Yudhi‰‡hira negali atlikti tokios did¨iul¢s aukos, nenugal¢j¡s
karingojo karaliaus Jarƒsandhos. Rƒjas#yos auk" tegali aukoti tas, kuris
nugal¢jo visus savo var¨ovus. Tod¢l, nor¢dami pasiekti abu tikslus, pir-
miausia turime u¨mu§ti Jarƒsandh". Many!iau, kad jeigu mums pavykt¤
nugal¢ti Jarƒsandh", i§kart pasiektume visk", kas u¨sibr¢¨ta. Nekalti kara-
liai, u¨daryti Jarƒsandhos kal¢jime, atgaus laisv¡, ir garsas apie Tavo trans-
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cendentin¡ didyb¡ pla!iai pasklis po pasaul£, o tai visiems mums suteiks
daug d¨iaugsmo.

Ta!iau karalius Jarƒsandha n¢ra paprastas ¨mogus. Prie§ j£ suklupda-
vo netgi didieji kar¨ygiai, nes jis stiprus kaip de§imt t#kstan!i¤ dramb-
li¤. Jeigu kas ir gali £veikti t" karali¤, tai tiktai BhŒmasena, kurio, kaip
ir Jarƒsandhos, j¢ga lygi de§im!iai t#kstan!i¤ drambli¤. Geriausia b#t¤,
jeigu BhŒmasena su juo kaut¤si vienas prie§ vien". Taip b#t¤ i§vengta
daugyb¢s nereikaling¤ auk¤. Nugal¢ti Jarƒsandh" bus labai sunku, jeigu
j£ rems jo ak‰auhi†Œ pulkai. Tod¢l mums vert¢t¤ pasirinkti kit" taktik",
kuri labiau tinka esamai pad¢!iai. Mes ¨inome, kad karalius Jarƒsand-
ha visa §irdimi atsidav¡s brƒhma†ams. Jis dosniai dalina jiems aukas ir
patenkina visus j¤ pra§ymus. Tod¢l many!iau, kad BhŒmasena, persiren-
g¡s brƒhma†u, turi papra§yti Jarƒsandhos i§maldos, o paskui stoti su juo
£ kov". O kad b#tume tikri BhŒmasenos pergale, mano manymu, Tavo
·viesyb¢ tur¢t¤ eiti drauge su juo. Jeigu kova vyks Tavo akivaizdoje, esu
tikras, jog BhŒmasena nugal¢s, nes Tavo buvimas ir tai, kas ne£manoma,
padaro £manoma. Juk tai Tavo d¢ka Vie§pats Brahmƒ sukuria §i" visat",
o Vie§pats $iva j" naikina.

I§ tikr¤j¤ tai Tu kuri ir griauni kosmin£ pasaul£. Vie§pats Brahmƒ ir
Vie§pats $iva t¢ra regima k#rimo ir griovimo prie¨astis. I§ tikr¤j¤ ir kuria,
ir naikina neregima laiko j¢ga Ä Tavo beasmenis pasirei§kimas. Viskas yra
laiko j¢gos vald¨ioje. Jeigu nematoma Tavo laiko j¢ga gali atlikti tokius
nepaprastus darbus per Vie§pat£ Brahm" ir Vie§pat£ $iv", argi Tavo Paties
buvimas nepagelb¢s BhŒmasenai nugal¢ti Jarƒsandh"? Brangus Vie§patie,
kai Jarƒsandha kris negyvas, i§ d¨iaugsmo, kad £kalintieji karaliai Tavo
malone atgavo laisv¡, j¤ ¨monos ims §lovinti Tave. Jos d¨iaugsis, kaip
d¨iaug¢si gop¢s, kai Tu i§gelb¢jai jas i§ $a…khƒsuros nag¤. Didieji i§min-
!iai, drambli¤ karalius Gajendra, s¢km¢s deiv¢ SŒtƒ, netgi Tavo t¢vas bei
motina Ä visi jie gavo laisv¡ neprie¨astine Tavo malone. Tavo malone
gavome laisv¡ ir mes, tod¢l mes nuolat §loviname transcendentinius Tavo
darbus.

Taigi, mano manymu, jeigu pirmiausia Tu susidorotum su Jarƒsandha,
i§nykt¤ daugyb¢ kit¤ sunkum¤. O d¢l Rƒjas#yos aukojimo, kur£ rengia-
masi atlikti Hastinƒpuroje, tai jis £vyks, ir jam £vykti pad¢s arba £kalint¤j¤
karali¤ dorovingi darbai, arba Jarƒsandhos nuod¢m¢s.

Brangus Vie§patie, ko gero, Tau Pa!iam teks vykti £ Hastinƒpur" ir
atlikti §i" did¨i" auk". Tik taip bus galima nugal¢ti demonus karalius
Jarƒsandh" bei $i%upƒl", i§laisvinti dorus karalius ir £vykdyti did¨i"j"
Rƒjas#yos auk". &vertinant visa tai, a§ manau, kad Tavo ·viesybei der¢t¤
nedelsiant vykti £ Hastinƒpur".'

Susirinkimo dalyviai pritar¢ Uddhavos pasi#lymui. Visiems atrod¢, kad
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Vie§paties K‚‰†os kelion¢ £ Hastinƒpur" visais at¨vilgiais bus naudin-
ga. Didysis i§min!ius Nƒrada, Yadu gimin¢s vyresnieji ir pagaliau Patsai
K‚‰†a, Auk§!iausiasis Dievo Asmuo, Ä visi palaik¢ Uddhav". Tada Vie§-
pats K‚‰†a, papra§¡s Savo t¢vo Vasudevos bei senelio Ugrasenos leidi-
mo, £sak¢ tarnams Dƒrukai bei Jaitrai rengtis kelionei £ Hastinƒpur". Kai
viskas buvo paruo§ta, Vie§pats K‚‰†a dar atskirai atsisveikino su Vie§pa-
!iu Balarƒma bei Yadu karaliumi Ugrasena ir, i§siunt¡s Savo ¨monas su
vaikais bei visus b#tiniausius krovinius £ priek£, s¢do £ Savo ve¨im", vir§
kurio buvo i§kelta v¢liava su Garuˆos atvaizdu.

Prie§ leisdamasis £ kelion¡, Vie§pats K‚‰†a pamalonino did£j£ i§min!i¤
Nƒrad", atlikdamas prie§ j£ nurodyt" pagerbimo apeig". NƒradajŒ nor¢jo
pulti prie K‚‰†os lotoso p¢d¤, bet kadangi Vie§pats atliko ¨mogaus vaid-
men£, Nƒrada mintyse i§rei§k¢ Jam pagarb" ir, susikaup¡s £ transcendentin£
Vie§paties pavidal" savo §irdyje, pakilo £ or" ir paliko susirinkim¤ r#mus.
Paprastai i§min!ius Nƒrada keliauja ne ¨eme, o skrieja kosmine erdve.
I§vykus Nƒradai, Vie§pats K‚‰†a kreip¢si £ £kalint¤j¤ karali¤ pasiuntin£
ir pasak¢, kad jie gali b#ti ram#s Ä Jis greitai pasir#pinsi"s, kad Magad-
hos karalius Jarƒsandha gaut¤ gal", ir palink¢jo £kalintiems karaliams
bei j¤ pasiuntiniui s¢km¢s. Gav¡s i§ Vie§paties K‚‰†os pa¨ad", pasiun-
tinys atne§¢ d¨iugi" ¨ini" apie greit" Vie§paties atvykim" besikamuojan-
tiems kal¢jime karaliams. Karaliai labai nud¨iugo ir ¢m¢ nekantriai laukti
atvykstant Vie§paties.

Vie§paties K‚‰†os ve¨imas pajud¢jo £ priek£, o paskui j£ truktel¢jo i§
vietos daugyb¢ kit¤ ve¨im¤, drambli¤, kavalerijos ir p¢stinink¤ Ä visa
karali§koji vilkstin¢. Rageliai, b#gnai, tri#bos, kriaukl¢s ir ragai garsiai
ir d¨iaugsmingai virpino or", ir j¤ garsai aidu ritosi £ tolius. ·e§iolika
t#kstan!i¤ karalieni¤ ir pati s¢km¢s deiv¢ Rukmi†ŒdevŒ, nepriekai§tin-
goji Vie§paties K‚‰†os ¨mona, s#n¤ apsuptos lyd¢jo Vie§pat£ K‚‰†". Jos
vilk¢jo brangiais r#bais ir papuo§alais, j¤ k#nai buvo i§trinti sandalmed-
¨io pasta, o ant kaklo kabojo kvapni¤ ¨ied¤ girliandos. S¢d¢damos §il-
kais, v¢liavomis bei aukso n¢riniais i§puo§tuose palankinuose, jos lyd¢jo
Savo i§kiln¤j£ sutuoktin£, Vie§pat£ K‚‰†". Karalieni¤ asmens sargybiniai
p¢stininkai ne§¢si skydus, kalavijus bei ietis. Vilkstin¢s gale vyko Vie§-
paties K‚‰†os palydov¤ ¨monos bei vaikai, taip pat gausus b#rys laisvo
elgesio moter¤. Ne§uliniai gyvuliai Ä jau!iai, buivolai, mulai bei asilai ant
kupr¤ ne§¢ ¨ygio reikmenis, patalyn¡ bei kilimus, o paskui juos ne§tu-
vuose, pritvirtintuose ant kupranugari¤ nugar¤, sek¢ moterys. &sp#dinga
vilkstin¢ trauk¢ pirmyn, lydima ¨moni¤ §#ksni¤, d¨iugindama ak£ £vairias-
palv¢mis v¢liavomis, sk¢!iais bei cƒmaromis, ginklais, apdarais, papuo§a-
lais, §almais bei §arvais. Saul¢s spinduli¤ nutviekstas karavanas atrod¢
tarsi vandenynas, kurio auk§tose bangose nard¢ rykliai.
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Traukdama £ Hastinƒpur" (dabar Nju Delis) Vie§paties K‚‰†os ir Jo
palydov¤ vilkstin¢ pama¨u per¢jo “nartos karalyst¡ (Gujarato provincija),
SauvŒr" (Suratas), did¨i"j" Rƒjasthƒno dykum", paskui Ä Kuruk‰etr".
Keli" i§ vienos karalyst¢s £ kit" vilkstinei pastodavo kalnai, up¢s, miestai,
kaimai, ganyklos ir kasyklos, bet ji atkakliai yr¢si £ priek£. Vykdamas £
Hastinƒpur", Vie§pats persik¢l¢ per dvi dideles upes, D‚‰vatŒ ir SarasvatŒ,
kirto Pa(cƒlos ir Matsyos sritis, kol galiausiai pasiek¢ Indraprasth".

Auk§!iausiojo Dievo Asmens $rŒ K‚‰†os atvykimas n¢ra £prastas, kas-
dieni§kas £vykis. Tod¢l kai karaliui Yudhi‰‡hirai prane§¢, kad Vie§pats
K‚‰†a artinasi prie jo karali§kos sostin¢s Hastinƒpuros, jis taip nud¨iu-
go, kad i§ ekstaz¢s pasi§iau§¢ jo plaukai. Nedelsdamas n¢ valand¢l¢s, jis
nuskub¢jo prie miesto vart¤, kad tinkamai pasitikt¤ Vie§pat£. Yudhi‰‡hi-
ros £sakymu suskambo muzika ir dainos, moky!iausi miesto brƒhma†ai
¢m¢ garsiai giedoti Ved¤ himnus. Vie§pats K‚‰†a vadinamas H‚‰Œke%a,
jausm¤ valdovu, ir kai karalius Yudhi‰‡hira ¨eng¢ £ priek£ J£ pasitikdamas,
atrod¢, tarytum jausmai susitiko su gyv"ja s"mone. Karalius Yudhi‰‡hi-
ra buvo vyresnysis K‚‰†os pusbrolis. ¸inia, jis labai myl¢jo Vie§pat£, ir
J£ pama!ius Yudhi‰‡hiros §ird£ u¨liejo neapsakomos meil¢s bei §velnumo
banga. Jis senokai nebuvo mat¡s Vie§paties ir dabar, kai Vie§pats stov¢-
jo prie§ais, pasijuto nepaprastai laimingas. Tod¢l karalius ilgai su didele
meile gl¢bes!iavo Vie§pat£ K‚‰†".

Am¨inasis Vie§paties K‚‰†os pavidalas Ä tai nuolatin¢ s¢km¢s deiv¢s
buvein¢. Ir kai karalius Yudhi‰‡hira J£ apkabino, jis i§kart apsival¢ nuo
materialiosios b#ties purvo. Yudhi‰‡hir" ap¢m¢ transcendentin¢ palaima,
ir jis paniro £ laim¢s vandenyn". Jo akyse sublizgo a§aros, i§ ekstaz¢s vir-
p¢jo k#nas. Jis visi§kai u¨mir§o gyven"s §iame materialiame pasaulyje. Po
to §ypsodamasis Vie§pat£ K‚‰†" apkabino BhŒmasena, antrasis Pƒ†ˆav¤
brolis, kuris laik¢ J£ savo pusbroliu i§ motinos pus¢s. BhŒmasen" irgi ap¢m¢
tokia stipri ekstaz¢, kad ir jis laikinai u¨mir§o es"s materialiame pasauly-
je. Paskui Vie§pats $rŒ K‚‰†a apkabino likusius tris Pƒ†ˆavas Ä Arjun",
Nakul" ir Sahadev". Vis¤ trij¤ broli¤ akys pritvinko a§ar¤, o Arjuna
vis gl¢bes!iavosi su K‚‰†a, nes jie buvo labai artimi draugai. Du jaunes-
nieji broliai Pƒ†ˆavos, K‚‰†os apkabinti, parpuol¢ prie Jo lotoso p¢d¤,
reik§dami savo pagarb". Paskui Vie§pats K‚‰†a i§rei§k¢ Savo pagarb"
sutikimo dalyviams brƒhma†ams bei Kuru gimin¢s vyresniesiems Ä BhŒ‰-
mai, Dro†ai ir Dh‚tarƒ‰‡rai. K‚‰†os pasitikti at¢jo daug karali¤ Ä Kuru,
S‚(jayos, Kekayos ir kit¤ provincij¤ valdovai, ir Vie§pats K‚‰†a, kaip ir
dera tokiu atveju, apsikeit¢ su jais pasisveikinimais bei pagarbos ¨enklais.
Puik#s skaitovai Ä s!tos, mƒgadhos ir vandinos kartu su brƒhma†ais
pagarbia malda kreip¢si £ Vie§pat£. Aktoriai bei muzikantai, tokie, kaip
gandharvos, o su jais ir karaliaus juokdariai suskato b#gnyti, p#sti kriauk-
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les bei ragelius. Sudund¢jo litaurai, m‚da…gos, suskambo vŒ†os. Nor¢dami
Vie§pa!iui suteikti malonum", jie §oko kaip gal¢jo. ·itaip vis¤ §lovingiau-
siasis Dievo Asmuo, K‚‰†a, £¨eng¢ £ did£j£ Hastinƒpuros miest", ¨¢rint£
nereg¢ta prabanga. Vie§pa!iui K‚‰†ai ¨engiant miestu, minia kalb¢jo apie
Vie§paties §lov¡, auk§tino transcendentin£ Jo vard", ypatybes, pavidal"
ir pan.

Apsvaig¡ drambliai i§ straubli¤ kvapiuoju vandeniu i§pur§k¢ Hastinƒ-
puros kelius, gatves bei al¢jas. Namai bei gatv¢s buvo papuo§ti £vairias-
palv¢mis girliandomis bei v¢liavomis. Svarbiausiose kry¨kel¢se kilo arkos,
puo§tos auksu, o i§ abiej¤ arkos pusi¤ stov¢jo auksiniai vandens "so!iai.
Puiki miesto puo§yba pabr¢¨¢ jo turtingum". B#riavosi £ sutikimo i§kil-
mes sugu¨¢j¡ miestel¢nai, vilk£ naujais spalvingais r#bais, papuo§alais,
g¢li¤ girliandomis, i§sitep¡ kvapiaisiais aliejais. Kiekviename name spin-
d¢jo §imtai bei t#kstan!iai ¨ibint¤, kyban!i¤ ant skersini¤, sien¤, kolon¤ ir
atbrail¤. I§ toli j¤ §viesa primin¢ DŒpƒvalŒ i§kilmes (§vent¢, rengiama pir-
m"j" met¤ dien" pagal indi§k"j£ kalendori¤). Namuose smilko kvapiausi
smilkalai, j¤ d#mai ver¨¢si pro langus ir maloniai nuteikdavo aplinkinius.
Vir§ nam¤ plev¢savo v¢liavos, ant stog¤ akinamai ¨¢r¢jo auksiniai vandens
"so!iai.

&¨eng¡s £ Pƒ†ˆav¤ miest", Vie§pats K‚‰†a negal¢jo atsid¨iaugti jo gro¨iu
ir neskub¢damas trauk¢ per j£. Kai jaunos miesto merginos i§girdo, kad
Vie§pats K‚‰†a, tasai vienintelis, £ kur£ verta ¨i#r¢ti, ¨ingsniuoja per
miest", jos u¨sideg¢ did¨iausiu noru pamatyti vis¤ §lovingiausi"j£. Mer-
gin¤ plaukai i§sileido, o glaud¨iai k#n" aptemp¡ sƒriai susijauk¢, kai jos
kaip akis i§degusios puol¢ pamatyti J£. Jos met¢ visus nam¤ darbus, o
tos, kurios tuo metu gul¢jo vyr¤ gl¢byje, §oko i§ guoli¤ ir i§b¢go £ gatv¡
pa¨i#r¢ti £ Vie§pat£ K‚‰†".

Vilkstin¢je buvo tir§ta drambli¤, arkli¤, ve¨im¤ ir p¢stinink¤. Kai kurie
¨mon¢s, nieko ne£¨i#r¢j¡ toje minioje, ¢m¢ rop§tis ant stog¤. D¨i#gau-
dami, kad mato Vie§pat£ K‚‰†", einant£ su t#kstan!iais Savo ¨mon¤, jie
apib¢r¢ eisen" g¢l¢mis. Mintimis ¨mon¢s gl¢bes!iavo Vie§pat£ K‚‰†" ir
rei§k¢ Jam §il!iausio sutikimo ¨enklus. I§vyd¡ Vie§pat£ gausiame Jo kara-
lieni¤ pulke tarsi m¢nulio pilnat£ dangaus §viesuli¤ j#roje, jie ¢m¢ dalintis
£sp#d¨iais.

ÀBrangi bi!iule, Ä kalb¢jo viena mergina, Ä sunku net £sivaizduoti, kiek
gero padar¢ §ios karalien¢s, kad dabar gal¢t¤ nuolat matyti besi§ypsant£
K‚‰†os veid" ir meil¢s kupinus Jo ¨vilgsnius.' Vie§pa!iui K‚‰†ai traukiant
keliu, tai vienas, tai kitas i§ turting¤ miestel¢n¤, kurie buvo garbingi ir
nesutepti nuod¢mi¤, kaip pagarbos ¨enkl" si#l¢ K‚‰†ai £vairi¤ §ia proga
tinkam¤ daikt¤. Taip jie garbino Vie§pat£, laikydami save nuolankiais Jo
tarnais.
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Kai Vie§pats K‚‰†a £¨eng¢ £ r#mus, r#m¤ moter¤ §irdis u¨liejo §vel-
niausi jausmai Ä u¨teko J£ tik pamatyti. Jos sutiko Vie§pat£ K‚‰†" kupinais
meil¢s ¨vilgsniais, o Vie§pats K‚‰†a §ypsojosi, palankiai priimdamas tok£
jausm¤ protr#k£ bei sveikinimo gestus. Kai Pƒ†ˆav¤ motina KuntŒ pamat¢
savo s#n¢n" K‚‰†", Auk§!iausi"j£ Dievo Asmen£, jos §irdis prisipild¢
meil¢s bei §velniausi¤ jausm¤. Ji i§kart pakilo nuo kr¢slo ir su savo
mar!ia DraupadŒ pri¢jusi prie Jo motini§kai apkabino. Karalius Yudhi‰‡-
hira, atved¡s K‚‰†" £ r#mus, i§ d¨iaugsmo buvo kaip nesavas ir u¨mir-
§o, kaip tur£s sutikti K‚‰†" ir pagerbti. Vie§pats K‚‰†a nusilenk¢ KuntŒ ir
kitoms vyriausioms r#m¤ moterims, i§reik§damas joms Savo pagarb". ¶ia
buvo ir jaunesnioji K‚‰†os sesuo Subhadrƒ, kuri stov¢jo drauge su Draupa-
dŒ, ir abi moterys pagarbiai nusilenk¢ prie Vie§paties lotoso p¢d¤. Anytai
davus ¨enkl", DraupadŒ atne§¢ r#bus, papuo§alus bei g¢li¤ girliandas, ir
su §iomis dovanomis jos sutiko karalienes Rukmi†Œ, Satyabhƒm", Bhadr",
JƒmbavatŒ, KƒlindŒ, Mitravind", Lak‰ma†" bei i§tikim"j" Saty". ·ias vyres-
ni"sias Vie§paties K‚‰†os karalienes pasitiko pirm"sias, o paskui, kaip
dera, buvo pasveikintos ir kitos karalien¢s. Karalius Yudhi‰‡hira pasir#-
pino, kad K‚‰†a gal¢t¤ pails¢ti ir kad visi su Juo atvykusieji Ä karalien¢s,
kariai bei patar¢jai Ä patogiai £sikurt¤ ir vie§¢dami pas Pƒ†ˆavas kasdien
b#t¤ kuo nors nud¨iuginami.

Kaip tik §ios vie§nag¢s metu, nor¢damas patenkinti ugnies diev" Agn£,
Vie§pats $rŒ K‚‰†a Arjunos padedamas leido ugnies dievui suryti Khƒ†-
ˆavos mi§k". K‚‰†a i§gelb¢jo degan!iame mi§ke besislapstant£ demon"
Mayƒsur". I§gelb¢tasis Mayƒsura jaut¢si skolingas Pƒ†ˆavoms ir Vie§-
pa!iui K‚‰†ai, ir atsid¢kodamas pastat¢ stebuklingus susirinkim¤ r#mus
Hastinƒpuros mieste. Taigi, karaliaus Yudhi‰‡hiros d¨iaugsmui, Vie§pats
K‚‰†a kelis m¢nesius vie§¢jo Hastinƒpuroje. Besisve!iuodamas mieste,
Jis i§eidavo pasivaik§!ioti arba, lydimas didelio b#rio kari¤, va¨in¢josi su
Arjuna kovos ve¨imais.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti septyniasde§imt"j£ ÀK‚‰†os#
skyri¤, pavadint" ÀVie§pats K‚‰†a Indraprasthos mieste#.
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SEPTYNIASDE·IMT PIRMAS SKYRIUS

Karaliaus Jarƒsandhos
i§vadavimas

Did¨iajame garbing¤ miestel¢n¤, draug¤, giminai!i¤, brƒhma†¤, k‰atriy¤
bei vai!y¤ susirinkime, broli¤ ir kit¤ susirinkusi¤j¤ akivaizdoje karalius
Yudhi‰‡hira kreip¢si £ K‚‰†": ÀBrangus Vie§patie K‚‰†a, imperatoriai pap-
rastai atlieka auk", gars¢jan!i" Rƒjas#yos yaj"os vardu, ir ji laikoma vis¤
auk¤ karaliene. ·ia auka a§ nor¢!iau atiduoti pagarbos duokl¡ visiems
pusdieviams, Tavo £galiotiesiems atstovams §iame materialiame pasau-
lyje, ir, imdamasis §io nereg¢to ¨ygio, noriu papra§yti Tavo pagalbos,
idant jis vykt¤ s¢kmingai. Mums, Pƒ†ˆavoms, i§ pusdievi¤ nieko nereikia.
Mums u¨tenka to, kad esame Tavo bhaktai. ÀBhagavad-gŒtoje$ Tu kalbi:
ÀMateriali¤ tro§kim¤ paklaidinti ¨mon¢s lenkiasi pusdieviams$, ta!iau
mes siekiame kitko. A§ nor¢!iau surengti Rƒjas#yos auk" ir pakviesti £
j" pusdievius, kad jie pamatyt¤, jog tik Tavo malone jie turi gali". Jie yra
Tavo tarnai, o Tu esi Auk§!iausiasis Dievo Asmuo. Nieko nei§manantys
kvailiai Tavo ·viesyb¡ laiko paprastu ¨mogumi. Kartais jie m¢gina Tavyje
ie§koti tr#kum¤, o kit"syk net menkina Tave. Tod¢l a§ ir noriu sureng-
ti Rƒjas#yos yaj"#. Noriu pakviesti visus pusdievius Ä Vie§pat£ Brahm",
Vie§pat£ %iv" bei kitus kilniuosius dangaus planet¤ valdovus, ir §iame
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did¨iajame susirinkime, £ kur£ atvyks pusdieviai i§ vis¤ visatos kampeli¤,
£rodyti, kad Tu esi Auk§!iausiasis Dievo Asmuo, o mes visi Ä Tavo tarnai.

Brangus Vie§patie, tie, kurie nuolat yra K‚‰†os s"mon¢je ir m"sto apie
Tavo lotoso p¢das ar Tavo apav", be abejon¢s, nusiplaus visas materialaus
gyvenimo ne§varybes. Tarnaujantys Tau visi§koje K‚‰†os s"mon¢je, medi-
tuojantys tiktai Tave ir Tau skiriantys savo mald" yra tyros sielos. Nuolatos
atlikdami K‚‰†os s"mon¢s tarnyst¡, tokie ¨mon¢s yra laisvi ir jiems nebe-
tenka nuolat gimti ir mirti. K‚‰†os s"mon¢s veikla juos i§vaduoja net ir tuo
atveju, kai jie nesistengia patys i§tr#kti i§ materialaus pasaulio, ir apdova-
noja, kai jie net nesvajoja apie materialius turtus. I§ tikr¤j¤ tyri bhaktai,
tarnaujantys Tavo lotoso p¢doms, netrok§ta materiali¤ turt¤. O d¢l m#s¤,
tai mes visi§kai atsidav¢me Tavo lotoso p¢doms ir esame laimingi, gal¢-
dami Tave tiesiogiai pamatyti. Material#s turtai, suprantama, mums n¢
ne galvoj. Ved¤ i§mintis teigia, kad Tu esi Auk§!iausiasis Dievo Asmuo.
A§ noriu tai £rodyti ir pareik§ti pasauliui, kad laikyti Tave Auk§!iausiuoju
Dievo Asmeniu ar tiesiog garsia istorine asmenybe Ä ne vienas ir tas pats.
A§ noriu parodyti pasauliui, kad lygiai kaip laistant §aknis, vandens gauna
med¨io §akos, lapai ir ¨iedai, taip ir atrad¡s prieglobst£ prie Tavo lotoso
p¢d¤, ¨mogus pasiekia auk§!iausi" gyvenimo tobulum". Jeigu ¨mogus
kreipiasi £ K‚‰†os s"mon¡, j£ lydi ir materiali, ir dvasin¢ s¢km¢.

Tai nerei§kia, jog Tu palankus tam, kuris turi K‚‰†os s"mon¡, ir
abejingas tam, kuris jos neturi. Tu vienodas visiems ir t" Pats paskelbei.
Tu negali b#ti palankus vieniems ir abejingas kitiems, kadangi esi vis¤
§irdyse kaip Supersiela ir kiekvienam atlygini pagal jo karmin¡ veikl".
Visoms gyvoms b#tyb¢ms Tu duodi galimyb¡ m¢gautis materialiame
pasaulyje taip, kaip jos geid¨ia. Kaip Supersiela, Tu gl#di k#ne drauge
su gyv"ja esybe, atlygindamas jai u¨ jos darbus ir suteikdamas galimy-
b¡ su atsidavimu tarnauti Tau, ugdant K‚‰†os s"mon¡. Tu atvirai skelbi,
kad reikia atsiduoti Tau, atsisakius vis¤ kit¤ sieki¤, ir kad Tu pasir#pin-
si tokiu ¨mogumi, i§vaduodamas j£ nuo vis¤ nuod¢mi¤ pasekmi¤. Tu esi
lyg dangaus planet¤ tro§kim¤ medis, dovanojantis kiekvienam jo norim"
palaiminim". Kiekvienas turi teis¡ siekti auk§!iausiojo tobulumo, o jeigu
kas to nenori, Tu dovanoji jam ne tok£ verting" palaiminim", ir §ali§kumas
!ia niekuo d¢tas.$

& §iuos karaliaus Yudhi‰‡hiros ¨od¨ius Vie§pats K‚‰†a atsak¢: ÀBran-
gus karaliau Yudhi‰‡hira, prie§¤ nugal¢tojau, tobulai £k#nijantis teisingu-
m", A§ visi§kai palaikau tavo nor" atna§auti Rƒjas#yos auk". Atlik¡s §i"
did¨i" auk", tu am¨iams £ra§ysi savo §loving"j£ vard" £ ¨moni¤ civilizacijos
istorij". Brangus karaliau, leisk tau prane§ti, kad visi didieji i§min!iai, tavo
prot¢viai, pusdieviai bei tavo giminai!iai ir draugai, o ir A§ Pats, norime,
kad tu atna§autum §i" auk", ir manau, jog ji suteiks daug d¨iaugsmo
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visoms gyvosioms esyb¢ms. Tenoriu papra§yti vieno Ä prie§ prad¢damas
§i" did¨i"j" auk", nukariauk visus ¨em¢s karalius ir sukaupk visa, kas
reikalinga aukai atlikti. Brangus karaliau Yudhi‰‡hira, keturi tavo broliai
tiesiogiai atstovauja svarbiausiems pusdieviams Ä Vayu, Indrai ir kitiems.
(Yra ¨inoma, kad BhŒm" prad¢jo pusdievis Vayu, Arjun" Ä pusdievis
Indra, o pat£ karali¤ Yudhi‰‡hir" Ä pusdievis Yamarƒja.) Tavo broliai Ä
gars#s didvyriai, o tu pats Ä dorovingiausias ir labiausiai savo jausmus
vald"s karalius, tod¢l gars¢ji Dharmarƒjos vardu. J#s taip sumaniai ir su
tokiu dideliu atsidavimu tarnaujate Man, kad j#s¤ tarnyst¢ negali Man¡s
nepavergti.$

Vie§pats K‚‰†a pasak¢ karaliui Yudhi‰‡hirai, kad J£ pavergia meil¢ to
¨mogaus, kuris i§moko valdyti jausmus. ¸mogus, nesuvald"s savo jausm¤,
negali u¨kariauti Auk§!iausiojo Dievo Asmens. ¶ia ir yra atsidavimo tar-
nyst¢s paslaptis. Suvaldyti jausmus Ä tai pasitelkti juos nuolatinei Vie§-
paties tarnystei. Broliai Pƒ†ˆavos pasi¨ym¢jo tuo, kad j¤ jausmai visada
buvo nukreipti tarnauti Vie§pa!iui. Tas, kurio jausmai tarnauja Vie§pa-
!iui, apsivalo, o apval¡s jausmus bhaktas pradeda tarnauti Vie§pa!iui su
nuo§ird¨ia transcendentine meile ir gali J£ u¨kariauti.

Vie§pats K‚‰†a t¡s¢: ÀTrijuose visatos pasauliuose, neaplenkiant net ir
galing¤j¤ demon¤, neatsiras n¢ vieno, kuris pranokt¤ Mano bhaktus bent
viena i§ §e§i¤ tobulybi¤, t.y. b#t¤ u¨ juos turtingesnis, galingesnis, §lovin-
gesnis, gra¨esnis, tur¢t¤ daugiau ¨ini¤ ar b#t¤ labiau atsi¨ad¢j¡s. Tod¢l,
jeigu nori nugal¢ti pasaulio karalius, ¨inok, kad jiems n¢ra vil!i¤ tau
pasiprie§inti.$

·i¤ Vie§paties K‚‰†os ¨od¨i¤ padr"sintas, karalius Yudhi‰‡hira nu§vi-
to tarsi saul¢. Spindin!iu i§ transcendentin¢s laim¢s veidu jis £sak¢ savo
jaunesniems broliams apeiti pasaul£ ir nugal¢ti visus karalius. Vie§pats
K‚‰†a £galiojo Pƒ†ˆavas £gyvendinti did£j£ tiksl", d¢l kurio Jis nu¨eng¢ Ä
nubausti bedievius §io pasaulio piktadarius ir apginti Jo i§tikimus bhak-
tas. ·tai kod¢l Vi‰†u pavidalo Vie§pats Savo keturiomis rankomis laiko
keturis ginklus. Dvi Jo rankos laiko lotoso ¨ied" ir kriaukl¡, o kitos dvi Ä
v¢zd" ir disk". V¢zdas ir diskas skirti Diev" u¨mir§usiems piktadariams
ir demonams, o kadangi Vie§pats yra Auk§!iausiasis Absoliutas, visi Jo
ginklai gal¤ gale pasiekia vien" ir t" pat£ tiksl". V¢zdas ir diskas Jo ran-
koje baud¨ia piktadarius, kad jie atsipeik¢t¤ ir suprast¤, jog n¢ra svar-
biausieji pasaulyje, nes auk§!iau u¨ juos yra Auk§!iausiasis Vie§pats. O
p#sdamas Savo kriaukl¡ ir laimindamas lotoso ¨iedu, Jis primena bhak-
tams, kad niekad, net ir atsid#r¡ did¨iausioje nelaim¢je, jie nepra¨us.
Vie§paties K‚‰†os ¨od¨i¤ padr"sintas, karalius Yudhi‰‡hira liep¢ jaunes-
niajam savo broliui Sahadevai kartu su S‚'jayos gimin¢s kareiviais u¨ka-
riauti piet¤ kra§tus. Matsyade(os karali¤ remiamam Nakulai Jis £sak¢
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u¨kariauti vakaruose besidriekian!ias karalystes. Arjun" su Kekayade(os
kariais siunt¢ nugal¢ti §iaur¢s kra§t¤ kampelius, o BhŒmasenai, kur£ r¢m¢
Madrade(os (Madraso) kariai, buvo liepta u¨kariauti ryt¤ kra§tus.

¶ia reik¢t¤ pa¨ym¢ti, kad, si¤sdamas jaunesniuosius savo brolius u¨ka-
riauti £vairius pasaulio kra§tus, karalius Yudhi‰‡hira i§ ties¤ neketino
skelbti j¤ valdovams karo. I§ tikr¤j¤ broliai vyko £ kitus pasaulio kra§-
tus prane§ti j¤ valdovams apie karaliaus Yudhi‰‡hiros ketinim" rengti
Rƒjas#yos auk" ir surinkti i§ j¤ mokest£, skirt" §iai aukai atlikti. Sumo-
k¢tas mokestis rei§k¢, kad karalius pakl#sta imperatoriui Yudhi‰‡hirai.
Atsisakius mok¢ti, nei§vengiamai kildavo kautyn¢s. Taip broli¤ £taka ir
karin¢ galia pad¢jo jiems nugal¢ti vis¤ kra§t¤ karalius ir gr£¨ti namo,
surinkus pakankamai l¢§¤ bei dovan¤. Laimik£ broliai atidav¢ karaliui
Yudhi‰‡hirai.

Ta!iau karalius Yudhi‰‡hira labai susir#pino su¨inoj¡s, kad Magadhos
karalius Jarƒsandha atsisak¢ pripa¨inti jo vir§enyb¡. Matydamas kara-
liaus Yudhi‰‡hiros susir#pinim", Vie§pats K‚‰†a papasakojo jam apie
Uddhavos sumanym", kaip nugal¢ti karali¤ Jarƒsandh", ir netrukus BhŒ-
masena, Arjuna ir Vie§pats K‚‰†a, persireng¡ brƒhma†ais, i§keliavo £
Girivraj", Jarƒsandhos karalyst¢s sostin¡. ·£ sumanym" Uddhava pasi#l¢
dar prie§ Vie§paties K‚‰†os kelion¡ £ Hastinƒpur", ir dabar at¢jo laikas j£
£gyvendinti.

Karalius Jarƒsandha buvo pareigingas §eimos galva ir labai gerb¢
brƒhma†us. Kaip didis karys, karalius k‰atriyas, jis grie¨tai laik¢si Ved¤
nurodym¤. Vedos nurodo, kad brƒhma†ai yra kit¤ kast¤ dvasiniai moky-
tojai. Vie§pats K‚‰†a, Arjuna ir BhŒmasena buvo k‰atriyai, ta!iau jie per-
sireng¢ brƒhma†ais, ir kai karalius Jarƒsandha reng¢si dalinti aukas
brƒhma†ams, jie prisiartino prie karaliaus.

Brƒhma†u persireng¡s Vie§pats K‚‰†a pasak¢ karaliui: À·lov¢ Jo dide-
nybei. Trys tavo karali§k¤j¤ r#m¤ sve!iai atvyko i§ labai toli, tik¢damie-
si, kad karalius maloningai dovanos mums visk", ko papra§ysime. Mes
¨inome apie tav"sias dorybes. Kantrus ¨mogus yra pasiry¨¡s i§k¡sti net
pat£ did¨iausi" skausm". Kaip nusikalt¢lis nesustoja prie§ baisiausi" nusi-
kaltim", taip toks labdarys, kaip tu, pasiry¨¡s atiduoti visk", ko i§ jo
papra§oma. Tokia didi asmenyb¢, kaip tu, nedaro skirtumo tarp artimo
ir svetimo. ·lov¡ peln¡s ¨mogus gyvena per am¨ius, net ir po mirties.
Tod¢l ¨mogus, gal£s atlikti darb", kuris £am¨int¤ ger" jo vard", jo neat-
lik¡s sumenksta did¨i¤ asmenybi¤ akyse. Did¨iausias pasmerkimas bus
per menkas tam, kuris atsisakys duoti i§maldos. Toks poelgis aptemdys
vis" jo gyvenim". J#s¤ didenyb¢ negal¢jo negird¢ti apie §lovingus labda-
rius Hari(candr", Rantidev" bei Mudgal", kurie mito gr#dais, surinktais
ry¨i¤ lauke, apie did£j£ Mahƒrƒj" %ib£, kuris i§gelb¢jo karvelio gyvyb¡,
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pamaitin¡s j£ savo k#no m¢sa. Tos did¨ios asmenyb¢s peln¢ nemirting"
§lov¡, paaukoj¡ savo laikin", mirting"j£ k#n".$ Tuo brƒhma†u persireng¡s
Vie§pats K‚‰†a nor¢jo pasakyti Jarƒsandhai, kad k#nas mirtingas, o §lov¢
apie j£ gyvuoja per am¨ius. Kas vardan am¨inos §lov¢s paaukoja mirting"j£
k#n", tas i§sikovoja labai garbing" viet" ¨monijos istorijoje.

Kol brƒhma†u apsimet¡s Vie§pats K‚‰†a kalb¢jo, Jarƒsandha, ¨velgda-
mas £ K‚‰†" ir §alia Jo stovin!ius Arjun" bei BhŒm", pasteb¢jo, kad §i
trijul¢ visai nepana§i £ tikrus brƒhma†us. I§ tam tikr¤ po¨ymi¤ Jarƒsand-
ha suprato, kad tai k‰atriyai. Ant pe!i¤ jis pasteb¢jo ¨ymes nuo sunkaus
lanko, k#nai buvo tvirtai sud¢ti, o balsai Ä ¨emi ir £sakm#s. Jam neliko
joki¤ abejoni¤, kad jie yra ne brƒhma†ai, o k‰atriyai. Jarƒsandhai net
pasirod¢, kad ka¨kur bus juos mat¡s. Nors jie buvo k‰atriyai, ta!iau jie
per¨eng¢ jo slenkst£, pra§ydami i§maldos kaip brƒhma†ai. Tod¢l nepaisy-
damas, kad tai k‰atriyai, Jarƒsandha nutar¢ duoti jiems visk", ko jie papra-
§ys. Jis nutar¢ taip tod¢l, kad jie pa¨emino save, ateidami pas j£ pra§ytojais.
ÀAtsi¨velgdamas £ tai, a§ pasiry¨¡s duoti jiems visk", ko tik jie panor¢s.
Net jeigu jie papra§ys mano k#no, nesvyruodamas j£ atiduosiu$, Ä m"st¢
Jarƒsandha. ¶ia jis prisimin¢ Bali Mahƒrƒj". Persireng¡s elgetaujan!iu
brƒhma†u, Vie§pats Vi‰†u at¢jo pas Bali ir at¢m¢ i§ jo turt" bei kara-
lyst¡. Vie§pats tai padar¢ d¢l Indros, kuris, Bali Mahƒrƒjos nugal¢tas,
neteko savosios karalyst¢s. Nors Bali Mahƒrƒja buvo apgautas, §lov¢ apie
j£, kaip did£ bhakt", kuris aukoms nepa§yk§t¢jo nieko, pasklido po visus
tris pasaulius. Bali Mahƒrƒja nutuok¢, kad brƒhma†as yra Patsai Vie§pats
Vi‰†u, at¢j¡s pas j£ atimti jo klestin!ios karalyst¢s ir atiduoti j" Indrai.
Bali dvasinis mokytojas bei §eimos §ventikas %ukrƒcƒrya keliskart j£ pers-
p¢jo d¢l to, ir vis d¢lto Bali nesvyruodamas atidav¢ visk", ko brƒhma†as
papra§¢, ir prarado visus savo turtus. ÀMano sprendimas tvirtas, Ä m"st¢
Jarƒsandha. Ä Paaukoj¡s mirting"j£ k#n", a§ £am¨insiu savo vard", tod¢l
vardan §io tikslo turiu padaryti visk". Pasmerktas yra k‰atriyas, kuris
nepaaukoja savo gyvenimo d¢l brƒhma†o.$

Karalius Jarƒsandha buvo tikrai dosnus brƒhma†ams, tod¢l tar¢ Vie§-
pa!iui K‚‰†ai, BhŒmai ir Arjunai: ÀBrang#s brƒhma†ai, pra§ykite, ko tik
§irdis geid¨ia. Jei panor¢site, galite pasiimti ir mano galv". A§ pasiruo§¡s
ir j" paaukoti.$

Tada Vie§pats K‚‰†a kreip¢si £ Jarƒsandh": À&sid¢m¢k, brangus kara-
liau, kad mes jokie brƒhma†ai, ir nereikia mums nei tavo valgi¤, nei gr#d¤.
Mes Ä k‰atriyai, ir at¢jome !ia i§kviesti tave £ dvikov". Tikim¢s, kad tu
priimsi §£ pasi#lym". Pa¨velk, §tai !ia stovi antrasis ir tre!iasis karaliaus
Pƒ†ˆu s#n#s Ä BhŒmasena ir Arjuna. Jeigu tau £domu, kas A§, tai ¨inok,
A§ Ä senas tavo prie§as, Pƒ†ˆav¤ pusbrolis K‚‰†a.$

Kai Vie§pats K‚‰†a atskleid¢ paslapt£, karalius Jarƒsandha nusikvatojo,
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o paskui, baisiausiai £nir§¡s, su§uko: ÀKvailiai! Jei taip norite su manimi
susiremti Ä pra§om, a§ sutinku! Ta!iau Tu, K‚‰†a, esi bailys. Kai Tu susi-
durdavai su manimi akis £ ak£, Tau prad¢davo dreb¢ti kinkos, tod¢l a§
atsisakau su Tavimi kautis. Bijodamas man¡s, Tu pab¢gai i§ Savojo miesto
Mathuros ir pasisl¢pei j#roje. A§ atsisakau su Tavimi kovoti. Arjuna u¨
mane jaunesnis ir kautyn¢se nebus man lygus. Tod¢l nesikausiu ir su juo,
nes jo niekaip nepavadinsi lygiu prie§ininku. O d¢l BhŒmasenos, tai manau,
kad jis yra vertas prie§ininkas.$ Taip tar¡s, karalius Jarƒsandha tu!tuo-
jau svied¢ BhŒmasenai sunk¤ v¢zd", o patsai pasi¢m¢ kit", ir visi i§¢jo u¨
miesto sien¤ kautis.

BhŒmasena ir karalius Jarƒsandha prad¢jo dvikov" ir apimti kovos £nir-
§io ¢m¢ negailestingai dau¨yti vienas kit" tvirtais tarsi perk#nas v¢zdais.
Jiedu buvo patyr¡ kovotojai v¢zdais ir taip meistri§kai juos vald¢, kad
buvo pana§#s £ du aktorius, §okan!ius scenoje. Jarƒsandhos ir BhŒmasenos
v¢zdai susidau¨davo su tokiu trenksmu, kad dingojos, jog tai iltimis susi-
r¢m¢ du drambliai ar §¢lstant audrai trankosi ¨aibai. Kai cukranendri¤
lauke susiremia du drambliai, jie i§rauna cukranendr¢s stieb", tvirtai j£
apveja straubliu ir !ai¨o vienas kit", kol cukranendr¢s stiebas visai suei¨¢-
ja. Nuo galing¤ sm#gi¤ £ prie§ininko pe!ius, rankas, raktikaulius, kr#tin¡,
klubus, juosmen£ ir kojas £ §ipulius sutrup¢jo ir Jarƒsandhos, ir BhŒma-
senos v¢zdai. Sutrupin¡ kiek tur¢jo v¢zd¤, kovotojai sugniau¨¢ sunkius
kum§!ius ir paleido juos £ darb". Kum§!i¤ sm#giai aid¢jo lyg k#jo d#¨iai
£ priekal", lyg perk#no dundesys. Prie§ininkai atrod¢ tarsi du kovojantys
drambliai. Deja, nei Jarƒsandhai, nei BhŒmasenai niekaip nesisek¢ nuga-
l¢ti prie§ininko, nes abu buvo prityr¡ kariai, abu vienodai stipr#s ir vieno-
d¤ kovos £g#d¨i¤. Nei Jarƒsandha, nei BhŒmasena nepasidav¢ ir nepavargo
kaudamiesi, nors be paliovos dau¨¢ vienas kit". Po kautyni¤ dienos jie
draugi§kai gr£¨davo nakvoti £ Jarƒsandhos r#mus, o i§ ryto v¢l stodavo
kautis. Taip jie kov¢si dvide§imt septynias dienas.

Dvide§imt a§tunt"j" dien" BhŒmasena tar¢ K‚‰†ai: ÀBrangus K‚‰†a,
turiu atvirai prisipa¨inti, kad negaliu £veikti Jarƒsandhos.$ Ta!iau Vie§-
pats K‚‰†a ¨inojo m£sling"sias Jarƒsandhos gimimo aplinkybes. Pus¡
Jarƒsandhos pagimd¢ viena moteris, o kit" pus¡ Ä kita. Jo t¢vas, pama-
t¡s, kad vaikas gim¢ niekam tik¡s, abi puses i§met¢ girioje, kur v¢liau jas
surado piktoji ragana, vardu Jarƒ. Jai pavyko sujungti abi k#dikio dalis.
¸inodamas tai, Vie§pats K‚‰†a ¨inojo ir kaip j£ u¨mu§ti. Jis u¨simin¢ BhŒ-
masenai, kad Jarƒsandh", kuris atgijo sujungus dvi k#no puses, ¨us jas v¢l
i§skyrus. Taip Vie§pats K‚‰†a £kv¢p¢ BhŒmasenai Savo Paties stipryb¢s
ir pasak¢, kokios gudryb¢s jam griebtis, kad gal¢t¤ u¨mu§ti Jarƒsandh".
Vie§pats K‚‰†a nulau¨¢ med¨io §akel¡ ir persk¢l¢ j" perpus, tuo parodyda-
mas BhŒmasenai, kaip u¨mu§ti Jarƒsandh". Vie§pats K‚‰†a, Auk§!iausiasis
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Dievo Asmuo Ä visagalis, ir jei Jis suman¢ k" nors pra¨udyti, niekas to
¨mogaus nei§gelb¢s, kaip niekas ne£veiks to, kur£ Vie§pats ketina i§gelb¢ti.
Suprat¡s Vie§paties K‚‰†os u¨uomin", BhŒmasena tuoj !iupo Jarƒsandh"
u¨ koj¤ ir partrenk¢ ant ¨em¢s. Parvert¡s Jarƒsandh", BhŒmasena vien"
jo koj" prispaud¢ prie ¨em¢s, o kit" sugrieb¢ abiem rankom ir perpl¢§¢
Jarƒsandh" pusiau Ä nuo §akymo iki galvos. BhŒmasena perpl¢§¢ j£ taip
lengvai, kaip dramblys perlau¨ia med¨io §ak". Apspit¡ kovotojus ¨mon¢s
pamat¢, kad Jarƒsandhos k#nas per stuburo linij" tr#ko £ dvi dalis, ir kiek-
viena dalis tur¢jo po vien" koj", vien" §laun£, vien" s¢klid¡, vien" kr#ti-
n¢s ir nugaros pus¡, vien" raktikaul£, vien" rank", vien" ak£, vien" aus£
bei pus¡ veido.

Kai pasklido ¨inia apie Jarƒsandhos mirt£, Magadhos gyventojai ¢m¢
raudoti: ÀDeja, deja!$, o Vie§pats K‚‰†a ir Arjuna gl¢bes!iavo BhŒmasen"
ir sveikino j£ su pergale. Nors Jarƒsandha buvo nebegyvas, nei K‚‰†a, nei
abu broliai Pƒ†ˆavos neparei§k¢ joki¤ teisi¤ £ jo sost". Jie nu¨ud¢ Jarƒ-
sandh", kad padaryt¤ gal" jo i§puoliams ir kad pasaulis v¢l b#t¤ taikiai
valdomas. Demonai nuolat drums!ia ¨em¢je taik", o pusdieviai nori j"
palaikyti. Vie§paties K‚‰†os tikslas Ä apginti teisuolius ir u¨mu§ti demo-
nus, kurie griauna tvark" bei ramyb¡. Tod¢l Vie§pats K‚‰†a tuoj i§sikviet¢
Jarƒsandhos s#n¤, vardu Sahadeva, ir, kaip to reikalauja ritualas, papra-
§¢ jo perimti t¢vo sost" ir taikiai valdyti karalyst¡. Vie§pats K‚‰†a Ä viso
kosminio pasaulio valdovas, ir Jis nori, kad ¨mon¢s taikiai gyvent¤ ir lai-
kyt¤si K‚‰†os s"mon¢s princip¤. Pasodin¡s Sahadev" £ sost", Jis i§vadavo
visus karalius bei karalai!ius, kuriuos Jarƒsandha be jokios kalt¢s buvo
u¨dar¡s £ kal¢jim".

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti septyniasde§imt pirm#j£ ÀK‚‰†os$
skyri¤, pavadint# ÀKaraliaus Jarƒsandhos i§vadavimas$.

KARALIAUS JAR“SANDHOS I·VADAVIMAS

457



SEPTYNIASDE·IMT ANTRAS SKYRIUS

Vie§pats K‚‰†a gr£¨ta
£ Hastinƒpuros miest!

Po Jarƒsandhos mirties Vie§paties K‚‰†os i§vaduoti karaliai ir karalai-
!iai vald¢ £vairius pasaulio kra§tus. Jarƒsandhos karin¢ galia buvo tokia
didel¢, kad jam pavyko nugal¢ti dvide§imt t"kstan!i¤ a§tuonis §imtus
karali¤ ir karalai!i¤. Visus juos Jarƒsandha u¨dar¢ kaln¤ oloje, kuri buvo
£rengta kaip tvirtov¢, ir jie kal¢jo ten ilgus metus. Kai Vie§paties K‚‰†os
malone karaliai atgavo laisv¡, £ juos gaila buvo ¨i"r¢ti Ä skarmaluoti, nusil-
p¡ i§ bado, nuo blog¤ gyvenimo s#lyg¤ sulysusiais ir papilk¢jusiais vei-
dais. Metai, praleisti nelaisv¢je, at¢m¢ j¢gas, suluo§ino k"n#. Bet nors jie
ir kent¢jo, jie tur¢jo galimyb¡ galvoti apie Auk§!iausi#j£ Dievo Asmen£
Vi‰†u.

Ir dabar prie§ais juos stov¢jo Pats Vie§pats K‚‰†a, kurio transcenden-
tinis k"nas buvo k# tik danguje pasirod¨iusio debesies spalvos. Vie§pats
K‚‰†a pasirod¢ jiems puikiais geltono §ilko r"bais, keturiomis rankomis
kaip Vi‰†u laikydamas keturis simbolius Ä v¢zd#, kriaukl¡, disk# ir lotoso
¨ied#. Jo kr"tin¢je ry§k¢jo aukso linijos, speneliai buvo pana§"s £ lapeli¤
vainik# lotoso ¨iede, akys £ lotoso ¨iedlapius, o besi§ypsantis veidas buvo
tarsi am¨inas taikos ir klest¢jimo £sik"nijimas. Jo ausyse ¨yb!iojo gra¨iai
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aptaisyti auskarai, o §almas buvo nus¢tas verting¤ brangakmeni¤. Ant
Vie§paties k"no transcendentiniu gro¨iu spind¢jo perl¤ v¢rinys ir apyran-
k¢s. Akinam# §vies# skleid¢ brangusis Kaustubhos akmuo ant Jo kr"tin¢s,
o ant kaklo kybojo nuostabi g¢li¤ girlianda.

Kai po tiekos kan!ios karaliai ir karalai!iai pagaliau pamat¢ Vie§pa-
t£ K‚‰†#, Jo puikius transcendentinius bruo¨us, jie ilgai negal¢jo atpl¢§ti
nuo Jo aki¤. Vie§pats K‚‰†a buvo tarytum nektaras, kur£ jie g¢r¢ akimis,
ragavo lie¨uviais, kurio kvap# uod¢ §nerv¢mis ir kur£ spaud¢ savo gl¢by-
je. Ir vien d¢l to, kad stov¢jo prie§ais Auk§!iausi#j£ Dievo Asmen£, kara-
lai!iai apsival¢ nuo vis¤ savo nuod¢mi¤ pasekmi¤. Tad visa savo esybe jie
atsidav¢ Vie§pa!iui ir nusilenk¢ prie Jo lotoso p¢d¤. ÀBhagavad-gŒtoje$
pasakyta, kad, neapsivalius nuo vis¤ nuod¢mi¤ pasekmi¤, negalima visi§-
kai atsiduoti Vie§pa!iui ir nusilenkti prie Jo lotoso p¢d¤. I§vyd¡ Vie§pa-
t£ K‚‰†#, karalai!iai u¨mir§o visus praeities i§m¢ginimus. Sud¢j¡ rankas,
jie ¢m¢ kalb¢ti meil¢s ir i§tikimyb¢s kupin# mald#: ÀBrangus Vie§patie,
o Auk§!iausioji Dievo Asmenybe, pusdievi¤ valdove, Tu gali tuojau pat
pa§alinti Savo bhakt¤ kan!ias, nes jie visi§kai Tau atsidav¢. Brangus Vie§-
patie K‚‰†a, o am¨inasis Dieve, spindintis transcendentine palaima ir ¨ino-
jimu, Tu Ä nemirtingas, ir mes pagarbiai lenkiame galvas prie Tavo lotoso
p¢d¤. Tai Tavo neprie¨astin¢ malon¢, kad mes i§tr"kome i§ Jarƒsandhos
nelaisv¢s. O dabar mes pra§ome, kad Tu i§gelb¢tum mus ir i§ materialios
b"ties nelaisv¢s, kurioje mus laiko surakinusi iliuzin¢ galia. Pad¢k mums
i§tr"kti i§ besikartojan!i¤ gimim¤ ir mir!i¤ rato. Dabar mums jau nebe-
reikia ai§kinti, kiek kan!i¤ atne§a materialus gyvenimas, £ kur£ esame visa
galva panir¡. Paragav¡ kartaus jo skonio, mes at¢jome ie§koti prieglobs!io
prie Tavo lotoso p¢d¤. Brangus Vie§patie, demono Madhu nugal¢tojau,
dabar mes ai§kiai matome, kad Jarƒsandha niekuo nekaltas Ä tai Tu
Savo neprie¨astine malone at¢mei i§ m"s¤ karalystes, nes mes pernelyg
puikavom¢s valdov¤ ir karali¤ pad¢timi. Tu§!iagarbis valdovas arba kara-
lius, kuris ima perd¢m did¨iuotis savo vald¨ia, neturi galimyb¢s suvokti,
kokia jo prigimtin¢ pad¢tis ir kas yra am¨inas gyvenimas. Veikiami Tavo
iliuzin¢s galios, kvaili vadinamieji valdovai ar karaliai be jokio pagrin-
do ima did¨iuotis savo pad¢timi ir tampa tarsi nuovok# prarad¡ ¨mon¢s,
kurie dykumos mira¨# palaiko vandeniu. Kvaili ¨mon¢s mano, kad mate-
rial"s turtai juos apsaugos, ir, paskend¡ jutiminiuose malonumuose, §£
material¤ pasaul£ klaidingai laiko am¨ino d¨iaugsmo u¨uov¢ja. O Vie§pa-
tie, Auk§!iausioji Dievo Asmenybe, turime prisipa¨inti, kad anks!iau ir
mes did¨iavom¢s savo materialiais turtais. Pavydas kurst¢ mumyse nor#
nugal¢ti vienas kit#, ir mes be paliovos kov¢m¢s d¢l vald¨ios, nepaisydami,
kad daugyb¢ m"s¤ valdini¤ sumok¢jo u¨ tai gyvybe.$

Tai liga, kuri# sukelia politin¢ vald¨ia. Materiali¤ turt¤ paragav¡s kara-

VIE·PATS K’™–A GR%¸TA % HASTIN“PUROS MIEST°

459



lius ar valstyb¢ nori pavergti kitas valstybes ir pradeda kar#. Taip ir
prekybininkas siekia paimti £ savo rankas kuri# nors verslo srit£ ir primesti
konkurentams savo vali#. Grau¨iama garb¢tro§kos ir apsvaiginta materia-
li¤ turt¤, ¨moni¤ visuomen¢ nesiekia K‚‰†os s#mon¢s, bet s¢ja chaos#
ir griauna taik¤ gyvenim#. Taip ¨mon¢s u¨mir§ta, kad tikrasis gyveni-
mo tikslas Ä laim¢ti Auk§!iausiojo Dievo Asmens, Vie§paties Vi‰†u,
prielankum#.

Karaliai t¡s¢: ÀO Vie§patie, m"s¤ darbai nedori. Siekdami patenkin-
ti savo politinius kaprizus, mes st"m¢me £ mirt£ valdinius ir skatino-
me juos beprasmi§kai aukotis. Mes negalvojome apie tai, kad ¨iaurios
mirties pavidalu Tavo ·viesyb¢ visad esi su mumis. Mes buvome tiek
prarad¡ nuovok#, kad u¨mir§ome apie savo nei§vengiam# mirt£ ir per mus
¨uvo kiti ¨mon¢s. Ta!iau brangus Vie§patie, ne£manoma pab¢gti nuo Tau
atstovaujan!io laiko ker§to. Laiko j¢ga tokia didel¢, kad niekas negali
i§vengti jo veikimo. Tod¢l mums buvo atlyginta u¨ m"s¤ baisius darbus,
ir §tai, netek¡ vis¤ turt¤, mes stovime prie§ais Tave kaip gatv¢s elgetos.
Dabartin¢ m"s¤ pad¢tis yra Tavo gryniausia neprie¨astin¢ malon¢, nes
dabar mums ai§ku, kad materialiais turtais n¢ra ko puikuotis Ä tereikia
Tau panor¢ti, ir akimirksniu i§ m"s¤ turt¤ nieko neliks. Tai Tavo malo-
n¢s did¨iausia dovana, kad dabar mes galime m#styti apie Tavo lotoso
p¢das. Brangus Vie§patie, kiekvienas ¨ino, kad k"nas t¢ra dirva ligoms
atsirasti. Mes jau nebejauni ir u¨mir§ome did¨iuotis savo j¢ga, kasdien
vis labiau silpsta k"nas. M"s¤ jau nebetraukia jutiminiai malonumai ir
tariama laim¢, kuri# gali dovanoti materialus k"nas. Tavo malone mes
pri¢jome prie i§vados, kad vaikytis tokios materialios laim¢s tolygu eiti
paskui vandens mira¨# dykumoje. M"s¤ jau nebevilioja doroving¤ darb¤
vaisiai, tokie, kaip galimyb¢ pasikelti £ dangaus planetas atliekant did-
¨iulius aukojimus. Dabar mes suprantame, kad pasiekti auk§tesn£ gyveni-
mo lyg£ gali atrodyti labai patrauklu, ta!iau i§ tikr¤j¤ laim¢ materialiame
pasaulyje ne£manoma. Mes pra§ome Tavo ·viesyb¢s suteikti mums Savo
malon¡ ir pamokyti, kaip atlikti transcendentin¡ meil¢s tarnyst¡ Tavo
lotoso p¢doms, kad daugiau mes nebeu¨mir§tume savo am¨ino ry§io su
Tavimi. Mes netrok§tame i§sivaduoti i§ materialiosios b"ties pan!i¤. Jei
Tu panor¢si, mes sutinkame gimti bet kurios gyvyb¢s r"§ies k"nu Ä tai
mums nesvarbu. Tepra§ome vieno: padaryti taip, kad niekada ir jokiomis
aplinkyb¢mis neu¨mir§tume Tavo lotoso p¢d¤. Brangus Vie§patie, mes
atsiduodame Tau ir, reik§dami savo pagarb#, lenkiam¢s prie Tavo lotoso
p¢d¤, nes Tu Ä Auk§!iausiasis Vie§pats, Dievo Asmuo, Vasudevos s"nus
K‚‰†a. Tu Ä Supersiela vis¤ §irdyse, Tu esi Vie§pats Hari, pa§alinan-
tis materialios b"ties kan!ias. Brangus Vie§patie, vienas i§ Tavo vard¤ Ä
Govinda, kuris rei§kia Àvis¤ malonum¤ §altinis.$ Tave vadina Govinda
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tod¢l, kad tenkindamas Tavo jausmus ¨mogus tuo pa!iu tenkina savuo-
sius. Brangus Vie§patie, am¨ina §lov¢ Tau, nes Tu gali pa§alinti Sav¤j¤
bhakt¤ kan!ias. Tod¢l mes pra§ome Tav¡s laikyti mus Savo nuolankiais
tarnais.$

I§klaus¡s i§vaduot¤ i§ Jarƒsandhos nelaisv¢s karali¤ mald#, Vie§pats
K‚‰†a Ä atsidavusi¤ siel¤ gyn¢jas, tas, kurio malon¢ bhaktams nei§senka-
ma kaip vandenynas, atsak¢ jiems, ir Jo ¨od¨iai, i§tarti nuostabiu trans-
cendentiniu balsu, buvo rimti ir kupini prasm¢s. ÀBrang"s karaliai, Ä
kalb¢jo Jis, Ä A§ laiminu jus. Nuo §iol j"s tarnausite Man su nepriekai§-
tingu atsidavimu. A§ dovanoju jums §£ palaiminim#, kurio taip tro§kote.
Tegul jums bus ¨inoma i§ Mano Paties l"p¤, kad A§ esu j"s¤ §irdyse kaip
Supersiela, ir kadangi j"s atsigr¡¨¢te £ Mane, j"s visad galite tik¢tis i§
Man¡s, vis¤ valdovo, patarimo, kuris leis jums niekada Man¡s neu¨mir§ti
ir palaipsniui sugr£¨ti namo, atgal pas Diev#. Brang"s karaliai, tai, kad j"s
nutar¢te atsisakyti vis¤ materiali¤ malonum¤ ir imtis atsidavimo tarnys-
t¢s, yra jums nusi§ypsojusios laim¢s ¨enklas. Nuo §iol ir per am¨ius j"s¤
laukia palaimingas gyvenimas. A§ patvirtinu, kad visa tai, k# j"s sak¢te
apie Mane savo maldoje, yra tiesa. Tai tiesa, kad material"s turtai, netu-
rint visi§kos K‚‰†os s#mon¢s, yra nuopuolio prie¨astis. Tada ¨mogus d¢l
materiali¤ turt¤ tampa iliuzin¢s galios auka. Praeityje b"ta daug mai§-
ting¤ karali¤, tarp j¤ galima pamin¢ti Haihay#, Nahu‰#, Ven#, Rƒva†# ir
Narakƒsur#. Vieni i§ j¤ buvo pusdieviai, kiti Ä demonai, bet pervertin¡
save jie neteko sosto ir karalyst¢s ir tapo smurto, vie§pataujan!io baisiame
s#lygotame gyvenime, aukomis. J"s turite suprasti, kad tai, kas materia-
lu, turi prad¨i#, auga, prat¡sia save, vysta ir pagaliau i§nyksta. ·ias §e§ias
b"senas pergyvena visi material"s k"nai, ir visos j¤ sukauptos s#lygin¢s
vertyb¢s nei§vengiamai pasmerktos ¨"ti. Tod¢l niekas i§ m"s¤ netur¢t¤
¨av¢tis tuo, kas laikina. Gyvendami materialiame k"ne, mes turime b"ti
labai atsarg"s savo ¨emi§kuose reikaluose. Geriausia, gyvenant materia-
liame pasaulyje Ä i§tikimai, su transcendentine meile tarnauti Man ir nuo-
§ird¨iai vykdyti savo pareigas, kurios atitinka j"s¤ pad¢t£ visuomen¢je. J"s
priklausote k‰atriy¤ §eimoms, tod¢l turite gyventi teisingai ir, vykdydami
valdovams nurodytas pareigas, stengtis, kad j"s¤ valdiniai visais at¨vilgiais
b"t¤ laimingi. Laikykit¢s k‰atriy¤ gyvenimo norm¤. Neprad¢kite vaik¤
d¢l jutimini¤ malonum¤. Vienintelis j"s¤ r"pestis tur¢t¤ b"ti vis¤ ¨moni¤
gerov¢. Materialiame pasaulyje visi gimsta d¢l ¨em¤ ankstesnio gyveni-
mo nor¤ ir tod¢l jie tuoj pat patenka £ grie¨t¤ gamtos d¢sni¤, toki¤, kaip
gimimas ir mirtis, kan!ia ir laim¢, laim¢jimas ir netektis, vald¨i#. Ta!iau
¨mogus neturi nerimauti d¢l §io dualizmo, jis turi nuolatos nenukrypsta-
mai tarnauti Man ir taip i§laikyti dvasios pusiausvyr#. Kad ir kas nutikt¤,
jis turi b"ti patenkintas, suprasdamas, kad viskas jam duota Vie§paties, ir
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nei§krypti i§ atsidavimo tarnyst¢s kelio. Net ir materialios b"ties s#lygo-
mis tai laiduos taik¤ ir laiming# gyvenim#. Kitaip sakant, ¨mogus turi b"ti
abejingas materialiam k"nui bei jo §alutiniams produktams ir nepasiduo-
ti j¤ £takai. Jis turi ¨i"r¢ti tiktai to, kas svarbu jo sielai, ir tarnauti Super-
sielai. Jis tur¢t¤ skirti Man visas savo mintis, tapti i§tikimu Mano tarnu,
garbinti Mane ir lenktis tik Man. Taip ¨mogus be vargo £veiks nei§many-
mo vandenyn# ir gal¤ gale sugr£§ pas Mane. Baigdamas noriu pasakyti,
kad visas j"s¤ gyvenimas tur¢t¤ b"ti nuolatin¢ tarnyst¢ Man.$

Baig¡s mokyti karalius ir karalai!ius, Vie§pats K‚‰†a tuojau pat palie-
p¢ daugybei tarn¤ ir tarnai!i¤ jais pasir"pinti ir suteikti jiems visus pato-
gumus. Vie§pats K‚‰†a papra§¢ Jarƒsandhos s"naus Sahadevos suteikti
karaliams visk#, kas jiems reikalinga, ir elgtis su jais mandagiai ir pagar-
biai. Vykdydamas Vie§paties K‚‰†os vali#, Sahadeva sutiko juos su visais
pagarbos ¨enklais ir apdovanojo papuo§alais, r"bais, girliandomis ir kitais
daiktais. I§simaud¡ ir persireng¡ puo§niais drabu¨iais, karaliai buvo lai-
mingi ir ram"s. Jiems buvo surengtos puikios vai§¢s. Vie§pats K‚‰†a
pasir"pino, kad suteiktos s#lygos atitikt¤ j¤ karali§k# pad¢t£. Vie§paties
K‚‰†os parodytas d¢mesys suteik¢ karaliams daug d¨iaugsmo, ir j¤ veidai
suspindo tarsi ¨vaig¨d¢s pasibaigus li"!i¤ sezonui. Aprengti pra§matniais
drabu¨iais, su tviskan!iais papuo§alais ir auskarais, karaliai s¢do £ auksu
ir brangenyb¢mis i§dabintus ve¨imus, kuriuose buvo pakinkyti §venti§kai
i§puo§ti arkliai. %sitikin¡s, kad karaliais gerai pasir"pinta, Vie§pats K‚‰†a
maloniai papra§¢ j¤ vykti £ savo karalystes. I§ Savo kilnumo, kuriam n¢ra
lygi¤ pavyzd¨i¤ istorijoje, Vie§pats K‚‰†a i§vadavo £ Jarƒsandhos nagus
patekusius karalius, ir laimingi karaliai kartojo Jo vard#, prisimin¢ Jo die-
vi§k#j£ pavidal# ir auk§tino Auk§!iausiojo Dievo Asmens ¨aidimus. Taip
jie sugr£¨o £ savo karalystes. Valdiniai d¨iaug¢si valdov¤ sugr£¨imu, o su¨i-
noj¡ apie Vie§paties K‚‰†os meil¡ ir d¢mes£, tapo be galo laimingi. Kara-
liai ¢m¢ tvarkyti savo karalyst¢s reikalus, kaip buvo nurod¡s Vie§pats
K‚‰†a, ir kartu su savo valdiniais laimingai gyveno. Tai ry§kus pavyzdys
visuomen¢s, kuri gyvena pagal K‚‰†os s#mon¢s principus. Jei pasaulio
¨mon¢s, siekdami materialios bei dvasin¢s pa¨angos, padalint¤ visuome-
n¡ £ keturis luomus pagal kiekvieno materialias ypatybes, susitelkt¤ apie
K‚‰†# ir laikyt¤si nurodym¤, kuriuos Jis i§d¢st¢ ÀBhagavad-gŒtoje$, tada,
be abejon¢s, visa ¨monija b"t¤ laiminga. ·ito mums reik¢t¤ pasimokyti i§
auk§!iau apra§yt¤ £vyki¤.

Po to, kai BhŒmasena susidorojo su Jarƒsandha ir Jarƒsandhos s"nus
Sahadeva parod¢ Vie§pa!iui K‚‰†ai deram# pagarb#, lydimas BhŒma-
senos ir Arjunos K‚‰†a patrauk¢ atgal £ Hastinƒpuros miest#. Pasiek¡
Hastinƒpuros apylinkes, jie ¢m¢ p"sti savo kriaukles. Kai miesto gyvento-
jai i§girdo kriaukli¤ garsus ir suprato, kas parvyksta, j¤ d¨iaugsmui nebuvo
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rib¤. Nesid¨iaug¢ tik K‚‰†os prie§ai. I§girdus K‚‰†os kriaukl¢s gaudim#,
d¨iaugsmas u¨liejo Indraprasthos gyventoj¤ §irdis, nes tai buvo ¨enklas,
kad Jarƒsandha nugal¢tas. Dabar karaliui Yudhi‰‡hirai niekas nebetruk-
d¢ surengti Rƒjas"yos auk#. BhŒmasena, Arjuna ir Auk§!iausiasis Dievo
Asmuo K‚‰†a at¢jo pas karali¤ Yudhi‰‡hir# ir nusilenk¢ jam. Karalius
Yudhi‰‡hira £d¢miai i§klaus¢ pasakojim# apie tai, kaip ¨uvo Jarƒsandha
ir buvo i§vaduoti Jo £kalintieji karaliai. Jam taip pat buvo papasakota
apie gudryb¡, kurios grieb¢si K‚‰†a, kad nu¨udyt¤ Jarƒsandh#. Karalius
visada myl¢jo K‚‰†#, ta!iau kai jis i§girdo §£ pasakojim#, jo meil¢ K‚‰†ai
dar labiau sustipr¢jo. I§ Yudhi‰‡hiros aki¤ pasipyl¢ d¨iaugsmo a§aros, jam
u¨gniau¨¢ kvap# ir jis negal¢jo pratarti n¢ ¨od¨io.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti septyniasde§imt antr!j£ ÀK‚‰†os"
skyri¤, pavadint! ÀVie§pats K‚‰†a gr£¨ta £ Hastinƒpuros miest!".
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SEPTYNIASDE·IMT TRE¶IAS SKYRIUS

!i"upƒlos i§vadavimas

Smulkiau su¨inoj¡s apie Jarƒsandhos ¨uvimo aplinkybes, karalius Yud-
hi‰‡hira labai apsid¨iaug¢ ir tar¢: ÀBrangus K‚‰†a, o £k!nijantis palaim"
ir ¨inojim", i§kiln!s valdovai, tvarkantys §io materialaus pasaulio reikalus,
tarp j¤ Vie§pats Brahmƒ, Vie§pats #iva ir karalius Indra, nekantriai laukia
Tavo nurodym¤ ir juos uoliai vykdo, ir kai jiems nusi§ypso laim¢ gauti
Tavo nurodym", jie bes"lygi§kai j£ priima ir £sideda giliai £ §ird£. K‚‰†a,
Tu beribis, o mes, nors kartais manome, kad esame karaliai ir pasaulio
vie§pa$iai, ir be galo did¨iuojam¢s savo menka vald¨ia, i§ tikr¤j¤ tesame
did¨iausi dvasios skurd¨iai, nusipeln¡ Tavo bausm¢s. Ta$iau nuostabiau-
sia tai, kad u¨uot nubaud¡s mus, Tu esi toks gailestingas, kad i§klausai
visus m!s¤ nurodymus ir £vykdai juos. Gal kiti ir steb¢sis, kad Tu, Tavo
·viesybe, imiesi paprasto ¨mogaus vaidmens, ta$iau mes suprantame, kad
Tu elgiesi tarytum aktorius. I§ tikr¤j¤ Tu visad spindi auk§tyb¢se kaip
saul¢, kurios temperat!ra nesikei$ia nei jai kylant, nei leid¨iantis. Nors
mums atrodo, kad tek¢dama ir leisdamasi saul¢ §ildo nevienodai, i§ tikr¤-
j¤ jos temperat!ra nekinta. Tu visad i§laikai transcendentin¡ pusiausvyr",
materiali¤ reikal¤ pos!kiai negali nei praskaidrinti, nei aptemdyti Tavo
nuotaikos. Tu esi Auk§$iausiasis Brahmanas, Dievo Asmuo, ir Tau neeg-
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zistuoja tai, kas s"lygi§ka. Brangus Mƒdhava, Tu ne£veikiamas. Materialios
skirtyb¢s: ÀA§%, ÀTu%, ÀMano%, ÀTavo% Tau neb!dingos. ·ias skirtybes
galima pasteb¢ti vis¤ m!s¤ gyvenime, jos galioja net gyvuliams, ta$iau
tyriems bhaktams tokios dirbtin¢s skirtyb¢s nepa¨£stamos. Kadangi jos
nepa¨£stamos Tavo bhaktams, jos, savaime suprantama, negalioja ir Tau
Pa$iam.%

Pasak¡s K‚‰†ai §iuos pagarbius ¨od¨ius, karalius Yudhi‰‡hira ¢m¢ ruo§-
tis Rƒjas!yos aukai. Jis pakviet¢ £ aukojim" patyrusius brƒhma†us bei
i§min$ius ir paskyr¢ juos ¨yniais, atsakingais u¨ aukaviet¡. Aukojime
dalyvavo K‚‰†a-dvaipƒyana Vyƒsadeva, Bharadvƒja, Sumantu, Gautama,
Asita, Vasi‰‡ha, Cyavana, Ka†va, Maitreya, Kava‰a, Trita, Vi&vƒmitra,
Vƒmadeva, Sumatis, Jaiminis, Kratu, Paila, Parƒ&ara, Garga, Vai&ampƒya-
na, Atharvƒ, Ka&yapa, Dhaumya, Para&urƒma, #ukrƒcƒrya, “suris, VŒti-
hotra, Madhucchandƒ, VŒrasena ir Ak‚tavra†a. Be §i¤ labiausiai reikal"
i§manan$i¤ brƒhma†¤ ir i§min$i¤, jis dar pakviet¢ Dro†ƒcƒry", BhŒ‰m"
(seniausi"j£ i§ Kuru gimin¢s), K‚pƒcƒry", Dh‚tarƒ‰‡r" ir kitus garbiuo-
sius senolius. Pakviesti buvo visi Dh‚tarƒ‰‡ros s!n!s su Duryodhana
prie§akyje bei didysis bhaktas Vidura. Pa¨i!r¢ti garsiojo karaliaus Yud-
hi‰‡hiros aukojimo buvo pakviesti karaliai ir j¤ patar¢jai i§ £vairi¤ pasau-
lio kra§t¤. Ceremonijos pasi¨i!r¢ti at¢jo karaliaus Yudhi‰‡hiros valdiniai Ä
mokyti brƒhma†ai, §aun!s k‰atriyai, pasitur£ vai!yai ir §eimininkams i§ti-
kimi !"dros. ¸yniai brƒhma†ai ir i§min$iai, atsakingi u¨ aukojimo apeigos
atlikim", aukso pl!gu i§var¢ vag", apr¢¨ian$i" aukaviet¡, ir pagal Ved¤
taisykles £§ventino karali¤ Yudhi‰‡hir" §ios did¨iosios aukos vykdytoju.
Kitados, Varu†ai aukojant §i" auk", apeiginiai reikmenys buvo padirbti i§
aukso. Karaliaus Yudhi‰‡hiros rengtame Rƒjas!yos aukojime jie irgi buvo
auksiniai.

Karaliaus Yudhi‰‡hiros pakviesti, did¨iajame aukojime dalyvavo i§kil-
n!s pusdieviai Vie§pats Brahmƒ, Vie§pats #iva, dangaus valdovas Indra
su savo palydovais, taip pat vyriausieji auk§tesni¤j¤ planet¤ sistem¤ Ä
Gandharvalokos, Siddhalokos, Janalokos, Tapolokos, Nƒgalokos, Yak‰a-
lokos, Rƒk‰asalokos, Pak‰ilokos ir Cƒra†alokos Ä dievai bei £¨ym!s kara-
liai su savo ¨monomis. Susirink¡ garbingi i§min$iai, karaliai ir pusdieviai
buvo vieningos nuomon¢s, kad karalius Yudhi‰‡hira turi visas b!tinas
ypatybes ir gali atlikti Rƒjas!yos auk" Ä niekam d¢l to nekilo abejoni¤.
Visi puikiai ¨inojo apie karaliaus Yudhi‰‡hiros prana§umus, jis buvo didis
Vie§paties K‚‰†os bhaktas, tod¢l jam neegzistavo ne£gyvendinam¤ u¨da-
vini¤. Mokyti brƒhma†ai ir ¨yniai pasir!pino, kad Mahƒrƒjos Yudhi‰‡hi-
ros aukojimas b!t¤ atliktas kaip kitados, kai j£ atliko pusdievis Varu†a.
Pagal Ved¤ tvark", ruo§iantis atlikti auk", visiems dalyvaujantiems si!lo-
ma atsigerti somos augalo sul$i¤. Somos g¢rimas suteikia gyvybin¢s j¢gos.
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T" dien", kai buvo spaud¨iamos somos sultys, karalius Yudhi‰‡hira labai
pagarbiai pri¢m¢ ypating" ¨yn£, kuriam buvo patik¢ta ¨i!r¢ti, kad neb!t¤
pa¨eista aukojimo tvarka ir jos taisykl¢s. Dalykas tas, kad Ved¤ mantros
turi b!ti tariamos be klaid¤, teisingai kir$iuojamos, ir jeigu ¨yniai padaro
klaid¤, ¨ynys teis¢jas tu$tuojau juos pataiso ir taip laiduoja apeigos tiks-
lum". Jeigu aukos atna§aujamos su klaidomis, jos neduoda norimo rezul-
tato. Kali am¨iuje n¢ra toki¤ patyrusi¤ brƒhma†¤ arba ¨yni¤, tod¢l $ia
minimi aukojimai dabar u¨drausti. Vienintel¢ auka, kuri" rekomenduoja
!ƒstros Ä tai Hare K‚‰†a mantros kartojimas.

Kitas labai svarbus reikalavimas Ä vis¤ pirma i§ vis¤ susirinkusi¤j¤
i§rinkti pa$i" kilniausi" asmenyb¡ ir pagerbti j". Taigi, kai pasiruo§imai
Yudhi‰‡hiros aukai buvo baigti, visi ¢m¢si svarstyti, kam pirmajam paro-
dyti pagarb". Pastaroji apeiga vadinasi Agrap!jƒ. Agra rei§kia Àpirmasis%,
o p"jƒ Ä pagerbimas. Agrap!jƒ vyksta pana§ia tvarka kaip prezidento rin-
kimai. Visi, kurie atvyko £ aukojimo ceremonij", buvo £¨ymios asmenyb¢s,
ir dalis susirinkusi¤j¤ si!l¢ vien" Agrap!jos vert" kandidat!r", o likusieji
si!l¢ kitas.

Niekaip nepavykstant i§spr¡sti §io klausimo, ¨od£ tar¢ Sahadeva ir pasi-
sak¢ Vie§paties K‚‰†os naudai. Jis tar¢: ÀVie§pats K‚‰†a Ä geriausiasis i§
visos Yadu gimin¢s, bhakt¤ glob¢jas ir pats i§kiliausias asmuo i§ $ia susi-
rinkusi¤j¤. Tod¢l a§ manau, kad niekas neprie§taraus, jeigu garb¢ b!ti
pagarbintam pirmuoju bus pasi!lyta Jam. Nors tarp susirinkimo daly-
vi¤ yra tokie pusdieviai, kaip Vie§pats Brahmƒ, Vie§pats #iva, dangaus
planet¤ valdovas Indra ir daug kit¤ i§kilni¤ asmenybi¤, niekas negali
prilygti arba pranokti laiko ir erdv¢s valdovo K‚‰†os savo turtais, j¢ga,
§lovingumu, i§mintimi, atsi¨ad¢jimu ar kokiu nors kitu bruo¨u. K‚‰†a yra
vis¤ turt¤ ir galyb¢s §altinis. Lygiai kaip individualioji siela yra svarbiau-
sias veiksnys, skatinantis materialaus k!no augim", taip K‚‰†a yra §io
kosminio pasaulio Supersiela. Visos Ved¤ apeigos, ugnies aukos ir kiti
aukojimai, Ved¤ himn¤ giedojimas ir mistin¢ yoga skirti pa¨inti K‚‰†".
Kad ir kok£ keli" pasirinkt¤ ¨mogus Ä karmin¡ veikl" ar filosofinius
samprotavimus, galutinis tikslas vis tiek yra K‚‰†a. Visi autoritetingi sav¡s
pa¨inimo metodai skirti pa¨inti K‚‰†". Garbingasis susirinkime, n¢ra rei-
kalo daug kalb¢ti apie K‚‰†", nes visi j!s i§kilnios asmenyb¢s ir pa¨£state
Auk§$iausi"j£ Brahman", Vie§pat£ K‚‰†", kuriam neegzistuoja material!s
skirtumai tarp k!no ir sielos, galios ir galios §altinio, tarp atskir¤ k!no
dali¤. Kadangi kiekvienas yra neatsiejama K‚‰†os dalel¢, kokyb¢s po¨i!-
riu tarp K‚‰†os ir gyv¤j¤ esybi¤ n¢ra skirtumo. Viskas kyla i§ K‚‰†os
gali¤ Ä materiali¤ arba dvasini¤. K‚‰†os galios yra tarytum ugnies sklei-
d¨iama §viesa ir kaitra. Kokyb¢s prasme tarp kaitros, §viesos ir pa$ios
ugnies n¢ra skirtumo.
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Be to, K‚‰†a gali daryti visk", k" nori, kiekviena Savo k!no dalimi. Mes
galime atlikti tam tikr" veiksm" viena, bet ne kita k!no dalimi, tuo tarpu
K‚‰†a gali daryti k" tik nori kiekviena Savo k!no dalimi. Ir kadangi Jo
am¨inas k!nas kupinas palaimos ir ¨inojimo, Jis nepatiria §e§i¤ materiali¤
poky$i¤: gimimo, egzistavimo, brendimo, dauginimosi, i§sekimo ir i§nyki-
mo. I§or¢s j¢g¤ neveikiamas, Jis yra visa ko atsiradimo, palaikymo ir naiki-
nimo pirmin¢ prie¨astis. Tai K‚‰†os malon¢, kad ¨mogus i§pa¨£sta religij",
gerina gyvenimo s"lygas, tenkina jausmus ir pagaliau pasiekia i§sivadavi-
m" i§ materijos nelaisv¢s. ·ie keturi gyvenimo pa¨angos principai tegali
b!ti £gyvendinti K‚‰†os malone. ·tai kod¢l §iame did¨iajame aukojime Jis
vertas b!ti pagerbtas pirmasis, ir d¢l to netur¢t¤ b!ti nesutarim¤. Lygiai
kaip laistant §aknis, vandens gauna ir §akos, ir lapai, ir ¨iedai, ar dedant
maist" £ skrand£, jo gauna visos k!no dalys ir vyksta normali med¨iag¤
apykaita, taip, pirmuoju pagerbiant K‚‰†", bus pagerbti visi susirinki-
mo dalyviai, neaplenkiant ir did¨i¤j¤ pusdievi¤. Jeigu ¨mogus turi polin-
k£ labdarai, nesvarbu, koks jo k!nas ir individualyb¢s bruo¨ai, geriausia
i§eitis jam Ä visk" aukoti K‚‰†ai, vis¤ m!s¤ Supersielai. Supersielos pavi-
dalo K‚‰†a gyvena vis¤ gyv¤j¤ b!tybi¤ §irdyse, ir jeigu mums pavyks J£
patenkinti, tuo pa$iu mes patenkinsime visas gyv"sias b!tybes.%

Sahadevai nusi§ypsojo laim¢ pa¨inti £stabias K‚‰†os ypatybes, ir, glaus-
tai jas apib!din¡s, jis baig¢ kalb¢ti. Kai Sahadeva nutilo, pasigirdo darn!s
susirinkusi¤j¤ plojimai ir pritarimo §!ksniai: ÀTavo tiesa! Tavo tiesa!% 'si-
tikin¡s, kad visi susirinkimo dalyviai, pirmiausia Ä brƒhma†ai bei garbin-
gieji i§min$iai, tam pritaria, karalius Yudhi‰‡hira pagarbino Vie§pat£ K‚‰†"
pagal visus Ved¤ reikalavimus. I§ prad¨i¤ karalius Yudhi‰‡hira drauge su
savo broliais, ¨monomis, vaikais, kitais giminai$iais bei ministrais vande-
niu nupraus¢ Vie§paties K‚‰†os lotoso p¢das ir pa§lakst¢ juo susirinku-
si¤j¤ galvas. Po to jis dovanojo Vie§pa$iui K‚‰†ai daugyb¡ gelton¤ §ilko
r!b¤, brangakmeni¤ ir papuo§al¤.

Pagerbdamas K‚‰†", t", kuriam buvo skirta jo meil¢, karalius Yud-
hi‰‡hira patyr¢ toki" ekstaz¡, kad i§ aki¤ jam ¢m¢ ried¢ti a§aros, ir per
a§aras, nors ir labai nor¢jo, jis beveik nemat¢ Vie§paties K‚‰†os. Kai kara-
lius Yudhi‰‡hira pagarbino Vie§pat£ K‚‰†", susirinkimo dalyviai pakilo i§
viet¤ ir sud¢j¡ rankas ¢m¢ kartoti: ÀJaya! Jaya! Nama‹! Nama‹!% Jiems
rei§kiant pagarb" K‚‰†ai, i§ dangaus pabiro g¢li¤ lietus.

Tarp susirinkimo dalyvi¤ buvo ir karalius #i&upƒla. Jis buvo prisiek¡s
K‚‰†os prie§as d¢l daugelio prie¨as$i¤, bet labiausiai #i&upƒla nekent¢
K‚‰†os d¢l to, kad Jis pagrob¢ Rukmi†Œ i§ vedyb¤ ceremonijos. Taigi
#i&upƒla negal¢jo pak¡sti, kad b!t¤ taip garbstomas K‚‰†a ir giriamos Jo
ypatyb¢s. Tai, kad visi §lovino Vie§pat£, jo n¢ kiek ned¨iugino, prie§ingai,
siutino j£. Kai atsistoj¡ visi rei§k¢ pagarb" K‚‰†ai, #i&upƒla liko s¢d¢ti,
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bet i§ pyk$io d¢l liaupsi¤, skirt¤ K‚‰†ai, jis !mai pa§oko ir i§k¢l¡s rank"
be jokios baim¢s ¢m¢ koneveikti Vie§pat£ K‚‰†". #i&upƒla kalb¢jo taip
garsiai, kad Vie§pats K‚‰†a ai§kiai gird¢jo jo ¨od¨ius:

ÀGarbusis susirinkime, dabar a§ supratau Ved¤ ¨od¨ius apie tai, kad
viskas gal¤ gale pakl!sta laiko vald¨iai. Kad ir kaip b!t¤ stengiamasi k"
nors pakeisti, laikas £veikia bet kok£ pasiprie§inim" ir padaro savo. Antai,
kad ir kiek stengt¤si ¨mogus prat¡sti savo gyvenim", kai ateina mirtis, jos
i§vengti ne£manoma. A§ matau, kad nors $ia, m!s¤ susirinkime, yra daug
tvirt¤ ¨moni¤, laikas juos taip stipriai paveik¢, kad jie leidosi apgaunami
to pienburnio, pripais$iusio visokiausi¤ kvailys$i¤ apie K‚‰†". Tarp m!s¤
yra daug garbi¤ i§min$i¤ ir vyresni¤j¤, ir vis d¢lto visi pritar¢ to paiko
jauniklio ¨od¨iams. Tai rei§kia, kad net tokiems garbingiems ¨mon¢ms,
kurie susirinko £ §i" ceremonij", laiko poveikis gali sudrumsti prot". A§
visi§kai sutinku su didel¢s pagarbos vertais §io susirinkimo dalyviais, kad
jie paj¢g!s i§sirinkti t", kuris tur¢t¤ b!ti pagerbtas pirmasis, ta$iau a§
negaliu sutikti su tuo, k" pasak¢ tas pienburnis Sahadeva, kuris $ia taip
liaupsino K‚‰†" ir teig¢ neva §iame aukojime K‚‰†a vertas b!ti pagerb-
tas pirmasis. A§ matau tarp §io susirinkimo dalyvi¤ toki¤, kurie atliko
nereg¢tus asketi§kus ¨ygius, tramd¢ savo k!n" ir yra labai apsi§viet¡.
Pasinaudoj¡ j¤ ¨iniomis ir patarimais, daug ¨moni¤ gal¢t¤ i§sivaduoti i§
materialios b!ties kan$i¤. Tarp m!s¤ yra didieji ‚‰iai, kuri¤ ¨inios nei§se-
miamos, daugyb¢ save pa¨inusi¤ ¨moni¤ bei brƒhma†¤, ir a§ manau, kad
bet kur£ i§ j¤ galima buvo i§rinkti ir pagerbti pirmuoju, nes jiems lenkia-
si net patys didieji pusdieviai, karaliai bei imperatoriai. A§ nesuprantu,
kod¢l buvo i§rinktas tas piemuo K‚‰†a ir u¨mir§tos §ios did¨iosios asme-
nyb¢s. Mano galva, K‚‰†a niekuo ne geresnis u¨ varn". Argi Jis vertas to,
kad b!t¤ pirmasis pagerbtas §iame did¨iajame aukojime?

Kas i§ m!s¤ gali pasakyti, kokiai kastai priklauso tas K‚‰†a, kokias
nurodytas pareigas Jis turi atlikti?% I§ tikr¤j¤ K‚‰†a nepriklauso
jokiai kastai ir Jam neegzistuoja nurodyt¤ pareig¤. Vedos sako, kad
Auk§$iausiasis Vie§pats neturi privalom¤ pareig¤. Visk" Jo vardu atlieka
£vairios Jo galios.

#i&upƒla t¡s¢: ÀK‚‰†a nepriklauso kilmingai giminei. Jis elgiasi taip lais-
vai, kad niekas n¢ ne¨ino, koki¤ gi religinio gyvenimo norm¤ Jis laikosi.
Matyt, Jam negalioja jokios religijos normos. Jis visada elgiasi taip, kaip
Jam §auna £ galv", visi§kai nekreipdamas d¢mesio £ Ved¤ reikalavimus ir j¤
nustatytus reguliatyviuosius principus. Tod¢l Jis ir negali tur¢ti koki¤ nors
ger¤ ypatybi¤.% Pats to nenor¢damas, #i&upƒla tar¢ pagyros ¨od£ K‚‰†ai,
sakydamas, kad Jam negalioja Ved¤ reikalavimai. Tai tiesa, nes Jis yra
Auk§$iausiasis Dievo Asmuo. Tai, kad Jis neturi joki¤ ypatybi¤, rei§kia,
kad Jis neturi materiali¤ ypatybi¤, ir kadangi Jis yra Auk§$iausiasis Dievo
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Asmuo, Jis elgiasi kaip Jam atrodo geriausia, nekreipdamas d¢mesio £
socialinio ar religinio gyvenimo elgesio normas.

#i&upƒla t¡s¢: ÀTad ar gali Jis b!ti vertas to, kad §iame aukojime J£
pagerbt¤ pirmuoju? K‚‰†a kvailas per vis" pilv", nes kaip kitaip paai§-
kinti, kad Jis paliko Mathur", kurios gyventojai yra i§kiln!s ¨mon¢s, besi-
laikantys Ved¤ kult!ros norm¤, ir prisiglaud¢ vandenyne, kur apie Vedas
niekas n¢ gird¢t negird¢jo. U¨uot gyven¡s atvirai, Jis surent¢ vidury van-
denyno tvirtov¡ ir gyvena tokioje vietoje, kur apie Ved¤ i§mint£ nei§gir-
si n¢ ¨od¨io. O i§tr!k¡s i§ tos tvirtov¢s, Jis ima siaut¢ti, tarytum koks
pl¢§ikas, vagis ar valkata.%

#i&upƒla §¢lo d¢l to, kad K‚‰†a buvo i§rinktas svarbiausiuoju i§ vis¤
susirinkusi¤j¤ ir buvo pagerbtas pirmasis. Jis kalb¢jo taip neatsakingai,
kad buvo ai§ku, jog laimingoji jo ¨vaig¨d¢ u¨geso. Nes¢km¢ aptemd¢ jo
prot", ir #i&upƒla toliau svaid¢si £¨eidimais. Vie§pats K‚‰†a kantriai, tyl¢-
damas klaus¢si Jam skirt¤ £¨eidim¤. Kaip li!tas, kuris nekreipia d¢mesio
£ §akal¤ gaujos viauks¢jim", Vie§pats K‚‰†a buvo ramus ir nesutrikdo-
mas. K‚‰†a neatsak¢ n¢ £ vien" i§ #i&upƒlos mest¤ kaltinim¤, ta$iau susi-
rinkimo dalyviai, i§skyrus kelis, pritarusius #i&upƒlai, sujudo, nes joks
save gerbiantis ¨mogus negali pak¡sti, kai pikt¨od¨iaujama prie§ Diev" ar
Jo bhakt". Dalis j¤, nutar¡, kad #i&upƒlos ne£stengs nutildyti, u¨sikim§o
ausis, kad daugiau negird¢t¤ pikt¤ jo kaltinim¤, ir protestuodami i§¢jo i§
susirinkimo sal¢s. Taip jie pasmerk¢ #i&upƒlos elges£. Kai pikt¨od¨iauja-
ma prie§ Auk§$iausi"j£ Dievo Asmen£, Vedos nurodo tuoj pat i§eiti i§ tos
vietos. ¸mogus, kuris taip nepasielgia, nubraukia savo dorybingus darbus
ir patiria nuopuol£.

Susirinkime dalyvaujantys karaliai i§ Kuru, Matsyos, Kekayos ir S‚(-
jayos gimini¤ labai £t!¨o ir tuojau stv¢r¢ savo kardus ir skydus, nor¢dami
u¨mu§ti #i&upƒl". #i&upƒla buvo toks kvailas, kad net tada, kai visi karaliai
buvo pasiruo§¡ j£ u¨mu§ti, n¢ kiek nesutriko. Jam n¢ mintis ne§ov¢ pagal-
voti, kuo gali baigtis kvaili jo plepalai, ir kai pamat¢, kad karaliai ketina
j£ u¨mu§ti, jis neatly¨o, o $iupo kard" bei skyd" ir atsistojo, pasireng¡s su
jais susiremti. Tuo tarpu Vie§pats K‚‰†a, pamat¡s, kad toje vietoje, kur
tur¢jo £vykti d¨iugi §vent¢, Rƒjas!yos yaj#a, tuoj tuoj u¨virs kautyn¢s,
visus nuramino ir i§ Savo neprie¨astin¢s malon¢s nutar¢ Pats u¨mu§-
ti #i&upƒl". Kol #i&upƒla pl!do besirengian$ius j£ pulti karalius, Vie§pats
K‚‰†a pa¢m¢ Savo a§tr¤ kaip skustuvo briauna disk" ir akimoju nukirto
#i&upƒlai galv".

Kai #i&upƒlos galva nusirito nuo pe$i¤, susirinkusi¤j¤ minia su!¨¢. Pasi-
naudoj¡ s"my§iu, keli #i&upƒl" r¢m¡ karaliai, persigand¡ d¢l savo gyvyb¢s,
greitai spruko i§ susirinkimo. O laimingoji #i&upƒlos siela, nekreipdama
£ niek" d¢mesio, vis¤ susirinkusi¤ akivaizdoje £siliejo £ Vie§paties K‚‰†os
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k!n", tarsi liepsnojantis meteoritas nukrist¤ £ ¨em¡. #i&upƒlos sielos £si-
liejimas £ transcendentin£ K‚‰†os k!n" primena mums istorij" apie Jay" ir
Vijay", kurie, keturi¤ Kumƒr¤ prakeikti, puol¢ £ material¤j£ pasaul£. Kad
gal¢t¤ sugr£¨ti £ Vaiku†‡hos pasaul£, tris gyvenimus i§ eil¢s jie tur¢jo b!ti
mirtinais Vie§paties prie§ais, o §iam laikui pasibaigus jie gal¢jo gr£¨ti ir
tarnauti Vie§pa$iui Jo palydov¤ vaidmenyje.

Nors #i&upƒla elg¢si kaip K‚‰†os prie§as, jis n¢ akimirkos nebuvo be
K‚‰†os s"mon¢s. Jo mintys visada sukosi apie K‚‰†". Tod¢l pirmiausia
jis pasiek¢ sƒyujya-mukti i§sivadavim" Ä £siliejo £ Auk§$iausiojo b!t£, ir
gal¤ gale atgavo savo prigimtin£ tarno vaidmen£. ÀBhagavad-gŒtƒ% patvir-
tina, kad ¨mogus, kuris prisimena K‚‰†" mirties akimirk", atsiskyr¡s nuo
k!no i§syk eina £ Dievo karalyst¡. Kai #i&upƒla buvo i§vaduotas, karalius
Yudhi‰‡hira apdovanojo visus, kurie at¢jo £ aukojim". Jis dosniai atlygino
¨yniams ir garbiems i§min$iams u¨ j¤ padaryt" darb" ir, atlik¡s visk",
kas numatyta aukos ritualo, nusimaud¢. Maudymasis atlikus auk" irgi yra
ritualo dalis ir vadinasi avabh‚ta.

Taip Vie§paties K‚‰†os d¢ka karaliaus Yudhi‰‡hiros Rƒjas!yos yaj#a
laimingai baig¢si, ir, Savo pusbroli¤ bei kit¤ giminai$i¤ papra§ytas, K‚‰†a
pasiliko Hastinƒpuroje dar keletui m¢nesi¤. Ir nors karalius Yudhi‰‡hi-
ra bei jo broliai nenor¢jo, kad Vie§pats K‚‰†a i§vykt¤ i§ Hastinƒpuros,
K‚‰†a vis d¢lto papra§¢ leidimo vykti £ Dvƒrak" ir su Savo ¨monomis bei
ministrais sugr£¨o namo.

Jayos ir Vijayos kritimo i§ Vaiku†‡hos planet¤ £ material¤j£ pasaul£ isto-
rij" pasakoja septintoji À#rŒmad-Bhƒgavatam% giesm¢. #i&upƒlos mirtis yra
tiesiogiai susijusi su Jayos ir Vijayos istorija, ta$iau svarbiausia, ko galime
pasimokyti i§ §io nutikimo, yra tai, kad Auk§$iausiasis Dievo Asmuo,
b!damas absoliutus, gali dovanoti i§sivadavim" kiekvienam, nepaisant
to, ar jis atlieka Jo prie§o, ar draugo vaidmen£. Tod¢l klaidinga b!t¤
manyti, kad Vie§pats yra kieno nors draugas ar prie§as. Jo draugi§ku-
mas ar prie§i§kumas visad yra absoliut!s. Jis neskirsto pagal materialius
kriterijus.

Kai aukojimui pasibaigus karalius Yudhi‰‡hira i§simaud¢ ir atsistojo
£ garbing¤j¤ i§min$i¤ bei brƒhma†¤ b!r£, jis buvo pana§us £ dan-
gaus valdov", kuriam niekas negal¢jo prilygti savo puikumu. Karalius
Yudhi‰‡hira apib¢r¢ dovanomis dalyvavusius aukojime pusdievius, ir jie,
girdami karaliaus darbus ir §lovindami Vie§pat£ K‚‰†", laimingi i§¢jo i§
susirinkimo.

Pasakodamas apie tai, kaip Vie§pats K‚‰†a u¨mu§¢ #i&upƒl" ir
kaip Mahƒrƒja Yudhi‰‡hira s¢kmingai atliko Rƒjas!yos yaj#$, #ukadeva
Gosvƒmis prid!r¢, kad buvo dar vienas ¨mogus, kuriam laiminga Rƒja-
s!yos yaj#os baigtis nesuteik¢ jokio d¨iaugsmo. Tai buvo Duryodhana.
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Jis buvo labai nuod¢mingas, tod¢l j£ nuolat grau¨¢ pavydas. Duryodhana
gim¢ Kuru gimin¢je ir tarytum £sisen¢jusi liga ruo§¢ visai giminei pra¨!t£.

#ukadeva Gosvƒmis patikino Mahƒrƒj" ParŒk‰it", kad pasakojimai apie
Vie§paties K‚‰†os ¨aidimus Ä tai, kaip Jis u¨mu§¢ #i&upƒl" bei Jarƒsandh"
ir gr"¨ino laisv¡ £kalintiems karaliams, Ä yra transcendentiniai, ir kiekvie-
nas, kuris klausosi §i¤ pasakojim¤ i§ autoritetingo pasakotojo l!p¤, i§syk
i§sivaduoja nuo atlygio u¨ visas gyvenime padarytas nuod¢mes.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti septyniasde§imt tre%i$j£
ÀK‚‰†os& skyri¤, pavadint$ À'i!upƒlos i§vadavimas&.
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Kod¢l pasibaigus Rƒjas!yos
aukojimui pasijuto £¨eistas

Duryodhana

Karalius Yudhi‰‡hira gars¢jo kaip ajƒta!atru, arba À¨mogus, neturintis
prie§¤.! Tod¢l visi ¨mon¢s, pusdieviai, karaliai, i§min"iai bei §ventieji labai
d¨iaug¢si, kai karaliaus Yudhi‰‡hiros rengiama Rƒjas#yos yaj"a s¢kmingai
baig¢si. Nesid¨iaug¢ tik Duryodhana. Mahƒrƒjai ParŒk‰itui tai buvo labai
keista, ir jis pasidom¢jo, kuo $ukadeva Gosvƒmis §itai paai§kint¤.

$ukadeva Gosvƒmis atsak¢: ÀBrangus karaliau ParŒk‰itai, tavo senelis
karalius Yudhi‰‡hira buvo didi siela. D¢l savo gero b#do jis netur¢jo prie§¤,
tod¢l j£ vadino ajƒta!atru Ä Àtas, kuris niekada netur¢jo prie§¤.! Rengiant
Rƒjas#yos yaj"#, jis visiems Kuru gimin¢s nariams paskyr¢ pareigas. Antai
BhŒmasena vadovavo virtuv¢je, Duryodhana buvo i¨dininkas, Sahadeva
sutikin¢jo sve"ius, Nakula par#pino visk%, ko reikia aukai atlikti, o Arjuna
tur¢jo ¨i#r¢ti, kad vyresniesiems sve"iams b#t¤ patogu. Bet labiausiai ste-
bino tai, kad K‚‰†a, Auk§"iausiasis Dievo Asmuo, ¢m¢si plauti atvykusi¤
sve"i¤ p¢das. Karalien¢ s¢km¢s deiv¢ DraupadŒ vai§ino sve"ius, o Kar†a,
gars¢jantis savo dosnumu, buvo paskirtas atsakingu u¨ labdar%. Taigi ren-
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giant Rƒjas#yos yaj"#, darbo tur¢jo visi Ä Sƒtyakis, Vikar†a, Hƒrdikya,
Vidura, Bh#ri&ravƒ bei BƒhlŒkos s#nus Santardana. Jie taip myl¢jo karali¤
Yudhi‰‡hir%, kad nor¢jo kokiu nors b#du suteikti jam malonumo.

Kai Vie§paties K‚‰†os malone $i&upƒla ¨uvo ir £siliejo £ dvasin¡ b#t£
ir kai pasibaigus Rƒjas#yos yaj"ai visi draugai ir gerieji ¨mon¢s buvo
tinkamai pagerbti ir gausiai apdovanoti, karalius Yudhi‰‡hira i§keliavo
nusimaudyti £ Gang%. ·iandien Hastinƒpuros miestas stovi ant Yamunos
up¢s kranto, tod¢l À$rŒmad-Bhƒgavatam! teiginys, kad karalius Yudhi‰‡-
hira i§vyko maudytis £ Gang%, nurodo, kad Pƒ†ˆav¤ laikais Yamunos up¢
irgi vadinta Ganga. Karaliui atliekant avabh‚thos apsiplovim%, skamb¢jo
£vairiausi muzikos instrumentai Ä m‚da…gos, kriaukl¢s, b#gnai, litaurai bei
ragai. Jiems antrino varpeli¤ skimb"iojimas ant §okan"i¤ mergin¤ koj¤.
B#riai patyrusi¤ muzikant¤ grojo vŒ†omis, fleitomis, gongais bei cimbo-
lais, ir nuo skambi¤ instrument¤ gars¤ aid¢jo dangaus skliautas. Lydimi
prabangiai papuo§t¤ drambli¤, ve¨im¤, arkli¤ ir kareivi¤, su savo v¢lia-
vomis trauk¢ karali§kosios kilm¢s sve"iai i§ S‚'jayos, Kƒmbojos, Kuru,
Kekayos, Ko&alos ir kit¤ kra§t¤. Eisenos prie§akyje vyko karalius Yud-
hi‰‡hira. Apeig¤ vykdytojai Ä ¨yniai, j¤ pad¢j¢jai ir brƒhma†ai atna§avo
auk%, garsiai giedodami Ved¤ himnus. Pusdieviai, Pit‚lokos bei Gandhar-
valokos gyventojai bei gausus b#rys i§min"i¤ b¢r¢ i§ dangaus g¢les. Hasti-
nƒpuros, Indraprasthos, vyrai bei moterys buvo i§sitep¡ kvapiaisiais g¢li¤
aliejais, pasipuo§¡ nuostabiais spalvingais r#bais, girliandomis ir brange-
nyb¢mis. D¨iaugdamiesi i§kilm¢mis, jie laist¢si vandeniu, aliejumi, pienu,
m¢t¢si sviestu ir jogurtu, tepliodami vienas kit%. ·itaip buvo pa¨ymimas
d¨iugus £vykis. Kurtizan¢s linksminosi, tepliodamos vyrus, o vyrai steng¢-
si nelikti joms skolingi. Nuo kurkumos bei §afrano skys"iai tapo ry§kiai
geltoni.

Danguje gal¢jai matyti £vairiausi¤ orlaivi¤, kuriais pasi¨i#r¢ti i§kilmi¤
atskrido pusdievi¤ ¨monos. Palankinuose, su asmens sargybini¤ palyda
atvyko ir b#riai puo§niai apsirengusi¤ karalieni¤. O Vie§pats K‚‰†a,
Pƒ†ˆav¤ pusbrolis i§ motinos pus¢s, bei artimiausias Jo draugas Arjuna
¢m¢ laistyti jas £vairiais skys"iais. Karalien¢s drov¢josi, o j¤ veiduose §viet¢
nuostabios §ypsenos. J¤ sƒriai kiaurai permirko, ir per §lapius r#bus ai§-
kiai mat¢si dailios j¤ k#no linijos, ypa" kr#tys ir liemenys. Karalien¢s irgi
tur¢jo kibiruose £vairiausi¤ skys"i¤ ir ta§k¢ jais savo svainius. Besilinksmi-
nan"i¤ karalieni¤ §ukuosenos i§sileido, ir ant ¨em¢s pabiro g¢l¢s, kurio-
mis jos buvo pasipuo§usios. Netyros §irdies ¨mon¢ms linksmos Vie§paties
K‚‰†os, Arjunos ir karalieni¤ i§daigos suk¢l¢ geism%. Kitaip sakant, tyros
§irdies vyrams ir moterims tokios i§daigos teikia d¨iaugsm%, bet ¨mon¢ms,
susitepusiems materijos ne§varumais, jos tesukelia geismus.

Puikiausiais ¨irgais kinkytame prabangiame i§kilmi¤ ve¨ime karalius
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Yudhi‰‡hira su savo ¨monomis ir DraupadŒ atrod¢ labai gra¨iai Ä tarsi
pats didysis Rƒjas#yos aukojimas, supamas £vairi¤ ritual¤.

Po Rƒjas#yos aukojimo prasid¢jo Ved¤ apeigos patnŒ-sa„yƒja. Kara-
liaus Yudhi‰‡hiros ¨yniai deramai atliko ir §£ aukojim%, kuriame dalyvauja-
ma kartu su ¨mona. Karalienei DraupadŒ ir karaliui Yudhi‰‡hirai atliekant
avabh‚thos apsiplovim%, Hastinƒpuros gyventojai bei pusdieviai i§ d¨iaugs-
mo prad¢jo mu§ti b#gnus ir trimituoti, o i§ dangaus pabiro g¢li¤ lietus.
Karaliui ir karalienei nusimaud¨ius Gangoje, £ up¡ £brido j¤ pavaldiniai i§
vis¤ var†¤, arba kast¤, Ä brƒhma†ai, k‰atriyai, vai!yai bei !$dros. Apsi-
plovim% Gangoje rekomenduoja Ved¤ ra§tai, nes §is veiksmas i§vaduoja
¨mog¤ nuo atlygio u¨ visas nuod¢mes. Dar ir §iandien Indijos ¨mon¢s lai-
kosi §io papro"io, ypa" tam tikrais palankiais momentais. Tada Gangoje
maudosi milijonai ¨moni¤.

I§simaud¡s karalius Yudhi‰‡hira apsivilko naujais §ilko r#bais, apsisiau-
t¢ skraiste ir u¨sid¢jo brangenybes. Pasipuo§¡s pats, karalius dovanojo
r#bus ir brangenybes ¨yniams bei kitiems yaj"¤ dalyviams. Taip jis pager-
b¢ visus. Menkiausia proga jis steng¢si i§reik§ti pagarb% savo draugams,
§eimos nariams, gimin¢ms, geradariams bei visiems dalyvavusiems aukoje.
Jis buvo vai‰†avas, didis Vie§paties Nƒrƒya†os bhaktas, tod¢l jo nereik¢jo
mokyti pagarbos aplinkiniams. Filosof¤ mƒyƒvƒd¨i¤ pastangos kiekvie-
name matyti Diev% Ä dirbtinis b#das siekti vienov¢s, tuo tarpu vai‰†avas,
arba Vie§paties Nƒrƒya†os bhaktas, kiekvien% gyv% b#tyb¡ suvokia kaip
neatsiejam% Auk§"iausiojo Vie§paties dalel¡. Tod¢l vai‰†avai po¨i#ris £
kitas gyv%sias b#tybes yra absoliutus. Kaip ¨mogus nedaro skirtumo tarp
atskir¤ k#no dali¤, nes visos jos priklauso vienam ir tam pa"iam k#nui,
taip ir vai‰†avas neskiria gyvulio nuo ¨mogaus, nes abiejuose mato drauge
gl#dint siel% bei Supersiel%.

Kai nusimaud¡ ir pails¢j¡ visi apsireng¢ §ilko r#bais, £siseg¢ brangak-
meni¤ auskarus, pasipuo§¢ g¢li¤ girliandomis ir perl¤ v¢riniais, u¨sid¢jo
turbanus, apsisiaut¢ ilgomis skraist¢mis, atrod¢, kad tai pusdieviai nu¨en-
g¢ i§ dangaus. Gra¨iausios buvo moterys, apsirengusios itin puo§niai.
Kiekvienos liemen£ juos¢ aukso dir¨as. Moterys §ypsojosi, ir j¤ §ypsenos,
tilakos ¨enklai ant kaktos bei i§sidraikiusios garbanos teik¢ joms ypatingo
patrauklumo.

Visi dalyvavusieji Rƒjas#yos yaj"oje Ä nepranokstami savo doryb¢mis
¨yniai, jiems patarnavusieji brƒhma†ai, visoms var†oms priklausantys
karaliaus valdiniai, valdovai, pusdieviai, i§min"iai, §ventieji bei Pit‚lokos
gyventojai Ä buvo be galo patenkinti karaliaus Yudhi‰‡hiros d¢mesiu bei
pagarba ir i§vyko namo puikios nuotaikos. Keliaudami £ namus, jie kalb¢-
jo apie tai, kaip garbingai elg¢si karalius Yudhi‰‡hira, ir nors kalbos apie
karaliaus didyb¡ netilo n¢ minutei, jiems buvo vis negana, kaip niekada
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neb#na gana saldaus nektaro, kur£ norisi vis gerti ir gerti be galo. Sve-
"iai i§siva¨in¢jo, ta"iau Mahƒrƒja Yudhi‰‡hira niekaip nenor¢jo skirtis su
b#reliu artimiausi¤ draug¤, tarp kuri¤ buvo ir Vie§pats K‚‰†a. Vie§pats
K‚‰†a negal¢jo atmesti karaliaus pra§ymo pasilikti, tod¢l Yadu gimin¢s
didvyrius Ä Sƒmb% ir kitus Ä i§siunt¢ namo vienus. Jie gr£¨o £ Dvƒrak%, o
Pats Vie§pats K‚‰†a pasiliko, kad karaliui suteikt¤ malonumo.

Materialiame pasaulyje kiekvienas ko nors trok§ta, ta"iau ¨mogui nie-
kada nepavyksta savo tro§kim¤ patenkinti iki galo. Ta"iau visi karaliaus
Yudhi‰‡hiros norai d¢l bes%lygi§ko jo atsidavimo K‚‰†ai i§sipild¢, kai tik
jis atliko Rƒjas#yos yaj"#. I§ Rƒjas#yos yaj"os apra§ymo matyti, kad §i
auka Ä tai i§tisas did¨iausi¤ tro§kim¤ vandenynas. Paprastas ¨mogus per
silpnas £veikti tok£ vandenyn%, ta"iau Vie§paties K‚‰†os malone karalius
Yudhi‰‡hira lengvai j£ £veik¢ ir atsikrat¢ vis¤ r#pes"i¤.

Kai Duryodhana pamat¢, kad Rƒjas#yos yaj"a nepaprastai i§garsins
karali¤ Yudhi‰‡hir% ir kad jis susilauks vis¤ l#kes"i¤ i§sipildymo, apnuody-
toje Duryodhanos sieloje u¨sipliesk¢ pavydo ugnis. Vis¤ pirma, jis pavy-
d¢jo imperatoriaus r#m¤, kuriuos Pƒ†ˆavoms pastat¢ demonas Maya.
Meni§ka r#m¤ apdaila buvo be galo £mantri, ir jie nebuvo per prasti
net didiesiems karaliams, princams ir demon¤ valdovams. ¶ia Pƒ†ˆavos
gyveno kartu su §eimos nariais, ir karalien¢ DraupadŒ taikiai tarnavo savo
vyrams. O kadangi tomis dienomis r#muose vie§¢jo Vie§pats K‚‰†a, r#mai
atrod¢ dar gra¨esni, nes "ia buvo ir t#kstan"iai Jo gra¨uoli¤ ¨mon¤. Kai
liaunaliemen¢s ir pilnakr#t¢s karalien¢s ¨engdavo per r#mus, ir melo-
dingai, pagal judesi¤ ritm% skimb"iojo j¤ koj¤ varpeliai, r#mai rod¢si
puikesni u¨ dangaus karalyst¡. Karalieni¤ kr#tin¢s buvo pabarstytos §af-
rano pudra, tod¢l perl¤ v¢riniai ant j¤ kaklo tur¢jo rausv% atspalv£. Pasi-
puo§usios sunkiais auskarais, krintan"iais ant pe"i¤ plaukais, karalien¢s
buvo be galo gra¨ios. Gra¨uol¢s moterys karaliaus Yudhi‰‡hiros r#muose
k¢l¢ Duryodhanai pavyd%. Ta"iau labiausiai pavydas ir geismas j£ kamavo,
kai jis mat¢ gra¨i%j% DraupadŒ, nes DraupadŒ j£ trauk¢ nuo pat jos vestu-
vi¤ su Pƒ†ˆavomis dienos. Susirinkime, kuriame DraupadŒ rinkosi vyr%,
dalyvavo ir Duryodhana, kur£, kaip ir kitus karalai"ius, paker¢jo DraupadŒ
gro¨is, ta"iau laim¢ti jos rankos jam nepavyko.

Vien% gra¨i% dien% karalius Yudhi‰‡hira s¢d¢jo aukso soste savo r#muo-
se, kuriuos pastat¢ demonas Maya. ¶ia buvo ir keturi jo broliai, giminai-
"iai bei didysis glob¢jas Ä Auk§"iausiasis Dievo Asmuo K‚‰†a. Materiali
prabanga, kuri supo karali¤ Yudhi‰‡hir%, buvo verta paties Vie§paties
Brahmos. Kai karalius s¢d¢jo soste, apsuptas draug¤, ir skaitovai jam dek-
lamavo maldas, kurios skamb¢jo tarsi nuostabiausios giesm¢s, £ r#mus su
jaunesniuoju broliu £¨eng¢ Duryodhana. Duryodhanos galv% puo§¢ §almas,
rankoje jis laik¢ kard%. Pavydas ir pyktis nedav¢ jam ramyb¢s, tod¢l d¢l
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ka¨kokio menkniekio jis u¨riko ant sargybini¤ ir buvo labai piktas. Jis
t#¨o, kad nesuprato, kur r#muose buvo grindys, o kur Ä vanduo. Demo-
nas Maya taip meistri§kai £reng¢ r#mus, kad ne¨inantis k#r¢jo gudryb¢s
gal¢jo nepamatyti, kad kai kur grind¤ vietoje telk§ojo vanduo. Taip apsi-
gavo ir Duryodhana Ä manydamas, kad ¨engia grindimis, jis £puol¢ £ van-
den£. Kai Duryodhana per kvailum% atsid#r¢ vandenyje, karalien¢s ¢m¢
juoktis. Karalius Yudhi‰‡hira suprato Duryodhanos savijaut% ir paband¢
nuraminti karalienes, ta"iau Vie§pats K‚‰†a dav¢ karaliui ¨enkl% nesiki§-
ti. K‚‰†a nor¢jo, kad Duryodhana likt¤ kvailio vietoj, ir jo nemok§i§kas
elgesys sukelt¤ visiems gardaus juoko. Kai visi ¢m¢ kvatoti, Duryodha-
na pasijuto labai £¨eistas. I§ pyk"io jam pasi§iau§¢ plaukai. Patyr¡s tok£
pa¨eminim%, Duryodhana panarino galv% ir i§¢jo i§ r#m¤. Jis tyl¢jo ir n¢
neband¢ kaip nors atsikirsti. Kai Duryodhana supyk¡s i§¢jo, visi, taip pat
ir karalius Yudhi‰‡hira, labai apgailestavo d¢l to, kas £vyko. Tik K‚‰†a
nekreip¢ £ tai d¢mesio. Jis nepratar¢ n¢ ¨od¨io. Buvo akivaizdu, kad
Duryodhana pateko £ iliuzij% auk§"iausi%ja Vie§paties K‚‰†os valia ir kad
taip prasid¢jo dviej¤ Kuru gimin¢s §ak¤ prie§i§kumas. Ko gero, taip buvo
sumanyta Paties K‚‰†os, kuris siek¢ palengvinti ¨em¡ u¨gulusi% na§t%.

Karalius ParŒk‰itas paklaus¢ $ukadevos Gosvƒmio, kod¢l Duryodhana
nesid¨iaug¢ pasibaigus Rƒjas#yos yaj"ai, ir tai, k% papasakojo $ukadeva
Gosvƒmis, buvo atsakymas £ jo klausim%.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti septyniasde§imt
ketvirt# ÀK‚‰†os% skyri¤, pavadint# ÀKod¢l pasibaigus
Rƒjas$yos aukojimui pasijuto £¨eistas Duryodhana%.
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SEPTYNIASDE·IMT PENKTAS SKYRIUS

!ƒlva kaunasi
su Yadu gimine

Pasakodamas apie Vie§paties K‚‰†os darbus, kuriuos Jis nuveik¢, d¢da-
masis paprastu ¨mogumi, !ukadeva Gosvƒmis £terp¢ ir istorij" apie Yadu
gimin¢s m#§£ su demonu !ƒlva, kuris tur¢jo stebukling"j£ Saubhos orlaiv£.
Karalius !ƒlva buvo geras !i$upƒlos draugas. Kai !i$upƒla vyko vesti
Rukmi†Œ, !ƒlva buvo vienas i§ jaunikio palydos nari¤. Yadu gimin¢s kau-
tyn¢se su jai prie§i§kais karaliais !ƒlva patyr¢ pralaim¢jim". Ta%iau net
pralaim¢j¡s jis nenurimo ir vis¤ karali¤ akivaizdoje pa¨ad¢jo, kad ateis
diena, kai jis i§vaduos pasaul£ nuo Yadu gimin¢s. Nuo tos dienos, kai per
Rukmi†Œ vestuves pralaim¢jo kov", !ƒlva nuolat juto pagie¨" Vie§pa%iui
K‚‰†ai. !ƒlva buvo tikras kvailys, nes pa¨ad¢jo u¨mu§ti Pat£ K‚‰†".

Paprastai tokie kvaili demonai, nor¢dami £vykdyti slaptus savo k¢slus,
ie§ko kokio nors pusdievio, pavyzd¨iui, Vie§paties !ivos, u¨tarimo. Ir §tai
!ƒlva, stengdamasis £gauti stipryb¢s, kreip¢si pagalbos £ Vie§pat£ !iv" ir
prad¢jo garbinti jo lotoso p¢das. !ƒlva grie¨tai tramd¢ savo k#n", kas-
dien tesuvalgydamas sauj" pelen¤. Vie§pats !iva, PƒrvatŒ vyras, buvo labai
maloningas: norint pelnyti jo malon¡, tereik¢jo £vykdyti grie¨t" asketi§-
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k" ¨yg£. Taigi i§tisus metus !ƒlva grie¨tai tramd¢ save, ir patenkintas juo
Vie§pats !iva pasisi#l¢ £vykdyti kok£ nors jo tro§kim".

!ƒlva papra§¢ Vie§paties !ivos tokio tvirto oro laivo, kad jo negal¢-
t¤ sunaikinti joks pusdievis, demonas, ¨mogus, gandharva, nƒga ir netgi
rƒk‰asa. Ma¨a to, orlaivis tur£s nuskristi visur, kur tik jis panor¢s, o svar-
biausia, laivas turi kelti gr¢sm¡ ir £varyti baim¡ Yadu gimin¢s nariams.
Vie§pats !iva sutiko dovanoti tok£ palaiminim", ir, demono Mayos pade-
damas, !ƒlva pastat¢ labai tvirt" did¨iul£ gele¨in£ orlaiv£, kurio niekas
negal¢jo numu§ti. Mil¨ini§kas laivas buvo pana§us £ did¨iul£ miest" ir
gal¢jo skristi taip auk§tai ir greitai, kad buvo beveik nematomas, tad apie
jo u¨puolim" negal¢jo b#ti n¢ kalbos. Juo gal¢jai skristi kur tik nori net
tamsi" nakt£. &sigij¡s stebukling" oro laiv", !ƒlva nuskriejo £ Dvƒrakos
miest", nes §io laivo jis tod¢l ir tro§ko, kad gal¢t¤ u¨pulti Yadav¤, kuriuos
visad laik¢ savo prie§ais, miest".

Taip !ƒlva u¨puol¢ Dvƒrak" i§ oro ir gausiomis kari¤ paj¢gomis apsupo
miest" ¨em¢je. !ƒlvos kariauna £siver¨¢ £ miest" ir ¢m¢ niokoti gra¨iausias
jo vietas. Jie tryp¢ puikius parkus, lau¨¢ miesto vartus, griov¢ r#mus ir
namus, tokius auk§tus, kad j¤ stogai r¢m¢si £ dang¤, vert¢ auk§tas gyny-
bines sienas ir nusiaub¢ vaizdingas poilsio vietas. Kol kareiviai siaut¢jo
¨em¢je, !ƒlva svaid¢ i§ oro laivo did¨iulius akmenis, med¨i¤ kamienus,
¨aibus, nuodingas gyvates bei daugyb¡ kit¤ mirtin¤ ginkl¤. Jam pavyko
sukelti Dvƒrakoje tok£ stipr¤ viesul", kad nuo pakilusi¤ £ or" dulki¤
miest" apgaub¢ tamsa. !ƒlvos valdomas laivas pridar¢ Dvƒrakai ne ma¨iau
b¢dos, negu kadaise visai ¨emei pikti Tripurƒsuros darbai. Dvƒrakƒ Purio
gyventojus sukaust¢ siaubas, ir jie nerado sau vietos.

Garsieji Dvƒrakos didvyriai, prie§akyje su Pradyumna ir kitais kar¨y-
giais, puol¢ !ƒlvos karius ir oro laiv". Kai Pradyumna pamat¢, koks pavo-
jus pakibo vir§ miesto, jis nedelsdamas n¢ akimirkos sub#r¢ savo karius
ir pats §oko £ kovos ve¨im", dr"sindamas pavaldinius ir ¨ad¢damas juos
apginti. Jo £sakymu, daugyb¢ narsi¤ kari¤, tarp j¤ Ä Sƒtyakis, Cƒrude‰†a
ir Sƒmba, jaunesnieji Pradyumnos broliai, taip pat Akr#ra, K‚tavarmƒ,
Bhƒnuvinda, Gada, !uka ir Sƒra†a, i§¢jo i§ miesto kautis su !ƒlva. Tai buvo
ne¨abotos j¢gos kar¨ygiai. Kiekvienas j¤ gal¢jo kautis i§kart su t#kstan-
%iais prie§inink¤. Jie buvo puikiai ginkluoti, o paskui juos trauk¢ §imtai
bei t#kstan%iai ve¨im¤, drambli¤, ¨irg¤ ir p¢stinink¤. Tarp prie§inink¤
u¨vir¢ ar§ios kautyn¢s Ä kaip kitados tarp pusdievi¤ ir demon¤. M#§is
buvo ¨iaurus, ir tiems, kurie steb¢jo j£, plaukai stojo piestu.

Kai Saubhos valdovas !ƒlva, pasinaudodamas mistine orlaivio j¢ga,
paskandino miest" tir§toje lyg naktis migloje, Pradyumna dav¢ jam
deram" atkirt£. Jis stojo kautis tarsi tekanti saul¢. Kaip tekanti saul¢
akimirksniu i§sklaido nakties tams", taip pasirod¨ius Pradyumnai baig¢si
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!ƒlvos galyb¢. Pradyumnos str¢l¢s tur¢jo auksines plunksnas ir a§tr¤ gele-
¨in£ antgal£. Dvide§imt penkias tokias str¢les Pradyumna paleido £ !ƒlvos
karved£ ir sunkiai su¨eid¢ j£. O §imtas str¢li¤ nuskriejo £ !ƒlv". Po vien"
teko prie§o kariams, o po de§imt str¢li¤ jis paleido £ kiekvien" ve¨¢j".
Arkliai ir drambliai, ne§antys karius, krito gav¡ po tris Pradyumnos str¢-
les. Kai m#§io dalyviai pamat¢ nepaprast" Pradyumnos ¨ygdarb£, didieji
abiej¤ pusi¤ kar¨ygiai ¢m¢ girti jo §aunum".

Ta%iau !ƒlvos oro laivas tebebuvo ne£menama m£sl¢. Tai buvo toks ste-
buklingas laivas, kad danguje tai pasirodydavo i§tisas pulkas laiv¤, tai
nebesimat¢ n¢ vieno. Orlaivis tai pasirodydavo, tai i§nykdavo, ir Yadu gimi-
n¢s kariai apstulb¡ galvojo, kurgi dingo tas keistasis laivas. Jie mat¢ j£ tai
¨em¢je, tai ore, tai nut#pus£ ant kalno vir§#n¢s, tai plaukiant£ vandeniu.
Stebuklingasis laivas sukosi ore n¢ akimirkai nesustodamas, tarsi viesulo
pagauta ¨arija. Bet, nepaisydami m£sling¤ orlaivio manevr¤, Yadu gimi-
n¢s karved¨iai bei kariai tuoj pat puldavo !ƒlv", kai tik jis pasirodydavo
su savo laivu bei kariais. Yadu gimin¢s kari¤ str¢l¢s §vyt¢jo tarsi saul¢ ir
buvo pavojingos kaip gyvat¢s geluonis. Nuo nesibaigian%io str¢li¤ lietaus,
kur£ siunt¢ Yadu gimin¢s didvyriai, !ƒlvos kariai greitai nuvargo, o patsai
!ƒlva neteko s"mon¢s.

!ƒlvos pus¢je kovojusiems kariams irgi nestigo galios, ir jie str¢l¢mis
spaud¢ Yadu gimin¢s kar¨ygius. Ta%iau Yadavos buvo tokie galingi ir
ry¨tingi, kad nesitrauk¢ i§ savo atramini¤ pozicij¤. Yadu gimin¢s didvy-
riai pasiry¨o arba laim¢ti, arba ¨#ti kovos lauke. Jie buvo tikri, kad ¨uv¡
m#§yje eis £ dangaus planetas, o j£ laim¢j¡ laimingi gyvens §iame pasauly-
je. !ƒlvos karvedys Dyumƒnas buvo labai tvirtas, ir nors j£ su¨eid¢ dvide-
§imt penkios Pradyumnos str¢l¢s, jis netik¢tai puol¢ Pradyumn" ir sunkiu
v¢zdu trenk¢ tok£ sm#g£, kad §is krito be s"mon¢s. Pasigirdo §auksmai:
ÀDabar jam galas! Dabar jam galas!' V¢zdo sm#gis buvo toks stiprus,
kad gal¢jo sutriu§kinti paprasto ¨mogaus kr#tin¡.

Pradyumnos kovos ve¨im" vald¢ Dƒrukos s#nus. Pagal Ved¤ karybos
taisykles, ve¨¢jas ir kar¨ygys, esantys kovos ve¨ime, per kautynes veikia
i§vien. Ve¨¢jo pareiga Ä pavojaus akimirk" pasir#pinti kar¨ygiu. Tod¢l
s"mon¢s netekus£ Pradyumn" Dƒrukos s#nus i§ve¨¢ i§ m#§io lauko. Po
poros valand¤ nuo§alioje vietoje Pradyumna atsigavo ir, pamat¡s, kad
yra nebe m#§io lauke, prad¢jo priekai§tauti ve¨¢jui: ÀK" tu padarei! Tai
baisu! Kod¢l i§ve¨ei mane i§ m#§io lauko? Brangus ve¨¢jau, man dar
niekada neteko gird¢ti, kad m#s¤ §eimoje k" nors b#t¤ i§ve¨¡ i§ m#§io
lauko. N¢ vienas kovos metu nesitrauk¢ i§ m#§io lauko. Savo poelgiu tu
u¨traukei man did¨iausi" g¢d". Visi kalb¢s, kad a§ pab¢gau i§ m#§io lauko
kovai dar nepasibaigus. Tu bailus ir i§ti¨¡s ¨mogus, ir man n¢ra dau-
giau k" pridurti! Sakyk, kaip dabar pasirodysiu d¢dei Balarƒmai ir t¢vui
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K‚‰†ai, k" Jiems pasakysiu? Visi kalb¢s, kad pab¢gau i§ m#§io lauko, ir k"
jiems atsakysiu, paklaustas, kaip viskas atsitiko? Mano brolien¢s §aipysis
ir kand¨iai §nek¢s: ÀBrangusis didvyri, kaip tu tapai §itokiu bailiu? Kaip
pavirtai eunuchu? Kaip gal¢jai §itaip save pa¨eminti prie§inink¤ akyse?'
O brangusis ve¨¢jau, tu padarei didel¡ klaid", i§ve¨damas mane i§ m#§io
lauko.'

Pradyumnos ve¨¢jas atsak¢: ÀBrangus didvyri, linkiu tau dar ilgai gyven-
ti ir manau nieko blogo nepadar¡s, nes ve¨¢jo pareiga Ä pad¢ti savam kar-
¨ygiui, kai jis patenka £ pavoj¤. Brangus didvyri, tu puikiai koveisi, ta%iau
gresiant rimtam pavojui ve¨¢jas ir karys privalo vienas kit" ginti. A§ gerai
¨inau kovos taisykles ir atlikau savo pareig". Prie§as netik¢tai trenk¢ tau
stipr¤ sm#g£ v¢zdu, ir tu kritai be s"mon¢s. Tau gr¢s¢ rimtas pavojus, nes
buvai apsuptas prie§¤, tod¢l §itaip pasielg¡s a§ atlikau savo pareig".'

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti septyniasde§imt penkt!j£
ÀK‚‰†os" skyri¤, pavadint! À#ƒlva kaunasi su Yadu gimine".
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SEPTYNIASDE·IMT ·E·TAS SKYRIUS

!ƒlvos i§vadavimas

Pasikalb¢j¡s su savo ve¨¢ju, Dƒrukos s!numi, Pradyumna su¨inojo, kaip
viskas atsitiko i§ tikr¤j¤. Jis i§siskalavo burn" ir nusipraus¢ rankas, apsi-
ginklavo lanku bei str¢l¢mis ir papra§¢ ve¨¢jo ve¨ti ten, kur kov¢si #ƒlvos
karvedys. Tuo tarpu Dyumƒnas, #ƒlvos karvedys, Pradyumnai trumpam
palikus m!§io lauk", buvo prad¢j¡s spausti Yadu gimin¢s karius. Pasiro-
d¡s kovos lauke, Pradyumna tuoj pat a§tuoniomis str¢l¢mis u¨kirto jam
keli": keturiomis str¢l¢mis Pradyumna paklojo Dyumƒno arklius, viena
str¢le perv¢r¢ ve¨¢j", kita perkirto pusiau Dyumƒno lank", dar viena Ä
numu§¢ v¢liav", o paskutini"ja str¢le nukirto Dyumƒno galv".

Nuo jo neatsiliko ir didvyriai Gada, Sƒtyakis, Sƒmba bei kiti. M!§io
lauke jie £nirtingai kapojo #ƒlvos karius. Mirties nei§veng¢ ir tie, kurie
buvo #ƒlvos oro laive Ä negyvi jie krito £ vandenyn". Prie§ininkai suduo-
davo vienas kitam vis stipresnius sm!gius. Kova buvo ¨iauri ir negailestin-
ga. Ji truko dvide§imt septynias dienas be sustojimo. Kol Dvƒrakoje vir¢
m!§is, K‚‰†a vie§¢jo Indraprasthoje pas Pƒ†ˆavas ir karali¤ Yudhi‰‡hir".
M!§is su #ƒlva prasid¢jo po karaliaus Yudhi‰‡hiros surengtos Rƒjas!yos
yaj!os ir #i$upƒlos mirties. Kai Vie§pats K‚‰†a su¨inojo apie Dvƒrakai gre-
siant£ pavoj¤, Jis papra§¢ vyresni¤j¤ Pƒ†ˆav¤ §eimynos nari¤, pirmiausia
Savo tetos KuntŒdevŒ, leidimo ir nedelsdamas i§vyko £ Dvƒrak".
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Vie§pa%iui K‚‰†ai kilo £tarimas, kad tuo metu, kai susidoroj¡ su #i$u-
pƒla Jis ir Balarƒma vyko £ Hastinƒpur", #i$upƒlos ¨mon¢s bus u¨puol¡
Dvƒrak". Pasiek¡s Dvƒrak", Vie§pats K‚‰†a pamat¢, kad miestui gresia
didelis pavojus. BalarƒmajŒ Jo nurodymu u¨¢m¢ atramines pozicijas mies-
tui ginti, o Pats K‚‰†a papra§¢ Savo ve¨¢j" Dƒruk" ruo§tis puolimui. Jis
tar¢: ÀDƒruka, nedelsdamas ve¨k Mane prie #ƒlvos. Tu turb!t gird¢jai,
kad #ƒlva labai galingas ir paslaptingas ¨mogus. Ta%iau tau n¢ra ko bijoti.&
I§gird¡s Vie§paties K‚‰†os £sakym" ir palauk¡s, kol Jis £s¢s £ kovos ve¨im",
Dƒruka visu grei%iu nuskriejo prie #ƒlvos.

Vir§ Vie§paties K‚‰†os ve¨imo plaikst¢si v¢liava su Garuˆos atvaizdu,
ir, pamat¡ §i" v¢liav", Yadu gimin¢s kariai i§syk suprato, kad m!§io lauke
pasirod¢ Vie§pats K‚‰†a. Tuo metu beveik visi #ƒlvos kariai jau buvo
krit¡, ta%iau #ƒlva, i§vyd¡s m!§io lauke K‚‰†", svied¢ bais¤, nereg¢tos
galios ginkl", kuris kaukdamas nul¢k¢ dangumi tarsi mil¨ini§kas meteo-
ritas. Nuo jo sklindanti akinama §viesa nutviesk¢ vis" dang¤. Ta%iau k"
tik atskub¢j¡s £ m!§io lauk" Vie§pats K‚‰†a paleido str¢l¡ ir sutriu§kino
bais¤j£ ginkl" £ §ipulius.

Vie§pats K‚‰†a perv¢r¢ #ƒlv" §e§iolika str¢li¤, o £ jo laiv" pasiunt¢
irgi li!t£ str¢li¤. J¤ buvo tiek daug, kaip saul¢s §viesos dalely%i¤ giedr"
dien". #ƒlva stipriai smog¢ K‚‰†ai £ kair£j£ §on". Vie§pats kair¢je ranko-
je laik¢ Savo #ƒr…gos lank", ir #ƒlvos sm!gis i§mu§¢ #ƒr…g" Vie§pa%iui
i§ rankos. Tai buvo sta%iai ne£tik¢tina. Did¨ios asmenyb¢s ir pusdieviai,
steb¢j¡ #ƒlvos ir K‚‰†os dvikov", labai sunerimo ir su§uko: ÀVaje, vaje!&

Manydamas, kad laim¢jo, #ƒlva ¢m¢ gr!moti: ÀTu esi niek§as, K‚‰†a!
M!s¤ akivaizdoje Tu j¢ga pagrobei Rukmi†Œ, apgavai mano draug" #i$u-
pƒl" ir Pats j" vedei. Did¨iajame susirinkime, per karaliaus Yudhi‰‡hiros
surengt" Rƒjas!yos yaj!", Tu nu¨udei mano draug" #i$upƒl", pasinaudo-
j¡s jo neatidumu. Visi mano, kad Tu Ä didis karys ir Tav¡s ne£manoma
nugal¢ti. Tad £rodyk Savo j¢g" dabar. Man atrodo, kad jei dar truput£
pastov¢si prie§ mane, savo a§triomis str¢l¢mis a§ nusi¤siu Tave ten, i§ kur
niekada nebegr£§i!&

' tai Vie§pats K‚‰†a atsak¢: À#ƒlva, tu kvailys ir kalbi niekus, n¢ nenu-
tuokdamas, kad mirtis jau kybo tau vir§ galvos. Tikri didvyriai daug ne§-
neka. Savo §aunum" jie £rodo riteri§kais darbais.& Po §i¤ ¨od¨i¤ Vie§pats
K‚‰†a £t!¨¡s trenk¢ v¢zdu #ƒlvai £ raktikaul£. Nuo stipraus sm!gio #ƒlvos
viduriai papl!do krauju, ir jis ¢m¢ tirt¢ti, tarsi jam b!t¤ ne¨moni§kai §alta.
Bet, nesp¢jus K‚‰†ai kirsti antr"syk, #ƒlva pasinaudojo mistine galia ir
tapo nematomas.

Po keli¤ akimirk¤ prie§ais Vie§pat£ K‚‰†" pasirod¢ paslaptingas nepa-
¨£stamasis. Raudodamas jis puol¢ prie Vie§paties lotoso p¢d¤: ÀTu Ä myli-
miausias Vasudevos s!nus, tod¢l motina DevakŒ pasiunt¢ mane perduoti
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Tau li!dn" ¨ini": Tavo t¢v" su%iupo #ƒlva ir j¢ga ka¨kur nusived¢, kaip
kad m¢sininkas be gailes%io i§siveda gyvul£.& I§gird¡s i§ nepa¨£stamojo
l!p¤ §i" li!dn" ¨ini", Vie§pats K‚‰†a i§ prad¨i¤ labai susikrimto Ä visai
kaip paprastas ¨mogus. Sielvarto pa¨enklintu veidu Jis gailiai pravirko:
ÀKaip gal¢jo §itaip atsitikti? Juk ten Mano brolis Vie§pats Balarƒma, o
BalarƒmajŒ niekas negali £veikti. Jis saugo Dvƒrak" ir niekada nepraran-
da budrumo. Kaip gal¢jo #ƒlva prasiskverbti £ miest" ir pagrobti Mano
t¢v"? Kad ir kokia b!t¤ #ƒlvos galia, jis vis d¢lto ne visagalis. Kaipgi jis
gal¢jo £veikti BalarƒmajŒ ir paimti Mano t¢v" £ nelaisv¡, kaip teigia tasai
¨mogus? Deja, kad ir k" sakysi, lemtis visagal¢.&

Kol #rŒ K‚‰†a §itaip m"st¢, pasirod¢ #ƒlva, vesdamasis belaisv£, kuris
kaip du vandens la§ai buvo pana§us £ K‚‰†os t¢v" Vasudev". #ƒlva visa tai
suk!r¢ savo mistine galia.

#ƒlva kreip¢si £ K‚‰†": ÀK‚‰†a, niek§e! Pa¨velk, §tai Tavo t¢vas, Tavo
gimdytojas, kurio malone Tu gyveni §iame pasaulyje. Dabar Tu pamatysi,
kaip a§ j£ u¨mu§iu. Jei Tu toks stiprus, pabandyk j£ i§gelb¢ti.& ·itaip tar¡s
Vie§pa%iui K‚‰†ai, burtininkas #ƒlva akimoju nukirto netikrojo Vasude-
vos galv" ir nusine§¢ negyv¢l£ £ savo orlaiv£. Vie§pats K‚‰†a yra Pats Sau
pakankamas Auk§%iausiasis Dievo Asmuo, bet kadangi Jis d¢josi paprastu
¨mogumi, Jis labai nusimin¢, lyg tikrai b!t¤ netek¡s t¢vo. Bet tai tetruko
akimirk". Vie§pats i§syk suprato, kad Jo t¢vo su¢mimas ir nu¨udymas Ä
mistiniai burtai, kuri¤ #ƒlva i§moko i§ demono Mayos. Jis nusiramino ir
geriau pa¨i!r¢j¡s pamat¢, kad neb¢ra nei pasiuntinio, nei Jo t¢vo galvos,
o #ƒlva nuskriejo dangumi savo oro laivu. Tada K‚‰†a nutar¢, kad at¢jo
laikas u¨mu§ti #ƒlv".

Didieji autoritetai bei §ventieji kartais nesutaria d¢l tokio K‚‰†os
elgesio. Kaip K‚‰†a, Auk§%iausiasis Dievo Asmuo, vis¤ gali¤ ir ¨ini¤ §alti-
nis, gal¢jo §itaip suklysti? Sielvartas, li!desys ir suklydimai b!dingi s"lygo-
toms sieloms, ta%iau kaip jie gal¢jo paveikti Auk§%iausi"j£ Asmen£, turint£
visas ¨inias, gali" ir didyb¡? Ir i§ ties¤ Vie§paties K‚‰†os negal¢jo apgau-
ti mistiniai #ƒlvos burtai. Taip Vie§pats pramogavo, d¢damasis ¨mogu-
mi. Didieji i§min%iai bei §ventieji, su atsidavimu tarnaujantys Vie§paties
K‚‰†os lotoso p¢doms ir savo tarnyste pasiek¡ did¨iausi" sav¡s pa¨ini-
mo tobulum", pakyla auk§%iau klydim¤, kuriuos gimdo k!ni§koji b!ties
samprata. Vie§pats K‚‰†a yra galutinis toki¤ §vent¤ ¨moni¤ gyvenimo
tikslas. Tad kaipgi mistiniai #ƒlvos burtai gal¢jo apgauti K‚‰†"? Daly-
kas tas, kad Vie§paties K‚‰†os suklydimas t¢ra dar viena Jo auk§%iausios
individualyb¢s didingumo aprai§ka.

Nutar¡s, kad mistiniai jo burtai apgavo K‚‰†", #ƒlva £sidr"sino ir dar
ar§iau puol¢ Vie§pat£, apipildamas J£ str¢li¤ kru§a. Ta%iau #ƒlvos £kar§t£
buvo galima palyginti su atkakliu mus¢s ver¨imusi £ ugn£. Vie§pats K‚‰†a,
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su begaline j¢ga §audydamas i§ lanko, su¨eid¢ #ƒlv", sutrupino £ §ipulius
jo §arvus, lank" ir brangakmeniais papuo§t" §alm". Nuo galingojo K‚‰†os
v¢zdo sm!gio stebuklingasis #ƒlvos laivas subyr¢jo £ §ipulius ir nukrito £
j!r". Bet #ƒlva buvo apdairus. Jis sp¢jo i§§okti i§ krintan%io laivo ir v¢l
puol¢ Vie§pat£ K‚‰†". Kai #ƒlva priart¢jo prie K‚‰†os, u¨simoj¡s trenkti
Jam v¢zdu, Vie§pats K‚‰†a nukirto jam rank", kuri kartu su v¢zdu krito
ant ¨em¢s. Nutar¡s, kad laikas j£ u¨mu§ti, Vie§pats pa¢m¢ stebukling"j£
Savo disk", kuris §vyt¢jo it saul¢ per materialios k!rinijos naikinim". Su
disku rankoje, ketinantis u¨mu§ti #ƒlv", Vie§pats #rŒ K‚‰†a buvo pana§us
£ patekan%i" vir§ kaln¤ saul¡. Vie§pats K‚‰†a nukirto #ƒlvai galv", ir ji su
auskarais ir §almu nusirito ¨em¢n. #ƒlva ¨uvo lygiai kaip V‚trƒsura, krit¡s
nuo dangaus valdovo Indros rankos.

Kai #ƒlva krito negyvas, visi jo kariai bei §alininkai ¢m¢ garsiai §aukti:
ÀVaje, vaje!& Kol #ƒlvos ¨mon¢s raudojo, pusdieviai i§ dangaus planet¤
b¢r¢ ant K‚‰†os g¢les ir mu§dami b!gnus bei p!sdami ragus skelb¢ perga-
l¡. Tuo metu, ketindami susiremti su K‚‰†a ir atker§yti u¨ #i$upƒlos mirt£,
atskub¢jo kiti #i$upƒlos draugai. Vienas j¤ buvo Dantavakra. Degdamas
baisiu pyk%iu, Dantavakra stojo Vie§paties K‚‰†os akivaizdon.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti septyniasde§imt §e§t"j£
ÀK‚‰†os# skyri¤, pavadint" À$ƒlvos i§vadavimas#.
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SEPTYNIASDE·IMT SEPTINTAS SKYRIUS

Dantavakros, Vid!rathos ir
Romahar‰a†os mirtis

¸uvus !i"upƒlai, !ƒlvai bei Pau†ˆrai, pakvai§¢lis Dantavakra, demoni§ka-
sis karalius, nutar¢ u¨mu§ti K‚‰†# ir taip atker§yti u¨ savo draugo !ƒlvos
mirt£. Jis taip nekantravo atker§yti, kad puol¢ £ m$§io lauk# dorai neapsi-
ginklav¡s, netgi be kovos ve¨imo. Vienintelis jo ginklas buvo kar§tas £nir§is.
Rankoje jis ne§¢si tik v¢zd#, ta%iau buvo toks galingas, kad nuo jo ¨ingsni¤
dreb¢jo ¨em¢. Kai Vie§pats K‚‰†a pamat¢ karingai art¢jant Dantavakr#,
Jis tu%tuojau nu§oko nuo Savo kovos ve¨imo, nes pagal kovos taisykles
grumtis gali tik lygiaver%iai prie§ininkai. Dantavakra buvo vienas ir gink-
luotas tik v¢zdu, tod¢l Vie§pats K‚‰†a irgi pa¢m¢ £ rankas Savo v¢zd#. Kai
K‚‰†a pasirod¢ prie§ais, dr#siai ¨eng¡s Dantavakra i§kart sustojo tarytum
auk§tos, §¢lstan%io vandenyno bangos, atsitrenkusios £ krant#.

Tvirtai £sir¢m¡s kojomis £ ¨em¡, su v¢zdu rankoje Dantavakra, Kar$‰os
karalius, tar¢ Vie§pa%iui K‚‰†ai: ÀKoks malonumas, kokia laim¢, K‚‰†a,
susidurti su Tavimi akis £ ak£. Brangusis K‚‰†a, juk Tu esi mano pusbrolis
i§ motinos pus¢s ir man neder¢t¤ §itaip imti ir u¨mu§ti Tave, deja, Tu
padarei did¨iul¡ klaid#, nu¨udydamas mano draug# !ƒlv#. Ma¨a to, Tau
neu¨tenka vien mano draugo mirties. ¸inau, kad esi suman¡s nu¨udyti
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ir mane. D¢l to, k# Tu pasiry¨¡s padaryti, a§ b$siu priverstas savo v¢zdu
sutrinti Tave £ miltus. K‚‰†a, Tu kvailys, nors ir esi mano giminaitis. Tu Ä
did¨iausias m$s¤ prie§as, tod¢l privalau §iandien Tave nu¨udyti. Tu kaip
skaudulys, kur£ reikia pa§alinti a§triu peiliu. Draugai man dav¢ visk#,
tod¢l jau%iuosi skolingas savo brangiam draugui !ƒlvai ir t# skol# tegaliu
sugr#¨inti u¨mu§¡s Tave.&

Kaip drambli¤ varovas bando suvaldyti drambl£, baksnodamas j£ tri§a-
kiu, taip Dantavakra steng¢si paveikti K‚‰†# §iurk§%iais ¨od¨iais. Baig¡s
pl$sti K‚‰†#, jis smog¢ Jam v¢zdu per galv# ir suriaumojo tarsi li$tas.
Ta%iau nuo smarkaus Dantavakros sm$gio K‚‰†a net nesujud¢jo. Jis
n¢ nepajuto skausmo. Sugrieb¡s Savo KaumodakŒ v¢zd#, mikliu judesiu
K‚‰†a tvojo Dantavakrai £ kr$tin¡ su tokia j¢ga, kad tam §irdis ply§o
pusiau. I§ Dantavakros gerkl¢s pl$stel¢jo kraujas, jo plaukai susitar§¢, ir
jis, i§si¨erg¡s, i§sk¢stomis rankomis nudribo ant ¨em¢s. Nepra¢jo n¢ kelios
minut¢s, o i§ Dantavakros teliko §lapia vieta. Jam mirus atsitiko lygiai
tas pats, kaip ir ¨uvus !i"upƒlai, Ä vis¤ %ia buvusi¤j¤ akivaizdoje ma¨yt¢
§vytinti dvasin¢ dalel¢ i§n¢r¢ i§ demono k$no ir stebuklingai £siliejo £
Vie§paties K‚‰†os k$n#.

Dantavakra tur¢jo brol£, vardu Vid$ratha, kuriam Dantavakros mirtis
buvo skausmingas sm$gis. I§ to skausmo ir pyk%io sunkiai alsuodamas,
Vid$ratha i§dygo prie§ais Vie§pat£ K‚‰†#, apsiginklav¡s kardu ir skydu,
kad atker§yt¤ u¨ savo brol£. Jis nor¢jo K‚‰†# u¨mu§ti vietoje. Kai Vie§-
pats K‚‰†a pamat¢, kad Vid$ratha taikosi kirsti Jam kalaviju, Jis paleido £
darb# Sudar"anos cakr!, a§tr¤ tarsi skustuvas disk#, ir tuojau pat nukirto
§almu bei auskarais papuo§t# Vid$rathos galv#.

U¨mu§¡s !ƒlv# ir sutriu§kin¡s jo stebukling#j£ orlaiv£, po to nu¨ud¡s
Dantavakr# ir Vid$rath#, Vie§pats K‚‰†a pagaliau £¨eng¢ £ Savo miest#
Dvƒrak#. K‚‰†a vienas tegal¢jo u¨mu§ti §iuos garsiuosius didvyrius, tod¢l
J£ §lovino visi pusdieviai ir ¨mon¢s. Didieji i§min%iai bei asketai, siddh¤
ir gandharv¤ planet¤ gyventojai, b$tyb¢s, ¨inomos vidyƒdhar¤, vƒsuki¤
ir mahƒnƒg¤ vardu, nuostab$s angelai, Pit‚lokos gyventojai, yak‰os,
kinnaros ir cƒra†os Ä visi ¢m¢ barstyti J£ g¢l¢mis ir did¨iulio d¨iaugsmo
pagauti giesm¢mis §lovino Jo pergal¡. ·venti§kai i§puo§tame mieste Dvƒ-
rakos gyventojai sureng¢ did¨iules i§kilmes, ir kai Vie§pats K‚‰†a trauk¢
per miest#, visi V‚‰†i gimin¢s nariai bei Yadu gimin¢s didvyriai su did¨ia
pagarba sek¢ Jam i§ paskos. Tai tik keletas Vie§paties K‚‰†os, vis¤ mis-
tini¤ j¢g¤ valdovo bei vis¤ kosmini¤ pasauli¤ Vie§paties, transcendenti-
ni¤ ¨aidim¤. Menkos, gyvuli§kos m#stysenos ¨mon¢s kartais mano, kad
K‚‰†a pralaimi, ta%iau i§ ties¤ Jis Ä Auk§%iausiasis Dievo Asmuo ir niekas
negali Jo nugal¢ti. Visada nugali tik Jis. Jis vienintelis yra Dievas, visi
kiti Ä klusn$s Jo valios vykdytojai.
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Vien# gra¨i# dien# Vie§pats Balarƒma su¨inojo, kad dvi besivar¨an%ios
Kuru gimin¢s at§akos, kurioms vadovavo Duryodhana ir Pƒ†ˆavos, rengia-
si kovai. Jam nepatiko, kad Jis tegal¢s b$ti tarpininku, kurio u¨davinys Ä
nutraukti kov#. Mintis, kad Jam neteks kautis kieno nors pus¢je, Bala-
rƒmai buvo nepakeliama, tod¢l Jis i§vyko i§ Dvƒrakos, prisideng¡s kelio-
n¢s po §ventas vietas dingstimi. Pirma §ventoji vieta, kuri# Jis aplank¢,
buvo Prabhƒsak‰etra. ¶ia Jis i§simaud¢, pagerb¢ vietos brƒhma†us, atliko
yaj"as pusdieviams bei pitoms ir padalino aukas didiesiems i§min%iams bei
paprastiems ¨mon¢ms, kaip tai nurodo Ved¤ ritualai. ·itaip Vedos pata-
ria elgtis §ventose vietose. Po to Jis nutar¢ keli¤ garbi¤ brƒhma†¤ lydi-
mas aplankyti §ventas vietas ant SarasvatŒ up¢s kranto. Vien# po kitos Jis
aplank¢ P‚th$dak#, Bindusar#, Tritak$p#, Sudar"anatŒrth#, Vi"ƒlatŒrth#,
BrahmatŒrth# ir CakratŒrth#. Be to, Jis ap¢jo visas §ventas vietas, esan-
%ias prie rytin¢s SarasvatŒ up¢s at§akos, pabuvojo visose svarbiausiose i§
j¤ ant Yamunos ir Gangos krant¤. ·itaip Jis pama¨u pri¢jo §vent# viet#,
kuri gars¢jo Naimi‰ƒra†yos vardu.

·i §ventoji vieta teb¢ra Indijoje iki §iol. Senov¢je Naimi‰ƒra†ya gars¢jo
tuo, kad joje rinkdavosi didieji i§min%iai ir §ventieji. ·i¤ susirinkim¤ tikslas
buvo geriau suprasti dvasin£ gyvenim# ir siekti sav¡s pa¨inimo. Vie§pats
Balarƒma at¢jo %ia kaip tik tuo metu, kai gausus b$rys %ia susirinkusi¤
transcendentalist¤ vykd¢ did¨iul£ aukojim#. Tokie susirinkimai t¡sdavo-
si t$kstan%ius met¤. Vie§pa%iui Balarƒmai pasirod¨ius, visi susirinkimo
dalyviai Ä didieji i§min%iai, asketai, brƒhma†ai bei ra§t¤ ¨inovai, i§kart
pakilo i§ savo viet¤ ir labai pagarbiai J£ pasveikino. Kai kurie i§ susirin-
kusi¤j¤ Jam nusilenk¢, o didieji garbingo am¨iaus i§min%iai ir brƒhma†ai
palaimino J£ atsistodami. Atidavus duokl¡ etiketui, Vie§pa%iui Balarƒmai
buvo pasi$lyta pakyla atsis¢sti, ir kiekvienas dalyvis pagarbino J£. Bala-
rƒmos akivaizdoje visi susirinkusieji pakilo i§ savo viet¤, nes ¨inojo, kad
Jis yra Auk§%iausiasis Dievo Asmuo. B$ti i§silavinusiam ar mokytam rei§-
kia pa¨inti Auk§%iausi#j£ Dievo Asmen£, tod¢l nors Vie§pats Balarƒma
apsirei§k¢ ¨em¢je kaip k‰atriyas, visi i§min%iai ir brƒhma†ai atsistojo, nes
¨inojo, kas i§ tikr¤j¤ buvo Vie§pats Balarƒma.

Kai deramai pagerbtas Vie§pats Balarƒma atsis¢do, Jis pamat¢ Vyƒ-
sadevos (ra§tin¢s Dievo inkarnacijos) mokin£ Romahar‰a†#, kuris, deja,
tebes¢d¢jo vyƒsƒsanoje. Jis nepakilo i§ vietos ir nepagerb¢ Vie§paties
Balarƒmos. Romahar‰a†a s¢d¢jo vyƒsƒsanoje ir tod¢l, kvailai manydamas
es#s prana§esnis u¨ Vie§pat£, nepakilo i§ savo vietos ir nenusilenk¢ Jam.
¶ia Vie§pats Balarƒma prisimin¢ Romahar‰a†os kilm¡: jis buvo gim¡s
mi§rioje s#tos §eimoje. Jo motina priklaus¢ brƒhma†ams, o t¢vas buvo
k‰atriyas. Tad nors Romahar‰a†a ir laik¢ Balarƒm# k‰atriyu, ta%iau neat-
sistoti nuo pakylos jam neder¢jo. Romahar‰a†os kilm¢ neleido jam netgi
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s¢stis ant pakylos, nes tarp susirinkusi¤j¤ buvo nema¨a mokyt¤ brƒhma†¤
bei i§min%i¤. Vie§pa%iui Balarƒmai taip pat krito £ akis tai, kad Roma-
har‰a†a ne tik nenulipo nuo pakylos, bet ir neatsistojo i§reik§ti pagarbos,
kai Jis pasirod¢ susirinkime. Romahar‰a†os £¨$lumas nepatiko Vie§pa%iui
Balarƒmai ir J£ labai supykd¢.

Tam, kuris s¢di vyƒsƒsanoje, paprastai nereikia atsistoti, sutinkant
naujai at¢jusiusius £ susirinkim#, ta%iau tai buvo visai kitas atvejis, nes
Vie§pats Baladeva n¢ra paprastas ¨mogus. Tod¢l, nors brƒhma†ai vien-
balsiai suteik¢ garb¡ Romahar‰a†ai S$tai s¢d¢ti vyƒsƒsanoje, jis tur¢jo
pasekti kit¤ mokyt¤ i§min%i¤ bei brƒhma†¤ pavyzd¨iu ir prival¢jo ¨inoti,
kad Vie§pats Balarƒma yra Auk§%iausiasis Dievo Asmuo. Vie§pa%iui kiek-
vienu atveju privalu reik§ti pagarb#, nors tai ne visada b$tina, kai bend-
raujama su paprastu ¨mogumi. K‚‰†a ir Balarƒma apsirei§k¢ ¨em¢je,
siekdami vis¤ pirma atkurti religijos principus. ÀBhagavad-gŒtoje& pasaky-
ta, kad svarbiausias religijos principas Ä atsiduoti Auk§%iausiajam Dievo
Asmeniui. À!rŒmad-Bhƒgavatam& taip pat rasime teigin£, kad did¨iausias
religijos tobulumas Ä atsidavimo tarnyst¢ Vie§pa%iui.

Kai Vie§pats Balarƒma £sitikino, kad Romahar‰a†a S$ta net i§studijav¡s
visas Vedas nesupranta, koks svarbiausias religijos principas, Jis ¨inoma,
negal¢jo taikytis su tuo, kad Romahar‰a†a u¨ima ne savo viet#. Roma-
har‰a†ai S$tai buvo duota proga tapti tobulu brƒhma†u, ta%iau netik¡s jo
elgesys su Auk§%iausiuoju Dievo Asmeniu tuojau i§dav¢ ¨em# jo kilm¡.
Romahar‰a†a S$ta buvo £§ventintas £ brƒhma†as, nors ir nebuvo kil¡s i§
brƒhma†o §eimos. Jis gim¢ pratilomos §eimoje. Pasak Ved¤, egzistuoja
dviej¤ r$§i¤ mi§riosios santuokos, kuri¤ palikuonys vadinasi pratiloma ir
anuloma. Kai vyras pradeda vaik# su ¨emesn¢s kastos moterimi, j¤ pali-
kuonis vadinasi anuloma, o kai su auk§tesn¢s kastos moterimi Ä pratiloma.
Romahar‰a†a S$ta buvo i§ pratilomos §eimos, nes jo t¢vas buvo k‰atriyas,
o motina priklaus¢ brƒhma†¤ kastai. Kadangi Romahar‰a†a netobulai
suvok¢ transcendencij#, Vie§pats Balarƒma prisimin¢, kad pagal kilm¡
jis Ä pratiloma. Kiekvienas ¨mogus gali tapti brƒhma†u, ta%iau jeigu jis
nepatyr¢ tiesos ir nemoka juo b$ti, jo pak¢limas £ brƒhma†us negalioja.

Pamat¡s, kad Romahar‰a†ai S$tai stinga tiesos patyrimo, Vie§pats
Balarƒma nutar¢ nubausti j£ u¨ i§didum# ir pasak¢: À·is ¨mogus nusipel-
n¢ mirties, nes nors jis turi vien# ger# ypatyb¡ Ä yra Vie§paties Vyƒsade-
vos mokinys ir §ios kilnios asmenyb¢s padedamas i§studijavo visus Ved¤
ra§tus, Auk§%iausiojo Dievo Asmens akivaizdoje jis buvo nenuolankus.&
ÀBhagavad-gŒtoje& pasakyta, kad labai mokytas ¨mogus, tikras brƒhma†as,
b$tinai yra nuolankaus b$do. O §tai Romahar‰a†a S$ta, kad ir buvo labai
mokytas ir tur¢jo prog# tapti brƒhma†u, nuolankus netapo. ·is pavyzdys
mums rodo, kad, ¢m¡s did¨iuotis materialiais savo pasiekimais, ¨mogus
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nei§moksta brƒhma†o verto nuolankumo. Tokio ¨mogaus mokytumas Ä
tarsi brangakmenis, puo§iantis gyvat¢s galv#. Net ir su brangakmeniu ant
galvos gyvat¢ yra gyvat¢ ir kelia ne ma¨esn£ pavoj¤, kaip kiekviena kita.
Jeigu ¨mogus nei§siugdo nuolankumo, visos jo Ved¤ bei Purƒ†¤ studijos
bei geras $ƒstr¤ i§manymas t¢ra maskaradas Ä tarsi aktoriaus, §okan%io
teatro scenoje, apranga. Vie§pats Balarƒma svarst¢: ÀA§ apsirei§kiau, kad
nubaus%iau apsimet¢lius, kuri¤ §irdys ne§varios ir kurie tik dedasi labai
mokytais bei religingais. Tokius ¨mones A§ turiu u¨mu§ti, kad sulaiky%iau
juos nuo tolesni¤ nuod¢ming¤ darb¤.&

Vie§pats Balarƒma nedalyvavo Kuruk‰etros m$§yje, ta%iau Savo pad¢-
ties £pareigotas ¨inojo, kad religijos princip¤ atk$rimas Ä svarbiausioji
Jo pareiga. Atsi¨velgdamas £ tai, Jis u¨mu§¢ Romahar‰a†# S$t#, baks-
tel¢j¡s j£ ku$os ¨ol¢s stiebeliu. Jeigu kam kyla klausimas, kaip Vie§-
pats Balarƒma gal¢jo u¨mu§ti Romahar‰a†# S$t# ku$os ¨ol¢s stiebeliu,
À!rŒmad-Bhƒgavatam& £ tai atsako ¨od¨iu prabhu Ä Àvaldovas.& Vie§paties
pad¢tis visada yra transcendentin¢. B$damas visagalis, Jis gali elgtis kaip
tik panori, nekreipdamas d¢mesio £ materialius d¢snius bei galiojan%ias
normas. Taigi ir Romahar‰a†# S$t# Jis u¨mu§¢ ku$os stiebeliu.

Romahar‰a†os S$tos mirtis labai nuli$dino susirinkusius, ir i§ vis¤ pusi¤
pasigirdo dejon¢s bei verksmai. Nors visi brƒhma†ai bei i§min%iai ¨inojo,
kad Vie§pats Balarƒma Ä Auk§%iausiasis Dievo Asmuo, ta%iau, Vie§pa%iui
taip pasielgus, jie ¢m¢ priekai§tauti: ÀBrangus Vie§patie, mes manome,
kad Tavo poelgis neatitinka religini¤ princip¤. Brangus Vie§patie Yadu-
nandana, tegul Tau bus ¨inoma, kad mes, brƒhma†ai, papra§¢me Roma-
har‰a†os S$tos s¢sti ant pakylos, kol vyks §is didysis aukojimas. Jis s¢do
£ vyƒsƒsan! po to, kai mes j£ i§rinkome, o kai ¨mogus s¢di vyƒsƒsanoje, jis
neprivalo atsistoti kam nors atvykus. Be to, mes Romahar‰a†ai S$tai dova-
nojome palaiminim# ramiai ir ilgai gyventi. Taigi Tavo ·viesyb¢ u¨mu-
§ei Romahar‰a†# ne¨inodamas §i¤ fakt¤, ir Tavo poelg£ mes laikome
lygiaver%iu brƒhma†o nu¨udymui. Brangus Vie§patie, vis¤ puolusi¤ siel¤
i§vaduotojau, mes neabejojame, kad Tu gerai i§manai Ved¤ principus.
Tu Ä vis¤ mistini¤ j¢g¤ meistras, tod¢l Ved¤ nurodymai da¨niausiai Tau
neturi galios. Ta%iau mes pra§ome parodyti Savo neprie¨astin¡ malon¡
kitiems ir i§pirkti Savo kalt¡ d¢l Romahar‰a†os S$tos mirties. Mes nenu-
rodome, kaip Tu tur¢tum atgailauti. Mes tik si$lome Tau pasirinkti kur£
nors atgailos b$d#, kad tai b$t¤ pavyzdys kitiems. Paprasti ¨mon¢s seka
did¨i¤j¤ ¨moni¤ pavyzd¨iu.&

Vie§pats atsak¢: ÀTaip, A§ turiu i§pirkti kalt¡ d¢l Savo poelgio, kuris
Man galb$t ir dera, bet kitiems Ä ne. Tod¢l A§ manau, kad Mano pareiga Ä
atlikti atgail#, nurodyt# autoritetinguose §ventra§%iuose. Antra vertus, A§
galiu atgaivinti Romahar‰a†# S$t# ir dovanoti jam ilg# gyvenim#, daug
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j¢g¤ ir vis# jutim¤ gali#. Ma¨a to, jeigu panor¢site, su d¨iaugsmu jam
dovanosiu visk#, ko tik pra§ysite. Labai d¨iaugsiuosi, gal¢damas suteikti
§iuos palaiminimus ir tokiu b$du patenkinti j$s¤ norus.&

·ie Vie§paties Balarƒmos ¨od¨iai ai§kiai patvirtina, kad Auk§%iausiasis
Dievo Asmuo turi visi§k# veikimo laisv¡. Nors atrodyt¤, Jam neder¢-
jo u¨mu§ti Romahar‰a†os S$tos, Savo poelg£ Jis tuojau pakreip¢ taip,
kad visi i§ to tik laim¢jo. Tod¢l nereikia m¢gd¨ioti Auk§%iausiojo Dievo
Asmens veiksm¤, o tiesiog laikytis Vie§paties nurodym¤. Visi didieji ir
mokyti i§min%iai suprato, kad nors Vie§paties Balarƒmos poelg£ jie palai-
k¢ neteisingu, Vie§pats tuoj pakreip¢ £vykius taip, kad visiems tai b$t¤ tik
£ naud#. Romahar‰a†# S$t# Vie§pats u¨mu§¢, vykdydamas Savo misij#.
Nenor¢dami menkinti jos svarbos, jie prad¢jo melstis: ÀBrangus Vie§patie,
nepaprastu ku$os ginklu Tu nu¨udei Romahar‰a†# S$t# Ä taip ir teb$nie.
Tu nor¢jai jo mirties, tod¢l neverta jam gr#¨inti gyvyb¡. Ir vis d¢lto Tavo
·viesyb¢ mena, kad mes, i§min%iai ir brƒhma†ai, savo noru palaiminome
j£ ilgai gyventi, ir §io palaiminimo neder¢t¤ atimti.& Susirinkusi¤ mokyt¤
brƒhma†¤ pra§ymas pasirod¢ dviprasmi§kas: jie nor¢jo i§saugoti palai-
minim#, kuris leido Romahar‰a†ai S$tai gyventi iki did¨iojo aukojimo
pabaigos, ta%iau kartu jie nenor¢jo at§aukti Balarƒmos sprendimo.

Taip painiai susiklos%ius aplinkyb¢ms, Auk§%iausiasis Dievo Asmuo
rado i§eit£, vert# Jo auk§tos pad¢ties. Jis pasak¢: ÀKadangi s$nus gimsta
i§ t¢vo k$no, Vedos nurodo, kad s$nus atstovauja t¢vui. Tod¢l Ugra"ravƒ
S$ta, Romahar‰a†os S$tos s$nus, turi u¨imti t¢vo viet# ir prat¡sti pokalb£
apie Purƒ†as. J$s nor¢jote, kad Romahar‰a†a ilgai gyvent¤, taigi §is palai-
minimas dabar pereis jo s$nui. Viskas, k# j$s dovanojote Romahar‰a†ai Ä
ilgas, netrikdomas gyvenimas, stiprus, sveikas k$nas ir jutim¤ galia, Ä teks
jo s$nui Ugra"ravai.&

Paskui Vie§pats Balarƒma ¢m¢ primygtinai pra§yti i§min%i¤ ir brƒh-
ma†¤, kad be palaiminimo, kur£ Jis dovanojo Romahar‰a†os s$nui, jie
papra§yt¤ dar ko nors, sakydamas, kad tu%tuojau patenkins kiekvien#
pra§ym#. Tarsi paprastas k‰atriyas, Vie§pats sak¢ i§min%iams ne¨in#s, kaip
i§pirkti Savo kalt¡ d¢l Romahar‰a†os mirties, ir d¨iaugsmingai sutiksi#s
su viskuo, k# jie pasi$lys.

Brƒhma†ai suprato Vie§pat£ ir pasi$l¢ Jam atlikti atgail#, kuri b$t¤
jiems naudinga. Jie tar¢: ÀBrangus Vie§patie, yra toks demonas Balvala,
Ilvalos s$nus. Jis labai galingas. Kas antr# savait¡ Ä per m¢nulio pilnat£
bei jaunat£ Ä jis ateina £ §i# §vent# viet# ir visaip kliudo mums atlikti savo
pareig#. O Da"ƒrhos aini, mes pra§ome padaryti gal# tam demonui. Mums
regis, kad susidorojimas su juo ir bus Tavoji atgaila. Karts nuo karto §is
demonas pasirodo %ia ir aplieja mus visokia bjaurastimi Ä p$liais, krauju,
i§matomis, §lapimu ir vynu. ·itokiu b$du jis i§niekina §vent# viet#. U¨mu-

SEPTYNIASDE·IMT SEPTINTAS SKYRIUS

490



§¡s Balval#, dvylika m¢nesi¤ Tu gal¢si keliauti po §ventas vietas ir taip
visi§kai nusiplausi nuod¢mes. ·tai tok£ atpirkim# gal¢tume Tau pasi$lyti.&
Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti septyniasde§imt septint! ÀK‚‰†os%

skyri¤, pavadint! ÀDantavakros, Vid#rathos ir Romahar‰a†os mirtis%.
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SEPTYNIASDE·IMT A·TUNTAS SKYRIUS

Balvalos i§vadavimas ir
Vie§paties Balarƒmos kelion¢

po §ventas vietas

Vie§pats Balarƒma pasiruo§¢ susiremti su demonu Balvala. At¢jus laikui,
kai demonas paprastai puldavo §vent! viet!, prasid¢jo stipri li"tis,
dang¤ u¨temd¢ dulki¤ debesys ir ore pasklido bjaurus kvapas. Netru-
kus aukaviet¢n pasipyl¢ i§mat¤, §lapimo ir kit¤ ne§varum¤ srautai. Po to
pasirod¢ ir pats piktasis demonas Balvala su did¨iuliu tri§akiu rankoje.
Demonas buvo tikras mil¨inas, juodas kaip anglis, raudonais tarsi varis
plaukais, barzda bei "sais. Did¨iul¢ barzda ir "sai apie jo nasrus dar¢
j£ dar nuo¨mesn£. Pamat¡s demon!, Vie§pats Balarƒma i§kart pasiruo§¢
pulti. Sumet¡s, kaip geriausia su juo susidoroti, Jis pasi§auk¢ Savo pl"g!
ir v¢zd!, kurie tuoj pat atsirado prie savo §eimininko. Demonas Balvala
skriejo oru, ir kai tik pasitaik¢ gera proga, Vie§pats Balarƒma u¨kabino
j£ pl"gu ir nutemp¢ ¨em¢n, o po to £nir§¡s su v¢zdu sutriu§kino demono
galv!. Nuo Balarƒmos sm"gio demono kakta skilo, ir i§ jos pl"stel¢jo
kraujas. Garsiai staugdamas, demonas, kuris nedav¢ ramyb¢s dorybin-
giesiems brƒhma†ams, nuvirto ant ¨em¢s, tarsi nuo ¨aibo sm"gio gri"t¤
mil¨ini§kas kalnas rausva vir§"ne.
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Reg¢dami jo gal!, garb"s Naimi‰ƒra†yos i§min#iai ir brƒhma†ai labai
apsid¨iaug¢ ir ¢m¢ §lovinti Vie§pat£ Balarƒm! kupinomis pagarbos mal-
domis. Jie apipyl¢ Vie§pat£ §irdingais palaiminimais ir vieningai nutar¢,
jog nesvarbu, k! daryt¤ Vie§pats Balarƒma, Jis visad pasiekia Savo. Kai
i§min#iai ir brƒhma†ai atliko Vie§pa#iui Balarƒmai apeigin£ apiplovim!,
rod¢s, kad tai pusdieviai atlieka apiplovim! karaliui Indrai, nugal¢jusiam
demonus. Brƒhma†ai ir i§min#iai pagerb¢ Vie§pat£ Balarƒm! ir dovano-
jo Jam puikius naujus r"bus, papuo§alus ir pergal¢s ¨enkl! Ä lotoso g¢li¤
girliand!, kuri yra am¨inas ir nevystantis gro¨io §altinis.

Po §io £vykio, Naimi‰ƒra†yos brƒhma†ams leidus, Vie§pats Balarƒma
atsisveikino ir kit¤ brƒhma†¤ lydimas i§keliavo prie Kau‰ikŒ up¢s kranto.
I§simaud¡s §ioje §ventoje vietoje, Jis patrauk¢ toliau, link Saraj" up¢s,
ir pasiek¢ jos i§takas. Keliaudamas Saraj" pakrante, Jis netrukus pasie-
k¢ Prayƒg!, kur susilieja trys up¢s Ä Ganga, Yamunƒ ir SarasvatŒ. Jis ir
#ia Ved¤ ra§t¤ nurodymu nusimaud¢, nusilenk¢ Dievui vietos §ventyklo-
se, pagarbino prot¢vius bei i§min#ius. Keliaudamas toliau, netrukus Jis
pri¢jo i§min#iaus Pulahos ƒ!ram". I§ #ia patrauk¢ £ GandakŒ prie GomatŒ
up¢s krant¤. Po to Jis i§simaud¢ Vipƒ$os up¢je. Taip pama¨u Jis pasie-
k¢ %o†os up¢s krant! (%o†a ir m"s¤ dienomis teb¢ra viena did¨iausi¤
Biharo provincijos upi¤). Nusimaud¡s joje ir atlik¡s #ia Ved¤ apeigas,
Jis keliavo toliau ir netrukus pasiek¢ §vent!j£ maldinink¤ miest! Gay!,
kuriame st"kso garsioji Vi‰†u §ventykla. Paklaus¡s Savo t¢vo Vasudevos
patarimo, §ioje Vi‰†u §ventykloje Jis atliko auk! prot¢viams. I§ Gayos
miesto Jis i§vyko £ §ventosios Gangos ¨emup£. ·venta vieta, kur Ganga
£teka £ Bengalijos £lank!, vadinasi Ga…gƒsƒgara. Kasmet sausio pabaigoje £
Ga†gƒsƒgar! tebesuplaukia b"riai §vent¤ ¨moni¤ ir teisuoli¤, kaip, beje,
ir £ kasmetin¡ Magh Melos §vent¡ Prayƒgoje.

Nusimaud¡s Ga…gƒsƒgaroje ir atlik¡s #ia ritualines apeigas, Vie§pats
Balarƒma i§keliavo prie Mahendros Parvatos kalno, kur sutiko Para$u-
rƒm!, Vie§paties K‚‰†os inkarnacij!, ir nusilenkimu i§rei§k¢ Jam Savo
pagarb!. Po to Jis pasuko £ Indijos pietus ir netrukus pri¢jo Godƒva-
rŒ up¢s krantus. Jis i§simaud¢ GodƒvarŒ up¢je ir atliko nustatytus ritua-
lus, o paskui dar pabuvojo prie Ve†os, Pampos ir BhŒmarathŒ upi¤. Ant
BhŒmarathŒ up¢s kranto gyvena dievyb¢, vardu SvƒmŒ Kƒrttikeya. Aplan-
k¡s Kƒrttikey!, Vie§pats Balarƒma i§vyko £ %ailapur! ir netrukus pasiek¢
§£ maldinink¤ miest! Mahƒrƒ‰‡roje. %ailapura yra viena did¨iausi¤ apy-
gard¤ Mahƒrƒ‰‡ros provincijoje. Keliaudamas toliau, Jis netrukus pri¢jo
Draviˆade$!. Piet¤ Indija skirstoma £ penkias sritis (Pa&cadraviˆa). ·iau-
r¢s Indij! irgi sudaro penkios sritys (Pa&cagauˆa). Visi ry§kiausi §ian-
dienos ƒcƒryos, b"tent: %a…karƒcƒrya, Rƒmƒnujƒcƒrya, Madhvƒcƒrya,
Vi‰†usvƒmŒ ir Nimbƒrka Ä gim¢ §ioje Draviˆos provincijoje, tuo tarpu
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Vie§pats Caitanya apsirei§k¢ Bengalijoje Ä vienoje i§ penki¤ Gauˆade$os
sri#i¤.

Pati £¨ymiausia Piet¤ Indijos, arba Draviˆos, vieta yra Ve…ka‡ƒcala,
dar vadinama BƒlajŒ. Apsilank¡s Ve…ka‡ƒcaloje, Vie§pats Balarƒma i§ke-
liavo £ Vi‰†ukƒ&cŒ, o paskui patrauk¢ prie KƒverŒ krant¤. Jis i§simaud¢
KƒverŒ up¢je ir netrukus atkeliavo £ Ra…gak‰etr!. Ra…gak‰etroje i§kilusi
did¨iausia pasaulyje §ventykla. ·ioje §ventykloje garbinama vi‰†u-m#rti,
vardu Ra…ganƒtha. Ra…ganƒthos §ventykla yra ir V‚ndƒvanoje, nors ji ir
ma¨esn¢ u¨ Ra…gak‰etros §ventykl!.

Keliaudamas £ Vi‰†ukƒ&cŒ, Vie§pats Balarƒma u¨suko £ %ivakƒ&cŒ. Pabu-
voj¡s Ra…gak‰etroje, Jis i§siruo§¢ £ Mathur!, kuri paprastai vadinama
Piet¤ Indijos Mathura. I§ #ia Jis patrauk¢ £ Setubandh!, vietov¡, kur Vie§-
pats Rƒmacandra pastat¢ Indij! ir La…k! (Ceilon!) jungiant£ akmenin£
tilt!. ·ioje ypatingai §ventoje vietoje vietos ¨yniams brƒhma†ams Vie§-
pats Balarƒma paaukojo de§imt t"kstan#i¤ karvi¤. Pagal Ved¤ papro-
#ius, turtingas ¨mogus, besilankydamas §ventoje vietoje, jos gyventojams
aukoja arklius, karves, papuo§alus ir drabu¨ius. Paprotys lankytis §vento-
se vietose ir dovanoti vietos ¨yniams brƒhma†ams visk!, kas jiems gyvy-
bi§kai reikalinga, dabartiniame Kali am¨iuje beveik i§nyko. Turting¤j¤
visuomen¢s sluoksni¤ atstovai nebesilaiko Ved¤ papro#i¤, j¤ nebetraukia
§ventos vietos, o ¨yniai brƒhma†ai, gyven¡ i§ turting¤ maldinink¤ auk¤,
irgi nebesugeba kaip kitados dorai atlikti savo pareigos maldininkams.
¸yniai brƒhma†ai, gyvenantys §ventose vietose, vadinami pa†ˆomis arba
pa†ˆitomis. Tai rodo, kad kitados brƒhma†ai buv¡ labai i§prus¡ ir suteik-
dav¡ maldininkams i§sami¤ ¨ini¤ visais klausimais, susijusiais su lanky-
musi §ventoje vietoje, ai§kindavo jo tiksl!. Taigi pagalba vieni kitiems
teikdavo abipus¢s naudos Ä ir ¨yniams, ir maldininkams.

Pasakojimas, pateiktas À%rŒmad-Bhƒgavatam(, neleid¨ia abejoti, kad
Vie§pats Balarƒma, lankydamasis §ventose vietose, laik¢si vis¤ Ved¤ pap-
ro#i¤. I§dalin¡s karves Setubandhoje, Vie§pats Balarƒma i§vyko prie K‚ta-
mƒlos ir Tƒmrapar†Œ upi¤. ·ios up¢s gars¢jo savo §ventumu, ir Vie§pats
Balarƒma abiejose nusimaud¢. Paskui Jis patrauk¢ prie Malayos kalno.
Malayos kalnas labai auk§tas, sakoma, kad Malayos kalnu j£ imta vadinti
pagal vien! i§ septyni¤ vir§ukalni¤. ¶ia gyveno didysis i§min#ius Agastya,
ir Vie§pats Balarƒma j£ aplank¢ bei i§rei§k¢ Savo pagarb!, puol¡s jam po
koj¤. Gav¡s palaiminim!, Vie§pats Balarƒma, i§min#iui leidus, atsisveikino
ir i§keliavo prie Indijos vandenyno.

I§ky§ulio smaigalyje st"kso did¨iul¢ deiv¢s Durgos §ventykla, kuri!
vietos gyventojai vadina KanyƒkumƒrŒ. KanyƒkumƒrŒ §ventykloje kita-
dos lank¢si Vie§pats Rƒmacandra, o tai £rodo, kad §ventykla stovi jau
milijonus met¤. I§ ten Vie§pats Balarƒma i§vyko aplankyti maldinink¤
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miest! PhƒlgunatŒrth!, besiglaud¨iant£ prie Indijos, arba Piet¤, vandeny-
no kranto. PhƒlgunatŒrthos miestas garsus tuo, kad jame galima pamatyti
gulin#i! Vie§paties Vi‰†u inkarnacij! Anant!. I§ PhƒlgunatŒrthos Vie§pats
Balarƒma i§keliavo £ kit! §vent! viet! Pa&cƒpsaras!. ¶ia, pagal Ved¤ nuro-
dymus, Jis nusimaud¢ ir atliko visas apeigas. Pa&cƒpsarasa Ä §ven#iausioji
Vie§paties Vi‰†u vieta. Tod¢l Pa&cƒpsarasoje Vie§pats Balarƒma i§dalino
de§imt t"kstan#i¤ karvi¤ ¨yniams brƒhma†ams.

I§ Komorino i§ky§ulio Vie§pats Balarƒma pasuko £ Keral!. Keralos
sritis yra Piet¤ Indijoje, m"s¤ dienomis ji vadinama Piet¤ Kerala. Pabu-
voj¡s Keraloje, Jis patrauk¢ £ Gokar†atŒrth!, kur visais laikais buvo gar-
binamas Vie§pats %iva. Paskui Balarƒma apsilank¢ “ryƒdevŒ §ventykloje,
kuri! i§ vis¤ pusi¤ supa vanduo. I§ salos, kurioje buvo £sik"rusi §ventykla,
Jis i§keliavo £ %"rpƒrakos vietov¡. Po to Jis nusimaud¢ TƒpŒ, Payo‰†Œ ir
Nirvindhyos up¢se, pabuvojo Da†ˆakƒra†yos mi§ke. Da†ˆakƒra†yos
mi§ke tremties metus praleido Vie§pats Rƒmacandra. Keliaudamas toliau,
Vie§pats Balarƒma pasiek¢ Narmados Ä did¨iausios vidurio Indijos up¢s
krantus. Ant §ventosios Narmados krant¤ yra maldinink¤ lankoma vieta,
kuri vadinasi Mƒhi‰matŒ PurŒ. Nusimaud¡s §ventoje up¢je, kaip pataria
Vedos, Vie§pats Balarƒma sugr£¨o £ PrabhƒsatŒrth!, i§ kur ir buvo prad¢j¡s
Savo kelion¡.

Kai Vie§pats Balarƒma sugr£¨o £ PrabhƒsatŒrth!, brƒhma†ai Jam
prane§¢, kad daugumas k‰atriy¤ ¨uvo per Kuruk‰etros m"§£. Balarƒma
su palengv¢jimu atsiduso, su¨inoj¡s, kad u¨gulusi ¨em¡ na§ta suma¨¢jo.
Vie§pats K‚‰†a ir Balarƒma apsirei§k¢ ¨em¢je, kad suma¨int¤ garb¢t-
ro§k¤ karali¤ k‰atriy¤ karines paj¢gas, kurios sunkia na§ta gul¢ ¨em¢s
pe#ius. Toks jau materialisto gyvenimas: nepasitenkindamas vien b"tiniau-
siais dalykais, garb¢s tro§kimo kurstomas, jis sukuria sau dirbtinius porei-
kius, ta#iau gamtos d¢sniai, arba Dievo £statymai, pasirei§kiantys badu,
karais, epidemijomis bei kitomis nelaim¢mis, visada apkarpo jo ne¨abo-
tas ambicijas. Vie§pats Balarƒma su¨inojo, kad nors dauguma k‰atriy¤
¨uvo, Kuru nepasiduoda ir toliau t¡sia kov!. Tod¢l Jis pasirod¢ m"§io
lauke b"tent t! dien!, kai vienas prie§ vien! tur¢jo kautis BhŒmasena ir
Duryodhana. Abiems link¢damas gero, Vie§pats Balarƒma nor¢jo juos
sustabdyti, ta#iau jie nepaklaus¢.

Kai Vie§pats Balarƒma pasirod¢ £vyki¤ vietoje, karalius Yudhi‰‡hira ir
jaunesnieji jo broliai Nakula bei Sahadeva, taip pat Vie§pats K‚‰†a ir
Arjuna tuoj pat i§rei§k¢ Jam savo pagarb!, ta#iau nepratar¢ n¢ ¨od¨io.
Vie§pats Balarƒma i§ dalies jaut¢ simpatij! Duryodhanai, be to, Duryod-
hana i§ BalarƒmajŒ i§moko v¢zd¤ kovos meno, tod¢l karalius Yudhi‰‡hira
ir kiti tyl¢jo. Kol vyko dvikova, jie nei§tar¢ n¢ ¨od¨io, nes man¢, kad Bala-
rƒma, ko gero, nor¢s u¨tarti Duryodhan!. Ir Duryodhana, ir BhŒmasena
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labai m¢go kautis v¢zdais. Tad ir dabar, gausaus ¨i"rov¤ b"rio apsupti, jie
labai meistri§kai kov¢si v¢zdais, stengdamiesi sukirsti vienas kitam kuo
galingesn£ sm"g£. Rod¢s, kad jie ne kaunasi, o §oka. Ta#iau, nepaisant §io
£sp"d¨io, buvo ai§ku, kad jie ne juokais £pyk¡.

Vie§pats Balarƒma, nor¢damas nutraukti dvikov!, tar¢: ÀBrang"s kara-
liai Duryodhana ir BhŒmasena, A§ ¨inau, kad judu Ä nars"s kariai ir visame
pasaulyje ¨inomi didvyriai. Ir vis d¢lto, manau, BhŒmasena stipresnis u¨
Duryodhan!. Kita vertus, Duryodhana geriau valdo v¢zd!. Turint tai gal-
voje, Man regis, kad j"s abu lygiaver#iai kovotojai, ir ma¨ai tikimyb¢s, kad
kuris i§ j"s¤ nugal¢t¤. Tod¢l A§ kvie#iu jus negai§ti laiko ir noriu, kad
nutrauktum¢te §i! beprasm¡ kov!.(

Vie§pats Balarƒma §itaip patar¢, link¢damas gero abiems Ä ir BhŒma-
senai, ir Duryodhanai. Ta#iau jie taip t"¨o vienas ant kito, kad teprisimi-
n¢ savo ilgalaik¡ nesantaik!. Abu tro§ko u¨mu§ti vienas kit! ir nekreip¢
d¢mesio £ tai, k! sak¢ Vie§pats Balarƒma. Juos ap¢m¢ £nir§is, prisiminus
piktus kaltinimus ir vienas kitam padarytas skriaudas. Jau i§ anksto numa-
tydamas kovos baigm¡, Vie§pats Balarƒma nebemat¢ reikalo toliau ki§tis.
Jis nutar¢ nebegai§ti ir gr£¨ti £ Dvƒrak!.

Kai Vie§pats Balarƒma gr£¨o £ Dvƒrak!, gimin¢s ir draugai, prie§akyje
su karaliumi Ugrasena ir kitais vyresniaisiais, d¨iaugsmingai J£ sutiko.
Jie i§¢jo £ priek£ ir pasveikino Vie§pat£ Balarƒm! laimingai sugr£¨us. Po
to Jis v¢l i§keliavo £ §vent! viet! Naimi‰ƒra†yoje. Jam atvykus, i§min#iai,
§ventieji bei brƒhma†ai i§ pagarbos atsistojo. Jie suprato, kad Vie§pats
Balarƒma, nors buvo k‰atriyas, pasitrauk¢ nuo karo reikal¤. Brƒhma†ai
ir i§min#iai, kurie visada stojo u¨ taik! bei ramyb¡, labai tuo d¨iaug¢si.
Visi i§ eil¢s su did¨ia meile apkabino Balarƒm! ir papra§¢, kad Jis §ven-
tame Naimi‰ƒra†yos mi§ke atlikt¤ aukojim!. I§ tikr¤j¤ Vie§pats Balarƒma
nebuvo £pareigotas atlikti aukojim!, nurodyt! paprastiems ¨mon¢ms. Jis Ä
Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, tod¢l Jis Pats yra galutinis auk¤ objektas.
Jis atliko §i! auk! tik tod¢l, kad parodyt¤ pavyzd£ ir pamokyt¤ paprastus
¨mones, kaip reikia gyventi pagal Ved¤ nurodymus.

Auk§#iausiasis Dievo Asmuo Balarƒma kalb¢jo i§min#iams bei §ven-
tiesiems, susirinkusiems Naimi‰ƒra†yoje, apie gyv¤j¤ esybi¤ ry§£ su §iuo
kosminiu pasauliu, ai§kino, kaip j£ vertinti, norint pasiekti galutin¡ tobu-
lumo pakop! Ä suvokim!, kad Auk§#iausiasis Dievo Asmuo yra kosminio
pasaulio pagrindas ir kad Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, kaip Paramƒtmƒ,
yra visur, net smulkiausiame atome.

Paskui Vie§pats Balarƒma atliko avabh‚thos apsiplovim!, kaip ir dera po
aukojimo. I§simaud¡s Jis apsireng¢ naujais §ilko r"bais ir pasipuo§¢ nuos-
tabiomis brangenyb¢mis. Savo gimini¤ bei draug¤ apsuptas, Jis atrod¢ lyg
¨¢rinti m¢nulio pilnatis dangaus §viesuli¤ j"roje. Vie§pats Balarƒma yra
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Patsai Ananta, Vie§paties Asmuo, tod¢l Jis Ä u¨ protinio, intelektualinio
bei fizinio patyrimo rib¤. Jis apsirei§k¢ ¨em¢je paprastu ¨mogumi tik d¢l
Jam vienam te¨inom¤ prie¨as#i¤, o mes gi galime suvokti Jo darbus tik
kaip Vie§paties ¨aidim!. Niekam ne¨inoma, kiek yra apreik§ta Vie§paties
¨aidim¤. J¤ yra visa begalyb¢, nes Vie§pats visagalis. Vie§pats Balarƒma
yra pirminis Vi‰†u, tod¢l kiekvienas, kuris ryt! ir vakar! prisimena §iuos
Vie§paties Balarƒmos ¨aidimus, b"tinai taps did¨iu Auk§#iausiojo Dievo
Asmens bhaktu ir gyvenime j£ lyd¢s visokeriopa s¢km¢.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti septyniasde§imt
a§tunt" ÀK‚‰†os$ skyri¤, pavadint" ÀBalvalos i§vadavimas

ir Vie§paties Balarƒmos kelion¢ po §ventas vietas$.
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SEPTYNIASDE·IMT DEVINTAS SKYRIUS

Vie§pats K‚‰†a susitinka
su brƒhma†u Sudƒma

Karalius ParŒk‰itas klaus¢si pasakojim¤ apie Vie§paties K‚‰†os ir Vie§-
paties Balarƒmos ¨aidimus i§ !ukadevos Gosvƒmio l"p¤. Besiklausant
§i¤ pasakojim¤, apima ne¨emi§ka palaima, ir Mahƒrƒja ParŒk‰itas kreip¢-
si £ !ukadev# Gosvƒm£ tokiais ¨od¨iais: ÀValdove, Auk§$iausiasis Dievo
Asmuo suteikia kartu i§sivadavim# ir meil¡ Dievui. Kiekvienas, tap¡s
Vie§paties bhaktu, be papildom¤ pastang¤ pasiekia ir i§sivadavim#. Vie§-
pats beribis, ir n¢ra galo Jo ¨aidimams kuriant, palaikant ir naikinant
kosmin£ pasaul£. Tod¢l nor¢$iau su¨inoti apie kitus Jo ¨aidimus, apie
kuriuos tu dar nepasakojai. Brangus mokytojau, bandydamos atrasti laim¡
jausminiuose malonumuose, s#lygotos sielos §iame materialiame pasauly-
je patiria vien nusivylimus. Jausmini¤ malonum¤ geismas nuolat drasko
s#lygotos sielos §ird£. Ta$iau a§ pats pajutau, kaip transcendentiniai pasa-
kojimai apie Vie§paties K‚‰†os ¨aidimus padeda atsisakyti materiali¤
veiksm¤, kuriais mes siekiame jutimini¤ malonum¤. A§ manau, kad joks
protingas ¨mogus neatmes §io metodo ir neatsisakys nuolatos klausytis
pasakojim¤ apie transcendentinius Vie§paties ¨aidimus. To u¨tenka, kad
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jis nuolat skend¢t¤ transcendentin¢je palaimoje ir material"s jausminiai
malonumai daugiau jo neviliot¤.%

Kalb¢damas Mahƒrƒja ParŒk‰itas pavartojo du svarbius ¨od¨ius: vi‰a††a
ir vi!e‰aj"a. Vi‰a††a rei§kia Àpaniur¡s.% Materialistai i§randa £vairiau-
si¤ b"d¤, kaip pasiekti visi§k# laim¡, ta$iau i§ tikr¤j¤ jie nuolat b"na
paniur¡. ¶ia galima b"t¤ paprie§tarauti, es# transcendentalistai irgi kar-
tais esti paniur¡. Ta$iau Mahƒrƒja ParŒk‰itas pavartojo ¨od£ vi!e‰aj"a.
Yra dvi transcendentalist¤ r"§ys Ä impersonalistai ir personalistai. ¸odis
vi!e‰aj"a nurodo £ personalistus, kuriuos traukia transcendentin¢ £vairo-
v¢. Bhaktai d¨iaugiasi, gird¢dami pasakojimus apie Paties Auk§$iausiojo
Vie§paties darbus, o impersonalistai, kuriems patrauklesnis beasmenis
Vie§paties aspektas, labai pavir§utini§kai tesidomi Vie§paties darbais, per
kuriuos Jis pasirei§kia kaip asmenyb¢. Tod¢l impersonalistai, net §£ bei
t# ¨inodami apie Vie§paties ¨aidimus, negali iki galo £sis#moninti, kok£
g¢r£ jie skleid¨ia, ir d¢l savo karmini¤ veiksm¤ yra paniur¡ ne ma¨iau u¨
materialistus.

Karalius ParŒk‰itas t¡s¢: ÀKalbos dovan# ¨mogus tobulai pavartoja tiktai
kalb¢damas apie transcendentines Vie§paties ypatybes, o fizin¢ j¢ga sutei-
kia daugiausiai naudos tik tada, kai tarnaujama Vie§pa$iui. Taip lygiai
protas ramus teb"na tada, kai m#sto apie K‚‰†# visi§koje K‚‰†os s#mo-
n¢je. Tai nerei§kia, kad b"tina nuolatos £tempti savo prot#. ¸mogus tie-
siog turi suprasti, kad lokalizuoto Paramƒtmos pavidalo K‚‰†a, Absoliuti
Tiesa, yra visur. Jei ¨mogui pavyksta m#styti apie K‚‰†#, Paramƒtm#,
kuris yra visur, net atome, vadinasi, jo protas geriausiai atlieka savo funk-
cijas, kurios pasirei§kia m#stymu, poj"$iais bei norais. Tobulam bhaktui
pasaulis ne toks, koks jis atrodo materialisto akiai, nes bhaktas visur mato
savo dievinamojo Vie§paties, egzistuojan$io Paramƒtmos aspektu, buvimo
po¨ymius.%

Mahƒrƒja ParŒk‰itas toliau kalb¢jo, kad ausys tobulai atlieka savo funk-
cij# tik tada, kai klausomasi pasakojim¤ apie transcendentinius Vie§paties
darbus, o galva Ä kai ji nulenkiama prie§ais Vie§pat£ ir Jo atstov#. Tai, kad
Vie§pats gl"di kiekvieno §irdyje, yra negin$ytina, tod¢l dvasios auk§tum¤
pasiek¡s bhaktas lenkiasi kiekvienai gyvajai b"tybei, nes jos k"n# suvokia
kaip Vie§paties §ventykl#. Ta$iau ne visi ¨mon¢s i§ karto pasiekia §£ lyg£.
Tai tegali padaryti auk§$iausio lygio bhaktas. Antros kategorijos bhaktai
(vai‰†avai, arba Vie§paties atsidav¡ tarnai) yra laikomi K‚‰†os atstovais, o
pirmuosius ¨ingsnius ¨engiantieji neofitai, arba tre$ios kategorijos bhak-
tos, lenkia savo galv# Dievybei §ventykloje ir dvasiniam mokytojui, tie-
siogiai atstovaujan$iam Auk§$iausi#j£ Dievo Asmen£. Visais atvejais: tiek
¨engiant pirmuosius ¨ingsnius, tiek sutvirt¢jus, tiek pasiekus auk§$iausi#j#
dvasinio tobul¢jimo vir§"n¡ Ä galva tobulai pasitarnauja ¨mogui, kai ji
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nulenkiama prie§ Vie§pat£ ar Jo atstov#. O akys tobulai atlieka savo pas-
kirt£, kai ¨velgia £ Vie§pat£ ir Jo atstovus. Taigi kiekvienas m"s¤, tarnau-
damas Vie§pa$iui ar Jo atstovui, gali pasiekti, kad visos jo k"no dalys
veikt¤ tobulai. Jeigu ¨mogus neturi joki¤ sugeb¢jim¤, jis gali papras$iau-
siai lenktis Vie§pa$iui ar Jo atstovui ir gerti cara†ƒm‚t#, vanden£, kuriuo
buvo nuplautos Vie§paties arba Jo bhakto lotoso p¢dos.%

Po §i¤ Mahƒrƒjos ParŒk‰ito ¨od¨i¤ !ukadev# Gosvƒm£ ap¢m¢ dvasi-
n¢ ekstaz¢, nes karalius ParŒk‰itas labai giliai suvok¢ vai‰†av¤ filosofij#.
!ukadeva Gosvƒmis jau kuris laikas kalb¢jo apie Vie§paties darbus, ta$iau,
Mahƒrƒjos ParŒk‰ito papra§ytas, jis ¢m¢ su dar didesniu d¨iaugsmu toliau
pasakoti À!rŒmad-Bhƒgavatam.%

Vie§pats K‚‰†a tur¢jo labai ger# draug#, kuris buvo tobulas, pasie-
k¡s auk§t# transcendentinio pa¨inimo pakop# brƒhma†as. D¢l gero tiesos
pa¨inimo jis netur¢jo prisiri§imo prie materiali¤ malonum¤ ir patyr¡s
ramyb¡ tobulai vald¢ savo jausmus. Tai rei§kia, kad brƒhma†as buvo tobu-
las bhaktas, nes netobulas bhaktas negali pasiekti auk§$iausios pa¨inimo
pakopos. ÀBhagavad-gŒtoje% pasakyta, kad ¨mogus, iki galo pa¨in¡s ties#,
atsiduoda Auk§$iausiajam Dievo Asmeniui. Kitaip sakant, kiekvienas,
kuris paskyr¢ savo gyvenim# tarnauti Auk§$iausiajam Dievo Asmeniui,
iki galo pa¨ino ties#. Visi§kai pa¨in¡s ties#, ¨mogus atsi¨ada materialaus
gyvenimo b"do. Toks atsi¨ad¢jimas rei§kia, kad jis visi§kai suvald¢ jaus-
mus, kuriuos nuolat traukia material"s malonumai. Pasiekus §i# pakop#,
bhakto jausmai apsivalo ir tarnauja Vie§pa$iui. ·tai kas yra atsidavimo
tarnyst¢s pilnatv¢.

Nors K‚‰†os draugas brƒhma†as tur¢jo §eim#, jis nekaup¢ turt¤ ir nesi-
steng¢ susikurti ramaus ir patogaus gyvenimo. Jis pasitenkino tuo, kas jam
ateidavo savaime, kaip likimo dovana. Tai po¨ymis, kad ¨mogus iki galo
pa¨ino ties#. ¸mogus, visi§kai pa¨in¡s ties#, supranta, kad ne£manoma
b"ti laimingesniam, negu tau skirta likimo. ·iame materialiame pasaulyje
kiekvienas patiria tiek kan$i¤ ir d¨iaugsm¤, kiek jam numatyta i§ anksto.
Jau yra nulemta, kiek laim¢s ir kan$i¤ patirs ta ar kita gyvoji b"tyb¢. Mate-
rialiame gyvenime negalima panor¢jus tur¢ti daugiau ar ma¨iau laim¢s.
Tod¢l brƒhma†as ned¢jo pastang¤, siekdamas materialios laim¢s, bet savo
j¢gas skyr¢ tobul¢ti K‚‰†os s#mon¢je. I§ori§kai jis buvo labai neturtingas Ä
nei pats tur¢jo brangi¤ r"b¤, nei ¨mon# gal¢jo puo§niau aprengti. Mate-
rialia prasme jis su ¨mona labai sunkiai vert¢si, jiems stigo netgi maisto, ir
abu buvo labai liesi. Ji ne¨i"r¢jo savo patogum¤, bet labai r"pinosi vyru,
dorovinguoju brƒhma†u, ir i§ nusilpimo j# vis# laik# kr¢t¢ drebulys. Nors
brƒhma†o ¨mona nem¢go patarin¢ti savo vyrui, ta$iau vien# kart# jam
tar¢: ÀBrangus pone, a§ gird¢jau, kad turi artim# draug# Vie§pat£ K‚‰†#,
s¢km¢s deiv¢s vyr#. Tu Ä Vie§paties K‚‰†os bhaktas, o Jis visada pasiruo-
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§¡s pad¢ti Savo bhaktams. Net jeigu tau atrodo, kad tu nieko nepadarei ir
negali vadintis Vie§paties tarnu, vis d¢lto tu atsidavei Jam, o Vie§pats glo-
boja Jam atsidavusias sielas. Be to, a§ ¨inau, kad Vie§pats K‚‰†a puikiai
atstovauja Ved¤ kult"rai. Jis labai palankus brƒhma†¤ kult"rai ir labai
maloningas patyrusiems brƒhma†ams. Tu Ä laimingiausias i§ ¨moni¤, nes
Auk§$iausiasis Dievo Asmuo yra tavo draugas. Vie§pats K‚‰†a Ä vienin-
telis prieglobstis tokiems ¨mon¢ms, kaip tu, kurie jau visi§kai atsidav¢
Jam. Tu esi §ventas, mokytas ir visi§kai savo jausmus suvald¡s ¨mogus.
Tad Vie§pats K‚‰†a yra vienintelis tavo u¨tar¢jas. Tod¢l a§ nor¢jau
papra§yti tav¡s nueiti pas J£. A§ £sitikinusi, kad Jis i§kart pasteb¢s tavo
neturt#. Be to, tu esi §eimos galva, o netur¢ti joki¤ l¢§¤ §eimos galvai Ä
tikra nelaim¢. A§ manau, kad su¨inoj¡s, kokia tavo pad¢tis, Jis dosniai tave
apdovanos ir pasistengs, kad tau nieko nestigt¤. Vie§pats K‚‰†a dabar yra
Bhojos, V‚‰†i ir Andhakos gimini¤ karalius, ir a§ gird¢jau, kad Jis nieka-
da nei§vyksta i§ Savo sostin¢s Dvƒrakos. Jis gyvena mieste ir neturi joki¤
reikal¤ u¨ jo rib¤. Jis toks maloningas ir kilnus, kad kiekvienam, kuris
Jam atsiduoda, i§kart atiduoda visk#, netgi Pat£ Save. Jeigu Jis pasiruo§¡s
paaukoti bhaktui Pat£ Save, tai materiali¤ turt¤ Jam tuo labiau negaila.
¸inia, tam bhaktui, kuris stokoja tvirtesnio pasiry¨imo, dideli¤ materiali¤
turt¤ Jis nedovanos, ta$iau, pamat¡s tave, Jis tikrai supras, koks didelis
tavo atsidavimas. Tod¢l Jis b"tinai pad¢s tau materialia prasme, kad tu
gal¢tum patenkinti visas b"tiniausias gyvenimo reikmes.%

Labai nuolankiai ¨mona kelissyk papra§¢ brƒhma†o nueiti pas Vie§-
pat£ K‚‰†#. Brƒhma†ui atrod¢, kad n¢ra jokio reikalo pra§yti materialios
pagalbos i§ Vie§paties !rŒ K‚‰†os, ta$iau kai ¨mona primygtinai pra§¢, jis
buvo priverstas sutikti. Be to, jis paman¢: ÀJeigu a§ nueisiu, pamatysiu
Pat£ Vie§pat£. Tai puiki proga J£ pamatyti, net jeigu a§ ir nepra§ysiu joki¤
materiali¤ g¢rybi¤.% Nutar¡s keliauti pas K‚‰†#, jis paklaus¢ savo ¨monos,
ar namuose neatsirast¤ kas nors, k# galima b"t¤ padovanoti K‚‰†ai, nes
jis negal£s pasirodyti pas draug# be dovanos. ¸mona netrukus i§ kaimy-
ni¤ pa¢m¢ keturias saujas skaldyt¤ ry¨i¤, suvyniojo juos £ ry§ul¢l£, pana§¤
£ nosin¡, ir £dav¢ vyrui dovan¤ K‚‰†ai. Brƒhma†as pa¢m¢ dovan# ir i§¢jo £
Dvƒrak# aplankyti Vie§pat£. Keliaudamas £ Dvƒrak#, jis galvojo apie susi-
tikim# su Vie§pa$iu K‚‰†a. Mintys apie K‚‰†# n¢jo jam i§ galvos. ¸inoma,
£ Yadu gimin¢s r"mus sunku buvo patekti, ta$iau brƒhma†ai tur¢jo teis¡
juose lankytis, ir kai brƒhma†as Ä Vie§paties K‚‰†os draugas juos pasie-
k¢, jis drauge su kitais brƒhma†ais tur¢jo praeiti pro tris u¨kardas. Ties
kiekviena u¨karda buvo dideli vartai, ir jis tur¢jo praeiti ir pro juos. U¨
vart¤ bei u¨kard¤ jis pamat¢ §e§iolika t"kstan$i¤ dideli¤ r"m¤, kuriuose
gyveno §e§iolika t"kstan$i¤ Vie§paties K‚‰†os ¨mon¤. Brƒhma†as £¨eng¢
£ vienus didingai i§puo§tus r"mus. &¢j¡s £ puikius r"mus, jis pajuto nard#s
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transcendentin¢s palaimos vandenyne. Jam rod¢s, kad jis tai pasineria, tai
v¢l i§nyra £ jo pavir§i¤.

Tuo metu Vie§pats !rŒ K‚‰†a s¢d¢jo karalien¢s Rukmi†Œ lovoje. Jau
i§ tolo Jis pamat¢ £ r"mus £¨engiant brƒhma†# ir pa¨ino draug#. Vie§-
pats K‚‰†a pakilo jo pasitikti ir pri¢j¡s ar$iau j£ apkabino. Nors Vie§pats
K‚‰†a yra transcendentin¢s palaimos §altinis, vis d¢lto, apkabin¡s varg§#
brƒhma†#, Jis pasijuto nepaprastai laimingas, nes §is buvo geras Jo bi$iu-
lis. Vie§pats K‚‰†a pasodino j£ £ Savo lov# ir atne§¢ vaisi¤ bei g¢rim¤,
pagerbdamas j£ taip, kaip ir dera sutinkant garbing# sve$i#. Vie§pats
!rŒ K‚‰†a Ä tyriausias i§ vis¤, ta$iau Jis d¢josi paprastu ¨mogumi, tod¢l
nuplov¢ brƒhma†o kojas ir tuo vandeniu ap§lakst¢ Savo galv#, kad apsi-
valyt¤ nuo £vairios ne§varos. Po to Vie§pats i§tep¢ brƒhma†o k"n# kva-
piaisiais sandalmed¨io, aguru ir §afrano mi§iniais. Jis u¨deg¢ smilkalus ir,
kaip £prasta, £¨ieb¢ §viestuv# bei atliko ƒrati. Taigi, kai brƒhma†as buvo
deramai sutiktas ir numal§ino savo alk£ bei tro§kul£, Vie§pats K‚‰†a tar¢:
ÀBrangus drauge, kokia laim¢, kad tu at¢jai.%

Brƒhma†as buvo labai neturtingas ir skurd¨iai apsireng¡s. Jo drabu¨iai
buvo nudri¨¡ ir purvini, o jis pats Ä toks liesas, kad mat¢si visi §onkauliai.
Neatrod¢, kad jis b"t¤ itin valyvas. S¢km¢s deiv¢ Rukmi†ŒdevŒ pati ¢m¢ j£
v¢duoti cƒmara, ir kitos r"m¤ moterys steb¢josi, kad Vie§pats K‚‰†a §itaip
sutinka brƒhma†#. Su nuostaba jos ¨i"r¢jo, kaip kar§tai Vie§pats K‚‰†a
sveikina b"tent §£ brƒhma†#. Jos ¢m¢ svarstyti, kod¢l Vie§pats K‚‰†a Pats
sutinka tok£ neturting#, skarmaluot#, ne itin tvarking# ir valyv# brƒhma†#.
Nors, kita vertus, jos ai§kiai mat¢, kad brƒhma†as nebuvo paprasta gyvoji
b"tyb¢. Jos suprato, kad jis bus atlik¡s daugyb¡ ger¤ darb¤, nes kaipgi
kitaip Vie§pats K‚‰†a, s¢km¢s deiv¢s vyras, imt¤ §itaip juo r"pintis? Jos
dar labiau nustebo, kai pamat¢, kad brƒhma†as s¢di Vie§paties K‚‰†os
lovoje. Ta$iau kai Vie§pats K‚‰†a j£ apkabino kaip Savo vyresn£j£ brol£
BalarƒmajŒ, jos visai apstulbo, nes Vie§pats K‚‰†a taip apkabindavo tik
Rukmi†Œ ir Balarƒm#, ir nieko daugiau.

Deramai sutik¡s brƒhma†# ir pasodin¡s j£ £ Savo Paties lov# su dau-
gybe pagalv¢li¤, Vie§pats K‚‰†a pasak¢: ÀMielas drauge brƒhma†e, tu
protingiausias i§ ¨moni¤ ir puikiai i§manai religinio gyvenimo taisykles.
U¨baig¡s mokslus savo guru namuose ir jam atsid¢koj¡s, tu grei$iausiai
sugr£¨ai £ savo namus ir susiradai tinkam# ¨mon#. A§ gerai ¨inau, kad tu
niekada nejautei prierai§umo materialiam gyvenimui ir netro§kai sk¡sti
materialioje prabangoje, tod¢l tau tr"ksta pinig¤. ·iame materialiame
pasaulyje sunku rasti ¨mog¤, neprisiri§us£ prie materialaus turto. ¸mon¢s
be prisiri§im¤ neturi n¢ ma¨iausio noro kaupti turt¤ ir siekti gerov¢s, vai-
kydamiesi materiali¤ malonum¤, ta$iau kartais jie kaupia pinigus tenor¢-
dami parodyti, koks turi b"ti §eimos ¨mogaus gyvenimas. Jie parodo, kaip,
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teisingai paskirs$ius savo turt#, tapti idealiu §eimos ¨mogumi, o kartu ir
did¨iu bhaktu. Tokie ideal"s §eimos ¨mon¢s laikytini Mano pasek¢jais.
A§ tikiuosi, brangus brƒhma†e, kad tu atsimeni m"s¤ drauge praleistas
dienas mokykloje. I§ tikr¤j¤ viskas, ko mes i§mokome, buvo £d¢ta £ m"s¤
galvas mokyklos laikais.

Jeigu ¨mogus gavo ger# i§silavinim# ir mok¢si pas ger# mokytoj#, gyve-
nime j£ lyd¢s s¢km¢. Jis gali lengvai perplaukti nei§manymo vandenyn#,
ir iliuzin¢ galia jo ne£veikia. Brangus drauge, savo t¢v# ¨mogus turi lai-
kyti pirmuoju mokytoju, nes t¢vo malone jis gauna k"n#. Taigi t¢vas yra
pirmutinis dvasinis mokytojas. Kitas m"s¤ dvasinis mokytojas Ä tas, kuris
suteikia mums transcendentini¤ ¨ini¤. J£ reikia garbinti kaip Mane Pat£.
Galima tur¢ti ir ne vien# dvasin£ mokytoj#. Dvasinis mokytojas, kuris
mokiniui suteikia dvasini¤ ¨ini¤, vadinasi !ik‰ƒ-guru, o dvasinis mokytojas,
kuris £§ventina mokin£, yra dŒk‰ƒ-guru. Jie abu yra Mano atstovai. ¸mogus
gali tur¢ti daug dvasini¤ mokytoj¤, kurie j£ pamoko, ta$iau £§ventinim#
suteikiantis guru t¢ra vienas. Tas, kuris mok¢si pas dvasinius mokytojus
ir, gav¡s tikr¤ ¨ini¤, £veik¢ materialios b"ties vandenyn#, teisingai pasi-
naudojo ¨mogaus k"nu. Jis tvirtai ¨ino, kad galutinis tikslas, kur£ galima
£gyvendinti tik gavus ¨mogaus k"n#, Ä tai pasiekti dvasin£ tobulum# ir
sugr£¨ti namo, atgal pas Vie§pat£.

Brangus drauge, A§ Ä Paramƒtmƒ, Supersiela, gl"dinti vis¤ §irdyse.
¸moni¤ visuomen¢ turi vadovautis var†¤ ir ƒ!ram¤ principais Ä tai Mano
valia. ÀBhagavad-gŒtoje% A§ teigiu, kad ¨moni¤ visuomen¢ skirstoma
£ keturias var†as pagal ¨moni¤ ypatybes bei veikl#. Be to, kiekvieno
¨mogaus gyvenime turi b"ti keturi etapai. Gyvenimo prad¨ioje ¨mogus
nuo§ird¨iai mokosi, £gyja tikr¤ ¨ini¤ ir laikosi brahmacaryos £¨ad¤ Ä
visas j¢gas skiria tarnauti dvasiniam mokytojui ir nesidomi jausminiais
malonumais. Brahmacƒris tramdo k"n# ir atgailauja. Tuo tarpu g‚hastha
gyvena, ribodamas jausminius malonumus. Ta$iau, pasiek¡s tre$i#j£ gyve-
nimo etap#, jis atsisako §eimyninio gyvenimo. Prasid¢jus §iam etapui,
¨mogus v¢l, kaip ir b"damas brahmacƒris, privalo tramdyti k"n#, atgai-
lauti ir taip atsikratyti prisiri§imo prie §eimyninio gyvenimo. Atsikrat¡s
prisiri§imo prie materialaus gyvenimo b"do, jis jau gali duoti sannyƒsos
£¨adus.

Kaip vis¤ gyv¤ b"tybi¤ Supersiela, A§ gl"d¨iu vis¤ §irdyse ir stebiu
vis¤ ¨moni¤ poelgius kiekvien# j¤ gyvenimo akimirk#. Kai A§ matau,
kad ¨mogus rimtai ir nuo§ird¨iai atlieka pareigas, kurias nurod¢ dvasinis
mokytojas, ir i§ vis¤ j¢g¤ jam tarnauja, A§ labai branginu j£, nesvarbu,
koki# tobulumo pakop# jis b"t¤ pasiek¡s. O d¢l brahmacƒrio gyvenimo,
tai jeigu ¨mogus gali juo likti ir klusniai vykdyti dvasinio mokytojo nuro-
dymus, tai yra labai gerai. Ta$iau jeigu brahmacƒriui neduoda ramyb¢s
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lytinis geismas, jis turi palikti dvasin£ mokytoj# ir atsid¢koti jam, kaip
guru panor¢s. Pagal Ved¤ tvark#, dvasiniam mokytojui suteikiama dovana,
kuri vadinasi guru-dak‰i†ƒ. Paskui mokinys turi prad¢ti §eimos gyvenim#
ir vesti pagal religines apeigas.%

Vie§paties K‚‰†os pamokymai Savo bi$iuliui, mokytam brƒhma†ui,
labai naudingi ir visai ¨monijai. Civilizacija, neremianti var†¤ ir ƒ!ram¤
sistemos, yra ne kas kita, kaip rafinuot¤ gyvuli¤ banda. Vyri§kis ir mote-
ris, gyvenantys lytiniais malonumais ne santuokoje, ¨moni¤ visuomenei
nepriimtini. Vyras turi arba grie¨tai laikytis brahmacƒrio princip¤, arba
atsiklaus¡s dvasinio mokytojo vesti. Palaidas lytinis gyvenimas b"dingas
tik gyvuliams, kurie neturi vedyb¤ institucijos.

·iuolaikin¢ visuomen¢ nesistengia £gyvendinti ¨mogui keliam¤ u¨da-
vini¤. ¸mogaus gyvenimo tikslas Ä sugr£¨ti namo, atgal pas Diev#.
Norint §£ tiksl# pasiekti, reikia laikytis var†¤ ir ƒ!ram¤ princip¤. Kai §i¤
princip¤ laikomasi grie¨tai ir s#moningai, pasiekiamas gyvenimo tikslas.
J¤ dorai nevykdant, nesilaikant Auk§$iausiojo valios, suardoma ¨moni¤
visuomen¢s ramyb¢ ir taika, o jos gerov¢ tampa ne£manoma.

K‚‰†a toliau kalb¢jo Savo draugui brƒhma†ui: ÀBrangus drauge, A§
manau, kad tu atsimeni m"s¤ mokslo dienas. Ar pameni, kaip, guru
¨monai papra§ius, mes patrauk¢me £ mi§k# rinkti ¨agar¤. Berinkdami
sausus stagarus, nety$ia nu¢jome giliai £ mi§k# ir paklydome. Tada kilo
audra, dang¤ aptrauk¢ debesys, blyk$iojo ¨aibai ir griaud¢jo perk"ni-
ja. Saul¢ nusileido, ir mes likome vieni tamsiose d¨iungl¢se. Pli"ptel¢jo
smarki li"tis, ¨em¡ u¨tvind¢ vanduo. Mes nebegal¢jome atrasti kelio £
m"s¤ guru ƒ!ram#. Ar atsimeni t# li"t£? Nors ne, Ä tai buvo ne li"tis,
o tikras uraganas. Dulki¤ audros ir stiprios li"ties i§sekinti, mes niekur
neradome kelio. Pasiklyd¡ ir nuvarg¡, apsikabinome ir klaid¨iojome, ban-
dydami rasti keli# namo. ·itaip praslinko naktis, ir anksti ryt#, kai m"s¤
gurudeva su¨inojo apie m"s¤ dingim#, jis i§siunt¢ kitus mokinius m"s¤
ie§koti. O paskui juos i§¢jo ir pats. Jie atrado mus d¨iungl¢se visai
netekusius j¢g¤.

Mokytojas tada i§tar¢ kupinus u¨uojautos ¨od¨ius: ÀBrang"s berniukai,
nuostabu, kad j"s tiek d¢l man¡s i§kent¢jote. Kiekvienas pirmiausia r"pi-
nasi savo k"nu, o j"s taip mylite ir esate tokie i§tikimi savo mokytojui, kad
negalvodami apie save tiek d¢l man¡s i§kent¢te. Mane labai d¨iugina, kai
tikri mokiniai, tokie, kaip j"s, atlaiko i§bandymus vardan dvasinio moky-
tojo. ·itaip tikras mokinys atlygina savo skol# dvasiniam mokytojui. Paau-
koti savo gyvenim# tarnauti dvasiniam mokytojui Ä tai mokinio pareiga.
O geriausieji i§ dukart gimusi¤j¤, a§ labai patenkintas j"s¤ poelgiu ir lai-
minu jus Ä te i§sipildo visi j"s¤ norai ir svajon¢s. Tegu Ved¤ tiesos, kurias
jums perteikiau, visada i§lieka j"s¤ atmintyje, kad vos panor¢j¡, j"s tu$-
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tuojau gal¢tum¢te prisiminti Ved¤ pamokymus ir lengvai juos cituoti. Tai
jums pad¢s niekada nepatirti nusivylimo Ä nei §£, nei kit# gyvenim#.%

K‚‰†a t¡s¢: ÀBrangus drauge, galb"t atsimeni, kad, gyvenant m"s¤ dva-
sinio mokytojo ƒ!ramoje, ne kart# taip buvo nutik¡. Mudu suprantame,
kad be dvasinio mokytojo palaiminimo laim¢ nepasiekiama. Dvasinio
mokytojo malone, jo palaiminimu, galima pasiekti taikos ir klest¢jimo,
£gyvendinti tai, kas skirta ¨mogui.%

Po §i¤ ¨od¨i¤ mokytas brƒhma†as pasak¢: ÀBrangus K‚‰†a, Tu Ä
Auk§$iausiasis Vie§pats ir auk§$iausias vis¤ m"s¤ dvasinis mokytojas, ir
kadangi man teko laim¢ gyventi kartu su Tavimi m"s¤ guru namuose,
a§ manau, kad man nebeprivalu atlikti Ved¤ nurodytas pareigas. Brangus
Vie§patie, Ved¤ himnai ir apeigos, dorovingi darbai ir visa kita, kas b"tina
¨mogaus gyvenime siekiant tobulumo, £skaitant materiali# gerov¡, jausm¤
tenkinim# bei i§sivadavim#, Ä viskas kyla i§ vieno §altinio, Auk§$iausiosios
Tavo Asmenyb¢s. Visi gyvybiniai procesai vyksta tam, kad gal¤ gale b"t¤
suvokta Tavo Asmenyb¢. Kitaip sakant, jie yra £vairios Tavo transcenden-
tinio pavidalo dalys. Ir vis d¢lto Tu d¢jaisi mokiniu ir kartu su mumis
gyvenai m"s¤ guru namuose. Tai rei§kia, kad visus §iuos ¨aidimus Tu
aprei§kei Savo Paties malonumui, nes Tau visi§kai nereikalingas ¨mogaus
vaidmuo.%
Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti septyniasde§imt devint# ÀK‚‰†os$

skyri¤, pavadint# ÀVie§pats K‚‰†a susitinka su brƒhma†u Sudƒma$.
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A·TUONIASDE·IMTAS SKYRIUS

Vie§pats K‚‰†a laimina
brƒhma†! Sudƒm!

Vie§pats K‚‰†a, Auk§!iausiasis Dievo Asmuo, vis¤ gyv¤ b"tybi¤ Super-
siela, puikiai pa¨£sta kiekvien# siel#. Ypating# palankum# Jis jau!ia
Savo atsidavusiems tarnams brƒhma†ams. Vienas i§ Vie§paties K‚‰†os
vard¤ Ä brahmanyadeva. ·is ¨odis rei§kia, kad J£ garbina brƒhma†ai.
Tod¢l bhaktas, kuris visi§kai atsidav¢ Auk§!iausiajam Dievo Asmeniui,
jau pasiek¢ brƒhma†o lyg£. Netapus brƒhma†u, ne£manoma priart¢ti prie
Auk§!iausiojo Brahmano, Vie§paties K‚‰†os. K‚‰†a labai stengiasi Savo
bhaktus apsaugoti nuo kan!i¤, Jis Ä vienintelis tyr¤ bhakt¤ prieglobstis.

Vie§pats K‚‰†a ilgai kalb¢josi su Sudƒma Vipra apie drauge praleistus
metus. Paskui, nor¢damas papok§tauti su senu draugu, Vie§pats K‚‰†a
nusi§ypsojo ir paklaus¢: ÀBrangus drauge, k# tu Man atne§ei? Gal tavo
¨mona £d¢jo Man koki¤ skan¢st¤?$ Kreipdamasis £ Savo draug#, Vie§pats
K‚‰†a ¨velg¢ £ j£ kupinomis meil¢s akimis ir §ypsojosi. Jis t¡s¢: ÀBrangus
drauge, tu turb"t atne§ei lauktuvi¤ i§ nam¤?$

Vie§pats K‚‰†a ¨inojo, kad Sudƒmƒ nesiry¨o i§traukti savo varganos
dovanos, nes skaldyti ry¨iai b"t¤ per menkas maistas Vie§pa!iui. Supras-
damas, kaip Sudƒmƒ Vipra jau!iasi, Vie§pats pasak¢: ÀBrangus drauge, be
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abejo, Man ni!nieko netr"ksta, ta!iau jeigu Mano bhaktas dovanoja Man
k# nors su meile, tegu ir menkniek£, A§ su did¨iausiu malonumu priimu
dovan#. Antra vertus, jeigu ¨mogus n¢ra Man atsidav¡s, jis gali dovano-
ti Man pa!ius vertingiausius daiktus, bet jie nesuteiks Man d¨iaugsmo. I§
tikr¤j¤ A§ priimu tik tai, kas Man si"loma su meile ir atsidavimu. Antraip
A§ nepriimsiu net ir vertingiausi¤ dovan¤. Kai tyras Mano bhaktas aukoja
Man tegu ir papras!iausi# dalyk# Ä g¢lyt¡, lapel£ ar truput£ vandens,
ta!iau daro tai i§ meil¢s, A§ ne tik d¨iaugsmingai priimu auk#, bet ir su
malonumu j# suvalgau.$

Vie§pats K‚‰†a patikino Sudƒm# Vipr#, kad su d¨iaugsmu priims skal-
dytus ry¨ius, kuriuos tasai atsine§¢ i§ nam¤, ta!iau drovusis Sudƒmƒ Vipra
sudvejojo, ar verta juos duoti Vie§pa!iui. Jis paman¢: ÀKaipgi pasi"lysiu
Vie§pa!iui K‚‰†ai toki# menk# dovan#?$, ir nuleido galv#. Vie§pats K‚‰†a,
Supersiela, ¨ino visk#, kas vyksta kiekvieno §irdyje. Jis ¨ino apie visus
m"s¤ siekius bei poreikius. Tad Jis nutuok¢, ko pas J£ at¢jo Sudƒmƒ Vipra.
Jis ¨inojo, kad Sudƒm# atgin¢ visi§kas skurdas ir kad jis at¢jo pra§omas
¨monos. Jis laik¢ Sudƒm# Savo brangiu mokyklos laik¤ draugu ir ¨inojo,
kad Sudƒmos meil¢ Jam niekada netur¢jo materialios naudos atspalvio.
K‚‰†a pagalvojo: ÀSudƒmƒ at¢jo pas Mane ne kaip pra§ytojas. Jis at¢jo
pas Mane, paragintas ¨monos ir nor¢damas j# nuraminti.$ Tod¢l Vie§pats
K‚‰†a nutar¢ dovanoti Sudƒmai Viprai tiek materiali¤ turt¤, kiek akyse
n¢ra mat¡s n¢ pats dangaus karalius.

Jis pagrieb¢ skaldytus ry¨ius, kurie buvo £ri§ti £ med¨iag#, gaubusi#
varg§o brƒhma†o pe!ius, ir su§uko: ÀKas !ia? Brangus drauge, tu Man
atne§ei tikr# gard¢s£ Ä skaldytus ry¨ius!$ Jis padr#sino Sudƒm# Vipr#,
sakydamas: ÀManau, kad §iais skaldytais ry¨iais pasisotinsiu ne tik A§, bet
ir visa k"rinija.$ ·itie K‚‰†os ¨od¨iai patvirtina, kad Jis yra pirminis visa
ko §altinis, visos k"rinijos prad¨ia. Kai laistomos med¨io §aknys, vandens
gauna visas medis. Taip lygiai ir K‚‰†ai skirtos aukos arba darbai laiky-
tini did¨iausiu g¢riu visiems, nes naudos i§ j¤ gauna visa k"rinija. Meil¢
K‚‰†ai persiduoda visoms gyvosioms esyb¢ms.

Kalb¢damas su Sudƒma Vipra, Vie§pats K‚‰†a suvalg¢ i§ ry§ul¢lio tru-
put£ skaldyt¤ ry¨i¤, ir kai ties¢ rank# paimti dar, Rukmi†ŒdevŒ, pati s¢km¢s
deiv¢, sustabd¢ Vie§pat£, pa¢musi J£ u¨ rankos. Rukmi†ŒdevŒ pasak¢:
ÀBrangus Vie§patie, t¤ keli¤ ry¨i¤ gr"deli¤ pakanka, kad juos pasi"-
l¡s ¨mogus £gyt¤ did¨iulius turtus §£ gyvenim# ir sk¡st¤ prabangoje kit#.
Vie§patie, Tu toks maloningas Savo bhaktams, kad keli skaldyt¤ ry¨i¤
gr"deliai suteikia Tau did¨iausi# d¨iaugsm#, o Tavo d¨iaugsmas laiduo-
ja bhaktui klest¢jim# ir §£, ir kit# gyvenim#.$ ·ie ¨od¨iai rodo, kad jeigu
maistas Vie§pa!iui K‚‰†ai aukojamas su meile ir atsidavimu, o K‚‰†a su
d¨iaugsmu priima j£ i§ bhakto, tai s¢km¢s deiv¢ Rukmi†ŒdevŒ jau!iasi
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tiek skolinga bhaktui, kad pati apsilanko pas j£ ir paver!ia jo namus tur-
tingiausiais pasaulyje. Jeigu ¨mogus surengia Nƒrƒya†ai prabangias vai§es,
s¢km¢s deiv¢ Lak‰mŒ b"tinai ateina pasisve!iuoti £ jo namus, ir tai ¨enk-
las, kad namai taps turtingi. Mokytas brƒhma†as Sudƒmƒ praleido nakt£
Vie§paties K‚‰†os namuose, ir jam atrod¢, kad jis atsid"r¢ Vaiku†‡hos
planetoje. Ir tikrai, jis buvo Vaiku†‡hoje, nes ta vieta, kur gyvena Vie§pats
K‚‰†a, pirminis Nƒrƒya†a, ir Rukmi†ŒdevŒ, s¢km¢s deiv¢, Ä yra dvasin¢
planeta Vaiku†‡haloka.

Ir nors atrodyt¤, kad Vie§paties K‚‰†os r"muose mokytas brƒhma†as
Sudƒmƒ nieko negavo, jis ni!nieko Vie§paties nebepra§¢ ir kit# ryt#
i§vyko namo. Jis negal¢jo pamir§ti, kaip Vie§pats K‚‰†a j£ sutiko, ir j£
ap¢m¢ transcendentin¢ palaima. Vis# keli# jis steng¢si atsiminti, k# dar¢,
kaip elg¢si Vie§pats K‚‰†a, ir labai d¨iaug¢si, kad jam pavyko pamatyti
Vie§pat£.

Brƒhma†as galvojo: ÀKokia laim¢, kad a§ pama!iau Vie§pat£ K‚‰†#,
kuris toks i§tikimas brƒhma†ams! Kaip jis vertina brƒhma†¤ kult"r#! Jis Ä
Auk§!iausiasis Brahmanas, ir vis d¢lto yra neabejingas brƒhma†ams. Jis
taip gerbia brƒhma†us, kad spaud¢ Savo gl¢byje tok£ varget# brƒhma†!,
kaip a§, nors, i§skyrus s¢km¢s deiv¡, nieko kito prie Sav¡s neprig-
laud¨ia. Kaip galima mane, varg§#, nuod¢ming# brƒhma†!, lyginti su
Auk§!iausiuoju Vie§pa!iu K‚‰†a, vieninteliu s¢km¢s deiv¢s prieglobs!iu.
Ir vis d¢lto, laikydamas mane brƒhma†u, Jis nuo§ird¨iai mane apgl¢b¢
ir suspaud¢ transcendentiniame Savo gl¢byje. Vie§pats K‚‰†a buvo toks
maloningas, kad pasodino mane ant tos pa!ios lovos, kurioje ilsisi s¢km¢s
deiv¢. Jis elg¢si su manimi kaip su tikru broliu. A§ net nesuvokiu, kiek
esu Jam skolingas! Kai pasijutau pavarg¡s, %rŒmatŒ Rukmi†ŒdevŒ, s¢km¢s
deiv¢, ¢m¢ v¢duoti mane v¢duokle, nepaisydama savo auk§tos pad¢ties ir
to, kad yra pirmoji Vie§paties K‚‰†os ¨mona. Patsai K‚‰†a, Auk§!iausiasis
Dievo Asmuo, i§ pagarbos brƒhma†ams patarnavo man, tryn¢ mano kojas
ir Savo rankomis vai§ino. I§ esm¢s Jis lenk¢si man. Siekdami patekti £
dangaus planetas, gauti i§sivadavim# ir trok§dami £vairiausi¤ materiali¤-
j¤ turt¤ ar mistin¢s yogos gali¤, Vie§paties K‚‰†os lotoso p¢das garbina
visi visatos gyventojai. Ta!iau Vie§pats buvo toks maloningas, kad nedav¢
man n¢ skatiko, puikiai ¨inodamas, kad a§, skurd¨ius, gav¡s pinig¤ galiu
pasidid¨iuoti, imti vaikytis materiali¤ turt¤ ir §itaip J£ pamir§ti.$

Brƒhma†as Sudƒmƒ sak¢ ties#. Kai vargeta papra§o Vie§paties mate-
riali¤ turt¤ ir kai gal¤ gale jam pavyksta pralobti, jis i§kart pamir§ta
savo pareigas Vie§pa!iui. Tod¢l Vie§pats Savo bhaktui nedovanoja turt¤,
jeigu, ¨inoma, skurdas galutinai jo neu¨spaud¨ia. Da¨niausiai b"na taip,
kad neturtingam bhaktui, kuris kuo nuo§ird¨iausiai tarnauja Vie§pa!iui,
ta!iau kartu siekia materiali¤ turt¤, Vie§pats neleid¨ia j¤ £gyti.
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Taip begalvodamas, mokytas brƒhma†as netrukus pri¢jo savo namus.
Ta!iau !ia viskas buvo stebuklingai pasikeit¡. Savo trobel¢s vietoje jis
i§vydo did¨iausius r"mus i§ vertingo akmens ir brangakmeni¤, kurie ¨¢r¢jo
sykiu kaip saul¢, m¢nulis ir ugnis. ·alia did¨iuli¤ r"m¤ lygiais tarpais ¨alia-
vo nuostab"s parkai, kuriuose vaik§tin¢jo gra¨ios i§vaizdos vyrai bei mote-
rys. Parkuose tyvuliavo puik"s e¨erai, pilni ¨ydin!i¤ lotos¤ bei gra¨iausi¤
lelij¤, o vandenyje plaukiojo margaspalvi¤ pauk§!i¤ b"riai. Pamat¡s, kaip
nuostabiai pasikeit¢ jo gimtieji namai, brƒhma†as pagalvojo: ÀKaip gal¢jo
§itaip viskas pasikeisti? Ar visa tai priklauso man, ar kam kitam? Jeigu !ia
toji pati vieta, kurioje anks!iau gyvenau, kaipgi ji gal¢jo §itaip nuostabiai
pasikeisti?$

Kol mokytas brƒhma†as taip svarst¢, keletas vyr¤ ir moter¤, kurie atrod¢
tarsi pusdieviai, lydimi daininink¤ ir muzikant¤ prisiartino prie jo, nor¢-
dami j£ pasveikinti. Jie dainavo d¨iugias giesmes. Brƒhma†o ¨mona, su¨i-
nojusi, jog vyras sugr£¨o, labai apsid¨iaug¢ ir skubiai i§b¢go i§ nam¤. Ji
buvo tokia gra¨i, jog, rod¢s, tai pati s¢km¢s deiv¢ i§¢jo jo pasitikti. Pama-
!iusi vyr#, i§ d¨iaugsmo ji apsiverk¢ ir neteko amo. Negal¢dama savo
vyrui i§tarti n¢ ¨od¨io, ji tik u¨simerk¢. I§reik§dama savo meil¡ ir pagar-
b#, ji nusilenk¢ savo vyrui, sieloje nor¢dama kar§tai j£ apkabinti. Ant jos
¨¢r¢jo aukso v¢rinys ir daugyb¢ papuo§al¤, ir, stov¢dama tarp tarnai!i¤,
ji atrod¢ tarsi pusdievio ¨mona, k# tik i§lipusi i§ oro laivo. Brƒhma†as
nustebo, kad jo ¨mona taip i§gra¨¢jo. J£ u¨pl"do §velnumo banga, bet,
netardamas n¢ ¨od¨io, jis kartu su ja ¨eng¢ £ r"mus. Kai brƒhma†as £¢jo £
savo menes, jis pamat¢, kad tai tikra dangaus karaliaus buvein¢. R"muo-
se buvo daugyb¢ kolon¤ i§ brangi¤j¤ akmen¤. Sofos ir lova buvo padirbti
i§ dramblio kaulo ir aptaisyti auksu bei brangakmeniais, u¨tiesti baltais
it pienas ir mink§tais tarytum lotosas patalais. Ant sien¤ kabojo daugyb¢
v¢duokli¤ i§ jako uodegos su aukso rankenomis, ir visur stov¢jo auksiniai
sostai su mink§tomis tarsi lotosas pagalv¢mis. Akys kliuvo u¨ aksomo ir
§ilko baldakim¤, papuo§t¤ n¢riniais bei kaban!iom perl¤ gijom. R"m¤
grindys buvo i§klotos geriausios r"§ies per§vie!iamu marmuru, aptaisy-
tu smaragdais. R"m¤ moterys vaik§!iojo, laikydamos rankoje ¨ibintus i§
brangi¤j¤ akmen¤. Ugnis brangakmeni¤ ¨ibintuose skleid¢ nepaprastai
ry§ki# §vies#. Brƒhma†as pamat¢, kad i§ varg§o jis netik¢tai tapo turtuoliu.
Ne¨inodamas, kuo paai§kinti §£ staig¤ pasikeitim#, jis susim#st¢:

ÀNuo pat gimimo a§ buvau did¨iausias skurd¨ius, tad i§ kur dabar
§ie nei§matuojami turtai? ¶ia bus ne kas kita, kaip vis¤ gailestingiau-
siojo mano draugo Vie§paties K‚‰†os, Yadu gimin¢s didvyrio, d¢mesys.
Be joki¤ abejoni¤, §ie turtai man buvo dovanoti neprie¨astine Vie§paties
K‚‰†os malone. Vie§pats Pats Sau pakankamas, Jis Ä s¢km¢s deiv¢s vyras,
tod¢l pasi¨ymi §e§iomis tobuliausiomis ypatyb¢mis ir jomis pranoksta
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visus. Jis ¨ino, kas vyksta bhakto sieloje, ir patenkina visus jo tro§kimus.
Tai tegali b"ti mano draugo Vie§paties K‚‰†os malon¢. Mano puikusis
tamsiaveidis draugas K‚‰†a daug dosnesnis u¨ debes£, kuris vandeniu
pripildo bekra§t£ vandenyn#. Netrukdydamas ¨emdirbiui dien#, debesis
dosniai pagirdo dirv# nakt£. Ta!iau pabudusiam ryte, ¨emdirbiui vis tiek
atrodo, kad lyta nepakankamai. ·itaip ir Vie§pats patenkina vis¤ m"s¤
norus, atsi¨velgdamas £ m"s¤ nuopelnus, ir vis d¢lto K‚‰†os s#mon¢s
neturin!iam ¨mogui visos Vie§paties dovanos atrodo per menkos. Ta!iau
Vie§pa!iui kukli bhakto dovan¢l¢, pasi"lyta Jam su meile ir atsidavimu,
atrodo didel¢ ir brangi. A§ esu gyvas to pavyzdys. Pasi"liau Jam tik kelis
skaldyt¤ ry¨i¤ gr"delius, o u¨ tai Jis apdovanojo mane tokiais turtais,
koki¤ neturi ir dangaus karalius$, Ä m#st¢ sau brƒhma†as.

I§ ties¤ Vie§pa!iui nereikia joki¤ bhakto dovan¤. Jis Pats Sau pakan-
kamas. Aukodamas Vie§pa!iui, did¨iausi# naud# i§ tos aukos gauna pats
bhaktas, nes visa tai, k# jis skiria Vie§pa!iui, sugr£¨ta §imteriopai. Tas, kuris
aukoja Vie§pa!iui, nieko nepraranda, prie§ingai, laimi milijonus kart¤.

Brƒhma†as, jausdamasis be galo skolingas K‚‰†ai, mintyse ¢m¢ melstis:
ÀTegul Vie§pats K‚‰†a visada bus mano draugas. Tarnaudamas Jam a§
atiduosiu visas savo j¢gas ir meil¡ gyvenimas po gyvenimo. A§ netrok§tu
turt¤. A§ tik noriu nuolat Jam tarnauti ir niekada nesiskirti su tyrais Jo
bhaktais. Tegu visos mano mintys ir darbai bus skirti Jam. Negimusis
Auk§!iausiasis Dievo Asmuo K‚‰†a ¨ino, kad, gav¡ didelius turtus, nuo-
puol£ patyr¢ daugyb¢ did¨i¤ asmenybi¤. Taigi net tada, kai turt¤ pra§o
Jo Paties bhaktas, Jis ne visada juos dovanoja. Jis labai atsargus ir r"pi-
nasi Savo bhaktais. Atsidavimo tarnyst¢s brandos nepasiek¡s bhaktas
pralob¡s gali suklupti, nes gyvena materialiame pasaulyje, tod¢l Vie§pats
nesuteikia jam turt¤. Tai dar viena neprie¨astin¢s Vie§paties malon¢s Savo
bhaktui aprai§ka. Pagrindinis Jo r"pestis Ä apsaugoti bhakt# nuo nuopuo-
lio. Jis yra tarytum gero linkintis t¢vas, kuris nelepina pinigais savo nepa-
tyrusio s"naus, bet palaukia, kol s"nus u¨augs ir i§moks teisingai naudotis
pinigais. Tada jis palieka s"nui vis# savo turt#.$

Mokytas brƒhma†as nutar¢, kad visus Vie§paties dovanotus turtus reikia
panaudoti ne besaikiams malonumams, o Vie§paties tarnystei. Brƒhma†as
pri¢m¢ nauj#j£ turt# su atsi¨ad¢jimo dvasia, neprisiri§damas prie jausmi-
ni¤ malonum¤, tod¢l ramiai gyveno su savo ¨mona, naudodamasis visais
£gytais patogumais kaip Vie§paties prasƒdam. Jis aukojo £vairius valgius
Vie§pa!iui, o paskui valg¢ juos kaip prasƒdam. Tod¢l ir mes, Vie§paties
malone gav¡ materialius turtus, §lov¡, vald¨i#, i§silavinim# ar gro¨£, turime
laikyti tai Vie§paties dovana ir panaudoti j# tarnaudami Vie§pa!iui, o ne
ie§kodami jutimini¤ malonum¤. Mokytas brƒhma†as nepatyr¢ nuopuolio,
ir jo meil¢ bei prierai§umas Vie§pa!iui K‚‰†ai d¢l didelio turto ne tik
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kad ne suma¨¢jo, bet kasdien vis stipr¢jo. Materialus turtas gali tapti
akstinu ne tik nupulti, bet ir pakilti Ä nelygu, kaip juo naudojamasi. Kai
turtus skiriame jausminiams malonumams, jie atveda £ nuopuol£, o kai
juos naudojame tarnauti Vie§pa!iui, jie padeda pakilti.

Vie§paties K‚‰†os gerumas Sudƒmai Viprai akivaizd¨iai rodo, kad
Auk§!iausiasis Dievo Asmuo yra nepaprastai patenkintas, kai ¨mogus
turi brƒhma†o ypatybi¤. Toks patyr¡s brƒhma†a, kaip Sudƒmƒ Vipra,
suprantama, yra Vie§paties K‚‰†os bhaktas. Tod¢l sakoma: brƒhma†a
vai‰†ava‹ Ä brƒhma†as yra vai‰†avas. Arba kartais sakoma: brƒhma†a‹
pa†ˆita‹. Pa†ˆita rei§kia Àlabai i§prus¡s ¨mogus.$ Brƒhma†as negali b"ti
kvailys arba tamsuolis. Tod¢l egzistuoja dvi brƒhma†¤ r"§ys Ä vai‰†avai
ir pa†ˆitos. Pa†ˆitos yra tie, kurie pasi¨ymi tik mokytumu, bet dar n¢ra
Vie§paties bhaktai, arba vai‰†avai. Vie§pats K‚‰†a n¢ra itin jais paten-
kintas. Norint patraukti Auk§!iausiojo Dievo Asmens d¢mes£, neu¨ten-
ka b"ti vien mokytu brƒhma†u. Brƒhma†as turi b"ti ne tiktai patyr¡s ir
pasi¨ym¢ti tomis ypatyb¢mis, kurios i§vardintos tokiuose ra§tuose, kaip
À%rŒmad Bhagavad-gŒtƒ$ ir À%rŒmad-Bhƒgavatam$, bet dar b"ti ir Vie§-
paties K‚‰†os bhaktas. Gyvas pavyzdys Ä Sudƒmƒ Vipra. Jis buvo paty-
r¡s brƒhma†as, neprisiri§¡s prie joki¤ materiali¤ jausmini¤ malonum¤, ir
kartu didis Vie§paties K‚‰†os bhaktas. Vie§pats K‚‰†a, vis¤ auk¤ ir aske-
zi¤ objektas, labai myli tokius brƒhma†us, kaip Sudƒmƒ Vipra. Vie§pa-
ties K‚‰†os elgesys mums parod¢, kaip Jis vertina tok£ brƒhma†!. Tod¢l
tapti brƒhma†u vai‰†avu Ä tokiu, koks buvo Sudƒmƒ Vipra, Ä auk§!iausia
¨mogaus tobulumo pakopa.

Sudƒmƒ Vipra suprato, kad nors Vie§pats K‚‰†a nenugalimas, Jis lei-
d¨iasi u¨kariaujamas Savo bhakt¤. Jis suprato, koks maloningas jam Vie§-
pats K‚‰†a, ir nuolatos buvo transe, paskend¡s mintyse apie K‚‰†#. Toks
nepertraukiamas ry§ys su Vie§pa!iu K‚‰†a visi§kai i§val¢ jo §ird£ nuo mate-
riali¤ ne§varybi¤, kurios dar buvo u¨silikusios, ir netrukus jis persik¢l¢
£ dvasin¡ karalyst¡, £ kuri# ver¨iasi tobulum# pasiek¡ §ventieji. %ukade-
va Gosvƒmis pasak¢, kad tie, kurie i§girs pasakojim# apie Sudƒm# Vipr#
ir Vie§pat£ K‚‰†#, su¨inos, kaip Vie§pats K‚‰†a myli tokius atsidavusius
brƒhma†us. Jie taps tobuli kaip Sudƒmƒ Vipra ir eis £ dvasin¡ Vie§paties
K‚‰†os karalyst¡.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti a§tuoniasde§imt!j£ ÀK‚‰†os"
skyri¤, pavadint! ÀVie§pats K‚‰†a laimina brƒhma†! Sudƒm!".
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Vie§pats K‚‰†a ir Balarƒma
susitinka su V‚ndƒvanos

gyventojais

Kart!, Vie§pa"iui K‚‰†ai ir Balarƒmai ramiai leid¨iant dienas puikiame
Dvƒrakos mieste, atsitiko retas £vykis Ä visi§kas saul¢s u¨temimas, koks
b#na pasibaigus kalpai, arba Brahmos dienai. Kiekvienos kalpos pabaigoje
saul¡ u¨traukia mil¨ini§kas debesis, ir ¨emesni!sias planet¤ sistemas u¨t-
vindo nesibaigian"ios li#tys Ä vanduo pakyla iki pat Svargalokos. Astro-
nominiai apskai"iavimai rod¢, kad bus didelis saul¢s u¨temimas, ir visi
¨mon¢s Ä tiek vyrai, tiek moterys, ¨inodami apie tai, nutar¢ keliauti £
§vent! viet! Kuruk‰etroje, kuri vadinasi Samanta-pa$caka.

Samanta-pa$caka garsi savo §ventumu tod¢l, kad Vie§pats Para%urƒ-
ma atliko "ia dideles aukas, i§¨ud¡s dvide§imt vien! k‰atriy¤ kart!. Kai
Vie§pats Para%urƒma ¨ud¢ k‰atriyus, kraujas tek¢jo up¢mis. Tada Jis
i§kas¢ Samanta-pa$cakoje penkis didelius e¨erus, £ kuriuos ir sub¢go
¨uvusi¤j¤ kraujas. Vie§pats Para%urƒma yra vi‰†u-tattva. Àœ%opani‰adoje&
sakoma, kad vi‰†u-tattvos negali suter§ti joks nuod¢mingas darbas. Ir vis
d¢lto, nors Vie§pats Para%urƒma visagalis ir nesutepamas, rodydamas Savo
nepriekai§ting! b#d!, Samanta-pa$cakoje Jis atliko didel¡ auk!, kad
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i§pirkt¤ nuod¢m¡, kuri! tariamai u¨sitrauk¢ nu¨ud¡s k‰atriyus. Savo
pavyzd¨iu Vie§pats Para%urƒma parod¢, kad smurtas, kurio kartais tenka
griebtis, i§ tikr¤j¤ yra nuod¢m¢. Net Vie§pats Para%urƒma jaut¢ kalt¡ d¢l
k‰atriy¤ mirties, tod¢l m#s¤ kalt¢, kai darome tokius bjaurius ir neleis-
tinus dalykus, yra dar didesn¢. Taigi nuo sen¤ senov¢s visame pasaulyje
buvo draud¨iama ¨udyti gyv!sias b#tybes.

Saul¢s u¨temimo proga £ §vent! viet! atkeliavo visos ¨ymios asmeny-
b¢s. ¶ia pateiksime keleto i§ j¤ vardus. I§ vyresnio am¨iaus ¨moni¤ ten
buvo Akr#ra, Vasudeva ir Ugrasena, i§ jaunesni¤ Ä Gada, Pradyumna,
Sƒmba ir daug kit¤ Yadu gimin¢s nari¤. Jie atvyko i§pirkti nuod¢mi¤,
kurias padar¢ atlikdami savo pareigas. Kadangi £ Kuruk‰etr! atvyko
beveik visa Yadu gimin¢, kai kurios svarbios asmenyb¢s, pavyzd¨iui,
Aniruddha, Pradyumnos s#nus, ir Yadu gimin¢s karvedys K‚tavarmƒ, taip
pat Sucandra, 'uka ir Sƒra†a pasiliko saugoti Dvƒrakos miesto.

Visi Yadu gimin¢s nariai buvo labai gra¨aus gymio, ta"iau kai saul¢s
u¨temimo proga jie pasipuo§¢ aukso v¢riniais ir g¢li¤ girliandomis, apsi-
reng¢ brangiais r#bais ir apsiginklavo, j¤ £gimtas gro¨is bei i§or¢s bruo¨ai
suspindo §imt!kart smarkiau. Yadu gimin¢ atvyko £ Kuruk‰etr! prabangiai
i§puo§tais ve¨imais, kurie buvo pana§#s £ pusdievi¤ oro laivus. Ve¨imuose
buvo £kinkyti stipr#s ir ver¨l#s tarsi vandenyno bangos ¨irgai. Kai kurie
gimin¢s nariai s¢d¢jo ant did¨iuli¤ drambli¤, kurie primin¢ plaukian"ius
dangumi debesis. J¤ ¨monas nuostabiuose palankinuose ne§¢ gra¨#s vyrai,
pana§#s £ vidyƒdharas. Atvykstantieji atrod¢ lyg dangaus pusdieviai.

Atvyk¡ £ Kuruk‰etr!, Yadu gimin¢s nariai atliko apsiplovimo ritual!,
grie¨tai laikydamiesi !ƒstr¤ nurodym¤, o paskui per u¨temim! pasninka-
vo, kad sunaikint¤ savo nuod¢mi¤ pasekmes. Kadangi Vedos nurodo per
u¨temim! kuo daugiau aukoti, Yadu gimin¢ i§dalino brƒhma†ams §imtus
karvi¤. Jie dovanojo karves su gra¨iais audiniais ir daugybe papuo§al¤,
bet labiausiai £ akis krito tai, kad karv¢ms ant koj¤ buvo pari§ti aukso
varpeliai, o ant kaklo kabojo g¢li¤ girliandos.

Po u¨temimo visa Yadu gimin¢ dar kart! i§simaud¢ e¨eruose, kuriuos
i§kas¢ Vie§pats Para%urƒma. Po to jie pavai§ino brƒhma†us pa"iais geriau-
siais valgiais, virtais svieste. Vedos maist! skirsto £ dvi r#§is: nevirt! maist!
ir virt! maist!. Prie nevirto maisto priskiriami ne tik dar¨ov¢s bei gr#dai,
bet ir visas vandenyje virtas maistas. O virtu maistu laikomi patiekalai,
pagaminti ghŒ. CapƒtŒ, dƒlas, ry¨iai ir paprastos dar¨ov¢s, kaip ir vaisiai
bei salotos, priklauso nevirto maisto kategorijai. Ta"iau purŒ, kacaurŒ,
samosos, sald#s rutuliukai ir kiti valgiai yra virtas maistas. brƒhma†ams,
kuriuos saul¢s u¨temimo proga pasikviet¢ Yadu gimin¢, buvo surengtos
puikios vai§¢s, o jose buvo vai§inama virtu maistu.

Apeigos, kurias atlikin¢jo Yadu gimin¢, i§ori§kai buvo pana§ios £ karmi¤
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apeigas. Karmiai atlieka kokias nors apeigas, kad gaut¤ jutimini¤ d¨iaugs-
m¤: auk§t! pad¢t£ visuomen¢je, ger! ¨mon!, gerus namus, gerus vaikus
arba didel£ turt!. Ta"iau Yadu gimin¢ siek¢ kitko. Jie nor¢jo parody-
ti K‚‰†ai am¨in! savo i§tikimyb¡ ir atsidavim!. Visa Yadu gimin¢ buvo
didieji bhaktai, tod¢l, daugyb¡ gyvenim¤ atlikdami dorybingus darbus,
jie gavo galimyb¡ bendrauti su Vie§pa"iu K‚‰†a. Jie keliavo £ Kuruk‰et-
r!, maud¢si §ventoje vietoje, saul¢s u¨temimo metu laik¢si reguliatyvi¤
princip¤ ir vai§ino brƒhma†us tik d¢l vienos prie¨asties Ä i§ meil¢s K‚‰†ai.
Absoliutus Vie§pats, kur£ jie garbino, buvo K‚‰†a, ir niekas daugiau.

Pamaitin¡ brƒhma†us ir atsiklaus¡ j¤ leidimo, §eimininkai paprastai ir
patys paragauja prasƒdam. Taigi, gav¡ brƒhma†¤ leidim!, numal§ino alk£
ir visi Yadu gimin¢s nariai. Paskui jie i§sirinko sau viet! pails¢ti po dide-
liais #ksmingais med¨iais, o pails¢j¡ pasiruo§¢ sutikti sve"ius Ä giminai-
"ius, draugus ir Yadu giminei paklusnius karalius bei valdovus. ( i§kilmes
atvyko Matsyos, U%Œnaros, Ko%alos, Vidarbhos, Kuru, S‚$jayos, Kƒmbo-
jos, Kekayos, Madraso, KuntŒ, Anarthos, Keralos ir daugelio kit¤ §ali¤
bei provincij¤ valdovai. Vieni karaliai buvo nusistat¡ prie§i§kai, kiti buvo
j¤ draugai. Ta"iau patys brangiausi sve"iai atvyko i§ V‚ndƒvanos. V‚ndƒ-
vanos gyventojai, prie§akyje su Nanda Mahƒrƒja, labai nerimavo, i§sisky-
r¡ su K‚‰†a ir Balarƒma. Pasinaudoj¡ proga, jie atvyko £ saul¢s u¨temim!,
kad pasimatyt¤ su K‚‰†a ir Balarƒma, kuri¤ buvo labai i§siilg¡.

V‚ndƒvanos gyventojai, artimi Yadu giminei, buvo labai draugi§ki su
Yadavomis, ir susitikimas po tokio ilgo i§siskyrimo visus labai sujaudino.
Yadavos ir V‚ndƒvanos gyventojai taip d¨iaug¢si susitik¡ ir kalb¢damie-
si, kad i§ §alies buvo malonu £ juos ¨i#r¢ti. Susitikimas po ilgo i§siskyri-
mo suteik¢ jiems daug d¨iaugsmo. J¤ §irdys virp¢jo, o veidai atrod¢ tarsi
pra¨yd¡s lotosas. Jiems i§ aki¤ ritosi a§aros, plaukai ant k#no pasi§iau§¢,
ir, stiprios ekstaz¢s apimti, jie prarado kalbos dovan!. Kitaip sakant, jie
paniro £ laim¢s vandenyn!.

Vyrai sveikino vienas kit!, d¨iaug¢si susitikusios moterys. Jos draugi§-
kai gl¢bes"iavosi, §velniai §ypsojosi ir ¨velg¢ viena £ kit! kupinomis meil¢s
akimis. Kai jos apsikabino, §afranas ir ku…kuma, kuriais buvo pabarstytos
j¤ kr#tin¢s, susimai§¢, ir visos jos jaut¢ dangi§k! d¨iaugsm!. Nuo §irdin-
g¤ glamoni¤ j¤ skruostais ried¢jo a§aros. Jaunesn¢s rei§k¢ savo pagar-
b! vyresn¢ms, o vyresn¢s laimino jaunesni!sias. ·itaip jos sveikinosi ir
klausin¢jo viena kitos, kaip sekasi gyvenime. Galiausiai kalba pakrypo
apie K‚‰†!. Visi kaimynai ir giminai"iai buvo vienaip ar kitaip suri§ti su
Vie§pa"iu K‚‰†a, nes dalyvavo Vie§paties ¨aidimuose, kuriuos Jis aprei§-
k¢ §iame pasaulyje. K‚‰†a buvo centras, apie kur£ sukosi j¤ gyvenimas.
Visuomenin¢, politin¢, religin¢ ar net kasdienin¢ j¤ veikla buvo grynai
transcendentin¢.
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Tikroji ¨mogaus pa¨anga gyvenime remiasi pa¨inimu ir atsi¨ad¢jimu.
Pirmojoje À'rŒmad-Bhƒgavatam& giesm¢je pasakyta, kad ¨mogus, i§tiki-
mai tarnaujantis K‚‰†ai, savaime pasiekia tobul! pa¨inim! ir atsi¨ad¢jim!.
Yadu gimin¢s nari¤ bei V‚ndƒvanos piemen¤ mintyse gyveno K‚‰†a. Tai
tobulo pa¨inimo po¨ymis, ir d¢l to, kad jie be paliovos m!st¢ apie K‚‰†!,
nuo j¤ savaime nukrito visos materialios pareigos. 'rŒla R#pa Gosvƒmis
§£ b#v£ vadino yukta-vairƒgya. Tod¢l pa¨inimas ir atsi¨ad¢jimas n¢ra sausi
abstrakt#s samprotavimai ir veiklos atsisakymas. Teisingiau b#t¤ pasaky-
ti, kad pa¨inim! ir atsi¨ad¢jim! pasiek¡s ¨mogus kalba ir veikia tiek, kiek
tai susij¡ su K‚‰†a.

T! dien! Kuruk‰etroje, ilgai nesimat¡, susitiko Vasudeva ir jo sesuo
KuntŒdevŒ. Susitiko ir j¤ s#n#s bei mar"ios, ¨monos bei vaikai ir kiti §eimos
nariai. Kalb¢dami vienas su kitu, jie greitai pamir§o visas praeityje juos
i§tikusias nelaimes. KuntŒdevŒ kreip¢si £ savo brol£ Vasudev!: ÀBrangus
broli, s¢km¢ visai nusigr¡¨¢ nuo man¡s, nes nei§sipild¢ n¢ vienas mano
noras. Kaipgi kitaip paai§kinti, kad tu, mano brolis, §ventas ir tobulas
visais at¨vilgiais ¨mogus, nepasiteiravai, kaip a§ gyvenau, kai mus u¨griu-
vo toji nelaim¢?& Matyt, KuntŒdevŒ prisimin¢ li#dniausias savo gyvenimo
dienas, kai piktu Dh‚tarƒ‰‡ros ir Duryodhanos sumanymu ji su vaikais
buvo i§tremta. Ji t¡s¢: ÀBrangus broli, a§ suprantu, kad, Apvaizdai nusig-
r¡¨us nuo ¨mogaus, j£ u¨mir§ta net artimiausi jo giminai"iai, jo paties
t¢vas, motina arba tikri vaikai. Tod¢l, mano brangus broli, niekuo tav¡s
nekaltinu.&

Tada Vasudeva atsak¢ seseriai: ÀBrangioji sese, neli#d¢k ir nekaltink
man¡s taip ¨iauriai. Mes visada turime atminti, kad esame tik ¨aislai
Apvaizdos rankose. Visi mes esame Auk§"iausiojo Dievo Asmens valioje.
Jo valioje yra karmin¢ veikla ir jos pasekm¢s. Brangi sese, juk tu ¨inai, kad
mus negailestingai kankino karalius Ka„sa, ir jo persekiojami mes i§si-
barst¢me po vis! pasaul£. Mums nuolat gr¢s¢ pavojus. Tik visai neseniai
Dievo malone mes sugr£¨ome namo.&

Po §io pokalbio Vasudeva ir Ugrasena pri¢m¢ karalius, atvykusius su jais
susitikti, ir deramai juos pasveikino. Pama"ius Vie§pat£ K‚‰†!, visus sve-
"ius u¨liejo transcendentinis d¨iaugsmas ir ramyb¢s jausmas. Tarp sve"i¤
buvo ¨ym#s ¨mon¢s Ä BhŒ‰madeva, Dro†ƒcƒrya, Dh‚tarƒ‰‡ra, Duryodhana
ir GƒndhƒrŒ su savo s#numis, taip pat karalius Yudhi‰‡hira su savo ¨mona,
Pƒ†ˆavos su KuntŒ, S‚$jaya, Vidura, K‚pƒcƒrya, Kuntibhoja, Virƒ‡a, kara-
lius Nagnajitas, Purujitas, Drupada, 'alya, Dh‚‰‡aketu, Kƒ%Œ karalius,
Damagho‰a, Vi%ƒlƒk‰a, Mithilos karalius, Madraso (sritis, seniau vadin-
ta Madra) karalius, Kekayos karalius, Yudhƒmanyu, Su%armƒ, BƒhlŒka su
savo s#numis ir daugyb¢ kit¤ valdov¤, karaliaus Yudhi‰‡hiros vasal¤.

Pama"ius Vie§pat£ K‚‰†! su t#kstan"iais Jo ¨mon¤ karalieni¤, spindin-
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"i¤ gro¨iu ir transcendentine didybe, j¤ sielas u¨liejo d¨iaugsmas. Kiekvie-
nas asmeni§kai pri¢jo prie Vie§paties Balarƒmos bei K‚‰†os, ir Vie§pats
kaip dera su juo pasisveikino. Visi susirinkusieji ¢m¢ §lovinti Yadu gimin¡,
o labiausiai K‚‰†! ir Balarƒm!. Ugrasena, Bhojos gimin¢s karalius, buvo
laikomas pa"iu vyriausiu i§ Yadu, tod¢l sve"iai pirmiausia kreip¢si £ j£:
ÀJ#s¤ didenybe Ugrasena, Bhojos karaliau, Yadu Ä tai vienintel¢ gimin¢
pasaulyje, kurios atstovai tobuli visais at¨vilgiais. Teb#na jie pa§lovinti! O
tobula j#s¤ gimin¢ tuo, kad visada matote Vie§pat£ K‚‰†!, kurio ie§koda-
mi yogai mistikai daugyb¡ met¤ tramdo k#n! ir atgailauja. Tuo tarpu j#s
nuolat b#nate §alia K‚‰†os.

Visi Ved¤ himnai §lovina Auk§"iausi!j£ Dievo Asmen£ K‚‰†!. Gangos
vandenys laikomi §ventais, nes jie plauna Vie§paties K‚‰†os lotoso p¢das.
Ved¤ ra§tai yra ne kas kita, kaip Vie§paties K‚‰†os nurodymai. Ved¤ stu-
dij¤ tikslas Ä pa¨inti K‚‰†!, tod¢l K‚‰†os ¨od¨iai ir pasakojimai apie Jo
¨aidimus turi apvalom!j£ poveik£. Veikiant laikui bei aplinkyb¢ms, beveik
i§nyko visi §io pasaulio turtai, ta"iau nuo tos dienos, kai £ §i! planet!
nu¨eng¢ K‚‰†a ir kai prie jos prisiliet¢ Jo lotoso p¢dos, ¨em¢je v¢l pasi-
rod¢ gera ¨adantys ¨enklai. Kai K‚‰†a yra su mumis, i§sipildo visi m#s¤
siekiai ir norai. J#s¤ didenyb¡ Bhojos karali¤ ir Yadu gimin¡ sieja vedy-
biniai bei kraujo ry§iai. Tod¢l tu nuolat esi §alia Vie§paties K‚‰†os ir
tau niekas nekliudo bet kada J£ pamatyti. Vie§pats K‚‰†a vaik§to su
tavimi, kalbasi, greta s¢di, ilsisi ir kartu valgo. I§ pirmo ¨vilgsnio, Yada-
vos yra pasin¢r¡ £ ¨emi§kus reikalus, kurie, kaip manoma, tiesia keli! £
pragar!. Ta"iau su jumis drauge yra Vie§pats K‚‰†a, pirmapradis Dievo
Asmuo, priklausantis Vi‰†u kategorijai, visa ¨inantis, visur esantis ir visa-
galis, tod¢l prie j#s¤ nelimpa materijos ne§varyb¢s ir j#s egzistuojate
transcendentiniu i§sivadavimo ir Brahmano b#ties lygiu.&

Kai Nanda Mahƒrƒja ir V‚ndƒvanos gyventojai su¨inojo, kad per saul¢s
u¨temim! K‚‰†a lankysis Kuruk‰etroje, jie nutar¢ atvykti £ Kuruk‰etr!,
taigi dabar "ia suplauk¢ visa gimin¢. Karalius Nanda kartu su piemenimis
sukrov¢ £ jau"iais kinkytus ve¨imus visus b#tiniausius rykus, ir V‚ndƒva-
nos gyventojai i§vyko £ Kuruk‰etr! pasimatyti su savo brangiais s#numis Ä
Vie§pa"iu Balarƒma ir Vie§pa"iu K‚‰†a. V‚ndƒvanos piemenims atvykus
£ Kuruk‰etr!, d¨iaug¢si visa Yadu gimin¢. Pamat¡ V‚ndƒvanos gyventojus
atvykstant, jie pakilo juos pasveikinti, ir rod¢s, kad Yadu gimin¢ naujai
atgim¢. Ir Yadavos, ir V‚ndƒvanos piemenys labai lauk¢ susitikimo ir gal¤
gale susitik¡ jie stipriai apsikabino ir ilgai laik¢ vienas kit! gl¢byje.

Kai Vasudeva pamat¢ Nand! Mahƒrƒj!, jis pa§oko ir pri¢j¡s §velniai
apkabino j£. Vasudeva ¢m¢ pasakoti apie tai, k! jam teko patirti Ä kaip
karalius Ka„sa u¨dar¢ j£ £ kal¢jim!, kaip nu¨ud¢ jo vaikus, kaip vos
gimus£ K‚‰†! Vasudevai teko ne§ti £ Nandos Mahƒrƒjos namus, kaip Nanda
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Mahƒrƒja ir jo ¨mona karalien¢ Ya%odƒ i§augino K‚‰†! ir Balarƒm! lyg
savo vaikus. Vie§pats Balarƒma ir K‚‰†a savo ruo¨tu apkabino karali¤
Nand! ir motin! Ya%od!, o paskui i§rei§k¢ jiems Savo pagarb!, nusilenk-
dami prie j¤ lotoso p¢d¤. I§ meil¢s Nandai ir Ya%odai Vie§pa"iui K‚‰†ai ir
Balarƒmai trumpam u¨gniau¨¢ kvap! ir akimirk! Jie negal¢jo pratarti n¢
¨od¨io. Laimingi karalius Nanda ir motina Ya%odƒ pasisodino savo s#nus
ant keli¤ ir spaud¢ Juos savo gl¢byje kiek tur¢jo j¢g¤. I§siskyr¡ su K‚‰†a
ir Balarƒma, karalius Nanda ir Ya%odƒ ilgai li#d¢jo, ta"iau dabar, su Jais
susitik¡ ir priglaud¡ Juos prie savo kr#tin¢s, jie pamir§o apie visas patirtas
kan"ias.

K‚‰†os motina DevakŒ ir Balarƒmos motina Rohi†Œ apkabino motin!
Ya%od!. Jos pasak¢: ÀMieli karaliene Ya%odƒdevŒ ir Nanda Mahƒrƒja, j#s
esate did¨iausi m#s¤ draugai, ir kai mes atsimename jus, mus i§kart
u¨pl#sta mintys apie tai, kiek padar¢te mums gero. Mes jau"iam¢s tiek
skolingos, kad net dovanodamos jums palaiminim! valdyti dangaus kara-
liaus turtus, negal¢tume atsimok¢ti u¨ j#s¤ draugyst¡ ir param!. Mes nie-
kada nepamir§ime j#s¤ draugi§kumo. K‚‰†ai ir Balarƒmai vos gimus ir
Jiems dar nema"ius Savo tikr¤j¤ t¢vo ir motinos, jums buvo patik¢ta Juos
globoti. J#s i§auginote Juos kaip savo vaikus ir r#pinot¢s Jais lyg pauk§"iai
savo jaunikliais lizde. J#s gard¨iai Juos maitinote, puosel¢jote ir J¤ labui
atlikote daugyb¡ §vent¤ religini¤ apeig¤.

I§ tikr¤j¤ tai ne m#s¤ vaikai, Jie priklauso jums. Tu ir Nanda Mahƒ-
rƒja esate tikrieji K‚‰†os ir Balarƒmos t¢vai. J#s¤ globojami ir saugo-
mi, Jie nepatyr¢ jokio vargo, nepa¨ino baim¢s. J#s¤ meil¢ ir r#pestis
byloja apie nepaprast! j#s¤ kilnum!. Kiln#s ¨mon¢s nemato skirtumo
tarp sav¤ ir svetim¤ vaik¤, o kas gali b#ti kilnesnis u¨ tave ir Nand!
Mahƒrƒj!?&

O d¢l V‚ndƒvanos gopi¤, tai joms nuo pat gimimo labiausiai r#p¢jo
K‚‰†a. K‚‰†a ir Balarƒma buvo j¤ siela. Gop¢s jaut¢ tok£ prierai§um!
K‚‰†ai, kad joms buvo nepakeliama net akimirk! nematyti K‚‰†os, kai
mirksint J£ u¨stodavo aki¤ vokai. Jos pyko ant Brahmos, §io k#no k#r¢jo,
kad tas nemok§i§kai suk#r¢ j¤ akis ir aki¤ mirks¢jimas trukdo joms nepa-
liaujamai matyti K‚‰†!. Kai gop¢s, daugyb¡ met¤ nema"iusios K‚‰†os,
atvyko kartu su Nanda Mahƒrƒja bei motina Ya%oda ir v¢l J£ i§vydo, jos
patyr¢ giliausi! ekstaz¡. Niekas ir £sivaizduoti negali, kaip kar§tai gop¢s
tro§ko v¢l su Juo susitikti. Kai jos pagaliau i§vydo K‚‰†!, Jis u¨vald¢ visas
j¤ mintis, ir sieloje jos priglaud¢ K‚‰†! prie sav¡s taip smarkiai, kiek tur¢jo
j¢g¤. Ir nors gop¢s glamon¢jo K‚‰†! tik mintyse, jas pagavo tokia ekstaz¢
ir toks d¨iaugsmas, kad kur£ laik! jos nieko aplink nemat¢. Netgi didieji
yogai, be paliovos medituojantys Auk§"iausi!j£ Dievo Asmen£, nepasiekia
tokio £kv¢pto transo, £ kur£ paniro gop¢s, mintimis apkabindamos K‚‰†!.
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K‚‰†a suprato, kad mintyse J£ gl¢bes"iuodamos, gop¢s pasin¢r¢ £ ekstaz¡,
ir Jis, gl#dintis vis¤ §irdyse, kar§tai atsak¢ £ gopi¤ glamones.

K‚‰†a s¢d¢jo kartu su Savo motina Ya%oda ir kitomis motinomis Ä
DevakŒ ir Rohi†Œ. Moterys ¢m¢ §neku"iuotis, ir tuo pasinaudoj¡s K‚‰†a
nu¢jo £ atoki! viet! susitikti su gop¢mis. At¢j¡s pas gopes, Vie§pats nusi-
§ypsojo ir, jas apkabin¡s bei pasidom¢j¡s, ar gerai joms sekasi, ¢m¢ jas
raminti, sakydamas: ÀMielosios bi"iul¢s, j#s ¨inote, kad Vie§pats Bala-
rƒma ir A§ i§vykome i§ V‚ndƒvanos, nes to nor¢jo M#s¤ giminai"iai bei
§eimos nariai. Daug met¤ Mes kovojome su Savo prie§ais, ir Mums neno-
romis teko pamir§ti jus, kar§tai Mus mylin"ias ir i§siilgusias gopes. A§
suprantu, kad §itaip pasielg¡s parod¨iau Savo ned¢kingum!, ta"iau ¨inau,
kad nepaisant to j#s likote Man i§tikimos. A§ nor¢"iau paklausti, ar po
to, kai buvome priversti jus palikti, j#s dar galvojote apie Mus? Mielosios
gop¢s, gal jums dabar nemalonu Mane prisiminti, nes jums atrodo, kad
buvau jums ned¢kingas? Ar netik¡s Mano elgesys labai jus £skaudino?

Noriu, kad j#s ¨inotum¢t, jog A§ n¢ neketinau j#s¤ palikti. M#s¤ i§si-
skyrimas buvo nulemtas Apvaizdos, kuri nepaiso m#s¤ valios ir tvarko
visk! taip, kaip jai to norisi. Apvaizda suveda ¨mones, o £sigeidus v¢l juos
i§skiria. Kartais galime matyti, kaip smarkus v¢jas pakelia dulki¤ debes£
ir dulkel¢s susimai§o su medviln¢s p#keliais, ta"iau, v¢jui nurimus, jie ir
v¢l nukrinta kas sau. Taip visk! kuria ir Auk§"iausiasis Vie§pats. Daik-
tai, kuriuos mato m#s¤ akys, t¢ra £vair#s Jo gali¤ k#riniai. Auk§"iausia Jo
valia mes tai susitinkame, tai i§siskiriame. ¸od¨iu, visi mes priklausome
nuo auk§"iausios Jo valios.

Laim¢, j#s i§siugd¢te meil¡ ir prierai§um! Man, o tai vienintelis b#das
pasiekti transcendentin¡ pad¢t£, £galinan"i! bendrauti su Manimi. Kiek-
viena gyvoji b#tyb¢, i§ugd¨iusi toki! bes!lygi§k! meil¡ ir atsidavim!
Man, be abejo, gal¤ gale sugr£¨ta namo, atgal pas Diev!. Kitaip sakant,
bes!lygi§ka atsidavimo tarnyst¢ ir meil¢ Man suteikia auk§"iausi!j£
i§sivadavim!.

Mielosios bi"iul¢s, turb#t A§ jums pasakojau, kad visa tai, kas
egzistuoja, yra Mano gali¤ veikimo pasekm¢. Antai molio !sotis yra ne
kas kita, kaip ¨em¢s, vandens, oro, ugnies bei dangaus junginys. J£ visada
sudaro tie patys pradai Ä kai j£ nulipdome, naudojame ar sudau¨ome.
K! tik nulipdyt! molio !sot£ sudaro ¨em¢, vanduo, ugnis, oras ir dangus.
Tokia pati sud¢tis i§lieka ir tada, kai !sot£ naudojame, o kai jis sud#¨ta
ir sud#l¢ja, jo sudedamosios dalys v¢l virsta pirminiais materialios galios
pradais. Taip ir §io kosminio pasaulio k#rimas, palaikymas ir naikinimas
t¢ra £vairios Mano energijos aprai§kos. Energija neatsiejama nuo Man¡s,
tod¢l A§ egzistuoju visur.

Gyvos b#tyb¢s k#nas taip pat yra ne kas kita, kaip penki¤ prad¤ jun-
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ginys, o gyvoji b#tyb¢, £sik#nijusi per materij!, yra neatsiejama Mano
dalel¢. Gyvoji esyb¢ patenka £ materiali! nelaisv¡, nes klaidingai laiko
save auk§"iausiu besim¢gaujan"iu subjektu. ·is netikras ego ir laiko gyv!j!
esyb¡ materialios b#ties kal¢jime. Kaip Auk§"iausioji Absoliu"ioji Tiesa,
A§ transcendenti§kas ir esu auk§"iau u¨ gyv!j! esyb¡ bei material¤ jos
apvalkal!. Abi galios Ä materiali ir dvasin¢ Ä veikia auk§"iausia Mano
valia. Mielosios gop¢s, pra§au j#s¤, u¨uot li#d¢jusios, pasistenkite £ visk!
¨velgti filosofi§kai. Tada j#s suprasite, kad visad esate su Manimi ir kad
d¢l m#s¤ i§siskyrimo n¢ra pagrindo sielvartauti.&

·is svarbus Vie§paties K‚‰†os pamokymas gop¢ms naudingas visiems
bhaktams, turintiems K‚‰†os s!mon¡. Visos m#s¤ filosofijos pagrin-
das yra nesuvokiamos vienov¢s ir sykiu pasirei§kian"ios skirtyb¢s id¢ja.
ÀBhagavad-gŒtoje& Vie§pats sako, kad beasmeniu aspektu Jis egzistuoja
visur. Viskas yra Jame, ir vis d¢lto asmeni§kai Jis Pats n¢ra visur. Kos-
mosas Ä ne kas kita, kaip K‚‰†os energijos veikimo pasekm¢, o kadangi
energija nesiskiria nuo savo §altinio, niekas nesiskiria nuo K‚‰†os. Netu-
r¢dami absoliu"ios s!mon¢s Ä K‚‰†os s!mon¢s, mes esame atskirti nuo
K‚‰†os. Bet jeigu mums nusi§ypso laim¢ tur¢ti K‚‰†os s!mon¡, mes tam-
pame nuo Jo neatskiriami. Atsidavimo tarnyst¢ ¨adina K‚‰†os s!mon¡, ir
jeigu bhaktui pavyks suvokti, kad materiali energija atskirai nuo K‚‰†os
neegzistuoja, jis panaudos materiali! energij! ir jos k#rinius tarnauda-
mas Vie§pa"iui. Ta"iau nors gyvoji esyb¢ yra neatsiejama K‚‰†os dalis, ji
linkusi u¨simir§ti ir, netur¢dama K‚‰†os s!mon¢s, bando u¨imti ne savo
pad¢t£ ir m¢gautis materialiu pasauliu. (klimpusi £ materijos li#n!, mate-
rialios energijos spiriama, ji ir toliau egzistuoja materialiai. Tai patvirtina
ir ÀBhagavad-gŒtƒ.& Nors gyvoji esyb¢ priversta veikti paklusdama mate-
rialios galios valiai, ji vis d¢lto klaidingai £sitikinusi, kad yra k#rinijos
centras ir auk§"iausias besim¢gaujantis subjektas.

Jeigu bhaktas tobulai suvokia, kad arcƒ-vigraha, arba Vie§paties K‚‰†os
Dievyb¢ §ventykloje, kaip ir Patsai K‚‰†a, yra sac-cid-ƒnanda-vigraha,
jo tarnyst¢ Dievybei §ventykloje yra tiesiogin¢ tarnyst¢ Auk§"iausiajam
Dievo Asmeniui. ·ventykla, apeiginiai reikmenys bei Dievybei aukojamas
maistas yra neatskiriami nuo K‚‰†os. ¸mogus turi laikytis ƒcƒry¤ nustaty-
t¤ taisykli¤. Jeigu paklusime auk§"iausiems nurodymams, tada suvoksime
K‚‰†! net b#dami §iame, materialiame pasaulyje.

Gop¢s, i§klausiusios K‚‰†os d¢stom! vienu metu pasirei§kian"ios vieno-
v¢s ir skirtyb¢s filosofij!, vis! savo gyvenim! i§laik¢ K‚‰†os s!mon¡ ir taip
nusiplov¢ visas materijos ne§varybes. Gyvos b#tyb¢s, kuri klaidingai tvir-
tina, jog m¢gaujasi materialiuoju pasauliu, s!mon¢ vadinasi jŒva-ko!a. Tai
rei§kia, kad ji yra netikro ego nelaisv¢je. Ne tik gop¢s, bet ir kiekvienas,
kuris laikysis §i¤ K‚‰†os nurodym¤, i§kart i§tr#ks i§ jŒva-ko!os nelaisv¢s.
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¸mogus, turintis visi§k! K‚‰†os s!mon¡, yra nevar¨omas netikro egoizmo,
jis visk! panaudoja tarnauti K‚‰†ai ir visad yra su K‚‰†a.

Taigi gop¢s meld¢ K‚‰†!: ÀBrangus K‚‰†a, i§ Tavo bambos i§augo pir-
mapradis lotoso ¨iedas, kuriame gim¢ visatos k#r¢jas Brahmƒ. Tavo §lov¢
ir didyb¢ nei§matuojamos, tod¢l net did¨iausiems m!stytojams, kurie
£vald¢ visas mistines j¢gas, Tu esi ne£menama paslaptis. Kita vertus, s!ly-
gotai sielai, £kritusiai £ tams¤ materialios b#ties §ulin£, visai nesunku rasti
prieglobst£ prie Vie§paties K‚‰†os lotoso p¢d¤, ir tada ji gali b#ti tikra,
kad pasieks i§sivadavim!. Brangus K‚‰†a, Ä t¡s¢ gop¢s, Ä mes paskendu-
sios §eimos reikaluose, tod¢l pra§ome Tav¡s nuolat b#ti m#s¤ §irdyse tarsi
tekanti saul¢. Tai bus did¨iausias Tavo palaiminimas mums.&

Gop¢s Ä am¨inai i§vaduotos sielos, nes jos visi§kai pasin¢r¢ £ K‚‰†os
s!mon¡. Jos d¢josi paskendusios §eimos reikaluose V‚ndƒvanoje. Net
ir ilgam i§siskyrus su K‚‰†a, V‚ndƒvanos gyventojoms gop¢ms nekilo
mintis keliauti su Juo £ Jo sostin¡ Dvƒrak!. Jos nor¢jo likti V‚ndƒvano-
je, dirbti savo darb! ir §itaip justi K‚‰†os buvim! kiekvien! savo gyve-
nimo akimirk!. Jos kviet¢ K‚‰†! sugr£¨ti £ V‚ndƒvan!. Transcendentin¢
emocin¢ gopi¤ b#sena yra kertinis principas, kur£ skelbia Vie§paties Cai-
tanyos mokymas. Per Ratha-yƒtros §vent¡, kuri! §v¡sdavo ir Vie§pats Cai-
tanya, vyksta jaudinanti ceremonija, kai K‚‰†a ve¨amas atgal £ V‚ndƒvan!.
'rŒmatŒ Rƒdhƒrƒ†Œ nepanoro vykti su K‚‰†a £ Dvƒrak! ir gyventi su Juo
karali§koje prabangoje. Ji nor¢jo b#ti drauge su Juo tikroje V‚ndƒva-
nos aplinkoje. Jausdamas gil¤ prierai§um! gop¢ms, Vie§pats K‚‰†a nieka-
da nepalieka V‚ndƒvanos, ir gop¢s bei kiti V‚ndƒvanos gyventojai nuolat
semiasi d¨iaugsmo i§ K‚‰†os s!mon¢s.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti a§tuoniasde§imt
pirm"j£ ÀK‚‰†os# skyri¤, pavadint" ÀVie§pats K‚‰†a
ir Balarƒma susitinka su V‚ndƒvanos gyventojais#.
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A·TUONIASDE·IMT ANTRAS SKYRIUS

DraupadŒ sutinka
K‚‰†os ¨monas

Tarp daugyb¢s sve!i¤, atvykusi¤ pasimatyti su K‚‰†a, buvo ir Pƒ†ˆavos
su karaliumi Yudhi‰‡hira prie§aky. Pakalb¢j¡s su gop¢mis ir dovanoj¡s
joms did¨iausi" palaiminim", Vie§pats K‚‰†a sugr£¨o pasveikinti karali¤
Yudhi‰‡hir" bei kitus atvykusius su Juo susitikti giminai!ius. Pirmiausia
Jis paklaus¢ sve!i¤, kaip jiems sekasi. I§ tikr¤j¤ to, kuris tiesiogiai mato
Vie§paties K‚‰†os lotoso p¢das, negali i§tikti jokia nelaim¢, ir vis d¢lto,
kai Vie§pats K‚‰†a i§ mandagumo paklaus¢ karaliaus Yudhi‰‡hiros, kaip
jam sekasi, karalius apsid¨iaug¢ jam parodytu d¢mesiu ir atsak¢: ÀBrangus
Vie§patie K‚‰†a, did¨ios asmenyb¢s ir bhaktai, turintys visi§k" K‚‰†os
s"mon¡, nuolat m"sto apie Tavo lotoso p¢das ir yra viskuo patenkin-
ti, nes ragauja transcendentin¢s palaimos nektar". J¤ nuolat ragaujamas
nektaras Ä tai transcendentiniai Tavo darbai, ir kartais kitiems ¨mon¢ms
nukrinta keletas nektaro la§¤, t.y. i§ §i¤ bhakt¤ l#p¤ jie i§girsta pasako-
jimus apie Tavo darbus. Bhakto l#pomis sr#vantis nektaras taip stipriai
veikia, kad jeigu kam nors pavyksta jo paragauti, jis tuoj pat i§sigelbsti
i§ gimim¤ ir mir!i¤ s#kurio. Mes pakliuvome £ material¤ pasaul£ tod¢l,
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kad pamir§ome Tavo asmenyb¡, ta!iau, vis¤ m#s¤ d¨iaugsmui, u¨mar§ties
tamsa kaipmat i§sisklaido prie§ t", kuriam nusi§ypso laim¢ i§girsti apie
Tavo §lovinguosius darbus. Tod¢l, brangus Vie§patie, ar gali kas bloga
gr¢sti ¨mogui, kuris nuolat klausosi pasakojim¤ apie Tavo nepaprastus
¨ygius?

Mes visi§kai Tau atsidav¢me ir neturime kito prieglobs!io, i§skyrus
Tavo lotoso p¢das, tod¢l esame £sitikin¡ savo s¢kme. Brangus Vie§patie,
Tu Ä beribio ¨inojimo ir transcendentin¢s palaimos vandenynas. Protas,
kuriantis prasimanymus, ver!ia ¨mog¤ egzistuoti trimis laikinais materia-
laus gyvenimo b#viais: b#drauti, sn#duriuoti arba kietai miegoti. Ta!iau
K‚‰†os s"mon¢ n¢ra apribojama §i¤ s"lyg¤, K‚‰†os s"mon¢s j¢ga sunai-
kina visas §ias reakcijas. Tu Ä galutinis vis¤ i§vaduot¤ siel¤ tikslas. Tu
nu¨engei £ ¨em¡ Savo noru, padedamas vidin¢s galios yogamƒyos. Tu
apsirei§kei paprastu ¨mogumi, kad atkurtumei Ved¤ nustatytus gyveni-
mo principus. Tu Ä Auk§!iausiasis Asmuo, tod¢l tas, kuris visi§kai Tau
atsidav¢, nepa¨ins joki¤ nelaimi¤.$

Pasinaudojusios proga, kol Vie§pats K‚‰†a sutikin¢jo sve!ius, o §ie mal-
domis §lovino Vie§pat£, Yadu ir Kuru gimin¢s moterys susib#r¢ draug¢n ir
¢m¢ §nek¢tis apie transcendentinius K‚‰†os ¨aidimus. Pirmoji prad¢jo kal-
b¢ti DraupadŒ. Ji u¨kalbino Vie§paties K‚‰†os ¨monas: ÀMielosios Ruk-
mi†Œ, Bhadra, JƒmbavatŒ, Satya, Satyabhƒma, KƒlindŒ, %aibya, Lak‰ma†ƒ,
Rohi†Œ ir kitos Vie§paties K‚‰†os ¨monos, pra§au papasakoti, kaip K‚‰†a,
Auk§!iausiasis Dievo Asmuo, laim¢jo j#s¤ rankas ir kaip vyko jungtuvi¤
apeigos, kurias atlieka paprasti ¨mon¢s?$

ÀMieloji DraupadŒ, Ä atsak¢ svarbiausioji karalien¢ Rukmi†ŒdevŒ, Ä
karalaitis Jarƒsandha ir kiti nor¢jo, kad a§ i§tek¢!iau u¨ karaliaus %i&upƒ-
los, ir tai buvo jau nuspr¡sta. Kaip £prasta, visi susirink¡ £ vedyb¤ apeig"
karalai!iai buvo pasireng¡ su ginklu rankoje pulti kiekvien", kuris i§dr£s
sutrukdyti vestuv¢ms. Ta!iau Auk§!iausiasis Dievo Asmuo pagrob¢ ir
nusine§¢ mane tarsi li#tas, kuris i§ bandos pasigrobia ¢riuk". I§ tikr¤j¤ §is
Vie§paties K‚‰†os ¨ygis nebuvo itin ypatingas, nes kiekvienas vadinama-
sis didvyris arba §io pasaulio karalius pakl#sta Vie§paties lotoso p¢doms.
Visi karaliai lenkia savo §almus prie Vie§paties K‚‰†os lotoso p¢d¤. Mie-
loji DraupadŒ, a§ trok§tu am¨inai, gyvenimas po gyvenimo tarnauti Vie§-
pa!iui K‚‰†ai Ä visos palaimos ir gro¨io §altiniui. Tai vienintelis mano
tro§kimas ir siekis.$

Po to prabilo Satyabhƒmƒ: ÀMieloji DraupadŒ, mano t¢vas labai li#d¢jo
d¢l savo brolio Prasenos mirties ir neteisingai apkaltino Vie§pat£ K‚‰†"
j£ u¨mu§us ir pavogus Syamantakos brangakmen£, kur£ i§ tikr¤j¤ pasig-
lem¨¢ Jƒmbavƒnas. Vie§pats K‚‰†a, nor¢damas £rodyti Savo nekaltum",
susikov¢ su Jƒmbavƒnu ir atsi¢m¢ Syamantakos brangakmen£, o v¢liau
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gr"¨ino j£ mano t¢vui. Sug¢dintas t¢vas gail¢josi, kad d¢l brolio mirties
apkaltino Vie§pat£ K‚‰†", ir, atgav¡s brangakmen£, jis nutar¢ i§taisyti savo
klaid". Tod¢l nors ir buvo pa¨ad¢j¡s mano rank" kitam, ir brangakmen£,
ir mane jis pasi#l¢ K‚‰†os lotoso p¢doms. ·itaip a§ tapau K‚‰†os ¨mona
ir tarnaite.$

Paskui £ DraupadŒ klausim" atsak¢ JƒmbavatŒ: ÀMieloji DraupadŒ, kai
Vie§pats K‚‰†a u¨puol¢ mano t¢v" Jƒmbavƒn", ‚k‰¤ karali¤, jis ne¨ino-
jo, kad Vie§pats K‚‰†a anks!iau buvo Vie§pats Rƒmacandra, SŒtos vyras
ir Jƒmbavƒno valdovas. Nepa¨in¡s Vie§paties K‚‰†os, mano t¢vas kov¢si
su Juo dvide§imt septynias dienas. Dvide§imt a§tunt"j" dien", mirtinai
nuvarg¡s, jis suprato, kad jo prie§ininkas, ko gero, bus Patsai Vie§pats
Rƒmacandra, nes tik Vie§pats Rƒmacandra gal¢jo £veikti mano t¢v". Sup-
rat¡s tai, jis ne tik gr"¨ino Syamantakos akmen£, bet, nor¢damas suteik-
ti Vie§pa!iui d¨iaugsmo, atidav¢ mane Jam £ ¨monas. ·itaip a§ i§tek¢jau
u¨ Vie§paties ir mano tro§kimas gyvenimas po gyvenimo tarnauti K‚‰†ai
i§sipild¢.$

Po to pra§neko KƒlindŒ: ÀMieloji DraupadŒ, a§ siekiau gauti Vie§pat£
K‚‰†" £ vyrus, grie¨tai tramdydama k#n" bei atgailaudama. Tai su¨inoj¡s,
Vie§pats K‚‰†a at¢jo pas mane su Savo draugu Arjuna ir pa¢m¢ mane
£ ¨monas. Vie§pats parsive¨¢ mane nuo Yamunos krant¤, ir nuo tada a§
§luoju Jo r#mus. Vie§pats elgiasi su manimi kaip su Savo ¨mona.$

Paskui kalb¢jo Mitravindƒ: ÀMieloji DraupadŒ, £ mano svaya„varos
apeigas susirinko gausus b#rys karalai!i¤, tarp j¤ buvo ir Vie§pats K‚‰†a.
Nugal¢j¡s kitus karalai!ius, Jis pasi¢m¢ mane u¨ tarnait¡ ir nedelsdamas
i§sive¨¢ £ Dvƒrak" tarytum li#tas, kuris i§ §un¤ gaujos atima elni". Kai
Vie§pats K‚‰†a ve¨¢si mane, mano broliai stojo su Juo kautis, ta!iau
pralaim¢jo. ·itaip i§sipild¢ ir mano tro§kimas gyvenimas po gyvenimo
tarnauti K‚‰†ai.$

Po to £ DraupadŒ kreip¢si Satyƒ: ÀMieloji DraupadŒ, t¢vas man suren-
g¢ svaya„var! (jaunikio rinkim") ir, nor¢damas i§bandyti b#sim¤ jauni-
ki¤ j¢g" bei §aunum", i§k¢l¢ toki" s"lyg": jaunikis turi pa¨aboti septynet"
nuo¨mi¤ jau!i¤ ilgais lenktais ragais. Daugyb¢ §auni¤ jauniki¤ band¢
nugal¢ti jau!ius, bet, deja, visi buvo sunkiai su¨eisti ir luo§i gr£¨o namo.
Vie§pa!iui %rŒ K‚‰†ai kova su jau!iais tebuvo ¨aidimas. Jis vien" po kito
grieb¢ jau!ius ir visiems perpl¢§¢ §nerves. Jis £veik¢ juos tarsi vaikas,
kuris nurungia ma¨us o¨iukus. Mano t¢vas labai d¨iaug¢si ir i§kilmingai
i§tekino mane u¨ Vie§paties K‚‰†os, dav¡s krai!io daugyb¡ kari¤, arkli¤,
ve¨im¤ bei drambli¤, taip pat §imtus tarnai!i¤. Paskui Vie§pats K‚‰†a
parsive¨¢ mane £ Savo sostin¡ Dvƒrak". Keliaujant £ Dvƒrak", J£ u¨puol¢
karalai!iai, ta!iau Vie§pats K‚‰†a visus juos nugal¢jo, ir §itaip man teko
laim¢ tarnauti Jo lotoso p¢doms.$
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Po to pra§neko Bhadrƒ: ÀMieloji DraupadŒ, Vie§pats K‚‰†a Ä tai mano
motinos brolio s#nus, ir, laim¢, a§ pamilau Jo lotoso p¢das. Kai t¢vas su¨i-
nojo, kas mano i§rinktasis, patsai i§tekino mane u¨ Vie§paties K‚‰†os ir
dav¢ krai!io vien" ak‰auhi†Œ, arba kariuomen¡, ir daugyb¡ tarnai!i¤ bei
kit" karalait¢s vert" turt". A§ ne¨inau, ar gal¢siu glaustis prie K‚‰†os
lotoso p¢d¤ gyvenimas po gyvenimo, ir vis d¢lto pra§au Vie§paties, kad
visur, kur tik gim!iau, nenusto!iau myl¢jusi Jo lotoso p¢d¤.$

Paskui prabilo Lak‰ma†ƒ: ÀMieloji karaliene, a§ ne kart" gird¢jau, kaip
didysis i§min!ius Nƒrada §lovina Vie§paties K‚‰†os ¨aidimus. O kai jis
papasakojo, kad Vie§paties K‚‰†os lotoso p¢domis ¨avisi pati s¢km¢s
deiv¢ Lak‰mŒ, a§ irgi pamilau jas. Nuo tada visos mano mintys sukosi tik
apie J£, ir, nuolat apie J£ m"stant, mano meil¢ sustipr¢jo. Mieloji karaliene,
t¢vas labai manimi r#pinosi, ir kai suprato, kad a§ myliu K‚‰†", suman¢
toki" i§eit£. Kaip ir tavo t¢vas, jis sureng¢ svaya„var! ir liep¢ jaunikiams
pataikyti £ ¨uvies ak£. Tavo ir mano svaya„vara skyr¢si tuo, kad per tav"j"
¨uvis buvo pakabinta ant lub¤ ir ai§kiai mat¢si, o per mano vestuves ¨uv£
dar £vyniojo £ audekl" ir vandens "sotyje mat¢si tik jos atspindys. Tuo ji
i§siskyr¢ i§ kit¤ svaya„var¤.

Naujiena pasklido po vis" pasaul£, o kai pasiek¢ karalius, jie i§ vis¤ pusi¤
suplauk¢ £ t¢vo sostin¡, gerai apsiginklav¡, su savo karo vadais. Karaliai
nor¢jo laim¢ti mano rank" ir vienas po kito k¢l¢ apeig¤ lank" su str¢le ir
taik¢si perverti ¨uv£. Ta!iau daugeliui nepavyko net £tempti lanko temp-
l¢s, ir, pad¢j¡ lank" £ §al£, jie nueidavo. Kiti i§ vis¤ j¢g¤ band¢ £tempti
lanko templ¡, ta!iau, kai j" reik¢davo priri§ti prie kito galo, lankas #mai
atsitiesdavo, ir jie virsdavo nuo koj¤. Mieloji karaliene, tu nustebsi i§gir-
dusi, kad £ mano svaya„var! atvyko ne vienas §lovingasis karalius ir kar-
¨ygys. Tokie didvyriai, kaip Jarƒsandha, Amba‰‡ha, %i&upƒla, BhŒmasena,
Duryodhana ir Kar†a, ¨inoma, £temp¢ lanko templ¡, ta!iau £ ¨uv£ nepatai-
k¢, nes ji buvo £vyniota £ audekl", o i§ atspind¨io jie nesuprato, kur leisti
str¢l¡. '¨ymusis Pƒ†ˆav¤ didvyris Arjuna £¨i#r¢jo ¨uvies atspind£ vande-
ny, ta!iau nors ir labai steng¢si pamatyti, kur pati ¨uvis, jo str¢l¢ nepatai-
k¢ £ taikin£. Kita vertus, jo str¢l¢ bent kliud¢ ¨uv£, ir §itaip jis £rod¢ savo
prana§um" prie§ kitus karalai!ius.

N¢ vienam karalai!iui, band¨iusiam pataikyti £ ¨uv£, nepasisek¢, ir jie
nieko nepe§¢, o kai kas i§¢jo i§ svaya„varos netgi nepaband¡s savo j¢g¤.
Pagaliau lank" pa¢m¢ Vie§pats K‚‰†a ir lengvai tarsi vaikas, laikantis
rankose ¨aisliuk", £temp¢ j£. Jis £stat¢ £ lank" str¢l¡, ¨vilgtel¢jo £ ¨uvies
atspind£ vandenyje ir i§§ov¢. Akimirksniu ¨uvis, perverta str¢l¢s, nukri-
to ¨em¢n. Vie§paties K‚‰†os pergal¢ £vyko vidurdien£, t" moment", kuris
vadinasi abhijit ir pagal astronominius apskai!iavimus laikomas palankiu.
Po Jo §#vio visame pasaulyje pasigirdo §#ksniai: ÀJaya! Jaya!$ ir sudun-
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d¢jo dangaus gyventoj¤ b#gnai. Didieji pusdieviai d¨i#gaudami ¢m¢ berti
¨em¢n g¢les.

Tada a§ pakilau £ var¨yb¤ viet". Man ¨engiant tilind¨iavo koj¤ var-
peliai. A§ buvo apsivilkusi naujais puo§naus §ilko r#bais, mano plaukus
puo§¢ g¢l¢s, ir, d¨iaugdamasi d¢l Vie§paties K‚‰†os pergal¢s, a§ linksmai
§ypsojausi. Rankose laikiau ¨¢rint£ aukso v¢rin£, papuo§t" brangiaisiais
akmenimis. Mano spindint£ veid" supo tankios garbanos, o ant skruos-
t¤ §okin¢jo auskar¤ atspind¨iai. A§ ap¨velgiau visus susirinkusius kara-
lai!ius, ir kai ¨vilgsniu sutikau mano Vie§pat£, l¢tai pri¢jau ir u¨kabinau
Jam ant kaklo auksin£ v¢rin£. Jau min¢jau, kad Vie§pats K‚‰†a buvo mano
§irdies i§rinktasis, tod¢l galimyb¡ u¨kabinti Jam v¢rin£ a§ laikiau did¨iau-
sia pergale. Kai u¨d¢jau karolius, sugaud¢ m‚da…gos, pa‡ahos, kriaukl¢s,
b#gnai, litaurai bei kiti muzikos instrumentai. Jiems grojant, §oko puik#s
§ok¢jai, o giesmininkai trauk¢ melodingas dainas.

Mieloji DraupadŒ, kai a§ pasirinkau Vie§pat£ K‚‰†" savo dievinamu
vyru, o Jis pa¢m¢ mane u¨ Savo tarnait¡, nusivyl¡ karalai!iai pak¢l¢ bais¤
triuk§m". Jie t#¨o i§ geismo, ta!iau mano vyras, kuris £gavo keturrank£
Nƒrƒya†os pavidal", nekreip¢ £ juos d¢mesio ir pasodino mane £ ve¨im",
kinkyt" ketvertu puiki¤ ¨irg¤. Tik¢damasis karalai!i¤ puolimo, Jis u¨si-
d¢jo §arvus ir pa¢m¢ £ rankas %ƒr…gos lank", o £¨ymusis m#s¤ ve¨¢jas
Dƒruka negai§damas n¢ akimirkos pasuko puik¤j£ ve¨im" £ Dvƒrak". Taip,
vis¤ karalai!i¤ akivaizdoje, Jis i§sive¨¢ mane, kaip kad li#tas i§ bandos
pagrobia elni". Kai kurie karalai!iai vis d¢lto panoro mus sustabdyti ir
gerai apsiginklav¡ puol¢ kaip §un¤ gauja, bandanti sulaikyti li#t". Tada
Vie§pats K‚‰†a ¢m¢ §audyti i§ Savo %ƒr…gos lanko. Vieniems karalai!iams
str¢l¢s nukirto rankas, kitiems Ä kojas, o tretieji neteko galvos ir gyvyb¢s.
Likusieji karalai!iai spruko i§ m#§io lauko.

Taip Auk§!iausiasis Dievo Asmuo atvyko £ vis¤ §lovingiausi" visatos
miest" Dvƒrak". 'va¨iuodamas £ miest", Jis atrod¢ lyg spindinti saul¢. ·ia
proga miestas §venti§kai pasipuo§¢. Visoje Dvƒrakoje buvo tiek v¢liav¤,
g¢li¤ vainik¤ ir ark¤, kad pro j¤ gausum" negal¢jo prasiskverbti net saul¢s
§viesa. Jau esu sakiusi, kad t¢vas mane labai myl¢jo, ir d¨iaugdamasis, kad
mano vyru tapo Pats Vie§pats K‚‰†a, o visos mano svajon¢s i§sipild¢, jis
apib¢r¢ draugus bei giminai!ius dovanomis: puo§niais r#bais, papuo§alais,
kr¢slais bei kilimais s¢d¢ti. Vie§pats K‚‰†a Pats Sau pakankamas ir Jam
niekada nieko nestinga, ir vis d¢lto mano t¢vas neraginamas dav¢ krait£,
kur£ sudar¢ gaus#s lobiai, daug kari¤, drambli¤, ve¨im¤, arkli¤, ret¤ ir
brangi¤ ginkl¤. Jis dar¢ tai did¨iausio pakilimo pagautas. Mieloji karalie-
ne, t" akimirk" man toptel¢jo, kad ankstesn£j£ gyvenim" a§, ko gero, b#siu
padariusi nepaprastai daug ger¤ darb¤, nes §£ gyvenim" man teko laim¢
b#ti viena i§ tarnai!i¤ Auk§!iausiojo Dievo Asmens namuose.$
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Kai visos svarbiausios Vie§paties K‚‰†os ¨monos baig¢ pasakoti,
Rohi†Œ, kit¤ §e§iolikos t#kstan!i¤ karalieni¤ vardu, ¢m¢ pasakoti, kaip jos
tapo K‚‰†os ¨monomis:

ÀMieloji karaliene, pergalingai ¨engdamas per pasaul£, Bhaumƒsura
grob¢ gra¨iausias karalaites, nugal¢t¤ valdov¤ dukras, ir laik¢ jas u¨da-
r¡s savo r#muose. Kai ¨inia apie m#s¤ kan!ias pasiek¢ Vie§pat£ K‚‰†",
Jis susikov¢ su Bhaumƒsura ir i§vadavo mus. Vie§pats K‚‰†a lengvai susi-
dorojo su Bhaumƒsura ir jo kariais, ir nors Jam nereik¢jo n¢ vienos i§
m#s¤, mums pra§ant Jis ved¢ mus, §e§iolika t#kstan!i¤ karalai!i¤. Mie-
loji karaliene, vienintelis m#s¤ privalumas buvo tas, kad mes nuolat m"s-
t¢me apie Vie§paties K‚‰†os lotoso p¢das, o tai padeda ¨mogui i§tr#kti
i§ nesibaigian!i¤ gimim¤ ir mir!i¤ nelaisv¢s. Mieloji karaliene DraupadŒ,
patik¢k, mes nesiekiame turt¤ Ä karalyst¢s, imperijos ar auk§tos pad¢-
ties visuomen¢je, kuriuos £gijus tampa prieinami visi rojaus d¨iaugsmai.
Mes nenorime naudotis materialiais turtais, nesiekiame yogos tobulumo,
nesiver¨iame u¨imti auk§tos Vie§paties Brahmos pad¢ties. M#s¤ nevilioja
jokia i§ i§sivadavimo r#§i¤ Ä nei sƒlokya ar sƒr‰‡i, nei sƒmŒpya ar sƒyujya.
·iems turtams mes abejingos. Vienintelis m#s¤ tro§kimas Ä gyvenimas
po gyvenimo barstyti savo galvas dulk¢mis nuo Vie§paties K‚‰†os lotoso
p¢d¤. ·iomis dulk¢mis ir kvapiuoju §afranu pabarstyti savo kr#tin¡ trok§ta
net s¢km¢s deiv¢. Mes svajojame tik apie dulkes, prilipusias prie K‚‰†os
lotoso p¢d¤, kai Jis lyg piemenukas ¨engia V‚ndƒvanos ¨eme. Piemenys ir
!iabuv¢s merginos, o u¨vis labiausiai gop¢s, nuolat svajoja pavirsti V‚ndƒ-
vanos pakel¢s ¨ole ar numestu kur nors ant tako §iaudu, kad juos u¨min-
t¤ K‚‰†os lotoso p¢dos. Mieloji karaliene, mes tenorime, kad gyvenimas
po gyvenimo mus mindyt¤ K‚‰†os lotoso p¢dos Ä daugiau mums nieko
nereikia.$

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti a§tuoniasde§imt antr!j£
ÀK‚‰†os" skyri¤, pavadint! ÀDraupadŒ sutinka K‚‰†os ¨monas".
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A·TUONIASDE·IMT TRE¶IAS SKYRIUS

Vasudeva atlieka
aukojimo apeigas

Tarp moter¤, atvykusi¤ £ Kuruk‰etr! saul¢s u¨temimo proga, buvo KuntŒ,
GƒndhƒrŒ, DraupadŒ, Subhadrƒ, daugelio karali¤ ¨monos bei V‚ndƒvanos
gop¢s. Kai Vie§paties K‚‰†os karalien¢s papasakojo, kaip Vie§pats K‚‰†a
jas ved¢, Kuru gimin¢s moterys negal¢jo tuo atsisteb¢ti. Jas su¨av¢jo,
kad visos K‚‰†os ¨monos taip §velniai J£ myl¢jo. I§girdusios pasakojimus,
bylojan"ius apie karalieni¤ meil¢s ir prierai§umo K‚‰†ai j¢g!, jos negal¢jo
sulaikyti a§ar¤.

Kol moterys ir vyrai §nek¢josi, i§ vis¤ pusi¤ prad¢jo plaukti sve"iai.
Pasimatyti su Vie§pa"iu K‚‰†a ir Balarƒma atvyko beveik visi svarbiausie-
ji i§min"iai bei asketai. Vyriausieji tarp i§min"i¤ buvo K‚‰†a-dvaipƒyana
Vyƒsa, didysis i§min"ius Nƒrada, Cyavana, Devala, Asita, Vi#vƒmitra,
$atƒnanda, Bharadvƒja, Gautama, Vie§pats Para#urƒma (su Savo moki-
niais), Vasi‰‡ha, Gƒlava, Bh‚gu, Pulastya, Ka#yapa, Atris, Mƒrka†ˆeya,
B‚haspatis, Dvita, Trita, Ekata, keturi Brahmos s%n%s Kumƒros (Sanaka,
Sanandana, Sanƒtana ir Sanatkumƒra), A…gira, Agastya, Yƒj&avalkya ir
Vƒmadeva.

Kai tik atvyko i§min"iai bei asketai, visi karaliai, tarp j¤ Mahƒrƒja Yud-
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hi‰‡hira, Pƒ†ˆavos ir Vie§pats K‚‰†a bei Balarƒma, pakilo i§ savo viet¤ ir
nusilenk¢ jiems, kurie buvo gerbiami visoje visatoje. Jie deramai pasvei-
kino i§min"ius, pasi%l¢ jiems vietas atsis¢sti ir vandens kojoms nusiplauti.
I§min"iams buvo atne§ti gard%s vaisiai, girliandos, g¢l¢s, smilkalai bei san-
dalmed¨io pasta, ir karaliai, vadovaujami K‚‰†os bei Balarƒmos, i§rei§k¢
jiems pagarb! pagal Ved¤ nustatytas taisykles. Kai visi i§min"iai patogiai
sus¢do, Vie§pats K‚‰†a, nu¨eng¡s £ ¨em¡ apginti religijos princip¤, krei-
p¢si £ juos vis¤ karali¤ vardu. Prabilus K‚‰†ai, visi nutilo, nor¢dami i§girsti
ir geriau suprasti Jo sveikinimo kalb! i§min"iams.

Vie§pats K‚‰†a tar¢: ÀTeb%na pa§lovinti "ia at¢j¡ i§min"iai bei aske-
tai! ·iandien pajutome, kad m%s¤ dienas apvainikavo s¢km¢. ·iandien
mes pasiek¢me i§svajot!j£ gyvenimo tiksl!, nes "ia, prie§ais mus, susirinko
visi tie i§kiln%s i§sivadavim! pasiek¡ i§min"iai bei asketai, kuriuos nor¢t¤
pamatyti patys dangaus pusdieviai. Tie, kurie dar tik prad¢jo atsidavimo
tarnyst¢s keli! ir pagarbiai lenkia galv! prie§ Dievyb¡ §ventykloje, bet
nesuvokia, kad Vie§pats yra vis¤ §irdyse, ir tie, kurie garbina pusdievius,
tik¢damiesi patenkinti savo geismus, negali suprasti, koks svarbus vaidmuo
tenka §iems i§min"iams. Jie ne¨ino, kad tas, kuris priima §iuos i§min"ius
savo namuose, regi juos savo akimis, lie"iasi prie j¤ lotoso p¢d¤, klausia,
kaip jiems sekasi, ir uoliai jiems lenkiasi, gauna ne£kainojam! naud!.'

Pirmuosius ¨ingsnius ¨engiantieji bhaktai ir ¨mon¢s, tematantys ritua-
lin¡ religijos pus¡, nesuvokia did¨i¤j¤ mahƒtm¤ svarbos. ·ventyklos lan-
kymas ir lenkimasis Dievybei jiems t¢ra formalumas. Kai ¨mogus pasiekia
auk§tesn£ transcendentinio s!moningumo lyg£, jis suvokia koks svarbus
vaidmuo tenka mahƒtmoms ir bhaktams, ir stengiasi jiems patarnau-
ti. Tod¢l Vie§pats K‚‰†a pasak¢, kad naujokas negali suprasti did¨i¤j¤
i§min"i¤, bhakt¤ ir asket¤ svarbos.

K‚‰†a t¡s¢: ÀNe£manoma apsivalyti vien tik keliaujant po §ventas vietas
ir atliekant ten apsiplovimus arba ¨velgiant £ Dievybes §ventykloje, ta"iau
tas, kuriam nusi§ypso s¢km¢ sutikti did£ bhakt!, mahƒtm!, Dievo Asmens
atstov!, apsivalo i§syk. Norin"iam apsivalyti nurodyta garbinti ugn£, saul¡,
m¢nul£, ¨em¡, vanden£, or!, dang¤ ir prot!. Garbindamas §iuos pradus
bei juos valdan"ias dievybes, ¨mogus gali i§sivaduoti nuo pavydo, ta"iau
pavyduolis i§kart nusiplauna visas nuod¢mes, jeigu jis tarnauja did¨iai
sielai. Garb%s i§min"iai bei karaliai, patik¢kite Mano ¨od¨iu, ¨mogus,
kuris savo material¤ k%n!, sudaryt! i§ trij¤ prad¤ Ä gleivi¤, tul¨ies bei oro,
laiko tikruoju savo Àa§' ir mano, kad §eima ir gimin¢s yra jo paties dalis,
o material%s daiktai verti garbinimo, arba kuris lankosi §ventoje vietoje,
tenor¢damas ten apsiplauti, bet niekada nesusitinka su §ventomis asme-
nyb¢mis, i§min"iais bei mahƒtmomis, Ä net tur¢damas ¨mogaus i§vaizd!
yra ne kas kitas, o gyvulys, tikr¤ tikriausias asilas.'
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Klausydamiesi auk§"iausiojo autoriteto, Vie§paties K‚‰†os, svari¤
¨od¨i¤, i§min"iai ir piligrimai tyl¢jo lyg apmir¡. Jie steb¢josi, kad Jam
taip glaustai pavyksta i§d¢styti id¢jas, kurios tobulai i§rei§kia vis! gyve-
nimo prasm¡. Kol ¨mogaus ¨inios menkos, jis mano, kad jo k%nas yra jo
Àa§', kad §eimos nariai yra dalis jo paties, o ¨em¢, kurioje jis gim¢, yra
verta garbinimo. Toks po¨i%ris £ gyvenim! pagimd¢ §iuolaikin¡ naciona-
lizmo ideologij!. Vie§pats K‚‰†a pasmerk¢ tiek tokias id¢jas, tiek pa"ius
¨mones, kurie vyksta £ §vent! viet!, tenor¢dami nusimaudyti, ir gr£¨ta
namo, praleid¡ prog! pabendrauti su ten gyvenan"iais did¨iais bhaktais
bei mahƒtmomis. Jie lyginami su pa"iu kvailiausiu gyvuliu Ä asilu. I§klau-
s¡ Vie§paties K‚‰†os kalbos, susirinkusieji apm!st¢ pasakytus ¨od¨ius ir
po kurio laiko pri¢jo prie i§vados, kad K‚‰†a i§ tikr¤j¤ yra Auk§"iausiasis
Dievo Asmuo, besidedantis paprastu ¨mogumi, kuris £gijo tam tikr¤
ankstesni¤ poelgi¤ nulemt! k%n!. Tai, kad K‚‰†a ¢m¢si paprasto ¨mo-
gaus vaidmens, buvo Jo ¨aidimas. Jis tenor¢jo parodyti visiems, kaip reikia
gyventi, kad £vykdytume ¨mogaus gyvenimo misij!.

Padar¡ i§vad!, kad K‚‰†a Ä Auk§"iausiasis Dievo Asmuo, i§min"iai
kreip¢si £ J£ tokiais ¨od¨iais: ÀBrangus Vie§patie, mes, ¨moni¤ visuome-
n¢s vadovai, privalome teisingai suvokti gyvenim!, ir vis d¢lto mus trikdo
i§orin¢s Tavo energijos veikimas. Mus stebina tai, kad Tu elgiesi tarsi
paprastas ¨mogus, sl¢pdamas tikr!j! Savo esm¡, neatsiskleisdamas es!s
Auk§"iausiasis Dievo Asmuo, ir tod¢l manome, kad Tavo ¨aidimai yra
vis¤ did¨iausias stebuklas.

Brangus Vie§patie, Savo energijos padedamas, Tu kuri, palaikai ir
sunaikini kosmin£ pasaul£, kuriame vie§patauja £vairios s!vokos bei pavi-
dalai. Tu Ä kaip ta ¨em¢, i§ kurios randasi daugyb¢ akmen¤, med¨i¤
ir visa s!vok¤ bei form¤ £vairov¢, bet pati ji nesikei"ia. Nors Tu Savo
energijos pagalba sukuri vis! rei§kini¤ £vairov¡, §ie darbai Tau nedaro
jokios £takos. Brangus Vie§patie, mus stebina nepaprasti Tavo darbai. Nors
Tu transcendenti§kas ir esi auk§"iau materialios k%rinijos, nors Tu Ä vis¤
gyv¤j¤ esybi¤ Auk§"iausiasis Vie§pats bei Supersiela, vis d¢lto Savo vidine
energija Tu apsirei§ki §ioje ¨em¢je, kad apgintum Savo bhaktus ir sunai-
kintum piktadarius. Apsireik§damas ¨em¢je, Tu atkuri am¨inosios religi-
jos principus, kuriuos ¨moni¤ visuomen¢ pamir§ta d¢l ilgalaikio s!ly"io su
materiali!ja energija. Brangus Vie§patie, Tu suk%rei £vairias visuomen¢s
klases bei dvasinio gyvenimo pakopas, ir visi ¨mon¢s priskiriami prie j¤
pagal savo darbus bei ypatybes, o kai negarbingi ¨mon¢s Tavo nustatyt!
tvark! pa¨eid¨ia, Tu apsirei§ki Pats ir atkuri j!.

Brangus Vie§patie, Ved¤ i§mintis kyla i§ Tavo tyros §irdies. K%no porei-
ki¤ tramdymas, Ved¤ studijos ir meditacijos transas leid¨ia £vairiai pa¨in-
ti Tav!j£ ÀA§' i§reik§tu ar nei§reik§tu aspektu. Rei§kini¤ pasaulis Ä Tavo
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beasmen¢s energijos i§rai§ka, ta"iau Tu Patsai, kaip pirmapradis Dievo
Asmuo, jame nematomas. Tu Ä Auk§"iausioji Siela, Auk§"iausiasis Brah-
manas. ¸mon¢s, priklausantys brƒhma†¤ kult%rai, suvokia ties! apie
transcendentin£ Tavo pavidal!, tod¢l Tu visada gerbi brƒhma†us ir esi
laikomas auk§"iausiu brƒhma†¤ kult%ros atstovu. ·tai kod¢l Tave vadina
brahma†ya-deva. O brangus Vie§patie, Tu Ä auk§"iausioji s¢km¢s i§rai§ka
bei galutinis vis¤ §vent¤ ¨moni¤ prieglobstis. Tod¢l mes laikome, kad susi-
tikimas su Tavimi yra viso m%s¤ gyvenimo, moksl¤, susilaikymo bei trans-
cendentinio pa¨inimo vir§%n¢. I§ ties¤ Tu Ä galutinis vis¤ transcendentini¤
sieki¤ tikslas.

Brangus Vie§patie, Tavo ¨inojimas yra begalinis. Tavo pavidalas trans-
cendentinis ir am¨inas, kupinas palaimos bei ¨inojimo. Tu esi Auk§-
"iausiasis Dievo Asmuo, Auk§"iausiasis Brahmanas, Auk§"iausioji Siela.
Prisidengdamas vidin¢s Savo energijos, yogamƒyos, skraiste, Tu laikinai
neparodai neribot¤ Savo galimybi¤, ir vis d¢lto mes suprantame, kokia
i§kilni Tavo pad¢tis, tod¢l rei§kiame Tau savo pagarb!. Brangus Vie§pa-
tie, Tu ¨aidi, d¢damasis ¨mogumi ir sl¢pdamas tikr!j£ Savo b%d!, spindin-
t£ transcendentine didybe. Tod¢l visi karaliai, esantys tarp m%s¤, ir netgi
Yadu gimin¢s nariai, nuolatos b%nantys su Tavimi, drauge valgantys ir §alia
Tav¡s s¢dintys, negali suprasti, kad Tu Ä pirmin¢ vis¤ prie¨as"i¤ prie¨astis,
vis¤ m%s¤ siela ir pirmin¢ visos k%rinijos prie¨astis.

Kai ¨mogus nakt£ sapnuoja, vaizdiniai, kylantys sapne, atrodo jam
real%s. Susapnuot! k%n! jis laiko realiu k%nu. Jis trumpam pamir§ta, kad
be §io, vaizduot¢s sukurto k%no, pabud¡s jis tur¢s kit!, tikr!j£ k%n!. Taip
lygiai ir dien!, pabudusi i§ miego, suklaidinta s!lygotoji siela mano, kad
jausminiai d¨iaugsmai yra jos tikroji laim¢.

Materialaus k%no jutim¤ tenkinimas temdo siel!, ir jos s!mon¢je kau-
piasi materijos ne§varumai. Tai materiali s!mon¢ trukdo ¨mogui supras-
ti Auk§"iausi!j£ Dievo Asmen£, K‚‰†!. Visi didieji yogai mistikai stengiasi
atgaivinti K‚‰†os s!mon¡ pilnavert¢mis yogos pratybomis. Jos padeda
pa¨inti Tavo lotoso p¢das ir medituoti transcendentin£ Tavo pavida-
l!. ·itaip sunaikinamos susikaupusios nuod¢ming¤ poelgi¤ pasekm¢s.
Sakoma, kad Gangos vandenys nuplauna aibes nuod¢ming¤ darb¤, ir
visgi §lov¢ Gangos vandenis gaubia tod¢l, kad jie plaukia i§ Tavo lotoso
p¢d¤. Gangos vandenys yra Tavo ·viesyb¢s lotoso p¢d¤ prakaitas. Ir
§tai §iandien visiems mums pavyko savo akimis pamatyti Tavo lotoso
p¢das. Brangus Vie§patie, mes patik¢jome Tau savo sielas ir visi mes Ä
Tavo ·viesyb¢s bhaktai. Tod¢l pra§ome suteikti mums neprie¨astin¡ Savo
malon¡. Mes puikiai ¨inome, kad tie, kurie pasiek¢ i§sivadavim! be palio-
vos su atsidavimu Tau tarnaudami, jau nusiplov¢ materialios gamtos gu†¤
ne§var! ir peln¢ teis¡ pasikelti £ Dievo karalyst¡ dvasiniame pasaulyje.'
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Sukalb¢j¡ mald! Vie§pa"iui K‚‰†ai, susirink¡ i§min"iai, karaliams
Dh‚tarƒ‰‡rai ir Yudhi‰‡hirai leidus, nor¢jo atsisveikinti ir gr£¨ti £ savo
ƒ"ramas. Bet "ia Vasudeva, Vie§paties K‚‰†os t¢vas, garbingiausias i§ vis¤
teisi¤j¤, prisiartino prie i§min"i¤ ir i§rei§k¢ jiems savo nuolanki! pagarb!,
puldamas jiems po koj¤. Vasudeva pasak¢: ÀO didieji i§min"iai, j%s gerbia-
mi labiau u¨ pusdievius. Tod¢l a§ rei§kiu jums savo pagarb! ir noriu papra-
§yti, jeigu tokia bus j%s¤ valia, £vykdyti vien! mano pra§ym!. Manysiuos
gav¡s did¨iausi! palaiminim!, jeigu paai§kinsite, koks darbas i§ teikian"i¤
rezultat! auk§"iausias ir gali sunaikinti vis¤ kit¤ darb¤ pasekmes.'

Garbingiausias i§ susirinkime dalyvavusi¤ i§min"i¤ buvo Nƒrada. Jis ir
tar¢ ¨od£: ÀBrang%s i§min"iai, nesunku suprasti, kad Vasudeva, kuris tapo
Dievo Asmens t¢vu ir gavo K‚‰†! kaip s%n¤, link¡s dom¢tis, kur slypi
jo laim¢, tik i§ savo did¨io gerumo bei paprastumo. Juk sakoma: ÀKuo
geriau pa¨£sti, tuo ma¨iau gerbi.' Tuo ir galima paai§kinti, kad Vasudeva,
kuriam K‚‰†a yra s%nus, ne¨i%ri £ J£ su baiminga pagarba. Taip jau yra,
kad kartais ¨mon¢s, gyvenantys prie Gangos krant¤, nebeteikia jai daug
reik§m¢s ir, nor¢dami atlikti apsiplovim! §ventoje vietoje, traukia £ toli-
mus kra§tus. Kadangi Vie§pats K‚‰†a, kuris pa¨£sta visus daiktus geriau
u¨ bet kur£ kit!, dabar yra tarp m%s¤, Vasudevai n¢ra jokio reikalo pra§yti,
kad mes j£ pamokytume.

Vie§pa"iui K‚‰†ai nedaro £takos pasaulio k%rimas, palaikymas ir nai-
kinimas. Jo ¨inojimo, i§skyrus J£ Pat£, neveikia jokios kitos j¢gos. Jo
neveikia materiali¤ gu†¤ tarpusavio s!veika, kuri, b¢gant laikui, kei"ia
pasaul£. Jo transcendentinis pavidalas sudarytas i§ ¨inojimo, kuriam nie-
kada nedaro £takos nei§manymas, i§didumas, prisiri§imas, pavydas arba
jutiminiai malonumai. Jo ¨inojimas visi§kai nepavaldus karmos d¢sniams,
kurie atlygina u¨ gerus ar blogus darbus. Jo neveikia ir trys materialios
galios gu†os. Niekas Jam neprilygsta ir nieko n¢ra u¨ J£ vir§esnio, nes
Jis Ä Dievo Asmuo ir £k%nija auk§"iausi!j! vald¨i!.

Paprastas s!lygotas ¨mogus gali manyti, kad s!lygota siela, b%dama
savo materiali¤ jausm¤, proto ir intelekto kiaute, prilygsta K‚‰†ai, ta"iau
Vie§pats K‚‰†a i§ tikr¤j¤ yra lyg saul¢, kuri spindi auk§tyb¢se, nors kit!-
syk per debesis, snieg!, migl! ar kitas planetas jos nesimato. Kai ne itin
protingo ¨mogaus akis aptemdo i§oriniai veiksniai, jis nemato saul¢s. Taip
ir ¨mon¢s, kuriuos veikia jausmai ir kurie aistringai siekia materiali¤
malonum¤, negali ai§kiai matyti Auk§"iausiojo Dievo Asmens.'

Susirinkusieji i§min"iai kreip¢si £ Vasudev! Vie§paties K‚‰†os, Balarƒ-
mos bei daugelio kit¤ karali¤ akivaizdoje ir, jo papra§yti, tar¢ savo pamo-
kant£ ¨od£: ÀNorint sunaikinti karmos pasekmes ir atsispirti tro§kimams,
kurie stumia ¨mog¤ siekti savo veiklos vaisi¤, reikia su meile ir atsidavimu
atlikti nurodytas aukas, garbinant Vie§pat£ Vi‰†u. Vis¤ aukojim¤ vai-
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siai atitenka Vie§pa"iui Vi‰†u. Did¨ios asmenyb¢s bei i§min"iai, turin-
tys pakankamai patirties ir regintys tris laiko atkarpas Ä praeit£, dabart£
ir ateit£, bei tie, kurie apreik§t¤j¤ §ventra§"i¤ akimis ai§kiai mato ties!,
vienu balsu tvirtina, kad norint nuo §irdies nuplauti materijos ne§vary-
bes, atverti keli! i§sivadavimui ir taip pasiekti transcendentin¡ palaim!,
reikia £tikti Vie§pa"iui Vi‰†u. Visiems §eimos ¨mon¢ms, priklausantiems
£vairiems visuomen¢s sluoksniams Ä brƒhma†ams, k‰atriyams ir vai"yams,
nurodoma, kad vienintelis teisingas kelias Ä garbinti Auk§"iausi!j£ Dievo
Asmen£, Vi‰†u, kur£ vadina Puru‰ottama, pirmaprade asmenybe.

S!lygotos sielos, gyvenan"ios §iame materialiame pasaulyje, turi giliai
£si§aknijus£ tro§kim! valdyti materialius gamtos turtus. Visi nori susi-
glem¨ti kuo daugiau turto, i§sunkti i§ gyvenimo visk!, kas tik £manoma,
tur¢ti ¨mon!, namus ir vaikus. Kiekvienas trok§ta b%ti laimingas §iame
pasaulyje, o kit! gyvenim! Ä pasikelti £ dangaus planetas. Ta"iau §ie norai
ir yra materialios vergyst¢s prie¨astis. Tod¢l ¨mogus, siekiantis i§tr%kti
i§ materialios vergyst¢s, savo s!¨iningu darbu £gytus turtus turi paaukoti
Vie§pa"iui Vi‰†u.

Vienintelis b%das atsispirti visiems materialiems tro§kimams Ä su
atsidavimu tarnauti Vie§pa"iui Vi‰†u. Save suvald¡s ¨mogus, net ir
gyvendamas §eimoje, turi atsisakyti trij¤ materiali¤ tro§kim¤ Ä kaupti
materialius turtus, siekti d¨iaugsmo per ¨mon! bei vaikus ir pasikelti
£ dangaus planetas. Tada gyvenimo pabaigoje jis gali atsisakyti §eimos
gyvenimo, atsi¨ad¢ti pasaulio ir visas savo j¢gas skirti Vie§paties tarnys-
tei. Kiekvienas, net ir tas, kuris nuo gimimo priklauso auk§"iausiajam
brƒhma†¤, k‰atriy¤ ar vai"y¤ luomui, yra skolingas pusdieviams, i§min-
"iams, prot¢viams ir kitoms gyvoms b%tyb¢ms, ir jeigu jis nori gr!¨inti
visas skolas, jis turi atlikti aukas, studijuoti Ved¤ ra§tus ir gimdyti vaikus,
tvarkydamas savo §eimynin£ gyvenim! pagal religijos normas. Jeigu d¢l
vienoki¤ ar kitoki¤ prie¨as"i¤ ¨mogus atsi¨ada pasaulio neu¨mok¢j¡s §i¤
skol¤, jam gresia nei§vengiamas nuopuolis. ·iandien tu atidavei savo skolas
prot¢viams bei i§min"iams. O atlik¡s aukas, tu gr!¨insi skol! pusdieviams
ir visi§kai atsiduosi Auk§"iausiojo Dievo Asmens globai. Brangus Vasu-
deva, n¢ra abejoni¤, kad ankstesniuose gyvenimuose tu atlikai daugyb¡
ger¤ darb¤, nes kitaip argi b%tumei K‚‰†os ir Balarƒmos Ä Auk§"iausiojo
Dievo Asmens, t¢vas?'

I§klaus¡s i§min"i¤ ¨od¨i¤, dorasis Vasudeva su pagarba nusilenk¢ prie
j¤ lotoso p¢d¤. Pagerb¡s i§min"ius, jis papra§¢ j¤ atlikti yaj#as. Kai i§min-
"iai buvo i§rinkti aukojimo ¨yniais, jie savo ruo¨tu papra§¢ Vasudevos
par%pinti reikalingus apeiginius reikmenis yaj#ai §ioje §ventoje vietoje
atlikti. Kai i§min"iai £tikino Vasudev! atlikti yaj#as, visi Yadu gimin¢s
nariai nusimaud¢, dailiai apsireng¢, pasipuo§¢ brangenyb¢mis bei lotoso
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g¢li¤ girliandomis. Vasudevos ¨monos, pasipuo§usios dailiais r%bais, bran-
genyb¢mis ir aukso v¢riniais, pasirod¢ aukaviet¢je, ne§damos visus aukai
reikalingus dalykus.

Kai aukai buvo pasiruo§ta, pasigirdo m‚da…g¤, kriaukli¤, litaur¤ bei
kit¤ muzikos instrument¤ garsai. Geriausi §ok¢jai vyrai bei moterys ¢m¢
§okti, o puik%s dainiai s$tos ir mƒgadhos Ä giedoti maldas. Gandharvos ir
j¤ ¨monos dangi§kais balsais u¨trauk¢ £vairias §ia proga deramas giesmes.
Vasudeva juodai pada¨¢ akis, pasitep¢ k%n! sviestu, o paskui kartu su
a§tuoniolika savo ¨mon¤, kuri¤ vyriausia buvo DevakŒ, atsis¢do prie§ais
¨ynius, kad atlikt¤ apvalom!sias abhi‰ekos apeigas. Apeigos buvo atliktos
grie¨tai pagal "ƒstr¤ taisykles, kaip anks"iau min¢tu m¢nulio ir ¨vaig¨d¨i¤
atveju. Vasudeva, kuris gavo aukos vykdytojo £§ventinim!, buvo apsigob¡s
elnio oda, o jo ¨monos d¢v¢jo puikius sƒrius, apyrankes, v¢rinius, koj¤
varpelius, auskarus ir daugyb¡ kit¤ papuo§al¤. ¸mon¤ apsuptas Vasudeva
atrod¢ labai gra¨iai Ä tarsi dangaus karalius, aukojantis tokias aukas.

Kai Vie§pats K‚‰†a, Vie§pats Balarƒma, J¤ ¨monos, vaikai ir giminai-
"iai sus¢do aplink did¨iul¡ aukaviet¡, rod¢s, kad Auk§"iausiasis Dievo
Asmuo at¢jo £ aukojim! su visomis Savo neatsiejamomis dalel¢mis Ä gyvo-
mis b%tyb¢mis bei £vairiomis energijomis. ·ventra§"iai mums sako, kad
Vie§pats K‚‰†a turi daugyb¡ £vairiausi¤ energij¤ ir neatsiejam¤ daleli¤,
ta"iau "ia, §ioje aukaviet¢je, kiekvienas gal¢jo pats pamatyti ir suvokti,
kaip Auk§"iausiasis Dievo Asmuo nuolat egzistuoja su £vairiomis Savo
energijomis. Tuo metu Vie§pats K‚‰†a atsimain¢ £ Vie§pat£ Nƒrƒya†!, o
Vie§pats Balarƒma Ä £ Sa…kar‰a†!, vis¤ gyv¤j¤ b%tybi¤ §altin£.

Vasudeva atliko Vie§pa"iui Vi‰†u skirtas aukas: jyoti‰‡om!, dar"! ir
p$r†amƒs!. Vienos r%§ies aukos vadinosi prƒk‚ta, o kitos Ä sauryasatra
arba vaik‚ta. Po to buvo atliktos ir agnihotros aukos, ir visi aukojimui
skirti daiktai buvo atna§auti nustatyta tvarka. ·itaip buvo patenkintas
Vie§pats Vi‰†u. Galutinis aukos tikslas Ä patenkinti Vie§pat£ Vi‰†u, ta"iau
§iame Kali am¨iuje labai sunku par%pinti apeiginius reikmenis, b%tinus
aukojimui. ¸mon¢s neturi nei galimybi¤ juos gauti, nei tinkam¤ ¨ini¤,
kaip atlikti tokias aukas. Tod¢l Kali am¨iuje, kai daugumas ¨moni¤ yra
nelaimingi, i§kankinti nerimo ir £vair¤ negand¤, vienintel¢ rekomenduoja-
ma auka yra sa…kŒrtana-yaj#a. Vie§paties Caitanyos garbinimas atliekant
sa…kŒrtana-yaj#! Ä vienintelis b%das, nurodytas §iam am¨iui.

Atlikus visas aukas, Vasudeva padalino ¨yniams brangias dovanas, dav¢
jiems r%b¤, papuo§al¤, karvi¤, ¨em¢s bei tarnai"i¤. Paskui visos Vasude-
vos ¨monos atliko avabh‚tos apsiplovim! ir prad¢jo t! aukojimo dal£, kuri
vadinama patnŒ-sa„yƒja. Pasi%liusios visus b%tinus daiktus, jos drauge
nusimaud¢ Rƒma-hrados e¨eruose, kuriuos i§kas¢ Para#urƒma. Nusimau-
d¡ Vasudeva ir jo ¨monos visus savo r%bus ir papuo§alus atidav¢ dainiams,
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§ok¢jams bei kitiems sve"iams. Reikia pa¨ym¢ti, kad, atliekant auk!,
b%tina dosniai apdovanoti jos dalyvius. Prie§ aukojim! dovanos dalina-
mos ¨yniams bei brƒhma†ams, o po aukojimo £vairiems pagalbininkams
atiduodami pad¢v¢ti r%bai bei papuo§alai.

Atidav¡ dainiams bei skaitovams savo r%bus, Vasudeva ir jo ¨monos
persireng¢ naujais drabu¨iais, pasipuo§¢ ir sureng¢ turtingas vai§es, kurio-
se gal¢jo dalyvauti visi Ä brƒhma†ai, kiti sve"iai ir netgi §unys. Po vai§i¤
susirinko bi"iuliai, §eimos nariai, Vasudevos ¨monos bei vaikai, karaliai
bei Vidarbhos, Ko#alos, Kuru, Kƒ#Œ, Kekayos ir S‚&jayos gimini¤ nariai.
¸yniams, pusdieviams, paprastiems ¨mon¢ms, prot¢viams, vaiduokliams
ir cƒra†oms buvo su kaupu atlyginta brangiomis dovanomis ir kitais
pagarbos ¨enklais. Paskui visi susirinkusieji, Vie§pa"iui K‚‰†ai, s¢km¢s
deiv¢s vyrui, leidus, atsisveikino ir i§vyko namo, §lovindami puikiai atlikt!
Vasudevos atna§!.

Kai karaliai Dh‚tarƒ‰‡ra, Vidura, Yudhi‰‡hira, BhŒma, Arjuna, BhŒ‰ma-
deva, Dro†ƒcƒrya, Kuntis, Nakula, Sahadeva, Nƒrada, Vie§pats Vyƒsa-
deva bei daugelis kit¤ giminai"i¤ susiruo§¢ i§vykti ir art¢jo i§siskyrimo
metas, juos ap¢m¢ li%desys, ir susijaudin¡ jie apkabino kiekvien! Yadu
gimin¢s nar£. Daugumas sve"i¤, atvykusi¤ £ aukojim!, irgi jau vyko namo.
Atsisveikindami Vie§pats K‚‰†a ir Vie§pats Balarƒma kartu su karaliu-
mi Ugrasena apipyl¢ V‚ndƒvanos gyventojus, pirmiausia Nand! Mahƒrƒ-
j! bei piemenis, dovanomis, tuo nor¢dami i§reik§ti savo meil¡ ir suteikti
jiems daug d¨iaugsmo. I§ draugi§kumo Yadu gimin¢s nariams V‚ndƒvanos
gyventojai pasiliko sve"iuotis pas juos ilgesniam laikui.

Atlik¡s aukojim!, Vasudeva pajuto tok£ vidin£ pasitenkinim!, kad jo
d¨iaugsmui nebuvo rib¤. Visi jo §eimos nariai buvo greta, ir j¤ akivaizdoje
jis pa¢m¢ u¨ rankos Nand! Mahƒrƒj! ir kreip¢si £ j£ tokiais ¨od¨iais:
ÀBrangus brolau, Auk§"iausiasis Dievo Asmuo suk%r¢ stiprius meil¢s ir
draugyst¢s ry§ius, ir, manau, netgi didiesiems i§min"iams bei §ventiems
¨mon¢ms labai sunku juos nutraukti. Mielas brolau, tu parodei man toki!
meil¡, kad a§ niekaip ne£stengsiu tau atsimok¢ti ir tod¢l laikau save ned¢-
kingu. Tu elgiesi, kaip ir dera §ventiesiems, ta"iau a§ nesugeb¢siu gr!¨in-
ti savo skolos. Ne¨inau net kuo atsilyginti u¨ tavo draugyst¡. Ir vis d¢lto
tikiu, kad m%s¤ meil¢s saitai nenutruks niekada. Tegul m%s¤ draugyst¢
gyvuoja am¨inai, nors a§ ir nesugeb¢siu tau atsilyginti. Tikiuosi, tu atleisi
§i! mano yd!.

Mielas brolau, anks"iau, b%damas kal¢jime, a§ negal¢jau kaip draugas
tau patarnauti, o dabar, kai praturt¢jau, mane apakino materiali gerov¢.
Net ir §iandien a§ niekuo negaliu tav¡s nud¨iuginti. Brangusis brolau,
esi toks geras ir kuklus, kad visiems rei§ki pagarb!, bet nelauki jos i§
kit¤. ¸mogus, norintis ¨engti teisingu gyvenimo keliu, turi vengti dideli¤
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materiali¤ turt¤, nes jie apakina ir kursto i§didum!. Jis turi r%pintis savo
draugais bei giminai"iais.'

Vasudeva kalb¢jo tokius ¨od¨ius, jausdamas Nandai Mahƒrƒjai d¢kin-
gum! u¨ jo draugyst¡ ir prisimindamas, kiek gero padar¢ jam karalius
Nanda. Nenor¢damas nuli%dinti savo draugo Vasudevos ir i§ meil¢s Vie§-
pa"iui K‚‰†ai bei Balarƒmai, Nanda Mahƒrƒja praleido su jais i§tisus tris
m¢nesius. Prab¢gus trims m¢nesiams, visi Yadu gimin¢s nariai kiek gal¢-
dami steng¢si nud¨iuginti V‚ndƒvanos gyventojus. Jie dovanojo Nandai
Mahƒrƒjai bei jo palydovams r%b¤, papuo§al¤ ir daugyb¡ kit¤ verting¤
daikt¤. Vasudeva, Ugrasena, Vie§pats K‚‰†a, Vie§pats Balarƒma, Udd-
hava ir kiti Yadu gimin¢s nariai savo rankomis padalino Nandai Mahƒ-
rƒjai ir jo palydovams dovanas. Ir Nanda Mahƒrƒja bei jo palydovai su
dovanomis i§vyko £ Vrajabh%m£, V‚ndƒvan!. Ta"iau mintimis V‚ndƒvanos
gyventojai tebebuvo su K‚‰†a ir Balarƒma, kitaip sakant, j¤ k%nai i§vyko
£ V‚ndƒvan!, o sielos pasiliko su K‚‰†a ir Balarƒma.

V‚‰†i §eimos nariai palyd¢jo draugus bei sve"ius, o po to, prisimin¡,
kad artinasi li%"i¤ metas, nutar¢ gr£¨ti £ Dvƒrak!. Jie jaut¢si visi§kai lai-
mingi, nes K‚‰†a jiems atstojo visk!. Sugr£¨¡ £ Dvƒrak!, jie su d¨iaugs-
mu pasakojo apie Vasudevos atlikt! aukojim!, pokalbius su draugais ir
gera linkin"iais ¨mon¢mis, kitus £vykius, nutikusius j¤ kelion¢s §ventomis
vietomis metu.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti a§tuoniasde§imt tre%i!j£ ÀK‚‰†os&
skyri¤, pavadint! ÀVasudeva atlieka aukojimo apeigas&.
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A·TUONIASDE·IMT KETVIRTAS SKYRIUS

Vie§pats K‚‰†a suteikia
Vasudevai dvasinius

pamokymus ir sugr!¨ina
DevakŒ §e§is mirusius s"nus

Pagal Ved¤ papro!ius jaunesnieji §eimos nariai kiekvien" ryt" rei§kia
vyresniesiems pagarb". Vaik¤ bei mokini¤ pagarbos daugiausia yra nusi-
peln¡ j¤ t¢vai bei dvasiniai mokytojai. Laikydamiesi §ios Ved¤ taisyk-
l¢s, Vie§pats K‚‰†a ir Balarƒma kasryt pagerbdavo Savo t¢v" Vasudev"
ir jo ¨monas. Kart", Vasudevai sugr£¨us i§ aukojimo apeig¤ Kuruk‰et-
roje, Vie§pats K‚‰†a ir Balarƒma at¢jo i§reik§ti jam Savo pagarbos, ir
Vasudeva, pasinaudoj¡s proga, gra¨iais ¨od¨iais prabilo apie i§kilni" savo
s#n¤ pad¢t£. I§ did¨i¤j¤ i§min!i¤, susirinkusi¤ aukaviet¢je, l#p¤ Vasu-
devai teko laim¢ i§girsti, kokie nepaprasti yra K‚‰†a ir Balarƒma. Bet
apie tai bylojo ne tik i§min!i¤ ¨od¨iai Ä jis ir pats jau ne kart" buvo
patyr¡s, jog K‚‰†a ir Balarƒma n¢ra paprasti ¨mon¢s. Taip jis patik¢jo
i§min!i¤ ¨od¨iais, kad jo s#n#s Ä K‚‰†a ir Balarƒma yra Auk§!iausiasis
Dievo Asmuo.
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N¢ kiek neabejodamas savo s#n¤ dievi§kumu, Vasudeva kreip¢si £
Juos tokiais ¨od¨iais: ÀBrangus K‚‰†a, Tu esi sac-cid-ƒnanda-vigraha,
Auk§!iausiasis Dievo Asmuo, o Tu, brangusis Balarƒma Ä Sa…kar‰a†a,
vis¤ mistini¤ j¢g¤ valdovas. Dabar a§ supratau, kad J#s am¨ini. Judu esate
auk§!iau u¨ §£ material¤ i§reik§t"j£ pasaul£ ir jo prie¨ast£ Ä Auk§!iausi"j£
Asmen£ Mahƒ-Vi‰†u. J#s Ä pirminiai visa ko valdovai. J#s Ä §io kosminio
pasaulio ramstis. J#s Ä jo k#r¢jai ir j£ suk#rusieji pradai. J#s Ä §io kos-
minio pasaulio valdovai, nes i§ tikr¤j¤ jis buvo sukurtas J#s¤ ¨aidimams
apreik§ti.

$vairios materijos raidos faz¢s nuo kosmoso prad¨ios iki jo pabaigos,
pasirei§kian!ios £vairiomis laiko atkarpomis, Ä tai irgi J#s, nes J#s vienu
metu esate ir pasaulio tapsmo prie¨astis, ir jo pasekm¢. J#s Ä du prie§ingi
§io materialaus pasaulio poliai Ä valdovas ir pavaldinys, ir auk§!iau j¤
esantis auk§!iausiasis transcendentinis valdovas. Tod¢l J#s esate u¨ m#s¤
jutiminio patyrimo rib¤. J#s Ä Auk§!iausioji Siela, negimusi ir nekintanti.
J#s¤ neveikia §e§i poky!iai, kuriuos patiria ¨moni¤ k#nai. Nepaprast" §io
materialaus pasaulio £vairov¡ irgi suk#r¢te J#s, ir kaip Supersiela £einate
£ kiekvien" gyv"j" b#tyb¡ bei atom". J#s palaikote visk".

Gyvyb¢s j¢ga, kuri judina visus daiktus, ir k#rybin¢ j¢ga, kylanti i§ jos,
veikia ne pa!ios savaime, bet paklusdamos Jums, Auk§!iausiajam Asme-
niui, kuris slepiasi u¨ §i¤ j¢g¤ u¨dangos. Be J#s¤ valios jos negali veikti.
Materialioji galia nes"moninga. J#s¤ nesu¨adinta, ji negali veikti sava-
ranki§kai. Kadangi materiali gamta yra priklausoma nuo J#s¤, gyvosios
esyb¢s gali bandyti pa!ios veikti. Ta!iau be J#s¤ leidimo ir valios, jos yra
bej¢g¢s ir negali pasiekti to, ko nori.

Pirmin¢ galia kyla i§ J#s¤. Brangus Vie§patie, m¢nulio §viesa, ugnies
kaitra, saul¢s spinduliai, ¨vaig¨d¨i¤ ¨¢r¢jimas, Tavo galyb¡ i§rei§kianti
elektrin¢ ¨aibo i§krova ir kaln¤ svoris, ¨em¢s trauka ir jos kvapas Ä visa
tai t¢ra Tavo aprai§kos. Tyras vandens skonis bei palaikanti gyvyb¡ j¢ga Ä
irgi Tavo ·viesyb¢s bruo¨ai. Tu esi ir vanduo, ir jo skonis.

Brangus Vie§patie, nors jausm¤ j¢g" bei m"stymo gali", pasirei§kian!i"
¨mogaus mintimis, tro§kimais bei jausmais, ir k#no augim" tariamai lemia
k#nu tekan!ios srov¢s, ta!iau i§ ties¤ jos t¢ra Tavo galios aprai§ka. Begali-
n¢s kosmin¢s erdv¢s platyb¢s irgi gl#di Tavyje. Dangaus virpesiai, ¨aibai,
besitrankantys juose, auk§!iausias garsas o„kƒra ir £vairi¤ ¨od¨i¤ jungi-
niai, padedantys atskirti vien" daikt" nuo kito, yra Tavo simboliai. Tu esi
viskas. Jausmai, jausm¤ valdovai, pusdieviai, ¨ini¤ kaupimas, kur£ atlieka
jutimai, bei pa¨inimo turinys irgi esi Tu. Tu Ä gyvos esyb¢s intelekto j¢ga ir
ai§ki jos atmintis. Tu Ä savojo Àa§% pradas, kuris, besireik§damas per nei§-
manym", kuria material¤ pasaul£. Tu Ä savojo Àa§% pradas, besirei§kiantis
aistra ir kuriantis jausmus, ir Tu Ä savojo Àa§% pradas, besirei§kiantis per
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doryb¡ ir duodantis prad¨i" §io pasaulio valdan!iosioms dievyb¢ms. Tu
esi iliuzin¢ galia, mƒyƒ, kuri lemia s"lygotos sielos transmigracij" i§ vienos
gyvyb¢s formos £ kit".

O Auk§!iausioji Dievo Asmenybe, Tu Ä pirmin¢ vis¤ prie¨as!i¤
prie¨astis. Tu esi kaip ¨em¢, i§ kurios randasi med¨iai, augalai bei £vai-
r#s kiti daiktai. Kaip ¨em¢ yra visuose daiktuose, taip ir Tu paskli-
dai materialiame i§reik§tajame pasaulyje Supersielos pavidalu. Tu esi
auk§!iausioji vis¤ prie¨as!i¤ prie¨astis, am¨inasis pradmuo. I§ tikr¤j¤
viskas t¢ra Tavo galios pasirei§kimas. Trys materialios gamtos ypaty-
b¢s Ä sattva, rajas ir tamas bei j¤ s"veikos rezultatai susij¡ su Tavimi per
yogamƒy!. Manoma, kad §ios ypatyb¢s savaranki§kos, ta!iau i§ tikr¤j¤ visa
materiali galia remiasi £ Tave, Supersiel". Kadangi Tu Ä auk§!iausia esaties
prie¨astis, Tavyje n¢ra materialiam pasauliui b#ding¤ rei§kini¤ Ä gimimo,
egzistavimo, augimo, kitimo, nykimo ir mirties. Tavo auk§!iausiosios
galios yogamƒyos veikimas labai £vairus, bet kadangi ji Ä Tavo galia,
sakoma, kad Tu esi visur.%

Labai gerai tai paai§kina devintasis ÀBhagavad-gŒtos% skyrius, kur Vie§-
pats sako: ÀNei§reik§tuoju Savo pavidalu A§ pasklid¡s materialioje galio-
je. Viskas gl#di Manyje, bet Pats A§ esu anapus visko% (BG 9.4). T" pat£
teigia ir Vasudeva. Taigi sakyti, kad Jo niekur n¢ra, rei§kia tvirtinti, kad
Jis yra nuo§aly visko, nors Jo galia siekia visur. Tai gali paai§kinti labai
paprastas pavyzdys: didel¢je £mon¢je visk" apr¢pianti jos savininko valia,
arba energija, juntama kiekviename §ios £mon¢s kampelyje, ta!iau tai
nerei§kia, kad visur esti pats £mon¢s savininkas. Nors darbininkas £mon¢s
savininko buvim" nuolat jau!ia visuose darbo baruose, i§ tikr¤j¤ fizinis
jo buvimas !ia n¢ra b#tinas. Visk" valdo jo valios energija. Taip lygiai
ir Auk§!iausiojo Dievo Asmens buvimas jau!iamas per Jo gali¤ veikim".
Tod¢l filosofija, teigianti apie nesuvokiam" vienov¡ su Auk§!iausiuoju
Vie§pa!iu ir sykiu skirtyb¡ nuo Jo, pasitvirtina kiekviename ¨ingsnyje.
Vie§pats vienas, ta!iau Jo gali¤ daug.

Vasudeva t¡s¢: À·is materialus pasaulis pana§us £ pla!i" ir srauni" up¡,
o jo bangos Ä tai trys materialios gamtos gu†os: doryb¢, aistra ir nei§ma-
nymas. Materialus k#nas, kaip, beje, ir jausmai, geb¢jimas m"styti, jausti
ir geisti, taip pat kan!ios, d¨iaugsmo, prierai§umo bei geismo b#senos Ä
visa tai t¢ra £vairios trij¤ gamtos ypatybi¤ pasekm¢s. Kvailas ¨mogus, nesu-
gebantis suvokti transcendentinio Tavo ÀA§%, kuris yra vir§ §i¤ materia-
li¤ s"veik¤, negali i§sipainioti i§ karmin¢s veiklos ir yra priverstas nuolat
gimti ir mirti be jokios vilties i§sigelb¢ti.%

Tai patvirtina ir kiti Vie§paties ¨od¨iai i§ ketvirtojo ÀBhagavad-gŒtos%
skyriaus. ¶ia sakoma, kad kiekvienas, ¨inantis, kaip Auk§!iausiasis Vie§-
pats K‚‰†a apsirei§kia ir veikia, i§tr#ksta i§ materialios gamtos nag¤ ir
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sugr£¨ta namo, atgal pas Vie§pat£. Tod¢l transcendentinis K‚‰†os vardas,
pavidalas, darbai ir kokyb¢s n¢ra materialios gamtos k#rinys.

ÀBrangus Vie§patie, Ä t¡s¢ Vasudeva, Ä jeigu gyvoji esyb¢, nepaisant vis¤
s"lygotos sielos yd¤, vienokiu ar kitokiu b#du ima su atsidavimu Tau tar-
nauti, ji gauna civilizuoto, i§vystytos s"mon¢s ¨mogaus k#n" ir gali toliau
tobul¢ti atsidavimo tarnyst¢je. Ir vis d¢lto, i§orin¢s galios apgauti, ¨mon¢s
paprastai nepasinaudoja ¨mogaus gyvyb¢s formos teikiamais privalumais.
·itaip jie praranda galimyb¡ pasiekti am¨in" laisv¡ ir v¢jais paleid¨ia tai,
k" pasiek¢ per t#kstan!ius ankstesni¤j¤ gimim¤.

¸mogus, kuris ¨velgia £ gyvenim" per k#no prizm¡, netikro ego vei-
kiamas prisiri§a prie savo palikuoni¤ Ä savo k#no produkt¤. Kiekvienas
s"lygotame gyvenime yra patek¡s £ klaiding¤ ry§i¤ bei prisiri§im¤ sp"stus.
Visas pasaulis gyvena vadovaudamasis §iuo klaidingu po¨i#riu, kuris yra
materialios vergijos prie¨astis. A§ ¨inau, kad J#s ne mano s#n#s, J#s Ä
pirminis valdovas ir prot¢vis, Dievo Asmenys, kuriuos vadina Pradhƒna
ir Puru‰a. $ §i" ¨em¡ J#s nu¨eng¢te, nor¢dami palengvinti jos pe!ius
u¨gulusi" na§t" Ä sunaikinti karalius k‰atriyus, kurie beprasmi§kai didina
karin¡ savo gali". Apie tai jau pasakojote man anks!iau. Brangus Vie§pa-
tie, J#s esate Jums atsidavusi¤ siel¤ prieglobstis, auk§!iausias nuolanki¤j¤
bei kukli¤j¤ geradarys. Tod¢l a§ lenkiuosi prie J#s¤ lotoso p¢d¤, nes tik
jos gali i§vaduoti materialios b#ties surakint" ¨mog¤.

Ilgus metus a§ laikiau k#n" savuoju Àa§%, ir nors Tu esi Auk§!iausiasis
Dievo Asmuo, maniau Tave esant mano s#numi. Brangus Vie§patie, t"
akimirk", kai Tu pirm"kart pasirodei prie§ais mano akis Ka„sos kal¢-
jime, a§ su¨inojau, kad Tu Ä Auk§!iausiasis Dievo Asmuo ir apsirei§kei
¨em¢je ginti religijos princip¤ ir naikinti bedievi¤. Nors esi negimusis,
Tu kiekvien" am¨i¤ nu¨engi £gyvendinti Savo misijos. Brangus Vie§pa-
tie, kaip §viesuliai danguje tai pasirodo, tai v¢l i§nyksta, taip lygiai ir Tu
daugybe Savo am¨in¤j¤ pavidal¤ nu¨engi £ ¨em¡ ir v¢l i§ jos i§eini. Tad
kas gali perprasti Tavo ¨aidimus, Tavo apsirei§kimo ir i§¢jimo paslapt£?
Vienintelis m#s¤ r#pestis tur¢t¤ b#ti §lovinti am¨in"j" Tavo didyb¡.%

Vasudevai §itaip kalbant, dievi§kieji jo vaikai Vie§pats K‚‰†a ir Balarƒ-
ma §ypsojosi. Jie labai myli Savo bhaktus, tod¢l £ visus Vasudevos susi¨av¢-
jimo kupinus ¨od¨ius atsak¢ gera§irdi§ka §ypsena. Po to K‚‰†a patvirtino
visk", k" sak¢ Vasudeva: ÀBrangus t¢ve, kad ir k" tu §nek¢tum, Mes juk
tavo s#n#s. Tavo ¨od¨iai, be abejo, byloja apie tai, kad tu giliai filosofi§kai
supranti dvasines tiesas. A§ sutinku su visais be i§imties tavo ¨od¨iais.%

Vasudeva pasiek¢ auk§!iausi" tobulum" tuo, kad laik¢ Vie§pat£ K‚‰†"
ir Balarƒm" savo s#numis, bet kadangi i§min!iai, buv¡ §ventojoje Kuruk-
‰etroje, apie Vie§pat£ kalb¢jo kaip apie auk§!iausi"j" visa ko prie¨ast£,
Vasudeva vien i§ meil¢s K‚‰†ai ir Balarƒmai pakartojo j¤ ¨od¨ius. Vie§-
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pats K‚‰†a nenor¢jo sumenkinti Savo ir Vasudevos, kaip s#naus ir t¢vo,
santyki¤ reik§m¢s, tod¢l atsakydamas vis¤ pirmiausia pamin¢jo tai, kad
Jis yra am¨inas Vasudevos s#nus, o Vasudeva Ä am¨inas K‚‰†os t¢vas. Po
to Vie§pats K‚‰†a papasakojo Savo t¢vui apie dvasin¡ vis¤ gyv¤j¤ esybi¤
esm¡. Jis tar¢: ÀBrangus t¢ve, tu teisingai apib#dinai Mane bei Mano brol£
Balarƒm", visus §io Dvƒrakos miesto ir kosminio pasaulio gyventojus, ir
vis d¢lto visi mes kokyb¢s prasme esame vienodi.%

Vie§pats K‚‰†a ketino parodyti Vasudevai, kaip pasaul£ mato mahƒ-
bhƒgavata Ä auk§!iausio lygio bhaktas. Auk§!iausio lygio bhaktas visas gyv"-
sias b#tybes mato kaip neatsiejamas Auk§!iausiojo Vie§paties daleles ir
suvokia, kad Auk§!iausiasis Vie§pats gl#di kiekvieno §irdyje. I§ tikr¤j¤
kiekviena gyvoji b#tyb¢ savo esme yra dvasin¢, ta!iau, su¢jusi £ s"lyt£ su
materiali"ja b#timi, ji pakl#sta materialios gamtos gu†¤ £takai. Kai jos
s"mon¡ aptemdo k#ni§koji b#ties samprata, ji pamir§ta, kad jos dvasin¢
siela kokybi§kai tapati Auk§!iausiajam Dievo Asmeniui. ¸mogus klaidin-
gai mano, kad vienas individas skiriasi nuo kito vien tod¢l, kad jie turi
skirtingus materialius apvalkalus. D¢l k#no skirtum¤ siela mums atrodo
kitokia, negu yra i§ tikr¤j¤.

Paskui Vie§pats K‚‰†a pateik¢ puik¤ pavyzd£ apie penkis materialiuo-
sius pradus. Didieji materijos pradai Ä dangus, oras, ugnis, vanduo bei
¨em¢ Ä esti visame materialiame pasaulyje Ä tiek molio "sotyje, tiek kalne,
medyje ar auskare. ·ie penki pradai yra visur, skiriasi tik j¤ kiekis ir
proporcijos. Ir kaln", ir ma¨" molio "sot£ sudaro tie patys penki pradai,
tik vienur j¤ daugiau, o kitur ma¨iau. Tod¢l visi material#s daiktai, nors
savo forma bei t#riu jie skiriasi, yra sudaryti i§ t¤ pa!i¤ sud¢tini¤ dali¤.
Taip lygiai ir gyvosios esyb¢s Ä Vie§pats K‚‰†a, vi‰†u-tattva, milijonai
Vi‰†u pavidal¤ bei £vairi¤ pavidal¤ gyvosios esyb¢s, nuo Vie§paties Brah-
mos iki ma¨ut¢s skruzd¢s, Ä kokyb¢s prasme vienodos, nes yra dvasin¢s
prigimties. Kiekyb¢s prasme vieni yra dideli, kiti Ä ma¨i, ta!iau koky-
bi§kai visi yra vienodos prigimties. Tod¢l Upani‰ados teigia, kad K‚‰†a,
Auk§!iausiasis Vie§pats, yra svarbiausias i§ gyv¤j¤ b#tybi¤, Jis palaiko
jas ir patenkina visas j¤ gyvybines reikmes. Kas tai ¨ino, tobulai suvokia
ties". Ved¤ posakis: tat tvam asi Ä ÀJ#s esate vienodi% Ä visai nerei§kia,
kad kiekvienas i§ m#s¤ esame Dievas. ·ie ¨od¨iai kalba apie tai, kad
kokyb¢s prasme m#s¤ ir Dievo prigimtis vienoda.

K‚‰†ai glaustai i§d¢s!ius vis" dvasinio gyvenimo filosofijos esm¡, Vasu-
deva labai d¨iaug¢si s#numi. Susi¨av¢j¡s jis negal¢jo n¢ ¨od¨io i§tarti.
Tuo tarpu §alia savo vyro pris¢do DevakŒ, Vie§paties K‚‰†os motina. Ji
buvo gird¢jusi, kad prie§ daugel£ met¤ K‚‰†a ir Balarƒma i§ Savo beribio
gailestingumo sugr"¨ino Savo mokytojui mirus£ s#n¤, kuris buvo patek¡s
£ mirties dievo Yamarƒjos nagus. Su¨inojus apie §£ nutikim", jai i§ galvos
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n¢jo mintis apie s#nus, kuriuos u¨mu§¢ Ka„sa. Galvodama apie juos,
DevakŒ labai sielvartavo.

Ged¢dama mirusi¤ s#n¤, DevakŒ papra§¢ Vie§paties K‚‰†os ir Bala-
rƒmos: ÀBrangus Balarƒma, jau Tavo vardas sako, kad visiems Tu dova-
noji auk§!iausi" palaim" ir j¢g". Begalin¢ Tavo j¢ga nesuvokiama m#s¤
protams, j" bej¢giai apsakyti ¨od¨iai. Tu, brangusis K‚‰†a, esi vis¤ yog¤
mistik¤ meistras. Dar a§ ¨inau, kad Tu esi Prajƒpa!i¤ Ä Brahmos bei jo
pagalbinink¤ valdovas, Tu Ä pirminis Dievo Asmuo, Nƒrƒya†a. Be to, a§
tiksliai ¨inau, kad Tu nu¨engei sunaikinti bedievi¤, kurie ilgainiui i§k-
lydo i§ tikrojo kelio. Jie prarado galv", pasidav¢ jausmams ir, netek¡
dorybi¤, l¢baudami ir palaidai gyvendami s"moningai nepaiso §ventra§-
!i¤ nurodym¤. Tu nu¨engei £ ¨em¡, kad palengvintum na§t", u¨gulusi" jos
pe!ius, ir u¨mu§tum nuod¢minguosius valdovus. Brangus K‚‰†a, a§ ¨inau,
kad Mahƒ-Vi‰†u, kuris guli kosminio pasaulio Prie¨as!i¤ Vandenyne ir
yra laikomas visos k#rinijos prie¨astimi, t¢ra tik Tavo pilnavert¢s dalies
ekspansija. ·£ kosmin£ pasaul£ kuria, palaiko ir sunaikina pilnavert¢ Tavo
dalis. Tod¢l a§ nesvyruodama kreipiuosi u¨tarimo £ Tave. Esu gird¢jusi, jog
kadaise Tu panorai atsilyginti Savo mokytojui SƒndŒpaniui Muniui. Tada
jis papra§¢ sugr"¨inti ¨uvus£ s#n¤, ir Tu su Balarƒma tu!tuojau i§vadavo-
te jo s#n¤ i§ Yamarƒjos nelaisv¢s, nors jo seniai nebebuvo tarp gyv¤j¤. I§
to a§ supratau, kad Tu Ä auk§!iausias vis¤ yog¤ mistik¤ meistras, ir nuta-
riau papra§yti Tav¡s pana§ios malon¢s. A§ noriu, kad Tu gr"¨intum man
Ka„sos nu¨udytus s#nus. Kai jie sugr£§, mano §irdis nurims. Man b#t¤
did¨iausias d¨iaugsmas pamatyti juos bent akimirk".%

I§klaus¡ Savo motinos pra§ym", Vie§pats Balarƒma ir K‚‰†a i§kart krei-
p¢si pagalbos £ yogamƒy! ir i§keliavo £ ¨emesni"j" planet¤ sistem", kuri"
vadina Sutala. Kitados, Auk§!iausiajam Dievo Asmeniui nu¨engus Vƒma-
nos pavidalu, demon¤ karalius Bali Mahƒrƒja gerai pasitarnavo Jam. Jis
atidav¢ Vie§pa!iui visus savo turtus. Tada Bali Mahƒrƒjai buvo dovanota
visa Sutala, ir nuo tol jis gyveno joje ir j" vald¢. Ir kai didis bhaktas Bali
Mahƒrƒja pamat¢ Vie§pat£ Balarƒm" ir K‚‰†", atvykusius £ jo planet", jis
paniro £ laim¢s vandenyn". Pasirod¨ius Vie§pa!iui K‚‰†ai ir Balarƒmai,
Bali Mahƒrƒja ir visi jo §eimos nariai pakilo i§ savo viet¤ ir nusilenk¢
prie Vie§paties lotoso p¢d¤. Bali Mahƒrƒja Vie§pa!iui K‚‰†ai ir Bala-
rƒmai pasi#l¢ geriausius, kokius tik tur¢jo sostus, o kai abu Vie§pa!iai
patogiai £sitais¢, jis nuplov¢ J¤ lotoso p¢das ir baig¡s apiplovim" tuo van-
deniu pa§lakst¢ savo ir §eimos nari¤ galvas. Vanduo, kuriuo buvo nuplau-
tos K‚‰†os ir Balarƒmos lotoso p¢dos, apvalo net pa!ius did¨iausius
pusdievius Ä tokius, kaip Vie§pats Brahmƒ.

Po to Bali Mahƒrƒja atne§¢ brangi¤ r#b¤, papuo§al¤, sandalmed¨io
pastos, betelio rie§ut¤, ¨ibint¤ bei nektaro skonio gard¢si¤. Drauge su

VIE·PATS K’™–A SUGR°¸INA DEVAKœ S‘NUS

541



§eimos nariais jis pagal Ved¤ nurodymus pagarbino Vie§pat£ ir pasi#-
l¢ Vie§paties lotoso p¢doms savo k#n" bei turtus. Karalius Bali pajuto
begalin¡ transcendentin¡ palaim". Apkabin¡s Vie§paties lotoso p¢das,
jis keldavo jas sau ant kr#tin¢s ir liesdavo prie galvos. Tai teik¢ jam
transcendentin£ d¨iaugsm". Meil¢s ir §velnumo a§aros ried¢jo jam i§
aki¤, ir pasi§iau§¢ plaukai. Virpan!iu balsu jis prad¢jo malda §lovinti
Vie§pa!ius:

ÀVie§patie Balarƒma, Tu Ä pirmapradis Anantadeva. Tavo didyb¢ nei§-
matuojama, nes i§ Tav¡s bei Vie§paties K‚‰†os kilo Anantadeva &e‰a bei
kiti transcendentiniai pavidalai. Tu Ä pirminis Dievo Asmuo, ir am¨inasis
Tavo pavidalas kupinas visos palaimos bei absoliutaus ¨inojimo. Tu Ä
pasaulio k#r¢jas. Tu suk#rei ir paskleidei j"ƒna-yogos ir bhakti-yogos
metodus. Tu Ä Auk§!iausiasis Brahmanas, pirminis Dievo Asmuo. Tod¢l
su did¨iausia pagarba Jums abiems lenkiuosi. Brang#s valdovai, gyvo-
sioms b#tyb¢ms labai sunku Jus pamatyti, ir vis d¢lto, kai J#s maloningi,
jie lengvai gali Jus reg¢ti. Tai neprie¨astin¢ J#s¤ malon¢, kad J#s sutikote
!ia atvykti ir pasirodyti mums Ä tiems, kurie da¨niausiai yra nei§manymo
bei aistros gu†¤ vald¨ioje.

Brangus Vie§patie, mes priklausome demon¤, arba daity¤, kategorijai.
Demonams, arba demoni§koms asmenyb¢ms: gandharvoms, siddhoms,
vidyƒdharoms, cƒra†oms, yak‰oms, rƒk‰asoms, pi#ƒcoms, vaiduokliams
bei giriniams Ä prigimtis neleid¨ia garbinti Tave arba b#ti Tavo bhaktais.
U¨uot Tau atsidav¡, jie kliudo kitiems atlikti atsidavimo tarnyst¡. Ta!iau
Tu, Auk§!iausiasis Dievo Asmuo, esi j¤ prie§ingyb¢, atstovaujanti visoms
Vedoms ir egzistuojanti tyros doryb¢s gu†os lygiu. Tavo pad¢tis visada
transcendentin¢. Tod¢l kai kurie i§ m#s¤, nors gim¢ su aistros ir nei§ma-
nymo ypatyb¢mis, v¢liau kreip¢si prieglobs!io prie Tavo lotoso p¢d¤ ir
tapo bhaktais. Kai kurie i§ m#s¤ i§ tikr¤j¤ yra tyri bhaktai, ta!iau kiti
ie§ko prieglobs!io prie Tavo lotoso p¢d¤ tik i§ naudos sau.

Tai neprie¨astin¢ Tavo malon¢, kad mes, demonai, tiesiogiai susitin-
kame su Tavimi. ·itai ne£manoma netgi didiesiems pusdieviams. Niekas
ne¨ino, kaip Tu veiki per Savo yogamƒyos gali". Netgi pusdievi¤ protas
neapr¢pia Tavo vidin¢s galios galimybi¤, o i§ kur mums apie tai ¨inoti?
Tod¢l a§ kreipiuosi £ Tave nuolankia malda Ä b#ki maloningas tam, kuris
visi§kai Tau atsidav¢, ir dovanok Savo neprie¨astin¡ malon¡, kad gal¢!iau
visada, gimimas po gimimo prisiminti Tavo lotoso p¢das. Vienintelis mano
noras Ä gyventi atsiskyrus, kaip kad paramaha„sos, kuri¤ mintys nesi-
bla§ko ir kurie klaid¨ioja vieni§i, pasikliaudami vien Tavo lotoso p¢domis.
Dar a§ nor¢!iau, kad jei man kada tekt¤ su kuo nors bendrauti, tegu
tai b#na tyri Tavo bhaktai, nes tik jie nuolat linki gero visoms gyvoms
b#tyb¢ms.
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Brangus Vie§patie, Tu Ä auk§!iausiasis valdovas ir viso pasaulio §ei-
mininkas. Tod¢l leisk man tarnauti Tau ir nusiplauti visas materijos
ne§varybes. ·itaip Tu i§valysi mano §ird£, nes tam, kuris su atsidavimu tar-
nauja Tavo ·viesybei, jau nebereikia laikytis Ved¤ nustatyt¤ reguliatyvi¤j¤
princip¤.%

¶ia pamin¢tas ¨odis paramaha„sa rei§kia Àtobuloji gulb¢.% Sakoma,
kad gulb¢ i§ pieno, atskiesto vandeniu, i§geria tik pien", o vanden£ palie-
ka. ¸mogus, kuris pasiima i§ §io materialaus pasaulio visk", kas dvasi§ka,
sugeba gyventi vieni§as, tepasikliaudamas Auk§!iausi"ja Dvasia, ir neie§-
ko prieglobs!io materialiame pasaulyje, irgi vadinasi paramaha„sa. Pasie-
kus paramaha„sos lyg£, prapuola poreikis laikytis reguliatyvi¤j¤ princip¤,
kuriuos nurodo Vedos. Paramaha„sa bendrauja tik su tyrais bhaktais,
ir vengia t¤, kurie yra perd¢m prisiri§¡ prie materijos. Kitaip sakant, prie
materiali¤ dalyk¤ prisiri§¡ ¨mon¢s negali suprasti, koks svarbus vaidmuo
tenka paramaha„sai, ta!iau tie, kuriems pavyko pasiekti auk§tesn¡ dva-
sinio tobulumo pakop", ie§ko paramaha„s¤ prieglobs!io ir s¢kmingai
£gyvendina ¨mogaus gyvenimo misij".

I§klaus¡s Bali Mahƒrƒjos mald", Vie§pats K‚‰†a atsak¢: ÀBrangus
demon¤ karaliau, Svƒyambhuvos Manu am¨iuje Prajƒpatis, gars¢j¡s MarŒ-
cio vardu, su savo ¨mona ‘r†a prad¢jo §e§is s#nus, ir visi jie buvo
pusdieviai. Kart" Vie§pat£ Brahm" paker¢jo jo dukters gro¨is ir jis, apim-
tas geismo, ¢m¢ j" vaikytis. ·e§i pusdieviai pasibjaur¢jo Vie§paties Brah-
mos elgesiu. Pasmerk¡ Vie§pat£ Brahm", jie padar¢ did£ nusikaltim",
tod¢l kit" gyvenim" buvo pasmerkti gimti demono Hira†yaka'ipu s#nu-
mis. V¢liau Hira†yaka'ipu s#n#s atsid#r¢ motinos DevakŒ £s!iose, ir vos
gimusius juos vien" po kito u¨mu§¢ Ka„sa. Brangusis demon¤ karaliau,
motina DevakŒ kar§tai trok§ta v¢l pamatyti §e§is savo mirusius s#nus ir
labai sielvartauja, kad vos gim¡ jie ¨uvo nuo Ka„sos rankos. A§ ¨inau,
kad jie gyvena su tavimi ir nutariau juos pasiimti, nes noriu nuramin-
ti Savo motin" DevakŒ. Pama!iusios Mano motin", §ios §e§ios s"lygotos
sielos gaus i§sivadavim" ir laimingos sugr£§ £ planet", kur gyveno pirmiau.
·ias §e§ias s"lygot"sias sielas vadina Smara, UdgŒtha, Pari‰va…ga, Pata…ga,
K‰udrabh‚tu ir Gh‚†Œ. Jie v¢lei atgaus savo viet" tarp pusdievi¤.%

Taip tar¡s demon¤ karaliui, K‚‰†a nutilo. Bali Mahƒrƒja gerai supra-
to Vie§paties nor". Jis kaip dera pagerb¢ Vie§pat£, ir Vie§pats K‚‰†a
bei Vie§pats Balarƒma, pasi¢m¡ §e§ias s"lygotas sielas, gr£¨o £ Dvƒrakos
miest". Vie§pats K‚‰†a gr"¨ino motinai DevakŒ jos vaikus, kurie buvo dar
k#dikiai, ir motina DevakŒ ne¨inojo, kur d¢tis i§ d¨iaugsmo. J" u¨pl#-
do tokia stipri motini§ka meil¢, kad i§ jos kr#t¤ ¢m¢ b¢gti pienas, ir ji
su did¨iausiu malonumu prad¢jo maitinti ma¨ylius. Ji vis sodino juos ant
keli¤, uost¢ j¤ galvas ir d¨iaug¢si: ÀJis sugr"¨ino dingusius mano vaikus!%
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T" akimirk" DevakŒ buvo visi§koje Vi‰†u galios valioje ir, apimta kar§tos
motini§kos meil¢s, d¨iaug¢si atgavusi savo prarastuosius vaikus.

DevakŒ pienas buvo transcendentinis nektaras, nes t" pien" ragavo Vie§-
pats K‚‰†a. Tod¢l vaikai, ¨ind¡ pien" i§ DevakŒjŒ kr#t¤, kurias liet¢ Vie§pa-
ties K‚‰†os l#pos, i§ karto tapo save suvokusiomis asmenyb¢mis. I§rei§k¡
pagarb" Vie§pa!iui K‚‰†ai, Balarƒmai ir savo t¢vui Vasudevai bei motinai
DevakŒ, jie netrukus gr£¨o £ dangaus planetas.

Jiems pradingus, DevakŒ nusisteb¢jo, kad, vos gr£¨¡ pas j", jos mirusie-
ji s#n#s greit i§keliavo £ savo planetas. Taip besiklostant £vykiams, vienin-
telis nusiraminimas jai tebuvo mintis apie Vie§paties K‚‰†os ¨aidimus ir
apie nesuvokiamas K‚‰†os galias, kuri¤ d¢ka gali £vykti bet koks stebuk-
las. Atmetus nesuvokiam¤, neribot¤ Vie§paties gali¤ egzistavim", b#t¤
ne£manoma suvokti, kad Vie§pats K‚‰†a yra Auk§!iausioji Siela. Neribo-
t¤ gali¤ d¢ka Vie§pats aprei§kia begalinius Savo ¨aidimus, ir niekas negali
nei vis¤ j¤ papasakoti, nei vis¤ j¤ atminti. S#ta Gosvƒmis, pasakodamas
À&rŒmad-Bhƒgavatam% Naimi‰ƒra†yos i§min!iams, kuri¤ vyriausias buvo
&aunaka ’‰is, ta proga pasak¢:

ÀDidieji i§min!iai, pra§au suprasti, kad visi transcendentiniai Vie§paties
K‚‰†os ¨aidimai am¨ini. Tai ne paprast¤ istorini¤ £vyki¤ atpasakojimas.
Tie pasakojimai tolyg#s Pa!iam Auk§!iausiajam Dievo Asmeniui. Tod¢l
kiekvienas, kuris i§girs pasakojimus apie Vie§paties ¨aidimus, i§kart nusip-
laus materialios b#ties ne§var", o tyras bhaktas m¢gausis §iais pasakojimais
tarsi nektaru, kuris teka per jo ausis.% Taip ai§kino &ukadeva Gosvƒmis,
i§kilnusis Vyƒsadevos s#nus, ir kiekvienas, kuris klausosi jo pasakojim¤ ir
atpasakoja juos kitiems, £gis K‚‰†os s"mon¡. Tik tie, kurie £gyja K‚‰†os
s"mon¡, gali gr£¨ti namo, atgal pas Diev".

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti a§tuoniasde§imt ketvirt!
ÀK‚‰†os$ skyri¤, pavadint! ÀVie§pats K‚‰†a suteikia Vasudevai

dvasinius pamokymus ir sugr!¨ina DevakŒ §e§is mirusius s%nus$.
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A·TUONIASDE·IMT PENKTAS SKYRIUS

Arjuna pagrobia Subhadr!.
Vie§pats K‚‰†a aplanko
"rutadev! ir Bahulƒ#v!

I§klaus¡s §£ pasakojim!, karalius ParŒk‰itas panoro dar daugiau su¨ino-
ti apie K‚‰†! ir Jo ¨aidimus ir ¢m¢ klausin¢ti "ukadev! Gosvƒm£ apie
savo senel£ Arjun!, kuris, Vie§paties K‚‰†os paakintas, pagrob¢ ParŒk‰i-
to senel¡ Subhadr!. Karalius ParŒk‰itas kar§tai tro§ko su¨inoti, kaip jo
senelis pagrob¢ senel¡ ir j! ved¢.

Karaliaus ParŒk‰ito papra§ytas, "ukadeva Gosvƒmis papasakojo toki!
istorij!: ÀKart! tavo senelis Ä narsus didvyris Arjuna keliavo po §ventas
vietas ir u¨klydo £ Prabhƒsak‰etr!. Prabhƒsak‰etroje jis i§girdo naujie-
n!, kad Vie§pats Balarƒma nori i§tekinti Subhadr!, kuri buvo Vasude-
vos, Arjunos d¢d¢s i§ motinos pus¢s, dukra. Balarƒma buvo link¡s i§leisti
Subhadr! u¨ Duryodhanos, nors jos t¢vas Vasudeva ir brolis K‚‰†a buvo
prie§ toki! santuok!. Ir tada gauti Subhadros rank! panoro Arjuna.

Galvodamas apie Subhadr! ir jos gro¨£, Arjuna vis labiau tro§ko j!
vesti. Toki¤ min#i¤ skatinamas, jis persireng¢ vai‰†av¤ sannyƒsio r$bais
ir pasi¢m¢ £ rank! trida†ˆ!. Mƒyƒvƒd¨i¤ sannyƒsiai turi rankoje vien!
da†ˆ! (lazd!), o vai‰†av¤ sannyƒsiai ne§iojasi tris da†ˆas. Trys lazdos,
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arba da†ˆos, vai‰†av¤ sannyƒsio rankoje simbolizuoja jo £¨ad! tarnauti
Auk§#iausiajam Dievo Asmeniui savo k$nu, protu bei ¨od¨iais. Trida†ˆa-
sannyƒsos sistema egzistuoja nuo sen¤ senov¢s. Vai‰†av¤ sannyƒsius
vadina trida†ˆŒ, o kartais Ä trida†ˆi-svƒmiais arba trida†ˆi-gosvƒmiais.

Paprastai sannyƒsis keliauja po kra§t! ir pamokslauja, ta#iau keturis
m¢nesius Ä nuo rugs¢jo iki gruod¨io, kai Indijoje b$na li$#i¤ sezonas, jis
praleid¨ia vienoje vietoje. Tai vadinasi cƒturmƒsya-vrata. Kai sannyƒsis
keturiems m¢nesiams kur nors apsistoja, vietos gyventojai naudojasi jo
buvimu, kad dvasi§kai tobul¢t¤. Taigi, persireng¡s trida†ˆi-sannyƒsiu,
Arjuna keturis m¢nesius vie§¢jo Dvƒrakos mieste, svarstydamas, k! #ia
padarius, kad Subhadrƒ tapt¤ jo ¨mona. Dvƒrakos gyventojai, o ir Pats
Vie§pats Balarƒma nepa¨ino Arjunos sannyƒsio r$bais. Tod¢l visi rei§k¢
sannyƒsiui savo pagarb! ir lenk¢si jam, nenutuokdami, kas jis yra i§
tikr¤j¤.

Kart! Vie§pats Balarƒma pakviet¢ sannyƒs£ £ savo namus, kad j£ pavai-
§int¤. BalarƒmajŒ su didele pagarba vai§ino j£ gard¨iausiais valgiais, o taria-
masis sannyƒsis skaniai kirto. Vie§¢damas BalarƒmajŒ namuose, Arjuna
neatitrauk¢ aki¤ nuo gra¨uol¢s Subhadros, kuri buvo su¨av¢jusi ne vien!
gars¤ didvyr£ ir karali¤. Arjunos akyse deg¢ meil¢s liepsna, ir jis god¨iai
¨velg¢ £ j! savo ugningu ¨vilgsniu. Arjuna buvo nutar¡s vienaip ar kitaip
gauti Subhadr! £ ¨monas, ir §is kar§tas tro§kimas audrino jo prot!.

Arjuna, Mahƒrƒjos ParŒk‰ito senelis, pats buvo labai i§vaizdus, ir jo
dailus stotas patiko Subhadrai. Tylomis ji irgi nutar¢ i§tek¢sianti tik u¨
Arjunos. B$dama atvira§ird¢, ji meiliai §ypsojosi Arjunai ir taip pat nenu-
leido nuo jo aki¤. Tod¢l Arjunai ji pasirod¢ dar meilesn¢. Taip Subhad-
rƒ pasiry¨o tapti Arjunos ¨mona, o Arjuna nutar¢ truks pli§ j! vesti. Ir
dien!, ir nakt£ jis ¢m¢ galvoti, kaip gauti £ ¨monas Subhadr!, ir §i mintis
nedav¢ jam ramyb¢s.

Kart!, ketindama nusilenkti dievams §ventykloje, Subhadrƒ s¢do £
ve¨im! ir i§vyko i§ r$m¤, kurie buvo stipriai saugomi. Tuo pasinaudojo
Arjuna ir, Vasudevai bei DevakŒ leidus, pagrob¢ j!. Apsiginklav¡s lanku
bei str¢l¢mis, jis £§oko £ Subhadros ve¨im! ir pasiruo§¢ kautis. Kariams
buvo liepta j£ sulaikyti, ta#iau Arjuna prad¢jo §audyti i§ lanko ir jiems
neleido net priart¢ti. Taip Arjuna i§sive¨¢ Subhadr!. Jam pagrobus Sub-
hadr!, jos giminai#iai bei §eimos artimieji ¢m¢ verkti, ta#iau Arjuna
nekreip¢ £ tai d¢mesio ir buvo pana§us £ li$t!, kuris, pa#iup¡s savo grob£,
ramiai nueina £ §al£. Kai Vie§pats Balarƒma su¨inojo, kad Subhadr!
pagrob¢ Arjuna, tariamasis sannyƒsis, Jis labai £t$¨o. Vie§paties Balarƒ-
mos pyktis buvo toks baisus, kaip £sisiaut¢jusios per pilnat£ vandenyno
bangos.

Vie§pats K‚‰†a palaik¢ Arjunos pus¡. Kartu su kitais §eimos nariais Jis
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paband¢ nuraminti Balarƒm!, puol¡s Jam po koj¤ ir melsdamas atleisti
Arjunai. Jis £tikino Vie§pat£ Balarƒm!, kad Subhadrƒ irgi buvusi neabejin-
ga Arjunai. I§gird¡s, kad pati Subhadrƒ nor¢jo i§tek¢ti u¨ Arjunos, Balarƒ-
ma patenkintas nurimo. Reikalas buvo sutvarkytas, ir, nor¢damas suteikti
d¨iaugsmo jauniesiems, Vie§pats Balarƒma £sak¢ nusi¤sti jiems krait£,
kur£ sudar¢ daugyb¢ lobi¤, drambli¤, ve¨im¤, arkli¤, tarn¤ bei tarnai#i¤.%

Mahƒrƒja ParŒk‰itas labai nor¢jo i§girsti dar k! nors apie K‚‰†!, tod¢l,
baig¡s pasakoti, kaip Arjuna pagrob¢ Subhadr!, "ukadeva Gosvƒmis
papasakojo kit! istorij!.

Videhos karalyst¢s sostin¢je Mithiloje gyveno brƒhma†a-g‚hastha,
vardu "rutadeva. Brƒhma†as buvo labai atsidav¡s Vie§pa#iui K‚‰†ai. Jis
tur¢jo visi§k! K‚‰†os s!mon¡ ir visad tarnavo Vie§pa#iui, tod¢l jo protas
nesibla§k¢ ir buvo atsi¨ad¢j¡s vis¤ materiali¤j¤ pagund¤. Brƒhma†as buvo
labai mokytas ir netur¢jo kito noro, kaip tik visi§kai panirti £ K‚‰†os
s!mon¡. Nors "rutadeva buvo §eimos ¨mogus, jis niekada nesisteng¢
u¨dirbti pragyvenimui daugiau negu reikia. Jam u¨teko to, k! gaudavo be
didesni¤ pastang¤. ·itaip jis ir gyveno. Kiekvien! dien! jis par$pindavo
sau tik tiek, kiek reikia, ir ne daugiau. Tokia buvo jo prigimtis. Brƒhma†as
nesiek¢ tur¢ti daugiau negu reikia, ir ramiai gyveno, laikydamasis
reguliatyvi¤ princip¤, kuriuos apreik§tieji ra§tai nustat¢ brƒhma†ams.

Laim¢, Mithilos karalius buvo toks pat puikus bhaktas, kaip ir brƒhma†as.
·is ¨ymus karalius buvo vardu Bahulƒ&va. Jis gars¢jo kaip puikus valdo-
vas ir netro§ko pl¢sti savo vald¤, nes negeid¢ didesni¤ jutimini¤ malonu-
m¤. Taip Mithiloje laimingi gyveno du tyri Vie§paties K‚‰†os bhaktai Ä
karalius Bahulƒ&va ir brƒhma†as.

K‚‰†a §iems bhaktams Ä karaliui Bahulƒ&vai ir brƒhma†ui "rutade-
vai buvo labai maloningas, tod¢l kart! Jis papra§¢ Savo ve¨¢jo Dƒru-
kos nuve¨ti J£ £ Mithilos sostin¡. Vie§pat£ K‚‰†! lyd¢jo didieji i§min#iai
Nƒrada, Vƒmadeva, Atris, Vyƒsadeva, Para&urƒma, Asita, Aru†is, B‚has-
patis, Kanva, Maitreya, Cyavana ir kiti. Vie§pats K‚‰†a su i§min#iais
prava¨iavo daug miest¤ bei kaim¤, ir visur gyventojai sutiko juos labai
pagarbiai ir ta proga reng¢ apeigas. Kai gyventojai susiburdavo aplink
Vie§pat£, nor¢dami £ J£ pa¨velgti, rod¢s, kad tai planetos-palydov¢s apsupo
spindin#i! saul¡. Kelion¢s metu Vie§pats K‚‰†a ir i§min#iai aplank¢ “nar-
tos, Dhanvos, Kurujƒ…galos, Ka…kos, Matsyos, Pƒ'cƒlos, Kunti, Madhu,
Kekayos, Ko&alos ir Ar†os karalystes. ·i¤ vietovi¤ gyventojai, vyrai bei
moterys, gal¢jo savo akimis pamatyti Vie§pat£ K‚‰†!, ir tai suteik¢ jiems
dangi§k! palaim!. J¤ §irdys buvo atviros, kupinos meil¢s bei §velnumo
K‚‰†ai. ¸velgdami £ Vie§paties veid!, jie akimis g¢r¢ nektar!, ir visos
klaidingos id¢jos, kurias j¤ protuose buvo pagimd¡s nei§manymas, i§sisk-
laid¢ it r$kas. Vie§pats keliavo per £vairius kra§tus, ir ¨mon¢s ateidavo
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£ J£ pa¨velgti. Savo ¨vilgsniu Jis siunt¢ jiems laim¡ ir i§vaduodavo nuo
nei§manymo. Kai kur £ sutinkan#i¤j¤ tarp! £simai§ydavo pusdieviai, ir j¤
maldos, §lovinan#ios Vie§pat£, visk! aplink i§valydavo nuo blogio. Taip
keliaudamas, Vie§pats K‚‰†a netrukus pasiek¢ Videhos karalyst¡.

Kai ¨inia apie Vie§paties atvykim! pasiek¢ gyventojus, negal¢dami
sulaikyti d¨iaugsmo, jie su dovanomis i§¢jo Jo pasitikti. Vos tik pama#ius
Vie§pat£ K‚‰†!, j¤ §irdys pra¨ydo transcendentine palaima tarsi lotoso
¨iedas, kuris i§siskleid¨ia, patek¢jus saulei. Anks#iau jie buvo tik gird¢j¡
did¨i¤j¤ i§min#i¤ vardus, bet j¤ pa#i¤ nemat¢. O dabar Vie§paties K‚‰†os
malone gal¢jo i§vysti ir did¨iuosius i§min#ius, ir Pat£ Vie§pat£.

Gerai ¨inodami, kad Vie§pats atvyko vienu vieninteliu tikslu Ä apreik§-
ti jiems Savo malon¡, karalius Bahulƒ&va ir brƒhma†as "rutadeva i§kart
parpuol¢ prie Jo lotoso p¢d¤ ir i§rei§k¢ savo pagarb!. Suglaud¡ delnus,
ir karalius, ir brƒhma†as vienu metu pakviet¢ Vie§pat£ K‚‰†! pavie§¢-
ti j¤ namuose. Nenor¢damas n¢ vieno i§ j¤ nuli$dinti, Vie§pats K‚‰†a
i§siskleid¢ £ du K‚‰†as ir tuo pa#iu metu at¢jo £ j¤ abiej¤ namus, ta#iau
nei karalius, nei brƒhma†as to ne¨inojo. Ir vienas, ir kitas man¢, kad
Vie§pats sve#iuojasi tik jo namuose. Tai, kad Vie§pats ir Jo palydovai
tuo pa#iu metu vie§¢jo pas brƒhma†! ir karali¤ Bahulƒ&v! Ä dar vienas
Auk§#iausiojo Dievo Asmens tobulumo pasirei§kimas. ·£ Jo dievi§k!j£
bruo¨! §ventra§#iai apra§o kaip vaibhava-prakƒ"!. Ved¡s §e§iolika t$ks-
tan#i¤ karalai#i¤, Vie§pats K‚‰†a irgi i§siskleid¢ £ §e§iolika t$kstan#i¤
pavidal¤, ir kiekvienas i§ j¤ buvo toks pat galingas, kaip ir Jis Pats.
V‚ndƒvanoje, Brahmai pavogus K‚‰†os karves, ver§elius bei piemenukus,
K‚‰†a irgi i§siskleid¢ £ daugyb¡ nauj¤ karvi¤, ver§eli¤ bei piemenuk¤.

Videhos karalius Bahulƒ&va buvo labai i§mintingas ir gerai i§aukl¢tas.
Jis nustebo, kad §itiek daug did¨i¤ i§min#i¤ bei Pats Auk§#iausiasis Dievo
Asmuo vie§¢jo jo namuose. Jis puikiausiai ¨inojo, kad s!lygotoji siela, ypa#
ta, kuri yra pasin¢rusi £ ¨emi§kuosius reikalus, negali b$ti visi§kai tyra,
o Auk§#iausiasis Dievo Asmuo ir tyri Jo bhaktai visada yra auk§#iau §io
pasaulio purvo. Tod¢l, matydamas Auk§#iausi!j£ Dievo Asmen£ ir visus
did¨iuosius i§min#ius savo namuose ir negal¢damas tuo atsisteb¢ti, jis ¢m¢
kar§tai d¢koti Vie§pa#iui K‚‰†ai u¨ neprie¨astin¡ Jo malon¡.

Jausdamasis skolingas ir nor¢damas kuo geriau priimti sve#ius, jis £sak¢
atne§ti mink§tus kr¢slus bei pagalves, ir Vie§pats K‚‰†a kartu su visais
i§min#iais patogiai sus¢do. Karalius Bahulƒ&va labai susijaudino, bet ne
d¢l j£ sl¢gusi¤ ¨emi§k¤ r$pes#i¤, o apimtas gilios meil¢s ekstaz¢s ir
atsidavimo. Jo siel! u¨liejo meil¢s ir §velnumo Vie§pa#iui bei Jo paly-
dovams banga, o akys prisipild¢ susi¨av¢jimo a§ar¤. Jo £sakymu buvo
paruo§ti visi reikmenys jo dievi§k¤j¤ sve#i¤ p¢doms apiplauti, o paskui
tuo vandeniu jis ir jo §eima pasi§lakst¢ sau galvas. Po to Bahulƒ&va sve-
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#iams dovanojo puikias g¢li¤ girliandas, sandalmed¨io pastos, smilkal¤,
nauj¤ r$b¤, papuo§al¤, §viestuv¤, karvi¤ bei jau#i¤. Taigi jis kiekvienam
i§rei§k¢ pagarb!, atitinkan#i! jo karali§k!j! pad¢t£. Po i§kilming¤ vai§i¤,
kai sve#iai patogiai £sitais¢, Bahulƒ&va pri¢jo prie Vie§paties K‚‰†os ir
apkabino Jo lotoso p¢das. U¨k¢l¡s jas sau ant keli¤, ¢m¢ jas trinti ir
skambiu balsu §lovinti Vie§pat£:

ÀBrangus Vie§patie, Tu Ä vis¤ gyv¤j¤ b$tybi¤ Supersiela, ir kaip liu-
dininkas, esantis vis¤ §irdyse, ¨inai visus m$s¤ darbus. Ir mes, suri§ti
savo pareigos, visad prisimename Tavo lotoso p¢das, kad b$tume saug$s
ir niekada nei§kryptume i§ am¨inos tarnyst¢s kelio. A§ nuolatos atmenu
Tavo lotoso p¢das, tod¢l Tu maloningai apsilankei mano namuose, paro-
dydamas man neprie¨astin¡ Savo malon¡. Mes gird¢jome, brangus Vie§-
patie, Tave da¨nai teigiant, kad tyri bhaktai Tau brangesni u¨ Vie§pat£
Balarƒm! ir am¨in! Tavo tarnait¡ s¢km¢s deiv¡. Tavo bhaktai brangesni
Tau u¨ pirm!j£ Tavo s$n¤, Vie§pat£ Brahm!, ir esu tikras, kad Tu malo-
n¢jai apsilankyti mano r$muose, nor¢damas £rodyti §i¤ Savo dievi§k¤j¤
¨od¨i¤ teisingum!. Nesuvokiu, kaip ¨mon¢s gali likti bedieviais ir demo-
nais, su¨inoj¡ apie neprie¨astin¡ Tavo malon¡ ir meil¡ nuolat esantiems
K‚‰†os s!mon¢je bhaktams. Kaip jie gali pamir§ti Tavo lotoso p¢das?

Brangus Vie§patie, mes gird¢jome, jog esi toks geras ir kilnus, kad
¨mogui, visk! palikusiam ir atsid¢jusiam K‚‰†os s!monei, Tu mainais u¨
tyr! tarnyst¡ kartais atiduodi net Pat£ Save. Tu apsirei§kei Yadu gimin¢je,
vykdydamas Savo misij! Ä pasiimti s!lygotas sielas, gyvenan#ias materialia-
me pasaulyje ir sk¡stan#ias nuod¢mi¤ purve. ·lov¢ apie Tavo apsirei§kim!
pasklido po vis! ¨em¡. Brangus Vie§patie, Tu Ä begalinio gailestingumo,
meil¢s ir §velnumo vandenynas. Transcendentinis Tavo pavidalas kupinas
palaimos, ¨inojimo ir am¨inyb¢s. Tavo nuostabus "yƒmasundaros, K‚‰†os,
pavidalas negali palikti abejingos n¢ vienos §irdies. Tavo ¨inojimas beri-
bis, ir, nor¢damas i§mokyti ¨mones, kaip su atsidavimu Tau tarnauti, Tu
pasiuntei Savo inkarnacij! Nara-Nƒrƒya†!, kuris gyvena BadarŒnƒrƒya†o-
je, grie¨tai tramdydamas k$n!. B$k maloningas ir teikis priimti nuolan-
kius mano nusilenkimus Tavo lotoso p¢doms. Brangus Vie§patie, pra§au
Tav¡s ir Tavo palydov¤, did¨i¤ i§min#i¤ ir brƒhma†¤, ilgiau pasilikti mano
r$muose, idant dulk¢s nuo j$s¤ lotoso p¢d¤ bent kelet! dien¤ §ventin-
t¤ §lovingojo karaliaus Nimio gimin¡.% Vie§pats K‚‰†a negal¢jo atsakyti
Savo bhakto pra§ymui, tod¢l, nor¢damas miestui ir visiems jo gyvento-
jams suteikti malon¡, Jis kartu su i§min#iais pasiliko Mithiloje kelioms
dienoms.

O tuo pat metu brƒhma†as savo namuose irgi pri¢m¢ K‚‰†! bei Jo paly-
dovus, ir j£ ap¢m¢ transcendentinis d¨iaugsmas. Pasi$l¡s savo sve#iams
patogiai atsis¢sti, brƒhma†as ¢m¢ §okti, mojuodamas apsiaustu. "rutade-
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va buvo labai neturtingas, tod¢l atsis¢sti savo garbingiesiems sve#iams,
Vie§pa#iui K‚‰†ai bei i§min#iams, pasi$l¢ patiesalus, medines lentas ir
§iaud¤ demblius, ta#iau steng¢si juos priimti kiek galima geriau. Jis ¢m¢
auk§tinti Vie§pat£ bei i§min#ius ir kartu su ¨mona kiekvienam nuplo-
v¢ kojas ir tuo vandeniu ap§lakst¢ visus savo §eimos narius. Ir nors i§
pa¨i$ros brƒhma†as buvo skurd¨ius, t! akimirk! jis jaut¢si laimingiausias
¨mogus visame pasaulyje. Sveikindamas Vie§pat£ K‚‰†! bei Jo palydo-
vus, i§ transcendentinio d¨iaugsmo jis nieko aplink nebemat¢. Pasveiki-
n¡s juos, jis atne§¢ visk!, k! tur¢jo: vaisi¤, smilkal¤, kvapniojo vandens
ir molio, tulasŒ lapeli¤, sausos ku"os ¨ol¢s ir lotoso ¨ied¤. Jo dovanos
buvo pigios ir lengvai gaunamos, ta#iau kadangi Vie§pa#iui K‚‰†ai ir Jo
palydovams jos buvo pasi$lytos su meile ir atsidavimu, jie d¨iaugsmingai
jas pri¢m¢. Brƒhma†o ¨mona paruo§¢ paprastus patiekalus Ä ry¨ius bei
dal!, ta#iau Vie§pats K‚‰†a ir Jo palydovai su malonumu paragavo valgi¤,
nes ir jie buvo pasi$lyti su meile ir atsidavimu. Kol Vie§pats K‚‰†a ir Jo
palydovai valg¢, brƒhma†as "rutadeva m!st¢: ÀA§ £puoliau £ gil¤, tams¤
§eimos gyvenimo §ulin£ ir esu pats nelaimingiausias ¨mogus. Kaip gal¢jo
atsitikti, kad K‚‰†a, Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, ir Jo palydovai, kurie
vien savo buvimu visk! aplink sudvasina ir paver#ia §venta vieta, per¨eng¢
mano nam¤ slenkst£?% Kol brƒhma†as §itaip svarst¢, sve#iai baig¢ valgyti ir
patogiai £sitais¢ savo vietose. Tuo metu brƒhma†as "rutadeva su ¨mona,
vaikais bei kitais giminai#iais at¢jo patarnauti auk§tiems sve#iams.
Palyt¢j¡s Vie§paties K‚‰†os lotoso p¢das, brƒhma†as ¢m¢ kalb¢ti:

ÀBrangus Vie§patie, Tu Ä Auk§#iausiasis Asmuo, Puru‰ottama. Tu
transcendenti§kas, esi auk§#iau i§reik§tosios bei nei§reik§tosios materia-
lios k$rinijos. ·io materialaus pasaulio gyvenimas bei s!lygot¤j¤ siel¤
veiksmai neturi nieko bendra su Tavimi, kurs esi auk§#iau j¤. Mes supran-
tame, kad ne tik §iandien Tu esi su mumis. Jau nuo pat k$rinijos prad¨ios
Tu, kaip Paramƒtmƒ, esi susij¡s su visomis gyvomis b$tyb¢mis.%

·ie brƒhma†o ¨od¨iai yra labai pamokantys. Auk§#iausiasis Vie§pats,
Dievo Asmuo, Paramƒtmos aspektu £eina £ §£ sukurt!j£ material¤ pasaul£
kaip Mahƒ-Vi‰†u, Garbhodaka&ƒyŒ Vi‰†u ir K‰Œrodaka&ƒyŒ Vi‰†u. Vie§-
pats gl$di kiekviename k$ne kartu su s!lygota siela ir yra jos draugas.
Tod¢l Vie§pats su kiekviena gyv!ja b$tybe esti nuo pat prad¨ios, ta#iau,
klaidingai suvokdama gyvenim!, gyvoji b$tyb¢ to nemato. Kita vertus, kai
jos s!mon¢ pavirsta K‚‰†os s!mone, ji i§kart suvokia, kad K‚‰†a stengiasi
pad¢ti s!lygotoms sieloms i§sivaduoti i§ materijos pan#i¤.

"rutadeva t¡s¢: ÀBrangus Vie§patie, Tu £¨engei £ §£ material¤ pasaul£
tarsi £ Savo sapn!. S!lygotoji siela sapnuodama sukuria netikrus, laikinus
pasaulius ir panyra £ £vairiausi! iliuzin¡ veikl!: tai ji tampa karaliumi, tai
krenta nuo ¨udiko rankos, tai i§vyksta £ ne¨inom! miest!, Ä ir §i veikla
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laikina. ·itaip ir Tu, Tavo ·viesybe, tarsi per sapn! £¨engi £ material¤j£
pasaul£, kad sukurtumei laikin! realyb¡ Ä ne Sau, bet s!lygotai sielai, kuri
nori pam¢gd¨ioti Tavo ·viesyb¡, kaip besim¢gaujant£ subjekt!. S!lygotos
sielos d¨iaugsmai, patiriami materialiame pasaulyje, laikini ir iliuziniai. Ir
vis d¢lto, norint patirti netikrus malonumus, reikia susikurti laikinas s!ly-
gas, bet s!lygota siela nepaj¢gia to padaryti pati. Nor¢damas patenkinti
jos norus, nors jie laikini ir netikri, Tu £eini £ laikin! apreik§t!j£ pasaul£
ir padedi jai. Taigi nuo tos akimirkos, kai s!lygota siela £¨engia £ mate-
rial¤ pasaul£, Tu esi nuolatinis jos palydovas. Tod¢l kai s!lygotoji siela
sutinka tyrus bhaktus ir pradeda eiti atsidavimo tarnyst¢s keliu: klausosi
pasakojim¤ apie transcendentinius Tavo ¨aidimus, §lovina transcendenti-
nius Tavo darbus, garbina am¨in!j£ Tavo pavidal! §ventykloje, meld¨ia-
si Tau ir diskutuoja su kitais, stengdamasi suvokti Tavo transcendentin¡
pad¢t£, Ä ji palengva nusiplauna materialios b$ties purv!. Jos §irdis apsi-
valo nuo materijos dulki¤, ir netrukus joje pasirodai Tu. Tu nuolat lydi
s!lygot! siel!, ta#iau apsirei§ki jai tik tada, kai su atsidavimu tarnauda-
ma ji apsivalo. O tie, kurie atlieka karmin¡ veikl! pagal Ved¤ nurodymus
arba laikosi papro#i¤ ir, apakinti §ios veiklos, nepradeda su atsidavimu
Tau tarnauti, o £ gyvenim! ¨velgia per k$no prizm¡, Ä patenka £ i§ori§kos
laim¢s nelaisv¡. Tokiems ¨mon¢ms Tu nepasirodai, prie§ingai, esi nuo j¤
be galo toli. Tuo tarpu tas, kuris su atsidavimu Tau tarnauja ir jau apval¢
savo §ird£ nuolat giedodamas Tavo §vent! vard!, be vargo pa¨£sta Tave,
kaip am¨in! ir nuolatin£ savo palydov!.

Pasakyta, kad Tu, Tavo ·viesybe, gl$di bhakto §irdyje ir nurodai jam
keli!, kaip kuo grei#iau gr£¨ti namo, atgal pas Tave. Toks tiesioginis Tavo
vadovavimas £rodo, kad Tu esi bhakto §irdyje. Bhaktas gali lengvai suvok-
ti Tavo buvim! savo §irdyje, o tam, kuris gyvenim! supranta k$ni§kai ir
tesir$pina gauti kuo daugiau jutimini¤ malonum¤, Tu visada esi u¨deng-
tas yogamƒyos skraiste. Toks ¨mogus nesupranta, kad Tu labai arti Ä jo
§irdyje. Tas, kuris Tau neatsidav¢, suvokia Tave tik kaip mirt£, nuo kurios
ne£manoma pab¢gti. Nor¢dami suprasti skirtum!, imkime tok£ pavyzd£:
kartais kat¢s nasruose galima matyti ka#iukus, o kartais Ä pagaut! ¨iurk¡.
¸iurk¢ kat¢s nasruose jau#ia savo art¢jan#i! mirt£, o ka#iukai Ä motini§-
k! meil¡. Taip lygiai ir Tu nuolat lydi kiekvien!, ta#iau bedieviui Tu esi
nei§vengiama ¨iauri mirtis, o bhaktui Tu Ä tobulas patar¢jas ir filosofas.
Tod¢l bedievis jau#ia Dievo buvim! kaip mirt£, o bhaktas supranta, kad
Dievas visad gl$di jo §irdyje. Bhaktas gauna i§ Jo nurodymus ir gyvena
transcendenti§kai, nepaliestas materialaus pasaulio purvo.

Tu Ä auk§#iausiasis valdovas. Tu valdai materialios gamtos jud¢jim!.
Bedieviai tiktai stebi materialios gamtos rei§kinius, ta#iau Tav¡s juose ne£-
¨i$ri. Tuo tarpu bhaktas junta Tavo rank! kiekviename materialios gamtos
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judesyje. Yogamƒyos skraist¢ netemdo Tavo ·viesyb¢s bhakto aki¤, ji
u¨dengia tiktai bediev£. Bedievio akys Tav¡s nemato, jis tarytum ¨mogus,
nuo kurio debesys pasl¢p¢ saul¡, tuo tarpu tasai, kuris pakilo vir§ debes¤,
mato ry§kiai §vie#iant saul¡ Ä regi j! toki!, kokia ji yra i§ tikr¤j¤. Brangus
Vie§patie, pagarbiai Tau lenkiuosi. Spindulingasai Vie§patie, a§ Ä am¨inas
Tavo tarnas. B$k maloningas ir pasakyk, kuo a§ gal¢#iau Tau pasitarnau-
ti? Materijos ne§varyb¢s teikia s!lygotai sielai trij¤ r$§i¤ kan#ias tol, kol
ji nepamato Tav¡s. Ta#iau kai ¨mogus, tobul¢damas K‚‰†os s!mon¢je,
pamato Tave, visi materialiosios b$ties vargai tuoj pat i§nyksta.%

Nereikia n¢ sakyti, kad Auk§#iausiasis Dievo Asmuo K‚‰†a labai palan-
kus Savo bhaktams. I§klaus¡s "rutadevos maldas, kupinas tyro atsidavimo,
Jis labai patenkintas pa¢m¢ brƒhma†! u¨ rankos ir tar¢: ÀBrangus "ruta-
deva, visi §ie didieji i§min#iai ir §ventieji parod¢ tau savo malon¡, patys
at¢j¡ pas tave. Galimyb¡ juos pamatyti tu tur¢tumei laikyti did¨iausia
laime. I§ beribio savo gerumo jie keliauja su Manimi, ir kur tik jie nueit¤,
viskas aplink i§kart tampa gryna tarsi pati transcendencija Ä tereikia
prisiliesti prie j¤ lotoso p¢d¤ dulki¤. ¸mon¢s lanko Dievo §ventyklas ir
§ventas vietas, ta#iau daug laiko, daugyb¢ dien¤ turi praeiti, kad, gar-
bindami §ventyklose Diev! ir lankydami §ventas vietas, jie pama¨u apsi-
valyt¤. Ta#iau u¨tenka pamatyti did¨iuosius i§min#ius bei §ventuosius, ir
¨mogaus §irdis i§kart tampa tyra Ä §tai kokia did¨iul¢ j¢ga slypi juose.

Ma¨a to, tik §vent¤j¤ malone kelion¢s £ §ventas vietas ir garbinimas
§ventykloje turi apvalom!j! gali!. ·venta vieta yra §venta tod¢l, kad joje
yra §vent¤ ¨moni¤. Brangus "rutadeva, kas gimsta brƒhma†u, tas jau yra
geriausias i§ ¨moni¤. Ta#iau koks didis yra tas brƒhma†as, kuris semiasi
d¨iaugsmo i§ sav¡s, tramdo savo k$n!, studijuoja Vedas ir su atsidavimu
tarnauja Man, vykdydamas brƒhma†o pareig!, arba, kitaip sakant, tas
brƒhma†as, kuris tampa vai‰†avu. Mano keturrankis Nƒrƒya†os pavidalas
n¢ra Man toks mielas ir brangus, kaip vai‰†avas brƒhma†a. Brƒhma†as yra
tas, kuris gerai i§mano Vedas, brƒhma†as Ä tai tobulo pa¨inimo simbolis, o
A§ Pats tobulai £k$niju visus dievus. Menkesn¢s nuovokos ¨mon¢s nesuvo-
kia, kad A§ esu tobulas ¨inojimas, nesupranta jie ir vai‰†avai brƒhma†ai
svarbos. Juos veikia trys materialios gamtos gu†os, tod¢l jie dr£sta kriti-
kuoti Mane ir tyrus Mano bhaktus. Vai‰†avas brƒhma†as, arba atsidav¡s
Mano tarnas, kuris jau pasiek¢ brƒhma†o lyg£, mato Mane savo §irdyje,
tod¢l nesvyruodamas daro i§vad!, kad visas kosminis pasaulis bei £vairios
jo ypatyb¢s t¢ra £vairi¤ Vie§paties gali¤ veikimo pasekm¢, ir ai§kiai mato
vis! materiali! gamt! ir materiali! energij!. Kiekvienas veiksmas tokiam
bhaktui byloja apie Mane ir visur jis regi tik Mane.

Brangus "rutadeva, §tai kod¢l §iuos did¨ius §ventuosius, brƒhma†us ir
i§min#ius gali laikyti tikrais Mano atstovais. Su atsidavimu jiems lenkda-
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masis, tu dar geriau garbinsi Mane. A§ manau, kad garbinti Mano bhaktus
geriau negu garbinti Mane Pat£. Jeigu kas m¢gina garbinti Mane tiesiogiai,
nesilenkdamas Mano bhaktams, toks garbinimas Man tampa nemielas,
tegu jis ir labai pra§matniai atliekamas.%

·itaip abu bhaktai Ä brƒhma†as "rutadeva ir Mithilos karalius Vie§pa-
ties nurodymu lenk¢si tiek K‚‰†ai, tiek Jo palydovams, didiems i§min#iams
bei §ventiems brƒhma†ams, teikdami jiems vienod! dvasin¡ reik§m¡. Ir
brƒhma†as, ir karalius gal¤ gale pasiek¢ auk§#iausi! tiksl!, kitaip sakant,
persik¢l¢ £ dvasin£ pasaul£. Bhaktui egzistuoja tik Vie§pats K‚‰†a, o K‚‰†a
savo ruo¨tu jau#ia bhaktui did¨iausi! meil¡. Mithiloje Vie§pats K‚‰†a sve-
#iavosi brƒhma†o "rutadevos namuose ir karaliaus Bahulƒ&vos r$muose.
Dosniai apdovanoj¡s juos transcendentiniais Savo pamokymais, Jis i§vyko
atgal, £ Savo sostin¡ Dvƒrak!.

I§ §ios istorijos mes galime pasimokyti, kad Vie§paties akimis tiek kara-
lius Bahulƒ&va, tiek brƒhma†as "rutadeva buvo lygiaver#iai, nes abu buvo
tyri bhaktai. ·tai ko i§ tikr¤j¤ reikia, kad b$tume pripa¨inti Auk§#iausiojo
Dievo Asmens. M$s¤ am¨iuje madinga kvailai did¨iuotis savo gimimu
k‰atriyo arba brƒhma†o §eimoje, ir mes galime sutikti ¨mones, kurie
skelbiasi brƒhma†ais, k‰atriyais arba vai"yais, nepasi¨ym¢dami dide-
l¢mis doryb¢mis ir tesivadovaudami gimimo teise. Ta#iau §ventra§#iai
teigia: kalau "#dra-sambhava Ä À·iame Kali am¨iuje kiekvienas yra
"#dra.% Taip yra tod¢l, kad nebeatliekamos apvalomosios apeigos Ä vadi-
namoji sa„skƒra, kuri lydi ¨mog¤ nuo motinos £s#i¤ iki pat mirties. Gimi-
mas negali lemti, kokiai kastai priklausys ¨mogus, ir ypa# tai pasakytina
apie gimim! auk§tesn¢se kastose Ä brƒhma†¤, k‰atriy¤ arba vai"y¤. Jeigu
¨mogui nebuvo atliktos apvalomosios apeigos, kurios pirm!syk atliekamos
dar prie§ jo prad¢jim! ir vadinasi garbhƒdhƒna-sa„skƒra, j£ reikia laiky-
ti "#dra, nes tik "#droms nevykdomos §ios apeigos. Lytinis gyvenimas,
neatliekant apsivalymo per K‚‰†os s!mon¡, b$dingas "#droms arba gyvu-
liams. K‚‰†os s!mon¢ £k$nija auk§#iausi! tobulum!, jos d¢ka kiekvienas
gali pasiekti vai‰†avo lyg£. Vai‰†avas turi visus brƒhma†ui b$dingus bruo-
¨us. Vai‰†avai aukl¢jami taip, kad b$t¤ laisvi nuo keturi¤ nuod¢mingos
veiklos r$§i¤: draud¨iamo lytinio gyvenimo, azartini¤ lo§im¤, intoksikat¤
vartojimo ir m¢sos, ¨uvies bei kiau§ini¤ valgymo. Niekas negali pasiekti
brƒhma†o lygio, netur¢damas §i¤ b$tiniausi¤ ypatybi¤, o netapus tikru
brƒhma†u, negalima b$ti tyru bhaktu.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti a§tuoniasde§imt penkt!
ÀK‚‰†os$ skyri¤, pavadint! ÀArjuna pagrobia Subhadr!.

Vie§pats K‚‰†a aplanko %rutadev! ir Bahulƒ"v!$.
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!k"nyt¤j¤ Ved¤ maldos

Karalius ParŒk‰itas pateik¢ !ukadevai Gosvƒmiui labai svarb¤ klausim",
padedant£ teisingai suprasti transcendentinius dalykus: ÀKadangi Ved¤
¨inojimas paprastai kalba apie tris materialaus pasaulio gu†as, kaip jis
gali nagrin¢ti transcendencij", kuri driekiasi auk§#iau §i¤ gu†¤? Jeigu
protas materialus, o ¨od¨iai Ä materialus garsas, kaip gali Ved¤ ¨inojimas,
materialiais garsais rei§kiantis proto pagimdytas mintis, apib$dinti trans-
cendencij"? Kai nusakomas daiktas, b$tina apib$dinti ir jo atsiradimo
§altin£, jo kokybes bei veikim". Tok£ apib$dinim" tegali pateikti materia-
lus ¨mogaus protas, i§sakydamas j£ materialiais ¨od¨iais. Brahmanas, arba
Absoliu#ioji Tiesa, materiali¤ ypatybi¤ neturi, tuo tarpu m$s¤ sugeb¢ji-
mas kalb¢ti materiali¤ ypatybi¤ ribos neper¨engia. Kaipgi tavo ¨od¨iai
gali apib$dinti Brahman", Absoliu#i"j" Ties"? Man nesuprantama, kaip
material$s garsai gali paai§kinti transcendencij".%

Pateikdamas !ukadevai Gosvƒmiui §£ klausim", karalius ParŒk‰itas
nor¢jo i§siai§kinti, ar Vedos Absoliu#i"j" Ties" apib$dina kaip beasmen¡,
ar kaip asmenyb¡. Absoliu#iosios Tiesos suvokimas apima tris aspektus,
kuri¤ kiekvienas yra auk§tesnis u¨ ankstesn£j£ Ä tai beasmenis Brahmanas,
gl$dinti vis¤ §irdyse Paramƒtmƒ ir pagaliau Auk§#iausiasis Dievo Asmuo
K‚‰†a.
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Vedos nusako tris veiksm¤ kategorijas. Pirmoji vadinasi karma-kƒ†ˆa,
arba Ved¤ nurodyta veikla, pama¨u apvalanti ¨mog¤ tiek, kad jis gali
suvokti tikr"j" savo esm¡. Kita kategorija Ä j!ƒna-kƒ†ˆa, Absoliu#iosios
Tiesos suvokimas per samprotavimus, ir tre#ioji Ä upƒsanƒ-kƒ†ˆa,
arba Auk§#iausiojo Dievo Asmens, o kartais ir pusdievi¤, garbinimas.
Pusdievi¤ garbinim" Vedos rekomenduoja tod¢l, kad jis padeda suvokti
pusdievi¤ ir Dievo Asmens ry§£. Auk§#iausiasis Dievo Asmuo turi daugyb¡
neatsiejam¤ dali¤. Vienos i§ j¤ vadinasi svƒ„"a, Jo asmenyb¢s ekspansijos,
o kitos Ä vibhinnƒ„"a, gyvosios b$tyb¢s. Visos ekspansijos Ä ir svƒ„"a, ir
vibhinnƒ„"a Ä kyla i§ Pirmaprad¨io Dievo Asmens. Svƒ„"a ekspansijos
vadinasi vi‰†u-tattvos, o vibhinnƒ„"a ekspansijos Ä jŒva-tattvos. &vair$s
pusdieviai Ä tai jŒva-tattvos. S"lygotos sielos paprastai patenka £ tokias
aplinkybes, kurios priver#ia jas atlikti materiali" veikl" ir siekti jutimi-
ni¤ malonum¤. Tod¢l ÀBhagavad-gŒtoje% pasakyta, kad tiems, kurie yra
itin smarkiai prisiri§¡ prie £vairi¤ jutimini¤ malonum¤, kartais geriau gar-
binti pusdievius. Antai ¨mogui, kuris turi stipr¤ polink£ m¢sos valgymui,
Vedos nurodo garbinti deiv¢s KƒlŒ pavidal" ir pagal karma-kƒ†ˆos taisyk-
les aukoti jai o¨ius (bet ne kitus gyvulius), kuriuos po to jis gali valgyti.
Tuo siekiama ne skatinti m¢sos valgym", bet nustatyti tam tikrus apri-
bojimus ¨mon¢ms, kurie bet kokia kaina nori tai daryti. Tod¢l pusdievi¤
garbinimas toli gra¨u n¢ra tolygus Absoliu#iosios Tiesos garbinimui. Kita
vertus, pusdievi¤ garbintojas pama¨u, nors ir netiesiogiai, ima suvok-
ti Auk§#iausiojo Dievo Asmens egzistavim". ·itok£ netiesiogin£ suvoki-
m" ÀBhagavad-gŒtƒ% vadina avidhi. Avidhi rei§kia Ànetikras.% Kadangi
pusdievi¤ garbinimas n¢ra tikrasis kelias, impersonalistai akcentuoja susi-
kaupimo £ beasmen£ Absoliu#iosios Tiesos aspekt" svarb". Karalius ParŒk-
‰itas klaus¢, koks galutinis Ved¤ ¨inojimo tikslas Ä sukaupti savo mintis
£ beasmen£ Absoliu#iosios Tiesos aspekt", kaip moko impersonalistai,
ar medituoti J£ kaip asmenyb¡? I§ esm¢s ir beasmenis, ir asmenybinis
Auk§#iausiojo Vie§paties aspektas gl$di u¨ m$s¤ materialaus pa¨inimo
rib¤. Beasmenis Absoliuto aspektas, Brahmano §vyt¢jimas, Ä tai K‚‰†os
k$no spindesys. K‚‰†os k$no skleid¨iama §viesa nutvieskia vis" Vie§pa-
ties k$rinij", o jos dalis, kuri" temdo materijos debesis, yra trij¤ mate-
rijos ypatybi¤ Ä sattvos, rajo ir tamo sukurtas kosmosas. Kaip ¨mon¢s,
esantys §ioje debes¤ temdomoje dalyje, vadinamoje materialiu pasauliu,
remdamiesi savo proto j¢ga gali suvokti Absoliu#i"j" Ties"?

Atsakydamas £ karaliaus ParŒk‰ito klausim", !ukadeva Gosvƒmis
pasak¢, jog K‚‰†a, Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, suk$r¢ prot", jausmus
bei gyvyb¢s j¢g", kad gyvoji b$tyb¢, keliaudama i§ vieno k$no £ kit", gaut¤
jutimini¤ malonum¤ ir sykiu gal¢t¤ i§sivaduoti i§ materialaus b$vio. Kitaip
sakant, jausmais, protu ir gyvyb¢s j¢ga galima naudotis tenkinant jutimus

&K‘NYT´J´ VED´ MALDOS

555



ir keliaujant i§ vieno k$no £ kit" arba siekiant i§sivadavimo. Ved¤ nurody-
mai egzistuoja tam, kad suteikt¤ s"lygotoms sieloms galimyb¡ su tam tik-
rais apribojimais gauti jutimin£ pasitenkinim" ir kartu pasiekti auk§tesn¡
b$ties pakop". Galop, jeigu s"mon¢ apsivalo, ¨mogus atskleid¨ia savo
pirmin¡ esm¡ ir gr£¨ta namo, atgal pas Diev".

Gyvyb¢s j¢gai b$dingas intelektas. Tod¢l savo intelektu ¨mogus privalo
remtis labiau negu protu ir jausmais. Kai s"lygota siela intelektu naudojasi
teisingai, protas bei jausmai apsivalo, ir ji tampa laisva. O jeigu intelektas
nepanaudojamas jausmams bei protui pa¨aboti, s"lygotai sielai ir toliau
tenka keliauti i§ vienos r$§ies k$no £ kit", besivaikant jutimini¤ malonu-
m¤. Kitas dalykas, kur£ pabr¢¨¢ !ukadeva Gosvƒmis, atsakydamas Mahƒ-
rƒjai ParŒk‰itui, yra tai, kad individualios gyvybin¢s j¢gos prot", jausmus
bei intelekt" suk$r¢ Vie§pats. Niekur nepasakyta, kad gyvosios b$tyb¢s
b$t¤ kada nors pa#ios susik$rusios. Kaip saul¢s §viesos dalel¢s visada
egzistuoja drauge su saule, taip ir gyvosios esyb¢s am¨inai egzistuoja
kaip neatsiejamos Auk§#iausiojo Dievo Asmens dalel¢s. S"lygotos sielos,
nors jos am¨inai egzistuoja kaip Auk§#iausiojo Vie§paties dalel¢s, kartais
patenka £ materialios gyvenimo sampratos debes£, £ nei§manymo tams".
Viso Ved¤ mokymo u¨davinys Ä i§sklaidyti §i" tams". Gal¤ gale, kai s"ly-
gotos b$tyb¢s jausmai ir protas visi§kai apsivalo, ji atgauna pirmin¡ savo
esm¡, kuri vadinasi K‚‰†os s"mon¢, ir tai jau yra i§sivadavimas.

Pirmame ÀVedƒnta-s$tros% aforizme, arba s#troje, klausiama apie
Absoliu#i"j" Ties". Athƒto brahma-jij!ƒsƒ Ä koks esminis Absoliu#iosios
Tiesos bruo¨as? Antroji s#tra atsako, kad esminis Absoliu#iosios Tiesos
bruo¨as yra tas, kad Ji Ä visa ko prad¨ia. Visa tai, kas su mumis
vyksta, netgi §iame materialiame gyvenime, kyla i§ Absoliu#iosios Tiesos.
Absoliu#ioji Tiesa suk$r¢ prot", jausmus ir intelekt". Tai rei§kia, kad
Absoliu#ioji Tiesa Pati turi prot", intelekt" bei jausmus. Kitaip sakant,
Absoliu#ioji Tiesa n¢ra beasmen¢. Jau patsai ¨odis Àsukurtas% rei§kia,
kad Absoliu#ioji Tiesa turi transcendentin£ prot". Antai, kai t¢vas duoda
gyvyb¡ vaikui, §is turi jausmus, nes juos turi t¢vas. Vaikas gimsta su ranko-
mis ir kojomis, nes ir t¢vas turi rankas bei kojas. Tod¢l kartais ir sakoma,
kad ¨mogus sukurtas pagal Dievo atvaizd". Taigi Absoliu#ioji Tiesa yra
Auk§#iausiasis Asmuo, kuriam b$dingi transcendentinis protas, jausmai
bei intelektas. Kai ¨mogaus protas, intelektas bei jausmai apsivalo nuo
materijos purvo, jis gali pa¨inti pirmin£ Absoliu#iosios Tiesos aspekt" Ä
suvokti J" kaip asmenyb¡.

Ved¤ metodas £galina s"lygot"j" siel" i§ nei§manymo pama¨u pasikelti
iki aistros gu†os ir i§ aistros Ä iki doryb¢s gu†os. Doryb¢s gu†a skleid¨ia
pakankamai §viesos, kad pamatytume daiktus tokius, kokie jie yra i§ tik-
r¤j¤. Antai i§ ¨em¢s stiebiasi medis, kur£ nukirtus galima sukurti lau¨".
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U¨degus lau¨", pirmiausia ima r$kti d$mai, paskui padvelkia §iluma ir
pagaliau plyksteli liepsna. Kai £siliepsnoja ugnis, mes galime j" panaudo-
ti £vairiems tikslams, tod¢l galutinis tikslas #ia ugnis. Esant ¨emiausioje,
materialistin¢je gyvenimo pakopoje, labai stipriai jau#iama nei§manymo
gu†os £taka. T" nei§manym" i§sklaidyti tegalima laipsni§kai tobul¢jant Ä i§
barbaro tampant civilizuotu ¨mogumi. Ir kai ¨mogus tampa civilizuotas,
sakoma, jis yra aistros gu†os vald¨ioje. Barbaras, arba nei§manymo gu†os
valdomas ¨mogus, tenkina jausmus pa#iais §iurk§#iausiais b$dais, o aist-
ros gu†os valdomas civilizuotas ¨mogus tenkina juos rafinuotai. Ta#iau
tas, kuris pasiek¢ doryb¢s gu†$, supranta, kad jausmai ir protas mate-
rialiai veikia tod¢l, kad juos temdo i§kreipta s"mon¢. I§kreiptai s"mo-
nei pama¨u virstant K‚‰†os s"mone, atsiveria kelias £ i§sivadavim". Taigi
netiesa, jog ¨mogus negali pa¨inti Absoliu#iosios Tiesos per jausmus ir
prot". Grei#iau reik¢t¤ teigti, kad jausmai, protas ir intelektas negali
suvokti Absoliu#iosios Tiesos esm¢s, kai juos ter§ia materija. Ta#iau,
i§grynin¡s juos, ¨mogus pa¨£sta Absoliu#i"j" Ties". Tasai apsivalymo
kelias vadinasi atsidavimo tarnyst¢, arba K‚‰†os s"mon¢.

ÀBhagavad-gŒtoje% ai§kiai pasakyta, kad Ved¤ ¨inojimo tikslas Ä pa¨inti
K‚‰†", o K‚‰†" galima pa¨inti tik per atsidavimo tarnyst¡, kuri prasideda
paklusnumu. ÀBhagavad-gŒtoje% pasakyta, kad ¨mogus turi nuolat galvo-
ti apie K‚‰†", nuolat su meile tarnauti K‚‰†ai, visada garbinti J£ ir Jam
lenktis. Tik §itokiu b$du jis neabejotinai £¨engs £ Dievo karalyst¡.

Kai per atsidavimo tarnyst¡ ¨mogus pasiekia pra§vies¢jim" doryb¢s
gu†oje, jis i§sivaduoja i§ nei§manymo bei aistros gu†¤. ¸odis ƒtmane
nurodo pakop", kurioje ¨mogus £gyja brahmani§kas ypatybes, reikalin-
gas studijuoti Ved¤ ra§tus Ä Upani‰adas. Upani‰ados £vairiai apra§o
transcendentines Auk§#iausiojo Vie§paties ypatybes. Absoliu#i"j" Ties",
Auk§#iausi"j£ Vie§pat£, jos vadina nirgu†a. Tai nerei§kia, kad Jis neturi
ypatybi¤. S"lygotos sielos ypatybes turi tik tod¢l, kad jas turi ir Vie§pats.
Upani‰ad¤ studijavimo tikslas Ä suprasti transcendentines Absoliu#iosios
Tiesos ypatybes, kurios prie§ingos materialioms nei§manymo, aistros ir
doryb¢s ypatyb¢ms. Tokia yra Ved¤ samprata. Didieji i§min#iai, tokie,
kaip keturi Kumƒros prie§akyje su Sanaka, laik¢si §io vedi§kojo pa¨ini-
mo principo ir pama¨u, atsikrat¡ impersonalistin¢s sampratos, ¢m¢ gar-
binti Auk§#iausi"j£ Vie§pat£. Tod¢l mums rekomenduojama sekti did¨i¤j¤
asmenybi¤ pavyzd¨iu. !ukadeva Gosvƒmis irgi yra viena toki¤ did¨i¤j¤
asmenybi¤, tod¢l, kai jis atsako £ Mahƒrƒjos ParŒk‰ito klausimus, jo l$po-
mis byloja tiesa. Tas, kuris seka §i¤ did¨i¤j¤ asmenybi¤ pavyzd¨iu, nesun-
kiai nueina i§sivadavimo keli" ir galop sugr£¨ta namo, atgal pas Diev".
·tai toks b$das pasiekti ¨mogaus gyvyb¢s formos tobulum".

!ukadeva Gosvƒmis toliau kalb¢jo ParŒk‰itui Mahƒrƒjai: ÀBrangus
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karaliau, a§ papasakosiu tau istorij", puikiai paai§kinan#i" §iuos ¨od-
¨ius. Tai labai prasminga istorija, nes joje kalbama apie Nƒrƒya†",
Auk§#iausi"j£ Dievo Asmen£. Joje pakartojamas pokalbis tarp Nƒrƒya†os
’‰io ir did¨iojo i§min#iaus Nƒrados. Nƒrƒya†a ’‰is tebegyvena Bada-
rŒkƒ'ramoje, Himalajuose. Jis laikomas Nƒrƒya†os inkarnacija. Kart"
Nƒrada, didis bhaktas ir asketas tarp pusdievi¤, bekeliaudamas po £vairias
planetas panoro asmeni§kai susitikti su asketu Nƒrƒya†a BadarŒkƒ'ramo-
je ir pareik§ti Jam savo pagarb". Didis i§min#ius, Vie§paties inkarnacija
Nƒrƒya†a ’‰is nuo pat tos dienos, kai buvo sukurtas pasaulis, grie¨tai
tramd¢ Savo k$n", nor¢damas pamokyti Bhƒratavar‰os gyventojus siekti
tobulumo Ä sugr£¨ti pas Diev". Jo asketi§ki ¨ygiai yra pavyzdys visai
¨monijai.%

BadarŒkƒ'rama st$kso §iauriausioje Himalaj¤ dalyje, kur visada bal-
tuoja sniegas. Religingi indai ir §iandien lankosi §ioje vietoje vasar", kai
sniegas kiek aptirpsta. Kart" Vie§paties inkarnacija Nƒrƒya†a ’‰is s¢d¢jo
Kalƒpagrƒmos kaime, gausiame bhakt¤ b$ryje, kurie buvo ne papras-
ti i§min#iai. ¶ia pasirod¢ didysis i§min#ius Nƒrada. I§rei§k¡s Nƒrƒya†ai
’‰iui pagarb", Nƒrada paklaus¢ Jo lygiai to paties, ko karalius ParŒk-
‰itas klaus¢ !ukadevos Gosvƒmio. Paklaustas Nƒrados, Nƒrƒya†a ’‰is
atsak¢, cituodamas Savo pirmtakus. Jis papasakojo istorij", kaip §is klau-
simas buvo svarstytas Janalokos planetoje, kuri yra auk§#iau Svargalokos
planet¤ Ä M¢nulio bei Veneros. Janalokos planetoje gyvena didieji i§min-
#iai bei §ventieji. Taigi ir jie svarst¢ §£ klausim" d¢l Brahmano ir tikrosios
Jo esm¢s.

Didysis i§min#ius Nƒrƒya†a prakalbo: ÀBrangus Nƒrada, A§ papasa-
kosiu tau istorij", kuri nutiko labai seniai. Kart" susirinko visi dangaus
planet¤ gyventojai ir beveik visi ¨ym$s brahmacƒriai, tarp j¤ ir keturi
Kumƒros: Sanat, Sanandana, Sanaka ir Sanƒtana Kumƒra. Svarstymo tema
buvo Absoliu#iosios Tiesos, Brahmano, samprata. Tu susirinkime nedaly-
vavai, kadangi buvai i§keliav¡s pasimatyti su Mano ekspansija Aniruddha,
gyvenan#ia !vetadvŒpos saloje. ·iame susirinkime visi didieji i§min#iai ir
brahmacƒriai kuo smulkiausiai i§nagrin¢jo tavo pateikt"j£ klausim". Svars-
tymas buvo labai £domus ir toks i§moningas, kad pa#ios Vedos nepaj¢g¢
atsakyti £ painius susirinkusi¤j¤ klausimus.%

Nƒrƒya†a ’‰is pasak¢ NƒradajŒ, kad NƒradajŒ pateiktasis klausimas buvo
svarstomas Janalokoje vykusiame susirinkime. Toks yra kelias pa¨inti ties"
per parampar$, arba mokini¤ sek". Ie§koti atsakym¤ Mahƒrƒja ParŒk‰i-
tas buvo nukreiptas pas !ukadev" Gosvƒm£, !ukadeva Gosvƒmis r¢m¢si
Nƒrada, Nƒrada pateik¢ klausim" Nƒrƒya†ai ’‰iui, o Jis savo ruo¨tu krei-
p¢si atsakymo £ dar didesnius autoritetus Ä Janalokos planetoje vykusi¤
svarstym¤ dalyvius, tarp kuri¤ buvo Kumƒros Ä Sanat, Sanƒtana, Sanaka
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Kumƒra ir Sanandana. Keturi brahmacƒriai Kumƒros yra pripa¨inti Ved¤
ir "ƒstr¤ ¨inovai. Neapr¢piamos j¤ ¨inios, paremtos asketizmu, £sik$nija j¤
kilniame, nepriekai§tingame b$de. Labai draugi§ki ir nuolank$s, jie yra
vienodi draugams, geradariams ir prie§ams. Egzistuodamos transcenden-
tiniu lygiu, tokios asmenyb¢s, kaip Kumƒros, yra auk§#iau bet koki¤ mate-
riali¤ sumetim¤, abejingos materialiam dualizmui. Pasitar¡ keturi broliai
i§rinko Sanandan", kad jis kalb¢t¤, o patys ¢m¢ klausytis.

Sanandana tar¢: ÀSunaikinus kosmin£ pasaul£, visa energija ir k$rini-
ja gemalo forma sueina £ Garbhodaka'ƒyŒ Vi‰†u k$n". Vie§pats u¨miega
ilgiems am¨iams. Kai v¢l ateina metas kurti, £k$nytosios Vedos susiburia
aplink Vie§pat£ ir tarsi karaliaus tarnai ima J£ §lovinti, pasakodamos apie
Jo nuostabius transcendentinius ¨aidimus. Ryt", kai karalius dar miega,
jo miegamajame susirink¡ tarnai ima garbinti jo darbus, ir, klausydamasis
apie savo §lovingus darbus, karalius pama¨u nubunda.

Ved¤ pasakotojai, arba £k$nytosios Vedos, giedojo: ÀO Nenugalimasai,
Tu Ä Auk§#iausiasis Asmuo, niekas neprilygsta Tau ir n¢ra u¨ Tave vir-
§esnio. Tavo §lovingi darbai nepranokstami. ·lov¢ Tau! ·lov¢ Tau! D¢l
transcendentin¢s prigimties Tavo §e§ios tobulos ypatyb¢s yra nepranoks-
tamos, ir Tu gali i§vaduoti i§ mƒyos nag¤ visas s"lygotas sielas. O Vie§pa-
tie, mes kar§tai pra§ome Tav¡s §itai padaryti. Visos gyvosios esyb¢s, Tavo
dalel¢s, i§ prigimties yra am¨inos, kupinos palaimos ir ¨inojimo, ta#iau d¢l
savo paklydimo jos m¢gd¨ioja Tave, stengdamosi tapti auk§#iausiais besi-
m¢gaujan#iais subjektais. ·itaip jos nepakl$sta auk§#iausiai Tavo vald¨iai
ir Tau nusikalsta. Gyvosioms esyb¢ms nusikaltus, materialioji Tavo galia
paima jas savo vald¨ion, ir transcendentines j¤ ypatybes Ä laim¡, d¨iaugs-
m" bei i§mint£ aptemdo trij¤ materijos gu†¤ debesys. ·is trij¤ materiali¤j¤
gu†¤ sukurtas kosminis pasaulis s"lygotoms sieloms yra tarytum kal¢ji-
mas. S"lygotos sielos i§ vis¤ j¢g¤ stengiasi i§tr$kti i§ materijos nelaisv¢s.
Pagal savo b$v£ kiekviena i§ j¤ turi savo pareigas. Ta#iau i§ vis¤ pareig¤
svarbiausia Ä Tav¡s pa¨inimas. Tik Tavo malon¢s £kv¢ptas, ¨mogus gali
atlikti dorybingus darbus. Tod¢l, neatrad¡s prieglobs#io prie Tavo lotoso
p¢d¤, jis nesugeba £veikti materialios galios £takos. I§ tikr¤j¤ mes, £k$-
nytosios Ved¤ ¨inios, visada tarnaujame Tau, kad pad¢tume s"lygotoms
sieloms suprasti Tave.%

·i £k$nyt¤j¤ Ved¤ malda rodo, kad Ved¤ u¨duotis Ä pad¢ti s"lygotoms
sieloms pa¨inti K‚‰†". Visos "ruti, arba £k$nytosios Vedos, daug kart¤
pa§lovino Vie§pat£, giedodamos: ÀJaya! Jaya!% Taigi Vie§pats garbinamas
u¨ Jo dorybes. I§ vis¤ Jo dorybi¤ svarbiausioji Ä neprie¨astin¢ Jo malon¢
s"lygotoms sieloms, pasirei§kianti Vie§paties pastangomis i§pl¢§ti jas i§
mƒyos nag¤.

Egzistuoja nesuskaitoma daugyb¢ gyv¤j¤ b$tybi¤ su skirtingais k$nais.
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Vienos j¤ juda, kitos stovi vietoje, bet s"lygotomis jos tapo tik tod¢l, kad
pamir§o am¨in"j" savo giminyst¡ su Auk§#iausiuoju Dievo Asmeniu. Kai
gyvoji b$tyb¢, £sigeidusi valdyti materiali" energij", m¢gina pam¢gd¨ioti
K‚‰†", ji i§kart pakli$va £ materialios energijos nelaisv¡. Gyvoji b$tyb¢
gauna vien" i§ a§tuoni¤ milijon¤ keturi¤ §imt¤ t$kstan#i¤ k$n¤, atitinkant£
jos norus. Nors gyvoji esyb¢ ken#ia trejopas materialios b$ties kan#ias,
iliuzijos paklaidinta ji mano valdanti visk", k" mato aplink. U¨ker¢ta
materialios galios, kuriai atstovauja trys materialios gu†os, gyvoji b$tyb¢
taip susipainioja, kad pati viena, be Auk§#iausiojo Vie§paties malon¢s,
jau nebegali i§sivaduoti. Gyvoji esyb¢ negali £veikti materialios gamtos
gu†¤ £takos savo j¢gomis, tuo tarpu Auk§#iausiasis Vie§pats materialios
gamtos valiai nepakl$sta, nes ji juda Jam vadovaujant. I§skyrus J£, visos
kitos gyvosios b$tyb¢s Ä nuo Brahmos iki skruzd¢s, su¢jusios £ s"lyt£ su
materiali"ja gamta i§ karto patenka £ jos vald¨i".

Kadangi Vie§pats nepralenkiamas Savo §e§iomis tobulomis ypatyb¢-
mis Ä turtu, j¢ga, §love, gro¨iu, ¨iniomis ir atsi¨ad¢jimu, Jis yra vienin-
telis, kurio nepaveikia materialios gamtos kerai. Kai gyvoji b$tyb¢ neturi
K‚‰†os s"mon¢s, ji negali priart¢ti prie Auk§#iausiojo Dievo Asmens, tuo
tarpu Vie§pats per Savo visagalyb¡, b$damas Supersiela, kalba gyvajai
esybei i§ vidaus. ÀBhagavad-gŒtoje% Vie§pats sako: ÀSkirk Man kiekvien"
savo darb", aukok Man maist", kur£ valgai, atiduok Man aukas, kurias
rengiesi dalinti, d¢l Man¡s atlik visus asketi§kus ¨ygius.% ·ie karmiams
skirti nurodymai padeda jiems pama¨u i§siugdyti K‚‰†os s"mon¡. Filoso-
fams K‚‰†a nurodo siekti Jo nuosekliai stengiantis protu atskirti Brah-
man" nuo mƒyos. Mat gal¤ gale, £gij¡s brand¨ias ¨inias, ¨mogus vis
tiek atsiduoda K‚‰†ai. K‚‰†a sako ÀBhagavad-gŒtoje%: ÀDaug daug kart¤
gim¡s i§mintingas filosofas galop atsiduoda Man.% Yogams irgi pataria-
ma sukaupti visas savo mintis £ K‚‰†", esant£ §irdyje. Toks nenutr$ks-
tamas K‚‰†os s"mon¢s procesas pad¢s yogui i§sivaduoti i§ materialios
galios nag¤. Ta#iau ÀBhagavad-gŒtoje% pasakyta: kadangi bhaktai nuo
pat prad¨i¤ atlieka atsidavimo tarnyst¡ i§ meil¢s Vie§pa#iui, Jis nurodo
jiems keli", kuriuo eidami jie nenukryps £ §al£ ir be vargo ateis pas J£.
Tai Vie§paties malon¢, kad gyvoji b$tyb¢ gali pa¨inti tikr"j" Brahmano,
Paramƒtmos ir Bhagavƒno esm¡.

&k$nyt¤j¤ Ved¤ ¨od¨iai ai§kiai £rodo, kad Ved¤ ra§tai skirti vien K‚‰†ai
pa¨inti. ÀBhagavad-gŒtƒ% patvirtina t" mint£, kad vis¤ Ved¤ tikslas Ä suvok-
ti K‚‰†". K‚‰†a nepatiria kan#i¤ nei materialiame, nei dvasiniame pasau-
lyje. Kadangi Jis am¨inai m¢gaujasi, tarp materialaus ir dvasinio pasaulio
Jam n¢ra skirtumo. Materialus pasaulis Ä kli$tis paprastoms gyvosioms
esyb¢ms, nes jos yra §io pasaulio vald¨ioje, ta#iau K‚‰†ai, materialaus
pasaulio valdovui, materialios kli$tys neegzistuoja. Tod¢l £vairiuose Upa-
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ni‰ad¤ skyriuose Vedos skelbia: ÀBrahmanas am¨inas, kupinas visi§ko
¨inojimo ir palaimos. Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, b$damas vienas, gl$di
kiekvienos gyvos b$tyb¢s §irdyje.% B$damas visa apr¢piantis, Jis £eina ne
tik £ gyv¤j¤ b$tybi¤ §irdis, bet ir £ atomus. Kaip Supersiela, Jis nuk-
reipia gyv¤j¤ b$tybi¤ veikl". Jis gyvena jose ir stebi j¤ veiksmus, leis-
damas joms veikti pagal savo norus ir atlygindamas joms u¨ j¤ darbus.
Jis Ä gyvyb¢s j¢ga visuose daiktuose, ta#iau Pats yra auk§#iau materia-
li¤ kokybi¤, Jis transcendenti§kas. Jis Ä visagalis ir lengvai sukuria visk",
o Savo auk§#iausiu £gimtu i§manymu Jis gali paimti visus mus Savo vald-
¨ion. Tod¢l Jis yra vis¤ b$tybi¤ valdovas. Kartais J£ mato ¨em¢je, ta#iau
sykiu Jis yra materijos viduje. Panor¡s i§siskleisti daugybe pavidal¤, Jis
nu¨velg¢ §i" materiali" energij", ir nuo Jo ¨vilgsnio radosi nesuskai#iuo-
jama daugyb¢ gyv¤j¤ esybi¤. Viskas yra sukurta auk§#iausi"ja Jo energija,
Jo k$rinija yra tobula ir nepriekai§tinga.

Tod¢l tie, kurie nori i§sivaduoti i§ §ito materialaus pasaulio, turi gar-
binti Auk§#iausi"j£ Dievo Asmen£, galutin¡ vis¤ prie¨as#i¤ prie¨ast£. Jis Ä
tarsi ¨em¢, i§ kurios gaunamas molis £vairiausiems "so#iams lipdyti. I§
prad¨i¤ "so#iai lipdomi i§ ¨em¢s molio, v¢liau jie stovi ant ¨em¢s, o kai
sud$¨ta, j¤ sudedamosios dalys v¢l gr£¨ta £ ¨em¡. Nors Dievo Asmuo yra
pirmin¢ vis¤ daikt¤ £vairov¢s prie¨astis, impersonalistai ypa# akcentuoja
Ved¤ ¨od¨ius: sarva„ khalv ida„ brahma Ä ÀViskas yra Brahmanas.%
Impersonalistai i§leid¨ia i§ aki¤ daikt¤ £vairov¡, kylan#i" i§ auk§#iausios
prie¨asties, Brahmano. Jiems daugiausia r$pi tai, kad viskas kyla i§ Brah-
mano, po sunaikinimo £ J£ £silieja ir kad tarpin¢ tapsmo stadija irgi yra
Brahmanas. Nors mƒyƒvƒd¨iai mano, kad prie§ gaudamas i§rai§k" kos-
mosas gl$d¢jo Brahmane, po suk$rimo jis esti Brahmane, o po sunaikini-
mo £silieja £ Brahman", jie ne¨ino, kas i§ tikr¤j¤ yra Brahmanas. Apie tai
ai§kiai kalba ÀBrahma-sa„hitƒ%: ÀGyvosios esyb¢s, erdv¢, laikas ir tokie
materijos pradai, kaip ugnis, ¨em¢, dangus, vanduo ir protas, sudaro vis"
kosmin£ pasaul£, vadinam" bh#‹ bhuva‹ sva‹, o jis randasi i§ Govindos. Jis
palaikomas Govindos j¢ga, po sunaikinimo £eina £ Govind" ir gl$di Jame.
Tod¢l Vie§pats Brahmƒ sako: ÀA§ garbinu Vie§pat£ Govind", pirmaprad¡
asmenyb¡, vis¤ prie¨as#i¤ prie¨ast£.%

¸odis brahmanas nurodo £ vis¤ auk§#iausi"j£, visa ko palaikytoj". Imper-
sonalistus ¨avi dangaus didyb¢, ta#iau ¨ini¤ skurdumas trukdo jiems
¨av¢tis K‚‰†a. Kasdieniame gyvenime mus daugiau ¨avi £vairios asmeny-
b¢s, o ne kaln¤ didyb¢. I§ tikr¤j¤ terminas brahmanas tegali nurodyti
K‚‰†". Tod¢l ÀBhagavad-gŒtoje% Arjuna pripa¨£sta, kad Vie§pats K‚‰†a
yra Para„ Brahmanas, arba auk§#iausiasis visa ko §altinis.

K‚‰†a yra Auk§#iausiasis Brahmanas, nes turi begalin£ ¨inojim", bega-
lin¡ daugyb¡ gali¤, neribot" j¢g", £tak", gro¨£ ir atsi¨ad¢jim". Tod¢l ¨odis
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brahmanas tegali b$ti vartojamas kalbant apie K‚‰†". Arjuna teigia: beas-
menis Brahmanas Ä tai §vyt¢jimas, sklindantis i§ transcendentinio K‚‰†os
k$no, tod¢l K‚‰†a yra Para„ Brahmanas. Viskas remiasi £ Brahman",
ta#iau pats Brahmanas remiasi £ K‚‰†". Tod¢l K‚‰†a Ä galutinis Brahma-
nas, arba Para„ Brahmanas. Materijos pradai yra ¨emesniosios K‚‰†os
galios, kadangi joms tarpusavyje s"veikaujant kosminis pasaulis gimsta,
yra K‚‰†os palaikomas, o po sunaikinimo v¢l £eina £ K‚‰†os k$n" subtilios
galios forma. Tod¢l K‚‰†a yra tiek pasaulio tapsmo, tiek jo sunaikinimo
prie¨astis.

Sarva„ khalv ida„ brahma Ä viskas yra K‚‰†a. Toks mahƒ-bhƒgavat¤
po¨i$ris. Jie mato vis¤ daikt¤ ry§£ su K‚‰†a. Impersonalistai gin#ijasi, teig-
dami, kad K‚‰†a tod¢l yra viskas, kad Jis pasivert¢ daugeliu, taigi gar-
binti visk" Ä rei§kia garbinti J£. ·£ klaiding" argument" K‚‰†a paneigia
ÀBhagavad-gŒtoje% sakydamas, kad nors viskas yra pakitusi K‚‰†os galia,
Jis Pats n¢ra visur. Jis sykiu ir yra visur, ir n¢ra. Kaip galia Jis yra visur, bet
kaip galios §altinis Jis n¢ra visur. Tokia K‚‰†os buvimo ir sykiu nebuvimo
id¢ja yra nesuvokiama m$s¤ dabartiniais jutimais. Ta#iau ji labai ai§kiai
suformuluota Àœ'opani‰ados% prad¨ioje, kur sakoma, kad Auk§#iausiasis
Vie§pats toks tobulas, kad nors i§ K‚‰†os i§eina begalin¢ daugyb¢ gali¤
bei pakitusi¤ j¤ dali¤, K‚‰†os asmenyb¢ d¢l to n¢ kiek nepakinta. Tod¢l
i§mintingi ¨mon¢s turi ie§koti prieglobs#io prie Jo lotoso p¢d¤, nes K‚‰†a
yra vis¤ prie¨as#i¤ prie¨astis.

K‚‰†a visiems mums pataria papras#iausiai atsiduoti Jam, toks yra
ir Ved¤ nurodytas kelias. Kadangi K‚‰†a yra vis¤ prie¨as#i¤ prie¨astis,
Jam lenkiasi visi reguliatyvi¤ princip¤ besilaikantys i§min#iai ir §ventieji.
Did¨iosios asmenyb¢s savo meditacijos objektu pasirenka transcendenti-
n£ K‚‰†os pavidal", esant£ §irdyje. Tod¢l visos did¨i¤j¤ asmenybi¤ mintys
nukreiptos £ K‚‰†". Kai mintyse vie§patauja K‚‰†a, Juo su¨av¢ti bhaktai,
suprantama, kalba tik apie K‚‰†".

Kalb¢ti apie K‚‰†" arba giedoti apie J£ yra kŒrtana. Vie§pats Caita-
nya irgi rekomenduoja: kŒrtanŒya‹ sadƒ hari‹ Ä ÀVisada galvoti ir kalb¢ti
apie K‚‰†", ir apie niek" daugiau.% Tai K‚‰†os s"mon¢. K‚‰†os s"mon¢
tokia didi, kad kiekvienas, kuris pasirenka §£ keli", pasiekia auk§#iausi"
gyvenimo tobulum", gerokai pranokstant£ bet kurios r$§ies i§sivadavim".
Tod¢l ÀBhagavad-gŒtoje% K‚‰†a visiems pataria nuolat apie J£ galvoti, su
atsidavimu Jam tarnauti, J£ garbinti ir Jam lenktis. Taip bhaktas visi§kai
Àsukri§n¢ja% ir nuolat b$damas K‚‰†os s"mon¢je galop gr£¨ta pas K‚‰†".

Nors Vedos si$lo garbinti pusdievius, kaip neatsiejamas K‚‰†os daleles,
turime suprasti, kad tokie nurodymai skiriami tik menkesn¢s nuovokos
¨mon¢ms, kuriuos tebevilioja material$s jutiminiai malonumai. Tuo tarpu
¨mogus, i§ tikr¤j¤ norintis iki galo £vykdyti ¨mogaus gyvenimo misij",
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turi papras#iausiai lenktis Vie§pa#iui K‚‰†ai. Tai palengvins jo u¨duot£
ir laiduos visi§k" s¢km¡. Nors dangus, vanduo ir ¨em¢ Ä sud¢tin¢s §io
materialaus pasaulio dalys, stov¢damas ant tvirtos ¨em¢s ¨mogus yra sau-
gesnis negu atsid$r¡s danguje ar vandenyje. Tod¢l i§mintingasis neie§ko
pusdievi¤ globos, nepaisant to, kad jie yra K‚‰†os dalel¢s. Prie§ingai, jis
tvirtai remiasi £ K‚‰†os s"mon¢s pagrind", ir tada jo pad¢tis esti saugi.

Kartais impersonalistai pateikia tok£ pavyzd£: ¨mogus, u¨silip¡s ant
akmens ar r"sto, i§ tikr¤j¤ stovi ant ¨em¢s, nes akmuo ar r"stas guli ant
¨em¢s. Ta#iau mes atsakytume, kad stovintis ant ¨em¢s pavir§iaus daug
saugesnis u¨ t", kuris u¨silipo ant akmens ar r"sto. Kitaip sakant, kreip-
tis prieglobs#io £ Paramƒtm" ar beasmen£ Brahman" n¢ra tolygu ie§ko-
ti K‚‰†os globos per K‚‰†os s"mon¡. Tod¢l j!ƒni¤ ir yog¤ pad¢tis ne
tokia patikima, kaip K‚‰†os bhakt¤. ÀBhagavad-gŒtoje% Vie§pats K‚‰†a
teigia, kad tiktai nuovok" prarad¡s ¨mogus garbina pusdievius. O apie
¨mones, prisiri§usius prie beasmenio Brahmano, À!rŒmad-Bhƒgavatam%
sako: ÀBrangus Vie§patie, tie, kurie tariasi pasiek¡ i§sivadavim" per prot",
dar nei§sival¢ nuo materialios gamtos purvo, nes jie neatrado prieglobs#io
prie Tavo lotoso p¢d¤. Nors £siliedami £ Brahmano b$t£ jie ir pasikelia £
transcendentin£ b$v£, ta#iau v¢liau jie b$tinai patiria nuopuol£ ir praranda
savo i§kilni" pad¢t£, nes nemato jokio reikalo siekti Tavo lotoso p¢d¤.%
Tod¢l Vie§pats K‚‰†a teigia, kad pusdievi¤ garbintojai n¢ra itin i§mintin-
gi, nes tai, k" jie gauna, yra laikina ir netvirta. Toki¤ laikin¤ dalyk¤ tesie-
kia nei§mintingi ¨mon¢s. Kita vertus, Vie§pats laiduoja, kad Jo bhaktui
pavojus nupulti negresia.

&k$nytosios Vedos t¡s¢: ÀBrangus Vie§patie, jeigu ¨mogus turi garbin-
ti t", kuris u¨ j£ auk§tesnis, tai visais po¨i$riais protingiausia garbinti
Tavo lotoso p¢das, nes Tu Ä auk§#iausiasis valdovas, nuo kurio priklauso
pasaulio k$rimas, palaikymas ir naikinimas. Tu esi trij¤ pasauli¤ Ä Bh$r,
Bhuvar ir Svar bei keturiolikos auk§tesni¤j¤ ir ¨emesni¤j¤ pasauli¤ valdo-
vas. Tavo valioje yra trys materialios gu†os. Pusdieviai ir ¨mon¢s, pasiek¡
dvasinio pa¨inimo auk§tum¤, be paliovos klausosi pasakojim¤ apie trans-
cendentinius Tavo ¨aidimus ir juos atkartoja, nes pasakojimuose apie Tavo
¨ygius slypi ypatinga j¢ga, kuri panaikina nuod¢mingo gyvenimo pasek-
mes. Protingi ¨mon¢s pasineria, tiesiogine to ¨od¨io prasme, £ nektari§k¤
Tavo darb¤ vandenyn" ir atid¨iai klausosi pasakojim¤ apie juos. Taip jie i§
karto apsivalo nuo purvo, kuris kyla susilietus su materijos gu†omis. Jiems
nereikia siekti dvasinio tobul¢jimo, grie¨tai tramdant k$no poreikius. Gie-
doti ir klausytis apie Tavo transcendentinius ¨aidimus Ä lengviausias sav¡s
pa¨inimo kelias. Nuolankiai klausantis §i¤ transcendentini¤ pasakojim¤,
bhakto §irdis i§sivalo nuo visokios ne§varos ir joje £sivie§patauja K‚‰†os
s"mon¢.%
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Didysis autoritetas BhŒ‰madeva irgi teig¢, kad Auk§#iausiojo Dievo
Asmens §lovinimas ir pasakojim¤ apie J£ klausymasis yra Ved¤ apeig¤
giliausioji esm¢. ÀBrangus Vie§patie, bhaktas, kuris nori tobul¢ti su
atsidavimu Tau tarnaudamas, vis¤ pirma §lovindamas Tave ir klausydama-
sis pasakojim¤ apie Tave, netrukus i§tr$ksta i§ materialios b$ties dualiz-
mo gniau¨t¤. ·i nesud¢tinga askez¢ labai d¨iugina bhakto §irdyje esan#i"
Supersiel", kuri nurodo bhaktui keli", kaip jam gr£¨ti namo, atgal pas
Diev".% ÀBhagavad-gŒtoje% pa¨ym¢ta, kad tas, kuris kiekvien" savo darb"
ir jausmus skiria Vie§paties atsidavimo tarnystei, pasiekia visi§k" ramyb¡,
nes Supersiela yra juo patenkinta. Taip bhaktas i§kyla auk§#iau dualizmo,
jo nebeveikia kar§tis ir §altis, garb¢ ir negarb¢. I§tr$k¡s i§ dualizmo nelais-
v¢s, jis patiria transcendentin¡ palaim", ir materialios b$ties r$pes#iai bei
negandos jam tampa nebebais$s. ÀBhagavad-gŒtƒ% patvirtina, kad bhaktui,
kuris yra nuolat panir¡s £ K‚‰†os s"mon¡, nereikia sunkiai vargti, r$pinan-
tis d¢l pragyvenimo ir saugumo. Nuolat panir¡s £ K‚‰†os s"mon¡, jis galop
pasiekia auk§#iausi" tobulum". Materialiame pasaulyje jis gyvena ramiai
ir laimingai, be r$pes#i¤ ir varg¤, o palik¡s §£ k$n", sugr£¨ta namo, atgal
pas Diev". Vie§pats ÀBhagavad-gŒtoje% teigia: ÀAuk§#iausioji Mano buvei-
n¢ Ä tai transcendentinis kra§tas. Kas £ j£ patenka, tas daugiau nebegr£¨ta
£ §£ material¤j£ pasaul£. Kiekvienas, kuris pasiekia auk§#iausi" tobulum",
su atsidavimu tarnaudamas Man am¨inoje Mano buvein¢je, tuo pa#iu £gy-
vendina did¨iausi" ¨mogaus gyvenimo tiksl" ir jam nebereikia gr£¨ti £ §£
kan#i¤ perpildyt" material¤j£ pasaul£.%

&k$nytosios Vedos t¡s¢: ÀBrangus Vie§patie, gyvosios b$tyb¢s privalo
tur¢ti darbo K‚‰†os s"mon¢je, visada atlikti atsidavimo tarnyst¡ nurody-
tais b$dais: klausytis pasakojim¤ apie Tave, §lovinti Tave ir vykdyti Tavo
vali". Jeigu ¨mogus neturi darbo K‚‰†os s"mon¢je ir neatlieka atsidavimo
tarnyst¢s, tai jis veltui rodo gyvyb¢s po¨ymius. Paprastai manoma, kad
¨mogus gyvas, jeigu jis kv¢puoja. Ta#iau ¨mog¤ be K‚‰†os s"mon¢s galima
palyginti su kalvio dumpl¢mis. Kalvio dumpl¢s Ä tai didelis odos mai§as,
£siurbiantis ir i§pu#iantis or". ¸mogus gyvena odiniame kaul¤ mai§e, ir
jeigu jis neturi K‚‰†os s"mon¢s, nemyli Vie§paties ir Jam su atsidavimu
netarnauja, yra niekuo ne geresnis u¨ dumples. Vedose pateikiami ir
kiti palyginimai: Vie§pa#iui neatsidav¡s ¨mogus ilgai gyvendamas tampa
pana§us £ med£, so#iai valgydamas Ä £ ¢dr¤ par§" ar §un£, o lyti§kai
smagindamasis Ä £ vislias kiaules ir o¨ius.%

Kosminio pasaulio atsiradimas tapo £manomas d¢l to, kad Auk§#iausias
Dievo Asmuo Mahƒ-Vi‰†u pavidalu £¢jo £ §£ material¤j£ pasaul£. Visumi-
n¡ materijos gali" i§judina Mahƒ-Vi‰†u ¨vilgsnis, ir po to, kai Jis nu¨vel-
gia materiali"j" gali", prasideda trij¤ materiali¤ gu†¤ tarpusavio s"veika.
Tod¢l mes turime padaryti ai§ki" i§vad", kad tos materialios galimyb¢s,
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kuriomis naudodamiesi mes siekiame malonum¤, yra Auk§#iausiojo Dievo
Asmens dovanota malon¢.

K$nas egzistuodamas pereina penkias raidos pakopas: annamay$,
prƒ†amay$, manomay$, vij!ƒnamay$ ir gal¤ gale ƒnandamay$. Gyve-
nimo prad¨ioje kiekvienos gyvos b$tyb¢s s"mon¢je dominuoja maisto
klausimas. Vaikas arba gyvulys d¨iaugiasi skaniai pavalg¡. ·i s"mon¢s
pakopa, kai tesir$pinama gerai pasisotinti, vadinasi annamaya. Anna
rei§kia Àmaistas.% Tuoj po jos eina kita pakopa, kai ¨mogus suvokia,
kad gyvena. Jeigu jis ramiai gyvena ir jam negresia b$ti u¨pultam ar
sunaikintam, jis manosi es"s laimingas. Tai prƒ†amaya, arba suvokimas
Àa§ egzistuoju.% Kita pakopa prasideda, kai ¨mogus pasiekia proto lyg£,
ir jo s"moningumas vadinasi manomaya. Materiali civilizacija daugiau-
sia remiasi §iais trimis s"moningumo lygiais Ä annamaya, prƒ†amaya ir
manomaya. Pirmutinis civilizuoto ¨mogaus r$pestis Ä materiali gerov¢,
antrasis Ä apsisaugojimas, o tre#ioji s"moningumo pakopa Ä spekuliatyv$s
samprotavimai, filosofinis gyvenimo vertybi¤ apm"stymas.

Jeigu ¨mogui, ugdan#iam savo filosofin£ m"stym", pavyksta pasiek-
ti intelekto lyg£ ir jis suvokia, kad jis Ä ne §is materialus k$nas, bet
dvasin¢ siela, tada jis toliau dvasi§kai auga ir ima suvokti egzistuojant
Auk§#iausi"j£ Vie§pat£, arba Auk§#iausi"j" Siel". Kai ¨mogus i§pl¢toja
savo santykius su Vie§pa#iu ir pradeda su atsidavimu tarnauti Jam, jis
pasiekia K‚‰†os s"mon¢s, arba ƒnandamayos, pakop". “nandamaya Ä
palaimingas ¨inojimo ir am¨inyb¢s lygmuo. ÀVedƒnta-s$troje% sakoma:
ƒnandamayo 'bhyƒsƒt. Auk§#iausiasis Brahmanas ir pavaldusis Brahma-
nas, arba Auk§#iausiasis Dievo Asmuo ir gyvosios esyb¢s, i§ prigimties
kupini d¨iaugsmo. Gyvosioms esyb¢ms esant ¨emesn¢se keturiose gyveni-
mo pakopose Ä annamayoje, prƒ†amayoje, manomayoje ir vij!ƒnamayoje,
laikoma, kad jos yra materialiame b$vyje, bet, pasiekusios ƒnandamayos
pakop", jos tampa i§sivadavusiomis sielomis. “nandamayos pakop"
ÀBhagavad-gŒtƒ% vadina brahma-bh#ta. Ten sakoma, kad, pasiekus
brahma-bh#tos pakop", i§nyksta r$pes#iai ir aistringi tro§kimai. ·i"
pakop" ¨mogus pasiekia tada, kai ima vienodai ¨velgti £ visas gyv"sias
esybes. V¢liau brahma-bh#tos b$vyje esan#io ¨mogaus s"mon¢ perau-
ga £ K‚‰†os s"mon¡, ir vieninteliu jo siekiu tampa noras tarnauti
Auk§#iausiajam Dievo Asmeniui. Noras tobul¢ti atsidavimo tarnyst¢je
n¢ra tolygus norui gyventi materialiame pasaulyje ir ie§koti jutimini¤
malonum¤. Kitaip sakant, gyvenant dvasi§kai norai niekur nedingsta, tie-
siog jie tampa gryni. I§gryninus jausmus, ¨mogus tampa laisvas nuo vis¤
materiali¤ b$vi¤ Ä annamayos, prƒ†amayos, manomayos ir vij!ƒnamayos
ir pasiekia auk§#iausi" pakop", arba palaiming" gyvenim" K‚‰†os s"mo-
n¢je. Filosof¤ mƒyƒvƒd¨i¤ nuomone, ƒnandamaya Ä tai susiliejimo su
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Auk§#iausiuoju b$vis. Jiems ƒnandamaya rei§kia, kad Supersiela ir indi-
viduali siela susilieja £ viena. I§ tikr¤j¤ vienov¢ Ä tai ne £siliejimas £
Auk§#iausi"j£ ir ne individualyb¢s praradimas. &siliejimas £ dvasin¡ b$t£
vyksta tada, kai gyvoji esyb¢ suvokia, kad am¨inumo ir ¨inojimo prasme
ji prilygsta Auk§#iausiajam Vie§pa#iui. O tikr"j" ƒnandamayos (palai-
mos) stadij" ¨mogus pasiekia, kai pradeda su atsidavimu tarnauti Vie§pa-
#iui. Tai patvirtinama ÀBhagavad-gŒtoje%: mad-bhakti„ labhate parƒm Ä
brahma-bh#tos stadija (ƒnandamaya) galutinai pasiekiama tik tuo atveju,
kai tarp Auk§#iausiojo ir pavald¨i¤ gyv¤j¤ esybi¤ u¨gimsta abipus¢ meil¢.
Jeigu ¨mogus nepasiek¢ ƒnandamayos pakopos, kv¢puodamas jis tampa
pana§us £ kalv¢s dumples, ilgai gyvendamas Ä £ med£, ir apskritai, jis niekuo
n¢ra prana§esnis u¨ ¨emesnius gyvulius Ä kupranugar£, kiaul¡ ar §un£.

Be abejo, am¨inoji gyvoji esyb¢ nesunaikinama. Ta#iau ¨emiausi¤ gyvy-
b¢s r$§i¤ b$tybes nuolat lydi kan#ia, o tie, kurie su atsidavimu tarnau-
ja Auk§#iausiajam Vie§pa#iui, gyvena palaimingai Ä ƒnandamayos lygiu.
Visos anks#iau min¢tos pakopos yra susijusios su Auk§#iausiuoju Dievo
Asmeniu. Nors Auk§#iausiasis Dievo Asmuo ir gyvosios esyb¢s egzistuoja
bet kuriomis aplinkyb¢mis, jos skiriasi tuo, kad Auk§#iausiasis Dievo
Asmuo nuolat yra ƒnandamayos b$vyje, tuo tarpu pavald¨ios gyvosios
esyb¢s, ma¨yt¢s Auk§#iausiojo Dievo Asmens dalel¢s, yra linkusios nupul-
ti £ ¨emiausias egzistavimo formas. Nors ir Auk§#iausiasis Vie§pats, ir
gyvoji esyb¢ egzistuoja visomis pakopomis, ta#iau Auk§#iausiasis Dievo
Asmuo visada transcendentinis, Jis pranoksta m$s¤ gyvenimo sampra-
tas, nesvarbu, ar mes b$tume s"lygoti, ar i§vaduoti. Kosminio pasaulio
atsiradimas £manomas tik Auk§#iausiojo Vie§paties malone. Jo malone
kosminis pasaulis egzistuoja, o po sunaikinimo £silieja £ Auk§#iausiojo
Vie§paties b$t£. Tod¢l Auk§#iausiasis Vie§pats yra auk§#iausioji b$tis,
vis¤ prie¨as#i¤ prie¨astis. Taigi mes tur¢tume daryti i§vad", kad K‚‰†os
s"mon¢s neugdantis ¨mogus gyvena veltui.

Pernelyg materialisti§kiems ¨mon¢ms, nesuvokiantiems dvasinio pasau-
lio Ä K‚‰†os buvein¢s i§kilnumo, didieji i§min#iai pataria praktikuoti yog$,
kuri padeda pakilti vir§ meditacijos £ pilvo srit£, vadinamosios m#lƒdhƒros
arba ma†ip#rakos meditacijos. M#lƒdhƒra ir ma†ip#raka Ä tai specia-
l$s terminai, nurodantys £ pilvo srityje esant£ ¨arnyn". Primityv$s mate-
rialistai, kuriems atrodo, kad gyvoji esyb¢ palaiko gyvyb¡ vien maistu,
mano, kad svarbiausia Ä materiali gerov¢. Jie pamir§ta, kad nors niekas
nedraud¨ia mums pasotinti skrand£, ta#iau nesuvir§kintas maistas suke-
lia vir§kinimo sutrikimus ir padid¢jus£ r$g§tingum". Tod¢l maistas pats
savaime n¢ra gyvybin¢s energijos §altinis. Kad suvir§kintume maist",
mes naudojam¢s kita, auk§tesne galia, kuri ÀBhagavad-gŒtoje% vadina-
ma vai"vƒnara. Vie§pats K‚‰†a ÀBhagavad-gŒtoje% sako, kad Jis padeda
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vir§kinimui vai"vƒnaros pavidalu. Auk§#iausiasis Dievo Asmuo K‚‰†a Ä
visa apr¢piantis. Tod¢l tai, kad Jis pasirei§kia vai"vƒnaros pavidalu, n¢ra
ka¨kas nepaprasta.

I§ tikr¤j¤ K‚‰†a esti visur. Tod¢l vai‰†avas savo k$n" pa¨ymi ¨enklais,
simbolizuojan#iais Vi‰†u §ventykl". Pirmiausia tilakos ¨enklu jis pa¨ymi
§ventykl" pilvo srityje, po to i§ eil¢s Ä ant kr$tin¢s, tarp raktikauli¤,
ant kaktos ir pagaliau vir§ugalv£, brahma-randhr$. Trylika tilakos ¨enkl¤,
¨enklinan#i¤ vai‰†avo k$no §ventyklas, vadinami taip: kaktoje Ä Vie§pa-
ties Ke'avos §ventykla, pilvo srityje Ä Vie§paties Nƒrƒya†os §ventykla, ant
kr$tin¢s Ä Vie§paties Mƒdhavos §ventykla, po kaklu tarp raktikauli¤ Ä
Vie§paties Govindos §ventykla, de§in¢je pilvo pus¢je Ä Vie§paties Vi‰†u
§ventykla, ant de§in¢s rankos prie alk$n¢s Ä Vie§paties Madhus$danos
§ventykla, ar#iau peties Ä Vie§paties Trivikramos §ventykla. Atitinkamai
kair¢je pilvo pus¢je yra Vie§paties Vƒmanadevos §ventykla, ant kair¢s
rankos prie alk$n¢s Ä !rŒdharos §ventykla ir ar#iau peties Ä H‚‰Œke'os
§ventykla. Ant nugaros prie kaklo §ventykla vadinama Padmanƒbha, o ant
pusiaujo Ä Dƒmodara. Vir§ugalvyje yra Vƒsudevos §ventykla. ¸ym¢damas
k$n" tilaka, vai‰†avas medituoja Vie§pat£, kuris yra £vairiose k$no dalyse,
ta#iau tiems, kurie n¢ra vai‰†avai, didieji i§min#iai rekomenduoja medi-
tacij", paremt" k$ni§k"ja b$ties samprata, kurios metu medituojantysis
turi sukaupti d¢mes£ £ ¨arnyn", §ird£, gerkl¡, tarpuak£, kakt" ir vir§ugalv£.
Kai kurie i§min#iai, priklausantys garsaus §ventojo Aru†os paramparai,
medituoja £ §ird£, nes Supersiela kartu su gyv"ja esybe gl$di §irdyje. Tai
patvirtina ir penkioliktasis ÀBhagavad-gŒtos% skyrius, kuriame Vie§pats
sako: ÀA§ esu vis¤ §irdyse.%

Vai‰†avas r$pinasi savo k$nu, kad gal¢t¤ tarnauti Vie§pa#iui, ir tai yra
viena i§ atsidavimo tarnyst¢s dali¤. Primityv$s materialistai savo k$n"
laiko savuoju Àa§.% Jie garbina k$n" per yog$, kuri" praktikuodami jie
medituoja £vairias k$no dalis Ä ma†ip#rak$, dahar$ ir h‚day$, ir pama¨u
pakelia vidin£ ¨vilgsn£ iki brahma-randhros vir§ugalvyje. Auk§#iausio lygio
yogas, pasiek¡s yogos pratyb¤ tobulum", galop i§siver¨ia pro brahma-
randhr$ ir keliauja £ kuri" nors materialaus arba dvasinio pasaulio planet".
Kaip yogams pavyksta nukeliauti £ kitas planetas, labai vaizd¨iai apra§o
antroji À!rŒmad-Bhƒgavatam% giesm¢.

Tod¢l !ukadeva Gosvƒmis pradedantiesiems si$l¢ garbinti virƒ‡-puru‰$,
mil¨ini§k"j£ Vie§paties visatos pavidal". Jeigu ¨mogui sunku patik¢ti, kad
Vie§pat£ galima s¢kmingai garbinti arcos arba Dievyb¢s pavidalu, arba
jeigu jam nepavyksta £ §£ pavidal" sutelkti savo min#i¤, tada jam si$lo-
ma lenktis Vie§paties visatos pavidalui. ¸emutinioji visatos dalis laiko-
ma Vie§paties visatos pavidalo p¢domis ir kojomis, vidurinioji Ä bamba,
arba Vie§paties pilvu, auk§tesniosios Janalokos ar Maharlokos planet¤
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sistemos yra Vie§paties §irdis, o auk§#iausioji planet¤ sistema, Brahmalo-
ka, Ä Vie§paties vir§ugalvis. Didieji i§min#iai si$lo £vairius procesus pagal
garbintojo lyg£, ta#iau galutinis vis¤ meditacijos ir yogos metod¤ tikslas Ä
sugr£¨ti namo, atgal pas Diev". ÀBhagavad-gŒtoje% pasakyta, kad kiekvie-
nas, kuris pasiekia auk§#iausi"j" planet", K‚‰†os buvein¡, ar netgi Vai-
ku†‡hos planetas, niekada nebetur¢s gr£¨ti £ kan#i¤ perpildyt" materiali"
egzistencij".

Tod¢l Vedos si$lo Vi‰†u lotoso p¢das laikyti vis¤ sieki¤ galutiniu tikslu.
Tad vi‰†o‹ parama„ padam: Vi‰†uloka, arba Vi‰†u planetos, plaukioja
auk§#iau vis¤ materiali¤j¤ planet¤. Yra ¨inoma, kad Vaiku†‡hos planetos
yra sanƒtana-dhƒma, t. y. jos am¨inos. Jos visada i§lieka nesunaikintos,
netgi §io materialaus pasaulio naikinimo metu. Taigi, jeigu ¨mogus ne£-
vykdo savo gyvenimo misijos Ä negarbina Auk§#iausiojo Vie§paties ir
negr£¨ta atgal pas Diev", tai rodo, kad jis nepasiek¢ svarbiausiojo
gyvenimo tikslo.

Kitoje £k$nyt¤j¤ Ved¤ maldoje Vie§pa#iui kalbama apie tai, kaip Jis
£eina £ £vairias gyvyb¢s formas. Keturioliktame ÀBhagavad-gŒtos% skyriuje
pasakyta, kad visose gyvyb¢s formose ir r$§yse gl$di neatsiejama dvasin¢
Auk§#iausiojo Vie§paties dalel¢. Pats Vie§pats ÀGŒtoje% teigia, kad Jis Ä
t¢vas, duodantis s¢kl" visoms formoms bei r$§ims, tod¢l visi mes tur¢tu-
me b$ti laikomi Vie§paties vaikais. Impersonalistus, kurie m"sto gyv¤j¤
esybi¤ ir Auk§#iausiojo Vie§paties lygyb¢s kategorijomis, kartais supai-
nioja tai, kad Auk§#iausiasis Vie§pats yra kiekvieno §irdyje kaip Paramƒt-
mƒ. Jie mano taip: Auk§#iausiasis Vie§pats £eina £ £vairius k$nus kartu su
individualia siela, tod¢l Vie§pats ir individualioji esyb¢ niekuo nesiskiria.
Impersonalistai prie§tarauja: ÀKod¢l individualioji siela turi garbinti Para-
mƒtm", arba Supersiel"?% J¤ nuomone, Supersiela ir individuali siela yra
to paties lygio, jos vienodos ir niekuo nesiskiria. Ta#iau skirtumas tarp
Supersielos ir individualios sielos egzistuoja, ir j£ apib$dina penkiolik-
tasis ÀBhagavad-gŒtos% skyrius, kur Vie§pats sako, kad nors Jis ir gyvoji
esyb¢ gl$di viename k$ne, Jis yra auk§tesnis. Jis i§ vidaus rodo keli" arba
suteikia intelekt" individualiai sielai. ÀGŒtoje% ai§kiai pasakyta, kad Vie§-
pats individualiai sielai suteikia intelekt". Atmintis ir u¨mar§tis kyla i§
Supersielos. Niekas negali veikti savaranki§kai, Supersielai neleidus. Tod¢l
individualioji siela veikia pagal savo praeities karm$, apie kuri" primena
Vie§pats. Individualioji siela i§ prigimties u¨mar§i, ta#iau gyvosios esyb¢s
§irdyje gl$dintis Vie§pats primena, k" ji nor¢jusi daryti pra¢jus£ gyvenim".
Individualios sielos protas yra tarsi ugnies apimta med¨io pliauska. Nors
ugnis visada ta pati, ta#iau jos smarkumas priklauso nuo pliauskos dyd¨io.
Taip lygiai ir individualioji siela: kokybi§kai ji vienoda su Auk§#iausiuoju
Vie§pa#iu, ta#iau ji atsiskleid¨ia tiek, kiek leid¨ia jos esamas k$nas.
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Auk§#iausi"j£ Vie§pat£, arba Supersiel", vadina eka-rasa. Eka rei§kia
Àvienas%, o rasa Ä Àskonis.% Auk§#iausiasis Vie§pats transcendentalus Ä
Jam b$dinga am¨inyb¢, palaima ir absoliutus ¨inojimas. Jo, kaip eka-rasos,
pad¢tis n¢ kiek nesikei#ia, kai, gl$d¢damas kiekviename individualiame
k$ne, Jis tampa individualios sielos darb¤ liudininku ir jos patar¢ju.

Ta#iau individuali¤ siel¤ Ä nuo Vie§paties Brahmos iki skruzd¢s Ä
dvasin¢ galia atsiskleid¨ia pagal j¤ turimo k$no galimybes. Pusdieviai
priklauso tai pa#iai kategorijai, kaip ir individualios sielos, esan#ios
¨moni¤ arba ¨emesni¤j¤ gyv$n¤ k$nuose. Tod¢l i§mintingi ¨mon¢s negar-
bina pusdievi¤, nereik§ming¤ K‚‰†os atstov¤, nes jie turi s"lygot¤ b$ty-
bi¤ k$nus. Individualios sielos j¢gos ir galimyb¢s atsiskleid¨ia tiek, kiek
tai leid¨ia turimas k$nas, jo konstitucija. Ta#iau Auk§#iausiasis Dievo
Asmuo gali n¢ kiek nesikeisdamas bet kuriuo pavidalu tobulai atskleisti
Savo galimybes. Negalima sutikti su filosof¤ mƒyƒvƒd¨i¤ nuomone, es"
Dievas ir individualioji siela yra viena ir tas pat, nes individualios sielos
galimyb¢s atsiskleid¨ia priklausomai nuo to, kokio i§sivystymo lygio k$n"
ji turi. Individualioji siela k$dikio k$ne negali parodyti suaugusiojo ¨mo-
gaus j¢gos, tuo tarpu Auk§#iausiasis Dievo Asmuo K‚‰†a, dar b$da-
mas k$dikis ir gul¢damas ant Savo motinos keli¤, parod¢ Savo galyb¡,
u¨mu§damas P$tan" ir kitus J£ puolusius demonus. Tod¢l pasakyta, kad
dvasin¢ Auk§#iausiojo Vie§paties galia yra eka-rasa, arba nekintama.
Taigi Auk§#iausiasis Vie§paties Asmuo Ä vienintelis garbinimo objektas,
ir tai puikiai ¨ino ¨mon¢s, kuri¤ neveikia materialiosios gamtos j¢gos.
Kitaip sakant, garbinti Auk§#iausi"j£ Dievo Asmen£ tegali i§sivadavusios
sielos. ¸emo intelekto mƒyƒvƒd¨iai garbina pusdievius, manydami, kad
pusdieviai ir Auk§#iausiasis Dievo Asmuo yra lygiaver#iai.

&k$nytosios Vedos toliau rei§k¢ savo pagarb". ÀBrangus Vie§patie, Ä
meld¢si jos, Ä daug daug kart¤ gimusieji, pasis¢m¡ tikros i§minties ir visi§-
kai Tave pa¨in¡, pradeda garbinti Tavo lotoso p¢das.% ·i mintis patvirtin-
ta ir ÀBhagavad-gŒtoje%, kur Vie§pats sako, kad po daugelio gimim¤ didi
siela, arba mahƒtmƒ, atsiduoda Vie§pa#iui, gerai ¨inodama, kad Vƒsude-
va, K‚‰†a, yra vis¤ prie¨as#i¤ prie¨astis. Vedos t¡s¢: ÀJau buvo ai§kinta,
kad prot", intelekt" bei jausmus mums suteik¢ Dievas, tod¢l kai §ie sielos
£rankiai apsivalo, mums nelieka nieko daugiau, kaip pasinaudoti jais su
atsidavimu tarnaujant Vie§pa#iui. Gyvajai esybei tenka kal¢ti £vairiose
gyvyb¢s formose, nes, veikdama materialiai, ji ne pagal paskirt£ naudo-
jasi protu, intelektu bei jausmais. &vairaus tipo k$nus gyvoji esyb¢ gauna
kaip atlyg£ u¨ savo darbus. K$n" gyvajai esybei materiali gamta sukuria,
atsi¨velgdama £ jos norus. Auk§#iausiojo Vie§paties valia gyvoji esyb¢
gauna tok£ k$n", kurio ji nori ir yra u¨sitarnavusi.%

Tre#iojoje À!rŒmad-Bhƒgavatam% giesm¢je paai§kinta, kad auk§tesni¤j¤
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j¢g¤ kontroliuojama gyvoji esyb¢ kartu su t¢vo s¢kla patenka £ konkre-
#ios motinos £s#ias, kur susiformuoja jos k$nas. Gyvoji esyb¢ savo jaus-
mais, intelektu, protu ir kitkuo naudojasi taip, kaip ji pati to nori. ·itaip
ji sukuria tam tikr" k$n", kuris ir tampa jos kal¢jimu. Taigi gyvoji esyb¢
£sik$nija £vairiomis gyvyb¢s formomis, tokiomis, kaip pusdievis, ¨mogus
arba gyvulys, priklausomai nuo konkre#ios situacijos bei aplinkybi¤.

Ved¤ ra§tai ai§kina, kad gyvosios esyb¢s, £kalintos £vairiose gyvyb¢s
formose, yra neatsiejamos Auk§#iausiojo Vie§paties dalel¢s. Filosofai
mƒyƒvƒd¨iai klaidingai tapatina gyv"j" esyb¡ su Paramƒtma, kuri i§ tik-
r¤j¤ gl$di gyvosios esyb¢s §irdyje ir yra jos draugas. Kadangi ir Para-
mƒtmƒ (Auk§#iausiasis Dievo Asmuo lokalizuotu aspektu), ir individuali
gyvoji esyb¢ gl$di k$ne kartu, kartais per nesusipratim" teigiama, kad
Paramƒtmƒ ir gyvoji esyb¢ niekuo nesiskiria. Ta#iau tarp individualios
sielos ir Supersielos egzistuoja ai§kus skirtumas, kur£ apibr¢¨ia ÀVarƒha
Purƒ†a.% Auk§#iausiojo Vie§paties neatsiejamos dalel¢s yra dviej¤ r$§i¤.
Viena i§ j¤ Ä tai gyvoji esyb¢, kuri vadinama vibhinnƒ„"a, o kita Ä Para-
mƒtmƒ, arba visi§ka Auk§#iausiojo Vie§paties ekspansija, svƒ„"a. Visi§ka
Auk§#iausiojo Asmens ekspansija svƒ„"a tokia pat galinga, kaip ir Patsai
Auk§#iausiasis Dievo Asmuo. Auk§#iausiasis Dievo Asmuo ir visi§ka Jo
ekspansija Paramƒtmƒ galyb¢s prasme nesiskiria, tuo tarpu neatsiejamos
Jo dalel¢s, mikroskopinio dyd¨io vibhinnƒ„"os teturi visai menk" Vie§-
paties galyb¢s dal£. ÀNƒrƒya†a-pa(carƒtra% nurodo, kad gyvosios esyb¢s,
Auk§#iausiojo Vie§paties paribio galia, be joki¤ abejoni¤, dvasin¢s koky-
b¢s prasme tapa#ios Vie§pa#iui, ta#iau jos linkusios apaugti materialio-
mis ypatyb¢mis. Kadangi mikroskopinio dyd¨io gyvoji esyb¢ turi polink£
patekti materiali¤ gu†¤ vald¨ion, ji vadinasi jŒva, tuo tarpu Auk§#iausi"j£
Dievo Asmen£ kartais vadina !iva Ä spinduliuojan#iu g¢r£. Taigi !iva
ir jŒva skiriasi tuo, kad g¢r£ spinduliuojan#io Auk§#iausiojo Vie§paties
Asmens materialios ypatyb¢s niekada neveikia, o mikroskopinio dyd¨io
Auk§#iausiojo Vie§paties dalel¢s j¤ poveikiui yra neatsparios.

Supersiela, gl$dinti gyvosios b$tyb¢s k$ne, kad ir t¢ra pilnavert¢ Vie§-
paties dalis, yra verta individualios gyvos esyb¢s garbinimo. Tod¢l didieji
i§min#iai padar¢ i§vad", jog meditacijos metodas yra taip sumanytas, kad
pad¢t¤ individualiai gyvajai esybei sutelkti d¢mes£ £ Supersielos (Vi‰†u)
lotoso p¢das. Tokia yra tikroji samƒdhi. Gyvoji esyb¢ negali savo j¢go-
mis i§sivaduoti i§ materialios vergyst¢s. Tod¢l ji turi su atsidavimu tar-
nauti Auk§#iausiojo Vie§paties, Supersielos, kuri gl$di jos §irdyje, lotoso
p¢doms. !rŒdhara Svƒmis, ¨ymus À!rŒmad-Bhƒgavatam% komentuotojas,
§iai min#iai pailiustruoti suk$r¢ puikias eiles, kuri¤ prasm¡ galima persa-
kyti taip: ÀBrangus Vie§patie, a§ esu am¨ina Tavo dalel¢, ta#iau patekau
£ Tavo materiali¤ gali¤ sp"stus. ·ios galios, kaip ir visa, kas egzistuoja,
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sklinda i§ Tav¡s. B$damas vis¤ prie¨as#i¤ prie¨astis, Tu £¢jai £ mano k$n"
Supersielos pavidalu, ir man teko ypatinga teis¢ kartu su Tavimi patirti
did£j£ pa¨inimo d¨iaugsm". Tod¢l, brangus Vie§patie, pra§au Tav¡s leisti su
meile tarnauti Tau, kad v¢l gal¢#iau gr£¨ti £ savo pirmin£ transcendentin¢s
palaimos b$v£.%

Did¨ios asmenyb¢s supranta, kad §iame materialiame pasaulyje sura-
kinta gyvoji esyb¢ savo j¢gomis i§sivaduoti negali. Kupinos tik¢jimo ir
atsidavimo, did¨ios asmenyb¢s su transcendentine meile ima tarnauti
Vie§pa#iui. Tokia £k$nyt¤j¤ Ved¤ i§vada.

&k$nytosios Vedos t¡s¢: ÀBrangus Vie§patie, labai sunku iki galo pa¨inti
Absoliu#i"j" Ties". Tavo ·viesyb¢ labai maloningas puolusioms sieloms,
nes Tu apsirei§ki £vairiausiomis inkarnacijomis ir atlieki nepakartojamus
darbus. Tu apsirei§ki materialiame pasaulyje net kaip istorin¢ asmeny-
b¢, ir Tavo ¨aidimus gra¨iai apra§o Ved¤ ra§tai. Tavo ¨aidimai labai
patraukl$s, jie yra tarytum transcendentin¢s palaimos vandenynas. Pap-
rasti ¨mon¢s turi nat$ral¤ potrauk£ skaityti pasakojimus, kurie §lovi-
na paprastas jŒvas, ta#iau susidom¢j¡ Ved¤ ra§tais, pasakojan#iais apie
am¨inus Tavo ¨aidimus, jie panyra £ transcendentin¢s palaimos vandeny-
n". Kaip pavarg¡s ¨mogus atgauna j¢gas, pasin¢r¡s £ vanden£, taip ir s"ly-
gotoji siela, kuriai apkarto materiali veikla, atgyja ir pamir§ta apie bet
kok£ materialios veiklos sukelt" nuovarg£, kai galop pasineria £ transcen-
dentin£ Tavo ¨aidim¤ vandenyn". Tod¢l i§mintingiausieji Tavo bhaktai
kaip vienintel¡ sav¡s pa¨inimo priemon¡ pasirenka atsidavimo tarnyst¡
ir nuolat praktikuoja devynis jos metodus: vis¤ pirma klausosi pasakoji-
m¤ apie Tave ir gieda Tau §lov¡. Kai Tavo bhaktai klausosi pasakojim¤
apie transcendentinius Tavo ¨aidimus ir §lovina Tave, jie u¨mir§ta net
transcendentin¡ palaim", kuri" teikia i§sivadavimas, arba susiliejimas su
Auk§#iausiojo b$timi. Toki¤ bhakt¤ nebedomina vadinamasis i§sivadavi-
mas ir tuo labiau material$s veiksmai, kurie padeda pasikelti £ dangaus
planetas ir patirti ten jutiminius malonumus. Tyri bhaktai stengiasi bend-
rauti tik su paramaha„somis, did¨iais i§sivadavim" pasiekusiais bhak-
tais, kad nuolat gal¢t¤ klausytis pasakojim¤ apie Tavo §lovingus darbus
ir juos patys §lovinti. Vardan to tyri bhaktai yra pasiry¨¡ aukoti visus
savo gyvenimo patogumus, atsisakyti net ir materialaus §eimos ¨idinio
jaukumo, vadinamosios visuomen¢s, draugyst¢s bei meil¢s. Paragavu-
sieji atsidavimo nektaro taria transcendentinius Tavo didyb¡ §lovinan-
#ius garsus: ÀHare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare / Hare
Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare%, ir neie§ko kitoki¤ dvasi-
ni¤ d¨iaugsm¤ arba materiali¤ patogum¤, kurie tyriems bhaktams yra ne
vertesni u¨ §iaud", besim¢tant£ gatv¢je.%

&k$nytosios Vedos t¡s¢: ÀBrangus Vie§patie, kai ¨mogui pavyksta i§g-
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ryninti savo prot", jausmus bei intelekt" tarnaujant Tau su atsidavimu
ir visi§ka K‚‰†os s"mone, protas tampa draugu. Prie§ingu atveju, protas
bus am¨inas jo prie§as. Protas, u¨imtas atsidavimo tarnyste Vie§pa#iui,
yra geriausias gyvos esyb¢s draugas, nes jis padeda visad prisiminti
Auk§#iausi"j£ Vie§pat£. Tavo ·viesybe, Tu esi am¨inas ir brangiausias
gyvosios esyb¢s draugas, ir kai Tu vie§patauji ¨mogaus prote, jis i§kart
pajunta nusiraminim", kurio siek¢ visus savo gyvenimus. ¸mogus, kurio
mintys sutelktos £ Auk§#iausiojo Dievo Asmens lotoso p¢das, niekada
nebesigriebs ¨emesni¤ garbinimo form¤ arba ¨emesnio lygio sav¡s pa¨i-
nimo b$d¤. Bandydama garbinti kok£ nors pusdiev£ arba praktikuodama
kitokius sav¡s pa¨inimo b$dus, gyvoji esyb¢ patenka £ gimim¤ ir mir#i¤
s$kur£, ir sunku net £sivaizduoti, kaip ¨emai nupuola gyvoji esyb¢, patekusi
£ tokias bjaurias gyvyb¢s formas, pavyzd¨iui, tapusi kate arba §unimi.%

Vienoje i§ !rŒ Narottamos dƒsos —hƒkuros giesmi¤ yra ¨od¨iai, kad
¨mon¢ms, kurie, u¨uot su atsidavimu tarnav¡ Vie§pa#iui, susidomi filo-
sofini¤ samprotavim¤ bei karmin¢s veiklos metodais, tenka i§gerti piln"
taur¡ nuod¤, kuri yra atlygis u¨ §£ j¤ dom¢jim"si. Tokie ¨mon¢s priversti
gimti £vairiose gyvyb¢s formose ir £gyti tokius bjaurius £pro#ius, kaip m¢sos
valgymas bei intoksikat¤ vartojimas. Paprastai materialistai garbsto laiki-
n" material¤ k$n" ir pamir§ta apie k$ne gl$din#ios dvasin¢s kibirk§ties
gerov¡. Vieni j¤ pasineria £ material¤j£ moksl", stengdamiesi sukurti kuo
daugiau patogum¤ k$nui, kiti pradeda garbinti pusdievius, nor¢dami pasi-
kelti £ dangaus planetas. Svarbiausia jiems susikurti kuo patogesnes s"ly-
gas materialiam k$nui, ta#iau siekdami §io tikslo jie u¨mir§ta apie savo
dvasin¢s sielos poreikius. Tokius ¨mones Ved¤ ra§tai vadina savi¨ud¨iais,
nes prisiri§imas prie materialaus k$no bei k$ni§k¤j¤ patogum¤ priver#ia
gyv"j" esyb¡ kaskart i§ naujo pergyventi gimim" ir mirt£, ir tai, ¨inoma,
sukelia nepakeliamas materialias kan#ias. ¸mogaus gyvyb¢s forma Ä tai
galimyb¢ suvokti save. Tod¢l i§mintingiausieji pasirenka atsidavimo tar-
nyst¡, savo prot", jausmus bei k$n" skirdami tarnauti Vie§pa#iui, ir i§ §io
kelio niekada nei§klysta.

&k$nytosios Vedos t¡s¢: ÀBrangus Vie§patie, egzistuoja daugyb¢ yog¤
mistik¤, kurie yra labai i§simokslin¡ ir apgalvotai siekia did¨iausio gyve-
nimo tobulumo. Jie u¨siima yogos pratybomis, kurios padeda suvaldyti
gyvybinio oro sroves savo k$ne. Yog$ jie praktikuoja sutelkdami mintis
£ Vi‰†u pavidal" ir grie¨tai tramdydami jausmus, ta#iau, pa¨aboj¡ k$n",
laikydamiesi £¨ad¤ bei apribojim¤ Ä o tai reikalauja did¨ios i§tverm¢s
bei pastang¤, Ä gal¤ gale jie atsiduria ten, kur patenka ir Tavo prie§ai.
Kitaip sakant, ir yogai, ir savo i§mintimi pagars¢j¡ spekuliatyvieji filoso-
fai gal¤ gale £silieja £ beasmen£ Brahmano §vyt¢jim", tuo tarpu demonai,
am¨ini Vie§paties prie§ai, pasiekia §£ tiksl" visai nesistengdami. Demonai
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Ka„sa, !i'upƒla bei Dantavakra irgi £siliejo £ Brahmano §vyt¢jim", nes be
paliovos m"st¢ apie Auk§#iausi"j£ Dievo Asmen£. Gopes, moteris, paver-
g¢ K‚‰†os gro¨is, ir nuolat m"styti apie K‚‰†" jas kurst¢ geismas. Gop¢s
nor¢jo, kad K‚‰†a apkabint¤ jas Savo puikiomis, apvaliomis tarsi gyva-
t¢s rankomis. Taip lygiai ir mes, Ved¤ himnai, stengiam¢s papras#iausiai
sutelkti savo mintis £ Tavo ·viesyb¢s lotoso p¢das. Tokios moterys, kaip
gop¢s, sutelkia £ Tave visas savo mintis i§ geismo, o mes m"stome apie
Tavo lotoso p¢das, nor¢dami sugr£¨ti namo, atgal pas Diev". Tavo prie§ai
negali u¨mir§ti Tav¡s, jie dien" nakt£ rezga planus, kaip Tave u¨mu§ti, o
yogai grie¨#iausiai tramdo savo k$n" ir laikosi £¨ad¤, tenor¢dami £silieti £
beasmen£ Tavo §vyt¢jim". Visi jie, nors sutelkia savo mintis £ Tave skirtin-
gais b$dais, pasiekia dvasin£ tobulum" priklausomai nuo to, kokie buvo
j¤ ketinimai, nes Tu vienodas visiems Savo bhaktams.%

!rŒdhara Svƒmis para§¢ puikias eiles, gerai iliustruojan#ias §i" mint£:
ÀBrangus Vie§patie, nuolatos galvoti apie Tavo lotoso p¢das labai sunku.
Tai £manoma tik didiems bhaktams, kurie jau patyr¢ meil¡ Tau ir atlieka
Tau skirt" transcendentin¡ meil¢s tarnyst¡. Brangus Vie§patie, a§ nor¢-
#iau, kad mano protas vienokiu ar kitokiu b$du b$t¤ sutelktas £ Tavo
lotoso p¢das nors trump" laik".%

Apie tai, kiek dvasi§kai patobul¢ti pavyksta £vairiems dvasios ie§ko-
tojams, ra§o ÀBhagavad-gŒtƒ.% Joje Vie§pats sako, kad suteikia bhaktui
tiek tobulumo, kiek §is atsiduoda Jam. Impersonalistai, yogai ir Vie§pa-
ties prie§ai £silieja £ transcendentin£ Jo §vyt¢jim", tuo tarpu personalis-
tai, sekantys V‚ndƒvanos gyventoj¤ pavyzd¨iu, t.y. nuosekliai ¨engiantys
atsidavimo tarnyst¢s keliu, pasiekia asmeni§k" K‚‰†os buvein¡, Golok"
V‚ndƒvan", arba Vaiku†‡hos planetas. & dvasin¡ karalyst¡, dvasin£ dang¤,
£¨engia tiek impersonalistai, tiek personalistai, ta#iau atsi¨velgiant £ tai,
kaip jie nori tarnauti Vie§pa#iui, t.y. kokius savitarpio santykius nori su
Juo u¨megzti, impersonalistai patenka £ beasmen£ Brahmano §vyt¢jim",
o personalistai eina £ Vaiku†‡hos planetas arba V‚ndƒvanos planet".

&k$nytosios Vedos kalb¢jo, kad ¨mon¢s, gim¡ po materialaus pasaulio
suk$rimo, negali suvokti Auk§#iausiojo Dievo Asmens buvimo, remda-
miesi savo materialiomis ¨iniomis. Kaip jauniausias kartos atstovas §ei-
moje neprisimena savo prosenelio, kuris gyveno prie§ jam gimstant, lygiai
taip ir mes nesugebame suvokti Auk§#iausiojo Dievo Asmens, Nƒrƒya†os,
arba K‚‰†os, kuris am¨inai egzistuoja dvasiniame pasaulyje. A§tuntajame
ÀBhagavad-gŒtos% skyriuje ai§kiai pasakyta, kad pasiekti Auk§#iausi"j£
Asmen£, am¨inai gyvenant£ Dievo karalyst¢je (sanƒtana-dhƒmoje) galima
tik per atsidavimo tarnyst¡.

O d¢l materialaus pasaulio k$rimo, tai pirmoji sukurta esyb¢ buvo
Brahmƒ. Iki Brahmos §iame pasaulyje nebuvo n¢ vienos gyvos esyb¢s.
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Jame buvo tu§#ia ir tamsu, kol lotoso ¨iede, i§dygusiame i§ Garbho-
daka'ƒyŒ Vi‰†u bambos, negim¢ Brahmƒ. Garbhodaka'ƒyŒ Vi‰†u yra
Kƒra†odaka'ƒyŒ Vi‰†u ekspansija. Kƒra†odaka'ƒyŒ Vi‰†u yra Sa…kar‰a-
†os ekspansija, Sa…kar‰a†a Ä Balarƒmos ekspansija, o Balarƒma yra tie-
siogin¢ K‚‰†os ekspansija. Suk$rus Brahm", pasaul£ i§vydo dviej¤ r$§i¤
pusdieviai: tai tokie pusdieviai, kaip keturi broliai Ä Sanaka, Sanƒtana,
Sanandana ir Sanat-kumƒra, £k$nijantys pasaulio atsi¨ad¢jim", ir tokie
pusdieviai, kaip MarŒcis bei jo palikuonys, kuriems skirta m¢gautis §iuo
materialiuoju pasauliu. I§ §i¤ dviej¤ r$§i¤ pusdievi¤ netrukus radosi kitos
gyvosios b$tyb¢s bei ¨mon¢s. Taigi visos gyvosios b$tyb¢s, gyvenan#ios
§iame materialiame pasaulyje, neaplenkiant ir paties Brahmos, pusdievi¤
ir rƒk‰as¤, turi b$ti laikomi m$s¤ am¨ininkais. Tai rei§kia, kad visi jie gim¢
neseniai. Kaip ¨mogus §eimoje nepa¨£sta savo tolim¤ prot¢vi¤, lygiai taip
ir kiekvienas §io materialaus pasaulio gyventojas nepa¨£sta Auk§#iausiojo
Vie§paties, kuris egzistuoja dvasiniame pasaulyje, nes materialus pasaulis
buvo sukurtas visai neseniai. Nepaisant ilg¤ egzistavimo am¨i¤, visa tai,
kas gavo i§rai§k" materialiame pasaulyje Ä laiko pradai, gyvosios esyb¢s,
Vedos, grubieji bei subtilieji pradai Ä vis d¢lto tur¢jo prad¨i". Visa tai,
kas sukurta §iame pasaulyje arba tai, kas traktuojama kaip b$das pa¨inti
pirmin£ k$rinijos §altin£, yra, galima sakyti, §iuolaikinis rei§kinys.

Taigi sav¡s arba Dievo pa¨inimas per karmin¡ veikl", filosofinius samp-
rotavimus ar mistin¡ yog$ i§ tikr¤j¤ neleid¨ia priart¢ti prie auk§#iausiojo
visa ko §altinio. Kai nebelieka pasaulio, Ved¤, materialaus laiko, gru-
bi¤j¤ bei subtili¤j¤ materijos prad¤ ir kai visos gyvosios esyb¢s tampa
nei§reik§tos ir ilsisi Nƒrƒya†oje, visi §ie dirbtiniai metodai netenka bet
kokios reik§m¢s ir galios. Tuo tarpu atsidavimo tarnyst¢ am¨inai vyksta
am¨iname dvasiniame pasaulyje. Tod¢l vienintelis tikras sav¡s pa¨inimo
arba Dievo pa¨inimo metodas yra atsidavimo tarnyst¢. Kas pasirenka §£
metod", stoja £ tikr"j£ Dievo pa¨inimo keli". !rŒla !rŒdhara Svƒmis apie tai
suk$r¢ eiles, kuri¤ svarbiausioji mintis yra ta, kad auk§#iausiojo visa ko
§altinio, Auk§#iausiojo Dievo Asmens, didyb¢ neapr¢piama ir kad gyvoji
esyb¢ negali pa¨inti Jo jokiomis materialiomis priemon¢mis. Tod¢l kiek-
vienas turi melstis ir pra§yti Vie§paties leidimo am¨inai su atsidavimu
Jam tarnauti, kad Dievo malone gal¢t¤ pa¨inti pirmaprad£ k$rinijos §alti-
n£. Pirmapradis k$rinijos §altinis, Auk§#iausiasis Vie§pats, atsiskleid¨ia tik
bhaktams. Ketvirtame ÀBhagavad-gŒtos% skyriuje Vie§pats sako Arjunai:
ÀBrangus Arjuna, tu Ä Mano bhaktas ir artimas Mano draugas, tod¢l A§
atskleisiu tau b$d", kaip Mane pa¨inti.% Kitaip sakant, pirmaprad¨io k$ri-
nijos §altinio, Auk§#iausiojo Dievo Asmens, savo j¢gomis suvokti ne£ma-
noma. Mes turime J£ patenkinti per atsidavimo tarnyst¡, tada Jis atsiskleis
mums Pats. Tik tokiu atveju mes gal¢sime J£ pa¨inti, ir tai tik i§ dalies.
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Egzistuoja £vair$s filosofai, kurie m¢gina pa¨inti pirmaprad£ §alti-
n£ abstrak#iais samprotavimais. Yra §e§i svarbiausi abstrak#i¤ filosof¤
tipai, o j¤ teorijos vadinamos ‰aˆ-dar"ana. Visi jie yra impersonalistai,
mƒyƒvƒd¨iai. Kiekvienas §i¤ filosof¤ nor¢jo £rodyti savo ties", nors galop
pasirinko kompromis" ir teig¢, kad visos nuomon¢s atveda £ vien" ir t"
pat£ tiksl", tod¢l visos yra svarios ir pagr£stos. Ta#iau remiantis £k$nyt¤-
j¤ Ved¤ maldomis, n¢ viena i§ j¤ n¢ra teisinga, nes §i¤ filosof¤ si$lomas
pa¨inimo metodas yra sukurtas §iame laikiname materialiame pasaulyje.
Buvo u¨mir§tas svarbiausias dalykas: Auk§#iausi"j£ Dievo Asmen£, arba
Absoliu#i"j" Ties", tegalima suprasti per atsidavimo tarnyst¡.

Filosofai, priklausantys mŒmƒ„sakos mokyklai, kuriai atstovauja tokie
i§min#iai, kaip Jaiminis, pri¢jo i§vad", kad ¨mogus turi atlikti gerus darbus
arba nurodytas pareigas ir kad tokiu b$du jis pasieks did¨iausi"j£ tobu-
lum". Ta#iau devintame ÀBhagavad-gŒtos% skyriuje Vie§pats K‚‰†a sako,
kad nors geri darbai padeda ¨mogui pasikelti £ dangaus planetas, ta#iau,
i§naudoj¡s ger¤ darb¤ atsargas, jis bus priverstas u¨mir§ti apie materia-
li" gerov¡ ir d¨iaugsmus dangaus planetose ir v¢l nusileisti £ ¨emesni"-
sias planetas, kur gyvenimas labai trumpas, o materiali laim¢ kur kas
menkesn¢. Tiksl$s ¨od¨iai, pavartoti ÀGŒtoje%, tokie: k‰Œ†e pu†ye martya-
loka„ vi"anti. Tod¢l mŒmƒ„sakos filosof¤ daroma i§vada, es" geri darbai
atves ¨mog¤ £ Absoliu#i"j" Ties", yra visi§kai nepagr£sta. Nors tyras
bhaktas i§ prigimties turi polink£ geriems darbams, bet vien gerais dar-
bais ne£manoma laim¢ti Auk§#iausiojo Dievo Asmens prielankumo. Geri
darbai gali i§valyti ¨mog¤ nuo susiter§imo, kylan#io i§ nei§manymo ir
aistros, ta#iau bhaktas, nuolat besiklausantis transcendentin¢s Vie§paties
¨inios, kuri i§d¢styta ÀBhagavad-gŒtoje%, À!rŒmad-Bhƒgavatam% ir pana-
§iuose §ventra§#iuose, apsivalo savaime. ÀBhagavad-gŒtƒ% mums sako: jeigu
¨mogus, tegu jo ir negalima pavadinti doryb¢s £sik$nijimu, visas savo j¢gas
atiduoda atsidavimo tarnystei, jis ry¨tingai ¨engia £ dvasin£ tobulum". Ten
pat ÀBhagavad-gŒtoje% pasakyta, kad ¨mogui, su tik¢jimu ir meile u¨si¢-
musiam atsidavimo tarnyste, Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, esantis jo §ir-
dyje, nurodo keli". Pats Vie§pats Paramƒtmos aspektu, arba kaip dvasinis
mokytojas ¨mogaus §irdyje, suteikia bhaktui tikslius nurodymus, kuri¤ lai-
kydamasis jis netrukus sugr£¨ta pas Diev". MŒmƒ„sakos filosof¤ i§vados
n¢ra toji tiesa, kuri gal¢t¤ nurodyti tikr"j£ keli" £ pa¨inim".

Be mŒmƒ„sakos filosof¤ egzistuoja dar ir sƒ…khyos filosofai Ä metafizi-
kai arba mokslininkai materialistai, kurie tyrin¢ja §£ kosmin£ pasaul£ pa#i¤
i§galvotais moksliniais metodais ir kurie nepripa¨£sta Dievo, kaip kosmi-
nio pasaulio k$r¢jo, visavaldyst¢s. Prie§ingai, jie daro klaiding" i§vad",
kad tiesiogin¢ k$rinijos prie¨astis yra materiali¤ prad¤ s"veika. Ta#iau
ÀBhagavad-gŒtƒ% §i" teorij" atmeta. ÀBhagavad-gŒtoje% ai§kiai pasakyta,
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kad kosminiam aktyvumui vadovauja Auk§#iausiojo Dievo Asmens valia.
·£ fakt" patvirtina Ved¤ ¨od¨iai: sad vƒ idam agra ƒsŒt Ä §altinis, i§ kurio
kyla k$rinija, egzistavo iki kosminiam pasauliui atsirandant. Tod¢l mate-
rialieji pradai negali b$ti materialios k$rinijos prie¨astis. Nors materia-
lieji pradai laikomi materialia prie¨astimi, vis d¢lto pirmin¢ prie¨astis yra
Patsai Vie§pats, Auk§#iausiasis Dievo Asmuo. Tod¢l ÀBhagavad-gŒtƒ% ir
sako, kad materialioji gamta funkcionuoja, vadovaujama K‚‰†os.

Ateistin¢s sƒ…khyos filosofija prieina toki" i§vad": kadangi materia-
li¤ pasauli¤ pasekm¢s laikinos arba iliuzin¢s, j¤ prie¨astis irgi yra iliuzi-
n¢. Sƒ…khyos filosofijos pasek¢jai linksta £ voidizm". I§ tikr¤j¤ pirmin¢
prie¨astis Ä Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, o §is kosmosas yra laikina Jo
materialios energijos aprai§ka. Kai §is laikin" i§rai§k" gav¡s pasaulis sunai-
kinamas, jo prie¨astis Ä am¨inai egzistuojantis dvasinis pasaulis Ä i§lie-
ka nepakit¡s, tod¢l dvasinis pasaulis vadinasi sanƒtana-dhƒma, am¨inoji
buvein¢. Taigi sƒ…khyos filosofijos i§vados neturi jokio pagrindo.

Egzistuoja taip pat ir kita grup¢ filosof¤, kuriems vadovauja Gautama ir
Ka†ƒda. Jie labai kruop§#iai i§tyr¢ materiali¤ prad¤ prie¨ast£ ir pasekm¡
ir galop pri¢jo i§vad", kad pirmin¢ k$rinijos prie¨astis yra atom¤ jung-
tis. ·iuolaikiniai filosofai materialistai yra paramƒ†uvƒdos teorij" i§k¢-
lusi¤ Gautamos ir Ka†ƒdos pasek¢jai. Vis d¢lto su §ia teorija negalima
sutikti, nes negyvi atomai n¢ra tikroji visa ko prie¨astis. Tai patvirti-
na ÀBhagavad-gŒtƒ%, À!rŒmad-Bhƒgavatam% bei Vedos, kur pasakyta: eko
nƒrƒya†a ƒsŒt Ä iki k$rimo egzistavo vien Nƒrƒya†a. À!rŒmad-Bhƒgavatam%
bei ÀVedƒnta-s$troje% taip pat pasakyta, kad pirmin¢ prie¨astis turi jaus-
mus ir tiesiogiai bei netiesiogiai ¨ino visk", kas vyksta §ioje k$rinijoje.
ÀBhagavad-gŒtoje% K‚‰†a sako: aha„ sarvasya prabhava‹ Ä ÀA§ esu pir-
min¢ visa ko prie¨astis%, ir matta‹ sarva„ pravartate Ä ÀI§ Man¡s randa-
si viskas.% Tod¢l atomai kad ir sudaro jungtis, kurios yra materialiosios
b$ties pagrindas, ta#iau patys kyla i§ Auk§#iausiojo Dievo Asmens. Taigi
Gautamos ir Ka†ƒdos filosofija irgi nepasitvirtina.

Tuo tarpu impersonalistai, pirmasis A‰‡ƒvakra, o v¢liau Ä !a…karƒcƒ-
rya, visa ko prie¨astimi teig¢ esant beasmen£ Brahmano §vyt¢jim". Pasak
j¤ teorijos, materialus pasaulis Ä laikinas ir nerealus, o tikroji realyb¢
yra beasmenio Brahmano §vyt¢jimas. Ta#iau §i teorija irgi nepasitvirtina,
nes ÀBhagavad-gŒtoje% Patsai Vie§pats teigia, kad Brahmano §vyt¢jimo
pagrindas yra Jo asmenyb¢. Ir ÀBrahma-sa„hitoje% tvirtinama, kad Brah-
mano §vyt¢jimas Ä tai spinduliai, sklindantys i§ K‚‰†os k$no. Tod¢l beas-
menis Brahmanas negali b$ti kosminio pasaulio prie¨astis. Pirmaprad¢ jo
prie¨astis Ä vis¤ tobuliausias, jausmus turintis Govinda, Dievo Asmuo.

Pats pavojingiausias impersonalist¤ teorijos teiginys yra tas, kad Dievas,
apsireik§damas §iame pasaulyje, £gauna material¤ trij¤ materialiosios
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gamtos gu†¤ sukurt" k$n". ·£ mƒyƒvƒdos teorijos teigin£ Vie§pats
Caitanya pavadino did¨iausiu nusikaltimu prie§ Diev". Jis sak¢, kad kiek-
vienas, kuris mano, kad Dievo Asmens k$n" yra suk$rusi materiali gamta,
did¨iai nusikalsta Vi‰†u lotoso p¢doms. ÀBhagavad-gŒtƒ% sako, kad tik
kvailiai ir nei§man¢liai §aiposi i§ Dievo Asmens, nu¨engusio ¨mogaus
pavidalu. Vie§pats K‚‰†a, Vie§pats Rƒma ir Vie§pats Caitanya gyveno
tarp ¨moni¤, tarsi Jie Patys b$t¤ ¨mon¢s.

&k$nytosios Vedos pasmerkia impersonalist¤ samprat", kaip §iurk§-
#iai i§kraipan#i" ties". ÀBrahma-sa„hitoje% pasakyta, kad Auk§#iausiojo
Dievo Asmens k$nas yra ƒnanda-cin-maya-rasa. Auk§#iausiojo Dievo
Asmens k$nas Ä dvasinis, ne materialus. Jis gali daryti visk", k" tik
nori, kiekviena Savo k$no dalimi, tod¢l Jis visagalis. Material$s organai
atlieka kuri" nors vien", konkre#i" funkcij", pavyzd¨iui, rankos laiko daik-
tus, ta#iau jos nemato ir negirdi. Kadangi Auk§#iausiojo Dievo Asmens
k$nas Ä ƒnanda-cin-maya-rasa arba sac-cid-ƒnanda-vigraha, Jis gali imti
ir daryti visk", k" tik nori, kiekviena Savo k$no dalimi. Teigti, kad dvasi-
nis Vie§paties k$nas Ä materialus, imta tod¢l, kad ¨mon¢s Auk§#iausi"j£
Dievo Asmen£ link¡ statyti £ vien" gret" su s"lygota siela. S"lygotos sielos
k$nas materialus. Jeigu materialus ir Dievo k$nas, tada impersonalist¤
teorija, teigianti, kad Auk§#iausiasis Dievo Asmuo ir gyvosios esyb¢s Ä
viena ir tas pat, lengvai atranda pasek¢j¤.

Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, nu¨eng¡s £ ¨em¡, aprei§kia £vairiausius
Savo ¨aidimus, ir vis d¢lto Jo k$nas, kai Jis guli ant Savo motinos Ya'o-
dos keli¤, ir Jo vadinamasis suaugusiojo k$nas, kai Jis kaunasi su demo-
nais, niekuo vienas nuo kito nesiskiria. Tur¢damas vaiko k$n", Jis irgi
kov¢si su demonais Ä P$tana, T‚†ƒvarta, Aghƒsura bei kitais, ir parod¢
toki" pat j¢g", kaip jaunyst¢je besikaudamas su demonais Dantavakra ir
!i'upƒla. Materialiame gyvenime siela, pakeitusi k$n", tuojau pamir§ta
visk", kas nutiko ankstesniajam jos k$nui, ta#iau ÀBhagavad-gŒtƒ% mums
paai§kina, kad K‚‰†a, turintis sac-cid-ƒnanda k$n", nepamir§o, kaip Jis
pasakojo ÀBhagavad-gŒt"% saul¢s dievui prie§ milijonus met¤. Tod¢l Vie§-
pat£ vadina Puru‰ottama, nes Jis Ä transcendenti§kas materiali¤ ir dva-
sini¤ pasauli¤ at¨vilgiu. Tai, kad Jis Ä vis¤ prie¨as#i¤ prie¨astis, rei§kia,
kad Jis Ä ir dvasinio, ir materialaus pasaulio prie¨astis. Auk§#iausiasis
Dievo Asmuo Ä visagalis ir visa¨inis. Ir kadangi materialus k$nas negali
b$ti nei visagalis, nei visa¨inis, Vie§paties k$nas, be abejo, yra nemateria-
lus. Mƒyƒvƒdos teorijos teiginys, kad Dievo Asmuo £ §£ material¤ pasaul£
nu¨engia materialiu k$nu, visi§kai nepasitvirtina.

Taigi, galima teigti, kad visos filosof¤ materialist¤ teorijos yra
pagimdytos laikinos iliuzin¢s b$ties. Jos pana§ios £ sapnuojan#io ¨mo-
gaus samprotavimus. Tokie samprotavimai, suprantama, negali atskleisti
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Absoliu#iosios Tiesos. Absoliu#i"j" Ties" tegalima suvokti per atsidavimo
tarnyst¡. Vie§pats ÀBhagavad-gŒtoje% sako: bhaktyƒ mƒm abhijƒnƒti Ä
ÀMane tegalima pa¨inti per atsidavimo tarnyst¡.% !rŒla !rŒdhara Svƒmis
apie tai para§¢ puik¤ eiliuot" posm", kuriame sakoma: ÀBrangus Vie§-
patie, tegu kiti veltui gin#ijasi ir abstrak#iai samprotauja, stengdamiesi
teori§kai pagr£sti savo giliausius filosofinius postulatus, tegu klaid¨io-
ja nei§manymo bei iliuzijos patamsiais ir m¢gaujasi £sivaizduojamo savo
mokytumo aureole, nieko i§ tikr¤j¤ nei§manydami apie Auk§#iausi"j£
Dievo Asmen£. O a§ b$siu laimingas, jei gal¢siu pasiekti i§sivadavim", pap-
ras#iausiai kartodamas §ventus nuostabiojo Auk§#iausiojo Dievo Asmens
vardus: Mƒdhava, Vƒmana, Trinayana, Sa…kar‰a†a, !rŒpatis ir Govin-
da. Tad vaduokim¢s nuo §io materialaus pasaulio ne§varybi¤, tardami
transcendentinius Jo vardus.%

&k$nytosios Vedos kalb¢jo: ÀBrangus Vie§patie, kai gyvoji esyb¢ Tavo
malone pradeda teisingai suvokti Tavo transcendentin¡ didyb¡, jos nebe-
domina £vairios teorijos, kurias suk$r¢ ¨mon¢s, link¡ £ abstrak#ius sam-
protavimus Ä vadinamieji filosofai.% ¶ia kalbama apie spekuliatyvias
Gautamos, Ka†ƒdos, Pata(jalio ir Kapilos (NirŒ'varos) teorijas. I§ ties¤
egzistavo du Kapilos: vienas Kapila, Kardamos Munio s$nus, yra Dievo
inkarnacija, o kitas Ä §iuolaikinis ateistas. Kapil"-ateist" da¨nas painio-
ja su Auk§#iausiuoju Dievo Asmeniu, apsirei§kusiu Kardamos Munio
s$numi Svƒyambhuvos Manu laikais. Vie§pats Kapila, Dievo inkarnaci-
ja, apsirei§k¢ prie§ daug am¨i¤. Laikai, kuriais mes gyvename, vadinami
Vaivasvatos Manu am¨iumi, o Jis apsirei§k¢ Svayambhuvos Manu laikais.

Pasak mƒyƒvƒdos filosofijos, §is i§reik§tasis pasaulis, arba materialus
pasaulis, yra mithyƒ arba mƒyƒ, netikras. Mƒyƒvƒd¨iai skelbia princip":
brahma satya„ jagan mithyƒ. Jie tvirtina, kad tiktai Brahmano §vyt¢ji-
mas Ä tiesa, o kosminis pasaulis Ä iliuzinis, netikras. Ta#iau, pasak vai‰†av¤
filosofijos, kosminis pasaulis turi prie¨ast£ Ä Auk§#iausi"j£ Dievo Asmen£.
ÀBhagavad-gŒtoje% Vie§pats teigia, kad kai Jis £eina £ material¤j£ pasau-
l£ viena i§ Savo pilnaver#i¤ dali¤, prasideda k$rimas. Vedose ai§kinama,
kad laikinas kosminis pasaulis, arba asat, kyla i§ Auk§#iausiojo sat, i§
to, kas tikra. ÀVedƒnta-s$tra% irgi sako, kad viskas kilo i§ Auk§#iausiojo
Brahmano. Tod¢l vai‰†avai §io kosminio pasaulio nelaiko netikru. Filo-
sofas vai‰†avas visus §io materialaus pasaulio daiktus ir rei§kinius sieja su
Auk§#iausiuoju Vie§pa#iu.

!rŒla R$pa Gosvƒmis puikiai paai§kina §i" materialaus pasaulio sam-
prat". Jis sako, kad atsi¨ad¢ti §io materialaus pasaulio, kaip iliuzinio
arba netikro, neturint ¨ini¤, kad materialus pasaulis, kaip ir visa kita, yra
Auk§#iausiojo Vie§paties k$rinys, Ä tai i§ esm¢s nieko nevertas poelgis.
Tuo tarpu vai‰†avai neprisiri§¡ prie §io pasaulio, nes paprastai materialus
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pasaulis suprantamas kaip jutimini¤ malonum¤ objektas. Vai‰†avai nelin-
k¡ tenkinti jausm¤, tod¢l prie materialios veiklos jie neprisiri§¡. ·£ mate-
rial¤ pasaul£ vai‰†avai vertina pagal religinius principus, kuriuos nurodo
Vedos. Kadangi Auk§#iausiasis Dievo Asmuo Ä pirmin¢ visa ko prie¨astis,
vai‰†avas dar §iame materialiame pasaulyje visk" sieja su K‚‰†a. Toks tobu-
las pasaulio matymas sudvasina daiktus. Kitaip sakant, viskas materialia-
me pasaulyje ir taip yra dvasi§ka, ta#iau m$s¤ ¨inios labai menkos, tod¢l
viskas mums atrodo materialu.

&k$nytosios Vedos pateik¢ pavyzd£: ÀTas, kuris ie§ko aukso, neatsisakys
aukso auskar¤ bei apyranki¤ arba kitoki¤ aukso dirbini¤ vien tod¢l, kad j¤
forma kitokia negu gryno aukso.% Visos gyvosios esyb¢s yra neatsiejamos
Auk§#iausiojo Vie§paties dalel¢s ir kokybi§kai Jam lygios, ta#iau dabarti-
niu momentu jos egzistuoja a§tuoniais milijonais keturiais §imtais t$kstan-
#i¤ skirting¤ gyvyb¢s form¤ ir yra tarytum skirtingi papuo§alai, padirbti
i§ vienos med¨iagos Ä aukso. Kaip ¨mogus, besidomintis auksu, neatsisa-
ko joki¤ form¤ aukso papuo§al¤, lygiai taip ir vai‰†avas, gerai ¨inodamas,
kad visos gyvosios b$tyb¢s kokybi§kai tapa#ios Auk§#iausiajam Dievo
Asmeniui, visas jas laiko am¨inais Vie§paties tarnais. Tod¢l vai‰†avai turi
pla#ias galimybes tarnauti Auk§#iausiajam Dievo Asmeniui, kviesti paskui
save s"lygotas, paklydusias gyv"sias b$tybes, ugdyti j¤ K‚‰†os s"mon¡ ir
vesti jas namo, atgal pas Diev". Reikalas tas, kad gyv¤j¤ b$tybi¤ protus
veikia trys materialiosios gamtos gu†os, tod¢l gyvosios b$tyb¢s tarsi sap-
nuodamos eina i§ vieno k$no £ kit". Kai j¤ s"mon¢ perauga £ K‚‰†os
s"mon¡, jos i§syk pamato savo §irdyje K‚‰†", ir taip joms atsiveria kelias
£ i§sivadavim".

Visos Vedos teigia, kad Auk§#iausiasis Dievo Asmuo ir gyvosios b$ty-
b¢s turi t" pa#i" caitanyos, arba dvasin¡ kokyb¡. Tai patvirtina ir ÀPadma
Purƒ†a%, kur sakoma, kad egzistuoja dviej¤ r$§i¤ dvasin¢s b$tyb¢s: jŒvos
ir Auk§#iausiasis Vie§pats. Visos gyvosios b$tyb¢s Ä nuo Vie§paties Brah-
mos iki ma¨yt¢s skruzd¢s Ä yra jŒvos, tuo tarpu Vie§pats yra Auk§#iausiasis
keturrankis Vi‰†u, Janƒrdana. ¸odis ƒtmƒ tegali nurodyti Auk§#iausi"j£
Dievo Asmen£, bet kadangi gyvosios esyb¢s yra neatsiejamos Jo dalel¢s,
kartais ¨odis ƒtmƒ vartojamas ir joms pa¨ym¢ti. D¢l §ios prie¨asties gyvo-
sios esyb¢s vadinamos jŒvƒtmomis, o Auk§#iausiasis Vie§pats vadinamas
Paramƒtma. Ir Paramƒtmƒ, ir jŒvƒtmƒ esti §iame materialiame pasaulyje,
tod¢l gyvenimo materialiame pasaulyje tikslas n¢ra jutiminiai malonumai.
Manyti, kad gyvenimas skirtas jutiminiams malonumams, yra iliuzija. Rea-
liai pagr£sta t¢ra id¢ja, kad jŒvƒtmƒ turi tarnauti Paramƒtmai dar #ia, mate-
rialiame pasaulyje. ¸mogus, turintis K‚‰†os s"mon¡, tai gerai £sis"monino,
tad materialaus pasaulio jis nelaiko netikru, bet gyvena transcendentin¢s
tarnyst¢s realybe. D¢l §ios prie¨asties visk", kas yra materialiame pasau-
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lyje, bhaktas suvokia kaip priemon¡ tarnauti Vie§pa#iui. Jis neatmeta to,
k" mato aplink kaip materijos pasirei§kim", ta#iau visk" sieja su tarnys-
te Vie§pa#iui. Tod¢l bhaktas visada egzistuoja transcendentiniu lygiu, ir
viskas, kas patenka jam £ rankas, dvasi§kai apsivalo, nes yra panaudojama
Vie§paties tarnystei.

!rŒdhara Svƒmis para§¢ puikias, §i" mint£ iliustruojan#ias eiles: ÀA§
lenkiuosi Auk§#iausiajam Dievo Asmeniui, tam, kuris apsirei§kia kaip
realyb¢ net materialiame pasaulyje, kur£ kai kas laiko netikru.% Id¢ja
apie netikr" material¤ pasaul£ atsirado d¢l ¨ini¤ stygiaus, bet ¨mogus su
tobula K‚‰†os s"mone Auk§#iausi"j£ Dievo Asmen£ regi visur. Taip teisin-
gai reik¢t¤ suprasti Ved¤ mint£: sarva„ khalv ida„ brahma Ä viskas yra
Brahmanas.

&k$nytosios Vedos t¡s¢: ÀBrangus Vie§patie, menkesn¢s nuovokos
¨mon¢s ie§ko kit¤ sav¡s pa¨inimo keli¤, bet jeigu ¨mogus n¢ra tyras
bhaktas, jis neturi joki¤ galimybi¤ nusiplauti materijos purvo ir i§tr$kti i§
gimim¤ ir mir#i¤ s$kurio. Brangus Vie§patie, visa ko pagrindas yra £vai-
rios Tavo energijos. Pasak Ved¤ (eko bah#nam yo vidadhƒti kƒmƒn), Tu
remi visk". Tod¢l Tu, Tavo ·viesybe, esi vis¤ gyv¤j¤ esybi¤ Ä pusdievi¤,
¨moni¤ ir gyvuli¤ Ä saugotojas ir glob¢jas. Tu remi visus ir sykiu esi vis¤
§irdyse. Kitaip sakant, Tu Ä k$rinijos §altinis. Tod¢l tie, kurie atkakliai
su atsidavimu tarnauja Tau, visada garbina Tave. I§ esm¢s tokie bhak-
tos laisto visatos med¨io §aknis. Taigi, su atsidavimu tarnaudamas Dievo
Asmeniui, ¨mogus d¨iugina ne tik J£, bet ir kitus, nes Jis yra vis¤ m$s¤
glob¢jas. Bhaktai, suvokiantys, kad Auk§#iausiasis Dievo Asmuo apr¢pia
visk", i§ tikr¤j¤ geriausiai £gyvendina filantropijos bei altruizmo id¢jas.
Tyri bhaktai, visa galva pasin¢r¡ £ K‚‰†os s"mon¡, lengvai i§siver¨ia i§
gimim¤ bei mir#i¤ s$kurio ir, vaizd¨iai tariant, nu§luosto nos£ mir#iai.%

Bhaktas visai nebijo mirti, arba pakeisti k$n". Jo s"mon¢ perauga £
K‚‰†os s"mon¡, ir net jeigu jis nesugr£¨ta atgal pas Diev", bet persikelia
£ kit" material¤ k$n", jam nieko nereikia bijotis. Gyvas pavyzdys Ä Bha-
rata Mahƒrƒja. Nors viename i§ savo gyvenim¤ jis gim¢ elniu, kit" gyve-
nim" jis visi§kai nusiplov¢ materijos purv" ir pasiek¢ Dievo karalyst¡.
Tod¢l ÀBhagavad-gŒtoje% pasakyta, kad bhaktas nepra¨us niekada. Bhak-
tai atviras kelias £ dvasin¡ karalyst¡, atgal namo pas Diev". Net jeigu jis
viename i§ gyvenim¤ parklups, toliau eidamas K‚‰†os s"mon¢s keliu jis
vis labiau tobul¢s, kol galop sugr£§ pas Diev". Ma¨a to, tyras bhaktas ne tik
pats apsivalo, bet kiekvienas, kuris tampa jo mokiniu, irgi palengva apsi-
valo ir be vargo gr£¨ta £ Dievo karalyst¡. Tyras bhaktas ne tik pats nugali
mirt£, bet jo malone tai lengvai padaro ir jo pasek¢jai. Atsidavimo tarnys-
t¢je slypi tokia j¢ga, kad tyras bhaktas savo transcendentiniais pamokymais
apie tai, kaip £veikti nei§manymo vandenyn", gali u¨degti savo artim".
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Pamokymai, kuriuos tyras bhaktas suteikia savo mokiniui, irgi visai
nesud¢tingi. ¸mogus nesunkiai eina tyro bhakto p¢domis. Tiems, kurie
gauna ¨inias i§ mokini¤ sekos, prasidedan#ios nuo toki¤ pripa¨int¤ Dievo
tarn¤, kaip Vie§pats Brahmƒ, Vie§pats !iva, Kumƒros, Manu, Kapila,
karalius Prahlƒda, karalius Janaka, !ukadeva Gosvƒmis, Yamarƒja ir kiti,
kelias £ i§sivadavim" atviras. Kita vertus, mes turime suprasti, kad Dievui
neatsidavusi¤ ¨moni¤, linkstan#i¤ prie kit¤ sav¡s pa¨inimo b$d¤, toki¤,
kaip j!ƒna, yoga ir karma, §irdys dar netyros. Nors i§ pa¨i$ros §ie nety-
ros §irdies ¨mon¢s yra daug pasiek¡ sav¡s pa¨inimo srityje, i§ tikr¤j¤
jie negali net patys i§sivaduoti, jau nekalbant apie pasek¢j¤ i§vadavim".
Tokie Dievui neatsidav¡ ¨mon¢s yra tarytum gyvuliai, priri§ti prie gran-
din¢s, nes jie negali per¨engti vieno kurio religinio tik¢jimo formalum¤.
ÀBhagavad-gŒtƒ% juos vadina veda-vƒdomis. Jie nesuvokia, kad Ved¤ nag-
rin¢jimo objektas £eina £ materialios gamtos gu†¤ Ä doryb¢s, aistros bei
nei§manymo Ä £takos sfer".

Vie§pats K‚‰†a Arjunai pasak¢, kad ¨mogus turi i§tr$kti i§ Ved¤ apib-
r¢¨t¤ pareig¤ sferos ir prad¢ti praktikuoti K‚‰†os s"mon¡, atsidavimo tar-
nyst¡. ÀBhagavad-gŒtoje% pasakyta: nistraigu†yo bhavƒrjuna Ä ÀBrangus
Arjuna, pasistenk pakilti auk§#iau Ved¤ apeig¤.% Transcendentin¢ pad¢tis
Ved¤ apeig¤ at¨vilgiu Ä tai atsidavimo tarnyst¢. ÀBhagavad-gŒtoje% Vie§-
pats ai§kiai sako, kad ¨mon¢s, su atsidavimu tarnaujantys Jam ir neturintys
joki¤ kit¤ i§skai#iavim¤, pasiek¢ Brahman". Tikrasis Brahmano pa¨ini-
mas Ä tai K‚‰†os s"mon¢ ir atsidavimo tarnyst¢. Tod¢l bhaktai yra tikri
brahmacƒriai, nes jie veikia i§imtinai K‚‰†os s"mon¢je, ir j¤ veikla visada
yra atsidavimo tarnyst¢.

Tod¢l K‚‰†os s"mon¢s jud¢jimas kreipiasi £ vis¤ religij¤ pasek¢jus su
nereg¢tu raginimu ir, tur¢damas tam rim#iausio pagrindo, kvie#ia prisid¢ti
prie jud¢jimo, kuris moko, kaip pamilti Diev" ir pakilti vir§ §ventra§#i¤
doktrin¤ bei formali¤ taisykli¤. ¸mogus, kuris negali pakilti vir§ dogma-
tini¤ religijos taisykli¤, yra tarsi gyvulys, kur£ §eimininkas prikaust¢ prie
grandin¢s. Vis¤ religij¤ tikslas Ä pa¨inti Diev" ir pa¨adinti §irdyje snaud-
¨ian#i" meil¡ Jam. Jeigu ¨mogus laikosi £sikib¡s religini¤ doktrin¤ bei
apeig¤ ir nepakyla iki meil¢s Dievui, jis pana§us £ §un£, priri§t" prie gran-
din¢s. Kitaip sakant, jeigu ¨mogus neturi K‚‰†os s"mon¢s, jis dar nevertas
b$ti laisvas nuo materialios b$ties purvo.

!rŒla !rŒdhara Svƒmis para§¢ puikias eiles, kuriose kalbama: ÀTegu
ka¨kas gyvena grie¨tai tramdydamas k$n", tegu ¨udosi, §okdamas nuo
kalno vir§$n¢s, tegu keliauja £ §ventas vietas, tik¢damasis i§sivaduoti,
arba kruop§#iai studijuoja filosofij" ir Ved¤ ra§tus. Tegu yogai mistikai
praktikuoja meditacij", tegu £vairiausios religin¢s grupuot¢s beprasmi§kai
pe§asi d¢l to, kuri i§ j¤ geresn¢. Viena neabejotina Ä jeigu ¨mogus neturi
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K‚‰†os s"mon¢s ir neu¨siima atsidavimo tarnyste, ir jeigu jis nenusipeln¢
Auk§#iausiojo Dievo Asmens malon¢s, jis negali £veikti materijos vande-
nyno.% Tod¢l i§mintingas ¨mogus, jeigu jis nori pasiekti tikr"j£ i§sivada-
vim", atsisakys vis¤ dogmatini¤ pa¨i$r¤ ir prisid¢s prie K‚‰†os s"mon¢s
jud¢jimo.

&k$nytosios Vedos toliau meld¢si: ÀBrangus Vie§patie, Vedos apra§o
beasmen£ Tavo aspekt". Jos sako, kad Tu neturi rank¤, ta#iau paimi visas
Tau atna§aujamas aukas. Tu neturi koj¤, ta#iau eini grei#iau u¨ kitus.
Tu neturi aki¤, ta#iau matai visk", kas vyko praeityje, kas vyksta dabar
ir kas dar bus ateityje. Tu neturi aus¤, bet girdi visk", kas sakoma. Tu
neturi proto, bet pa¨£sti kiekvien" ir ¨inai, k" jis padar¢ praeityje, k" daro
dabar ir k" padarys ateityje. Ir vis d¢lto niekas ne¨ino, kas esi Tu Pats.
Tu pa¨£sti visus, bet niekas nepa¨£sta Tav¡s, tod¢l Tu Ä vis¤ seniausioji ir
auk§#iausioji asmenyb¢.%

Analogi§ki ¨od¨iai yra ir kitose Ved¤ dalyse: ÀTu ne£pareigotas nieko
daryti. Tavo ¨inios ir galios tokios tobulos, kad u¨tenka Tau ko nors pano-
r¢ti, ir tai £vyksta. Niekas neprilygsta Tau ir n¢ra u¨ Tave vir§esnis, nes visi
mes Ä am¨ini Tavo tarnai.% Taigi Vedos sako, kad Absoliutas neturi koj¤,
rank¤, aki¤, aus¤ ir proto, bet, nepaisant to, Jis gali veikti per Savo galias
ir tenkinti vis¤ gyv¤j¤ esybi¤ reikmes. ÀBhagavad-gŒtoje% pasakyta, kad
Jo rankos ir kojos yra visur, kad Jis Ä visa apr¢piantis. Vis¤ gyv¤j¤ esybi¤
rankos, kojos, ausys bei akys dirba Supersielos, gl$din#ios gyvosios b$ty-
b¢s §irdyje, valia. Nesant Supersielos, rankos ir kojos m$s¤ neklausyt¤.
Ta#iau Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, K‚‰†a, toks didis, nepriklausomas ir
tobulas, kad netgi netur¢damas aki¤, koj¤ ir aus¤ veikia savaranki§kai, be
pa§alin¢s pagalbos. Ma¨a to, kit¤ b$tybi¤ £vairi¤ organ¤ darbas priklauso
nuo Jo valios. Jeigu Supersiela ne£kvepia ir nenukreipia gyvosios esyb¢s,
gyva esyb¢ veikti negali.

Absoliu#ioji Tiesa i§ esm¢s yra Auk§#iausiasis Asmuo. Kadangi Jis
veikia per £vairias Savo galias, kuri¤ primityvaus materialisto akis negali
matyti, laikoma, kad Jis yra beasmenis. Imkime pavyzd¨iu dailinink": jo
asmenyb¢ atsiskleid¨ia jam nutapius g¢l¡, ir visiems ai§ku, kad spalv¤
parinkimas, formos perteikimas ir pan. pareikalavo i§ dailininko did¨iausio
d¢mesio. Apie meistro rank" liudija paveikslas, vaizduojantis pra¨ydusias
g¢les. Ta#iau primityv$s materialistai, nematydami Dievo rankos tokiuo-
se meno k$riniuose, kaip gyvos, gamtoje augan#ios g¢l¢s, mano, kad
Absoliu#ioji Tiesa beasmen¢. I§ tikr¤j¤ Absoliutas Ä tai asmenyb¢, ta#iau
nepriklausoma asmenyb¢. Jeigu Jis nori nutapyti g¢les, Jam nereikia
Pa#iam imti £ rank" teptuko ir da¨¤. Jo galios veikia taip stebuklingai,
jog, atrodo, g¢l¢s atsiranda pa#ios savaime, be dailininko pagalbos. Tik
nenuovok$s ¨mon¢s Absoliu#i"j" Ties" traktuoja, kaip neturin#i" asme-
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nyb¢s bruo¨¤, nes tas, kuris su atsidavimu netarnauja Auk§#iausiajam,
negali suprasti, kaip Jis veikia, ir net Vie§paties vardas jam ne¨inomas.
Visi Vie§paties darbai bei asmenyb¢s bruo¨ai teatsiveria bhaktui, nes jis
tarnauja Vie§pa#iui ir stengiasi J£ myl¢ti.

ÀBhagavad-gŒtoje% ai§kiai pasakyta: bhoktƒra„ yaj!a-tapasƒm Ä Vie§-
pa#iui tenka vis¤ auk¤ ir askezi¤ vaisiai. Vie§pats toliau priduria: sarva-
loka-mahe"varam Ä ÀMan priklauso visos planetos.% Taigi §tai tokia yra
Auk§#iausiojo Dievo Asmens pad¢tis. Nors Pats Jis drauge su Savo
am¨inaisiais palydovais Ä gop¢mis ir piemenukais gyvena V‚ndƒvanoje ir
nuolat jau#ia transcendentin£ d¨iaugsm", Jo valdomos galios veikia visoje
k$rinijoje. Am¨iniesiems Jo ¨aidimams jos netrukdo.

Tik atsidavimo tarnyst¢ ir gali atskleisti ¨mogui, kaip Auk§#iausiasis
Dievo Asmuo nesuvokiam¤ Savo gali¤ d¢ka sykiu yra beasmenis ir asme-
nyb¢. J£ galima palyginti su auk§#iausiuoju imperatoriumi, kurio vald¨iai
pakl$sta t$kstan#iai karali¤ bei valdov¤. Auk§#iausiasis Dievo Asmuo yra
auk§#iausias nepriklausomas valdovas, o visi pusdieviai, taip pat ir Vie§-
pats Brahmƒ, Vie§pats !iva, dangaus valdovas Indra, m¢nulio bei saul¢s
valdovai, veikia paklusdami Jo valiai. Vedos teigia, kad saul¢ §vie#ia, v¢jas
pu#ia, o ugnis §ildo tik i§ baim¢s Auk§#iausiajam Dievo Asmeniui. Mate-
riali gamta sukuria pa#ius £vairiausius judrius ir nejudrius §io materialaus
pasaulio objektus, ta#iau n¢ vienas j¤ be Auk§#iausiojo Vie§paties nuro-
dymo negali savaranki§kai veikti arba kurti. Visi jie primena paklusnius
karalius, kurie kasmet imperatoriui moka mokest£.

Vedos moko, kad kiekviena gyvoji b$tyb¢ palaiko gyvyb¡ maisto, paau-
koto Dievo Asmeniui, liku#iais. Jos nurodo, kad per did¨iuosius aukojimus
auk§#iausioji aukos Dievyb¢ yra Nƒrƒya†a, o atlikus auk" maisto liku-
#iai turi b$ti padalinti pusdieviams. ·is veiksmas vadinasi yaj!a-bhƒga.
Kiekvienas pusdievis gauna sav"j" yaj!a-bhƒgos dal£, kuri" suvalgo kaip
prasƒdam. Taigi pusdievi¤ galyb¢ n¢ra neribota: Auk§#iausiojo Dievo
Asmens valia jie vykdo £vairiausias pareigas ir valgo prasƒdam, arba tai,
kas lieka po aukojimo. Jie vykdo Auk§#iausiojo Vie§paties vali" tiksliai,
kaip Jo buvo sumanyta. Auk§#iausiasis Dievo Asmuo laikosi nuo§aly, o Jo
£sakymus vykdo kiti. Mums tiktai atrodo, kad Jis yra beasmenis. B$dami
primityv$s materialistai, mes negalime suvokti, kad Auk§#iausiasis Asmuo
egzistuoja vir§ materialios gamtos, kurios rei§kiniuose nematyti Jo asme-
nyb¢s po¨ymi¤. Tod¢l Vie§pats ÀBhagavad-gŒtoje% paai§kina, kad n¢ra
nieko u¨ J£ vir§esnio ir kad beasmenis Brahmanas Ä Jo k$no §viesa Ä yra
Jam pavaldus. !rŒpƒda !rŒla !rŒdhara Svƒmis para§¢ puikias eiles, kurios
iliustruoja §i" mint£: ÀSu pagarba lenkiuosi Auk§#iausiajam Dievo Asme-
niui. Jis neturi materiali¤j¤ jausm¤, bet visi material$s jausmai veikia Jo
valia, Jam Pa#iam vadovaujant. Jis Ä auk§#iausioji galia, £kvepianti gyvy-
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b¢s visiems materialiesiems jausmams arba jutim¤ organams. Jis visaga-
lis, Jis Ä auk§#iausiasis vykdytojas. Tod¢l Jis vertas vis¤ m$s¤ garbinimo.
·iam Auk§#iausiajam Asmeniui a§ ir lenkiuosi su did¨iausia pagarba.%

K‚‰†a Pats ÀBhagavad-gŒtoje% skelbia, kad Jis Ä Puru‰ottama, t.y.
Auk§#iausiasis Asmuo. Puru‰a rei§kia Àasmuo%, o uttama Ä Àauk§#iausias%
arba Àtranscendenti§kas.% Dar ÀBhagavad-gŒtoje% Vie§pats skelbia, kad
Jis transcendenti§kas visoms jausmus turin#ioms ir j¤ neturin#ioms gyvo-
sioms esyb¢ms, tod¢l Jis gars¢ja Puru‰ottamos vardu. Kitoje teksto vieto-
je Vie§pats sako, kad kaip oras yra i§tirp¡s visa apr¢pian#iame danguje,
taip ir mes gl$dime Jame ir veikiame Jo vadovaujami.

&k$nytosios Vedos t¡s¢: ÀBrangus Vie§patie, Tu vienodas visiems, Tu
nesi §ali§kas kurio nors vieno tipo gyvosioms esyb¢ms. Visos gyvos esyb¢s,
kaip neatsiejamos Tavo dalel¢s, yra laimingos arba ken#ia patekusios £ £vai-
rias gyvenimo s"lygas. Jos tarsi i§ ugnies i§l¢kusios kibirk§tys. Kaip §oka
kibirk§tys vir§ liepsnos, lygiai taip §oka visos gyvosios esyb¢s, atsir¢musios
£ Tave kaip £ pagrind". Tu suteiki joms visk", ko jos nori, ta#iau nesi
atsakingas u¨ j¤ d¨iaugsmus ir kan#ias. Egzistuoja £vairi¤ tip¤ gyvosios
esyb¢s: pusdieviai, ¨mon¢s, gyvuliai, med¨iai, pauk§#iai, ¨v¢rys, bakterijos,
kirm¢l¢s, vabzd¨iai ir vandens gyviai. Visus savo gyvenimo d¨iaugsmus ir
kan#ias jos patiria, remdamosi £ Tave.

Gyvosios esyb¢s yra dvejopos: vienos vadinasi nitya-mukta, Àam¨inai
i§vaduotos%, o kitos Ä nitya-baddha. Gyvosios esyb¢s, priklausan#ios nitya-
muktoms, gyvena dvasin¢je karalyst¢je, o nitya-baddhos Ä materialiame
pasaulyje. Dvasiniame pasaulyje ir Vie§pats, ir gyvosios esyb¢s yra nor-
malaus, pirminio b$vio. Jos tarytum gyvos ugnies kibirk§tys. Tuo tarpu
materialiame pasaulyje, nors Vie§pats Savo beasmeniu aspektu ir yra visa
apr¢piantis, gyvosios esyb¢s praranda K‚‰†os s"mon¡ tarytum kibirk§-
tys, kurios kit"syk, nul¢kusios toli nuo ugnies, i§bl¢sta. Vienos kibirk§-
tys krinta £ saus" ¨ol¡ ir i§ naujo £¨iebia auk§tus ugnies lie¨uvius. Tai
tyri bhaktai, kurie nuo§ird¨iai u¨jau#ia nelaimingas ir nekaltas gyv"sias
esybes. Tyras bhaktas £¨iebia K‚‰†os s"mon¡ s"lygot¤ siel¤ §irdyse, ir §itaip
liepsnojanti dvasinio pasaulio ugnis ima §viesti net §iame materialiame
pasaulyje. Kitos kibirk§tys krinta £ vanden£, tuoj pat i§bl¢sta ir u¨g¡s-
ta. Tai gyvosios esyb¢s, kurios gim¢ tarp primityvi¤ materialist¤. Pirmi-
n¢ K‚‰†os s"mon¢ tokioje aplinkoje beveik u¨g¡sta. Dar kitos kibirk§tys
nukrinta £ ¨em¡: nors jos ry§kiai ne§vie#ia, bet ir neu¨g¡sta. Taigi vienos
gyvosios esyb¢s visai neturi K‚‰†os s"mon¢s, kit¤ ji yra pribl¢susi, o tre-
#ios turi ai§ki" K‚‰†os s"mon¡. Pusdieviai i§ auk§tesni¤j¤ planet¤ Ä Vie§-
pats Brahmƒ, Indra, Candra, saul¢s, m¢nulio dievai ir daugyb¢ kit¤ Ä turi
K‚‰†os s"mon¡. ¸mon¢s yra tarpin¢ grandis tarp pusdievi¤ ir gyv$n¤,
tod¢l kai kurie ¨mon¢s yra daugiau ar ma¨iau £sis"monin¡ K‚‰†", o
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kiti yra prarad¡ K‚‰†os s"mon¡ galutinai. Tre#ios kategorijos gyvosios
esyb¢s Ä gyvuliai, ¨v¢rys, augalai, med¨iai bei vandens gyv$nai Ä yra
visi§kai praradusios K‚‰†os s"mon¡. Ved¤ pateiktas palyginimas apie i§
ugnies i§l¢kusias kibirk§tis padeda ai§kiau suprasti £vairi¤ gyv¤j¤ b$ty-
bi¤ b$kl¡. Ta#iau vir§ vis¤ gyv¤j¤ b$tybi¤ vie§patauja Auk§#iausiasis
Dievo Asmuo K‚‰†a, Puru‰ottama, visada laisvas nuo bet kuri¤ materijos
kuriam¤ s"lyg¤.

Gali kilti klausimas, kod¢l gyvosios esyb¢s per nelemt" atsitiktinum"
pateko £ skirtingas gyvenimo s"lygas. Nor¢dami atsakyti £ §£ klausim", pir-
miausia turime suprasti, kad gyvosioms esyb¢ms atsitiktinum¤ neb$na Ä
atsitiktinumai yra negyv¤ daikt¤ privilegija. Ved¤ ra§tai sako, kad gyvo-
sios b$tyb¢s turi ¨inias, tod¢l jos vadinasi caitanya, t. y. À¨inan#ios.% Tod¢l
skirtingos gyvenimo s"lygos, kuriose jos gyvena, n¢ra atsitiktinis dalykas.
Jos pa#ios renkasi, nes ¨ino. ÀBhagavad-gŒtoje% Vie§pats sako: ÀAtid¢k
visk" £ §al£ ir tiesiog atsiduok Man.% Tokiu b$du pa¨inti Auk§#iausi"j£
Dievo Asmen£ gali kiekvienas, ir vis d¢lto gyvoji esyb¢ pati sprend¨ia,
priimti §£ pasi$lym" ar ne. Paskutiniame ÀBhagavad-gŒtos% skyriuje Vie§-
pats K‚‰†a nedviprasmi§kai sako Arjunai: ÀBrangus Arjuna, A§ tau pasa-
kiau visk". Dabar pats rinkis.% Taip lygiai ir gyvosios esyb¢s, nusileidusios
£ §£ material¤ pasaul£, pa#ios nutar¢ jame m¢gautis. K‚‰†a £ §£ materia-
l¤ pasaul£ j¤ netr¢m¢. Materialus pasaulis buvo sukurtas toms gyvosioms
b$tyb¢ms, kurios atsisak¢ am¨inos tarnyst¢s Vie§pa#iui ir pa#ios u¨siman¢
tapti auk§#iausiais besim¢gaujan#iais subjektais. Vai‰†av¤ mokymas skel-
bia, kad gyvoji esyb¢, panorusi tenkinti savo jausmus ir pamir§usi tarnauti
Vie§pa#iui, gauna viet" materialiame pasaulyje, kur gali elgtis kaip tinka-
ma. Tod¢l ji pati susikuria tas gyvenimo s"lygas, kurios ver#ia j" d¨iaugtis
arba kent¢ti. Mes turime £sid¢m¢ti, kad ir Vie§pats, ir gyvosios b$tyb¢s
yra am¨inai s"moningi. Nei Vie§pa#iui, nei gyvosioms b$tyb¢ms neegzis-
tuoja gimimas ar mirtis. Jeigu pasaulis kuriamas, tai nerei§kia, kad sykiu
kuriamos ir gyvosios esyb¢s. ·£ material¤ pasaul£ Vie§pats kuria, suteik-
damas s"lygotoms sieloms galimyb¡ patekti £ auk§#iausi", K‚‰†os s"mo-
n¢s lyg£. Jeigu s"lygotoji siela §ia galimybe nepasinaudoja, po materialaus
pasaulio naikinimo ji atsiduria Nƒrƒya†os k$ne ir ten kietai miega, iki
prasideda kitas pasaulio k$rimas.

¶ia labai tikt¤ li$#i¤ sezono pavyzdys. Sezoninius kritulius galima laiky-
ti k$rim" skatinan#iu veiksniu, nes po lietaus £mirkusioje dirvoje spar#iai
stiebiasi £vair$s augalai. Taip lygiai, kai Vie§pats, ¨vilgtel¢j¡s £ materiali"
gamt", su¨adina k$rim", i§kart kaip augalai po lietaus ima dygti gyvo-
sios esyb¢s, turin#ios £vairias gyvyb¢s formas. Lietus tas pats, bet po lie-
taus i§dyg¡ augalai labai skirtingi. Lietus palyja visame lauke, ta#iau jame
i§dygsta £vair$s augalai Ä skirtingiausi¤ form¤ bei r$§i¤, nelygu kokia buvo
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s¢kla. &vairuoja ir m$s¤ tro§kim¤ s¢klos. Kiekviena gyvoji b$tyb¢ turi sav¤
nor¤, ir jos norai kaip tik ir yra toji s¢kla, kuri sukelia tam tikros r$§ies
k$no formavim"si. R$pa Gosvƒmis tai vadina pƒpa-bŒja. Pƒpa rei§kia
Ànuod¢mingas.% Visus materialiuosius m$s¤ norus reikia laikyti pƒpa-
bŒja, arba nuod¢ming¤ nor¤ s¢klomis. ÀBhagavad-gŒtƒ% ai§kina, kad did-
¨iausia m$s¤ nuod¢m¢ yra tai, kad mes neatsiduodame Auk§#iausiajam
Vie§pa#iui. Tod¢l ÀBhagavad-gŒtoje% Vie§pats sako: ÀA§ apsaugosiu tave
nuo atlygio u¨ nuod¢mingus norus.% Nuod¢mingi norai pasirei§kia per
fizini¤ k$n¤ £vairov¡. Tod¢l niekas negali priki§ti Auk§#iausiajam Vie§-
pa#iui §ali§kumo, kai vienai gyvajai esybei Jis suteikia vienok£, o kitai Ä
kitok£ k$n". Pagal savo m"stysen" individuali gyvoji esyb¢ gauna k$n",
priklausant£ vienai i§ a§tuoni¤ milijon¤ keturi¤ §imt¤ t$kstan#i¤ gyvy-
b¢s r$§i¤. Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, Puru‰ottama, tesuteikia jai gali-
myb¡ £gyvendinti savo norus. Taigi gyvosios esyb¢s veikia, naudodamosi
Vie§paties suteiktomis galimyb¢mis.

Kita vertus, gyvosios esyb¢s yra gimusios i§ transcendentinio Vie§pa-
ties k$no. Apie §£ Vie§paties ir gyv¤j¤ esybi¤ giminingum" pasakoja Ved¤
ra§tai, kurie teigia, kad Auk§#iausiasis Vie§pats r$pinasi visais Savo vai-
kais, suteikdamas jiems visk", ko jie nori. ÀBhagavad-gŒtoje% Vie§pats
sako: ÀA§ Ä vis¤ gyv¤j¤ b$tybi¤ t¢vas, duodantis s¢kl".% Nesunku suprasti,
kad gyvyb¡ savo vaikams duoda t¢vas, ta#iau vaikai gyvena taip, kaip jie
patys to nori. Tod¢l t¢vas neatsako u¨ tai, kaip susiklostys jo vaik¤ ateitis.
Kiekvienas vaikas gali naudotis savo t¢vo turtu ir i§klausyti jo patarimus.
Ta#iau nors t¢vas savo vaikams palieka vienod" palikim" ir duoda tuos
pa#ius pamokymus, kiekvienas vaikas susikuria sau tok£ gyvenim", kokio
jis panori, ir pats yra kaltas d¢l savo kan#i¤ ar laim¢s.

Taip lygiai ir ÀBhagavad-gŒtos% pamokymai yra skirti visiems: kiekvie-
nas turi atsiduoti Auk§#iausiajam Vie§pa#iui, o Vie§pats juo pasir$pins
ir apsaugos nuo atlygio u¨ nuod¢mingus darbus. Visos gyvosios esyb¢s
turi vienodas galimybes gyventi Vie§paties k$rinijoje. Viskas, kas yra
sausumoje, vandenyje arba danguje, yra gyv¤j¤ esybi¤ turtas. Visos gyvo-
sios esyb¢s yra Auk§#iausiojo Vie§paties vaikai ir gali naudotis materia-
liais patogumais, kuriuos suteik¢ Vie§pats, ta#iau, pe§damosi tarpusavyje,
nelaimingos gyvosios esyb¢s sukuria sau nepaken#iamas s"lygas gyventi.
U¨ j¤ kov" ir u¨ geras ar blogas gyvenimo s"lygas, kurias jos susikuria, yra
atsakingos pa#ios gyvosios b$tyb¢s, o ne Auk§#iausiasis Dievo Asmuo.
Tod¢l jeigu gyvosios esyb¢s £siklausys £ Vie§paties pamokymus, kurie
i§d¢styti ÀBhagavad-gŒtoje%, ir i§siugdys K‚‰†os s"mon¡, j¤ gyvenimas
£gaus auk§#iausi"j" prasm¡, ir jos gal¢s sugr£¨ti atgal pas Diev".

Kitas gali paprie§tarauti, es" material¤ pasaul£ suk$r¡s Vie§pats, tod¢l
Jis yra u¨ j£ atsakingas. ¸inoma, Jis netiesiogiai atsakingas u¨ §io mate-
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rialaus pasaulio k$rim" ir palaikym", ta#iau Jis jokiu b$du neatsako u¨
nevienodas gyv¤j¤ esybi¤ gyvenimo s"lygas. Vie§pats, kurdamas materia-
l¤j£ pasaul£, yra pana§us £ debesis, kurie duoda prad¨i" augalams. Li$#i¤
sezono metu debes¤ d¢ka sudygsta £vair$s augalai. I§ debes¤ £ ¨em¡ krinta
vandens la§ai, ta#iau patys debesys prie ¨em¢s nesilie#ia. Taip lygiai ir
Vie§pats sukuria material¤ pasaul£, met¡s ¨vilgsn£ £ materiali" energij". Tai
patvirtina Vedos: ÀJis met¢ ¨vilgsn£ £ materiali" gamt", ir £vyko k$rimas.%
ÀBhagavad-gŒtoje% irgi teigiama, kad vieno transcendentinio Jo ¨vilgsnio
£ materiali" gamt" pakako, kad b$t¤ sukurta judri¤ ir nejudri¤, gyv¤ ir
mirusi¤ b$tybi¤ £vairov¢.

Tod¢l materialaus pasaulio suk$rim" galima laikyti vienu i§ Vie§pa-
ties ¨aidim¤. K$rim" vadiname ¨aidimu tod¢l, kad Vie§pats §£ material¤
pasaul£ sukuria tada, kai Jis Pats to nori. ·is Auk§#iausiojo Dievo Asmens
noras irgi yra Jo malon¢s aprai§ka, nes s"lygotoms sieloms Jis suteikia dar
vien" galimyb¡ atgauti savo pirmaprad¡ s"mon¡ ir §itaip sugr£¨ti pas Vie§-
pat£. Taigi niekam nevalia priekai§tauti Auk§#iausiajam Vie§pa#iui u¨ tai,
kad Jis suk$r¢ §£ material¤ pasaul£.

Kalb¢dami apie tai, mes galime ai§kiai suvokti, kuo skiriasi imper-
sonalistai ir personalistai. Impersonalistai trok§ta £silieti £ Auk§#iausiojo
b$t£, o tu§tumos filosofija si$lo vis" materiali"j" £vairov¡ paversti tu§tuma.
Abi §ios filosofijos vadinamos mƒyƒvƒda. Kosminiam pasauliui, be joki¤
abejoni¤, anks#iau ar v¢liau ateina galas ir jis i§tu§t¢ja, o gyvosios esyb¢s
£silieja £ Nƒrƒya†os k$n", nurimdamos ten iki kito k$rimo. Tai galima
pavadinti beasmene b$kle, ta#iau §i b$kl¢ nesit¡sia am¨inai. Materialaus
pasaulio £vairov¢ nei§nyksta am¨iams, ir gyvosios esyb¢s ne am¨iams £si-
lieja £ Auk§#iausiojo k$n". Kai vyksta naujas k$rimas, gyvosios esyb¢s,
kurios gl$d¢jo Auk§#iausiojo k$ne netur¢damos K‚‰†os s"mon¢s, v¢l
ateina £ §£ material¤ pasaul£. ÀBhagavad-gŒtƒ% patvirtina, kad §is materialus
pasaulis am¨inai yra tai kuriamas, tai naikinamas, ir s"lygotos sielos, netu-
rin#ios K‚‰†os s"mon¢s, atsiradus kosminiam pasauliui kaskart i§ naujo £
j£ sugr£¨ta. Jeigu s"lygotos sielos pasinaudos joms tekusia galimybe ir tie-
siogiai Vie§pa#iui vadovaujant i§siugdys K‚‰†os s"mon¡, jos pateks £ dva-
sin£ pasaul£ ir £ materiali" k$rinij" gal¢s nebegr£¨ti. Tu§tumos filosofijos
pasek¢jai bei impersonalistai neie§ko prieglobs#io prie Vie§paties lotoso
p¢d¤, tod¢l ir sakoma, kad jie nepasi¨ymi dideliu protu. Tokie nedidelio
proto filosofai atlieka £vairiausias askezes arba stengiasi pasiekti nirvƒ†os
b$sen", t. y. i§tr$kti i§ materiali¤ s"lyg¤ ir susilieti su Vie§pa#iu, i§tirpus
Jo k$ne. Visi jie b$tinai patiria nuopuol£, nes nepaiso Vie§paties lotoso
p¢d¤ svarbos.

ÀCaitanya-caritƒm‚tos% autorius K‚‰†adƒsa Kavirƒja Gosvƒmis, i§stu-
dijav¡s visus Ved¤ ra§tus ir i§klaus¡s vis¤ autoritet¤ nuomon¢s, prieina
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prie i§vados, kad K‚‰†a Ä vienintelis auk§#iausiasis valdovas ir kad visos
gyvosios b$tyb¢s yra am¨ini Jo tarnai. Jo ¨od¨ius patvirtina £k$nyt¤j¤
Ved¤ maldos. Tuo remiantis galima daryti i§vad", kad visi mes gyvename,
kontroliuojami Dievo Asmens, visi tarnaujame, paklusdami auk§#iausiai
Vie§paties valiai, ir visi bijom¢s Auk§#iausiojo Dievo Asmens. I§ baim¢s
Vie§pa#iui dorai atliekamos pareigos. Visi mes esame Auk§#iausiojo Vie§-
paties tarnai, o Vie§pats vienodai ¨velgia £ visas gyv"sias esybes. Jis pana-
§us £ berib£ dang¤. Kaip kibirk§tys §oka ugnyje, lygiai taip ir visos gyvosios
esyb¢s tarsi pauk§#iai skrieja per berib£ dang¤. Kai kurios pakilo labai
auk§tai, kitos Ä kiek ¨emiau, o tre#ios Ä skrenda pa¨emiui. Skirtingi
pauk§#iai skraido skirtingame auk§tyje, nelygu kokios j¤ galimyb¢s, ta#iau
dangus su j¤ galimyb¢mis neturi nieko bendra. ÀBhagavad-gŒtoje% Vie§-
pats patvirtina t" mint£, kad kiekvienai gyvai b$tybei Jis dovanoja tam
tikr" viet" gyvenime pagal j¤ atsidavimo laipsn£. Ir tai n¢ra §ali§kumas.
Taigi, nors gyvosios esyb¢s turi skirting" viet" gyvenime, egzistuoja skir-
tingose b$ties sferose bei turi skirtingas formas, jas visada kontroliuoja
Auk§#iausiasis Dievo Asmuo. Ir vis d¢lto Jis jokiu b$du n¢ra atsakingas
u¨ nevienodas j¤ gyvenimo s"lygas. Tod¢l kvaila ir nenat$ralu lyginti save
su Auk§#iausiuoju Vie§pa#iu, ir dar kvailiau manyti, kad Dievo niekada
nesi reg¢j¡s. Kiekvienas mato Diev" skirtingais Jo aspektais Ä vieninte-
lis skirtumas tas, kad tikin#iajam Dievas yra Auk§#iausiasis Asmuo, Pats
mylimiausiasis, K‚‰†a, o ateistui Absoliu#ioji Tiesa yra mirtis, kuri laukia
jo gyvenimo pabaigoje.

&k$nytosios Vedos t¡s¢ savo mald": ÀO Vie§patie, visos Ved¤ ¨inios
rodo, kad Tu Ä Auk§#iausiasis Valdovas, o visos gyvosios b$tyb¢s yra Tau
pavald¨ios. Ir Vie§pat£, ir gyv"sias esybes vadina nitya, arba Àam¨inais%,
taigi kokybi§kai jie lygiaver#iai, bet vis d¢lto vienaskaitoje nitya, arba
Auk§#iausiasis Vie§pats, yra Àvaldovas%, tuo tarpu daugiskaitoje nityos
rei§kia Àvaldiniai.% Individuali pavaldi gyvoji esyb¢ gyvena k$ne. Tame
pa#iame k$ne gyvena ir auk§#iausiasis valdovas, Supersiela, ta#iau Ji kont-
roliuoja individuali" siel". Tokia Ved¤ i§vada. Jeigu individuali¤ siel¤
nekontroliuot¤ Supersiela, kaipgi tada paai§kinti Ved¤ tvirtinim", kad
gyvoji esyb¢ persikelia i§ k$no £ k$n", patirdama kar#ius ir sald¨ius
savo ankstesni¤j¤ darb¤ vaisius? Kartais ji pakyla £ auk§tesn£ gyveni-
mo b$v£, o kartais nusileid¨ia £ ¨emesn£. Taigi s"lygotas sielas valdo
ne tik Auk§#iausiasis Vie§pats, joms savo s"lygas diktuoja ir materia-
lioji gamta. Pavaldini¤ ir valdovo santykiai, kurie sieja gyv"sias b$tybes
ir Auk§#iausi"j£ Vie§pat£, £tikinamai £rodo, kad Supersiela yra visa apr¢-
pianti, tuo tarpu individualios gyvosios esyb¢s tokio bruo¨o neturi. Jeigu
individualios sielos b$t¤ visa apr¢pian#ios, neb$t¤ n¢ kalbos, kad jos yra
valdomos. Tod¢l teorija, kad Supersielos ir individualios sielos pad¢tis
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lygiavert¢, yra ydinga, ir joks i§mintingas ¨mogus su ja nesutiks. Prie§ingai,
reik¢t¤ pasistengti suprasti, kuo skiriasi am¨inas Auk§#iausiasis ir am¨ini
pavaldiniai.%

Taigi £k$nytosios Vedos padar¢ i§vad": ÀO Vie§patie, am¨inas ir Tu, ir
ribotos dhruvos, gyvosios esyb¢s. Begalin¢s am¨inatv¢s pavidalas kartais
£sivaizduojamas kaip visatos pavidalas, o tokie Ved¤ ra§tai, kaip Upani-
‰ados, ai§kiai apra§o ribot" am¨in"j£ pavidal". ¶ia sakoma, kad pirmin¢,
dvasin¢ gyvoji esyb¢ yra vienos de§imtt$kstantosios plauko dalies dyd¨io.
Sakoma, kad dvasia didesn¢ u¨ did¨iausi"j£ ir ma¨esn¢ u¨ ma¨iausi"j£.
Individualios gyvosios esyb¢s, kurios am¨inai sudaro neatskiriam" Dievo
dal£, ma¨esn¢s u¨ ma¨iausi"j£. Savo materialiais jausmais mes negalime
patirti nei Auk§#iausiojo, didesnio u¨ vis¤ did¨iausi", nei individualios
sielos, kuri ma¨esn¢ u¨ vis¤ ma¨iausi"j£. Mes tur¢tume pasistengti suvokti
pat£ did¨iausi"j£ ir pat£ ma¨iausi"j£, remdamiesi autoritetingais Ved¤ ra§t¤
§altiniais. Ved¤ ra§tai sako, kad Supersiela gl$di gyvosios b$tyb¢s k$ne
ir yra nyk§#io dyd¨io. Galima b$t¤ paprie§tarauti: kaip ka¨kas, b$damas
sulig nyk§#iu, gali gl$d¢ti skruzd¢s §irdyje? Dalykas tas, kad §is Supersie-
los dydis kei#iasi pagal gyvosios b$tyb¢s k$no proporcijas. Tod¢l jokiomis
aplinkyb¢mis negalima tarti, kad Supersiela ir individualioji gyvoji esyb¢
yra viena ir tas pat, nors jos abi gl$di gyvosios b$tyb¢s k$ne. Supersiela,
gyvendama §irdyje, valdo individuali" gyv"j" esyb¡ ir j" nukreipia. Nors
jos abi yra dhruva, arba am¨inos, gyvoji esyb¢ visada yra Auk§#iausiojo
vald¨ioje.

Kitas sakys: kadangi gyv"sias esybes pagimd¢ materialioji gamta,
visos jos lygios ir nepriklausomos. Ta#iau Ved¤ ra§tuose pasakyta, kad
Auk§#iausiasis Dievo Asmuo apvaisina materiali"j" gamt" gyvomis esy-
b¢mis, ir tik tada jos i§vysta pasaulio §vies". Taigi materialios gyvosios
esyb¢s i§ tikr¤j¤ atsiranda ne vien i§ materialios gamtos: jos tarytum
moters pagimdytas vaikas, kuris yra ne tik moters, bet ir vyro neatski-
riama dalis. Taip lygiai susidaro £sp$dis, kad gyv"sias b$tybes sukuria
materiali gamta, bet i§ tikr¤j¤ kurdama jas gamta n¢ra visi§kai sava-
ranki§ka. Gyvosios b$tyb¢s i§vydo pasaulio §vies" tod¢l, kad materiali"
gamt" apvaisino auk§#iausiasis t¢vas. Tod¢l argumentas, kad individua-
lios gyvosios b$tyb¢s n¢ra neatsiejamos Auk§#iausiojo dalel¢s, ne£tikina-
mas. Antai negalima atskiros organizmo dalies laikyti lygiaverte visam
k$nui; teisingiau b$t¤ sakyti, kad atskiros k$no dalys yra priklausomos
nuo viso organizmo. Taip lygiai ir neatsiejamos auk§#iausios visumos dale-
l¢s visada yra priklausomos nuo savo §altinio ir jo valdomos. ÀBhagavad-
gŒtoje% patvirtinama, kad gyvosios esyb¢s yra neatsiejamos K‚‰†os dalel¢s,
mamaivƒ„"a‹. Joks sveiko proto ¨mogus nesutiks su teorija, teigian#ia,
kad Supersiela ir individualioji siela yra tos pa#ios kategorijos. Koky-
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bi§kai jos lygiavert¢s, ta#iau kiekyb¢s po¨i$riu Supersiela visada yra
auk§#iausia, o individualioji siela visada pavaldi Supersielai. Tokia yra
Ved¤ i§vada.

¶ia pavartoti du svarb$s ¨od¨iai: yan-maya ir cin-maya. Pagal sansk-
rito gramatik", ¨odis mayat turi dvi reik§mes Ä Àtransformavimasis% ir
Àpakankamumas.% Filosofai mƒyƒvƒd¨iai ai§kina ¨od¨ius yan-maya ir cin-
maya, nurodydami, kad gyvoji esyb¢ visada lygi Auk§#iausiajam. Ta#iau
pirma reik¢t¤ pasvarstyti, ar priesaga mayat vartojama Àpakankamumo%
ar Àtransformavimosi% reik§me. Gyvoji esyb¢ visada ir visa kuo nusileid¨ia
Auk§#iausiajam Dievo Asmeniui. Tod¢l priesagos mayat negalima varto-
ti taip, kad ji reik§t¤, jog individuali gyvoji esyb¢ yra pati sau pakanka-
ma. Individuali gyvoji esyb¢ niekada neturi pakankamai ¨ini¤, prie§ingu
atveju, ar ji gal¢t¤ patekti mƒyos, arba materialios energijos, vald¨ion?
Tod¢l ¨odis Àpakankamas% yra priimtinas tik tada, kai atsi¨velgiama
£ gyvosios esyb¢s svarb". Dvasin¢s Auk§#iausiojo Vie§paties ir gyv¤j¤
esybi¤ vienov¢s negalima laikyti vienodumu. Kiekviena gyvoji esyb¢ indi-
viduali. Jeigu vienov¡ suvoksime kaip suvienod¢jim", tada viena indivi-
duali siela i§sivadavusi sykiu i§vaduot¤ ir kitas individuali"sias sielas. I§
tikr¤j¤ kiekviena individualioji siela §iame materialiame pasaulyje yra
laiminga ir ken#ia nevienodai.

¸odis mayat vartojamas ir Àtransformavimosi% reik§me, o kartais rei§-
kia À§alutinis produktas.% Pasak impersonalist¤ teorijos, Brahmanas £gyja
£vairiausi¤ tip¤ k$nus, ir tuo pasirei§kia Jo lŒlƒ, arba ¨aidimas. Ta#iau
egzistuoja §imtai ir t$kstan#iai £vairaus lygio gyvyb¢s form¤ Ä ¨mon¢s,
pusdieviai, gyvuliai, pauk§#iai, ¨v¢rys, ir jeigu jie b$t¤ Auk§#iausiosios
Absoliu#iosios Tiesos ekspansijos, klausimas apie i§sivadavim" apskritai
nekilt¤, nes Brahmanas jau yra laisvas. Pasak kitos interpretacijos, kuri"
kelia mƒyƒvƒd¨iai, £vairi¤ tip¤ k$nai kiekvien" epoch" gauna k$nus, ir,
epochai pasibaigus, §ie k$nai, arba Brahmano ekspansijos, savaime susi-
lieja £ viena ir taip pasirei§kim¤ £vairov¢ baigiasi. Kit" epoch" Brahmanas,
anot §ios teorijos, v¢l i§siskleid¨ia, £gaudamas £vairiausias fizines formas.
Jeigu §i teorija teisinga, tada per§asi i§vada, kad Brahmanas yra kintamas.
Bet tai nepriimtina. ÀVedƒnta-s$troje% pasakyta, kad Brahmano prigimtis
d¨iaugsminga. Tod¢l Jis negali tapti ¨mogumi, kuris ken#ia. I§ tikr¤j¤
gyvosios esyb¢s yra neatsiejamos nuo Brahmano be galo ma¨os dale-
l¢s, kuri¤ s"mon¡ lengvai gali aptemdyti iliuzin¢ energija. Kiek anks#iau
Brahmano dalel¢s buvo lygintos su kibirk§timis, d¨iaugsmingai §okan#io-
mis liepsnoje, ta#iau joms visada yra galimyb¢ i§ ugnies patekti £ d$mus,
nors d$mai taip pat yra vienas i§ ugnies b$vi¤. Materialus pasaulis pana-
§us £ d$mus, o dvasinis pasaulis yra tarytum liepsnojanti ugnis. Begali-
n¢ daugyb¢ gyv¤j¤ esybi¤, paveiktos iliuzin¢s energijos, lengvai nukrinta
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i§ dvasinio pasaulio £ material¤j£, ta#iau, ugdydamos tikr"j£ pa¨inim" ir
visi§kai i§sivaliusios nuo materialaus pasaulio ne§varybi¤, jos gali v¢l
i§sivaduoti.

Anot asur¤ teorijos, gyv"sias b$tybes gimdo materiali gamta, arba
prak‚ti, susilietusi su puru‰a. ·i teorija irgi negali b$ti pripa¨inta tei-
singa, nes ir materiali gamta, ir Auk§#iausiasis Dievo Asmuo egzistuoja
am¨inai. Nei materiali gamta, nei Auk§#iausiasis Dievo Asmuo negims-
ta. Auk§#iausi"j£ Vie§pat£ vadina aja, arba Ànegim¡s%, o materiali" gamt"
vadina ajƒ. Abu §ie ¨od¨iai Ä ir aja, ir ajƒ Ä rei§kia Ànegim¡s.% Kadangi
ir materiali gamta, ir Auk§#iausiasis Vie§pats Ä negimstantys, jie negali
patys pagimdyti gyv¤j¤ esybi¤. Kaip oras, susijung¡s su vandeniu, sudaro
begalin¡ daugyb¡ burbul¤, taip ir materialios gamtos bei Auk§#iausiojo
Asmens jungtis duoda prad¨i" gyvosioms b$tyb¢ms §iame materialiame
pasaulyje. Vandens burbulai b$na labai £vair$s, taip lygiai gyvosios esyb¢s,
veikiamos materialios gamtos gu†¤, atsiranda materialiame pasaulyje £vai-
riausiomis formomis ir s"lygomis. Tod¢l b$t¤ visai teisinga teigti, kad
gyvosios esyb¢s, at¢jusios £ §£ material¤ pasaul£ ¨mon¢mis, pusdieviais,
gyv$nais, pauk§#iais, ¨v¢rimis ir kitokiais pavidalais, gauna skirtingus
k$nus pagal savo norus. Niekas negali tiksliai pasakyti, kada j¤ norai
pabudo, tod¢l sakoma: anƒdi-karma Ä ne£manoma i§tirti §ios materialios
egzistencijos prie¨asties. Niekas ne¨ino, kada prasid¢jo materialus gyve-
nimas, bet ai§ku, kad jis tur¢jo tur¢ti prad¨i", nes kiekviena gyvoji esyb¢
pagal savo prigimt£ yra dvasin¢ kibirk§tis. Kaip turi prad¨i" kibirk§tys,
kurios i§§okusios i§ liepsnos krinta £ ¨em¡, taip turi prad¨i" ir gyvosios
esyb¢s, ateinan#ios £ §£ material¤ pasaul£. Tik niekas negali pasakyti, kur
toji prad¨ia yra. Net sunaikinus pasaul£, §ios gyvos esyb¢s £silieja £ dva-
sin¡ Vie§paties b$t£ ir gl$di joje, tarsi b$t¤ kietai £migusios, ta#iau j¤
prigimtinis noras vie§patauti materialioje gamtoje nei§bl¢sta. Kai kosmi-
nis pasaulis kuriamas i§ naujo, jos v¢l atsiranda, kad £vykdyt¤ tuos pa#ius
savo tro§kimus, ir gimsta tarp £vairi¤ gyvyb¢s r$§i¤.

Gyv¤j¤ esybi¤ £siliejim" £ Auk§#iausi"j£ pasaulio naikinimo metu galima
palyginti su medumi. Meduje slypi £vairi¤ g¢li¤ bei vaisi¤ skoniai, ir j£
valgant sunku pasakyti, i§ koki¤ g¢li¤ jis surinktas, ta#iau i§ jo malonaus
skonio galima spr¡sti, kad tai ne vienas skonis, o £vairi¤ skoni¤ mi§inys.
·tai kitas pavyzdys: nors £vairios up¢s £silieja £ j$r" ir j¤ vanduo susimai-
§o su j$ros vandeniu, tai nerei§kia, kad up¢s nustoja egzistavusios. Nors
Gangos ir Yamunos vandenys susilieja su j$ros vandenimis, ir Ganga, ir
Yamuna tebeegzistuoja kaip atskiros up¢s. &vairioms gyvosioms esyb¢ms
pasaulio sunaikinimo metu £siliejus £ Brahman", i§ tikr¤j¤ sunaikinami j¤
k$nai, ta#iau pa#ios gyvosios esyb¢s, i§likdamos individualyb¢mis, su savo
skirtingais gyvenimo skoniais £silieja £ Brahman", iki ateis laikas atsirasti
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kitam materialiam pasauliui. S$rus j$ros vanduo ir g¢las Gangos vanduo
skiriasi, ir §is skirtumas i§lieka visada. Taip visada egzistuoja ir skirtumas
tarp Auk§#iausiojo Vie§paties ir gyv¤j¤ esybi¤, net jeigu i§ pa¨i$ros pasau-
lio sunaikinimo metu jos £silieja £ Auk§#iausi"j£. Taigi galima sakyti, kad
tada, kai gyvosios esyb¢s i§sivaduoja i§ materialios aplinkos, jos nusiplau-
na material¤ purv" ir £silieja £ dvasin¡ karalyst¡, ta#iau individualus j¤ ir
Auk§#iausiojo Vie§paties santyki¤ skonis nei§nyksta.

ÀBrangus Vie§patie, Ä t¡s¢ £k$nytosios Vedos, Ä visos gyvosios esyb¢s
pasiduoda Tavo materialios energijos ap¨avams, ir, klaidingai sutapatinu-
sios save su materialios gamtos produktais ir pamir§usios apie am¨inus
savo ry§ius su Tavimi, jos keliauja i§ vieno tipo k$no £ kit". ·tai tokia
m$s¤ i§vada. Per savo nei§manym" gyvosios esyb¢s, ir ypa# pasiekusios
¨mogaus gyvyb¢s form", klaidingai tapatina save su £vairi¤ gyvyb¢s r$§i¤
atstovais. Jos ima tapatinti save su vienos kurios ¨moni¤ klas¢s atstovais,
tauta, rase arba vadinam"ja religija, pamir§damos tikr"j" savo prigimt£ Ä
tai, kad yra am¨ini Tavo ·viesyb¢s tarnai. Klaidingos gyvenimo sampratos
ver#ia jas kaskart vis gimti ir mirti. I§ daugyb¢s milijon¤ ¨moni¤ atsiranda
gal tik vienas i§mintingas, kuris, bendraudamas su tyrais bhaktais, paga-
liau suvokia, kas yra K‚‰†os s"mon¢, ir i§siver¨ia i§ klaiding¤ materiali¤
samprat¤ vald¨ios.

ÀCaitanya-caritƒm‚toje% Vie§pats Caitanya patvirtina, kad gyvosios
esyb¢s klajoja po visat", gimdamos tai tarp vienos, tai tarp kitos gyvyb¢s
r$§ies atstov¤, bet jeigu joms pakanka i§minties, tai dvasinio mokytojo
ir Auk§#iausiojo Dievo Asmens K‚‰†os malone jos pradeda atsidavimo
tarnyst¡ K‚‰†os s"mon¢je. Sakoma: hari„ vinƒ na m‚tim taranti Ä be
Auk§#iausiojo Dievo Asmens pagalbos gyvoji esyb¢ negali pati i§siver¨ti i§
besikartojan#io gimimo ir mirties nag¤. Kitaip sakant, tik Auk§#iausiasis
Vie§pats, Auk§#iausiasis Asmuo, gali i§gelb¢ti s"lygotas sielas i§ begalinio
gimim¤ ir mir#i¤ ciklo.

&k$nytosios Vedos t¡s¢: ÀLaiko veikimas Ä praeitis, dabartis bei ateitis,
taip pat materialios kan#ios Ä nepakeliamas kar§tis bei §altis, gimimas,
ligos, senatv¢ ir mirtis Ä yra Tavo antaki¤ virptel¢jimai. Viskas pakl$sta
Tavo valiai. ÀBhagavad-gŒtoje% pasakyta, kad materialus aktyvumas yra
Auk§#iausiojo Dievo Asmens K‚‰†os rankose. À¸mogui, kuris Tau neat-
sidav¢, bet kokios materialios b$ties s"lygos yra kaip prie§i§kos j¢gos. Bet
jos nebaisios sieloms, kurios Tau atsidav¢ ir turi visi§k" K‚‰†os s"mon¡.%
Apsirei§kus Vie§pa#iui N‚si„hadevai, Prahlƒda Mahƒrƒja n¢ kiek Jo nei§-
sigando, tuo tarpu jo bedieviui t¢vui N‚si„ha £k$nijo pa#i" mirt£, ir i§
ties¤ jis ¨uvo nuo N‚si„hos rankos. Bedievius, tokius, kaip Hira†yaka-
'ipu, Vie§pats N‚si„hadeva aplanko mirties pavidalu, o tokiems Savo
bhaktams, kaip Prahlƒda, Jis visada maloningas. Bhaktams Vie§pats Ä tai
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pla#iausias palaimos vandenynas. Tod¢l tyras bhaktas nebijo gimimo, lig¤,
senatv¢s ir mirties.

!rŒpƒda !rŒdhara Svƒmis para§¢ puikias eiles, kuri¤ prasm¡ galima
persakyti tokiais ¨od¨iais: ÀBrangus Vie§patie, materialios b$ties s"lygos
man, gyvajai esybei, rei§kia nesibaigian#ias kan#ias. A§ patekau £ mate-
riali" b$t£, kuri tarsi girnos trai§ko visk", kas £ jas pakli$va, ir d¢l savo
nuod¢ming¤ darb¤, padaryt¤ §iame materialiame pasaulyje, dabar turiu
degti nuod¢mi¤ pasekmi¤ ugnyje. ·iaip ar taip, brangus Vie§patie, man
vis d¢lto pavyko pasisl¢pti prie Tavo lotoso p¢d¤. Neatstumk ir apsaugok
mane.% Pana§ioje !rŒlos Narottamos dƒsos —hƒkuros maldoje yra tokie
¨od¨iai: ÀBrangus Vie§patie, o Nandos Mahƒrƒjos s$nau ir V‚‰abhƒnu
dukters bi#iuli, po did¨iausi¤ materialaus gyvenimo kan#i¤ a§ pagaliau
suradau prieglobst£ prie Tavo lotoso p¢d¤ ir dabar meld¨iu Tavo malon¢s.
Pra§au nevyti man¡s nuo Sav¡s, nes be Tav¡s neturiu kito u¨tar¢jo.%

Taigi esm¢ yra ta, kad visi kiti sav¡s arba Dievo pa¨inimo metodai,
i§skyrus bhakti-yog$, arba atsidavimo tarnyst¡, yra labai sunkiai £gyvendi-
nami. Prad¢ti atsidavimo tarnyst¡ Vie§pa#iui su visi§ka K‚‰†os s"mone Ä
vienintelis b$das i§sivaduoti i§ materialaus s"lygoto gyvenimo ir nusiplauti
jo purv", ypa# m$s¤ am¨iuje. ¸mon¢s, neturintys K‚‰†os s"mon¢s, gyvena
veltui, be to, jie negauna paragauti tikro dvasinio gyvenimo skonio.

Vie§pats Rƒmacandra sak¢: ÀTam, kuris Man atsiduoda ir n¢ akimirkos
neabejoja es"s am¨inas Mano tarnas, A§ visada suteikiu pasitik¢jimo
savimi ir saugumo jausm", nes tai prigimtinis Mano bruo¨as.% Pana§iai
ÀBhagavad-gŒtoje% kalba ir Vie§pats K‚‰†a: ÀMaterialios gamtos poveikiui
atsispirti ne£manoma, ta#iau tam, kuris Man atsidav¢, neabejotinai pavyks
£veikti materiali" gamt".% Bhakt¤ visi§kai nedomina gin#ai su tais, kurie
neatsidav¢ Dievui, ir j¤ teorij¤ paneigimas. U¨uot veltui leid¡ laik", jie
stengiasi kiekvien" minut¡ i§naudoti su transcendentine meile tarnaudami
Vie§pa#iui visi§koje K‚‰†os s"mon¢je.

ÀO Vie§patie, nors didieji yogai mistikai yra visi§kai pa¨aboj¡ proto
drambl£ ir jausm¤ viesulus, Ä toliau kalb¢jo £k$nytosios Vedos, Ä jeigu
jie nesikreipia prieglobs#io £ tikr" dvasin£ mokytoj", jie tampa materijos
veikimo aukomis, ir j¤ pastangos pasiekti sav¡s pa¨inim" yra pasmerktos
nes¢kmei. ¸mones, neturin#ius vadovo, kuris nurodyt¤ jiems gyvenimo
keli", galima palyginti su pirkliais, i§plaukian#iais £ j$r" laivu, kuriame
n¢ra kapitono. Niekas negali pats i§tr$kti i§ materialios gamtos nag¤ savo
j¢gomis. ¸mogus turi atrasti tikr" dvasin£ mokytoj" ir veikti paklusdamas
jo vadovavimui. Tiktai tada jis gal¢s nugal¢ti nei§manym", kylant£ i§ mate-
riali¤ egzistavimo s"lyg¤. !rŒpƒda !rŒdhara Svƒmis apie tai para§¢ puikias
eiles. Jis sako: ÀO vis¤ maloningiausias dvasini mokytojau, Auk§#iausiojo
Dievo Asmens atstove, ar ateis ta diena, kai mano protas visi§kai atsiduos
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Tavo lotoso p¢doms? Tada Tavo malone a§ nusikraty#iau to, kas trukdo
dvasiniam gyvenimui, ir man atsivert¤ palaimos kupinas gyvenimas.%

I§ tikr¤j¤ £kv¢pt" samƒdhi (pasin¢rim" £ Auk§#iausi"j£ Dievo Asmen£)
galima pasiekti be paliovos Jam tarnaujant, o be paliovos atlikti atsidavimo
tarnyst¡ te£manoma, kai ¨mogui vadovauja tikras dvasinis mokytojas.
Tod¢l Vedos moko, kad tas, kuris nori perprasti atsidavimo tarnyst¢s
paslaptis, turi nusilenkti tikram dvasiniam mokytojui. Tikrasis dvasinis
mokytojas yra tas, kuris priklauso mokini¤ sekai ir labai gerai i§mano
atsidavimo tarnyst¡. Mokini¤ seka vadinasi "rotriyam. Dvasin£ mokytoj",
priklausant£ mokini¤ sekai, galima atskirti pagal tai, kad jis nenukryps-
tamai praktikuoja bhakti-yog$. Kit"syk ¨mon¢s nemato b$tino reikalo
kreiptis £ dvasin£ mokytoj" ir sav¡s pa¨inim" bando pasiekti mistin¢s yogos
pratybomis, ta#iau yra daugyb¢ pavyzd¨i¤, kai yogai, netgi tokie £¨ym$s,
kaip Vi'vƒmitra, patiria nuopuol£. Arjuna ÀBhagavad-gŒtoje% pasak¢, kad
prot" suvaldyti yra taip sunku, kaip viesul". Kartais prot" lygina su pami-
§usiu drambliu. Nesilaikydamas dvasinio mokytojo nurodym¤, ¨mogus
negali suvaldyti savo proto ir jausm¤. Kitaip sakant, jeigu ¨mogus ims
praktikuoti mistin¡ yog$, nesikreip¡s £ tikr" dvasin£ mokytoj", jis ni#-
nieko nepasieks, o tik veltui sugai§ savo brang¤ laik". Vedose pasakyta,
kad niekas negali £gyti absoliu#i¤ ¨ini¤, jeigu nesilaiko ƒcƒryos nurody-
m¤. “cƒryavƒn puru‰o veda Ä tas, kuris kreipiasi prieglobs#io £ ƒcƒry$,
pa¨£sta ties". Absoliu#ioji Tiesa gin#uose negimsta. Tas, kuris tampa
tikru brƒhma†u, savaime pasiekia ir atsi¨ad¢jim"; jis nesivaiko materia-
lios naudos, nes dvasinis pa¨inimas pad¢jo jam suvokti, kad §iame pasau-
lyje nieko netr$ksta. Auk§#iausiasis Dievo Asmuo viskuo mus apr$pina.
Tod¢l tikras brƒhma†as nesiver¨ia £ material¤ tobulum". Prie§ingai, jis
kreipiasi £ tikr" dvasin£ mokytoj" ir pra§o nurodyti jam keli". Dvasinio
mokytojo tikrumo kriterijus yra brahma-ni‰‡ha. Tai rei§kia, kad dvasinis
mokytojas yra atsisak¡s bet kokios veiklos ir vis" savo gyvenim" paskyr¡s
Auk§#iausiajam Dievo Asmeniui, K‚‰†ai. Tikras mokinys, kreipdamasis £
tikr" dvasin£ mokytoj", nuolankiai jo pra§o: ÀValdove, pra§au paimti mane
£ savo mokinius ir i§mokyti, kaip atsisakyti vis¤ kit¤ sav¡s pa¨inimo b$d¤
ir paskirti save K‚‰†os s"monei, atsidavimo tarnystei.%

Bhaktas, paklusdamas dvasinio mokytojo nurodymams, pasi§ven#ia
transcendentinei meil¢s tarnystei Vie§pa#iui ir m"sto §itaip: ÀBrangus
Vie§patie, Tu Ä palaimos vandenynas. Kai esi Tu, kokia nauda i§ laikin¤
malonum¤, kuriuos teikia visuomen¢, draugyst¢ ir meil¢? ¸mon¢s, ne¨i-
nantys, kur auk§#iausias palaimos §altinis, daro klaid", m¢gindami atrasti
d¨iaugsm" jutiminiuose malonumuose, kurie yra tokie laikini ir iliuzi§-
ki.% Apie tai Vidyƒpatis, didis vai‰†avas ir poetas, sako: ÀBrangus Vie§-
patie, visuomen¢s, draugyst¢s bei meil¢s ry§iai, be abejon¢s, teikia §iok£
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tok£ malonum", nors tas malonumas ir materialus. Ta#iau jo nepakanka
pasotinti mano §ird¨iai, kuri alksta tarsi i§degusi dykuma.% Dykumai viso
vandenyno nebus per ma¨a. Kas jai la§as vandens? Taip lygiai ir m$s¤
materialiose §irdyse verda visokiausi¤ nor¤ vandenynas, ir §ie norai nei§-
sipildys materialios draugyst¢s ir meil¢s visuomen¢je. Nusiraminim" mes
galime atrasti tiktai tada, kai m$s¤ §irdys prad¢s semtis malonumo i§
auk§#iausiojo palaimos §altinio. Transcendentin£ nusiraminim" tegalima
patirti per atsidavimo tarnyst¡, visi§kai £sis"moninus K‚‰†".

&k$nytosios Vedos t¡s¢: ÀO Vie§patie, Tu Ä sac-cid-ƒnanda-vigraha,
am¨inas palaimingas ¨inojimo pavidalas, ir kadangi gyvosios esyb¢s Ä neat-
siejamos Tavo Asmenyb¢s dalel¢s, nat$ralus j¤ egzistavimo b$vis yra visi§-
ka K‚‰†os s"mon¢. Kam §iame materialiame pasaulyje pavyko i§siugdyti
K‚‰†os s"mon¡, to jau nebedomina materialistin¢ gyvensena. K‚‰†" £si-
s"moninusio ¨mogaus nebetraukia §eimos arba prabangaus gyvenimo tei-
kiama laim¢. Jis daro nedidel¡ nuolaid" k$nui, kad patenkint¤ savo k$no
reikmes. Kitaip sakant, jo nebe¨avi jutiminiai malonumai. Tas, kuris siekia
tobulumo gyvenime, turi remtis ¨iniomis ir atsi¨ad¢jimu, ta#iau gyvenant
§eimoje labai sunku pasiekti ¨ini¤ ir atsi¨ad¢jimo lyg£. Tod¢l ¨mon¢s,
turintys K‚‰†os s"mon¡, jau#iasi saugiausiai bendraudami su bhaktais
arba §ventose vietose. Jie ¨ino apie Supersielos ir individuali¤ siel¤ ry§£,
ir suvokia gyvenim" ne k$ni§kai. Kadangi Tu visada esi visi§kai K‚‰†"
£sis"moninusi¤ ¨moni¤ §irdyse, jie taip apsivalo, kad ta vieta, kur ¨engia
j¤ koja, tampa §venta, o vanduo, kuriuo buvo nuplautos j¤ p¢dos, gali
i§vaduoti daugyb¡ nusid¢j¢li¤, besibla§kan#i¤ po §£ material¤ pasaul£.%

Kai bedievis Prahlƒdos Mahƒrƒjos t¢vas papra§¢ j£ papasakoti, k" gero
jis i§mok¡s, §is atsak¢ t¢vui, kad materialisto pe#ius slegia nuolatiniai
r$pes#iai, nes jis gyvena s"lygini¤ ir laikin¤ ties¤ pasaulyje, tod¢l geriau-
sia i§eitis jam Ä i§sirop§ti i§ gilaus §eimyninio gyvenimo §ulinio ir i§eiti £
mi§k" pra§yti prieglobs#io pas Auk§#iausi"j£ Vie§pat£. Tyri bhaktai §lovi-
nami kaip mahƒtmos, arba didieji i§min#iai, tobulai pa¨inusieji ties". Jie
visada m"sto apie Auk§#iausi"j£ Vie§pat£ bei Jo lotoso p¢das ir taip savai-
me pasiekia i§sivadavim". Bhaktai, nuolat egzistuojantys §iuo lygmeniu,
pasikrauna nesuvokiamomis Vie§paties galiomis ir patys ima spinduliuoti
i§sivadavim" savo pasek¢jams bei atsidavusiems tarnams. K‚‰†os s"mon¡
turintis ¨mogus kunkuliuoja dvasine energija, tod¢l kiekvienas, prisiliet¡s
prie tokio tyro bhakto arba kreip¡sis prieglobs#io prie jo lotoso p¢d¤,
irgi pasikrauna dvasini¤ gali¤. Tyri bhaktai niekada nesidid¨iuoja mate-
rialiu turtu. Paprastai materialiais privalumais laikoma gera kilm¢, i§si-
lavinimas, gro¨is ir turtas, ta#iau Vie§paties bhaktas net ir tur¢damas
§iuos keturis materialius privalumus niekada nesikelia £ puikyb¡ d¢l to,
kad ka¨kuo i§siskiria i§ kit¤. Didieji Vie§paties bhaktai keliauja po vis"
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pasaul£, i§ vienos §ventos vietos £ kit", ir bekeliaudami sutinka daugyb¡
s"lygot¤ siel¤, kurias i§vaduoja, dovanodami joms galimyb¡ pabendrauti
ir skleisdami transcendentines ¨inias. Jie gyvena V‚ndƒvanoje, Mathuro-
je, Dvƒrakoje, Jagannƒtha Puryje, NavadvŒpoje ir kitose §ventose vietose,
nes £ §ventas vietas vyksta tik bhaktai. Jie naudojasi proga pabendrauti
su §ventais ¨mon¢mis. Didieji bhaktai stato §ventyklas ir a"ramas K‚‰†"
£sis"moninusiems ¨mon¢ms, kad kiekviena gyva esyb¢ gal¢t¤ pasinaudoti
bendravimo su §ventaisiais teikiamais privalumais. ¶ia bhaktai gali nuolat
tobul¢ti K‚‰†os s"mon¢je. Dvasinis tobul¢jimas ne£manomas, gyvenant
£prast" §eimos gyvenim" be K‚‰†os s"mon¢s.

&k$nytosios Vedos t¡s¢: ÀO Vie§patie, transcendentalistai yra dviej¤
r$§i¤ Ä impersonalistai ir personalistai. Impersonalist¤ nuomone, mate-
rialusis pasaulis, kur£ mes matome, netikras; reali t¢ra Absoliu#ioji Tiesa.
O personalistai mano, kad §is materialus pasaulis vis d¢lto n¢ra netikras,
jis Ä realus, nors ir laikinas. Nor¢dami patvirtinti savo filosofijos teisin-
gum", ir tie, ir kiti transcendentalistai pateikia £vairi¤ £rodym¤. I§ tikr¤j¤
materialusis pasaulis sykiu yra ir tikras, ir netikras. Jis tikras, nes viskas
kyla i§ Auk§#iausiosios Absoliu#iosios Tiesos, ir netikras, nes egzistuoja
laikinai Ä yra sukuriamas ir v¢l sunaikinamas. Kadangi kosminis pasau-
lis egzistuoja £vairiais b$viais, jo pad¢tis n¢ra tvirta. Tuos, kurie link¡ §£
material¤ pasaul£ laikyti netikru, paprastai galima atskirti i§ da¨nai varto-
jamos maksimos: brahma satya„ jagan mithyƒ. Jie £rodin¢ja, kad viskas
materialiame pasaulyje sukurta i§ materijos. Antai i§ molio nulipdyta daug
ind¤: puodyn¢s, l¢k§t¢s, dubenys. Juos sudau¨ius, i§ j¤ galima padary-
ti daugyb¡ kit¤ materiali¤ objekt¤, ta#iau bet kuriuo atveju molis, kaip
med¨iaga, i§ kuri¤ jie nulipdyti, egzistuoja visada. Kai molinis vandens
"sotis sud$¨ta, j£ galima perdirbti £ duben£ ar l¢k§t¡, ta#iau patsai molis Ä
l¢k§t¢s, dubens ar "so#io forma niekur nei§nyksta. Tod¢l vandens "so#io,
dubens arba l¢k§t¢s forma yra netikra, tikra yra tai, kad §ie objektai
egzistuoja kaip molis. Tai impersonalist¤ traktuot¢. ·is kosminis pasaulis,
be joki¤ abejoni¤, kyla i§ Absoliu#iosios Tiesos, ta#iau jo b$tis laikina,
tod¢l jis Ä netikras. Impersonalist¤ supratimu, Absoliu#ioji Tiesa, tai, kas
nekintama, yra vienintel¢ tiesa. Kiti transcendentalistai vis d¢lto mano,
kad §is materialus pasaulis yra tikras, nes kyla i§ Absoliu#iosios Tiesos.
Impersonalistai pateikia kit" argument", kad materialus pasaulis netikras,
ir d¢l to kartais materija atsiranda i§ dvasin¢s kibirk§ties, o kartais dva-
sin¢ kibirk§tis gimsta i§ materijos. Filosofai impersonalistai pateikia tok£
pavyzd£: karv¢s m¢§las Ä tai negyva materija, bet jame veisiasi skorpionai.
O §tai nagai ir plaukai Ä negyva materija, bet auga i§ gyvo k$no. Taigi,
jeigu viena kyla i§ kita, tai visada tur¢t¤ reik§ti vien" ir t" pat£. Remda-
miesi §ia i§vada, filosofai mƒyƒvƒd¨iai tvirtina, kad nors kosminis pasaulis
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yra neabejotinai atsirad¡s i§ Absoliu#iosios Tiesos, pats jis neb$tinai yra
tiesa. Jeigu sutiksime su §ia nuomone, tai Absoliu#i"j" Ties", Brahman",
reikia laikyti tiesa, o kosminio pasaulio, nors jis Ä Absoliu#iosios Tiesos
k$rinys, tiesa laikyti negalima.

Ta#iau ÀBhagavad-gŒtoje% pasakyta, kad filosof¤ mƒyƒvƒd¨i¤ po¨i$ris Ä
tai asur¤, demon¤, po¨i$ris. ¶ia Vie§pats sako: asatyam aprati‰‡ha„ te
jagad ƒhur anŒ"varam Ä ÀAsura ¨velgia £ kosmin£ pasaul£ ir mano, kad visa
k$rinija netikra.% Asuros mano, kad tai materijos vidin¢ s"veika pagimdo
k$rinij" ir kad jos valdovas Ä Dievas neegzistuoja. Bet tai netiesa. Sep-
tintasis ÀBhagavad-gŒtos% skyrius sako, kad penki grubieji pradai, b$tent
¨em¢, vanduo, oras, ugnis ir dangus, taip pat subtil$s pradai Ä protas,
intelektas ir netikras ego Ä yra a§tuonios atsietosios Auk§#iausiojo Vie§-
paties energijos. Vir§ ¨emesniosios, materialios energijos egzistuoja dvasi-
n¢ energija Ä gyvosios esyb¢s. Gyvosios esyb¢s irgi laikomos auk§tesni"ja
Vie§paties energija. Kosminis pasaulis Ä tai ¨emesniosios ir auk§tesniosios
energij¤ jungtis, ir vis¤ energij¤ §altinis yra Auk§#iausiasis Dievo Asmuo.
Auk§#iausiasis Dievo Asmuo valdo daugyb¡ £vairiausi¤ energij¤. Tai
patvirtina Vedos. Parƒsya "aktir vividhaiva "r#yate Ä transcendentin¢s
Vie§paties energijos £vairialyp¢s, ir kadangi energij¤ £vairov¡ suk$r¢
Auk§#iausiasis Vie§pats, jos negali b$ti netikros. Am¨inas Vie§pats,
am¨inos ir jo energijos. Kai kurios i§ energij¤ laikinos Ä jos tai pasirei§kia,
tai esti nei§reik§tos, ta#iau tai nerei§kia, kad jos netikros. ¶ia tikt¤ toks
palyginimas: kai ¨mogus pyksta, jis elgiasi kitaip negu visada, ta#iau tai,
kad pyktis prasiver¨ia ir greitai v¢l nurimsta, nerei§kia, kad pyk#io energija
netikra. Taigi filosofai vai‰†avai atmeta filosof¤ mƒyƒvƒd¨i¤ argument"
d¢l §io pasaulio netikrumo. Pats Vie§pats patvirtina, kad tik asuros mano,
jog materialusis pasaulis neturi auk§#iausios prie¨asties, Dievo n¢ra, o
visk" gimdo materijos viduje vykst" procesai.

Filosofai mƒyƒvƒd¨iai kartais pateikia palyginim" apie virv¡ ir gyvat¡.
Vakare, kai tamsu, susirai#iusi" virv¡ per klaid" galima palaikyti gyvate.
Ta#iau jei kas per klaid" virv¡ palaiko gyvate, tai nerei§kia, kad virv¢ arba
gyvat¢ neegzistuoja, tod¢l §is mƒyƒvƒd¨i¤ pavyzdys, kuriuo jie naudojasi,
kad £rodyt¤ materialaus pasaulio nerealum", n¢ra £tikinamas. Nerealu yra
tai, k" mes laikome esant tikra, nors i§ tikr¤j¤ tai neegzistuoja. Ta#iau
jeigu vien" daikt" mes palaikome kitu, tai visi§kai nerei§kia, kad jis neeg-
zistuoja. Filosofai vai‰†avai naudojasi labai vykusiu pavyzd¨iu, kuris sako,
kad materialus pasaulis pana§us £ molio "sot£. Kai mes pa¨velgiame £ molio
"sot£, jis nei§nyksta i§ m$s¤ aki¤ ir nevirsta kuo kitu. Tegu molio "sotis
laikinas, ta#iau jis naudojamas vandeniui ne§ioti, ir "sotis mums visada yra
"sotis. Taigi nors jis laikinas ir skiriasi nuo pirminio savo §altinio Ä molio,
vis d¢lto mes negalime teigti, kad jis nerealus. I§ #ia plaukia i§vada, kad
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ir molis, ir molio "sotis Ä tikri, nes viena yra padaryta i§ kita. ÀBhagavad-
gŒtƒ% paai§kina, kad po §io kosminio pasaulio sunaikinimo energija suplau-
kia £ Auk§#iausi"j£ Dievo Asmen£. Auk§#iausiasis Dievo Asmuo egzistuoja
am¨inai drauge su Savo £vairialyp¢mis energijomis. Kadangi materialioji
k$rinija kyla i§ Jo, mes negalime teigti, kad materialioji k$rinija Ä tu§-
tumos produktas. K‚‰†a Ä ne tu§tuma. Kai mes kalbame apie K‚‰†", Jis
visada turi pavidal", kokybes, vard", aplink" ir atributus. Tod¢l K‚‰†a
ne beasmenis. Pirmin¢ visa ko prie¨astis yra ne beasmen¢, ne tu§tuma, o
Auk§#iausiasis Asmuo. Tegu demonai ir sako, kad §i materialioji k$rinija
yra anŒ"vara, be valdovo, kitaip sakant, be Dievo, ta#iau tokie argumentai
i§ esm¢s yra ne£tikinami.

Filosof¤ mƒyƒvƒd¨i¤ pavyzd¨io, es" negyva materija Ä nagai ir plaukai
i§auga i§ gyvo k$no, £tikinamu laikyti negalima. Nagai ir plaukai, ¨inoma,
yra negyvi, bet jie i§auga ne i§ gyvos esyb¢s, o i§ negyvo materialaus
k$no. Bandant £rodyti, kad gyvoji esyb¢ kyla i§ materijos, pateikiamas
argumentas apie skorpionus, kurie veisiasi karv¢s m¢§le, ta#iau ir jis n¢ra
£tikinamas. Skorpionas, gim¡s karv¢s m¢§le, be abejo, yra gyva b$tyb¢,
ta#iau i§ karv¢s m¢§lo atsiranda tik materialus gyvosios esyb¢s Ä skor-
piono, k$nas. Kibirk§tys, gyvosios esyb¢s, kaip su¨inojome i§ ÀBhagavad-
gŒtos%, pirma patenka £ materiali"j" gamt" ir tik po to joje gimsta. &vairi¤
form¤ gyv¤j¤ esybi¤ k$nus kuria materialioji gamta, ta#iau pa#i" gyv"j"
esyb¡ pradeda Auk§#iausiasis Vie§pats. T¢vas ir motina duoda k$n",
b$tin" gyvajai esybei konkre#iomis s"lygomis. Gyvoji esyb¢ persikelia i§
vieno k$no £ kit" pagal savo norus. Norai subtilia forma Ä kaip inte-
lektas, protas ir netikras ego Ä lydi gyv"j" esyb¡ i§ k$no £ k$n". ·itaip
auk§#iausi"ja tvarka gyvoji esyb¢ patenka £ tam tikro tipo motinos £s#ias,
kur susiformuoja jos k$nas. Taigi dvasin¡ siel" sukuria ne materija. Vieno-
kios ar kitokios r$§ies k$n" dvasin¢ kibirk§tis gauna auk§#iausi"ja tvarka.
M$s¤ patirtis rodo, kad §is materialus pasaulis yra materijos ir dvasios
jungtis. Dvasia Ä tai varan#ioji materij" j¢ga. Dvasin¢ siela (gyvoji esyb¢)
ir materija yra skirtingos Auk§#iausiojo Vie§paties energijos. Kadangi
abi energijos kyla i§ am¨ino Auk§#iausiojo, arba Auk§#iausiosios Tiesos,
jos, be abejo, yra tikros, o ne iliuzin¢s. Gyvoji esyb¢ Ä neatsiejama
Auk§#iausiojo dalel¢, tod¢l ji egzistuoja am¨inai. Taigi apie gimim" ir
mirt£ negali b$ti n¢ kalbos. S"vokos Àgimimas% ir Àmirtis% egzistuoja
tik tod¢l, kad egzistuoja materialus k$nas. Ved¤ aforizmas sarva„ khalv
ida„ brahma rei§kia, kad viskas, k" mes matome ir patiriame, nesiskiria
nuo Brahmano, nes abi energijos kilo i§ Auk§#iausiojo Brahmano.

D¢l §io materialaus pasaulio egzistavimo daug gin#ijamasi, ta#iau
vai‰†av¤ filosofin¢ doktrina geriausiai apib$dina jo esm¡. Kalbant apie
material¤ pasaul£, tinkamiausias b$t¤ molinio "so#io pavyzdys: molinio
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"so#io forma tegul ir laikina, ta#iau ji turi konkre#i" paskirt£. Molinis
"sotis skirtas perne§ti vandeniui i§ vienos vietos £ kit". Taip lygiai ir §is
materialus k$nas, nors ir laikinas, turi konkre#i" paskirt£. Nuo pat k$rini-
jos prad¨ios gyvoji esyb¢ gyvena vienokiuose ar kitokiuose materialiuose
k$nuose priklausomai nuo to, kokie yra jos norai, susikaup¡ sieloje nuo
neatmenam¤ laik¤. ¸mogaus gyvyb¢s forma suteikia ypating" galimyb¡
pasinaudoti auk§tai i§vystyta s"mone.

Kartais filosofai mƒyƒvƒd¨iai i§kelia tok£ argument": jeigu §is materialus
pasaulis tikras, kod¢l §eimos ¨mon¢ms rekomenduojama atsisakyti ry§i¤
su juo ir duoti sannyƒsos £¨adus? Ta#iau filosofai vai‰†avai visai kitaip
traktuoja sannyƒs$. Jie nemano, kad §is pasaulis netikras ir tod¢l reikia
atsisakyti vis¤ materiali¤ veiksm¤. Vai‰†av¤ sannyƒsi¤ tikslas Ä naudoti
daiktus pagal j¤ paskirt£. !rŒla R$pa Gosvƒmis paliko mums dvi taisyk-
les, kaip elgtis §iame materialiame pasaulyje. Vai‰†avas atsisako materia-
lios gyvensenos ir duoda sannyƒsos £¨adus, nor¢damas visk" panaudoti
Vie§paties tarnyst¢je, o ne tod¢l, kad materialusis pasaulis netikras. Tod¢l
!rŒla R$pa Gosvƒmis suformulavo toki" taisykl¡: nereikia prisiri§ti prie
materialaus pasaulio, nes materialus prisiri§imas prie materijos Ä bepras-
mis. Visas materialus kosminis pasaulis priklauso Dievui, K‚‰†ai. Tod¢l
visk" reikia skirti K‚‰†ai. Bhaktas neturi prisiri§ti prie to, kas materialu.
Toks vai‰†av¤ sannyƒsi¤ tikslas. Materialistas laikosi £sikib¡s pasaulio d¢l
jutimini¤ malonum¤, tuo tarpu vai‰†av¤ sannyƒsis moka nieko nesisavin-
damas panaudoti daiktus Vie§paties tarnystei. !rŒla R$pa Gosvƒmis kri-
tikavo mƒyƒvƒd¨ius sannyƒsius, kurie ne¨ino, kad visk" galima panaudoti
Vie§paties tarnystei. U¨uot tai dar¡, jie laiko pasaul£ netikru, tod¢l klai-
dingai mano, kad yra nesusitep¡ materialaus pasaulio purvu. Viskas kyla
i§ Auk§#iausiojo Vie§paties energijos, tod¢l visi i§ Jo kylantys daiktai yra
tokie pat tikri, kaip ir Patsai Auk§#iausiasis Vie§pats.

Tai, kad kosminis pasaulis tegauna laikin" i§rai§k", dar nerei§kia, kad
jis netikras arba kad netikras yra §io pasaulio atsiradimo §altinis. Kadan-
gi pasaulio §altinis tikras, pasaulis irgi tikras, tik reikia ¨inoti, kaip juo
naudotis. ¶ia galima pateikti jau min¢t" pavyzd£: molinis "sotis laikinas.
Jis nulipdytas i§ molio mas¢s, ta#iau jeigu mok¢sime juo pasinaudoti, jis
bus tikras. Filosofai vai‰†avai ¨ino, kaip panaudoti §i" laikin" konstrukci-
j" Ä material¤j£ pasaul£, lygiai kaip ir blaiviai m"stantis ¨mogus ¨ino, kaip
naudotis moliniu "so#iu, nors pats "sotis egzistuoja laikinai. Sakyti, kad
molinis "sotis netikras, tegalima tuo atveju, jeigu jis neteisingai panau-
dojamas. Taip lygiai ir ¨mogaus k$nas bei materialus pasaulis, naudojami
efemeri§kiems jutiminiams malonumams gauti, yra netikri. Jeigu ¨mogaus
k$n" ir materiali"j" k$rinij" galima panaudoti Auk§#iausiojo Vie§paties
tarnyst¢je, j¤ panaudojimas jau yra realyb¢. ÀBhagavad-gŒtoje% pasaky-
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ta, kad pats menkiausias noras panaudoti §£ k$n" bei material¤j£ pasau-
l£ Vie§paties tarnystei gali i§gelb¢ti ¨mog¤ nuo baisiausio pavojaus. Ir
auk§tesnioji, ir ¨emesnioji energijos kyla i§ Auk§#iausiojo Dievo Asmens,
ir, tinkamai jas panaudojus, jos tampa tikros.

O d¢l karmin¢s veiklos, tai paprastai jos pagrindas yra jutiminiai malo-
numai. Tod¢l ¨mogus su K‚‰†os s"mone tokios veiklos neatlieka. Karmin¢
veikla padeda gyvajai b$tybei pasikelti £ auk§tesni"sias planet¤ sistemas,
ta#iau ÀBhagavad-gŒtoje% sakoma, kad kvaili yra tie ¨mon¢s, kurie, i§s¢m¡
savo ger¤ darb¤ atsargas dangaus karalyst¢je, sugr£¨ta £ ¨emesni"sias
planet¤ sistemas, o paskui v¢l stengiasi patekti £ auk§tesni"sias planetas.
Vienintelis j¤ laim¢jimas Ä tai kelion¢s pirmyn ir atgal vargas. Jie elgiasi
pana§iai kaip daugelis mokslinink¤ materialist¤, kurie §vaisto savo laik",
stengdamiesi nukeliauti £ M¢nul£ ir gr£¨ti atgal. ¸mones, u¨si¢musius
karmine veikla, £k$nytosios Vedos vadina andha-parampara, arba aklais
Ved¤ apeig¤ pasek¢jais. Nors §ios apeigos minimos Vedose, jos numatytos
nuovok" praradusiems ¨mon¢ms. Tie, kuriuos perd¢m traukia material$s
d¨iaugsmai, ¨avisi perspektyva pasikelti £ auk§tesni"sias planet¤ sistemas,
tod¢l ir atlieka §ias apeigas. Ta#iau i§mintingas ¨mogus, kuris nori sup-
rasti tikr"j" dalyk¤ esm¡ ir kreipiasi prieglobs#io £ tikr" dvasin£ mokyto-
j", pasineria £ transcendentin¡ meil¢s tarnyst¡ Vie§pa#iui, o ne £ karmin¡
veikl".

¸mon¢s, kuriems stinga atsidavimo Vie§pa#iui, atlieka Ved¤ apeigas,
skatinami materiali¤ ketinim¤, bet galop apsigauna. ¶ia pra§osi pateikia-
mas labai £tikinamas pavyzdys: protingas ¨mogus, turintis milijon" dole-
ri¤ banknotais, naudojasi pinigais, nors puikiai ¨ino, kad patys banknotai
t¢ra papras#iausias popierius. Milijono doleri¤ savininkas i§ ties¤ teturi
rankose stor" popieriaus pluo§t", ta#iau, panaudoj¡s §£ Àpopieri¤% konk-
retiems tikslams, jis gauna visi§kai reali" ir ap#iuopiam" naud". Taip lygiai
ir §is materialus pasaulis: tegu jis ir netikras, kaip kad tie popieriai, ta#iau
j£ galima tikslingai panaudoti. Kadangi banknotus i§leid¨ia valstyb¢, jie,
nors ir popieriniai, turi vert¡. Taip ir materialus pasaulis, tegu jis netikras
ar laikinas, ta#iau jis kilo i§ Auk§#iausiojo Asmens, tod¢l irgi turi vert¡.
Filosofas vai‰†avas ai§kiai suvokia pasl¢pt" materialaus pasaulio prasm¡
ir ¨ino, kaip tikslingai j£ panaudoti, o filosofas mƒyƒvƒdis, klaidingai lai-
kantis banknotus bever#iu popieriumi, atsisako pinig¤ ir negali jais pasi-
naudoti. Tod¢l !rŒla R$pa Gosvƒmis skelbia, kad materialaus pasaulio
atsi¨ad¢jimas, laikant j£ netikru ir nesuvokiant jo, kaip priemon¢s tarnau-
ti Auk§#iausiajam Dievo Asmeniui, svarbos, nedaug tevertas. I§ tikr¤j¤
atsi¨ad¢j¡s yra tas, kuris ¨ino tikr"j" §io pasaulio vert¡, ir supranta, kad
j£ galima panaudoti tarnaujant Vie§pa#iui. Jis neprisiri§a prie materialaus
pasaulio ir atsi¨ada jo, kaip priemon¢s jutiminiams malonumams gauti. ·is
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materialus pasaulis Ä materialios Vie§paties energijos ekspansija, tod¢l jis
yra tikras, o ne iliuzinis, kaip kartais bandoma teigti, pasitelkus pavyzd£
apie gyvat¡ ir virv¡.

&k$nytosios Vedos t¡s¢: ÀMenkesn¢s nuovokos ¨mon¢ms §is kosminis
pasaulis atrodo netikras, kadangi yra laikinas ir nepastovios prigimties.%
Filosofai mƒyƒvƒd¨iai panaudoja kosminio pasaulio prigimties nepastovu-
mo fakt", nor¢dami £rodyti savo teigin£ apie pasaulio netikrum". Vedos
teigia, kad iki suk$rimo §is pasaulis neegzistavo, o po sunaikinimo pasau-
lis v¢l bus nei§reik§tas. Tu§tumos filosofijos §alininkai irgi naudojasi §ia
Ved¤ teze ir daro i§vad", kad materialaus pasaulio prie¨astis Ä tu§tuma.
Ta#iau Vedos nenurodo, kad ji b$t¤ tu§tuma. K$rimo ir sunaikinimo §al-
tin£ jos apib$dina ¨od¨iais: yato vƒ imƒni bh#tƒni jƒyante Ä tas, i§ kurio
radosi visas kosminis pasaulis ir £ kur£ po sunaikinimo viskas £silieja. T"
pat£ sako ir ÀVedƒnta-s$tra% bei pirmosios pirmojo À!rŒmad-Bhƒgavatam%
skyriaus eilut¢s. ÀVedƒnta-s$tra% ir À!rŒmad-Bhƒgavatam% vartoja ¨od£
janmƒdyasya Ä Àtasai, i§ kurio kyla visi daiktai.% Visi §ie Ved¤ nurody-
mai rodo, kad kosminis pasaulis kyla i§ Auk§#iausiojo Dievo Asmens, o
po sunaikinimo £ J£ £silieja.

T" pa#i" mint£ patvirtina ir ÀBhagavad-gŒtƒ%: §is kosminis pasaulis
atsiranda ir v¢l i§nyksta, £siliedamas £ Auk§#iausiojo Vie§paties b$t£. ·ie
¨od¨iai nedviprasmi§kai patvirtina, kad viena i§ energij¤, b$tent bahira†gƒ
mƒyƒ, arba i§orin¢ energija, nors ir nepastovios prigimties, vis d¢lto yra
Auk§#iausiojo Vie§paties energija ir tod¢l negali b$ti netikra. Ji tik atrodo
esanti netikra. Filosofai mƒyƒvƒd¨iai daro toki" i§vad": kadangi materiali
gamta neegzistavo i§ prad¨i¤ ir neegzistuoja po sunaikinimo, ji yra netik-
ra. Ta#iau Ved¤ teigin£ patvirtina pavyzdys apie molin£ "sot£ bei l¢k§tes:
nors tam tikri §alutiniai Absoliu#iosios Tiesos produktai egzistuoja laiki-
nai, Auk§#iausiojo Vie§paties energija yra pastovi. Molinis puodas arba
vandens "sotis gali sudu¨ti arba £gauti kit" pavidal", pavyzd¨iui, l¢k§t¢s
ar dubens, ta#iau sudedamosios j¤ dalys arba pagrindin¢ materiali med-
¨iaga Ä molis nesikei#ia. ·io kosminio pasaulio pagrindas irgi visada tas
pats Ä Brahmanas, arba Absoliu#ioji Tiesa, tod¢l filosof¤ mƒyƒvƒd¨i¤ teo-
rija, kad jis netikras, be abejo, yra tikriausias prasimanymas. Tai, kad
kosminio pasaulio prigimtis laikina ir nepastovi, dar n¢ra rodiklis, kad
jis netikras. Netikra pagal apib$dinim" yra tai, Àkas niekada neegzistavo
tikrov¢je ir tebuvo vienas pavadinimas.% Antai arklio kiau§iniai, dangaus
g¢l¢ arba triu§io ragai Ä visa tai egzistuoja tik kaip pavadinimas. Arklys
nededa kiau§ini¤, triu§iui neauga ragai ir g¢l¢s danguje ne¨ydi. Yra daug
daikt¤, kurie egzistuoja vien kaip pavadinimai arba tik vaizduot¢je, ta#iau
tikrov¢je niekada nepasirei§kia. Tokius daiktus galima vadinti nerealiais,
netikrais. Ta#iau vai‰†avas negali §io materialaus pasaulio laikyti netikru
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vien tod¢l, kad, b$damas laikinos prigimties, jis tai pasirei§kia, tai v¢l yra
sunaikinamas.

&k$nytosios Vedos toliau kalb¢jo, kad Supersiela ir individuali siela
(arba Paramƒtmƒ ir jŒvƒtmƒ) niekada ir jokiomis aplinkyb¢mis negali b$ti
lygios, nors abi gl$di tame pa#iame k$ne kaip du pauk§#iai, tupintys vie-
name medyje. Vedos skelbia, kad t¤ dviej¤ pauk§#i¤, nors jie tupi vienas
§alia kito tarsi draugai, pad¢tis nevienoda. Vienas j¤ t¢ra liudininkas, tai
Paramƒtmƒ, arba Supersiela, o kitas pauk§tis ragauja med¨io vaisius. Jis Ä
jŒvƒtmƒ. Kai kuriamas kosminis pasaulis, jŒvƒtmƒ, arba individualioji siela,
ateina £ §i" k$rinij" tokiu pavidalu, kuris atitinka ankstesnius jos karmi-
nius veiksmus, ir kadangi ji sen¤ seniausiai u¨mir§o, kas ji tokia, ji tapa-
tina save su tuo pavidalu, kur£ gavo pagal materialios gamtos d¢snius.
&sik$nijusi konkre#iame materialiame k$ne, siela patenka trij¤ materiali¤
gamtos gu†¤ £takon ir j¤ valdoma elgiasi taip, kad niekada nebei§tr$kt¤
i§ materialaus pasaulio. Nors sielos, apgaubtos §io nei§manymo, £gimtos
galimyb¢s ir neu¨g¡sta visi§kai, visgi pasirei§kia labai menkai. O Super-
sielos, arba Auk§#iausiojo Dievo Asmens, nepaprastos galimyb¢s nesuma-
¨¢ja net ir tada, kai Jis ateina £ §£ material¤ pasaul£. Jis i§lieka toks pat
didingas bei tobulas ir laikosi nuo§alyje nuo vis¤ §io materialaus pasau-
lio varg¤ bei nelaimi¤. S"lygotoji siela patenka £ materialaus pasaulio
sp"stus, tuo tarpu Supersiela, arba Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, i§eina
i§ jo, netur¢damas jokio prisiri§imo, kaip i§ savo odos i§sineria gyvat¢.
Supersiela ir s"lygota individuali siela skiriasi tuo, kad Auk§#iausioji
Siela, arba Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, visada i§laiko Savo nepap-
rastas prigimtines galimybes, kurias vadina ‰aˆ-ai"varya, a‰‡a-siddhi ir
a‰‡a-gu†a.

Tur¢dami skurd¨ias ¨inias, filosofai mƒyƒvƒd¨iai pamir§ta, kad K‚‰†a
nepranokstamas Savo §e§iomis tobulyb¢mis, a§tuoniomis transcendenti-
n¢mis savyb¢mis ir a§tuoni¤ r$§i¤ mistin¢mis j¢gomis. ·e§ios Jo tobuly-
b¢s tokios: niekas nepralenkia K‚‰†os turtais, j¢ga, gro¨iu, §love, ¨inojimu
ir atsi¨ad¢jimu. Pirma i§ a§tuoni¤ transcendentini¤ K‚‰†os ypatybi¤ yra
ta, kad prie Jo nelimpa materialios b$ties ne§varyb¢s. Apie tai pamin¢-
ta Àœ'opani‰adoje.% Apƒpa-viddham Ä kaip saul¢ yra tyra ir nesuter§ia-
ma, taip lygiai ir Auk§#iausiasis Asmuo nesusitepa nuod¢mingais darbais.
Nors K‚‰†os poelgiai kit"syk atrodo nedorybingi, tie poelgiai Jo neu¨ter-
§ia. Antra transcendentin¢ K‚‰†os ypatyb¢ yra Jo nemirtingumas. Ketvir-
tajame ÀBhagavad-gŒtos% skyriuje Jis kalba Arjunai, kad ir Jis, ir Arjuna
daug syki¤ at¢jo £ §£ material¤ pasaul£, ta#iau tiktai Jis atsimena, kaip
tai £vyko, ir tiktai Jis pa¨£sta praeit£, dabart£ ir ateit£. Tai rei§kia, kad Jis
nemirtingas. Mirtis rei§kia u¨mar§t£. Kai mir§tame, pakinta m$s¤ k$nas,
ir mes visk" u¨mir§tame. Ta#iau K‚‰†a niekada nieko neu¨mir§ta. Jis
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atsimena visk", kas vyko praeityje. Argi kitaip Jis gal¢t¤ atsiminti, kad
ÀBhagavad-gŒtoje% d¢stom" yogos sistem" Jis jau ai§kino saul¢s dievui
Vivasvƒnui? Taigi Jis niekada nemir§ta. Be to, Jis nesensta. K‚‰†a jau
tur¢jo proan$ki¤, kai at¢jo £ Kuruk‰etros m$§io lauk", bet Jis nebuvo
pana§us £ senuk". K‚‰†a nesusitepa nuod¢me, yra nemirtingas, nesensta,
niekada nesielvartauja ir nepatiria alkio bei tro§kulio. Visi Jo norai yra
visi§kai teis¢ti, ir niekas negali pakeisti n¢ vieno Jo sprendimo. Tokios
transcendentin¢s K‚‰†os ypatyb¢s. Be to, K‚‰†" vadina Yoge'vara. Jis turi
visas mistines j¢gas, tokias, kaip a†ima-siddhi Ä sugeb¢jim" tapti ma¨es-
niu u¨ ma¨iausi"j£. ÀBrahma-sa„hitoje% pasakyta, kad K‚‰†a £eina netgi
£ atomus (a†ˆƒntarastha-paramƒ†u-cayƒntarastham). Be to, Garbhoda-
ka'ƒyŒ Vi‰†u pavidalu Jis gl$di mil¨ini§koje visatoje, o kaip Mahƒ-Vi‰†u
Jis guli Prie¨as#i¤ Vandenyne. Jo k$nas toks didelis, kad i§kvepiant i§
Jo i§eina milijonai ir trilijonai visat¤. Tai mahima-siddhi. K‚‰†a pasi¨y-
mi ir mistine laghimos j¢ga: Jis gali tapti pa#iu lengviausiu. ÀBhagavad-
gŒtoje% pasakyta, kad planetos sklando erdv¢je, nes K‚‰†a £¢jo £ visat"
bei atomus. Taip ai§kinamas nesvarumas. K‚‰†a pasi¨ymi ir mistine prƒpti
j¢ga: Jis gali paimti visk", k" tik nori. Jis pasi¨ymi ir Œ"itos, valdymo, j¢ga.
J£ vadina Auk§#iausiuoju Valdovu, Parame'vara. Be to, kiekvien" b$tyb¡
K‚‰†a gali priversti paklusti Savo valiai. Tai vadinasi va"itƒ.

K‚‰†a pasi¨ymi visomis tobulyb¢mis, transcendentin¢mis ypatyb¢mis
bei mistin¢mis j¢gomis. Jokia paprasta gyva b$tyb¢ negali Jam prilygti.
Tod¢l mƒyƒvƒd¨i¤ teorija, teigianti, jog Supersiela ir individualioji siela
lygios, yra klaidinga. Taigi baigiant galima teigti, kad K‚‰†a yra vertas
garbinimo, o visos kitos gyvosios esyb¢s t¢ra Jo tarnai. ·i samprata ir yra
sav¡s pa¨inimo esm¢. Bet koks kitas savojo Àa§% suvokimas, kuris igno-
ruoja am¨inuosius tarnyst¢s santykius su K‚‰†a, yra susiformav¡s veikiant
mƒyai. Sakoma, kad paskutiniai mƒyos ¨abangai Ä tai gyvosios esyb¢s
pastangos prilygti Auk§#iausiajam Dievo Asmeniui. Filosofas mƒyƒvƒdis
skelbiasi es"s lygus Dievui, ta#iau nesugeba atsakyti £ klausim", kod¢l
pateko £ materijos pinkles. Jeigu jis Ä Auk§#iausiasis Vie§pats, kaip jis
gal¢jo £sipainioti £ nuod¢ming" veikl" ir kent¢ti pagal karmos d¢sn£?
& §£ klausim" mƒyƒvƒd¨iai negali tinkamai atsakyti. Prasimanymas, kad
¨mogus lygus Auk§#iausiajam Dievo Asmeniui, Ä tai dar vienas nuod¢-
mingumo bruo¨as. ¸mogus negali kreiptis £ K‚‰†os s"mon¡, kol nenu-
siplauna vis¤ nuod¢mi¤. Jau tai, kad mƒyƒvƒd¨iai pretenduoja susilyginti
su Auk§#iausiuoju Vie§pa#iu, ai§kiai rodo, kad jie dar n¢ra laisvi nuo
savo nuod¢mingos veiklos pasekmi¤. À!rŒmad-Bhƒgavatam% pasakyta, kad
tokie ¨mon¢s yra avi"uddha-buddhi. Tai rei§kia, kad jie klaidingai laiko
save i§sivadavusiais ir kartu sulygina save su Absoliu#i"ja Tiesa. J¤ s"mon¢
u¨ter§ta. &k$nytosios Vedos sako, kad jeigu yogai ir j!ƒniai nei§silais-
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vins nuo savo nuod¢ming¤ tro§kim¤, sav¡s pa¨inimo metodas, kur£ jie
pasirinko, neduos trok§tamo rezultato.

ÀBrangus Vie§patie, Ä t¡s¢ £k$nytosios Vedos, Ä jeigu §ventas ¨mogus
nepasistengs su §aknimis i§rauti nuod¢ming¤ nor¤, jis nesuvoks Super-
sielos, nepaisant to, kad Ji yra §alia individualios sielos. Samƒdhi, medi-
tacija Ä tai Supersielos paie§kos savo §irdy. Tasai, kuris neatsikrat¢
nuod¢ming¤ poelgi¤ pasekmi¤, negali reg¢ti Supersielos. Kai ¨mogus
pamir§ta, kad turi medalion" su brangakmeniu, galima sakyti, kad §ios
brangenyb¢s jis neturi. Taip lygiai ir individuali siela, jeigu ji medituoja,
bet nejunta Supersielos buvimo, vadinasi, Supersielos ji nepa¨ino. Tod¢l
¨mon¢s, kurie stojo £ sav¡s pa¨inimo keli", turi stengtis i§vengti ter§iamo
mƒyos poveikio. !rŒla R$pa Gosvƒmis sako, kad bhaktas privalo netur¢ti
joki¤ materiali¤ nor¤. Bhakto rankos neturi b$ti suri§tos karmos arba
j!ƒnos teikiamais vaisiais. Jis teturi pa¨inti K‚‰†" ir vykdyti Jo vali". Tai
tyro atsidavimo pakopa. &k$nytosios Vedos t¡s¢: ÀYogai mistikai, tebetu-
rintys ¨em¤ nor¤ tenkinti jausmus, niekada savo j¢gomis nepatirs s¢km¢s
ir nesugeb¢s patirti Supersielos buvimo individualiame Àa§.% Tod¢l vadi-
namieji yogai ir j!ƒniai, §vaistantys savo laik" jutiminiams malonumams Ä
ar tai b$t¤ abstrakt$s samprotavimai, ar ribot¤ mistini¤ j¢g¤ demonstra-
vimas, Ä niekada nei§sivaduos i§ s"lygoto gyvenimo ir kaskart vis i§ naujo
gims ir mirs. Ir §is, ir kitas gyvenimas jiems ¨ada vien nelaimes. ·ie nusi-
d¢j¢liai yra nelaimingi tiek §£, tiek kit" gyvenim", nes jiems nepavyko
pasiekti tobulo sav¡s pa¨inimo. Tokie yogai yra susitep¡ noru tur¢ti juti-
mini¤ malonum¤, tod¢l kad ir kaip jie stengt¤si pasiekti tobulum", ir §is,
ir kitas gyvenimas jiems bus viena kan#ia.%

!rŒla Vi'vanƒtha Cakravartis —hƒkura #ia pastebi, kad sannyƒsiai ir
atsiskyr¢liai, kurie, i§¢j¡ i§ nam¤ vardan sav¡s pa¨inimo, neatsideda Vie§-
paties atsidavimo tarnystei, o u¨siima filantropija Ä kuria §vietimo £staigas,
ligonines ar net vienuolynus, ba¨ny#ias ar §ventyklas, skirtas pusdieviams
garbinti, tokiais darbais prisidaro sau b¢dos ne tik §£, bet ir kit" gyveni-
m". Sannyƒsiai, kurie gyvena ne tam, kad pa¨int¤ K‚‰†", ir savo j¢gas bei
laik" skiria atsiskyr¢lio nevertai veiklai, veltui §vaisto laik". Tuo tarpu
bhakto, kuris visas j¢gas atiduoda, pavyzd¨iui, Vi‰†u §ventyklos staty-
bai, pastangos nenueis veltui. Jo veikla vadinasi k‚‰†ƒrthe akhila-ce‰‡ƒ,
£vairaus pob$d¨io darbai, skirti K‚‰†ai patenkinti. &kurti nauj" mokykl"
ir pastatyti §ventykl" n¢ra viena ir tas pat. Nors filantropas, £k$r¡s §vieti-
mo £staig", atlieka labdaring" darb", jis patenka karmos d¢snio vald¨ion,
o Vi‰†u §ventyklos statyba yra atsidavimo tarnyst¢.

Atsidavimo tarnyst¢ i§eina u¨ karmos d¢snio veikimo sferos. ÀBhaga-
vad-gŒtoje% pasakyta, kad bhaktas pakyla vir§ trij¤ materialiosios gamtos
gu†¤ ir pasiekia Brahmano pa¨inim": brahma-bh#yƒya kalpate. Ten pat
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sakoma: sa gu†ƒn samatŒtyaitƒn brahma-bh#yƒya kalpate Ä Dievo Asmens
bhaktai pakyla vir§ trij¤ materialios gamtos gu†¤ £takos sferos ir pasie-
kia transcendentin£ Brahmano lyg£. Bhaktai yra i§vaduoti ir §£, ir kit"
gyvenim". Bet koks veiksmas §iame materialiame pasaulyje vardan Yaj(os
(Vi‰†u, arba K‚‰†os) yra i§vaduojantis veiksmas, ta#iau veiksmas, netu-
rintis s"saj¤ su Acyuta, nepatirian#iu nuopuolio Auk§#iausiuoju Dievo
Asmeniu, pagal karmos d¢sn£ nei§vengiamai sukuria atoveik£. Gyventi
K‚‰†os s"mon¢je Ä tai gyventi i§sivadavus. Taigi baigiant galima teigti,
kad Vie§paties malone bhaktas yra i§vaduotas ir §£, ir kit" gyvenim", tuo
tarpu karmiai, j!ƒniai ir yogai nepasiekia i§sivadavimo niekada Ä nei §£,
nei kit" gyvenim".

&k$nytosios Vedos t¡s¢: ÀBrangus Vie§patie, kiekvienas, kuris Tavo
malone suvokia Tavo lotoso p¢d¤ didyb¡, tampa abejingas materialiai
laimei bei kan#iai.% Kol mes egzistuojame §iame materialiame pasaulyje,
materialios kan#ios nei§vengiamos, ta#iau bhaktas nekreipia d¢mesio nei
£ ger¤, nei £ blog¤ poelgi¤ pasekmes. Bhakt" taip pat ne itin jaudina, ar
aplinkiniai ¨mon¢s j£ giria, ar peikia. Kartais paprasti ¨mon¢s kar§#iau-
siai giria bhakt" u¨ jo transcendentinius darbus, o kartais nepelnytai kri-
tikuoja. Tyras bhaktas yra abejingas paprast¤ ¨moni¤ liaups¢ms ir kritikai.
Bhakto veikla yra transcendentinio lygio. Jo nedomina, ar ¨mon¢s, pasi-
n¢r¡ £ materiali" veikl", j£ giria, ar peikia. Jeigu bhaktas gali tokiomis aplin-
kyb¢mis i§likti transcendenti§kas, Auk§#iausiasis Dievo Asmuo laiduoja
jam i§sivadavim" ir §£, ir kit" gyvenim". Bendraudamas su tyrais bhak-
tais, klausydamasis pasakojim¤ apie §lovingus Vie§paties ¨ygius, kuriuos
Jis atliko £vairiomis epochomis ir £vairiomis inkarnacijomis, bhaktas visada
i§lieka transcendenti§kas §iame materialiame pasaulyje.%

Tai principas, kuriuo remiasi K‚‰†os s"mon¢s jud¢jimas. !rŒla Narotta-
ma dƒsa —hƒkura giedojo: ÀBrangus Vie§patie, leiski man gyvenimas po
gyvenimo su transcendentine meile tarnauti Tau, kaip pataria praeities
ƒcƒryos, ir gyventi tarp tyr¤ bhakt¤. Tai vienintelis mano noras.% Kitaip
sakant, bhaktui ma¨ai ter$pi, ar jis yra i§sivadav¡s, ar ne. Svarbiausia
jam Ä atsidavimo tarnyst¢. Atsidavimo tarnyst¢ rei§kia, kad ¨mogus nesa-
vivaliauja ir visk" daro ƒcƒryai leidus. K‚‰†os s"mon¢s jud¢jimas remiasi
ankstesniaisiais ƒcƒryomis, prie§akyje su !rŒla R$pa Gosvƒmiu. Gyven-
damas tarp bhakt¤, kurie laikosi taisykli¤, bhaktas gali i§likti visi§kai
transcendenti§kas.

ÀBhagavad-gŒtoje% Vie§pats sako, kad labai brangina t" bhakt", kuris
tobulai J£ pa¨ino. Atsidavimo tarnyst¡ pradeda keturi¤ tip¤ dorybin-
gi ¨mon¢s. I§tiktas nelaim¢s, dorybingas ¨mogus kreipiasi £ Vie§pat£,
pra§ydamas palengvinti jo kan#ias. Jeigu dorybingam ¨mogui reikia mate-
rialios paramos, jis pra§o to Vie§paties. Jeigu dorybingas ¨mogus yra smal-
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sus ir domisi Dievo mokslu, jis kreipiasi £ Auk§#iausi"j£ Dievo Asmen£,
o tas dorybingas ¨mogus, kurio vienintelis noras perprasti moksl" apie
K‚‰†", irgi kreipiasi £ Auk§#iausi"j£ Vie§pat£. I§ t¤ keturi¤ kategorij¤
¨moni¤ Patsai K‚‰†a ÀBhagavad-gŒtoje% labiausiai giria paskutiniosios
atstovus. Pagyrimo vertas tasai, kuris stengiasi pa¨inti K‚‰†" i§ atsidavimo,
gerai suvokia, k" daro, ir eina ankstesni¤j¤ ƒcƒry¤, kurie turi mokslini¤
¨ini¤ apie Auk§#iausi"j£ Vie§pat£, p¢domis. Toks bhaktas supranta, kad
visos gyvenimo aplinkyb¢s Ä tiek geros, tiek blogos Ä yra auk§#iausioji
Vie§paties valia. O kai jis galutinai nusilenkia prie Auk§#iausiojo Vie§pa-
ties lotoso p¢d¤, jam tampa nebesvarbu, kokiomis aplinkyb¢mis jis gyvena.
I§ tikr¤j¤ nepalankias gyvenimo aplinkybes bhaktas laiko ypatinga Dievo
Asmens malone. Blogos aplinkyb¢s bhaktui apskritai neegzistuoja. Visk",
kas vyksta Auk§#iausiojo Vie§paties valia, jis laiko malone ir bet kokio-
mis gyvenimo aplinkyb¢mis kar§tai trok§ta tarnauti Vie§pa#iui. ·i bhak-
tos pozicija paai§kinta ÀBhagavad-gŒtoje%: bhaktas niekada nesielvartauja,
kai atsitinka kas bloga, ir per daug ned¨i$gauja, aplinkyb¢ms susiklos#ius
palankiai. Auk§#iausiose atsidavimo tarnyst¢s pakopose bhaktui neegzis-
tuoja skirstymas Àgalima Ä negalima.% Tok£ b$v£ galima i§laikyti tiktai
einant ƒcƒry¤ p¢domis. Kadangi tyras bhaktas seka ƒcƒry¤ pavyzd¨iu, kiek-
vienas jo veiksmas, atliktas atsidavimo tarnyst¢s metu, turi b$ti laikomas
transcendentinio lygio veiksmu. Tod¢l Vie§pats K‚‰†a mums nurodo, kad
ƒcƒryos yra auk§#iau kritikos. Bhaktas naujokas neturi manyti es"s vienodo
lygio su ƒcƒrya. Reikia suprasti, kad ƒcƒrya yra lygiavertis Auk§#iausiajam
Dievo Asmeniui, tod¢l naujokai bhaktai netur¢t¤ kritikuoti K‚‰†os arba
Jo atstovo ƒcƒryos.

Taip £vairiomis maldomis £k$nytosios Vedos auk§tino Auk§#iausi"j£
Dievo Asmen£. Garbinti Auk§#iausi"j£ Dievo Asmen£ maldomis Ä tai rei§-
kia atsiminti transcendentines Jo ypatybes, ¨aidimus bei darbus. Ta#iau
Vie§paties ¨aidimams ir ypatyb¢ms n¢ra galo. Ne£manoma atsiminti vis¤
Vie§paties ypatybi¤. Tod¢l £k$nytosios Vedos pagarbino J£ tiek, kiek leido
j¤ galimyb¢s, ir u¨baigdamos pra§neko:

ÀBrangus Vie§patie, nors Vie§pa#iui Brahmai, svarbiausiai auk§#iausios
planetos Brahmalokos dievybei, ir valdovui Indrai, svarbiausiajai rojaus
planetos dievybei, bei vadovaujan#ioms Saul¢s, M¢nulio ir kit¤ planet¤
dievyb¢ms Tu Pats patik¢jai valdyti §£ material¤ pasaul£, jos nedaug k"
¨ino apie Tave. K" tada kalb¢ti apie paprastus ¨mones ir spekuliaty-
viuosius filosofus? Niekas negali i§vardinti vis¤ begalini¤ transcenden-
tini¤ Tavo ·viesyb¢s ypatybi¤. Niekas, net ir spekuliatyv$s filosofai bei
auk§tesni¤j¤ planet¤ sistem¤ pusdieviai, negali tiksliai pasakyti nei kiek
Tu turi ypatybi¤, nei kiek toli siekia Tavo pavidalas. M$s¤ manymu, Tavo
·viesyb¢ ir Pats ne¨inai vis¤ Savo transcendentini¤ ypatybi¤. O taip yra
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tod¢l, kad Tu beribis. Nors kalbant apie Tave ir nelabai tikt¤ sakyti, jog
Tu nepa¨£sti Pats Sav¡s, ta#iau tai padeda geriau suprasti teigin£, kad Tavo
ypatyb¢ms ir energijoms n¢ra galo ir kad Tavo pa¨inimo galios taip pat
berib¢s, tod¢l vyksta nesibaigian#ios var¨ybos tarp Tavo pa¨inimo gali¤
ir Tavo energij¤, kurios nuolat ple#ia savo galimybes.%

Esm¢ ta, kad Dievas ir Jo pa¨inimo galios begalin¢s, tod¢l u¨tenka
Dievui suvokti apie tam tikr¤ nauj¤ Savo galimybi¤ egzistavim", kai jau
kit" akimirk" Jis mato, kad turi j¤ dar daugiau. Be abejo, Dievas yra visa
¨inantis, ta#iau £k$nytosios Vedos sako, kad net Patsai Dievas iki galo
nepa¨£sta vis¤ Savo energij¤. Tai visai nerei§kia, kad Dievas n¢ra visa-
galis. Kai ¨mogus ko nors ne¨ino, tai vadinama nei§manymu arba ¨ini¤
tr$kumu. Ta#iau nei§manymo ar ¨ini¤ tr$kumo Dievui negalima priki§ti,
nes Jis pa¨£sta Save tobulai, ta#iau Jo energijos nuolat ple#iasi, o darb¤
vis daug¢ja. Tod¢l ple#iasi ir Jo ¨inios, kurios padeda Jam geriau suprasti
Savo naujas galimybes. Aplenkdami vienas kit", be galo pl¢tojasi ir pa¨i-
nimo galios, ir energijos. ·ia prasme Pats Dievas ne¨ino, kur baigiasi Jo
energijos ir ypatyb¢s.

Kiekvienas blaiviai m"stantis ¨mogus gali apytikriai £sivaizduoti, koks
begalinis Dievas, kaip be galo pl¢tojasi Jo energijos ir kaip be galo dau-
g¢ja Jo darb¤. Ved¤ ra§tai sako, kad kai Mahƒ-Vi‰†u yoga-nidros b$vyje
i§kvepia, i§ Jo i§eina daugyb¢ visat¤, o kai Jis £kvepia, §ios visatos v¢l sup-
laukia £ Jo k$n". Pam¢ginkime £sivaizduoti, kokios didel¢s tur¢t¤ b$ti §ios
visatos, jeigu m$s¤ ribotomis ¨iniomis kosminei erdvei n¢ra nei galo, nei
kra§to. I§ tikr¤j¤ grubieji pradai Ä ¨em¢, vanduo, ugnis, oras ir dangus Ä
ne tik sudaro §i" visat", bet dar ir u¨kloja j" septyniais sluoksniais, kuri¤
kiekvienas de§imt kart¤ storesnis u¨ ankstesn£j£. ·itaip yra apsaugota kiek-
viena visata, o t¤ visat¤ Ä be galo daug. Jos sklando Mahƒ-Vi‰†u k$no
porose. Kaip kad atomai bei dulki¤ dalelyt¢s kartu su pauk§#iais sklan-
do danguje, ir ne£manoma suskai#iuoti, kiek j¤ yra, taip lygiai ir bega-
lin¢ daugyb¢ visat¤ sklando transcendentinio Vie§paties k$no porose.
Tod¢l Vedos sako, jog Dievas auk§#iau m$s¤ pa¨inimo. Avƒ…-mƒnasa-
gocara: ribotu protu mes negalime suprasti, koks didis yra Dievas. Tod¢l
i§ tikr¤j¤ blaivaus proto ¨mogus nesiskelbia es"s Dievas, o stengiasi J£
pa¨inti ir atskirti, kur yra dvasia, o kur materija. Gerai suprat¡s §£ skir-
tum", ¨mogus ai§kiai pamato, kad Auk§#iausioji Siela transcendentali ir
auk§tesni¤j¤, ir ¨emesni¤j¤ energij¤ at¨vilgiu, nors yra tiesiogiai susijusi su
jomis. ÀBhagavad-gŒtoje% Vie§pats K‚‰†a paai§kina, kad nors Jo energija
yra visa ko pagrindas, Pats Jis n¢ra tapatus energijai ir nuo jos skiriasi.

Gamta ir gyvosios esyb¢s kartais £vardijamos kaip prak‚ti ir puru‰a.
Kosminis pasaulis Ä tai prak‚ti ir puru‰os jungtis. Gamta yra materijos
prad¤ §altinis, o gyvosios esyb¢s Ä veiksnys, i§judinantis pasaul£. ·ioms

&K‘NYT´J´ VED´ MALDOS

607



dviems prie¨astims susijungus, atsiranda kosminis pasaulis. ¸mogus,
kuriam pavyko teisingai suprasti kosminio pasaulio ir viso to, kas jame
vyksta, prigimt£, ¨ino, kad tiesiogin¢ ir netiesiogin¢ pasaulio prie¨astis yra
Pats Auk§#iausiasis Dievo Asmuo. Tod¢l ÀBrahma-sa„hitƒ% daro i§vad":
Œ"vara‹ parama‹ k‚‰†a‹ sac-cid-ƒnanda-vigraha‹ / anƒdir ƒdir govinda‹
sarva-kƒra†a-kƒra†am.

Kai ¨mogus, visk" gerai apgalvoj¡s ir pasv¢r¡s, pasiekia tobul" pa¨i-
nim", jis nutaria, kad K‚‰†a, arba Dievas, yra pirmin¢ vis¤ prie¨as#i¤
prie¨astis. U¨uot tu§#iai filosofav¡s ir sp¢lioj¡s, kokio dyd¨io Dievas,
kokio Jis $gio ir plo#io, ¨mogus turi prieiti prie i§vad¤, kurias pateikia
ÀBrahma-sa„hitƒ%: sarva-kƒra†a-kƒra†am Ä K‚‰†a, arba Dievas, yra vis¤
prie¨as#i¤ prie¨astis. Tai Ä pa¨inimo tobulyb¢.

·itaip ÀVeda-stuti%, arba £k$nyt¤j¤ Ved¤ maldos, skirtos Garbhoda-
ka'ƒyŒ Vi‰†u, buvo perduotos pirmiesiems mokini¤ sekos atstovams Ä
Brahmos s$nui Sanandanai ir jo broliams. Pasaulio prad¨ioje buvo keturi
Kumƒros, Brahmos pirmagimiai, tod¢l juos vadina p#rva-jƒta. ÀBhagavad-
gŒtoje% pasakyta, kad paramparos sistema, arba mokini¤ seka, prasideda
nuo Paties K‚‰†os. Taip lygiai ir §iuo atveju paramparos pradininku, per-
sakiusiu £k$nyt¤j¤ Ved¤ maldas, buvo Dievo Asmuo Nƒrƒya†a ’‰is. Mes
turime atsiminti, kad ÀVeda-stuti% maldos autorius yra Kumƒra Sanan-
dana, o Nƒrƒya†a ’‰is BadarŒkƒ'ramoje j" atkartojo. Nƒrƒya†a ’‰is yra
K‚‰†os inkarnacija, kurios misija Ä parodyti, kaip pa¨inti save, grie¨tai
tramdant k$n". M$s¤ epochoje Vie§pats Caitanya, nu¨eng¡s tyru bhaktu,
parod¢ mums tyros atsidavimo tarnyst¢s keli". Taip kadaise ir K‚‰†a
nu¨eng¢ kaip Nƒrƒya†a ’‰is, kuris atliko grie¨tus asketi§kus ¨ygius Hima-
lajuose. I§ Jo mok¢si !rŒ Nƒrada Munis. Taigi §ie Nƒrƒya†os ’‰io ¨od¨iai,
kuriais Jis tiksliai persako Nƒradai Muniui Kumƒros Sanandanos ÀVeda-
stuti%, paai§kina, kad vienintelis Auk§#iausiasis yra Dievas, visi kiti t¢ra
Jo tarnai.

ÀCaitanya-caritƒm‚toje% pasakyta: ekale Œ"vara k‚‰†a Ä K‚‰†a yra vie-
nintelis Auk§#iausiasis Dievas. “ra saba bh‚tya Ä visi kiti yra Jo tarnai.
Yƒre yaiche nƒcƒya, se taiche kare n‚tya Ä Auk§#iausiasis Vie§pats, kaip
Jis Pats to nori, duoda kiekvienai gyvajai b$tybei u¨si¢mim", ir §ito-
kiu b$du atsiskleid¨ia £vairiapusiai j¤ talentai bei polinkiai. Taigi ÀVeda-
stuti% yra pirmasis pamokslas apie santykius, kurie sieja gyv"sias esybes
ir Auk§#iausi"j£ Dievo Asmen£. Auk§#iausias sav¡s pa¨inimo lygis gyva-
jai esybei yra atsidavimo tarnyst¢. ¸mogus negali atsid¢ti atsidavimo
tarnystei, arba K‚‰†os s"monei, jeigu n¢ra visi§kai nusiplov¡s materijos
ne§varybi¤. Nƒrƒya†a ’‰is pasak¢ Nƒradai Muniui, kad visos Vedos ir
Ved¤ ra§tai, b$tent: keturios Vedos, Upani‰ados ir Purƒ†os Ä i§ esm¢s
moko transcendentin¢s meil¢s tarnyst¢s Vie§pa#iui. ¶ia Nƒrƒya†a ’‰is
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pavartojo vien" ypating" ¨od£ Ä rasa. Atsidavimo tarnyst¢je rasa sudaro
Vie§paties ir gyvosios b$tyb¢s tarpusavio santyki¤ pagrind". Apie ras$
kalba taip pat ir Vedos. Raso vai sa‹: ÀAuk§#iausiasis Vie§pats yra visos
palaimos §altinis.% Visi Ved¤ ra§tai, tarp j¤ Purƒ†os, Vedos, Upani‰ados,
ÀVedƒnta-s$tra% bei kiti, moko gyv"sias esybes, kaip pasiekti rasos b$v£.
ÀBhƒgavatam% irgi pasakyta, kad ÀMahƒ-purƒ†os% (À!rŒmad-Bhƒgava-
tam%) teiginiai nusako visuose Ved¤ ra§tuose pamin¢t¤ ras¤ esm¡.
Nigama-kalpa-taror galita„ phalam. ÀBhƒgavatam% Ä tai esm¢, arba
nunok¡s Ved¤ ra§t¤ med¨io vaisius.

Yra ¨inoma, kad Auk§#iausiojo Dievo Asmens i§kv¢pimas pagimd¢
keturias Vedas: À’g Ved"%, ÀSƒma Ved"%, ÀYajur Ved"% ir ÀAtharva
Ved"%, istorinius ra§tus, pavyzd¨iui, ÀMahƒbhƒrat"%, bei visas Purƒ†as,
kurios irgi laikytinos pasaulio istorijos metra§#iais. Ved¤ istoriniai ra§tai
Purƒ†os ir ÀMahƒbhƒrata% vadinami penkt"ja Veda.

ÀVeda-stuti% eil¢s laikytinos vis¤ Ved¤ i§minties esme. Keturi Kumƒros
ir visi kiti pripa¨inti i§min#iai gerai ¨ino, kad atsidavimo tarnyst¢ K‚‰†os
s"mon¢je Ä tai Ved¤ ra§t¤ esm¢, ir, keliaudami kosmine erdve, jie skel-
bia tai £vairiose planetose. ¶ia pasakyta, kad gars$s i§min#iai, tarp j¤ ir
Nƒrada Munis, beveik niekada nevaik§to ¨eme, o keliauja erdve.

Nƒrada, Kumƒros ir kiti i§min#iai keliauja po visat", §viesdami s"lygo-
tas sielas ir stengdamiesi joms paai§kinti, kad j¤ misija §iame pasaulyje Ä
ne vaikytis jutimini¤ malonum¤, o atgauti savo pirmin¡ pad¢t£, t.y. su
atsidavimu tarnauti Auk§#iausiajam Dievo Asmeniui. Daug kur jau buvo
min¢ta, kad gyvosios esyb¢s pana§ios £ i§l¢kusias i§ ugnies kibirk§tis, o
Auk§#iausiasis Dievo Asmuo yra tarytum pati ugnis, i§ kurios jos i§l¢k¢.
Ir kai kibirk§tys i§lekia i§ ugnies, jos praranda savo £gimt" ypatyb¡ spin-
duliuoti §vies". Taigi Vedos patikina mus, kad gyvosios esyb¢s, pateku-
sios £ material¤j£ pasaul£, yra pana§ios £ kibirk§tis, i§l¢kusias i§ did¨iul¢s
liepsnos. Gyvoji esyb¢ nori pam¢gd¨ioti K‚‰†" ir bando nugal¢ti materia-
li" gamt". ·itaip ji pamir§ta, kas ji yra i§ tikr¤j¤, ir jos §viesa, jos dvasi-
n¢ esm¢, i§bl¢sta. Ta#iau jeigu gyvoji esyb¢ kreipiasi £ K‚‰†os s"mon¡, ji
atsiduria savo tikroje pad¢tyje. I§min#iai ir §ventieji, tokie, kaip Nƒrada
ir Kumƒros, keliauja po visat", skleisdami ¨mon¢ms ¨inias ir skatinda-
mi savo mokinius mokyti kitus atsidavimo tarnyst¢s, kad visos s"lygotos
sielos gal¢t¤ atgaivinti savo pirmin¡ K‚‰†os s"mon¡ ir §itaip i§sivaduot¤
i§ materialaus pasaulio kan#i¤.

!rŒ Nƒrada Munis yra nai‰‡hika-brahmacƒris. Yra keturi¤ tip¤
brahmacƒriai. Pirmieji vadinasi sƒvitra. Tai tie brahmacƒriai, kurie po
£§ventinimo ir §ventosios virvel¢s £teikimo apeigos laikosi skaistyb¢s £¨ado
bent tris dienas. Kitas tipas Ä tai prƒjƒpatya brahmacƒriai, kurie grie¨-
tai laikosi skaistyb¢s £¨ado bent vienerius metus po £§ventinimo. Tretieji
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vadinami brƒhma-brahmacƒriais. Jie laikosi skaistyb¢s £¨ado nuo £§venti-
nimo dienos iki Ved¤ ra§t¤ studij¤ pabaigos. Ketvirtoji pakopa vadina-
si nai‰‡hika. Tai tie brahmacƒriai, kurie vis" gyvenim" laikosi skaistyb¢s
£¨ado. Pirmieji trys yra upakurvƒ†a brahmacƒriai Ä tie, kurie gali vesti,
pasibaigus brahmacƒrio £¨ado laikui. O nai‰‡hika-brahmacƒriai visi§kai
atsisako lytinio gyvenimo. Tod¢l Kumƒras ir Nƒrad" vadina nai‰‡hika-
brahmacƒriais. Did¨iulis tokios sistemos prana§umas tas, kad brahmacƒris
turi geresn¡ atmint£ ir tvirtesn£ ry¨t". ¶ia ypa# pa¨ym¢ta, kad Nƒrada,
b$damas nai‰‡hika-brahmacƒris, atsimin¢ visk", k" gird¢jo i§ savo dvasi-
nio mokytojo ir niekada neu¨mir§o jo ¨od¨i¤. Tas, kuris visk" atsimena
am¨inai, vadinasi "ruta-dhara. %ruta-dhara brahmacƒris gali atkartoti
visk", k" gird¢jo, ¨odis £ ¨od£, n¢ ne¨vilgtel¢j¡s £ u¨ra§us ar knygas. Didy-
sis i§min#ius Nƒrada tur¢jo toki" atmint£, tod¢l, i§klaus¡s Nƒrƒya†os ’‰io
pamokymus, ¢m¢ skelbti atsidavimo tarnyst¢s moksl" po vis" pasaul£.
Kadangi didieji i§min#iai turi toki" puiki" atmint£, j¤ mintys skvarbios, jie
yra pasiek¡ sav¡s pa¨inim" ir su nepalenkiamu ry¨tu tarnauja Vie§pa#iui.
Taigi i§klaus¡s savo dvasinio mokytojo Nƒrƒya†os ’‰io ¨od¨ius, didysis
i§min#ius Nƒrada pasiek¢ dvasin£ tobulum". Jis pa¨ino ties" ir i§ begalin¢s
laim¢s pa§lovino Nƒrƒya†" ’‰£ maldomis.

Nai‰‡hika-brahmacƒrius dar vadina vŒra-vrata. Nƒrada Munis kreip¢si
£ Nƒrƒya†" ’‰£, kaip £ K‚‰†os inkarnacij", ir pabr¢¨¢ vien" b$ding" Jo
bruo¨", pavadindamas J£ did¨iausiu s"lygot¤ siel¤ geradariu. ÀBhagavad-
gŒtoje% pasakyta, kad Vie§pats K‚‰†a ateina kiekvien" epoch", kad
apgint¤ Savo bhaktus ir sunaikint¤ bedievius. Nƒrada Munis pavadino
Nƒrƒya†" ’‰£ s"lygot¤ siel¤ geradariu, nes Jis irgi yra K‚‰†os inkarnacija.
ÀBhagavad-gŒtoje% pasakyta, kad kiekvienas turime ¨inoti, jog n¢ra dides-
nio geradario u¨ K‚‰†". Mes tur¢tume suprasti, kad Vie§pats K‚‰†a linki
gero kiekvienam, ir kreiptis pas J£ prieglobs#io. ¸mogus jausis ramus ir
laimingas, nes ¨inos, kad yra ka¨kas, kas nuo visko j£ apgins. Pats K‚‰†a,
Jo inkarnacijos ir visi§kos Jo ekspansijos yra did¨iausi s"lygot¤ siel¤ drau-
gai. Ma¨a to, K‚‰†a yra ir demon¤ draugas, nes Jis dovanojo i§sivadavi-
m" net tiems demonams, kurie ketino J£ u¨mu§ti V‚ndƒvanoje. Tod¢l geri
K‚‰†os darbai yra absoliu#ios prigimties, nes Jo veiksmai lygiaver#iai Ä
ar Jis ¨udyt¤ demonus, ar gint¤ bhaktus. Yra ¨inoma, kad ragana P$tanƒ
buvo i§kelta iki K‚‰†os motinos pad¢ties. Mes turime atminti, kad, u¨mu§-
damas demon", K‚‰†a suteikia jam did¨iausi" g¢r£, o d¢l tyro bhakto, tai
Vie§pats j£ nuolat saugo.

Nƒrada Munis, i§rei§k¡s pagarb" savo dvasiniam mokytojui, i§vyko £
savo mokinio Vyƒsadevos ƒ"ram$ ir papasakojo jam visk", k" buvo gir-
d¢j¡s i§ mokytojo. Po to, kai Vyƒsadeva deramai sutiko Nƒrad" Mun£
savo ƒ"ramoje ir patogiai j£ pasodino, Nƒrada ¢m¢ pasakoti, k" gir-
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d¢j¡s i§ Nƒrƒya†os ’‰io. Taip !ukadeva Gosvƒmis atsak¢ Mahƒrƒjai
ParŒk‰itui £ jo klausimus d¢l Ved¤ ¨ini¤ esm¢s ir galutinio j¤ tikslo.
Galutinis gyvenimo tikslas Ä siekti Auk§#iausiojo Dievo Asmens trans-
cendentini¤ palaiminim¤ ir su meile tarnauti Vie§pa#iui. ¸mogus turi
eiti !ukadevos Gosvƒmio bei vis¤ mokini¤ sekos vai‰†av¤ p¢domis ir su
pagarba nusilenkti Vie§pa#iui K‚‰†ai, Auk§#iausiajam Dievo Asmeniui,
Hari. Keturios vai‰†av¤ sampradƒyos Ä Madhva-sampradƒya, Rƒmƒnuja-
sampradƒya, Vi‰†usvƒmŒ-sampradƒya ir Nimbƒrka-sampradƒya, remdamo-
si svarbiausiomis Ved¤ i§vadomis, yra vieningos nuomon¢s, kad ¨mogus
turi atsiduoti Auk§#iausiajam Dievo Asmeniui.

Skiriamos dvi Ved¤ ra§t¤ dalys Ä "ruti ir sm‚ti. %ruti Ä tai keturios
Vedos (À’g%, ÀSƒma%, ÀAtharva% ir ÀYajur%) bei Upani‰ados, o sm‚ti Ä
tai Purƒ†os, pavyzd¨iui, ÀMahƒbhƒrata%, £ kuri" £eina ir ÀBhagavad-gŒtƒ.%
Vis¤ §i¤ ra§t¤ galutin¢ i§vada yra ta, kad !rŒ K‚‰†a Ä tai Auk§#iausiasis
Dievo Asmuo. Jis Ä Parama-puru‰a, arba Auk§#iausiasis Dievo Asmuo,
vadovaujantis materialiai gamtai, kuri yra kuriama, palaikoma ir naikina-
ma. Po pasaulio suk$rimo Auk§#iausiasis Vie§pats nu¨engia trimis pavi-
dalais: kaip Brahmƒ, Vi‰†u ir Vie§pats !iva. Kiekvienas j¤ atsako u¨ vien"
i§ trij¤ materialios gamtos ypatybi¤, ta#iau auk§#iausioji vald¨ia priklauso
Vie§pa#iui Vi‰†u. Materialios gamtos veikl" skatina trys gu†os, o valdo j"
Auk§#iausiasis Dievo Asmuo, K‚‰†a. Tai patvirtinta ir ÀBhagavad-gŒtoje%
(mayƒdhyak‰e†a), ir Vedose (sa aik‰ata).

Ateistin¢s sƒ…khyos filosofijos pasek¢jai £rodin¢ja, kad §is materialus
kosminis pasaulis kyla i§ prak‚ti ir puru‰os s"veikos. Jie tvirtina, kad gamta
ir materialioji energija yra kartu ir materiali, ir varomoji pasaulio tapsmo
prie¨astis. Ta#iau K‚‰†a yra vis¤ prie¨as#i¤ prie¨astis. Jis Ä materialios
prie¨asties ir varomosios prie¨asties prie¨astis. Prak‚ti ir puru‰a n¢ra pir-
min¢ prie¨astis. Pavir§utini§kai ¨velgiant, gali atrodyti, kad vaikas gimsta
susijungus t¢vui ir motinai, ta#iau auk§#iausioji prie¨astis, kuri pagimd¢
ir t¢v", ir motin", yra K‚‰†a. Tod¢l Jis Ä pirmin¢ prie¨astis arba, kaip
sakoma ÀBrahmƒ-sa„hitoje%, vis¤ prie¨as#i¤ prie¨astis.

& materiali" gamt" £eina ir Auk§#iausiasis Vie§pats, ir gyvosios esyb¢s.
Auk§#iausiasis Vie§pats K‚‰†a, sukurdamas visi§k" Savo ekspansij", apsi-
rei§kia kaip Kƒra†odaka'ƒyŒ Vi‰†u, arba Mahƒ-Vi‰†u. Tai mil¨ini§kas
Vi‰†u pavidalas, kuris guli Prie¨as#i¤ Vandenyne. Paskui mil¨ini§kas
Mahƒ-Vi‰†u pavidalas sukuria Garbhodaka'ƒyŒ Vi‰†u ekspansij" ir £eina
£ kiekvien" visat". I§ Garbhodaka'ƒyŒ Vi‰†u gimsta Brahmƒ, Vi‰†u ir
!iva. Vi‰†u, kaip K‰Œrodaka'ƒyŒ, £eina £ kiekvienos gyvos b$tyb¢s §ird£ bei
visus materialius pradus, tarp j¤ ir £ atomus. ÀBrahma-sa„hitoje% pasa-
kyta: a†ˆƒntarastha-paramƒ†u-cayƒntarastham Ä ÀJis yra visatos viduje ir
taip pat kiekviename atome.%
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Gyvoji b$tyb¢ turi menkut£ material¤ k$n", kuris priklauso vienai i§
gyvyb¢s r$§i¤ ir form¤. Taip lygiai ir visa visata yra ne kas kita, kaip
materialus Auk§#iausiojo Dievo Asmens k$nas. ·£ Jo k$n" "ƒstros vadina
virƒ‡-r#pa. Kaip individuali gyvoji b$tyb¢ r$pinasi savo k$nu, lygiai taip £
kosmin¡ k$rinij" £eina ir j" palaiko Auk§#iausiasis Dievo Asmuo. Vos tik
individuali gyvoji esyb¢ atsiskiria nuo materialaus k$no, jis i§ karto suyra.
Taip lygiai, kai Vie§pats Vi‰†u i§eina i§ kosmin¢s k$rinijos, viskas sunaiki-
nama. Tiktai tada, kai individuali gyvoji esyb¢ atsiduoda Auk§#iausiajam
Dievo Asmeniui, ji gali b$ti tikra, kad i§tr$ks i§ materialios b$ties. ·i"
mint£ patvirtina ÀBhagavad-gŒtƒ%: mƒm eva ye prapadyante mƒyƒm etƒ„
taranti te. I§sivaduoti tegalima atsidavus Auk§#iausiajam Dievo Asmeniui,
kitaip tai padaryti ne£manoma. Kaip Auk§#iausiajam Dievo Asmeniui
atsidavusi gyvoji esyb¢ i§sivaduoja i§ materialios gamtos gu†¤ vald¨ios,
rodo kambaryje miegan#io ¨mogaus pavyzdys. Kai ¨mogus miega, visi
mato, kad jis yra kambaryje, bet i§ tikr¤j¤ miegantis ¨mogus jau toli
nuo savo k$no, nes jis u¨mir§ta savo k$ni§k"j" egzistencij", nors kiti
ir mato jo k$n" gulint kambaryje. Lygiai taip ir i§sivadavim" pasiek¡s
¨mogus, su atsidavimu tarnaujantis Vie§pa#iui, kam nors gali atrodyti
u¨si¢m¡s ka¨kokiais ¨emi§kais materialaus pasaulio reikalais, bet kadan-
gi jo s"mon¢ nukreipta £ K‚‰†", jis toli nuo §io materialaus pasaulio. Jis
gyvena kitame pasaulyje, tarsi ¨mogus, kuris miegodamas nutolsta nuo
k$ni§k¤j¤ reikal¤. ÀBhagavad-gŒtƒ% patvirtina, kad bhaktas, vis" savo laik"
ir j¢gas atiduodantis transcendentinei meil¢s tarnystei Vie§pa#iui, jau
i§tr$ko i§ trij¤ materialios gamtos gu†¤ £takos. Jis jau pasiek¢ Brahmano
lygio dvasin¡ realizacij", nors, atrodyt¤, gyvena k$ne arba materialiame
pasaulyje.

!rŒla R$pa Gosvƒmis §ia proga yra pasak¡s knygoje ÀBhakti-rasƒm‚ta-
sindhu%, kad ¨mogus, kurio vienintelis noras Ä tarnauti Auk§#iausiajam
Dievo Asmeniui, nepaisant jo pad¢ties materialiame pasaulyje, laikyti-
nas jŒvan-mukta, tai yra pasiekusiu i§sivadavim" dar jam tebegyvenant
§iame k$ne arba materialiame pasaulyje. Taigi ¨mogus, visi§kai atsid¢j¡s
K‚‰†os s"monei, yra i§sivadav¡s. I§sivadav¡s ¨mogus neturi nieko bendra
su materialiuoju pasauliu. Tie, kurie neturi K‚‰†os s"mon¢s, yra vadina-
mi karmiais ir j!ƒniais. Jie egzistuoja k$no ir proto lygiu, tod¢l i§sivada-
vimo negauna. Tokia j¤ pad¢tis vadinasi kaivalya-nirasta-yoni. Tuo tarpu
¨mogus, egzistuojantis transcendentiniu lygiu, i§sivaduoja i§ nesibaigian-
#i¤ gimim¤ ir mir#i¤ virtin¢s. Tai patvirtina ketvirtasis ÀBhagavad-gŒtos%
skyrius. Jeigu ¨mogus tiesiog ¨ino apie transcendentin¡ Auk§#iausiojo
Dievo Asmens, K‚‰†os, prigimt£, jis nusimeta besikartojan#i¤ gimim¤ ir
mir#i¤ grandines ir, atsiskyr¡s nuo esamo k$no, keliauja namo, atgal pas
Diev". Tokia vis¤ Ved¤ i§vada. Taigi ¨mogus turi suvokti, k" savo maldo-
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se sako £k$nytosios Vedos, ir atsiduoti Vie§pa#iui K‚‰†ai, nusilenk¡s prie
Jo lotoso p¢d¤.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti a§tuoniasde§imt §e§t$j£
ÀK‚‰†os& skyri¤, pavadint$ À'k#nyt¤j¤ Ved¤ maldos&.
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A·TUONIASDE·IMT SEPTINTAS SKYRIUS

Vie§paties !ivos i§gelb¢jimas

Kaip didis K‚‰†os bhaktas, karalius ParŒk‰itas jau buvo i§vaduotas,
ta!iau ai§kumo d¢lei jis pateik¢ "ukadevai Gosvƒmiui £vairi¤ klausi-
m¤. Ankstesniajame skyriuje karalius ParŒk‰itas klaus¢: ÀKoks galutinis
Ved¤ tikslas?#, ir "ukadeva Gosvƒmis paai§kino jam §itai, pateikda-
mas autoritetingus liudijimus, pasiekusius j£ mokini¤ seka, kuri$ prad¢jo
Sanandana ir prat¡s¢ Nƒrƒya†a ’‰is, Nƒrada, Vyƒsadeva ir pagaliau jis
pats. Juos apibendrindamas, jis teig¢, kad galutinis Ved¤ tikslas yra
atsidavimo tarnyst¢, arba bhakti. Naujokui bhaktui gali kilti klausimas:
ÀJeigu galutinis gyvenimo tikslas, arba baigiamoji Ved¤ i§vada, Ä pasiekti
atsidavimo tarnyst¢s lygmen£, kod¢l taip yra, kad Vie§paties Vi‰†u bhaktai
paprastai negali pasigirti materialiais turtais, o Vie§paties "ivos garbinto-
jai sk¡sta prabangoje?# Nor¢damas §itai i§siai§kinti, ParŒk‰itas Mahƒrƒ-
ja kreip¢si £ "ukadev$ Gosvƒm£: ÀBrangus "ukadeva Gosvƒmi, paprastai
Vie§paties "ivos garbintojai Ä tiek i§ ¨moni¤, tiek i§ demon¤, tiek i§
pusdievi¤ tarpo Ä materialiai suklesti, nors Patsai Vie§pats "iva gyvena
tarsi vargeta. O Vie§paties Vi‰†u, s¢km¢s deiv¢s valdovo, bhaktai negali
pasigirti dideliais turtais, o kit$syk sta!iai skursta. Vie§pats "iva gyvena
po med¨iu arba Himalaj¤ sniegynuose. Jis netgi neturi b%sto, nors jo
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garbintojai labai turtingi. O §tai K‚‰†a, Vie§pats Vi‰†u, tiek Vaiku†‡ho-
je, tiek !ia, materialiame pasaulyje, gyvena apsuptas prabangos, ta!iau Jo
bhaktai yra skurd¨iai. Kod¢l taip yra?#

Mahƒrƒja ParŒk‰itas pateik¢ labai proting$ klausim$. ·ios dvi pasek¢j¤
grup¢s Ä Vie§paties "ivos garbintojai ir Vie§paties Vi‰†u bhaktai Ä visada
nesutaria. Net m%s¤ laikais Indijoje §ios dvi pasek¢j¤ grup¢s kritikuoja
viena kit$. Ypa! tai pasakytina apie Piet¤ Indij$, kur Rƒmƒnujƒcƒryos ir
"a…karƒcƒryos pasek¢jai karts nuo karto sueina draug¢n, nor¢dami i§siai§-
kinti, kokia galutin¢ Ved¤ i§vada. Paprastai §iuos gin!us laimi Rƒmƒnujƒ-
cƒryos pasek¢jai. Taigi ParŒk‰itas Mahƒrƒja nor¢jo i§siai§kinti §£ klausim$
ir kreip¢si atsakymo £ "ukadev$ Gosvƒm£. Nuovokiam ¨mogui atrodo labai
keista ir prie§taringa, kad Vie§pats "iva gyvena tarsi elgeta, o jo garbin-
tojai yra labai turtingi, tuo tarpu Vie§pats K‚‰†a, arba Vie§pats Vi‰†u,
visada sk¡sta prabangoje, o Jo bhaktai skursta.

Atsakydamas £ karaliaus ParŒk‰ito klausim$, "ukadeva Gosvƒmis paai§-
kino, kad Vie§pats "iva yra materialios energijos valdovas. Materiali$
energij$ £k%nija deiv¢ Durgƒ. Vie§pats "iva yra jos vyras, tod¢l deiv¢ Durgƒ
yra klusni jo tarnait¢. Taigi Vie§pats "iva laikytinas materialios energijos
valdovu. Materialioji energija pasirei§kia trimis ypatyb¢mis Ä kaip doryb¢,
aistra ir nei§manymas, tad Vie§pats "iva yra §i¤ trij¤ ypatybi¤ valdovas. Ir
nors, link¢damas gero s$lygotoms sieloms, jis sueina £ s$lyt£ su §iomis ypa-
tyb¢mis, jis vis d¢lto i§lieka j¤ valdovas, ir jos neturi jam galios. S$lygot$
siel$ §ios trys ypatyb¢s veikia, o Vie§pa!iui "ivai, j¤ valdovui, jos nedaro
jokios £takos.

"ukadevos Gosvƒmio ¨od¨iai rodo, kad garbinti £vairius pusdievius n¢ra
tolygu garbinti Vie§pat£ Vi‰†u, kaip kad mano kai kurie menkesn¢s nuo-
vokos ¨mon¢s. Jis ai§kiai sako, kad Vie§paties "ivos garbintojas laimi
viena, o Vie§paties Vi‰†u Ä kita. Tai patvirtina ir ÀBhagavad-gŒtƒ#: kas
garbina pusdievius, gauna i§ j¤ tai, ko nori ir k$ jie gali dovanoti. Savo
gauna ir materialios energijos bei pit¤ garbintojai. Ta!iau tie, kurie paski-
ria save atsidavimo tarnystei ir lenkiasi Auk§!iausiajam Vie§pa!iui Vi‰†u,
arba K‚‰†ai, eina £ Vaiku†‡hos planetas arba £ K‚‰†alok$. Transcenden-
tini¤ sfer¤, arba paravyomos (dvasinio dangaus), ne£manoma pasiekti,
garbinant Vie§pat£ "iv$, Brahm$ arba kur£ kit$ pusdiev£.

Kadangi §£ material¤ pasaul£ suk%r¢ trys materialios gamtos gu†os, tai
ir visi daiktai, kuriuos mes matome, yra §i¤ trij¤ gu†¤ k%rinys. Pasitel-
kusi materialistin£ moksl$, §iuolaikin¢ civilizacija pak¢l¢ mechanizacijos
lyg£ ir suk%r¢ patogesn£ gyvenim$, bet visa tai t¢ra £vair%s trij¤ materiali¤
gu†¤ tarpusavio s$veikos pasirei§kimai. Nors Vie§paties "ivos garbintojai
pelno daug materiali¤ g¢rybi¤, vert¢t¤ suprasti, kad visa, kas patenka £
j¤ rankas, yra suk%rusios trys gu†os. Trys gu†os dalijamos dar £ §e§iolika
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d¢men¤, b%tent: de§imt jutimo organ¤ (penkis veikliuosius ir penkis pa¨i-
nimo), prot$ ir penkis pradus (¨em¡, vanden£, or$, ugn£ bei dang¤). ·ie
§e§iolika d¢men¤ yra trij¤ gu†¤ t¡sinys. Materialioji laim¢ arba gerov¢ Ä
tai pataikavimas jausmams, vis¤ pirma lytiniams organams, lie¨uviui ir
protui. Pasitelk¡ vaizduot¡, mes susikuriame daugyb¡ lytiniams organams
ir lie¨uviui patraukli¤ dalyk¤. Apie tai, ar ¨mogus klesti §iame materia-
liame pasaulyje, sprend¨iama pagal apkrovim$, kuris tenka jo lytiniams
organams ir lie¨uviui, arba, kitais ¨od¨iais, pagal tai, kaip gerai jis sugeba
panaudoti savo seksualin¡ potencij$ ir patenkinti £noring$ lie¨uv£, valgy-
damas gard¨ius valgius. Materiali civilizacijos pa¨anga nei§vengiamai rei-
kalauja, kad ¨mogaus vaizduot¢ kurt¤ vis naujus pasitenkinimo objektus.
·is laim¢s siekimas turi du rams!ius: lytinius d¨iaugsmus ir lie¨uvio £nori¤
tenkinim$. Toks yra atsakymas £ karaliaus ParŒk‰ito klausim$ "ukadevai
Gosvƒmiui, kod¢l klesti Vie§paties "ivos garbintojai.

Vie§paties "ivos garbintojai klesti tik materialiu po¨i%riu. I§ tikr¤j¤
vadinamoji civilizacijos pa¨anga stumia ¨mog¤ £ materialios b%ties ¨aban-
gus. Tai Ä ne pa¨anga, o degradacija. Apibendrinant galima pasakyti, kad
Vie§pats "iva yra trij¤ gu†¤ valdovas, tod¢l jo pasek¢jai gauna trij¤ gu†¤
s$veikos sukurtus daiktus, kad gal¢t¤ tenkinti jausmus. Ta!iau ÀBhagavad-
gŒtoje# Vie§pats K‚‰†a mus moko, kad ¨mogus turi i§kilti auk§!iau gu†¤
veikimo. Nistraigu†yo bhavƒrjuna: ¨mogaus gyvenimo tikslas Ä pakilti
vir§ trij¤ gu†¤. I§ materijos pinkli¤ tegali i§sivaduoti nistraigu†ya. Kitaip
sakant, nors Vie§paties "ivos malon¢s atrodo viliojan!iai, s$lygotoms
sieloms jos visai ne £ naud$.

"ukadeva Gosvƒmis t¡s¢: ÀAuk§!iausiasis Dievo Asmuo, Hari, yra
transcendenti§kas. Jis egzistuoja auk§!iau trij¤ materialios gamtos gu†¤.#
ÀBhagavad-gŒtoje# pasakyta, kad kiekvienas, kuris nusilenkia Jam, i§t-
r%ksta i§ trij¤ materialios gamtos gu†¤ nelaisv¢s. Ir jeigu Vie§paties Hari
bhaktai yra transcendentiniame b%vyje ir j¤ neveikia trys materialios
gamtos gu†os, be joki¤ abejoni¤, Jis ir Pats yra auk§!iau §i¤ gu†¤. Tod¢l
À"rŒmad-Bhƒgavatam# pasakyta, kad Hari, ar K‚‰†a, yra pirmaprad¢
Auk§!iausioji Asmenyb¢. Egzistuoja dviej¤ r%§i¤ prak‚ti (galios) Ä vidin¢
ir i§orin¢. K‚‰†a yra j¤ abiej¤ valdovas. Jis Ä sarva-d‚k, o tai rei§kia, kad
ir vidin¢, ir i§orin¢ galios veikia Jo pri¨i%rimos. J£ dar vadina upadra‰‡a,
auk§!iausiuoju patar¢ju. Kadangi Jis yra auk§!iausiasis patar¢jas, Jis vir-
§esnis u¨ visus pusdievius, kurie t¢ra auk§!iausiojo patar¢jo nurodym¤
vykdytojai. Tod¢l tasai, kuris tiksliai vykdo Auk§!iausiojo Vie§paties nuro-
dymus, pateiktus ÀBhagavad-gŒtoje# arba À"rŒmad-Bhƒgavatam#, palengva
tampa nirgu†a, t. y. i§kyla auk§!iau trij¤ materiali¤ gu†¤ veikimo sferos.
B%ti nirgu†a Ä tai netur¢ti materiali¤ turt¤, kadangi, kaip ai§kinome,
materiali¤ turt¤ siekimas nei§vengiamai rei§kia trij¤ materiali¤ gu†¤ veik-

A·TUONIASDE·IMT SEPTINTAS SKYRIUS

616



los suaktyv¢jim$. ¸mogus, garbinantis Auk§!iausi$j£ Dievo Asmen£, u¨uot
did¨iav¡sis materialiais turtais, pelno dvasinio pa¨inimo K‚‰†os s$mon¢-
je lob£. Tapti nirgu†a Ä tai £gyti am¨in$ taik$, bebaimi§kum$, dievotum$,
¨inojim$ ir atsi¨ad¢jim$. Tokie yra laisv¢s nuo susiter§imo materialiomis
ypatyb¢mis po¨ymiai.

Atsakydamas £ Mahƒrƒjos ParŒk‰ito klausim$, "ukadeva Gosvƒmis
pateik¢ istorin£ liudijim$ apie tai, kas nutiko jo seneliui karaliui Yudhi‰‡-
hirai. Jis papasakojo, kad, atlik¡s a!vamedha-yaj"# did¨iojoje aukaviet¢je,
autoritetingiausi¤ Ved¤ ¨inov¤ akivaizdoje karalius Yudhi‰‡hira i§k¢l¢
lygiai tok£ pat klausim$: kod¢l Vie§paties "ivos garbintojai apdovanojami
materialiais turtais, o Vie§paties Vi‰†u bhaktai Ä ne? "ukadeva Gosvƒ-
mis s$moningai prisimin¢ karali¤ Yudhi‰‡hir$, sakydamas Àtavo senelis#,
nes tik¢josi, kad mintis apie jo giminyst¢s ry§ius su K‚‰†a ir jo seneli¤
draugyst¡ su Auk§!iausiuoju Dievo Asmeniu £kv¢ps Mahƒrƒj$ ParŒk‰it$.

Nors K‚‰†a visada i§ prigimties spinduliuoja d¨iaugsmu, Mahƒrƒjai Yud-
hi‰‡hirai i§k¢lus tok£ klausim$, Vie§pats pajuto dar didesn£ pasitenkinim$,
nes tokie klausimai ir atsakymai £ juos labai reik§mingi visiems, kurie
turi K‚‰†os s$mon¡. Nesvarbu, kuriam Savo bhaktui Vie§pats kalb¢t¤,
Jo ¨od¨iai skirti ne tiktai jam, bet ir visai ¨monijai. Auk§!iausiojo Dievo
Asmens pamokymai svarb%s netgi pusdieviams, kuriems vadovauja Vie§-
pats Brahmƒ, Vie§pats "iva ir kiti. Nelaimingas yra tas, kuris nesistengia
pasinaudoti Auk§!iausiojo Dievo Asmens, nu¨engian!io £ §£ pasaul£ vis¤
gyv¤ esybi¤ gerov¢s vardan, pamokymais.

Vie§pats K‚‰†a taip atsak¢ £ Mahƒrƒjos Yudhi‰‡hiros klausim$: ÀJeigu
A§ esu ypa! prielankus kuriam bhaktui ir Man labai r%pi jo gerov¢, vis¤
pirmiausia A§ atimu i§ jo turtus.# Kai bhaktas tampa elgeta be skatiko ki§e-
n¢je arba patiria gyvenimo sunkumus, giminai!iams ir §eimos nariams jis
tampa nebereikalingas, ir paprastai jie nutraukia su juo visus ry§ius. Tada
bhaktas jau!iasi dukart nelaimingesnis. Kai K‚‰†a atima i§ jo visus turtus,
jis jau!iasi labai nelaimingas, bet kai nuo jo, £stumto £ skurd$, nusigr¡¨ia
ir gimin¢s, jis tampa dar nelaimingesnis. Ta!iau pa¨ym¢tina, kad bhakt$
u¨gri%va §ios nelaim¢s ne d¢l ankstesni¤ jo nuod¢mi¤, kurios vadinamos
karma-phala. ' skurd$ j£ £stumia Dievo Asmenyb¢. Kita vertus, materialius
turtus bhaktas gauna irgi ne u¨ dorybingus darbus. Ar bhaktas pralobt¤, ar
nuskurst¤ Ä visa tai vyksta Auk§!iausiojo Dievo Asmens valia. K‚‰†a ty!ia
taip patvarko, kad Jo bhaktas b%t¤ visi§kai nuo Jo priklausomas ir tapt¤
laisvas nuo bet koki¤ materiali¤ £sipareigojim¤. Tada mintis, k%n$ ir visas
savo j¢gas jis gal¢s skirti Vie§paties tarnystei, t.y. taps tyru bhaktu. Tod¢l
ÀNƒrada-pa(carƒtroje# pasakyta: sarvopƒdhi-vinirmuktam, t. y. Àtapti lais-
vam nuo vis¤ s$lygini¤ pavadinim¤.# ¸mogus r%pinasi §eimos, visuome-
n¢s, bendruomen¢s, tautos arba ¨monijos gerove, nes vadovaujasi mintimi:
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ÀA§ priklausau §iai visuomenei#, ÀA§ priklausau §iai bendruomenei#, ÀA§
priklausau §iai tautai#, ÀA§ priklausau §iai gyvyb¢s r%§iai.# Ta!iau tai t¢ra
s$lyginiai pavadinimai. Kai Dievo malone bhaktas tampa laisvas nuo s$lygo-
tum¤, jo atsidavimo tarnyst¢ i§ tikr¤j¤ £gauna nai‰karmos bruo¨¤. J"ƒniui
labai patrauklus nai‰karmos b%vis, kur£ pasiekus veiksmai jau nebesuke-
lia materiali¤ pasekmi¤. Kai bhakto poelgiai nebesukelia pasekmi¤, jie
priklauso jau nebe karma-phalam, ar veiklos d¢l rezultat¤, kategorijai.
Kaip jau ai§kino £k%nytosios Vedos, nelaimes ir kan!ias bhaktui siun!ia
Dievo Asmuo, tod¢l bhaktui nesvarbu, ar j£ aplanko laim¢, ar kan!ia.
Jis nieko nepaisydamas toliau vykdo atsidavimo tarnyst¢s pareigas. Nors
atrodo, kad jo elges£ formuoja noras pasisavinti savo darb¤ vaisius ir t¤
darb¤ pasekmes, i§ tikr¤j¤ jo veiksmai pasekmi¤ nesukuria.

Gali kilti klausimas, kod¢l Dievo Asmuo Savo bhaktui siun!ia tokius
sunkius i§m¢ginimus. Atsakymas b%t¤ toks: Vie§pats elgiasi lyg t¢vas,
kuris kartais b%na grie¨tas savo s%nums. Kadangi bhaktas yra atsidavusi
siela ir Auk§!iausiasis Vie§pats juo r%pinasi, bet kokios gyvenimo aplin-
kyb¢s, £ kurias jis Vie§paties valia patenka, Ä ar tai b%t¤ laim¢, ar
kan!ia, Ä tur¢t¤ b%ti vertinamos kaip Dievo Asmens toli siekian!io plano
dalis. Antai Vie§paties K‚‰†os valia Pƒ†ˆavos i§gyveno tiek nelaimi¤,
kad netgi senelis BhŒ‰ma steb¢josi, ne¨inodamas, kuo tai paai§kinti. Jam
g¢l¢ §ird£, kad Pƒ†ˆav¤ §eimai teko patirti tokius sunkius i§bandymus,
nepaisant to, kad jai vadovavo kilniausias i§ karali¤ Yudhi‰‡hira, j$ gyn¢
du nars%s kar¨ygiai BhŒma ir Arjuna, ir, u¨vis svarbiausia, kad Pƒ†ˆa-
vos buvo artimiausi Vie§paties K‚‰†os draugai bei giminai!iai. Ta!iau
v¢liau paai§k¢jo, kad taip patvark¢ Auk§!iausiasis Dievo Asmuo, K‚‰†a,
siekdamas £vykdyti Savo did¨i$ misij$ Ä sunaikinti piktadarius ir apginti
Savo bhaktus.

Jeigu bhaktas Auk§!iausiojo Dievo Asmens potvarkiu patiria ir d¨iaugs-
m$, ir skausm$, gali kilti klausimas, kuo jo d¨iaugsmas ir skausmas
skiriasi nuo paprasto ¨mogaus d¨iaugsmo ar skausmo, kuriuos lemia
jo ankstesnieji darbai? Kuo bhaktas prana§esnis u¨ paprast$ karm£?
Atsakytume, kad karmio ir bhakto negalima statyti £ vien$ gret$. Kad
ir kokioje pad¢tyje atsidurt¤ karmis, jis nuolat gimsta ir mir§ta, kadan-
gi karmos (arba veiklos siekiant vaisi¤) s¢kla pas¢ta ir visada, kai tik
atsiranda galimyb¢, ji subrandina vaisi¤. Karmos d¢snis paprast$ ¨mog¤
am¨iams £trauk¢ £ nesibaigian!i¤ gimim¤ ir mir!i¤ rat$, o bhaktui, kuriam
karmos d¢snis negalioja, laim¡ ar kan!i$ siun!ia Auk§!iausiasis Vie§pats,
ir §i laim¢ bei kan!ia bhakto nesupan!ioja. Vie§pats §itaip elgiasi, siekda-
mas tam tikr¤ tiksl¤. U¨ dorus darbus karmis patenka £ dangaus planetas,
u¨ nedorus Ä £ pragari§kas gyvenimo s$lygas. Ta!iau kad ir kaip i§ pa¨i%ros
dorai ar nedorai pasielgt¤ bhaktas, jis nepakyla ir nenupuola, o patenka £
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dvasin¡ karalyst¡. Tod¢l bhakto ir karmio laim¢ bei kan!ia i§ esm¢s ski-
riasi. Tai patvirtino ir Yamarƒja, kalb¢damas su savo tarnais apie Ajƒmilos
i§vadavim$. Yamarƒja ai§kino savo pasek¢jams, kad tuos, kurie n¢ karto
nei§tar¢ §vento Vie§paties vardo ir neprisimin¢ nei Vie§paties pavidalo,
nei ypatybi¤, nei ¨aidim¤, i§sives jo pasiuntiniai. Taip pat jis patar¢ savo
tarnams niekada neliesti bhakt¤. Ma¨a to, jis liep¢ savo pasiuntiniams suti-
kus bhakt$ i§reik§ti jam pagarb$. Tod¢l negali b%ti ir kalbos apie bhak-
tos pasik¢lim$ £ auk§tesni$sias planetas arba apie puolim$ materialiame
pasaulyje. Kaip skiriasi motinos bausm¢ ir prie§o ker§tas, taip skiriasi ir
bhakto bei paprasto karmio kan!ios.

Gali kilti ir toks klausimas: ÀJeigu Dievas visagalis, kod¢l Jis sten-
giasi pataisyti Savo bhakt$, si¤sdamas jam kan!ias?# Atsakytume, kad
Auk§!iausiasis Dievo Asmuo siun!ia bhaktui kan!ias, tur¢damas tam tikr¤
tiksl¤. Kartais Jis §itaip elgiasi tod¢l, kad, patek¡s £ nelaim¡, bhaktas dar
labiau prie Jo prisiri§t¤. Antai, kai K‚‰†a nutar¢ vykti namo ir susiruo-
§¢ palikti Pƒ†ˆav¤ sostin¡, Jis papra§¢ KuntŒdevŒ leidimo, ir ji atsak¢:
ÀBrangusis K‚‰†a, kai mus i§tikdavo nelaim¢, Tu visada b%davai greta. O
dabar, kai mes £gijome karali§k$ vald¨i$, Tu mus palieki. Tod¢l a§ nor¢-
!iau geriau kent¢ti negu prarasti Tave.# Kai bhakt$ i§tinka nelaim¢, jis dar
uoliau ima tarnauti Vie§pa!iui. Tod¢l, nor¢damas parodyti Savo bhaktui
ypating$ malon¡, Vie§pats kartais siun!ia jam nelaimes. Be to, sakoma,
kad neparagavus kart¢lio, nepajusi laim¢s saldumo. Auk§!iausiasis Vie§-
pats nu¨engia £ §£ material¤ pasaul£ tenor¢damas apsaugoti Savo bhaktus
nuo kan!i¤. Kitaip sakant, jeigu bhaktai nekent¢t¤, Vie§pa!iui neb%t¤ ko
nu¨engti. O d¢l demon¤ ar piktadari¤ sunaikinimo, tai juos lengvai gali
sunaikinti ir £vairiausios Jo energijos. Antai daugel£ asur¤ nu¨ud¢ Jo i§o-
rin¢ energija deiv¢ Durgƒ. Vie§pa!iui neb%tina ateiti Pa!iam susidoroti su
demonais, bet kai Jo bhaktas patenka £ nelaim¡, Jis ateina Pats. Vie§pats
N‚si„hadeva nu¨eng¢ ne u¨mu§ti Hira†yaka)ipu, o pamatyti ir palaiminti
Prahlƒd$. Kitaip sakant, Vie§pats nu¨eng¢ tod¢l, kad Prahlƒda Mahƒrƒja
labai kent¢jo.

Kai baigiasi tamsi be¨ad¢ naktis ir ryt$ pateka saul¢, ¨mog¤ pagauna
d¨iaugsmas. Kai tvyro nepaken!iama kaitra, §altas vanduo teikia malonu-
m$, tuo tarpu speiguot$ ¨iem$ malonesnis b%na kar§tas vanduo. Taip ir
bhaktas, paragav¡s materialaus gyvenimo, dar stipriau pajunta Vie§paties
jam siun!iam$ dvasin¡ palaim$.

ÀKai Mano bhaktas praranda visus materialius turtus ir nuo jo nusisu-
ka gimin¢s, draugai bei §eima, Ä t¡s¢ Vie§pats, Ä paliktas vienas likimo
valiai, jis visi§kai atsiduoda Vie§paties lotoso p¢doms.# "rŒlos Narottamos
dƒsos —hƒkuros giesm¢je yra tokie ¨od¨iai: ÀBrangusis Vie§patie K‚‰†a,
Nandos Mahƒrƒjos s%nau, Tu stovi prie§ais mane drauge su "rŒmatŒ Rƒd-
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hƒrƒ†Œ, karaliaus V‚‰abhƒnu dukra. A§ atsiduodu Tau ir pra§au neatstumti
man¡s. Nevaryk man¡s, nes a§ neturiu kito prieglobs!io.#

Taigi, kai bhakt$ i§tinka tariama nelaim¢, kai jis lieka be turt¤ ir
§eimos, jis stengiasi atgauti, kas prarasta. Ta!iau kaskart, kai jis bando
tai padaryti, K‚‰†a v¢l visk$ i§ jo atima. Gal¤ gale bhaktas nusivilia mate-
rialia veikla ir, niekais nu¢jus visoms jo pastangoms, visi§kai atsiduoda
Auk§!iausiajam Dievo Asmeniui. Tokius ¨mones Vie§pats i§ vidaus para-
gina ie§koti bhakt¤ draugijos. Bendraudami su bhaktais, jie savaime
i§siugdo polink£ tarnauti Dievo Asmeniui, ir Vie§pats tu!tuojau suteikia
jiems visas b%tinas s$lygas tobul¢ti K‚‰†os s$mon¢je. Tuo tarpu netikintie-
ji labai stengiasi i§saugoti materialias gyvenimo s$lygas. Trok§dami tu!tuo-
jau gauti materialios naudos, tokie ¨mon¢s da¨niausiai pradeda garbinti ne
Auk§!iausi$j£ Dievo Asmen£, o Vie§pat£ "iv$ bei kitus pusdievius. Tod¢l
ÀBhagavad-gŒtoje# pasakyta: kƒ…k‰anta‹ karma†ƒ„ siddhi„ yajanta iha
devatƒ‹ Ä trok§dami pasisekimo materialiame pasaulyje, karmiai garbi-
na £vairius pusdievius. Vie§pats K‚‰†a dar sako, kad pusdievi¤ garbinto-
j¤ intelektas nebrandus. Auk§!iausiojo Dievo Asmens bhaktai negarbina
pusdievi¤, nes yra labai prisiri§¡ prie Jo.

Vie§pats K‚‰†a pasak¢ karaliui Yudhi‰‡hirai: ÀMano bhaktai nesulai-
ko jokie gyvenimo sunkumai, jis visada ramus ir ry¨tingas. Tod¢l A§
atiduodu jam Save ir dovanoju malon¡ sulaukti did¨iausios s¢km¢s gyve-
nime.# Auk§!iausiojo Asmens malon¢ Savo i§tikimam bhaktui £vardijama
¨od¨iu brahman. Tai rei§kia, kad §ios malon¢s didyb¢ tegali b%ti palygin-
ta su visa apr¢pian!ia brahmano didybe. Brahmanas nurodo £ t$, kuris
yra beribis ir nuolatos besiple!iantis. Auk§!iausiojo Asmens malon¢ dar
vadinama parama, nes §iame materialiame pasaulyje niekas negali su ja
lygintis, ir s$k‰mam Ä labai subtilia. Vie§paties malon¢ i§tikimam bhaktui
yra did¨iul¢, ir ji nuolatos auga. Be to, ji pasi¨ymi dar viena subtilia ypaty-
be Ä §i malon¢ £k%nija auk§!iausi$ transcendentin¡ bhakto ir Vie§paties
meil¡. Auk§!iausiojo Asmens malon¢ apib%dinama ir ¨od¨iu cin-mƒtram
(absoliu!iai dvasin¢). Originalo tekste pavartotas ¨odis mƒtram nurodo,
kad Jo malon¢ grynai dvasin¢, be joki¤ materiali¤ ypatybi¤. Auk§!iausiojo
Asmens malon¢ vadinama taip pat sat (am¨ina) bei anantakam (bega-
lin¢). Jeigu Vie§pats dovanoja Savo bhaktui begalin£ dvasin£ g¢r£, kokia
prasm¢ jam garbinti pusdievius? K‚‰†os bhaktai negarbina nei Vie§paties
"ivos, nei Brahmos, nei kokio kito Vie§pa!iui pavaldaus pusdievio. Visas
savo j¢gas jie atiduoda transcendentinei meil¢s tarnystei Auk§!iausiajam
Dievo Asmeniui.

"ukadeva Gosvƒmis t¡s¢: ÀPusdieviams, kuriems vadovauja Vie§pats
Brahmƒ ir "iva, pavyzd¨iui, Vie§pa!iui Indrai, Candrai, Varu†ai bei
kitiems, nesunku £tikti dorybingais darbais, bet nedorais darbais taip pat
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lengva juos ir supykdyti. Auk§!iausiasis Dievo Asmuo Vi‰†u yra visai
kitoks.# Tai rei§kia, jog visas §io materialaus pasaulio gyvas b%tybes,
neaplenkiant ir pusdievi¤, valdo trys materialios gamtos gu†os, tod¢l
materialiame pasaulyje dominuoja nei§manymo ir aistros gu†os. Garbin-
tojai, kurie naudojasi pusdievi¤ palaiminimais, irgi u¨sikre!ia materialio-
mis ypatyb¢mis, ypa! aistra ir nei§manymu. Tod¢l Vie§pats "rŒ K‚‰†a
pa¨ymi ÀBhagavad-gŒtoje#, kad noras gauti pusdievi¤ palaiminim$ byloja
apie menk$ intelekt$, nes pusdievi¤ dovanojam¤ palaiminim¤ vaisiai lai-
kini. Garbinant pusdievius, nesunku £gyti materiali¤ turt¤, ta!iau kartais
jie b%na pragai§tingi. Tod¢l pusdievi¤ palaiminimus tevertina menkesn¢s
nuovokos ¨mon¢s. Gavusieji pusdievi¤ palaiminimus ilgainiui pradeda
did¨iuotis materialiais turtais ir u¨mir§ta savo geradarius.

"ukadeva Gosvƒmis tar¢ karaliui ParŒk‰itui: ÀBrangus karaliau, Vie§pats
Brahmƒ, Vie§pats Vi‰†u ir Vie§pats "iva Ä trys pagrindin¢s materialaus
pasaulio dievyb¢s, jos gali ir palaiminti, ir prakeikti. Vie§pa!iui Brahmai
arba Vie§pa!iui "ivai £tikti lengviausia, bet lengviausia juos ir u¨r%stinti.
Kai Vie§pats Brahmƒ ar Vie§pats "iva patenkinti, jie ilgai negalvoda-
mi dovanoja palaiminim$ savo garbintojui, ta!iau, pakanka juos supyk-
dyti, ir garbintojas tu!tuojau susilaukia j¤ prakeikimo. Ta!iau Vie§pats
Vi‰†u kitoks. Vie§pats Vi‰†u visk$ pasveria. Kai bhaktas ko nors pra§o
i§ Jo, Vie§pats Vi‰†u pirmiausia pagalvoja, ar Jo palaiminimas bhaktui
bus naudingas. Vie§pats Vi‰†u niekada nedovanoja palaiminimo, kuris
b%t¤ pra¨%tingas bhaktui. Jis yra transcendenti§kas ir i§ prigimties visada
visiems maloningas, tod¢l, prie§ suteikdamas palaiminim$, Vie§pats aps-
varsto, ar tai i§eis bhaktui £ naud$. Auk§!iausiasis Dievo Asmuo visada
maloningas, tod¢l netgi tada, kai Jis Àu¨mu§a# demon$ arba Àu¨sir%stina#
ant Savo bhakto, jiems tai yra g¢ris. Tod¢l Auk§!iausi$j£ Dievo Asmen£
vadina did¨iausiu geradariu. Visi Jo darbai skleid¨ia g¢r£.#

O d¢l palaiminim¤, kuriuos dovanoja tokie pusdieviai, kaip Vie§pats
"iva, didieji i§min!iai papasakojo tok£ atsitikim$ i§ istorijos. Kart$, dova-
noj¡s palaiminim$ "akunio s%nui demonui V‚kƒsurai, Vie§pats "iva patsai
pateko £ didel¡ b¢d$. V‚kƒsura tro§ko vieno palaiminimo ir svarst¢, kuriai
i§ trij¤ valdan!i¤j¤ dievybi¤ lenktis, kad j£ gaut¤. T$syk jis sutiko did£j£
i§min!i¤ Nƒrad$ ir pasitar¢ su juo, kam geriau lenktis ir kas grei!iausiai
atlygins jam u¨ jo asketi§kus ¨ygius. Jis paklaus¢: ÀKuriai i§ trij¤ dievybi¤
grei!iau galima £tikti Ä Vie§pa!iui Brahmai, Vie§pa!iui Vi‰†u ar Vie§pa-
!iui "ivai?# Perprat¡s, k$ yra suman¡s demonas, Nƒrada patar¢: ÀGeriau-
sia tau garbinti Vie§pat£ "iv$. Taip tu greitai gausi, ko nori. Vie§pa!iui
"ivai labai lengva £tikti, bet lengva j£ ir u¨r%stinti. Tad ver!iau m¢gink
£tikti Vie§pa!iui "ivai.# Nƒrada dar papasakojo jam, kaip Vie§pa!iui "ivai
meld¢si demonai Rƒva†a ir Bƒ†ƒsura ir kaip jie buvo apdovanoti. Didysis
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i§min!ius Nƒrada kiaurai permat¢ demono V‚kƒsuros siel$, tod¢l nepatar¢
jam kreiptis £ Vi‰†u arba Vie§pat£ Brahm$. Tokie, kaip V‚kƒsura, negali
garbinti Vi‰†u, nes yra visi§koje nei§manymo gu†os vald¨ioje.

Nƒrados patarimu, demonas V‚kƒsura i§keliavo £ Kedƒranƒth$. ·i §venta
vieta yra netoli Ka§miro ir i§liko iki m%s¤ dien¤. Kedƒranƒthoje beveik
i§tisus metus baltuoja sniegas, ta!iau liepos m¢nes£, kai £ §i$ viet$ jau
galima nusigauti, piligrimai keliauja pamatyti to paties vardo dievyb¡ ir
jai nusilenkti. Kedƒranƒthoje lankosi Vie§paties "ivos garbintojai. Vedos
nurodo, kad maistas dievyb¢ms aukojamas ugnyje. Tod¢l aukur$ £kurti
b%tina vis¤ apeig¤ metu. %ƒstros ypa! pabr¢¨ia, kad maistas dievams
privalo b%ti aukojamas ugnyje. Tod¢l demonas V‚kƒsura nukeliavo £
Kedƒranƒth$ ir Vie§paties "ivos garbei £k%r¢ aukur$.

U¨k%r¡s aukojimo aukur$ "ivos garbei, jis prad¢jo pjaustyti savo k%n$
ir aukoti Vie§pa!iui "ivai savo m¢sos gabalus, tokiu b%du tik¢dama-
sis j£ patenkinti. Taip pusdievius garbina ¨mon¢s, esantys nei§manymo
gu†os vald¨ioje. ÀBhagavad-gŒtoje# minimos £vairios auk¤ r%§ys. Vienos
j¤ priskiriamos doryb¢s gu†ai, kitos Ä aistros gu†ai, o tre!ios Ä nei§many-
mo gu†ai. Skirtingiems §io pasaulio ¨mon¢ms egzistuoja skirtingi tapasy¤
bei garbinimo b%dai. Ta!iau tobuliausioji i§ tapasy¤, K‚‰†os s$mon¢, yra
sykiu tobuliausia yoga ir did¨iausia auka. ÀBhagavad-gŒtoje# teigiama, kad
tobuliausioji yogos forma Ä tai sieloje visada atminti K‚‰†$, o did¨iausioji
auka Ä sa…kŒrtana-yaj"a.

ÀBhagavad-gŒtoje# pasakyta, kad pusdievi¤ garbintojai yra netek¡ nuo-
vokos. Tolimesnis §io skyriaus tekstas parodys, kad V‚kƒsura garbino
Vie§pat£ "iv$, siekdamas niekam tinkamo materialisti§ko tikslo, kuris yra
laikinas ir negali suteikti tikrojo g¢rio. Toki¤ palaiminim¤ i§ pusdievi¤
laukia asuros, arba ¨mon¢s, patek¡ £ nei§manymo gu†os vald¨i$. Nei§ma-
nymo gu†os auka yra labai sud¢tinga, o arcanƒ-vidhi, t. y. Vie§paties Vi‰†u
arba K‚‰†os garbinimo metodas, prie§ingai, yra visi§kai paprastas. Vie§-
pats K‚‰†a ÀBhagavad-gŒtoje# sako, kad i§ Savo bhakto rank¤ Jis paima
netgi ma¨$ vaisi¤, g¢l¡ ar truput£ vandens. O juos paaukoti gali kiekvie-
nas Ä ir tur!ius, ir varg§as. ¸inoma, turtingas ¨mogus netur¢t¤ aukodamas
apsiriboti vandeniu, vaisiaus grie¨in¢liu ar lapeliu. ¸mogaus auka tur¢t¤
atitikti jo pad¢t£. Bet jeigu bhaktas yra visai neturtingas ¨mogus, Vie§pats
priims i§ jo ir pa!i$ kukliausi$ auk$. Garbinti Vie§pat£ Vi‰†u arba K‚‰†$
labai paprasta, ir §itai daryti gali kiekvienas pasaulio ¨mogus. Tuo tarpu
nei§manymo gu†os garbinimas, kaip tai matyti i§ V‚kƒsuros pavyzd¨io,
ne tiktai sunkus ir skausmingas, bet ir beprasmis. Tod¢l ÀBhagavad-gŒtƒ#
sako, kad pusdievi¤ garbintojai neturi nuovokos. J¤ pasirinktas garbinimo
b%das labai sunkus, o rezultatas Ä iliuzinis ir laikinas.

Nors V‚kƒsuros auka truko §e§ias dienas, jam nepavyko pasiekti tikslo
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ir pamatyti Vie§paties "ivos. Jis nor¢jo susitikti su juo akis £ ak£ ir pap-
ra§yti palaiminimo. Toks b%t¤ dar vienas ry§kus skirtumas tarp demono
ir bhakto. Bhaktas yra tikras, kad Vie§pats priima visk$, k$ jis su visi§-
ku atsidavimu aukoja Dievybei, o demonas nori akis £ ak£ i§vysti garbi-
nam$j$ dievyb¡, idant gaut¤ palaiminim$ tiesiogiai i§ jos. Bhaktas garbina
Vi‰†u arba Vie§pat£ K‚‰†$ ne d¢l to, kad gaut¤ koki$ malon¡, tod¢l
jis yra akƒma, laisvas nuo tro§kim¤, tuo tarpu abhaktas yra sarva-kƒma,
arba kupinas ne¨abot¤ nor¤. Septint$j$ dien$, nor¢damas atkreipti Vie§-
paties "ivos d¢mes£, demonas V‚kƒsura nutar¢ nupjauti ir paaukoti jam
savo galv$. Nusimaud¡s §alimais tyvuliuojan!iame e¨ere, net neapd¨i%v¡s,
§lapiais plaukais, jis pak¢l¢ prie kaklo peil£. Ved¤ taisykl¢s nurodo, kad
aukai i§rinkt$ gyvul£ reikia i§maudyti ir aukoti dar §lapi$. Kai demonas
susiruo§¢ nupjauti savo galv$, Vie§pa!iui "ivai labai pagailo jo. Gailes-
tis yra doryb¢s gu†os po¨ymis. Vie§pats "iva vadinamas trili…ga. Tod¢l
toks jo gailes!io protr%kis byloja apie jo dorybingum$. Ta!iau gailestis
b%dingas kiekvienai gyvajai esybei. Matant, kaip demonas aukojimo ugny
degino savo paties k%n$, Vie§paties "ivos §ird£ suspaud¢ gailestis. Gail¢-
tis nat%ralu. Kiekvienas ¨mogus, matydamas, kaip kitas nori nusi¨udyti,
pasistengs j£ sulaikyti. Ir toki¤ dalyk¤ nereikia pra§yti, tai nat%rali reak-
cija. Tod¢l, kai Vie§pats "iva i§niro i§ ugnies, kad sulaikyt¤ demon$ nuo
savi¨udyb¢s, tai nebuvo kokia nors ypatinga jo malon¢.

Vie§pats "iva prisilietimu i§gelb¢jo demon$ nuo mirties Ä demono ¨aiz-
dos akimoju u¨sitrauk¢, o k%nas tapo toks, kaip ir anks!iau. Vie§pats "iva
tar¢: ÀBrangus V‚kƒsura, neverta pjauti sau galvos. A§ ir taip patenkinsiu
tavo tro§kim$ Ä pra§yk man¡s visko, ko nori. Ne¨inau, kod¢l tu manei,
kad, nor¢damas mane patenkinti, turi nusipjauti galv$. Man pakakt¤ ir
§lakelio vandens.# I§ tikr¤j¤, pagal Ved¤ taisykles, !iva-li…ga ar Vie§paties
"ivos pavidalas §ventykloje garbinami, aukojant jiems paprasto Gangos
vandens, nes sakoma, kad Vie§pats "iva b%na labai patenkintas, kai ant
jo galvos liejamas Gangos vanduo. Bhaktai aukoja jam Gangos vandens
arba bilvos med¨io lapus, kurie paprastai vartojami aukoti Vie§pa!iui
"ivai ir deivei Durgai. Vie§pa!iui "ivai aukojami ir §io med¨io vaisiai.
Vie§pats "iva patvirtino V‚kƒsurai, kad jis pasitenkina labai kukliu gar-
binimu. Kod¢l tasai nor¢jo nupjauti savo galv$ ir kod¢l §itaip save kan-
kino, pjaustydamas k%n$ ir mesdamas £ ugn£ savo m¢sos gabalus? Tokios
baisios askez¢s visi§kai nereik¢jo. Ta!iau, §iaip ar taip, gailes!io apimtas
Vie§pats "iva buvo pasiry¨¡s dovanoti jam bet kok£ palaiminim$, kokio
tik jis panor¢s.

Gav¡s toki$ galimyb¡, demonas papra§¢ Vie§paties "ivos baisaus ir
bjauraus dalyko. Demonas buvo klaikus nusid¢j¢lis, o nusid¢j¢liai ne¨ino,
kokio palaiminimo dievyb¢s pra§yti. Jis papra§¢ Vie§paties "ivos tokios
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galios, kad, jam prisilietus prie ¨mogaus galvos, ji skilt¤ pusiau ir ¨mogus
krist¤ negyvas. ÀBhagavad-gŒtƒ# demonus vadina du‰k‚tŒ, arba piktada-
riais. K‚tŒ rei§kia Àpagirtinas#, bet prie§d¢lis du‰ suteikia ¨od¨iui prie§ing$
reik§m¡ Ä Àpasibjaur¢tinas.# U¨uot atsidav¡ Auk§!iausiajam Dievo Asme-
niui, tokie du‰k‚tŒ garbina £vairius pusdievius, trok§dami materiali¤ pasib-
jaur¢tin¤ dalyk¤. Kartais demonai, apsimet¡ mokslininkais materialistais,
sukuria mirtinus ginklus. Ir nors j¤ proto galia tikrai verta susi¨av¢jimo,
jie negali padaryti nieko naudingo ¨monijai, pavyzd¨iui, atrasti priemon¡,
kuri i§gelb¢t¤ ¨mones nuo mirties. Jie tegali sukurti mirt£ priartinan!ius
ginklus. Kadangi Vie§paties "ivos galioj suteikti bet kok£ palaiminim$,
demonas gal¢jo pra§yti to, kas b%t¤ naudinga visai ¨monijai, ta!iau tesir%-
pindamas savimi jis papra§¢, kad tasai, kurio galv$ jis palies, krist¤ vietoj
negyvas.

Vie§pats "iva perprato demono k¢slus ir labai apgailestavo, pa¨ad¢-
j¡s suteikti jam bet kok£ palaiminim$. Jis nenor¢jo lau¨yti savo pa¨ado,
ta!iau §irdies gilumoje gail¢josi, kad turi dovanoti tok£ palaiminim$, kuris
kelt¤ ¨monijai gr¢sm¡. Demonai vadinami du‰k‚tŒ, niek§ais, nes, tur¢da-
mi didel£ prot$ ir gabumus, juos panaudoja §lyk§tiems darbams. Antai
kartais demonai materialistai sukuria mirt£ ne§ant£ ginkl$. Mokslo tyri-
n¢jimai, kurie padeda gimti §iam i§radimui, ¨inoma, reikalauja didelio
proto, bet u¨uot suk%r¡ tai, kas b%t¤ naudinga ¨mogui, jie atranda b%d$,
kaip pagreitinti mirt£, kuri ir taip laukia kiekvieno ¨mogaus. Lygiai taip ir
V‚kƒsura, u¨uot pra§¡s to, kas b%t¤ naudinga ¨moni¤ visuomenei, papra-
§¢ palaiminimo, kuris k¢l¢ jai did¨iul¡ gr¢sm¡. Tod¢l Vie§pats "iva §irdyje
labai gail¢josi to, kas £vyko. Auk§!iausiojo Dievo Asmens bhaktai nie-
kada nepra§o Vie§paties Vi‰†u, arba K‚‰†os, joki¤ palaiminim¤, o jeigu
ko ir papra§o, j¤ norai nekelia gr¢sm¢s ¨moni¤ visuomenei. Toks skir-
tumas tarp demon¤ ir bhakt¤, arba Vie§paties "ivos ir Vie§paties Vi‰†u
garbintoj¤.

Pasakodamas istorij$ apie V‚kƒsur$, "ukadeva Gosvƒmis pavadino
Mahƒrƒj$ ParŒk‰it$ ÀBhƒrata#, tuo primindamas, kad Mahƒrƒja ParŒk‰itas
gim¢ bhakt¤ §eimoje. Vie§pats K‚‰†a kart$ i§gelb¢jo Mahƒrƒj$ ParŒk‰it$,
jam dar gl%dint motinos £s!iose. Mahƒrƒja ParŒk‰itas puikiausiai gal¢jo
pra§yti Vie§paties K‚‰†os i§gelb¢ti j£ ir nuo brƒhma†o prakeikimo, ta!iau
to nepadar¢. O §tai demonas nor¢jo tapti nemirtingas, rankos prisilietimu
¨udydamas kiekvien$ sutikt$j£. Vie§pats "iva tai suprato, ta!iau suteik¢
jam §£ palaiminim$, nes buvo dav¡s ¨od£. Gav¡s tai, ko nor¢jo, nuod¢min-
gasis demonas nutar¢ !ia pat pasinaudoti palaiminimu ir u¨mu§ti Vie§-
pat£ "iv$, o po to pagrobti GaurŒ (PƒrvatŒ) ir pasismaginti su ja. Ilgai
negalvodamas, jis u¨siman¢ paliesti Vie§paties "ivos galv$. Taip Vie§-
pats "iva pateko £ labai kebli$ pad¢t£, nes demonui dovanotas palaimini-
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mas atsigr¡¨¢ prie§ j£ pat£. Tai dar vienas pavyzdys, kaip materialisti§ki
garbintojai piktnaud¨iauja pusdievi¤ suteiktomis j¢gomis.

Daug nesvarstydamas, demonas V‚kƒsura ¨engtel¢jo link Vie§paties
"ivos, tiesdamas rank$ prie jo galvos. Vie§pats "iva taip i§sigando, kad jo
k%nu perb¢go virpulys ir jis leidosi b¢gti Ä i§ ¨em¢s £ dang¤, i§ dangaus
£ kitas planetas, kol pasiek¢ visatos rib$, kuri driekiasi vir§ auk§tesni¤j¤
planet¤ sistem¤. Vie§pats "iva bla§k¢si po visat$, ta!iau demonas V‚kƒ-
sura lipo jam ant kuln¤. Kit¤ planet¤ valdan!iosios dievyb¢s Ä Brahmƒ,
Indra ir Candra nei§man¢, kaip i§vaduoti Vie§pat£ "iv$ nuo jam i§kilu-
sios gr¢sm¢s. Visi, £ kuriuos Vie§pats "iva kreip¢si pagalbos, tyl¢davo lyg
vandens £ burn$ pris¢m¡.

Gal¤ gale Vie§pats "iva atskub¢jo pas Vie§pat£ Vi‰†u, gyvenant£ "vetad-
vŒpos planetoje. "vetadvŒpa Ä tai m%s¤ visatoje esanti Vaiku†‡hos planeta,
kuriai i§orin¢ energija neturi galios. Vie§pats Vi‰†u Savo visa apr¢pian-
!iu aspektu yra pasklid¡s visur, ta!iau ten, kur Jis yra asmeni§kai, £siga-
li Vaiku†‡hos aplinka. ÀBhagavad-gŒtoje# pa¨ym¢ta, kad Vie§pats gl%di
vis¤ gyv¤j¤ b%tybi¤ §irdyse. Taigi Vie§pats gl%di daugyb¢s ¨emos kilm¢s
gyv¤j¤ b%tybi¤ §irdyse, ta!iau tai nerei§kia, kad Jis Pats yra ¨emos kilm¢s.
Kur Jis, ten Vaiku†‡ha. Taigi m%s¤ visatos planeta "vetadvŒpa irgi yra Vai-
ku†‡haloka. %ƒstros nurodo, kad gyventi mi§ke Ä tai doryb¢, didmiestyje,
miesteliuose ir kaimuose Ä aistra, o gyventi aplinkoje, kur vyrauja keturi¤
r%§i¤ nuod¢m¢s, kitaip sakant, kur ¨mon¢s gyvena palaid$ lytin£ gyveni-
m$, vartoja svaigalus, valgo m¢s$ ir lo§ia azartinius ¨aidimus, Ä nei§many-
mas. Gyventi Vi‰†u, Auk§!iausiojo Vie§paties, §ventykloje tolygu gyventi
Vaiku†‡hoje. Nesvarbu, kur yra toji §ventykla. Ten, kur ji stovi, yra Vai-
ku†‡ha. Tod¢l nors "vetadvŒpa yra ir materialiajame pasaulyje, ji laikoma
Vaiku†‡hos planeta.

Taigi galop Vie§pats "iva atsid%r¢ "vetadvŒpoje, Vaiku†‡hoje. "veta-
dvŒpoje gyvena didieji §ventieji, visi§kai laisvi nuo pagie¨os Ä esmingiausio
§io materialaus pasaulio bruo¨o, ir neveikiami keturi¤ varom¤j¤ materia-
lios veiklos j¢g¤ Ä religingumo, ekonomikos pl¢tros, jausm¤ tenkinimo
bei i§sivadavimo. Kas patenka £ Vaiku†‡hos planet$, tas daugiau nieka-
da nebegr£¨ta £ material¤ pasaul£. Vie§pats Nƒrƒya†a gars¢ja meile Savo
bhaktams, ir vos suprat¡s, jog Vie§pa!iui "ivai gresia baisus pavojus, pasi-
vert¢ brahmacƒriu ir Pats ¨eng¢ i§ tolo pasitikti Vie§paties "ivos. Vie§pats
atrod¢ kaip nepriekai§tingas brahmacƒris. Jis buvo apsigaub¡s elnio oda ir
liemen£ susiver¨¡s juosta, ry§¢jo §vent$j$ virvel¡, ne§¢si brahmacƒrio lazd$
bei raudros karolius. (Raudros karoliai skiriasi nuo tulasŒ karoli¤. Jais
naudojasi Vie§paties "ivos pasek¢jai.) Persireng¡s brahmacƒriu, Vie§pats
Nƒrƒya†a stojo prie§ais Vie§pat£ "iv$ ir i§ Jo k%no sklindantis §vyt¢jimas
patrauk¢ ne tik Vie§paties "ivos, bet ir demono V‚kƒsuros d¢mes£.
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Vie§pats Nƒrƒya†a i§rei§k¢ Savo pagarb$ ir nusilenk¢ V‚kƒsurai, tenor¢-
damas laim¢ti jo palankum$ ir d¢mes£. ·itaip sustabd¡s demon$, Vie§pats
kreip¢si £ j£ tokiais ¨od¨iais: ÀBrangus "akunio s%nau, matyt, tolimas buvo
tavo kelias, kad esi toks nuils¡s. Kas atved¢ tave !ionai? Kas privert¢ tave
leistis £ toki$ ilg$ kelion¡? Matau, kad esi i§sek¡s ir tau reik¢t¤ atsip%sti.
Neverta be reikalo varginti savo k%n$. Visi brangina savo k%n$, nes tiktai
jis gali £vykdyti m%s¤ prote gimusius norus. Tod¢l mums neder¢t¤ be
reikalo j£ kamuoti.#

Brahmacƒris pavadino V‚kƒsur$ "akunio s%numi, nor¢damas j£ pati-
kinti, kad pa¨£sta jo t¢v$ "akun£. Tod¢l V‚kƒsura palaik¢ brahmacƒr£
savo §eimos draugu, ir u¨jau!iantys brahmacƒrio ¨od¨iai pasiek¢ jo §ird£.
Demonas dar nesp¢jo pasakyti, jog ils¢tis n¢ra kada, o Vie§pats prakalbo
apie k%no svarb$ ir £tikino j£ atsip%sti. Kiekvienas ¨mogus, o ypa!
demonas, vertina savo k%n$. Taigi V‚kƒsura patik¢jo, kad jo k%nas yra
did¨iausias turtas.

Paskui, ramindamas demon$, brahmacƒris jam tar¢: ÀBrangus valdove,
jei pasakysi, kas paskatino tave imtis tokio vargo ir !ia atvykti, gal gal¢-
siu pad¢ti tau pasiekti kelion¢s tiksl$.# Netiesiogiai Vie§pats leido jam
suprasti, kad Jis, Auk§!iausiasis Brahmanas, gal¢s lengvai surasti i§eit£ i§
keblios situacijos, kuri$ sudar¢ Vie§pats "iva.

Pataikaujantys brahmacƒriu pasivertusio Vie§paties Nƒrƒya†os ¨od¨iai
demon$ visi§kai numald¢, ir gal¤ gale jis apsak¢ Vie§pa!iui, kas nutiko,
kai Vie§pats "iva dovanojo palaiminim$. Tada Vie§pats atsak¢ demonui:
ÀNegaliu patik¢ti, kad Vie§pats "iva i§ tikr¤j¤ b%t¤ suteik¡s tau tok£ palai-
minim$. Kiek ¨inau, Vie§pats "iva yra kuoktel¢j¡s. Jis susibar¢ su savo
uo§viu Dak‰a ir buvo prakeiktas virsti pi!ƒca (§m¢kla). Taip jisai tapo
§m¢kl¤ ir girini¤ vadu. Tod¢l jo ¨od¨iai Man nekelia pasitik¢jimo. Bet
jeigu, brangus demon¤ karaliau, tu vis d¢lto tiki tuo, k$ pasak¢ Vie§-
pats "iva, kod¢l tau nepatikrinus, ar jis sak¢ teisyb¡, ir nepalietus savo
galvos? Jeigu paai§k¢s, kad palaiminimas neveikia, tu gal¢si i§kart u¨mu§-
ti t$ melag£ Vie§pat£ "iv$, kad jis daugiau niekada nebedr£st¤ §vaistytis
netikrais pa¨adais.#

Malon%s Vie§paties Nƒrƒya†os ¨od¨iai ir Jo auk§!iausios iliuzijos vei-
kimas i§mu§¢ demon$ i§ v¢¨i¤, ir jis visi§kai pamir§o ir apie Vie§paties
"ivos galyb¡, ir apie pat£ palaiminim$. J£ nesunkiai pavyko £tikinti palies-
ti ranka savo galv$. Kai tik demonas taip padar¢, jo galva skilo pusiau
tarytum perkirsta ¨aibo sm%gio, ir jis krito negyvas. Pusdieviai i§ dangaus
planet¤ ¢m¢ berti ant Vie§paties Nƒrƒya†os g¢les, §lovino J£ ir d¢kojo, tuo
i§reik§dami Jam savo pagarb$. V‚kƒsurai ¨uvus, visi auk§tesni¤j¤ planet¤
sistem¤ gyventojai Ä pusdieviai, pitos, gandharvos bei Janalokos gyventojai
apib¢r¢ Dievo Asmen£ g¢l¢mis.
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Taip, pasivert¡s brahmacƒriu, Vie§pats Vi‰†u sumaniai i§sprend¢ §£ rei-
kal$ ir i§gelb¢jo Vie§pat£ "iv$ nuo jam gr¢susio pavojaus. Paskui Vie§pats
Nƒrƒya†a pasak¢ Vie§pa!iui "ivai, kad demonas V‚kƒsura ¨uvo d¢l savo
nuod¢ming¤ darb¤. Jis buvo baisus nusid¢j¢lis, bet ypatingai nusikalto,
suman¡s i§bandyti jam dovanoto palaiminimo veikim$ prie§ savo §eimi-
nink$, Vie§pat£ "iv$. ÀBrangus valdove, Ä pasak¢ Vie§pa!iui "ivai Vie§-
pats Nƒrƒya†a, Ä kas nusikalto did¨iai sielai, tas neturi teis¢s gyventi. J£
pra¨udo jo paties nuod¢m¢s. ·itai savo kailiu patyr¢ ir demonas V‚kƒsura,
taip ¨iauriai prie§ tave nusikalt¡s.#

Taip Vie§paties Nƒrƒya†os, to, kuris yra transcendenti§kas vis¤ mate-
riali¤ gu†¤ at¨vilgiu, malone Vie§pats "iva i§veng¢ mirties nuo demono
rankos. Kiekvienas, kuris atid¨iai ir su tik¢jimu i§klausys §i$ istorij$, gal¢s
neabejoti, kad i§tr%ks i§ materijos pinkli¤ ir i§ savo prie§¤ nag¤.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti a§tuoniasde§imt septint#
ÀK‚‰†os& skyri¤, pavadint# ÀVie§paties %ivos i§gelb¢jimas&.
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A·TUONIASDE·IMT A·TUNTAS SKYRIUS

Nepaprasta K‚‰†os galyb¢

Labai labai seniai ant SarasvatŒ up¢s kranto susib!r¢ didieji i§min"iai
atna§auti did¨i#j# Satrayaj$os auk#. Tokiuose susib!rimuose didieji i§min-
"iai paprastai svarsto Ved¤ dalykus bei filosofinius klausimus. Susirinki-
me, apie kur£ "ia kalbama, i§kilo toks klausimas: trys valdan"iosios §£
material¤ pasaul£ dievyb¢s Ä Vie§pats Brahmƒ, Vie§pats Vi‰†u ir Vie§pats
%iva Ä nustato kosmoso tvark#, ta"iau kuris i§ j¤ yra Auk§"iausiasis? Ilgai
svarst¡ §£ klausim#, jie galop i§rinko did£ i§min"i¤ Bh‚gu, Vie§paties Brah-
mos s!n¤, kuris tur¢jo i§bandyti tris valdan"i#sias dievybes ir prane§ti
susirinkusiems, kuri i§ j¤ pati auk§"iausia.

Su §ia u¨duotimi didysis i§min"ius Bh‚gumunis pirmiausia i§keliavo £
savo t¢vo buvein¡ Brahmalok#. Trys dievyb¢s valdo tris materialias ypa-
tybes Ä doryb¡, aistr# ir nei§manym#. I§min"i¤ sumanymu Bh‚gu tur¢j¡s
patikrinti, kuri dievyb¢ turi daugiausia doryb¢s bruo¨¤. Tod¢l, at¢j¡s pas
savo t¢v# Vie§pat£ Brahm#, Bh‚gumunis ty"ia nei§rei§k¢ jam pagarbos Ä
nenusilenk¢ ir nepa§lovino jo maldomis. S!naus arba mokinio pareiga Ä
pama"ius t¢v# arba dvasin£ mokytoj#, i§reik§ti jam pagarb# ir sukalb¢ti
tam tikras maldas. Ta"iau Bh‚gumunis ty"ia nei§rei§k¢ Vie§pa"iui Brah-
mai pagarbos, nes nor¢jo pamatyti, kaip Vie§pats Brahmƒ reaguos £ tok£
atsain¤ jo elges£. S!naus £¨!lumas labai supykd¢ Vie§pat£ Brahm#, ir apie
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tai buvo galima spr¡sti i§ tam tikr¤ po¨ymi¤. Jis buvo pasiry¨¡s pa"iai bai-
siausiai bausmei Ä prakeikti Bh‚gu, bet Bh‚gu buvo jo s!nus, tod¢l did¨ia
savo intelekto j¢ga Vie§pats Brahmƒ pa¨abojo sukilus£ pykt£. Tai rei§kia,
kad nors Vie§pat£ Brahm# stipriai veik¢ aistra, jis gal¢jo j# sutramdy-
ti. Vie§paties Brahmos r!stis ir geb¢jimas j£ suvaldyti yra tarsi liepsna ir
vanduo. Vanduo randasi i§ ugnies, ta"iau ugn£ galima juo u¨gesinti. Taip
lygiai ir Vie§pats Brahmƒ aistros paveiktas labai £pyko, ta"iau paj¢g¢ savo
aistr# sutramdyti, nes Bh‚gumunis buvo jo s!nus.

I§band¡s Vie§pat£ Brahm#, Bh‚gumunis patrauk¢ tiesiai £ Kailƒsos
planet# Ä Vie§paties %ivos buvein¡. Bh‚gumunis buvo Vie§paties %ivos
brolis. Pamat¡s brol£, Vie§pats %iva labai apsid¨iaug¢ ir pakilo j£ apkabin-
ti. Bet Vie§pa"iui %ivai pri¢jus, Bh‚gumunis j£ atst!m¢. ÀBrangus broli, Ä
pasak¢ jis, Ä tu toks nevalyvas, o tavo k!nas visad i§tepliotas pelenais.
Nesiliesk prie man¡s, labai tav¡s pra§au.& Kai Bh‚gumunis atsisak¢ apka-
binti brol£, sakydamas, jog Vie§pats %iva labai ne§varus, tasai baisiausiai
£t!¨o. Sakoma, kad £¨eisti galima tiek veiksmu, tiek mintimis, tiek ¨od¨iu.
Pirmasis Bh‚gumunio £¨eidimas, mestas Vie§pa"iui Brahmai, buvo pada-
rytas mintimis. O antrasis £¨eidimas, pasakius Vie§pa"iui %ivai, kad es#
jis nevalyvas, buvo padarytas ¨od¨iu. Kadangi b!dingiausias Vie§paties
%ivos bruo¨as Ä nei§manymas, i§girdus £¨eid¨iamus Bh‚gu ¨od¨ius, jo akys
i§ pyk"io pasruvo krauju. Nepaj¢gdamas susivaldyti, jis stv¢r¢ tri§ak£ ir
buvo pasiry¨¡s vietoje u¨mu§ti Bh‚gumun£. Visa tai vyko Vie§paties %ivos
¨monos PƒrvatŒ akyse. Jos asmenyb¡ formavo trys tarpusavyje sumi§usios
gu†os, tod¢l j# vadina Trigu†amayŒ. ·£syk pad¢t£ i§gelb¢jo ji, su¨adinusi
Vie§paties %ivos doryb¢s ypatyb¡. Ji krito vyrui £ kojas ir meiliais ¨od¨iais
£kalb¢jo palikti Bh‚gumun£ gyv#.

I§sigelb¢j¡s nuo Vie§paties %ivos pyk"io, Bh‚gumunis tiesiu keliu pat-
rauk¢ £ %vetadvŒpos planet#, kur g¢li¤ patale ils¢josi Vie§pats Vi‰†u, o Jo
¨mona, s¢km¢s deiv¢, masa¨avo Jo lotoso p¢das. Tada Bh‚gumunis ty"ia
padar¢ pa"i# did¨iausi# nuod¢m¡ Ä £¨eid¢ Vie§pat£ Vi‰†u veiksmu. Pirma-
sis Bh‚gumunio £¨eidimas buvo padarytas mintimis, antrasis Ä ¨od¨iais, o
tre"iasis Ä veiksmu. ·ie trys £¨eidimai yra vienas u¨ kit# rimtesni. '¨eidi-
mas mintimis yra palyginti lengvas, £¨eidimas ¨od¨iais Ä jau daug rimtes-
nis, o £¨eidimas veiksmu Ä pats did¨iausias. Taigi labiausiai Bh‚gumunis
£¨eid¢ Vie§pat£ Vi‰†u. S¢km¢s deiv¢s akivaizdoje jis koja paliet¢ Jo kr!-
tin¡. ¸inoma, Vie§pats Vi‰†u yra vis¤ maloningiausias. Jis neu¨sir!stino
ant Bh‚gumunio u¨ tok£ poelg£, nes Bh‚gumunis buvo didis brƒhma†as.
Brƒhma†ui reikia atleisti, net jei kit#syk jis ir padaro £¨eidim#, ir Vie§-
pats Vi‰†u parod¢ tai savo pavyzd¨iu. Vis d¢lto sakoma, kad po §io £vykio
s¢km¢s deiv¢ Lak‰mŒ n¢ra tokia prielanki brƒhma†ams, o kadangi s¢km¢s
deiv¢ neskuba dovanoti jiems maloni¤, jie da¨niausiai yra labai neturtin-
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gi. Paliet¡s Vie§paties Vi‰†u kr!tin¡, Bh‚gumunis i§ tikr¤j¤ baisiai Jam
nusikalto, ta"iau Vie§pats Vi‰†u yra toks kilniadvasis, kad to n¢ nepaste-
b¢jo. Vadinamieji brƒhma†ai, gyvenantys Kali-yugoje, kit#syk labai did-
¨iuojasi, kad gali kojomis paliesti Vie§paties Vi‰†u kr!tin¡. Ta"iau kai
Bh‚gumunis koja prisiliet¢ prie Vie§paties Vi‰†u kr!tin¢s, tai buvo kas
kita. Nepaisant to, kad jis labai nusikalto Vie§pa"iui Vi‰†u, Vie§pats i§
Savo nereg¢to kilnumo pa¨i!r¢jo £ tai atlaid¨iai.

Vie§pats Vi‰†u nesupyko ir neprakeik¢ Bh‚gumunio, prie§ingai, Jis
pakilo i§ Savo guolio kartu su ¨mona, s¢km¢s deive, ir i§rei§k¢ brƒhma†ui
Savo pagarb#: ÀBrangus brƒhma†e, tai, kad tu atvykai "ia, Man yra
did¨iausia laim¢. Pris¢sk ir pails¢k §tai ant §io pagalvio. Brangus
brƒhma†e, A§ labai gailiuosi, kad nesusp¢jau tinkamai tav¡s pasitikti, kai
tu tik £¢jai. A§ labai tau nusikaltau ir pra§au Man atleisti. Tavo §irdis
tokia tyra, ir tu toks didis, kad vanduo, nuplov¡s tavo kojas, gali i§va-
lyti net §vent#sias vietas. Tod¢l pra§au savo buvimu i§valyti Vaiku†‡hos
planet#, kurioje A§ gyvenu su Savo palydovais. Brangus t¢ve, didis i§min-
"iau, tavo kojos §velnios tarsi lotoso ¨iedas, o Mano kr!tin¢ kieta tarsi
¨aibo str¢l¢. Tod¢l bijau, kad tu skaud¨iai u¨sigavai, koja paliet¡s Mano
kr!tin¡. Leiski paliesti tavo p¢das ir numal§inti skausm#.& Ir Vie§pats
Vi‰†u ¢m¢ masa¨uoti Bh‚gumunio p¢das.

ÀBrangus valdove, Ä kalb¢jo Vie§pats Bh‚gumuniui, Ä Mano kr!tin¡
pa§ventino tavo p¢d¤ prisilietimas, ir dabar a§ neabejoju, kad s¢km¢s
deiv¢ Lak‰mŒ su d¨iaugsmu pasiliks prie jos per am¨ius.& Lak‰mŒ dar
vadinama Ca$cala, nes nenustygsta vienoje vietoje. Tod¢l mes matome,
kad kit#syk turtingos §eimos per kelias kartas nusigyvena, o varg§¤ §eimos
pralobsta. Materialiame pasaulyje s¢km¢s deiv¢ Lak‰mŒ yra Ca$calƒ, o
Vaiku†‡hos planetose ji niekada nesitraukia nuo Vie§paties lotoso p¢d¤.
Kadangi Lak‰mŒ dar vadinama Ca$cala, Vie§pats Nƒrƒya†a leido supras-
ti, kad ji ne visada glaud¢si prie Jo kr!tin¢s, ta"iau dabar, kai Bh‚gumunis
savo kojos prisilietimu pa§ventino Jo kr!tin¡, s¢km¢s deiv¢ niekur daugiau
nebesitrauks nuo jos. Bh‚gumunis, ¨inoma, suvok¢, koks jis menkas prie§
Vie§pat£, ir Auk§"iausiojo Dievo Asmens elgesys j£ apstulbino. I§ d¢kin-
gumo Vie§pa"iui jam u¨¢m¢ gerkl¡, ir jis negal¢jo pratarti n¢ ¨od¨io.
I§ Bh‚gumunio aki¤ ¢m¢ ristis a§aros, ir, negal¢damas nieko pasakyti,
nebylus jis stov¢jo prie§ais Vie§pat£.

I§m¢gin¡s Vie§pat£ Brahm#, Vie§pat£ %iv# ir Vie§pat£ Vi‰†u, Bh‚gumu-
nis sugr£¨o pas i§min"ius prie SarasvatŒ up¢s kranto ir papasakojo apie tai,
k# patyr¢. I§min"iai labai d¢mesingai j£ i§klaus¢ ir nutar¢, kad tarp vie§pa-
taujan"i¤ dievybi¤ Vi‰†u turi daugiausia doryb¢s. À%rŒmad-Bhƒgavatam&
§iuos did¨ius i§min"ius pavadino brahma-vƒdinƒm. Brahma-vƒdinƒm yra
tie, kurie diskutuoja apie Absoliu"i#j# Ties#, ta"iau prie galutin¢s i§va-
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dos dar n¢ra pri¢j¡. Paprastai ¨odis brahma-vƒdŒ nurodo £ impersonalis-
tus arba studijuojan"ius Vedas. Tai rodo, kad visi susirinkusieji i§min"iai
rimtai studijavo Ved¤ ra§tus, bet dar nebuvo pri¢j¡ prie galutin¢s i§vados,
kas yra Auk§"iausiasis Absoliutus Dievo Asmuo.

I§klaus¡, k# patyr¢ Bh‚gumunis, aplank¡s tris vie§pataujan"ias dievy-
bes Ä Vie§pat£ %iv#, Vie§pat£ Brahm# ir Vie§pat£ Vi‰†u, i§min"iai padar¢
i§vad#, kad Auk§"iausioji Tiesa, Dievo Asmuo, yra Vie§pats Vi‰†u.
À%rŒmad-Bhƒgavatam& pasakyta, kad, su¨inoj¡ i§ Bh‚gumunio kelion¢s
smulkmenas, i§min"iai be galo nustebo, kad Vie§pats Vi‰†u i§liko visi§kai
ramus, nors Bh‚gumunis bakstel¢jo J£ koja, tuo tarpu Vie§pa"iui Brah-
mai ir Vie§pa"iui %ivai supykdyti n¢ to nereik¢jo. ¸vak¢s liepsnel¢ virpa
nuo menkiausio v¢jelio, bet did¨iojo ¨ibinto, stipriausio §viesos §altinio Ä
saul¢s Ä nesuvirpins net pats galingiausias viesulas. Asmenyb¢s didyb¢
matuojama geb¢jimu neprarasti savitvardos net tokioje situacijoje, kai
j# stengiamasi i§vesti i§ pusiausvyros. Susirink¡ SarasvatŒ up¢s pakrant¢-
je i§min"iai nutar¢, kad tas, kuris nori atrasti tikr# ramyb¡ ir atsikratyti
vis¤ baimi¤, turi ie§koti prieglobs"io prie Vi‰†u lotoso p¢d¤. Jeigu Vie§-
pa"iui Brahmai ir Vie§pa"iui %ivai suerzinti pakako smulkmenos, ar gali
jie £kv¢pti savo pasek¢jams taikingumo bei ramyb¢s? O d¢l Vie§paties
Vi‰†u, tai ÀBhagavad-gŒtoje& pasakyta, kad kiekvienas, kuriam Vie§pats
Vi‰†u, arba K‚‰†a, yra geriausias draugas, pasieks auk§"iausi# gyvenimo
tobulum# ir visi§k# taik#.

Taigi i§min"iai pri¢jo prie i§vados, kad vai‰†ava-dharmos principus vyk-
dantis ¨mogus pasiekia tikr# tobulum#, tuo tarpu tas, kuris vadovaujasi
vienokios ar kitokios religin¢s grup¢s skelbiamais principais, ta"iau nepa-
¨engia £ priek£, pa¨indamas Auk§"iausi#j£ Dievo Asmen£, Vi‰†u, praranda
visus savo nesavanaudi§ko darbo vaisius. Vykdyti religinius principus Ä tai
tobulai pa¨inti ties#. Tobulai pa¨in¡s ties#, ¨mogus nustoja dom¢tis mate-
rialiais dalykais. Galutin¢ tiesa Ä tai savojo Àa§& ir Auk§"iausiojo ÀA§&
pa¨inimas. Auk§"iausiasis ÀA§& ir individualusis Àa§& skiriasi kiekybi§kai,
nors kokyb¢s prasme jie ir yra tapat!s. ·itokia analitin¢ pa¨inimo samp-
rata yra teisinga. Teori§kai suprasti: ÀA§ nesu materija, a§ esu siela& dar
n¢ra tobulas pa¨inimas. Tikroji religijos esm¢ Ä atsidavimo tarnyst¢, arba
bhakti. Tai patvirtina ÀBhagavad-gŒtƒ.& Vie§pats K‚‰†a sako: ÀAtmesk
visus kitus religinius principus ir tiesiog atsiduok Man.& Tod¢l termi-
nas dharma vartotinas tik kalbant apie vai‰†ava-dharm!, arba bhagavad-
dharm!, kuri# vykdant savaime £gyjamos visos kilniausios ypatyb¢s ir visa,
kas kilniausia ir geriausia gyvenime.

Auk§"iausioji ir galutin¢ pa¨inimo pakopa yra Auk§"iausiojo Vie§paties
pa¨inimas. J£ tegalima pa¨inti per atsidavimo tarnyst¡ Ä joks kitas religi-
jos metodas nepad¢s to padaryti. Tod¢l atsidavimo tarnyst¢ padeda mums
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i§syk pa¨inti ties#. Pa¨in¡s ties#, ¨mogus praranda susidom¢jim# mate-
rialiu pasauliu. Tai nepasiekiama abstrak"i¤ filosofini¤ apm#stym¤ b!du.
Tai, kad bhaktas liaujasi dom¢j¡sis materialiu pasauliu, yra ne teorinio
pa¨inimo nuopelnas. Jis nebesidomi materialiu pasauliu, nes turi tam tikr#
praktin¡ patirt£. Kai bhaktas patiria bendravimo su Auk§"iausiuoju Vie§pa-
"iu saldum#, i§girtoji visuomen¢, draugyst¢ ir meil¢ jam daugiau neatrodo
patrauklios. Toks atsi¨ad¢jimas n¢ra formalus, ¨mogus atsi¨ada pasau-
lio, patyr¡s transcendentini¤ santyki¤ su Auk§"iausiuoju Vie§pa"iu skon£.
À%rŒmad-Bhƒgavatam& priduria, kad, pa¨in¡s ties# ir atsi¨ad¢j¡s mate-
riali¤ jutimini¤ malonum¤, ¨mogus be papildom¤ pastang¤ pasiekia ir
a§tuonias mistin¢s yogos j¢gas, pavyzd¨iui: a†im!, laghim! ir prƒpti siddhi.
·iuo atveju geriausias pavyzdys yra Mahƒrƒja AmbarŒ‰a. Jis buvo ne yogas
mistikas, o didis bhaktas, ta"iau kai didis mistikas Durvasa susigin"ijo su
Mahƒrƒja AmbarŒ‰a, nugal¢jo Mahƒrƒjos AmbarŒ‰os atsidavimas Vie§pa-
"iui. Kitaip sakant, bhaktui nereikia praktikuoti mistin¢s yogos sistemos,
kad b!ti stipriam. Jis stiprus Vie§paties malone, kaip kad vaikas, kuris
pasitiki stipraus t¢vo globa ir yra jo ginamas.

Jeigu ¨mogus pagars¢ja kaip Vie§paties bhaktas, jo §lov¢ nei§bl¢s
niekada. Kai pokalbio metu Vie§pats Caitanya paklaus¢ Rƒmƒnandos
Rƒyos: ÀKas pelno did¨iausi# §lov¡?&, Rƒmƒnanda Rƒya atsak¢, kad
vis¤ §lovingiausias yra tasai, kuris i§gars¢ja kaip tyras Vie§paties K‚‰†os
bhaktas. Tod¢l i§vada b!t¤ tokia: vi‰†u-dharma, arba atsidavimo tarnyst¢s
Auk§"iausiajam Dievo Asmeniui religija, skirta m#stantiems ¨mon¢ms.
M#stan"io ¨mogaus mintys, jeigu jis pasirinko teising# keli#, gal¤ gale
nukrypsta £ Auk§"iausi#j£ Dievo Asmen£. M#stydamas apie Auk§"iausi#j£
Dievo Asmen£, ¨mogus i§sivaduoja nuo neigiamo poveikio, kur£ jam daro
materialus pasaulis, ir tokiu b!du £gyja ramyb¡. Pasauliui stinga tvar-
kos ir ramyb¢s, nes ¨moni¤ visuomen¢je toki¤ taiki¤ bhakt¤ labai reta.
Vienodas visoms gyvosioms b!tyb¢ms tegali b!ti bhaktas. Bhaktas vie-
nodas gyv!nams, ¨mon¢ms ir visoms gyvosioms esyb¢ms, nes kiekvien#
gyv# esyb¡ jis suvokia kaip neatsiejam# Auk§"iausiojo Vie§paties dalel¡.
Àœ)opani‰ada& ai§kiai sako, kad ¨mogus, pasiek¡s tok£ lyg£, kai visas gyvas
b!tybes ima vertinti vienodai, niekam nebejus neapykantos ir neteiks pir-
menyb¢s. Bhaktas nesistengia tur¢ti daugiau negu turi. Tod¢l bhaktas yra
aki"cana, jis patenkintas bet kokiomis gyvenimo s#lygomis. Sakoma, jog
bhaktas yra ramus ir pragare, ir rojuje. Bhaktas abejingas viskam, kas nesu-
sij¡ su atsidavimo tarnyste. Tokia s#mon¢ rodo, kad ¨mogus yra pasiek¡s
auk§"iausi# tobulumo pakop#, i§ kurios galima pasikelti £ dvasin£ pasaul£ Ä
sugr£¨ti namo, atgal pas Diev#. Auk§"iausiojo Dievo Asmens bhaktams
pati patraukliausia yra auk§"iausioji materialioji gu†a Ä doryb¢. Patyr¡s
brƒhma†as yra doryb¢s simbolis. Tod¢l bhaktui labiausiai patinka brahma-
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ni§kasis b!vis. Jo nedomina aistra ar nei§manymas, nors ir §ios ypatyb¢s
kyla i§ Auk§"iausiojo Vie§paties Vi‰†u. À%rŒmad-Bhƒgavatam& bhaktus
vadina nipu†a-buddhi Ä tai rei§kia, kad jie priklauso did¨iausio intelek-
to ¨moni¤ sluoksniui. Kadangi bhaktas nesibla§ko tarp prisiri§imo ir nea-
pykantos, jis gyvena labai taikiai, ir aistra bei nei§manymas jam neturi
£takos.

¶ia gali kilti klausimas, kod¢l bhaktas yra prisiri§¡s prie materialaus
pasaulio doryb¢s ypatyb¢s, jeigu vis¤ materiali¤j¤ ypatybi¤ at¨vilgiu jis
transcendenti§kas? Atsakymas b!t¤ toks: £vair!s ¨mon¢s yra skirting¤
materialios gamtos gu†¤ vald¨ioje. Tie, kuriuos valdo nei§manymo gu†a,
vadinasi rƒk‰asos, tie, kuriuos valdo aistros gu†a Ä asuros, o tie, kuriuos
valdo doryb¢s gu†a Ä suros, arba pusdieviai. ·ias trij¤ ¨moni¤ kategorijas
Auk§"iausiojo Vie§paties valia suk!r¢ materialioji gamta, ta"iau doryb¢s
gu†os vald¨ioje esantys ¨mon¢s turi daugiau galimybi¤ u¨ kitus sugr£¨ti £
dvasin£ pasaul£, namo, atgal pas Diev#.

Taigi visiems i§min"iams, kurie susirinko ant SarasvatŒ up¢s kranto, kad
i§siai§kint¤, kuri dievyb¢ turi auk§"iausi# vald¨i#, neliko joki¤ abejoni¤
d¢l Vi‰†u garbinimo. Visi jie ¢m¢ su atsidavimu tarnauti Vie§pa"iui ir
pasiek¢ i§svajot# tiksl# Ä sugr£¨o pas Vie§pat£.

Tiems, kurie i§ tikr¤j¤ nori i§tr!kti i§ materijos pan"i¤, geriausia
i§syk sutikti su %rŒ %ukadevos Gosvƒmio i§vadomis, pateiktomis À%rŒmad-
Bhƒgavatam& prad¨ioje. ¶ia sakoma: À%rŒmad-Bhƒgavatam& klausyma-
sis labai paspartina i§sivadavim#, nes À%rŒmad-Bhƒgavatam& perpasakojo
%ukadeva Gosvƒmis. T# pat£ patvirtina ir S!ta Gosvƒmis: jeigu tas, kuris
be tikslo klaid¨ioja §iame materialiame pasaulyje, panor¢s i§girsti nekta-
ri§kus %ukadevos Gosvƒmio ¨od¨ius, jis b!tinai padarys teising# i§vad#,
kad varginan"i# kelion¡ i§ k!no £ k!n# tegalima u¨baigti su atsidavimu
tarnaujant Auk§"iausiajam Dievo Asmeniui. Kitaip sakant, £d¢miai klau-
sydamasis À%rŒmad-Bhƒgavatam&, ¨mogus galutinai nutaria su meile ir
atsidavimu tarnauti Vi‰†u. Jis tikrai i§vengs §ios materialios gyvenimo
kelion¢s, ir tai pats lengviausias kelias. Tereikia susikaupus klausyti nuos-
tabi¤ %ukadevos Gosvƒmio ¨od¨i¤, pasiekusi¤ mus À%rŒmad-Bhƒgavatam&
forma.

Kita i§vada b!t¤ tokia: mes niekada neturime laikyti pusdievi¤, netgi
Vie§paties %ivos ir Vie§paties Brahmos, lygiais Vie§pa"iui Vi‰†u. Jeigu
pusdievius mes laikome lygiais Vie§pa"iui Vi‰†u, tai, pasak ÀPadma
Purƒ†os&, i§kart virstame ateistais. Ved¤ ra§tams priklausantis veikalas
ÀHari-va„)a& irgi pabr¢¨ia, kad garbintinas t¢ra Auk§"iausiasis Dievo
Asmuo, Vi‰†u. Hare K‚‰†a mahƒ-mantr! ar kit# vi‰†u-mantr! reko-
menduojama kartoti visada ir visomis aplinkyb¢mis. Antroje À%rŒmad-
Bhƒgavatam& giesm¢je Vie§pats Brahmƒ sako: ÀIr Vie§pats %iva, ir a§
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atliekame £vairius Auk§"iausiojo Dievo Asmens mums skirtus vaidmenis
ir veikiame Jo nurodymu.& ÀCaitanya-caritƒm‚toje& irgi pasakyta, kad §ei-
mininkas t¢ra vienas Ä K‚‰†a, o visi kiti, kad ir kokiai gyvyb¢s formai jie
priklausyt¤, t¢ra K‚‰†os tarnai.

ÀBhagavad-gŒtoje& Vie§pats patvirtina, kad n¢ra auk§tesn¢s tiesos u¨
K‚‰†#. Ir %ukadeva Gosvƒmis, nor¢damas atkreipti d¢mes£ £ tai, kad i§
vis¤ vi‰†u-tattvos pavidal¤ pats pilnaverti§kiausias Auk§"iausiasis Dievo
Asmuo yra Vie§pats K‚‰†a, papasakojo, kas nutiko Vie§pa"iui K‚‰†ai
esant ¨em¢je.

Kart# vieno brƒhma†o ¨mona pagimd¢ k!dik£. Deja, vos gim¡s, k!di-
kis paliet¢ ¨em¡ ir kaipmat mir¢. Brƒhma†as, k!dikio t¢vas, pa¢m¢ mirus£
vaik# ir nu¢jo £ Dvƒrak# Ä £ karaliaus r!mus. Brƒhma†as labai sielvarta-
vo, kad j¤ akyse taip anksti mir¢ j¤ vaikas. Jis prarado dvasios ramyb¡.
Seniau, iki pat Dvƒpara-yugos laik¤, kai Vie§pats K‚‰†a buvo nu¨eng¡s £
¨em¡, j# vald¢ atsakingi karaliai, ir d¢l ankstyvos vaiko mirties paprastai
buvo kaltinamas karalius. Toks atsakomyb¢s jausmas egzistavo ir Vie§pa-
ties Rƒmacandros laikais. Pirmoje À%rŒmad-Bhƒgavatam& giesm¢je ai§ki-
nome, kad karalius buvo atsakingas u¨ valdini¤ gerov¡, ir jis net prival¢jo
r!pintis, jog neb!t¤ pernelyg kar§ta ar §alta. Nors §iuo atveju ne kara-
lius buvo kaltas, brƒhma†as mirus vaikui tu"tuojau patrauk¢ prie jo r!m¤
vart¤ ir ¢m¢ j£ kaltinti:

ÀM!s¤ karalius, Ugrasena, neken"ia brƒhma†¤!& Tikslus ¨odis, pavar-
totas originalo tekste, Ä brƒhma-dvi‰a‹. Tasai, kuris prie§i§kas Vedoms,
patyrusiems brƒhma†ams arba brƒhma†¤ kastai, vadinamas brahma-dvit.
Taigi brƒhma†as apkaltino karali¤ esant brahma-dvit. Be to, brƒhma†as kal-
tino karali¤ esant #a‡ha-dhŒ, Àveidmainiu, kuriam stinga intelekto.& ·alies
vadovas turi b!ti labai i§mintingas, idant sugeb¢t¤ ¨i!r¢ti savo valdini¤
gerov¢s, ta"iau, anot brƒhma†os, karalius, nors ir s¢d¢jo valdovo soste,
netur¢jo intelekto. Tod¢l brƒhma†as j£ pavadino lubdha Ä Àgod¨iu.& Kitaip
sakant, karalius, arba §alies vadovas, neturi teis¢s vadovauti vyriausybei
arba valdyti, jeigu yra godus savimyla. Nat!ralu, kad valdovas, kuriam
patraukl!s material!s malonumai, ima galvoti tik apie save. Tod¢l kitas
"ia pavartotas ¨odis Ä vi‰ayƒtmana‹.

Brƒhma†as dar kaltino karali¤ esant k‰atra-bandhu. Taip vadina-
mas ¨mogus, gim¡s k‰atriy¤ §eimoje arba priklausantis karali§kai gimi-
nei, ta"iau neturintis ypatybi¤, privalom¤ karali§kam asmeniui. Karalius
privalo remti brƒhma†¤ kult!r# bei labai r!pintis valdini¤ gerove, jis
neturi teis¢s siekti materiali¤ malonum¤ ir b!ti godus. Jeigu ¨mogus,
neturintis reikaling¤ ypatybi¤, apsimeta karali§kos kilm¢s k‰atriyas, jis yra
ne k‰atriyas, o k‰atra-bandhu. Taip lygiai ir brƒhma†o s!nus, neturintis
brahmani§k¤ ypatybi¤, vadinamas brahma-bandhu arba dvija-bandhu. Tai
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rei§kia, jog ¨mogaus negalima laikyti brƒhma†u ar k‰atriyu, vien remiantis
jo kilme. ¸mogus turi £gyti reikiamas ypatybes, tada jis gali b!ti laikomas
brƒhma†u ar k‰atriyu.

Taigi brƒhma†as met¢ kaltinim#, es# naujagimis mir¢ d¢l to, jog §al£
valdo netik¡s karalius. Brƒhma†as suvok¢ §£ £vyk£ labai §ali§kai ir vis# kalt¡
suvert¢ karaliui. Pavyzd¨iai i§ Ved¤ istorijos rodo, kad monarchijos siste-
moje tuo atveju, kai karalius k‰atriyas prarasdavo pasitik¢jim#, brƒhma†¤
patar¢j¤ taryba i§ jo atimdavo vald¨i#. Atsi¨velgiant £ visa tai, galima teigti,
kad karaliaus postas Ved¤ visuomen¢je buvo labai atsakingos pareigyb¢s.

Tod¢l brƒhma†as pasak¢: ÀNevalia reik§ti pagarbos ir lenktis karaliui,
kuris kupinas pagie¨os. Toks karalius leid¨ia savo dienas arba med¨iokl¢-
je, giriose ¨udydamas ¨v¢ris, arba baud¨ia mirtimi valdinius u¨ padarytus
nusikaltimus. Jis nemoka valdytis ir turi netikus£ b!d#. Valdiniai, kurie
lenkiasi bei rei§kia pagarb# tokiam karaliui, niekada nebus laimingi. Jie
niekada nei§bris i§ skurdo, bus slegiami nuolatini¤ r!pes"i¤, nerimo ir
nepa¨ins laim¢s.& ·i¤ laik¤ politin¢je sistemoje monarcho postas panai-
kintas, ir nors egzistuoja prezidentas, dabar jis neatsako u¨ gyventoj¤
gerov¡. Nors §iame Kali am¨iuje §alies vadovas ir gauna daugum# bals¤ ir
u¨ima §£ auk§t# post#, pilie"i¤ gyvenime nesuma¨¢ja r!pes"i¤ bei vargo,
jie yra nepatenkinti ir nelaimingi.

Negyvi gim¢ ir antrasis bei tre"iasis brƒhma†o vaikai. Jis susilau-
k¢ devyni¤ vaik¤, ir visi jie gim¢ negyvi. Kaskart, kai gimdavo negy-
vas vaikas, brƒhma†asM> eidavo prie r$m¤ vart¤ ir kaltindavo karali¤. Kai
brƒhma†as at¢jo £ Dvƒrak# devint#j£ kart#, mieste sve"iavosi Arjuna ir
K‚‰†a. I§gird¡s brƒhma†o kaltinimus, kad karalius jo nebegina, Arjuna
sukluso ir pri¢jo prie brƒhma†o. Jis paklaus¢: ÀBrangus brƒhma†e, kod¢l
tu sakai, jog nebeliko garbing¤ k‰atriy¤, kurie gal¢t¤ apginti §alies pilie-
"ius? Nejau "ia neatsiras tokio, kuris bent suvaidint¤ k‰atriy!, palaikyt¤
lank# bei str¢les ir parodyt¤, kad gali tave apginti? Nejau visi §ios §alies
karali§kojo luomo atstovai jau nebeturi j¢gos ir §aunumo, o tik atna§auja
kartu su brƒhma†ais aukas ir daugiau niekuo nesidomi?& Taip Arjuna
leido suprasti, kad k‰atriyai neturi teis¢s ramiai gyventi ir atlikin¢ti Ved¤
aukojimus. Prie§ingai, jie turi parodyti savo §aunum#, gindami pilie"ius. I§
brƒhma†¤, pasin¢rusi¤ £ dvasin¡ veikl#, niekas nesitiki, kad jie imsis veiks-
m¤, susijusi¤ su fizine prievarta. Tod¢l jiems reikalinga k‰atriy¤ apsauga,
kad niekas netrukdyt¤ jiems vykdyti auk§tesnio lygio nurodyt¤ pareig¤.

ÀJeigu brƒhma†ai prie§ savo vali# netenka ¨monos ar vaik¤, Ä t¡s¢
Arjuna, Ä o karaliai k‰atriyai nepasir!pina jais, tokie k‰atriyai niekuo ne
geresni u¨ scenoje besivaipan"ius aktorius. I§ aktoriaus, kuriam spektak-
lyje tenka karaliaus vaidmuo, niekas nesitiki joki¤ g¢rybi¤. Taip lygiai ir
karalius arba valstyb¢s vadovas, nesugebantis garantuoti visuomen¢s vir-
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§!ni¤ saugumo, laikomas papras"iausiu apgaviku. Tokie valdovai gyvena
tik sau, nors u¨ima auk§t# valstyb¢s valdovo post#. A§ pa¨adu tau apgin-
ti tavo vaikus, o jeigu pa¨ado netes¢siu, §oksiu £ lau¨#, kad nusivaly"iau
nuod¢m¢s purv#.&

I§gird¡s tokius Arjunos ¨od¨ius, brƒhma†a tar¢: ÀBrangusis Arjuna,
mano vaik¤ negal¢jo apginti nei Vie§pats Balarƒma, nei Vie§pats K‚‰†a.
¶ia daug ir kit¤ didvyri¤, toki¤, kaip Pradyumna ir Aniruddha, gink-
luot¤ lankais bei str¢l¢mis, bet ir jie mano vaik¤ neapgyn¢.& Brƒhma†a
tiesiai £ akis pasak¢ Arjunai, kad jis nesugeb¢si#s padaryti to, kas ne£-
kandama net Pa"iam Auk§"iausiajam Dievo Asmeniui. Jam atrod¢, kad
Arjuna dav¢ pa¨ad#, kurio nepaj¢gsi#s i§tes¢ti, tod¢l tar¢: ÀTu ¨adi, tarsi
b!tumei ma¨as vaikas. Negaliu tavo ¨od¨iu patik¢ti.&

Dabar Arjuna suprato, kad brƒhma†as prarado bet kok£ pasitik¢jim#
karaliais k‰atriyais, ir, nor¢damas £kv¢pti jam vilties, Arjuna pra§neko
taip, tarsi kritikuot¤ net savo draug# Vie§pat£ K‚‰†#. Vie§pa"iui K‚‰†ai
ir kitiems girdint, jis u¨sipuol¢ K‚‰†#, kalb¢damas: ÀBrangus brƒhma†e,
nesu nei Sa…kar‰a†a, nei K‚‰†a, nei vienas K‚‰†os s!n¤, kaip Pradyumna
ar Aniruddha. A§ vadinuosi Arjuna ir savo rankoje laikau Gƒ†ˆŒvos lank#.
Tu negali man¡s £¨eidin¢ti, nes pats Vie§pats %iva pagyr¢ mane u¨ narsu-
m#, kai kartu su juo med¨iojau mi§ke. Vie§pats %iva, pasivert¡s med¨ioto-
ju, stojo kautis su manim. Jis buvo patenkintas mano narsa ir padovanojo
man ginkl#, kuris vadinasi pƒ#upatƒstra. Tod¢l mano narsa tenekelia tau
abejoni¤. A§ sugr#¨insiu tau visus s!nus, net jeigu tekt¤ susikauti su pa"ia
mirtimi.& Kilnumo kupini Arjunos ¨od¨iai §iek tiek apmald¢ brƒhma†!,
ir jis sugr£¨o namo.

Kai brƒhma†o ¨monai v¢l at¢jo laikas gimdyti, jis ¢m¢ garsiai karto-
ti: ÀBrangus Arjuna, ateik ir i§gelb¢k mano k!dik£!& I§gird¡s brƒhma†o
pagalbos §auksm#, Arjuna tu"tuojau susiruo§¢ Ä paliet¢ §vent#j£ vanden£
ir sukalb¢jo §vent#sias mantras, kurios tur¢jo apginti jo lank# bei str¢les.
Jis neu¨mir§o paimti ir str¢l¢s, kuri# jam dovanojo Vie§pats %iva, ir i§ei-
damas atsimin¢ Vie§pat£ %iv# bei did¨iul£ prielankum#, kur£ jis parod¢. Ir
§tai netrukus Arjuna su Gƒ†ˆŒvos lanku bei kitais ginklais atsid!r¢ prie
gimdyv¢s nam¤.

Arjuna, ko gero, niekur nebuvo i§vyk¡s i§ Dvƒrakos, nes nor¢jo i§te-
s¢ti brƒhma†ui duot# pa¨ad#. Brƒhma†as pakviet¢ j£ nakt£, kai jo ¨mona
ruo§¢si gimdyti. Pakeliui £ namus, kur tur¢jo gimdyti brƒhma†o ¨mona,
Arjuna prisimin¢ Vie§pat£ %iv#, o ne savo draug# K‚‰†#. Jis man¢, kad
jei K‚‰†a nesugeb¢jo apginti brƒhma†o, ver"iau kreiptis £ Vie§pat£ %iv#.
Tai dar vienas pavyzdys, kai ¨mogus kreipiasi £ pusdievius. Kod¢l taip
atsitinka, ai§kina ÀBhagavad-gŒtƒ.& Kƒmais tais tair h‚ta-j"ƒnƒ‹: ¨mogus,
i§ gob§umo ir aistros prarad¡s galv#, pamir§ta Auk§"iausi#j£ Dievo Asmen£
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ir kreipiasi £ pusdievius.& Be abejo, Arjuna nebuvo paprasta gyvoji b!tyb¢,
jis draugavo su K‚‰†a ir paman¢, kad K‚‰†a nesugeba apginti brƒhma†o,
tod¢l ver"iau galvoti apie Vie§pat£ %iv#. V¢liau paai§k¢jo, kad, kreip¡sis
prieglobs"io £ Vie§pat£ %iv#, o ne K‚‰†#, Arjuna suklydo. Ta"iau, §iaip ar
taip, jis steng¢si i§ vis¤ j¢g¤: sukartojo £vairias mantras ir, apsiginklav¡s
lanku, saugojo gimdyv¢s namus i§ vis¤ pusi¤. Brƒhma†o ¨mona pagimd¢
berniuk#, kuris, kaip ir visi vaikai, ¢m¢ verkti. Ta"iau po keli¤ minu"i¤
tiek berniukas, tiek Arjunos str¢l¢s staiga i§nyko danguje.

I§ visko sprend¨iant, brƒhma†o namas stov¢jo netoli K‚‰†os r!m¤, ir
Vie§pats K‚‰†a kaip ant delno mat¢ visk#, kas vyko tarytum prie§ Jo vali#.
Tai Jis i§kr¢t¢ pok§t# ir pagrob¢ brƒhma†o k!dik£ bei visas Arjunos
str¢les kartu su ta, Vie§paties %ivos dovanot#ja, kuria Arjuna taip did-
¨iavosi. Tad bhavaty alpa-medhasƒm: iliuzijos veikiami, menkesnio inte-
lekto ¨mon¢s ie§ko pusdievi¤ u¨tarimo ir d¨iaugiasi g¢ryb¢mis, kurias jie
siun"ia.

Vie§paties K‚‰†os ir kit¤ akivaizdoje brƒhma†as u¨sipuol¢ Arjun#: À¸i!-
r¢kit, koks a§ kvailys! Patik¢jau Arjuna, kuris visi§kai bej¢gis ir tesugeba
duoti melagingus pa¨adus. Koks buvau kvailys, kad patik¢jau juo! Arjuna
pa¨ad¢jo apginti mano k!dik£, kai netgi Pradyumna, Aniruddha, Vie§pats
Balarƒma ir Vie§pats K‚‰†a negal¢jo to padaryti. Jeigu tokios did¨ios
asmenyb¢s negal¢jo apginti mano k!dikio, kas paj¢gs tai padaryti? Tegu
bus prakeiktas Arjuna u¨ savo melaging# pa¨ad#, tegu bus prakeiktas jo
garsusis Gƒ†ˆŒvos lankas u¨ £¨!lum#, kur£ Arjuna parod¢, skelbdama-
sis es#s galingesnis u¨ Vie§pat£ Balarƒm#, Vie§pat£ K‚‰†#, Pradyumn#
ir Aniruddh#. Niekas jau nebei§gelb¢s mano vaiko, nes jis pateko £ kit#
planet#. Tik i§ kvailumo Arjuna man¢ paj¢gsi#s gr#¨inti mano s!n¤ i§
kitos planetos.&

Brƒhma†o apkaltintas, Arjuna pasitelk¢ mistin¡ yogos j¢g#, kuri leist¤
nukeliauti £ bet kuri# planet# ir surasti brƒhma†o s!n¤. I§ visko sprend-
¨iant, Arjuna buvo gerai £vald¡s mistines j¢gas, padedan"ias yogui patek-
ti £ bet kuri# norim# planet#. Pirmiausia jis i§vyko £ Yamalokos planet#,
kurioje gyvena mirties dievas Yamarƒja. Ta"iau "ia jam nepavyko rasti
brƒhma†o k!dikio. Tada jis negai§damas i§keliavo £ planet#, kurioje
gyvena dangaus valdovas Indra. Ir "ia neatrad¡s vaiko, jis patrauk¢ £ ugnies
pusdievi¤ Nair‚"i¤ planet#, o paskui Ä £ M¢nul£. I§ M¢nulio jis i§vyko
pas Vƒyu ir £ Varu†alok#. Nerad¡s vaiko, i§ "ia jis nusileido £ Rasƒtal#,
¨emiausi# planet¤ sistem#. Aplank¡s visas §ias planetas, galop jis pasiek¢
Brahmalok#, kurios negali pasiekti net yogai mistikai. Vie§paties K‚‰†os
malone Arjuna tur¢jo j¢g# pakilti vir§ dangaus planet¤ ir nukeliauti £ Brah-
malok#. I§nar§¡s visas planetas ir niekur nerad¡s k!dikio, jis nor¢jo §okti
£ lau¨#, nes taip buvo ¨ad¢j¡s brƒhma†ui, jei nesugr#¨int¤ k!dikio. Ta"iau
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Vie§pats K‚‰†a buvo labai gailestingas Arjunai Ä artimiausiam Savo drau-
gui. Vie§pats K‚‰†a £tikino j£, kad nedera §okti £ ugn£, netekus garb¢s.
K‚‰†a pa¨ym¢jo, kad jeigu Arjuna, b!damas jo draugas, i§ nevilties §oks
£ lau¨#, dalis kalt¢s u¨ tai teks ir Jam. Tod¢l Vie§pats K‚‰†a sustabd¢
Arjun#, tikindamas, kad suras k!dik£. Jis pasak¢ Arjunai: ÀNesi¨udyk ir
nedaryk kvailyst¢s!&

Taip Arjunai tar¡s, Vie§pats K‚‰†a i§sikviet¢ Savo transcendentin£
ve¨im#, ir, §ok¡ £ j£, jiedu i§vyko §iaur¢s kryptimi. Vie§pats K‚‰†a, visagalis
Dievo Asmuo, lengvai gal¢jo sugr#¨inti vaik#, bet neder¢t¤ pamir§ti, kad
Jis d¢josi paprastu ¨mogumi. Siekdamas tam tikro rezultato, ¨mogus turi
d¢ti pastangas, lygiai taip ir Vie§pats K‚‰†a, kaip paprastas ¨mogus arba
kaip Jo draugas Arjuna, i§vyko i§ Dvƒrakos, kad sugr#¨int¤ brƒhma†o
s!n¤. Nu¨eng¡s £ ¨moni¤ visuomen¡ ¨mogaus pavidalu ir aprei§k¡s Savo
¨aidimus, K‚‰†a ai§kiai £rod¢, kad niekas n¢ra u¨ J£ vir§esnis. ÀDievas
yra didis.& Taip apibr¢¨iamas Auk§"iausiasis Dievo Asmuo. Taigi, bent
§iame materialiame pasaulyje, kai K‚‰†a buvo "ia apsirei§k¡s, Jis £rod¢,
kad visoje visatoje n¢ra u¨ J£ vir§esn¢s asmenyb¢s. Didingai s¢d¢damas
Savo ve¨ime drauge su Arjuna, K‚‰†a vyko £ §iaur¡, pakeliui kirsdamas
daugyb¡ planet¤ sistem¤. À%rŒmad-Bhƒgavatam& jas vadina SaptadvŒpa.
DvŒpa Ä tai Àsala.& Planetas Ved¤ ra§tai da¨nai vadina dvŒpomis. Planeta,
kurioje mes gyvename, vadinasi Jamb!dvŒpa. Kosmin¢ erdv¢, Ved¤ supra-
timu, yra oro vandenynas ir §iame did¨iajame oro vandenyne yra daugyb¢
sal¤, arba £vairi¤ planet¤. Kiekvienoje planetoje banguoja £vair!s vande-
nynai. Vienose plyti s!raus vandens ar pieno vandenynai, kitose Ä vyno,
o tre"iose Ä lydyto sviesto ar aliejaus vandenynai. Egzistuoja ir skirting¤
r!§i¤ kalnai. Kiekvienos planetos atmosfera irgi skiriasi.

K‚‰†a pral¢k¢ pro §ias planetas ir pasiek¢ visatos apvalkal#. À%rŒmad-
Bhƒgavatam& j£ apra§o kaip neper¨velgiam# tams#. ·is materialus pasaulis
apskritai yra vaizduojamas kaip tamsos vie§patija. Kosmin¡ erdv¡ ap§-
vie"ia saul¢s spinduliai, ta"iau apvalkale, pro kur£ neprasiskverbia saul¢s
§viesa, suprantama, yra tamsu, nors £ ak£ durk. Kai K‚‰†a pasiek¢ visatos
apvalkal#, keturi ¨irgai, trauk¡ Jo ve¨im#, Ä %aibya, SugrŒva, Meghapu‰pa
ir Balƒhaka, nesiry¨o ¨engti £ tams#. ¸irg¤ nery¨tingumas irgi buvo Vie§-
paties K‚‰†os ¨aidim¤ dalis, kadangi K‚‰†os ¨irgai nepaprasti. Paprasti
¨irgai negal¢t¤ nuskrieti per vis# visat# ir £¨engti £ i§orinio jos apvalka-
lo sluoksnius. K‚‰†a, taip pat Jo ve¨imas, arkliai bei Jo aplinka Ä viskas
yra transcendenti§ka, auk§"iau §io materialaus pasaulio ypatybi¤. Visada
reik¢t¤ atsiminti, kad K‚‰†a d¢josi paprastu ¨mogumi, tod¢l ir Jo ¨irgai,
nesiry¨tantys ¨engti £ tams#, K‚‰†os valia elg¢si kaip paprasti ¨irgai.

K‚‰†a gars¢ja Yoge)varos vardu. Baigiamajame ÀBhagavad-gŒtos& sky-
riuje pasakyta: yoge#varo hari‹ Ä Jo rankose yra visos mistin¢s j¢gos. Mes
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matome nema¨a ¨moni¤, kurie yra £vald¡ mistines yogos j¢gas. Kartais
jie atlieka £stabius darbus, ta"iau reikia tur¢ti galvoje, kad K‚‰†a yra
vis¤ mistini¤ j¢g¤ valdovas. Tod¢l matydamas, kad Jo ¨irgai nesiry¨ta
£¨engti £ tams#, Jis svied¢ Savo Sudar)ana-cakros disk#, kuris nutviesk¢
dang¤ skais"iau u¨ t!kstan"ius sauli¤. Tamsa visatos apvalkale taip pat
sukurta K‚‰†os. Sudar)ana-cakra Ä tai nuolatinis K‚‰†os palydovas, ir,
svied¡s prie§ais Save disk#, K‚‰†a i§sklaid¢ tams#. À%rŒmad-Bhƒgavatam&
pasakyta, kad Sudar)ana-cakra perskrod¢ tams# tarsi Vie§paties Rƒma-
candros str¢l¢ i§ %ƒr…gos lanko, kiaurai perv¢rusi Rƒva†os kariuomen¢s
eiles. Su rei§kia Àpuikus&, o dar#ana Ä Àmatomumas&, taigi Vie§paties
K‚‰†os diskas Sudar)ana i§sklaido tams#, ir viskas tampa puikiai matoma.
Taip Vie§pats K‚‰†a ir Arjuna perkirto pla"iausi# materialias visatas
gaubian"i# tamsos juost#.

Tada Arjuna i§vydo brahmajyoti §vyt¢jim#. Brahmajyoti §vyti anapus
materialias visatas gaubian"io apvalkalo. Kadangi m!s¤ akys nemato
brahmajyoti, jis da¨nai vadinamas avyakta. Tai dvasinis §vyt¢jimas. J£
pamatyti yra galutinis impersonalist¤, vadinam¤j¤ vedƒntist¤, tikslas.
Brahmajyoti dar apib!dinamas ¨od¨iu ananta-pƒram Ä beribis ir nei§-
matuojamas. Kai Vie§pats K‚‰†a ir Arjuna pasiek¢ brahmajyoti srit£,
Arjuna nebei§tv¢r¢ akinamo §vyt¢jimo ir u¨simerk¢. Vie§paties K‚‰†os ir
Arjunos kelion¡ £ brahmajyoti apra§o ÀHari-va„)a.& ·iame veikale, kuris
yra Ved¤ ra§t¤ dalis, Vie§pats K‚‰†a kalba Arjunai: ÀBrangus Arjuna,
akinamas §vyt¢jimas, transcendentin¢ §viesa, kuri# tu i§vydai, sklinda i§
Mano k!no. O geriausiasis i§ Bharat¤, brahmajyoti Ä tai A§ Pats.& Kaip
kad saul¢s §viesos ne£manoma atsieti nuo saul¢s rutulio, taip nuo K‚‰†os
neatsiejami ir i§ Jo k!no sklindantys spinduliai, brahmajyoti. K‚‰†a teig¢,
kad brahmajyoti Ä tai Jis Pats. Apie tai ai§kiai byloja ÀHari-va„)a&, kur
K‚‰†a sako: aha„ sa‹. Brahmajyoti sudaro mikroskopin¢s dalel¢s, dvasi-
n¢s kibirk§t¢l¢s, arba gyvosios esyb¢s, vadinamos cit-ka†a. Ved¤ posakis
so 'ham, arba ÀA§ esu brahmajyoti&, tinka ir gyvoms esyb¢ms, kurios taip
pat gali teigti, kad priklauso brahmajyoti. ÀHari-va„)oje& K‚‰†a toliau
ai§kina: ÀBrahmajyoti yra Mano dvasin¢s energijos ekspansija.&

K‚‰†a tar¢ Arjunai: ÀBrahmajyoti yra u¨ Mano i§orin¢s energijos, mƒyƒ-
#akti, vie§patijos rib¤.& Materialiame pasaulyje gyvenantis ¨mogus negali
patirti Brahmano §vyt¢jimo. Taigi materialiame pasaulyje §is §vyt¢jimas
neturi i§reik§to pavidalo, o dvasiniame pasaulyje jis yra gav¡s i§rai§k#.
Tokia ¨od¨i¤ vyakta-avyakta prasm¢. ÀBhagavad-gŒtoje& pasakyta: vyakto
'vyaktƒt sanƒtana‹ Ä ÀAbi §ios energijos turi am¨in# i§rai§k#.&

Paskui Vie§pats K‚‰†a ir Arjuna £¨eng¢ £ neapr¢piam# dvasin£ vandeny-
n#, kuris vadinasi Kƒra†ƒr†ava, arba Virajƒ, ir tai rei§kia, kad §is vande-
nynas yra materialaus pasaulio k!rimo prad¨ia. Virajƒ jis vadinasi tod¢l,

NEPAPRASTA K’™–OS GALYB(

639



kad jo nebeveikia trys materialiosios gamtos gu†os. ÀM‚tyu$jaya Tantra&,
Ved¤ k!rinys, vaizd¨iai apib!dina Kƒra†os vandenyn#, arba Viraj#. ¶ia
pasakyta, kad auk§"iausioji §io materialaus pasaulio planet¤ sistema yra
Satyaloka, arba Brahmaloka. Vir§ jos Ä Rudraloka ir Mahƒ-Vi‰†uloka,
apie kuri# ÀBrahma-sa„hitoje& pasakyta: ya‹ kƒra†ƒr†ava-jale bhajati
sma yoga Ä ÀVie§pats Mahƒ-Vi‰†u guli Kƒra†os vandenyne. Kai Jis i§kve-
pia, gimsta begalyb¢ visat¤, o kai £kvepia Ä begalin¢ daugyb¢ visat¤ sug-
r£¨ta £ J£.& ·itaip randasi ir v¢l i§nyksta materialioji k!rinija. Vie§pa"iui
K‚‰†ai ir Arjunai brendant £ okeano vandenis, rod¢s, tarsi £ j£ b!t¤ £si-
ver¨¡s transcendentinis §viesos viesulas, ir Kƒra†os vandenyno vandenys
¢m¢ §¢lti. Vie§paties K‚‰†os malone Arjuna gavo nepaprast# galimyb¡
pamatyti nuostab¤j£ Kƒra†os vandenyn#.

Vandenyne K‚‰†a su Arjuna i§vydo mil¨ini§kus r!mus. R!muose buvo
daugyb¢ ark¤ bei kolon¤ i§ brangi¤j¤ akmen¤, ir akinantis j¤ §vyt¢ji-
mas sta"iai u¨b!r¢ Arjun#. R!muose Arjuna ir K‚‰†a i§vydo mil¨ini§k#
Anantadev#, kur£ dar vadina %e‰a. Vie§pats Anantadeva, arba %e‰anƒ-
ga, turi mil¨in¢s gyvat¢s su t!kstan"iais galv¤ pavidal#. Jo galvas puo§¢
¨¢rintys, £vairiaspalviai brangakmeniai. Visos Anantadevos galvos tur¢jo
po dvi baisias akis. Jo k!nas buvo baltas kaip Kailƒsos vir§ukaln¢, nieka-
da nenusimetanti sniego skraist¢s, o kaklas bei lie¨uviai melsvi. Arjuna
i§vydo ir Vie§pat£ Mahƒ-Vi‰†u, patogiai gulint£ ant §velnaus ir balto
%e‰anƒgos k!no. Mahƒ-Vi‰†u pavidalas buvo beribis ir spinduliavo nepap-
rasta galybe. Arjuna suvok¢, kad §is Auk§"iausiojo Dievo Asmens pavi-
dalas vadinasi Puru‰ottama. J£ vadina Puru‰ottama, Àgeriausiuoju&, arba
Auk§"iausiuoju Dievo Asmeniu, nes i§ §io pavidalo materialiame pasaulyje
i§siskleid¨ia kitas Vi‰†u pavidalas, ¨inomas Garbhodaka)ƒyŒ Vi‰†u vardu.
Vie§paties Mahƒ-Vi‰†u pavidalas, Puru‰ottama, egzistuoja anapus mate-
rialaus pasaulio. Jis dar vadinamas Uttama. Tama Ä tai Àtamsa&, o ut Ä
Àanapusinis, transcendentinis&, taigi uttama rei§kia Àanapus tamsiausios
srities, materialaus pasaulio.& Arjuna pamat¢, kad Puru‰ottamos, Mahƒ-
Vi‰†u, k!nas toks tamsus, kaip tir§tas audros debesis li!"i¤ sezono metu.
Jis vilk¢jo puikiais geltonais r!bais, o Jo veide spind¢jo nuostabi, nebl¢s-
tanti §ypsena bei patrauklios, pana§ios £ lotoso lapelius akys. Vie§paties
Mahƒ-Vi‰†u §almas buvo nusagstytas brangakmeniais, o dail!s auskarai
pabr¢¨¢ Jo garban¤ gro¨£. A§tuonios ilgos Vie§paties Mahƒ-Vi‰†u rankos
siek¢ kelius. Ant kaklo kab¢jo Kaustubhos brangakmenis, o kr!tin¢ buvo
pa¨ym¢ta %rŒvatsos ¨enklu, kuris rei§k¢ Às¢km¢s deiv¢s atilsio vieta.&
Vie§pat£ puo§¢ lotoso g¢li¤ girlianda, siekianti kelius. Tokia ilga girlianda
vadinasi vaijayantŒ.

·alia Vie§paties stov¢jo Jo asmeniniai palydovai Nanda ir Sunanda
bei personifikuotas Sudar)anos diskas. Vedos sako, kad Vie§pats valdo
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begalin¡ daugyb¡ energij¤, kurios irgi stov¢jo §alia savo personifikuota
forma. Svarbiausios j¤ yra §ios: pu‰‡i, maitinan"ioji energija; #rŒ, gro¨io
energija; kŒrti, §lov¢s energija, ir ajƒ, materialios k!rinijos energija. Visas
§ias energijas Vie§pats £kvepia materialaus pasaulio valdovams Ä Vie§pa-
"iui Brahmai, Vie§pa"iui %ivai ir Vie§pa"iui Vi‰†u, bei dangaus planet¤
karaliams Ä Indrai, Candrai, Varu†ai ir saul¢s dievui. Kitaip sakant, visi
§ie pusdieviai, Vie§paties apdovanoti tam tikromis galiomis, su trans-
cendentine meile tarnauja Auk§"iausiajam Dievo Asmeniui. Mahƒ-Vi‰†u
yra K‚‰†os k!no ekspansija. Ir ÀBrahma-sa„hitƒ& pabr¢¨ia, kad Mahƒ-
Vi‰†u Ä visi§kos K‚‰†os ekspansijos dalis. Visos Auk§"iausiojo Dievo
Asmens ekspansijos nesiskiria nuo Jo Paties, bet kadangi K‚‰†a at¢jo
£ §£ material¤ pasaul£ ¨mogaus pavidalu, nor¢damas apreik§ti Savo ¨ai-
dimus, Jis kartu su Arjuna nedelsdami i§rei§k¢ savo pagarb# Vie§pa"iui
Mahƒ-Vi‰†u, puldami kni!bsti prie§ais J£. À%rŒmad-Bhƒgavatam& pasaky-
ta, kad Vie§pats K‚‰†a nusilenk¢ Mahƒ-Vi‰†u. Tai rei§kia, kad vienintel¢
prie¨astis, d¢l kurios Vie§pats nusilenk¢ Jam, yra ta, kad Vie§pats Mahƒ-
Vi‰†u nesiskiria nuo Jo Paties. Tai, kad K‚‰†a i§rei§k¢ Savo pagarb#
Mahƒ-Vi‰†u, negalima laikyti aha…grahopƒsanƒ Ä garbinimo forma, kuri
kartais rekomenduojama ¨mon¢ms, bandantiems pasiekti dvasin£ pasau-
l£, atliekant pa¨inimo auk#. Apie juos irgi kalbama ÀBhagavad-gŒtoje&:
j"ƒna-yaj"ena cƒpy anye yajanto mƒm upƒsate.

Nors K‚‰†a, auk§"iausiasis mokytojas, ir n¢ra £pareigotas kam nors
lenktis, Jis parod¢ Arjunai, kaip reik§ti savo pagarb# Vie§pa"iui Mahƒ-
Vi‰†u. Ta"iau Arjun#, i§vydus£ mil¨ini§k# pavidal#, kuris apjung¢ Savyje
visa tai, kas yra u¨ materialios patirties rib¤, ap¢m¢ baim¢. Reg¢da-
mas K‚‰†#, besilenkiant£ Vie§pa"iui Mahƒ-Vi‰†u, jis tuoj pat pasek¢ Jo
pavyzd¨iu ir stojo prie§ais Vie§pat£, sud¢j¡s delnus. Tada mil¨ini§kasis
Mahƒ-Vi‰†u, patenkintas ir maloniai §ypsodamasis, pra§neko:

ÀBrang!s K‚‰†a ir Arjuna, A§ labai nor¢jau judu pamatyti, tod¢l pagro-
biau brƒhma†o vaikus ir laikiau juos "ia. A§ tik¢jausi pamatyti jus §iuose
r!muose. J!s nu¨eng¢te £ material¤ pasaul£ kaip Mano inkarnacijos, kad
susilpnintum¢te demon¤ galyb¡, kuri sunkia na§ta u¨gul¢ ¨em¢s pe"ius.
Na, o susidoroj¡ su §iais piktaisiais demonais, j!s turite v¢l sugr£¨ti pas
Mane. Judu esate did¨iojo i§min"iaus Nara-Nƒrƒya†os inkarnacijos. Patys
b!dami absoliu"iai tobuli, j!s mokote svarbiausi¤ tikrosios religijos ties¤,
siekdami apginti bhaktus ir sunaikinti demonus. Bet u¨vis svarbiausia
tai, jog j!s norite £tvirtinti ¨em¢je religijos principus, kad niekas netrik-
dyt¤ ramaus gyvenimo ir kad pasaulio ¨mon¢s, sekdami j!s¤ pavyzd¨iu,
gyvent¤ taikiai ir klest¢t¤.&

Vie§pats K‚‰†a ir Arjuna i§rei§k¢ Vie§pa"iui Mahƒ-Vi‰†u pagarb# ir,
pasi¢m¡ brƒhma†o vaikus, sugr£¨o £ Dvƒrak# tuo pa"iu keliu, kuriuo
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atvyko £ dvasin£ pasaul£. Visi brƒhma†o vaikai u¨augo gra¨!s ir sveiki.
Atvyk¡ £ Dvƒrak#, Vie§pats K‚‰†a ir Arjuna sugr#¨ino brƒhma†ui jo
s!nus.

Vie§paties K‚‰†os malone pabuvoj¡s transcendentiniame pasaulyje,
Arjuna buvo apstulbintas. K‚‰†os malone jis suprato, kad viskas, kas yra
nuostabu materialiame pasaulyje, gimsta i§ Jo. Viskas, kad ir kuo i§sis-
kirt¤ ¨mogus §iame materialiame pasaulyje, yra K‚‰†os malon¢. Tod¢l
reikia nuolatos b!ti K‚‰†os s#mon¢je ir jausti tikr# d¢kingum# Vie§pa"iui
K‚‰†ai, nes viskas, k# mes turime, yra K‚‰†os malon¢.

Nepaprasta Arjunos kelion¢, kuri tapo £manoma K‚‰†os malone, Ä
tai vienas i§ daugyb¢s t!kstan"i¤ ¨aidim¤, kuriuos aprei§k¢ Vie§pats
K‚‰†a §iame materialiame pasaulyje. Visi Jo ¨aidimai buvo nepakarto-
jami, ir pasaulio istorija ne¨ino jiems lygi¤. Visi jie ai§kiai £rodo, kad
K‚‰†a Ä Auk§"iausiasis Dievo Asmuo, ir vis d¢lto, b!damas §iame mate-
rialiame pasaulyje, Jis d¢josi paprastu ¨mogumi, turin"iu daugyb¡ ¨emi§-
k¤ priedermi¤. Jis buvo tobulas §eimos galva, nepaisant to, kad tur¢jo
§e§iolika t!kstan"i¤ ¨mon¤, §e§iolika t!kstan"i¤ r!m¤ ir §imt# §e§iasde-
§imt t!kstan"i¤ vaik¤. Nor¢damas i§mokyti karali§kojo luomo atstovus,
kaip gyventi materialiame pasaulyje ¨monijos labui, Jis atliko daugyb¡
auk¤. Kaip tobulas Auk§"iausiasis Asmuo, Jis patenkino vis¤ norus Ä tiek
brƒhma†¤, u¨iman"i¤ auk§"iausi# pad¢t£ ¨moni¤ visuomen¢je, tiek pap-
rast¤ gyv¤j¤ b!tybi¤ ir netgi ¨emiausi¤j¤ i§ ¨moni¤. Kaip kad karalius
Indra r!pinasi, kad lietaus gaut¤ visa ¨em¢, taip ir Vie§pats K‚‰†a r!pi-
nasi, kad visi gaut¤ Jo neprie¨astin¢s malon¢s. Jis siek¢ apginti bhaktus
ir u¨mu§ti demoni§kus karalius. Tod¢l nuo Jo rankos ¨uvo §imtai ir t!ks-
tan"iai demon¤. Vienus u¨mu§¢ Jis Pats, o kitus Ä Jo £pareigotas Arjuna.
Tvarkyti pasaulio reikalus Jis paskyr¢ tokius dorybingus karalius, kaip
Yudhi‰‡hira, suteikdamas jiems auk§"iausius £galiojimus. Taigi Jo dievi§ko
£siki§imo d¢ka pasaul£ ¢m¢ valdyti karalius Yudhi‰‡hira, ir visoje ¨em¢je
£sigal¢jo taika ir ramyb¢.

Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti a§tuoniasde§imt a§tunt!
ÀK‚‰†os% skyri¤, pavadint! ÀNepaprasta K‚‰†os galyb¢%.
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A·TUONIASDE·IMT DEVINTAS SKYRIUS

Glausta Vie§paties K‚‰†os
¨aidim¤ ap¨valga

Sugr£¨¡s i§ dvasin¢s karalyst¢s, kur jam pavyko pabuvoti su Pa!iu K‚‰†a,
Arjuna negal¢jo atsitok¢ti ir vis m"st¢ apie tai, kad nors jis buvo paprasta
gyvoji esyb¢, K‚‰†os malone jis savo akimis i§vydo dvasin£ pasaul£, ir ne
vien tik j£, bet ir pirmaprad£ Mahƒ-Vi‰†u, materialiosios k#rinijos §altin£.
Sakoma, kad K‚‰†a nekelia kojos i§ V‚ndƒvanos. V‚ndƒvana„ parityajya
na pƒdam eka„ gacchati. K‚‰†a Ä vir§iausias Mathuroje, vir§esnis Dvƒ-
rakoj ir pats vir§iausias V‚ndƒvanoje. Dvƒrakos ¨aidimuose apsirei§k¢
K‚‰†os dalis Vƒsudeva, ta!iau tarp Vƒsudevos, apsirei§kusio Mathuroj bei
Dvƒrakoj, ir pirmaprad¨io asmens Ä K‚‰†os, apsirei§kusio V‚ndƒvanoj,
n¢ra skirtumo. Knygos prad¨ioje mes aptar¢me, kad K‚‰†a apsirei§kia
drauge su visomis Savo inkarnacijomis, pilnavert¢mis dalimis ir pilnaver!i¤
dali¤ dalimis, tad kai kuriuos i§ Jo ¨aidim¤ aprei§kia ne Pats K‚‰†a, o Jo
pilnavert¢s dalys ir pilnavert¢s Jo inkarnacij¤ dalys. Tod¢l Arjuna negal¢-
jo atsisteb¢ti, kad K‚‰†a nuvyko £ dvasin£ pasaul£ aplankyti Kƒra†ƒr†ava-
$ƒyŒ Vi‰†u. Visa tai smulkiai aptaria savo komentaruose %rŒla Vi$vanƒtha
Cakravartis —hƒkura.
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Sprend¨iant i§ Mahƒ-Vi‰†u ¨od¨i¤, Jam labai r#p¢jo pamatyti K‚‰†".
Ta!iau kai Mahƒ-Vi‰†u pasi¢m¢ brƒhma†o s#nus, Jis nei§vengiamai
tur¢jo pabuvoti Dvƒrakoj, tad kod¢l Jis nepasimat¢ su K‚‰†a tenai? & tai
galima atsakyti kad ir taip: net Mahƒ-Vi‰†u, gulintis Prie¨as!i¤ Vandeny-
ne dvasiniame pasaulyje, negali reg¢ti K‚‰†os be Jo leidimo. Tod¢l Mahƒ-
Vi‰†u vien" po kito pagrob¢ visus vos gimusius brƒhma†o s#nus, kad
K‚‰†a Pats ateit¤ j¤ i§vaduoti ir Mahƒ-Vi‰†u gal¢t¤ J£ pamatyti. Jei i§ties
yra taip, kyla kitas klausimas: kod¢l Mahƒ-Vi‰†u Pats at¢jo £ Dvƒrak",
nors Jis negal¢jo ten pamatyti K‚‰†os? Juk Jis gal¢jo nusi¤sti vien" Savo
palydov¤, kuris b#t¤ pagrob¡s brƒhma†o s#nus. & tai galima atsakyti,
kad, K‚‰†ai esant Dvƒrakoje, labai sunku sudrumsti Dvƒrakos gyvento-
j¤ ramyb¡. Niekas i§ Mahƒ-Vi‰†u palydov¤ neb#t¤ sugeb¢j¡s pagrobti
brƒhma†o s#n¤, tod¢l Jam teko ateiti Pa!iam.

Vie§pats vadinamas brahma†ya-deva Ä brƒhma†¤ garbinama Dievy-
be, tod¢l kyla dar vienas klausimas, kod¢l Jis suk¢l¢ tiek daug skausmo
brƒhma†ui, atimdamas i§ eil¢s visus devynis jo s#nus? & tai atsakytume,
kad Vie§pats Mahƒ-Vi‰†u taip nekantravo pasimatyti su K‚‰†a, kad
net i§dr£so nuskriausti brƒhma†!. Nors skriausti brƒhma†us draud¨iama,
Vie§pats Vi‰†u buvo pasiry¨¡s padaryti visk", kad tik susitikt¤ su K‚‰†a Ä
taip Jis nor¢jo J£ pamatyti. Kiekvien"kart, kai i§ brƒhma†o b#davo pava-
giamas vaikas, brƒhma†as ateidavo prie r#m¤ vart¤ ir kaltindavo karali¤,
kad §is nesugeba apsaugoti brƒhma†¤, tod¢l jam ne vieta valdovo soste.
Mahƒ-Vi‰†u ir siek¢ §ito, kad brƒhma†as imt¤ kaltinti k‰atriyus ir K‚‰†".
Tada K‚‰†a b#t¤ priverstas atvykti pas J£ atsiimti brƒhma†o s#n¤.

Galima paklausti ir taip: jeigu Mahƒ-Vi‰†u negali pamatyti K‚‰†os,
kod¢l vis d¢lto K‚‰†a tur¢jo vykti pas J£ atgauti brƒhma†o s#n¤?
Ta!iau dalykas tas, kad Vie§pats K‚‰†a vyko pas Mahƒ-Vi‰†u ne tiek d¢l
brƒhma†o s#n¤, kiek d¢l Arjunos. Jis taip artimai draugavo su Arjuna,
kad, Arjunai nutarus susideginti, K‚‰†a panoro j£ i§gelb¢ti. Ta!iau Arjuna
b#t¤ atsisak¡s savo ketinimo susideginti tik tuo atveju, jei brƒhma†as
b#t¤ atgav¡s savo vaikus. Tod¢l K‚‰†a pa¨ad¢jo jam: ÀA§ sugr"¨insiu
brƒhma†o s#nus. Ta!iau tu u¨mir§k savo ketinimus nusi¨udyti.'

Jeigu Vie§pats K‚‰†a b#t¤ vyk¡s pas Vie§pat£ Vi‰†u, tenor¢damas
atgauti brƒhma†o s#nus, Jis neb#t¤ lauk¡s, kol Vie§pats Mahƒ-Vi‰†u
nusine§ devint"j£ vaik". Bet kai buvo pagrobtas devintasis vaikas ir Arjuna
pasiry¨o susideginti, kadangi paai§k¢jo, kad jis negali i§tes¢ti pa¨ado,
i§kilo rimta gr¢sm¢, ir Vie§pats K‚‰†a buvo priverstas keliauti drauge
su Arjuna pas Mahƒ-Vi‰†u. Sakoma, kad Arjuna yra £galiotoji Nara-
Nƒrƒya†os inkarnacija. Kartais jis net vadinamas Nara-Nƒrƒya†a. Nara-
Nƒrƒya†os inkarnacija taip pat priklauso Vie§paties Vi‰†u visi§koms
ekspansijoms. Tod¢l mes tur¢tume suprasti, kad, vykdamas su K‚‰†a pas
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Vie§pat£ Vi‰†u, Arjuna aplank¢ J£ kaip Nara-Nƒrƒya†a. Taip ir K‚‰†a,
apreik§damas Savo ¨aidimus Dvƒrakoje, atliko Vƒsudevos vaidmen£.

Apsilank¡s dvasiniame pasaulyje, Arjuna suprato, kad visi materialaus
ir dvasinio pasauli¤ turtai, nesvarbu, kas juos turi, yra Vie§paties K‚‰†os
dovana. Vie§pats K‚‰†a yra apsirei§k¡s daugybe form¤ kaip vi‰†u-tattva
ir jŒva-tattva, arba, kitaip sakant, kaip svƒ„"a ir vibhinnƒ„"a. Svƒ„"a yra
vi‰†u-tattva, o vibhinnƒ„"a yra jŒva-tattva. Tod¢l Jis gali apsireik§ti per
Savo £vairius transcendentinius ¨aidimus taip, kaip Jam patinka, Ä arba
kaip svƒ„"a, arba kaip vibhinnƒ„"a, bet vis tiek Jis i§lieka pirmapradis
Dievo Asmuo.

Apie baigiamuosius K‚‰†os ¨aidimus pasakoja de§imtosios À%rŒmad-
Bhƒgavatam' giesm¢s devyniasde§imtas skyrius, kur %ukadeva Gosvƒ-
mis pasakoja, kaip laimingai K‚‰†a gyveno Dvƒrakoje, apsuptas did¨iul¢s
prabangos. &vairiuose ¨aidimuose K‚‰†a jau buvo parod¡s Savo j¢g", o
dabar pamatysime, kaip Jis aprei§k¢ Savo turtus ir gro¨£ Dvƒrakoje. ·iame
materialiame pasaulyje, kuris i§kreiptai teatspindi dvasin£ pasaul£, turtai ir
gro¨is laikomi did¨iausiais i§ vis¤ turt¤. Tod¢l K‚‰†os turtai ir gro¨is, kol
Jis gyveno §ioje ¨em¢je kaip Auk§!iausiasis Dievo Asmuo, buvo neprilygs-
tami trijuose pasauliuose. K‚‰†a gyveno Dvƒrakoje su §e§iolika t#kstan!i¤
gra¨uoli¤ ¨mon¤, ir nuostabiausia tai, kad Jis buvo vienintelis t¤ §imt¤
ir t#kstan!i¤ gra¨i¤ moter¤ vyras. ·ia proga yra pasakyta, kad Jis buvo
vienintelis §e§iolikos t#kstan!i¤ moter¤ vyras. ¸inoma, pasaulio istorijo-
je buvo ir daugiau galing¤ karali¤, kurie tur¢jo po kelis §imtus ¨mon¤,
ta!iau net ir tur¢dami daug ¨mon¤, tuo pa!iu metu jie negal¢jo gyventi su
jomis visomis, o K‚‰†a tuo pa!iu metu gyveno su visomis §e§iolika t#ks-
tan!i¤ ¨mon¤. Galima b#t¤ teigti, kad ir yogai sugeba i§pl¢sti savo k#n" £
daug form¤, ta!iau yog¤ ekspansijos ir Vie§paties K‚‰†os ekspansijos n¢ra
viena ir tas pat. Tod¢l kartais K‚‰†a vadinamas yoge"vara, vis¤ yog¤ valdo-
vas. Ved¤ ra§tai byloja, kad yogas Saubharis Munis suk#r¢ a§tuonias savo
ekspansijas. Bet tokios ekspansijos pana§ios £ televizijos transliuojam"
vaizd". Televizijos vaizdas siun!iamas milijonams ¨i#rov¤, bet jis visur vie-
nodas: ekrane mes matome t" pat£ original¤ heroj¤, ir visi jo veiksmai kar-
tojasi. K‚‰†os ekspansija, skirtingai nuo yogo sukurtosios ekspansijos ar
transliuojamo televizijos vaizdo, n¢ra materiali. Nƒrada Munis, pabuvoj¡s
£vairiuose K‚‰†os r#muose, pamat¢, kad kiekvienos karalien¢s r#muose
£vairios K‚‰†os ekspansijos buvo u¨si¢musios skirtingais darbais.

Dar pasakyta, kad Dvƒrakoje K‚‰†a gyveno kaip s¢km¢s deiv¢s vyras.
Karalien¢ Rukmi†Œ Ä s¢km¢s deiv¢, o visos kitos karalien¢s Ä jos
ekspansijos. Taip K‚‰†a, V‚‰†i gimin¢s vadas, gra¨iai gyveno su s¢km¢s
deive ir skend¢jo didel¢je prabangoje. Vedos pasakoja, kad K‚‰†os
¨monos karalien¢s buvo visada jaunos ir gra¨ios. Nors K‚‰†a tur¢jo
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an#k¤ ir proan#ki¤, nei Jis Pats, nei Jo ¨monos neatrod¢ vyresn¢s kaip
§e§iolikosÄdvide§imties met¤. Jaunos karalien¢s buvo tokios gra¨ios, kad
joms pasirod¨ius, rod¢si, tarsi ¨aibas nu§visdavo danguje. Jos visada buvo
puo§niai apsirengusios ir pasidabinusios, ir vis" laik" linksminosi Ä §oko,
dainavo ar ¨aid¢ kamuoliu, m¢tydamos j£ ant r#m¤ stog¤. Mergin¤ §okiai
ir teniso ¨aidimas materialiame pasaulyje t¢ra i§kreipti pirmaprad¨io
Dievo Asmens K‚‰†os ir Jo ¨mon¤ tikr¤j¤ ¨aidim¤ at§vaitai.

Dvƒrakos miesto gatv¢se visada buvo gausu drambli¤, arkli¤, ve¨im¤
ir p¢stinink¤. Dirbantys drambliai paprastai girdomi vynu, o Dvƒrakos
drambliams buvo duodama tiek vyno, kad jie ne tik gausiai pur§k¢ juo
kelius, bet ir patys eidavo svirduliuodami. P¢stininkai, ¨ygiuojantys gat-
v¢mis, d¢v¢jo daugyb¡ aukso papuo§al¤. Gatv¢mis yr¢si arkliai ir aukso
ve¨imai. Kur pa¨velgsi, visoj Dvƒrakoj ¨aliavo parkai ir sodai, pilni vaisi¤
ir ¨ied¤. O d¢l to, kad !ia augo nuostab#s vaismed¨iai, aplip¡ ¨iedais ir
vaisiais, aplink juos spie!iais !iulb¢jo pauk§!iai ir d#zg¢ bit¢s, kuri¤ buvo
labai malonu klausytis. Dvƒrakos miestas spind¢jo did¨iausia prabanga.
Yadu gimin¢s didvyriai man¢, kad jie yra laimingiausi miesto gyventojai,
ir i§ tikr¤j¤ jie tur¢jo visas s"lygas, kad patirt¤ transcendentin£ d¨iaugsm".

Puikiame Dvƒrakos mieste st#ksojo vis¤ §e§iolikos t#kstan!i¤ K‚‰†os
karalieni¤ r#mai, o Vie§pats K‚‰†a, am¨inasis j¤ valdovas, i§siskleid¢
£ §e§iolika t#kstan!i¤ pavidal¤ ir kiekvienuose i§ §e§iolikos t#kstan!i¤
r#m¤ tuo pat metu buvo paskend¡s £vairiuose §eimos darbuose. Kiekvie-
nus r#mus puo§¢ puikiai sutvarkyti sodai ir e¨erai. Tyruose kaip kri§tolas
e¨er¤ vandenyse suposi £vairiaspalviai lotoso ¨iedai Ä m¢lyni, geltoni, balti
ir raudoni, ir lengvas v¢jelis visur ne§iojo lotoso ¨iedadulkes, nuspalvin-
tas §afranu. E¨eruose plauk¢ daugyb¢ gulbi¤, an!i¤ ir gervi¤, tai vienur,
tai kitur pasigirsdavo j¤ melodingas §auksmas. Kartais Vie§pats %rŒ K‚‰†a
eidavo su Savo ¨monomis prie e¨er¤ ar upi¤ ir plaukiojo juose, linksmai
kryk§taudami. Kartais Vie§paties K‚‰†os ¨monos, kurios buvo s¢km¢s
deiv¢s, ¨aisdamos e¨eruose apkabindavo Vie§pat£, ir nuo ku…kumos milte-
li¤, kuriais buvo pabarstytos j¤ kr#tin¢s, Vie§paties kr#tin¢ nusida¨ydavo
raudona spalva.

Impersonalistai niekada nedr£st¤ pagalvoti, kad dvasiniame pasauly-
je yra tokia d¨iaugsm¤ £vairov¢, tod¢l Vie§pats K‚‰†a, nor¢damas duoti
paragauti tikrojo, nesibaigian!io dvasinio pasaulio d¨iaugsmo, nu¨eng¢ £
m#s¤ planet" ir parod¢, jog ir dvasiniam pasauliui nesvetimi tokie gyveni-
mo d¨iaugsmai. Skirtumas tik tas, kad dvasiniame pasaulyje tie d¨iaugs-
mai am¨ini, niekad nesibaigiantys, o materialiame pasaulyje jie yra laikini
ir i§kreipti, kaip atspind¨iai kreivame veidrodyje. Kai Vie§pats K‚‰†a taip
linksmai leido laik", gandharvos ir patyr¡ muzikantai §lovino J£ melo-
dingomis giesm¢mis, pritardami m‚da…gomis, b#gnais, litaurais, styginiais
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ir pu!iamaisiais instrumentais. ¶ia vie§patavo tikros §vent¢s nuotaika.
·venti§kai nusiteikusios Vie§paties ¨monos kartais §lakst¢ Vie§pat£ van-
deniu i§ ne£prast¤ purk§tuv¤, o Vie§pats savo ruo¨tu §lakst¢ karalienes.
Kai K‚‰†a su Savo karalien¢mis buvo pasin¢r¡s £ §iuos ¨aidimus, rod¢s,
kad tai dangaus valdovas Yak‰arƒja pramogauja su b#riu ¨mon¤. (Yak-
‰arƒja dar vadinamas Kuvera. Jis laikomas dangaus karalyst¢s i¨dininku.)
Kai Vie§paties K‚‰†os ¨monos su§lapdavo, j¤ kr#tys ir §launys tapdavo
t#kstanteriopai gra¨esn¢s, o jas prideng¡ ilgi palaidi plaukai dar labiau
pabr¢¨davo j¤ gro¨£. Puikios g¢l¢s, puo§usios j¤ plaukus, biro ¨em¢n, ir
karalien¢s, kurioms neva pabodo, kad K‚‰†a jas laisto vandeniu, ¨engda-
vo artyn, tarsi nor¢damos atimti i§ Jo purk§tuv". O kai jos atsidurdavo
§alia Vie§paties, Jis apkabindavo jas. Vie§paties gl¢by, ant savo l#p¤ paju-
tusios bu!in£ Ä ai§k¤ santuokin¢s meil¢s £rodym", jos grimzdo £ dvasi-
n¡ palaim". Kai Vie§paties kakl" puo§usi girlianda paliesdavo karalieni¤
kr#tis, j¤ k#nai nusida¨ydavo ¨iedadulki¤ §afrano geltoniu. Pasin¢rusios £
dangi§kus ¨aidimus, karalien¢s visi§kai u¨simir§davo ir palaidi j¤ plaukai
tapdavo pana§#s £ nuostabias up¢s bangas. Kai Vie§pats laist¢ karalie-
nes, kurios steng¢si atsakyti Jam tuo pa!iu, Jis buvo pana§us £ drambl£,
¨aid¨iant£ e¨ere su savo draug¢mis.

Ligi valiai pasilinksmin¡, jie brisdavo i§ vandens ir savo §lapius r#bus
(kurie b#davo labai brang#s) atiduodavo dainininkams ir §ok¢jams. Dai-
nininkai ir §ok¢jai pragyvendavo i§ dovan¤ Ä brangi¤ drabu¨i¤, papuo§a-
l¤, kuriais juos tokiomis progomis apdovanodavo karaliai ir karalien¢s.
Kito pragyvenimo §altinio jie netur¢jo. Visuomen¢ buvo taip sutvarkyta,
kad vis¤ sluoksni¤ ¨mon¢s Ä brƒhma†ai, k‰atriyai, vai"yai ir "#dros be
vargo u¨sidirbdavo pragyvenimui. Skirtingi visuomen¢s sluoksniai nesi-
var¨¢ tarpusavy. Pirmin¢ kast¤ sistemos id¢ja buvo organizuoti visuo-
men¡ taip, kad vienos profesijos ¨mon¢s neb#t¤ var¨ovai kit¤ profesij¤
¨mon¢ms.

Taip Vie§pats K‚‰†a smagiai leido Savo dienas su §e§iolika t#kstan-
!i¤ Savo ¨mon¤. Vie§paties bhaktai, kurie nori tur¢ti su Auk§!iausiuoju
Dievo Asmeniu santuokin¢s meil¢s ry§ius, pasiekia auk§t" K‚‰†os ¨mon¤
pad¢t£, o K‚‰†a Savo meilumu vis labiau patraukia juos prie Sav¡s. K‚‰†os
elgesys su ¨monomis, Jo gestai, pokalbiai, §ypsniai, tai, kaip Jis jas apka-
bindavo, ir kiti mylin!io vyro veiksmai kurst¢ vis stipresn£ prisiri§im" prie
Jo. Tai auk§!iausia gyvenimo tobulyb¢. Jei ¨mogus jau!ia nuolatin£ pot-
rauk£ K‚‰†ai, tai rei§kia, kad jis yra i§sivadav¡s ir jo gyvenim" apvaini-
kavo s¢km¢. Kiekvienam bhaktui, kuris myli K‚‰†" visa §irdimi ir siela,
K‚‰†a atsako tokiu b#du, kad bhaktas negali prie Jo neprisiri§ti. K‚‰†os
ir Jo bhakto abipus¢s meil¢s santykiai yra tokie patraukl#s, kad bhaktas
apie niek" daugiau, i§skyrus K‚‰†", ir negalvoja.
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Visoms karalien¢ms K‚‰†a buvo vienintelis j¤ garbinimo tikslas. Visos
j¤ mintys sukosi tik apie K‚‰†" Ä lotosaak£, nepaprastai gra¨¤, juodbruv"
Dievo Asmen£. Paskendusios mintyse apie K‚‰†", jos kartais nepratarda-
vo n¢ ¨od¨io, o kartais, pagautos did¨iul¢s bhƒvos ir anubhƒvos ekstaz¢s,
pratr#kdavo kalb¢ti taip, tarsi kar§!iuot¤. Kartais net Vie§pa!iui K‚‰†ai
girdint jos vaizd¨iai pasakodavo apie tai, kaip smagiai i§dykavo su Juo
e¨eruose arba up¢se. ·tai tik keli¤ karalieni¤ ¨od¨iai.

ÀBrangioji kurarŒ, Ä kalb¢jo viena karalien¢ kurarŒ pauk§tei, Ä jau
gili naktis, ir visi miega. Nutilo visas pasaulis. ·i" valand" miega ir
Auk§!iausiasis Dievo Asmuo, nors s"moningumo Jis nepraranda jokio-
mis aplinkyb¢mis. O ko gi tu nemiegi? Ko taip graud¨iai giedi i§tis"
nakt£? Mieloji draugu¨e, nejau ir tave bus su¨av¢jusios Auk§!iausiojo
Dievo Asmens lotoso akys, Jo §velni §ypsena ir malon#s ¨od¨iai, kaip kad
su¨av¢jo mane? Ar ir tavo §irdis nustoja plakusi, regint Vie§pat£, kaip kad
manoji?

Sveika, cakravƒkŒ. Ko u¨simerkei? Ar ilgiesi savo vyro, kuris galb#t i§sk-
rido £ sve!i" §al£? Ko taip gailiai verki? Varg§ele, tu atrodai labai susikrim-
tusi. O gal tu taip pat trok§ti tapti am¨ina Auk§!iausiojo Dievo Asmens
tarnaite? Tu, man regis, labai nor¢tum pad¢ti girliand" prie Vie§paties
lotoso p¢d¤, o paskui u¨sikabinti j" ant sav¡s.

O brangusis vandenyne, ko §niok§ti kaip pa§¢l¡s ir dien", ir nakt£? Argi
tu nenori miego? Man rodos, tave kankina nemiga, arba, jei neklystu,
brangusis %yƒmasundara at¢m¢ i§ tav¡s rimt£ ir kantryb¡ Ä tavo £gimtus
bruo¨us, o tu n¢ nepasteb¢jai. Ar ne tod¢l tave, kaip ir mane, kankina
nemiga? Taip, a§ sutinku su tavim, nuo §ios ligos vaisto n¢ra.

Brangusis m¢nulio dieve, man rodos, tave u¨puol¢ baisi d¨iova. Tai d¢l
to diena i§ dienos tu vis lies¢ji. O valdove, tu taip nusilpai, kad tavo laibi
spindul¢liai nebepaj¢gia i§sklaidyti nakties tamsos. O gal tave, kaip ir
mane, u¨b#r¢ slaptingi ir §veln#s mano Vie§paties %yƒmasundaros ¨od¨iai.
Ar tod¢l tu taip nerimauji ir esi toks li#dnas?

O v¢jeli, atskrid¡s nuo Himalaj¤, k" a§ tau padariau, kad taip £kyriai
erzini mane, kurstydamas mano ne¨abot" nor" pamatyti K‚‰†"? Argi
ne¨inai, kad Dievo Asmens klasta jau su¨eid¢ mano §ird£? ¸inok, mie-
lasis Himalaj¤ v¢jeli, kad man jau suduotas §is sm#gis. Neaitrink mano
¨aizdos.

Brangusis gra¨uoli debesie, tavo spalva primena man brangiausi" mano
%yƒmasundar". Tod¢l man regis, kad tu labai brangus mano Vie§pa!iui,
Yadu gimin¢s pa¨ibai, ir d¢l to, kaip ir a§, esi panir¡s £ meditacij". A§
gerai suprantu, kad tavo §irdis ply§ta i§ ilgesio, i§siskyrus su %yƒmasundara.
Matyti, kad tu kar§tai trok§ti J£ i§vysti, ir tai tod¢l i§ tavo aki¤, visai kaip
i§ man¤j¤, ritasi a§aros. Mielasis juodasis debesie, prisipa¨inkim atvirai,
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kad, u¨mezg¡ tokius artimus santykius su %yƒmasundara, mes netekome
ramyb¢s, u¨uot ramiai ils¢j¡si sau namuose.'

Paprastai gegut¢ kukuoja v¢l¤ vakar" ar ankst¤ ryt". Kai §vintant kara-
lien¢s i§girdo gegut¢s kukavim", jos ¢m¢ kalb¢tis su ja: ÀMieloji gegute,
koks malonus tavo balsas. Kai tik i§girstame tavo §veln¤ bals", tuojau
prisimename %yƒmasundar", nes tavo balsas labai pana§us £ Jo. Turim
atvirai pripa¨inti, kad tavo balsas yra tarsi nektaras. Jame tiek stipry-
b¢s, kad jis atgaivina netgi tuos, kurie mir§ta i§ ilgesio, i§siskyr¡ su savo
brangiausiu draugu. Tod¢l mes labai tau d¢kingi. Pasakyk, kaip gal¢tume
nud¨iuginti tave, k" gero galime tau padaryti?'

ÀBrangus kalne, Ä toliau kalb¢jo karalien¢s, kreipdamosi £ kaln", Ä tu
toks kilnus. Tu vienas savo traukos j¢ga tvirtai laikai ¨em¢s plut". Tu
taip i§tikimai atlieki savo pareigas, kad net nemoki jud¢ti. Tu toks rimtas,
kad net nepajudi i§ vietos ir visai nekalbi. Tu visad susim"st¡s, sakytum,
galvoji apie ka¨kokius labai rimtus ir svarbius dalykus, bet mes be vargo
galim nusp¢ti, kur skrajoja tavo mintys. Tu svajoji u¨sid¢ti %yƒmasunda-
ros lotoso p¢das ant savo sta!i¤ vir§#ni¤, kaip kad mes trok§tam u¨sid¢ti
jas ant savo sta!i¤ kr#tini¤.

Mielos i§d¨i#vusios up¢s, mes ¨inom, kad nuo vasaros kaitros j#s¤
vagose neliko n¢ la§o vandens ir j#s¤ nebepuo§ia ¨ydintys lotosai. Dabar
j#s esate tokios menkos ir sunykusios, kaip ir mes. I§siskyrusios su %yƒma-
sundara, mes netekome visko. Mes nebegirdim §velni¤ Jo ¨od¨i¤. M#s¤
§irdys nustojo ritmingai plakusios, ir mes visi§kai sunykom ir sulysom.
Tod¢l dabar j#s labai pana§ios £ mus. J#s sunykusios, kaip ir mes, nes nebe-
gaunate i§ savo vyro Ä vandenyno Ä vandens, kur£ tur¢jo atginti debesys.'
·is karalieni¤ palyginimas !ia labai dera. Upi¤ vagos i§d¨i#sta, kai vande-
nynas per debesis nebesiun!ia joms vandens. Sakoma, kad vandenynas Ä
upi¤ vyras, tod¢l jis privalo jomis r#pintis. Jei vyras neapr#pina ¨monos
tuo, kas reikalinga pragyventi, ji sunyksta ir tampa tarsi i§d¨i#vusi up¢.

ÀMieloji gulbe, Ä kreip¢si viena karalien¢, Ä atplauk pas mane. T#pkis
ir paragauk pieno. Gal tu turi koki" ¨inut¡ nuo %yƒmasundaros? Man
rodos, kad esi Jo si¤sta. Jei turi ¨ini" nuo Jo, pasakyk. M#s¤ %yƒmasun-
dara visada buvo toks aik§tingas. Jis niekada niekam nesileido vadovauja-
mas. N¢ vienai nepavyko paminti Jo po padu, tod¢l mes klausiame tav¡s,
ar Jam gerai klojasi? Galiu tik pasakyti, kad %yƒmasundara labai nepas-
tovus. Draugyst¢ su Juo ilgai netrunka, ji nutr#ksta d¢l menkiausio nieko.
Ar neb#tum toks maloningas ir nepaai§kintum, kod¢l Jis toks ¨iaurus?
Anks!iau Jis sak¢, kad a§ Ä brangiausia Jo ¨mona. Ar atsimena Jis Savo
¨od¨ius? Tiek to, eik§ pas mane. T#pkis §alia. Tik a§ negaliu patenkinti
tavo pra§ymo ir keliauti pas J£. Jeigu Jis man abejingas, kod¢l turiu pames-
ti d¢l Jo galv"? A§ apgailestauju, bet esu priversta tau pasakyti, kad tu
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esi pasiuntinys to, kuris turi kiet" §ird£. Tu pra§ai man¡s eiti pas J£, bet
a§ neisiu. K"? Tu sakai, kad Jis Pats ateis pas mane? Nejau Jis nori £gy-
vendinti did¨iausi" mano svajon¡ Ä pasimatyti su Juo? Na gerai, atveski
J£. Bet teneateina su Juo Jo numyl¢toji s¢km¢s deiv¢. Ar manai, kad j¤ n¢
akimirkai negalima i§skirti? Nejau Jis negali ateiti vienas, be Lak‰mŒ? Jo
elgesys labai u¨gauna mane. Nejau tai rei§kia, kad be Lak‰mŒ %yƒmasun-
dara negali b#ti laimingas? Nejau Jis negali b#ti laimingas su kuria kita
Savo ¨mona? Nejau s¢km¢s deiv¢s meil¢ K‚‰†ai tarsi vandenynas, ir n¢
vienos i§ m#s¤ meil¢ neprilygsta josios meilei?'

Visos K‚‰†os ¨monos buvo paskendusios mintyse apie J£. K‚‰†" vadina
yoge"vara, vis¤ yog¤ valdovu. Yoge"vara visada buvo K‚‰†os ¨mon¤ Dvƒ-
rakoje §irdyse. U¨uot d¢jus pastangas £valdyti mistines yogos j¢gas, geriau
papras!iausiai sieloje tur¢ti auk§!iausi"j£ yoge"var! Ä K‚‰†". Tada gyve-
nimas tampa tobulas, ir galima lengvai pakilti £ Dievo karalyst¡. Mes
tur¢tume suprasti, kad visos karalien¢s, gyvenusios su K‚‰†a Dvƒrakoj,
ankstesniuose gyvenimuose buvo i§kiln#s bhaktai, kurie svajojo apie san-
tuokin¢s meil¢s santykius su K‚‰†a. Tod¢l jiems buvo suteikta galimy-
b¢ tapti K‚‰†os ¨monomis ir patirti am¨inos meil¢s su Juo d¨iaugsm".
Galiausiai jos visos i§keliavo £ Vaiku†‡hos planetas.

Auk§!iausioji Absoliuti Tiesa, Dievo Asmuo, n¢ra beasmen¢. Visi Ved¤
ra§tai §lovina £vairius transcendentinius Jo darbus ir ¨aidimus, kurie
atspindi Jo asmenyb¢s bruo¨us. Sakoma, kad Vedos ir ÀRƒmƒya†a' apra§o
vien tik Vie§paties darbus. Visi Ved¤ §ventra§!iai apdainuoja Jo §lov¡.
Jautrios sielos ¨mon¢s, pavyzd¨iui, moterys, i§gird¡ apie transcendentinius
Vie§paties K‚‰†os ¨aidimus, i§syk Juo susi¨avi. Tod¢l moterys ir mergi-
nos, kurios turi jautri" siel", lengvai susidomi K‚‰†os s"mon¢s jud¢jimu.
Tas, kuris dalyvauja K‚‰†os s"mon¢s jud¢jime ir stengiasi niekada nepra-
rasti K‚‰†os s"mon¢s, be joki¤ abejoni¤, pasiekia auk§!iausi" i§sivadavi-
m" ir gr£¨ta pas K‚‰†" £ Goloka V‚ndƒvan". Jei £ dvasin£ pasaul£ galima
sugr£¨ti i§siugd¨ius K‚‰†os s"mon¡, nesunku £sivaizduoti, kokios laimin-
gos ir kokios §ventos buvo Vie§paties K‚‰†os ¨monos, kurios kalb¢josi
su Juo ir reg¢jo J£ savo akimis. Ne£manoma apsakyti laim¢s, kuri teko
Vie§paties K‚‰†os ¨monoms. Jos pa!ios Juo r#pinosi, atlikdamos visokius
transcendentinius patarnavimus: maud¢ J£, valgydino, steng¢si J£ nud¨iu-
ginti ir tarnavo Jam. Tod¢l jokios askez¢s neprilygsta Dvƒrakos karalieni¤
tarnystei.

%ukadeva Gosvƒmis pasak¢ Mahƒrƒjai ParŒk‰itui, kad, siekiant i§siva-
davimo, n¢ra geresnio asketi§ko ¨ygio u¨ Dvƒrakos karalieni¤ tarnyst¡.
Dvasinio tobul¢jimo tikslas vienas Ä pa¨inti K‚‰†". Tod¢l, nors karalie-
ni¤ santykiai su K‚‰†a atrodo tarsi paprasti vyro ir ¨monos santykiai,
reikia nepamir§ti svarbiausio dalyko, kad jos buvo be galo prisiri§usios
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prie K‚‰†os. Asketizmas ir £¨ad¤ laikymasis skirti tam, kad ¨mogus
gal¢t¤ i§tr#kti i§ materialaus pasaulio ir labiau pamilti Auk§!iausi"j£
Dievo Asmen£ Ä K‚‰†". K‚‰†a yra vis¤ t¤, kurie eina sav¡s pa¨inimo
keliu, prieglobstis. Jis pavyzdingai gyveno su Savo ¨monomis ir atliko
Ved¤ ritualus, tenor¢damas parodyti menkesn¢s nuovokos ¨mon¢ms, jog
Auk§!iausiasis Vie§pats n¢ra beasmenis. K‚‰†a gyveno su ¨mona ir vai-
kais prabangoje, kaip kad paprasta s"lygota siela, tenor¢damas parodyti
s"lygotoms sieloms, kad galima gyventi ir su §eima, jei jos centras Ä K‚‰†a.
Yadu gimin¢s nariai gyveno K‚‰†os §eimoje, ir K‚‰†a buvo vis¤ j¤ darb¤
a§is.

Ne tiek svarbu atsi¨ad¢ti pasaulio, kiek pamilti K‚‰†". B#tent toks yra
K‚‰†os s"mon¢s jud¢jimo tikslas. Mes pamokslaujame vadovaudamiesi
principu, jog n¢ra svarbu, ar ¨mogus sannyƒsis, ar g‚hastha. Jis tiesiog
turi puosel¢ti savo meil¡ K‚‰†ai, ir tada jo gyvenim" apvainikuos s¢km¢.
Eidamas Vie§paties %rŒ K‚‰†os p¢domis, ¨mogus gali gyventi §eimoje,
visuomen¢je ar valstyb¢je, siekdamas patenkinti ne jutimus, o pa¨inti
K‚‰†", puosel¢damas prisiri§im" prie Jo. I§ s"lygoto gyvenimo £ i§sivadavi-
m" veda keturi keliai, kurie vadinasi: dharma, artha, kƒma ir mok‰a (reli-
gija, materialios gerov¢s k¢limas, jutim¤ tenkinimas ir i§sivadavimas). Jei
gyvendamas su §eima ¨mogus seks K‚‰†os §eimos nari¤ pavyzd¨iu ir jo
veiklos centras bus K‚‰†a, jis i§syk pasieks visa tai, k" duoda §ios keturios
sudedamosios s¢km¢s dalys.

Jau ¨inome, kad K‚‰†a tur¢jo §e§iolika t#kstan!i¤ §imt" a§tuonias
¨monas. Visos Jo ¨monos buvo i§kilnios i§sivadavusios sielos, ir svarbiausia
i§ j¤ buvo karalien¢ Rukmi†Œ. Po Rukmi†Œ svarbiausios yra dar septynios
karalien¢s, j¤ s#n¤ vardai jau buvo pamin¢ti. Be §i¤ a§tuoni¤ karalie-
ni¤, su kitomis Savo ¨monomis Jis irgi tur¢jo po de§imt£ s#n¤. Vadinasi,
i§ viso K‚‰†a tur¢jo §imt" §e§iasde§imt vien" t#kstant£ a§tuoniasde§imt
vaik¤. Ir nereikia steb¢tis, tai i§girdus. Neder¢t¤ u¨mir§ti, kad K‚‰†a Ä
Auk§!iausiasis Dievo Asmuo ir turi neribot" gali". Jis sako, kad visos
gyvosios esyb¢s yra Jo vaikai, tod¢l neb#t¤ ko steb¢tis, netgi jei Jis b#t¤
tur¢j¡s ir §e§iolika milijon¤ s#n¤.

I§ nepaprast" gali" turin!i¤ K‚‰†os s#n¤, a§tuoniolika buvo mahƒ-
rathos. Mahƒ-ratha gali vienas kautis su t#kstan!iais kareivi¤, ve¨im¤,
raiteli¤ ir drambli¤. Juos gaubia nepaprasta §lov¢, apie juos ra§o beveik
visi Ved¤ §ventra§!iai. ·ie a§tuoniolika mahƒ-rath¤, tai: Pradyumna,
Aniruddha, DŒptimƒnas, Bhƒnu, Sƒmba, Madhu, B‚hadbhƒnu, Citrabhƒ-
nu, V‚ka, Aru†a, Pu‰kara, Vedabƒhu, %rutadeva, Sunandana, Citrabƒhu,
Vir#pa, Kavis ir Nyagrodha. Pradyumna i§ vis¤ a§tuoniolikos mahƒ-rath¤
laikomas svarbiausiu. Jis buvo vyriausias karalien¢s Rukmi†Œ s#nus, pavel-
d¢j¡s visas savo did¨iojo t¢vo Vie§paties K‚‰†os ypatybes. Jis ved¢ savo
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d¢d¢s i§ motinos pus¢s, Rukmio, dukter£ ir susilauk¢ s#naus Aniruddhos.
Aniruddha buvo toks galingas, kad gal¢jo nugal¢ti de§imt t#kstan!i¤
drambli¤. Jis ved¢ Rukmio, savo senel¢s Rukmi†Œ brolio, an#k¡. Kadan-
gi pusbrolio ir pusseser¢s giminyst¢ buvo tolima, j¤ vedybos nebuvo
kuo nors ne£prastos. Aniruddha susilauk¢ s#naus Vajros. Kai brƒhma†o
prakeikimu buvo sunaikinta visa Yadu gimin¢, vienintelis i§lik¡s gyvas
buvo Vajra. Vajra tetur¢jo vien" s#n¤, vardu Pratibƒhu. Pratibƒhu susi-
lauk¢ s#naus Subƒhu, Subƒhu Ä s#naus %ƒntasenos, o %ƒntasena Ä s#naus
%atasenos.

%ukadeva Gosvƒmis papasakojo, kad Yadu gimin¢s nariai tur¢jo daugy-
b¡ vaik¤. Visi anks!iau min¢ti karaliai, ir Pats K‚‰†a, tur¢jo daugyb¡ s#n¤,
an#k¤ ir proan#ki¤. Jie ne tik tur¢jo daug vaik¤, bet buvo ir nepaprastai
turtingi. Visi Yadu gimin¢s karaliai buvo tvirti ir nugyveno ilg" am¨i¤,
bet svarbiausia, buvo i§tikimi brƒhma†¤ kult#rai. Karali¤ k‰atriy¤ parei-
ga Ä puosel¢ti ir ginti brƒhma†¤ kult#r" ir globoti tikruosius brƒhma†us.
Yadu karaliai deramai atliko savo pareigas. Yadu giminei priklaus¢ tiek
daug karali¤, kad apra§yti kiekvien" b#t¤ ne£manoma net per i§tisus t#ks-
tantme!ius. %rŒla %ukadeva Gosvƒmis pasak¢ Mahƒrƒjai ParŒk‰itui gird¢-
j¡s i§ patikim¤ §altini¤, jog vien Yadu gimin¢s vaikams mokyti reik¢jo
38 800 000 mokytoj¤ Ä ƒcƒry¤. Jei aukl¢ti vaikus prireik¢ tiek daug moky-
toj¤, galima £sivaizduoti, kokia gausi buvo visa §eimyna. O d¢l karini¤
j¢g¤, tai minima, kad vien karaliaus Ugrasenos asmens sargybini¤ buvo
de§imt kvadrilijon¤.

Iki Vie§pa!iui K‚‰†ai ateinant £ §£ pasaul£, tarp demon¤ ir pusdievi¤
da¨nai kildavo m#§iai. M#§iuose ¨uvo daug demon¤, bet visiems jiems
buvo suteikta galimyb¢ kit" gyvenim" gimti kilmingose §ios ¨em¢s kara-
li¤ §eimose. Auk§ta pad¢tis, karali§ka vald¨ia labai juos i§puikino, ir jie
ne¨moni§kai eng¢ savo pavaldinius. K‚‰†a nu¨eng¢ £ §i" planet" pa!io-
je Dvƒpara-yugos pabaigoje sunaikinti demoni§kus karalius. ÀBhagavad-
gŒtƒ' sako: paritrƒ†ƒya sƒdh#nƒ„ vinƒ"ƒya ca du‰k‚tƒm Ä Vie§pats ateina
tam, kad apgint¤ bhaktus ir sunaikint¤ piktadarius. Nu¨engti £ §i" ¨em¡
buvo papra§yta ir kai kuri¤ pusdievi¤, kad jie b#t¤ pagalbininkai Vie§-
paties K‚‰†os transcendentiniuose ¨aidimuose. K‚‰†a apsirei§k¢ ¨em¢je,
lydimas Savo am¨in¤ tarn¤, bet pusdieviai taip pat buvo papra§yti nu¨eng-
ti, kad pad¢t¤ Jam, ir jie visi gim¢ Yadu gimin¢je. Yadu gimin¢ buvo i§si-
bars!iusi po vis" §al£ ir j" sudar¢ §imtas vienas klanas. Vis¤ klan¤ nariai
gerb¢ Vie§pat£ K‚‰†" taip, kaip to reikalavo Jo dievi§ka pad¢tis, ir visi jie
visa siela buvo atsidav¡ Vie§pa!iui. Tod¢l visi Yadu gimin¢s nariai laimin-
gi gyveno prabangoje ir nepa¨ino joki¤ r#pes!i¤. J¤ bes"lygi§kas tik¢ji-
mas Vie§pa!iu K‚‰†a ir atsidavimas Jam saugojo juos nuo pralaim¢jimo,
ir joks karalius negal¢jo j¤ £veikti. J¤ meil¢ K‚‰†ai buvo tokia stipri, kad
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net kasdieniniuose darbuose Ä s¢d¢dami, miegodami, keliaudami, kalb¢-
damiesi, ¨aisdami, tvarkydamiesi ir maudydamiesi, jie galvojo apie K‚‰†",
pamir§¡ apie save. Tokie tyro Vie§paties K‚‰†os bhakto po¨ymiai. Kaip
kad ¨mogus kartais nugrimzd¡s £ savas mintis pamir§ta apie k#n", taip ir
Yadu gimin¢s nariai mechani§kai tenkino k#no reikmes, o j¤ d¢mesys i§
tikr¤j¤ visada buvo nukreiptas £ K‚‰†". Jie veik¢ mechani§kai, o j¤ mintyse
vie§patavo K‚‰†a.

Devyniasde§imt" de§imtos À%rŒmad-Bhƒgavatam' giesm¢s skyri¤ %rŒla
%ukadeva Gosvƒmis u¨baigia apra§ydamas penkias nepaprast"sias Vie§-
paties K‚‰†os ypatybes. Pirmoji ypatyb¢ yra ta, kad prie§ Vie§pa!iui
K‚‰†ai apsirei§kiant Yadu gimin¢je, Gangos up¢ gars¢jo kaip pati tyriau-
sia. Gangos vandens palyt¢ti, net ne§var#s daiktai tapdavo tyri. Tokiom
nepaprastom ypatyb¢m Gangos vanduo pasi¨ymi tod¢l, kad ji i§teka i§
Vie§paties Vi‰†u kojos pir§to. Bet kai Yadu gimin¢je gim¢ Auk§!iausiasis
Vi‰†u, Vie§pats K‚‰†a, Jis Pats keliavo po Yadu karalyst¡, ir, artimai su
Juo bendraudama, Yadu gimin¢ ne tik kad nepaprastai i§gars¢jo, bet ir
£gijo did¨iul¡, didesn¡ net u¨ Gangos vandens, apvalom"j" j¢g".

Kita nepaprasta Vie§paties K‚‰†os apsirei§kimo ¨em¢je ypatyb¢ ta, kad
nors i§ pa¨i#ros Jis gyn¢ bhaktus ir ¨ud¢ demonus, tiek bhaktai, tiek
demonai susilauk¢ to paties likimo. Vie§pats K‚‰†a dovanoja penki¤ r#§i¤
i§sivadavim", ir vienas j¤, sƒyujya-mukti (susiliejimas su Auk§!iausiuoju),
buvo dovanotas tokiems demonams, kaip Ka„sa, tuo tarpu gop¢ms buvo
suteikta galimyb¢ bendrauti su Juo asmeni§kai. Gop¢s i§liko individualy-
b¢s, kad gal¢t¤ b#ti drauge su Vie§pa!iu K‚‰†a, o Ka„sa £siliejo £ Jo
beasmen£ brahmajyoti. Kitaip sakant, ir demonai, ir gop¢s gavo dvasin£
i§sivadavim", bet kadangi demonai buvo K‚‰†os prie§ai, o gop¢s Ä draugai,
demonai sulauk¢ galo, o gop¢s buvo apgintos.

Tre!ia nepaprasta Vie§paties K‚‰†os apsirei§kimo ypatyb¢ buvo ta, kad
s¢km¢s deiv¢, kuri" garbina net pusdieviai Brahmƒ, Indra ir Candra,
nuolat tarnavo Vie§pa!iui, nors Vie§pats pirmenyb¡ teik¢ gop¢ms. S¢km¢s
deiv¢ Lak‰mŒjŒ labai steng¢si prilygti gop¢ms, bet jai tai nepavyko. Vis
d¢lto ji liko i§tikima K‚‰†ai, nors paprastai ji nenustygsta vienoj vietoj
net toki¤ pusdievi¤, kaip Vie§pats Brahmƒ, garbinama.

Ketvirta nepaprasta Vie§paties K‚‰†os apsirei§kimo ypatyb¢, rodan-
ti Jo tobulum", Ä tai Jo apsirei§kimas did¨iu Savo vardo pavidalu. Ved¤
ra§tuose pasakyta, kad vien" kart" i§tarti Vie§paties K‚‰†os vard" tolygu
triskart i§tarti §vent" Vie§paties Rƒmos vard", o triskart i§tarti §vent"
Vie§paties Rƒmos vard" tolygu t#kstant£ kart¤ i§tarti Vie§paties Vi‰†u
vardus. Kitaip sakant, i§ vis¤ §vent¤ Auk§!iausiojo Dievo Asmens vard¤,
£skaitant Vi‰†u ir Rƒm", K‚‰†os vardas yra pats galingiausias. Tod¢l Ved¤
ra§tai ypa! rekomenduoja kartoti §vent" K‚‰†os vard": ÀHare K‚‰†a, Hare
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K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare / Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma,
Hare Hare.' Vie§pats Caitanya £ved¢ §vento K‚‰†os vardo kartojim" §ioje
epochoje, tod¢l gauti i§sivadavim" m#s¤ laikais lengviau negu kitose epo-
chose. Kitaip sakant, Vie§pats K‚‰†a kilnesnis u¨ Savo inkarnacijas, nors
visos jos yra tas pats Auk§!iausiasis Dievo Asmuo.

Penkta nepaprasta Vie§paties K‚‰†os apsirei§kimo ypatyb¢ ta, kad Jis
paskelb¢ pat£ £stabiausi" i§ vis¤ religijos princip¤, pasak¡s ÀBhagavad-
gŒtoje', jog tiesiog atsidav¡s Jam, ¨mogus tuo pa!iu £vykdo visus religi-
nio ritualo reikalavimus. Ved¤ ra§tai mini dvide§imt religijos princip¤, ir
kiekvienas j¤ apra§ytas atskiroje "ƒstroje. Bet Vie§pats K‚‰†a toks malo-
ningas §io am¨iaus s"lygotoms puolusioms sieloms, kad nu¨eng¢ Pats,
pra§ydamas ¨moni¤ atmesti visus religinius ritualus ir tiesiog atsiduoti
Jam. Sakoma, kad Kali am¨iuje religija sunyko trim ketvirtadaliais ir dabar
¨monija laikosi tik ketvirtadalio religijos nustatyt¤ princip¤. Ta!iau Vie§-
paties K‚‰†os malone buvo ne tik pataisyta §i Kali-yugos spraga, bet ir
pats religijos kelias tapo labai paprastas: tereikia su transcendentine meile
tarnauti Vie§pa!iui K‚‰†ai, kartojant Jo §ventuosius vardus: ÀHare K‚‰†a,
Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare / Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma
Rƒma, Hare Hare', ir ¨mogus pasieks auk§!iausi" religijos tiksl" Ä pasikels
£ auk§!iausi" dvasinio pasaulio planet" Goloka V‚ndƒvan". Taigi nesun-
ku suvokti, kokia malon¢ mums teko, kad nu¨eng¢ Vie§pats K‚‰†a, bei
suprasti, kad i§sigelb¢jimas, kur£ Jis suteik¢ apsireik§damas §io pasaulio
¨mon¢ms, n¢ra ka¨kas ypatinga ar neb#dinga Vie§pa!iui.

%rŒla %ukadeva Gosvƒmis baigia apib#dinti nepaprast" Vie§paties
K‚‰†os didyb¡ tokiu pagiriamuoju ¨od¨iu: ÀO Vie§patie K‚‰†a, b#ki pa§-
lovintas. Tu gl#di vis¤ §irdyse Paramƒtmos pavidalu. Tod¢l Tu vadiniesi
Jananivƒsa, Àtas, kuris gyvena vis¤ §irdyse.' ÀBhagavad-gŒtƒ' sako: Œ"vara‹
sarva-bh#tƒnƒ„ h‚d-de"e 'rjuna ti‰‡hati Ä Auk§!iausiasis Vie§pats Para-
mƒtmos pavidalu gyvena vis¤ §irdyse. Ta!iau tai nerei§kia, kad K‚‰†a
neturi Savo atskiros egzistencijos kaip Auk§!iausiasis Dievo Asmuo. Filo-
sofai mƒyƒvƒd¨iai pripa¨£sta visa apr¢piant£ Parabrahmano aspekt", bet
kai Parabrahmanas, Auk§!iausiasis Vie§pats, apsirei§kia, jie mano, kad
Jis pakl#sta materialios gamtos vald¨iai. Kadangi Vie§pats K‚‰†a apsirei§-
k¢ ¨em¢je kaip DevakŒ s#nus, filosofai mƒyƒvƒd¨iai K‚‰†" traktuoja kaip
paprast" gyv" esyb¡, gimusi" §iame materijos pasaulyje. Tod¢l %ukade-
va Gosvƒmis juos £sp¢ja: nors K‚‰†a ¨inomas kaip DevakŒ s#nus (devakŒ-
janma-vƒda), i§ tikr¤j¤ Jis yra Supersiela, visa apr¢piantis Auk§!iausiasis
Dievo Asmuo. Ta!iau bhaktai ¨od£ devakŒ-janma-vƒda supranta savaip. Jie
supranta, kad tikroji K‚‰†os motina buvo Ya$odƒ. Nors K‚‰†a i§ prad¨i¤
apsirei§k¢ kaip DevakŒ s#nus, netrukus Jis atsid#r¢ ant motinos Ya$odos
keli¤, ir Jo vaikyst¢s ¨aidimai buvo motinos Ya$odos ir Nandos Mahƒrƒjos
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palaimos §altinis. Tai pripa¨ino ir pats Vasudeva, kai susitiko su Nanda
Mahƒrƒja ir Ya$oda Kuruk‰etroje. Jis pripa¨ino, kad i§ teisyb¢s K‚‰†a
ir Balarƒma buvo motinos Ya$odos ir Nandos Mahƒrƒjos vaikai. Vasu-
deva ir DevakŒ tik formaliai buvo J¤ t¢vai. Tikrieji J¤ t¢vas ir motina Ä
Nanda ir Ya$odƒ. Tod¢l %ukadeva Gosvƒmis pavadino Vie§pat£ K‚‰†"
devakŒ-janma-vƒda.

Toliau %ukadeva Gosvƒmis §lovina Vie§pat£ kaip asmenyb¡, kuri" pa-
gerb¢ yadu-vara-pari‰at Ä Yadu gimin¢s susirinkim¤ r#mai. Jis §lovina
Vie§pat£ ir kaip t", kuris nu¨ud¢ daug demon¤. Auk§!iausiasis Dievo
Asmuo K‚‰†a gal¢jo nu¨udyti demonus Savo materialiomis energijomis,
bet Jis nor¢jo juos nu¨udyti Pats ir taip suteikti jiems i§sivadavim".
K‚‰†ai neb#t¤ reikalo nu¨engti £ §£ material¤ pasaul£, jei Jis tenor¢t¤
nu¨udyti demonus. U¨tekt¤ Vie§pa!iui tik panor¢ti, ir §imtai t#kstan!i¤
demon¤ gaut¤ gal", Jam net nenu¨engus. I§ tikr¤j¤ Jis nu¨eng¢ £ ¨em¡
d¢l Savo tyr¤ bhakt¤, nor¢damas pa¨aisti kaip vaikas su motina Ya$oda
ir Nanda Mahƒrƒja ir suteikti d¨iaugsmo Dvƒrakos gyventojams. Susi-
doroj¡s su demonais ir apgyn¡s bhaktus, Vie§pats K‚‰†a £tvirtino vie-
nintel¡ tikr"j" religijos norm", kurios esm¢ Ä myl¢ti Diev". Net tokios
gyvos esyb¢s, kaip sthira-cara, nusiplov¢ materijos ne§varybes ir pateko
£ dvasin¡ karalyst¡, nes laik¢si vienintel¢s tikrosios religijos normos Ä
myl¢jo Diev". Sthira Ä tai med¨iai ir augalai, kurie negali jud¢ti, o cara Ä
tai gyv#nai, judrios gyvosios b#tyb¢s, o vis¤ pirma karv¢s. Gyvendamas
¨em¢je, K‚‰†a i§vadavo med¨ius, be¨d¨iones, kitus augalus bei gyv#nus,
kuriems pavyko J£ pamatyti ir Jam pasitarnauti arba V‚ndƒvanoje, arba
Dvƒrakoje.

Labiausiai Vie§pats K‚‰†a §lovinamas u¨ tai, kad buvo gopi¤ ir Dvƒ-
rakos karalieni¤ d¨iaugsmo §altinis. %ukadeva Gosvƒmis §lovina Vie§pat£
K‚‰†" u¨ Jo nuostabi" §ypsen", kuri su¨av¢jo ne tik V‚ndƒvanos gopes, bet
ir Dvƒrakos karalienes. Tiksl#s ¨od¨iai, pavartoti originale yra vardhayan
kƒmadevam. Gopi¤ draugas V‚ndƒvanoje ir karalieni¤ vyras Dvƒrakoje,
K‚‰†a kurst¢ geism", nor" kartu su Juo patirti d¨iaugsm". Norint pa¨in-
ti Diev" arba save pat£, tenka t#kstan!ius met¤ grie¨tai tramdyti k#n" ir
laikytis £¨ad¤. Ta!iau gop¢s ir Dvƒrakos karalien¢s gavo pat£ auk§!iausi"
i§sivadavim" vien tod¢l, kad kar§tas j¤ tro§kimas tur¢ti K‚‰†" u¨ savo
artim" draug" arba vyr" tapo dar kar§tesnis.

Tokie K‚‰†os santykiai su gop¢mis ir karalien¢mis neturi sau lygi¤ sav¡s
pa¨inimo istorijoje. Paprastai ¨mon¢ms atrodo, kad, norint pa¨inti save,
reikia i§eiti £ mi§k" arba £ kalnus, atlikti grie¨tas askezes, laikytis £¨ad¤.
Ta!iau gop¢s ir karalien¢s pasiek¢ pat£ auk§!iausi" i§sivadavim", nepriei-
nam" net didiems i§min!iams ir §ventiesiems, vien tod¢l, kad myl¢jo K‚‰†"
kaip savo vyr" ir gyveno su Juo Àjausmi§kai', sk¡sdamos prabangoje ir
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turtuose. Ka„sa, Dantavakra, %i$upƒla ir kiti demonai irgi gavo did¨iausi"
palaiminim" Ä pateko £ dvasin£ pasaul£.

À%rŒmad-Bhƒgavatam' prad¨ioje %rŒla Vyƒsadeva i§rei§kia savo nuolan-
ki" pagarb" Auk§!iausiajai Tiesai Ä Vƒsudevai, K‚‰†ai. Po to jis nurodo
savo s#nui %ukadevai Gosvƒmiui skelbti À%rŒmad-Bhƒgavatam.' Kaip tik
d¢l to %ukadeva Gosvƒmis §lovina Vie§pat£, sakydamas jayati. Eidami
%rŒlos Vyƒsadevos p¢domis, %ukadeva Gosvƒmis ir visi mokini¤ sekos
ƒcƒryos bei visi pasaulio ¨mon¢s tur¢t¤ §lovinti Vie§pat£ K‚‰†" ir d¢tis prie
K‚‰†os s"mon¢s jud¢jimo, nes jie gaus i§ to didel¡ naud". Si#lomas kelias
lengvas ir efektyvus. Tereikia kartoti mahƒ-mantr!: ÀHare K‚‰†a, Hare
K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare / Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma,
Hare Hare.' Tod¢l Vie§pats Caitanya pataria stoji§kai sutikti s¢km¡ ir
nes¢km¡ materialiame pasaulyje. Materialus gyvenimas laikinas, tod¢l tiek
s¢km¢, tiek nes¢km¢ ateina ir praeina. Patyrus s¢km¡ ar nes¢km¡, reikia
b#ti kantriam kaip medis ir kukliam bei nuolankiam, kaip §iaudas, try-
piamas gatv¢je. Be to, b#tina visada puosel¢ti K‚‰†os s"mon¡, kartojant:
ÀHare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare.'

Auk§!iausiasis Dievo Asmuo K‚‰†a, vis¤ gyv¤ esybi¤ Supersiela, Savo
neprie¨astine malone nu¨engia £ §i" ¨em¡ £vairiomis inkarnacijomis ir
aprei§kia Savo transcendentinius ¨aidimus. I§girsti apie nuostabius Vie§-
paties K‚‰†os inkarnacij¤ ¨aidimus s"lygotai sielai yra tolygu gauti gali-
myb¡ i§sivaduoti. Bet dar ¨avesni nepaprastai patraukl#s ir d¨iuginantys
siel" Vie§paties K‚‰†os darbai tuo, kad juos atliko Pats Vie§pats K‚‰†a Ä
tas, kurio ¨avesiui niekas negali atsispirti.

Eidami §ventomis %rŒlos %ukadevos Gosvƒmio p¢domis, mes ir pasi-
steng¢me, kad n#dienos am¨iaus s"lygotos sielos tur¢t¤ progos paskaityti
§i" knyg" ÀK‚‰†"' ir i§girsti apie Vie§paties K‚‰†os ¨aidimus. Kas klau-
sosi §i¤ pasakojim¤, tas, be jokios abejon¢s, gaus i§sivadavim" ir sugr£§
namo, atgal pas Diev". %ukadeva Gosvƒmis sako, kad, gird¢dami pasako-
jimus apie transcendentinius Vie§paties ¨aidimus ir darbus, mes vien" po
kito nukertam visus susiter§imo materija mazgus. Tod¢l jei ¨mogus, nes-
varbu, kas jis b#t¤, nori am¨inai ir palaimingai gyventi drauge su Vie§pa-
!iu K‚‰†a transcendentin¢je Dievo karalyst¢je, jis turi gird¢ti pasakojimus
apie Vie§paties K‚‰†os ¨aidimus ir kartoti mahƒ-mantr!: ÀHare K‚‰†a,
Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare / Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma
Rƒma, Hare Hare.'

Transcendentiniai Auk§!iausiojo Dievo Asmens K‚‰†os ¨aidimai turi
toki" gali", kad vien klausydamasis, skaitydamas ir £simindamas, kas pasa-
kojama §ioje knygoje, ¨mogus b#tinai pateks £ dvasin£ pasaul£, kur£ kitais
b#dais labai sunku pasiekti. Vie§paties K‚‰†os ¨aidimai tokie patraukl#s,
kad norisi nuolat prie j¤ gr£¨ti ir juos nagrin¢ti. Kuo daugiau mes skai-
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tysime ir tyrin¢sime Vie§paties ¨aidimus, tuo labiau prie Jo prisiri§ime.
O prisiri§imas prie K‚‰†os kaip tik ir suteikia teis¡ patekti £ Jo buvei-
n¡ Ä Goloka V‚ndƒvan". Kaip ¨inome i§ ankstesniojo skyriaus, i§tr#k-
ti i§ §io materijos pasaulio rei§kia nugal¢ti grie¨tus materialios gamtos
d¢snius. Ta!iau §ie d¢sniai negali sukliudyti tobul¢ti tam, kur£ vilio-
ja dvasin¢ gamta. ÀBhagavad-gŒtoje' tai patvirtina Pats Vie§pats: nors
nugal¢ti grie¨tus materialios gamtos d¢snius labai sunku, bet tas, kuris
atsiduoda Vie§pa!iui, be didelio vargo £veikia ne¨inojim". Dvasiniame
pasauly materialios gamtos d¢sniai negalioja. Kaip ¨inome i§ antrosios
À%rŒmad-Bhƒgavatam' giesm¢s, pusdievi¤ vald¨ia ir materialioji gamta
pasi¨ymi vienu bruo¨u Ä tuo, kad §i¤ dalyk¤ n¢ra dvasiniame pasaulyje.

Tod¢l antrosios giesm¢s prad¨ioj %rŒla %ukadeva Gosvƒmis sako Mahƒ-
rƒjai ParŒk‰itui, kad kiekviena s"lygota siela turi klausytis pasakojim¤ apie
transcendentinius Vie§paties ¨aidimus ir J£ §lovinti. Taip pat %rŒla %uka-
deva Gosvƒmis paai§kino Mahƒrƒjai ParŒk‰itui, kad seniau daug karali¤ ir
imperatori¤ ¢jo £ d¨iungles ir ten grie¨tai tramd¢ k#n" bei laik¢si £¨ad¤,
kad gal¢t¤ sugr£¨ti namo, atgal pas Diev". Indijoje ir dabar da¨nas dva-
sios auk§tum¤ pasiek¡s transcendentalistas atsisako gyvenimo §eimoje ir
keliauja £ V‚ndƒvan". Jie gyvena atsiskyr¡ ir vis" laik" klausosi pasakojim¤
apie §ventus Vie§paties ¨aidimus bei §lovina J£. ·i" tvark" rekomenduoja
À%rŒmad-Bhƒgavatam', jos laikosi ir §e§i V‚ndƒvanos Gosvƒmiai. Ta!iau
§iais laikais £ §vent"j" V‚ndƒvanos ¨em¡ b#riais traukia karmiai ir netik-
ri bhaktai. Jie tik dedasi, kad eina %ukadevos Gosvƒmio rekomenduotu
keliu. Sakoma, kad nor¢dami pa¨inti save kitados karaliai ir imperatoriai
traukdavo £ mi§k", ta!iau nepasiruo§usiam ¨mogui %rŒla Bhaktisiddhƒnta
Sarasvatis —hƒkura nepataria prad¢ti tokio atsiskyr¢lio gyvenimo.

Kai nepasiruo§¡s ¨mogus nuvyksta £ V‚ndƒvan" ir bando laikytis %uka-
devos Gosvƒmio nurodym¤, jis v¢l tampa mƒyos auka, net ir gyven-
damas V‚ndƒvanoj. %rŒla Bhaktisiddhƒnta Sarasvatis —hƒkura nenor¢jo,
kad nepasiruo§¡ ¨mon¢s vykt¤ gyventi £ V‚ndƒvan", tod¢l para§¢ puiki"
giesm¡, kurios esm¡ galima perteikti taip: ÀBrangus prote, kod¢l tu taip
did¨iuojiesi, kad esi vai‰†avas? Atsiskyr¡s ir garbindamas Vie§pat£ bei kar-
todamas §vent"j£ Vie§paties vard", tu tiktai ie§kai pigios §lov¢s ir §ven-
tuosius vardus kartoji nenuo§ird¨iai. Pigi §lov¢ primena kiaul¢s i§matas,
nes tokia §lov¢ t¢ra dar viena mƒyos poveikio aprai§ka.' ¸inoma, galima
va¨iuoti £ V‚ndƒvan" d¢l pigaus populiarumo ir, u¨uot pasin¢rus £ K‚‰†os
s"mon¡, nuolat galvoti apie pinigus ir moteris, kurie suteikia mums laiki-
n" laim¡. Bet geriau yra atiduoti visus savo pinigus Vie§paties tarnystei, o
pa¨£stamas moteris u¨imti tarnyste, nes jutiminiai malonumai n¢ra skirti
s"lygotai sielai.

Vie§pats K‚‰†a yra H‚‰Œke$a Ä jausm¤ §eimininkas. Tod¢l jausmai turi
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b#ti skirti nuolat Jam tarnauti. O d¢l materialios §lov¢s, tai seniau b#ta
daug demon¤, toki¤, kaip Rƒva†a, kurie sukilo prie§ materialios gamtos
d¢snius, bet £veikti §i¤ d¢sni¤ jiems nepavyko. Tod¢l ¨mogui neder¢-
t¤ elgtis kaip demonui ir vien d¢l tu§!ios garb¢s apsi§aukti vai‰†avu,
netarnaujant Vie§pa!iui. Kai ¨mogus su atsidavimu tarnauja Vie§pa!iui,
jis savaime nusipelno vai‰†avo vardo. Nevalia jausti pagie¨" bhaktams,
kurie skelbia Vie§paties §lov¡. Vadinamieji babajŒ V‚ndƒvanoje patarin¢-
jo mums, kad n¢ra reikalo pamokslauti ir kad geriau atsiskyrus gyventi
V‚ndƒvanoj bei kartoti §vent" vard". Tokie babajŒ ne¨ino, kad jei ¨mogus
pamokslauja arba §lovina Auk§!iausi"j£ Dievo Asmen£, jis tuo pa!iu i§gar-
s¢ja kaip geras pamokslininkas. Tod¢l neverta anks!iau laiko atsisakyti
doro gyvenimo §eimoje ir palaidai gyventi V‚ndƒvanoje. %rŒlos %ukadevos
Gosvƒmio patarimas palikti namus ir traukti £ mi§k" ie§koti K‚‰†os skirtas
dvasi§kai subrendusiam ¨mogui. Mahƒrƒja ParŒk‰itas kaip tik ir buvo toks
¨mogus. Dar gyvendamas §eimoje, nuo pat savo gyvenimo prad¨ios, jis
garbino Vie§paties K‚‰†os m#rti. Vaikyst¢je jis garbino Vie§paties K‚‰†os
Dievyb¡, o v¢liau, nors ir gyveno §eimoje, visada buvo atsi¨ad¢j¡s pasau-
lio, tod¢l, su¨inoj¡s apie art¢jan!i" mirt£, jis atsisak¢ §eimyninio gyvenimo
ir, at¢j¡s prie Gangos kranto, drauge su kitais bhaktais s¢do klausytis
À%rŒmad-Bhƒgavatam.'
Taip Bhaktivedanta baigia komentuoti a§tuoniasde§imt devint! ÀK‚‰†os$

skyri¤, pavadint! ÀGlausta Vie§paties K‚‰†os ¨aidim¤ ap¨valga$.
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Priedai





Apie autori¤

Jo Dievi§koji Kilnyb¢ A. C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupƒda £ §£ pasau-
l£ at¢jo 1896 metais Indijoje, Kalkutos mieste. Su savo dvasiniu moky-
toju, !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¤ ¨ino-
jimui skleisti. !rŒla Prabhupƒda tampa Bhaktisiddhƒntos Sarasva"io pase-
k¢ju, o po vienuolikos met¤ (1933 m. Alahabade) Ä oficialiai inicijuotu
mokiniu.

Pirmojo susitikimo metu !rŒla Bhaktisiddhƒnta Sarasvatis —hƒkura pap-
ra§¢ !rŒlos Prabhupƒdos skelbti Ved¤ ¨inias angl¤ kalba. V¢lesniais metais
!rŒla Prabhupƒda para§o komentarus ÀBhagavad-gŒtai$, prisideda prie
GauˆŒyos Ma‡h¤ veiklos, o 1944 metais pradeda leisti dvisavaitin£ ¨ur-
nal# angl¤ kalba Ä ÀBack to Godhead$ (ÀAtgal pas Diev#$), kur£ dabar
Vakaruose toliau leid¨ia Jo mokiniai daugiau negu trisde§im"ia kalb¤.

1947 metais, pripa¨indama ypating# !rŒlos Prabhupƒdos i§prusim# ir
atsidavim# Vie§pa"iui, GauˆŒyos vai‰†av¤ bendrija suteikia jam ÀBhak-
tivedantos$ titul#. 1950 metais, b%damas penkiasde§imt ketveri¤ met¤
am¨iaus, !rŒla Prabhupƒda atsi¨ada §eimyninio gyvenimo ir tampa vƒna-
prastha Ä duoda atsiskyr¢lio £¨adus, daugiau laiko paskirdamas studijoms
ir knyg¤ ra§ymui. Jis i§vyksta £ §vent# V‚ndƒvanos miest# ir apsigyve-
na istorin¢je viduram¨i¤ Rƒdhƒ-Dƒmodaros §ventykloje. ¶ia, kuklioje
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aplinkoje, jis kelet# met¤ atsid¢j¡s studijuoja ir ra§o. 1959 metais !rŒla
Prabhupƒda duoda sannyƒsos £¨adus. Rƒdhƒ-Dƒmodaros §ventykloje !rŒla
Prabhupƒda pradeda kurti savo gyvenimo §edevr# Ä daugiatom£ 18 000
posm¤ À!rŒmad-Bhƒgavatam$ (ÀBhƒgavata Purƒ†os$) vertim# su komen-
tarais. Para§o ÀEasy Journey to Other Planets$ (lietuvi§kai ÀAnapus laiko
ir erdv¢s$).

1965 metais, i§leid¡s tris ÀBhƒgavatam$ tomus, !rŒla Prabhupƒda at-
vyksta £ Jungtines Valstijas £gyvendinti misijos, kuri# jam paskyr¢ dvasinis
mokytojas. V¢liau jis i§leid¨ia daugiau kaip §e§iasde§imt tom¤ autori-
teting¤ vertim¤ su komentarais bei studij¤, kuriose ap¨velgia Indijos
religijos ir filosofijos klasikinius k%rinius.

1965 metais krovininiu laivu atvyk¡s £ Niujork#, !rŒla Prabhupƒda prak-
ti§kai netur¢jo joki¤ l¢§¤. Tik kit¤ met¤ liepos m¢nes£, 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 vadovauja-
ma organizacija jau buvo i§augusi £ pasaulinio masto konfederacij#, kuri#
sudar¢ daugiau kaip §imtas ƒ!ram¤, mokykl¤, §ventykl¤, institut¤ bei
¨em¢s %kio bendruomeni¤.

Vakar¤ Vird¨inijoje !rŒla Prabhupƒda £k%r¢ pirm#j# K‚‰†os s#mon¢s
¨em¢s %kio bendruomen¡. Be to, Vakar¤ §alyse jis £ved¢ Ved¤ §vietimo
sistem# Ä gurukul".

!rŒla Prabhupƒda Ä taip pat ir keleto stambi¤ tarptautini¤ kult%ros
centr¤ Indijoje £k%rimo iniciatorius. Numatyta, kad aplink !rŒdhƒma
Mƒyƒpuros centr# Vakar¤ Bengalijoje i§kils dvasinis miestas. ·iam gran-
dioziniam u¨mojui £gyvendinti prireiks vir§ de§imties met¤. V‚ndƒvanoje
(Indija) pastatyta didinga K‚‰†a-Balarƒmos §ventykla ir vie§butis sve"iams
i§ viso pasaulio. Stambus kult%ros bei §vietimo centras yra ir Bomb¢juje.
Daugelyje svarbi¤ Indijos viet¤ taip pat bus sukurti centrai.

Vis d¢lto vertingiausias !rŒlos Prabhupƒdos ind¢lis Ä tai jo knygos.
Mokslinink¤ nepaprastai vertinamos u¨ autoritetingum#, minties gilum# ir
ai§kum#, jos naudojamos kaip akademiniai vadov¢liai daugelyje koled¨¤.
!rŒlos Prabhupƒdos ra§tai i§versti daugiau kaip £ 40 kalb¤. Leidykla ÀThe
Bhaktivedanta Book Trust$, £steigta 1972 metais !rŒlos Prabhupƒdos kny-
goms publikuoti, §iuo metu yra stambiausia Indijos religijos bei filosofijos
literat%ros leid¢ja pasaulyje.

Jau b%damas garbingo am¨iaus, per dvylika met¤ !rŒla Prabhupƒda su
paskaitomis keturiolika kart¤ apkeliavo planet#, pabuvojo §e§iuose kon-
tinentuose. Nepaisant to, kad buvo labai u¨imtas, !rŒla Prabhupƒda vis#
laik# daug ra§¢. Jo ra§tai sudaro i§tis# Ved¤ filosofijos, religijos, literat%ros
bei kult%ros bibliotek#.
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¸odyn¢lis

A
Abhaktas Ä tas, kuris nenori atsiduoti Vie§pa!iui; ateistas.
“cƒrya Ä dvasinis mokytojas; tas, kuris moko savo pavyzd¨iu.
Askez¢ Ä tapasya; savanori§kas materiali¤ sunkum¤ pasirinkimas sie-

kiant tam tikr¤ tiksl¤, pvz. dvasinio sav¡s pa¨inimo.
Asura Ä demonas, Vie§pa!iui neatsidav¡s ¨mogus.
“tmƒrƒma Ä i§min!ius, kuris semiasi d¨iaugsmo i§ sav¡s.
Avatƒra Ä Dievo inkarnacija, nu¨engianti i§ dvasinio pasaulio.

B
Bhagavad-gŒtƒ Ä knyga, kurioje £am¨inti K‚‰†os dvasiniai pamokymai

Savo draugui Arjunai Kuruk‰etros m"§io lauke.
Bhaktas Ä atsidav¡s Vie§paties pasek¢jas.
Bhakti-yoga Ä atsidavimo tarnyst¢s Vie§pa!iui yoga.
Bona fide (lot.) Ä tikras, autenti§kas, nuo§irdus.
Brahmƒ Ä pirmoji sukurta gyva b"tyb¢ visatoje.
Brahmacƒris Ä celibato besilaikantis mokinys, klusniai vykdantis dvasinio

mokytojo nurodymus.
Brahmajyoti Ä impersonalus §vyt¢jimas, kur£ skleid¨ia K‚‰†os k"nas.
Brahmanas Ä beasmenis Absoliu!iosios Tiesos aspektas.
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Brƒhma†ai Ä visuomen¢s dvasin¢ klas¢, kurios paskirtis Ä pa¨inti ir
diegti Ved¤ tiesas.

ÀBrahma-sa„hitƒ! Ä §ventra§tis, £ kur£ Vie§pats Brahmƒ sud¢jo savo
autoritetingas maldas Vie§pa!iui K‚‰†ai.

C
Caitanya Mahƒprabhu Ä K‚‰†a, nu¨eng¡s kaip Vie§paties bhaktas.

Apsirei§k¢ dabartiniame Kali am¨iuje mokyti atsidavimo tarnyst¢s
Dievui kartojant Jo §ventuosius vardus.

Cƒmara Ä v¢duokl¢ i§ jako uodegos mus¢ms vaikyti.

D
Deva Ä pusdievis arba bhaktas.

E
Ekƒda"is Ä pasninko diena, b"na dukart per m¢nes£. ·i# dien#

stengiamasi labiau £sis#moninti K‚‰†#.
Ekspansija Ä Auk§!iausiojo Dievo Asmens pavidalas, viena i§ daugyb¢s

Jo aprai§k¤.

G
Gandharvos Ä dangi§k¤j¤ sfer¤ gyventojai, puik"s dainiai.
Garuˆa Ä mil¨ini§kas pauk§tis, ne§iojantis Vie§pat£ Vi‰†u.
Gop¢s Ä piemenait¢s, transcendentin¢s Vie§paties K‚‰†os draug¢s.
G‚hastha Ä ¨mogus, gyvenantis §eimoje.
Guru Ä dvasinis mokytojas.

I
Impersonalistas Ä tas, kuris beasmen£ Dievo aspekt# (Brahman#) laiko

visa ko prie¨astimi ir auk§!iausia realybe.
Inkarnacija Ä avatƒra; Dievo £sik"nijimas materialiame pasaulyje,

nu¨engiantis su tam tikra misija.

Y
Yaj#a Ä auka.
Yoga Ä jungties su Auk§!iausiuoju procesas.
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Yogamƒyƒ Ä svarbiausioji, vidin¢ (dvasin¢) Auk§!iausiojo Vie§paties
galia.

Yogas Ä tas, kuris praktikuoja yog!.

J
Jaya Ä pergal¢.
J#ƒnis Ä tas, kuris siekia pa¨inimo abstrak!iais samprotavimais.

K
Kadamba Ä medis geltonais apvaliais ¨iedais, paprastai augantis tik

V‚ndƒvanos apylink¢se.
Karma Ä veikla, sukurianti pasekmes arba atoveik£.
Karmis Ä ¨mogus, dirbantis d¢l naudos.
KaumudŒ Ä labai kvapi g¢l¢, auganti Yamunos up¢s pakrant¢se.
Kaustubha Ä transcendentinis brangakmenis, kur£ d¢vi ant kaklo

Auk§!iausiasis Dievo Asmuo.
K‚‰†a-kathƒ Ä pasakojimai apie K‚‰†# arba Jo Paties ¨od¨iai.
K‰atriyai Ä visuomen¢s dvasin¢ klas¢, kurios paskirtis Ä valdyti valstyb¡

ir ginklu ginti pilie!ius.
Ku…kuma Ä maloniai kvepiantys raudoni milteliai, kuriais barstomas

garbinamos asmenyb¢s k"nas.

L
LŒlƒ Ä ¨aidimai.

M
Mƒgadhos Ä profesional"s dainiai, giedantys aukojimuose.
Mahƒ-bhƒgavata Ä tobul# dvasin£ lyg£ pasiek¡s bhaktas.
Mahƒ-mantra Ä Hare K‚‰†a mantra: ÀHare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a

K‚‰†a, Hare Hare / Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare
Hare.$

Mƒyƒ (Mahƒmƒyƒ) Ä i§orin¢ Auk§!iausiojo Vie§paties energija, kuri
aptemdo s#lygotosios sielos s#mon¡ ir neleid¨ia jai pa¨inti
Auk§!iausiojo Dievo Asmens.

Mƒyƒvƒda Ä impersonalizmo arba tu§tumos (voidizmo) filosofija.
Mƒyƒvƒdis Ä impersonalizmo arba voidizmo filosofijos §alininkas; tas,

kuris nepripa¨£sta am¨inojo ir transcendentinio Vie§paties asmeny-
b¢s pavidalo.
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Mantra Ä transcendentinis gars¤ derinys.
Mukti Ä i§sivadavimas.
Mukunda Ä Vie§pats K‚‰†a, kuris dovanoja i§sivadavim# ir kurio

besi§ypsantis veidas pana§us £ kundos ¨ied#.

N
Nirgu†a Ä pa¨od¨iui Àbe ypatybi¤$; s#voka, vartojama apib"dinti

Auk§!iausi#j£ Vie§pat£, kuris neturi materiali¤ ypatybi¤.

P
Pƒ†ˆavos Ä penki karaliaus Pƒ†ˆu s"n"s (Yudhi‰‡hŒra, Arjuna, BhŒma,

Nakula ir Sahadeva).
Paramaha„sa Ä pa¨od¨iui Àtobula gulb¢$; bhaktas, kuris atskiria, kas

svarbiausia dvasiai, kaip kad gulb¢, kuri i§geria pien# ir palieka
vanden£, kuriuo jis buvo atmie§tas.

Paramƒtmƒ Ä Auk§!iausiojo Vie§paties ekspansija, gyvenanti vis¤ gyv¤j¤
b"tybi¤ §irdyse.

Pƒrijƒta Ä rojaus planet¤ g¢l¢.
Prak‚ta-sahajiyƒ Ä netikras K‚‰†os bhaktas, nesuvokiantis transcendenti-

n¢s ir absoliu!ios Vie§paties pad¢ties.
Prƒ†ƒyƒma Ä yog¤ kv¢pavimo pratybos.
Prasƒdam Ä maistas, paaukotas Auk§!iausiajam Vie§pa!iui ir v¢liau

padalintas ¨mon¢ms.

R
Rasa Ä transcendentiniai individualios sielos ir Auk§!iausiojo Vie§paties

santykiai, turintys nepakartojam# skon£.
Rƒsa-lŒlƒ Ä transcendentinis Vie§paties K‚‰†os ¨aidimas, Jo §okis su

gop¢mis.

S
Sƒyujya-mukti Ä i§sivadavimas £siliejant £ Auk§!iausiojo Vie§paties b"t£.
Samƒdhi Ä transas, gili meditacija £ Auk§!iausi#j£.
Sa…kŒrtana-yaj#a Ä §vent¤j¤ Dievo vard¤ kartojimas; §iam am¨iui

rekomenduojama aukos forma.
Sannyƒsis Ä ¨mogus, kuris gyvena dvasi§kai ir yra dav¡s pasaulio

atsi¨ad¢jimo £¨adus.
Siddhi Ä mistinis yogos tobulumas, mistin¢ j¢ga.
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Spekuliatyv$s samprotavimai Ä pastangos suvokti Absoliu!i#j# Ties#
remiantis vien tik savo patirtimi ir proto galiomis.

Sudar"ana Ä diskas, Vi‰†u arba K‚‰†os asmeninis ginklas.
Supersiela Ä Paramƒtmƒ; Auk§!iausiojo Vie§paties pavidalas, esantis vis¤

gyv¤j¤ b"tybi¤ §irdyse ir £einantis £ kiekvien# atom#.

·
%ƒstros Ä apreik§tieji ra§tai.
·elakas Ä gamtin¢ derva, kuri# i§skiria vabzd¨iai, gyvenantys ant kai

kuri¤ tropini¤ augal¤.
%yƒmasundara Ä vienas i§ K‚‰†os vard¤. "yƒma rei§kia Àjuosvas$, o

sundara Ä Àlabai gra¨us.$
%iva Ä pusdievis, kuris atsako u¨ pasaulio sunaikinim# ir valdo

nei§manymo gu†!.
%rŒmad-Bhƒgavatam Ä autoritetingas Ved¤ §ventra§tis, kuris pasakoja

i§imtinai apie Dievo Asmens ir Jo bhakt¤ ¨aidimus.
%$dros Ä visuomen¢s dvasin¢ klas¢. ·ios klas¢s atstovams stinga

didesn¢s i§minties, tai menko profesinio pasirengimo, atliekantys
nekvalifikuot# darb# ¨mon¢s.

T
Tapasya Ä askez¢; savanori§kas materiali¤ sunkum¤ pasirinkimas siekiant

tam tikr¤ tiksl¤, pvz. dvasinio sav¡s pa¨inimo.
Tilaka Ä molio ¨enklai, kuriais K‚‰†a ir Jo bhaktai ¨ymisi kakt#.
Transcendentinis Ä dvasinis, esantis u¨ materialios gamtos rib¤.
TulasŒ Ä viena i§ did¨i¤ Vie§paties bhakt¤, £sik"nijusi medelio pavidalu.

Labai brangi Vie§pa!iui K‚‰†ai.

V
Vai"yai Ä ¨em¢s "kio bendruomen¢ Ved¤ kult"roje; globoja karves ir

dirba ¨em¡.
Vai‰†avas Ä Auk§!iausiojo Vie§paties Vi‰†u arba K‚‰†os atsidav¡s

pasek¢jas, bhaktas.
Vi‰†u Ä visa apr¢pianti, visas auk§!iausi#sias j¢gas turinti Vie§pa-

ties K‚‰†os ekspansija, kuriai b"dingas absoliutus teisingumas,
¨inojimas ir palaima.
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Kaip tarti sanskrit!

!vairiais am¨iais sanskritui u¨ra§yti buvo vartojamos kelios ab¢c¢l¢s.
Labiausiai paplitusi i§ j¤ buvo ir tebelieka devanƒgarŒ (pa¨od¨iui Ä Àra§tas,
vartojamas pusdievi¤ miestuose"). DevanƒgarŒ ab¢c¢l¢je yra keturiasde-
§imt a§tuonios raid¢s: trylika balsi¤ ir trisde§imt penkios priebals¢s. Seno-
v¢s sanskritologai sudar¢ §i# ab¢c¢l¡ atsi¨velgdami £ praktinius kalbos
poreikius, ir §i# ra§to sistem# per¢m¢ visi Vakar¤ pasaulio mokslininkai.

·ioje knygoje sanskrito ¨od¨iai pateikiami pagal lotyni§k#j# sanskri-
to transliteracijos sistem#, kuri tiksliai atkartoja sanskrito ra§yb#. Kiek-
vien# devanƒgarŒ raid¡ ¨ymi atitinkama lotyni§ka raid¢ (su diakritiniu
¨enklu arba be jo) arba §i¤ raid¨i¤ junginys. Taigi knygoje ra§oma:
K‚‰†a (o tariama ÀKri§na"), Caitanya (À¶aitanja"), !rŒla Prabhupƒda
(À·ryla Prabhupada"), Arjuna (ÀArd¨una"), ƒcƒrya (Àa$arja"), prak‚ti
(Àprakriti"), yoga (Àjoga") ir pan. ¸emiau pateikiamas smulkesnis
sanskrito ra§ybos ir tarimo paai§kinimas.

Balsis a tariamas kaip trumpasis a ¨odyje Àkad", ƒ Ä kaip ilgasis a
¨odyje Àla§as", ai Ä kaip dvibalsis ai ¨odyje Àmaistas", au Ä kaip dvibalsis
au ¨odyje Àauka", e Ä kaip ilgasis e ¨odyje Àkelias", i Ä kaip trumpasis i
¨odyje Àtik", Œ Ä kaip ilgasis y ¨odyje Àlyja", " Ä kaip junginys lri, o Ä kaip
dvibalsis ou ¨emai$i¤ ¨odyje Àduona" [douna], ‚ Ä kaip ri ¨odyje Àrimas",
# Ä kaip ry ¨odyje Àrytas", u Ä kaip trumpasis u ¨odyje Àkur" ir $ Ä kaip
ilgasis $ ¨odyje Àd$mai."

Anusvƒra („) yra grynas nosinis garsas ir tariamas kaip n pranc%z¤
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kalbos ¨odyje Àbo…" (Àgeras"). Visarga (‹) Ä stipri aspirata (artikuliacijai
b%dingas 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 g, gh, k, kh ir …; juos tariant,
u¨pakalin¢ lie¨uvio dalis prispaud¨iama prie mink§tojo gomurio. G taria-
mas kaip g ¨odyje Àgaiva", k Ä kaip k ¨odyje Àkulti", … Ä kaip n ¨odyje
Àdingo." Gh ir kh tariami kaip junginiai gh ir kh.

Palataliniai (lie¨uvio vidurinieji) priebalsiai Ä c, ch, j, jh ir %; juos
tariant, lie¨uvio vidurys pakeliamas prie kietojo gomurio. C tariamas kaip
& ¨odyje À&ia", j Ä kaip d¨ ¨odyje Àd¨ius", % Ä kaip n ¨odyje Àponia." Ch
ir jh tariami kaip junginiai &h ir d¨h.

Dentaliniai (dantiniai) priebalsiai Ä d, dh, t, th ir n; juos tariant, lie¨u-
vio prie§akin¢ dalis lie$ia dantis. D tariamas kaip d ¨odyje Àdalia", n Ä
kaip n ¨odyje Àna§ta", t Ä kaip t ¨odyje Àtiesa." Dh ir th tariami kaip
junginiai dh ir th.

Cerebraliniai priebalsiai Ä ˆ, ˆh, ‡, ‡h ir † Ä tariami pana§iai kaip denta-
liniai, 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£.

Labialiniai (l%piniai) priebalsiai Ä b, bh, p, ph ir m tariami l%pomis. B
tariamas kaip b ¨odyje Àbanga", m Ä kaip m ¨odyje Àmama", p Ä kaip p
¨odyje Àpora." Bh ir ph tariami kaip junginiai bh ir ph.

Pusbalsis y tariamas kaip j ¨odyje Àjau", l Ä kaip l ¨odyje Àlinas", r Ä
kaip r ¨odyje Àrasa" ir v Ä kaip v ¨odyje Àvalia."

Sibiliantai (§vilpiamieji ir §nyp§$iamieji): s tariamas kaip s ¨odyje
Àsaul¢", ' Ä kaip mink§tasis § ¨odyje À§iaudas" ir ‰ Ä kaip § ¨odyje À§altis."
Aspirata h tariama kaip ¨odyje Àhimnas."

Junginys j% tariamas kaip gj (pvz.: yaj%a Ä kaip Àjagja").
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