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³vadas

Nema¨ai sanskrito ¨od¨i¤ yra £¢j¡ £ m�s¤ kasdienin¡ vartosen .
Pavyzd¨iui, niekam nereikia vartyti ¨odyno, kad suprast¤, kas yra
¨iniasklaidos guru, politikos panditas arba bloga karma.

Vienas toki¤ m�s¤ bendrin¢je kalboje £sitvirtinusi¤ ¨od¨i¤ yra
dharma. Bitnik¤ ra§ytojo Jack'o Kerouac'o gerb¢jai, ko gero, dar
nepamir§o jo romano ÀDharmos valkatosÐ, o Amerikos televizijos
¨i�rovai prisimena 1997 metais debiutavusios populiarios situacij¤
komedijos v¢javaik¡ heroj¡ vardu Dharma.

Bet kas i§ tikr¤j¤ yra dharma? Senov¢s Indijos i§min¦i¤ moky-
muose atrandame dvi pagrindines §io ¨od¨io reik§mes: prigimtin¢
savyb¢ ir pareiga.

Pirmiausia pakalb¢kime apie prigimt£. Kiekvienas dalykas turi
tam tikr  tik jam vienam b�ding  prigimtin¡ savyb¡. Pavyzd¨iui,
cukraus dharma yra jo saldumas, tyro vandens dharma yra jo geb¢ji-
mas numal§inti tro§kul£.

Kiekvienas m�s¤ turime toki  prigimtin¡ savyb¡ ir, jei gyvensime
derm¢je su savo prigimtimi, dharma, jusime vidin£ pasitenkinim .
Ta¦iau kokia mano, kaip ¨mogaus, dharma? Remiantis nesenstan¦ia
Ved¤ i§mintimi, m�s¤ dharma yra ne m�s¤ k�no, o sielos Ä mumyse
smilkstan¦ios dievi§kosios s mon¢s kibirk§ties Ä ypatyb¢. Kiekvie-
nas m�s¤ turime §i  kibirk§t£. Jos §altinis yra Auk§¦iausioji Siela
K‚‰†a, kur£ galima palyginti su kosmine liepsna, i§ kurios i§lekia
dievi§kosios kibirk§tys, t.y. mes patys.

Kiekvienos dievi§kosios s mon¢s kibir§ties dharma Ä §okti aplink
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svarbiausi j  liepsn  Ä auk§¦iausi j£ pirmin£ asmen£ K‚‰†  Ä dar-
noje su ja. Esame unikalios, individualios ir asmenyb¢s bruo¨us
turin¦ios K‚‰†os aprai§kos, ta¦iau m�s¤ dharma Ä suvokti savo §al-
tin£ ir per meil¢s tarnyst¡ puosel¢ti am¨in j£ ry§£ su Juo. Trum-
piau sakant, m�s¤ kaip am¨in¤ s moning¤ b�tybi¤ dharma Ä myl¢ti
Auk§¦iausi j£ Dievo Asmen£ K‚‰†  ir Jam tarnauti.

Tur¢dami materiali  s mon¡, mes nebe£¨velgiame savo tikro-
sios prigimties. Mes u¨mir§tame K‚‰†  kaip savo §altin£, u¨mir§ta-
me ry§£ su Juo, o m�s¤ pirmin¢ nesavanaudi§kos tarnyst¢s dharma
i§virsta £ netikr  konkuruojan¦io egoizmo dharm . Prarad¡ s sajas
su savo tikr ja dharma i§gyvename nusivylim  ir nepasitenkinim .

ÀDharma: transcendencijos keliasÐ nurodo keli  atgal £ m�s¤
tikr j  prigimt£, pirmin£ K‚‰†os tarno, susijusio su K‚‰†a meil¢s
saitais, b�v£.

Antroji ¨od¨io dharma reik§m¢ Ä ÀpareigaÐ. Antroje dvide§imto-
jo am¨iaus pus¢je daug eksperimentavome siekdami i§guiti parei-
gos ir atsakomyb¢s jausm  ir pirmenyb¡ teikdami savo £geid¨i¤
tenkinimo etikai Ä ÀDaryk tai, kas tau teikia malonum !Ð Ta¦iau
§iandien daugelis supranta, kad §is eksperimentas nepasitvirtino.
¸mon¢s jau¦ia, kad chaoti§koje hedonizmo j�roje prarado dorovi-
nius orientyrus. Pareiga v¢l tampa populiari.

Tik kyla klausimas pareiga kam? Atsakym  £ §£ klausim  su¨i-
nosime pa¨in¡ kit  dharmos, m�s¤ esmin¢s savyb¢s, aspekt . Jei
m�s¤ esmin¢ savyb¢ Ä meil¢s tarnyst¢ K‚‰†ai, tai m�s¤ svarbiau-
sioji pareiga sutelkti vis  d¢mes£ £ pastangas pa¨adinti §i  meil¢s
tarnyst¡ (bhakti) savyje ir pad¢ti kitiems pasiekti §£ tiksl .

Knyga ÀDharma: transcendencijos keliasÐ suteiks £¨valg¤ ir £kv¢-
pimo, kuri¤ mums visiems labai reikia. ·ioje knygoje i§kiliau-
sias Indijos dvasinis ambasadorius pasauliui Jo Dievi§koji Kilnyb¢
A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada atskleid¨ia dharmos esm¡
analizuodamas j  £¨valgiame À�rŒmad-BhƒgavatamÐ (sanksrito vei-
kalo, pla¦iai ¨inomo sunokusio Ved¤ i§minties vaisiaus vardu)
komentare. À�rŒmad-BhƒgavatamÐ fragmente, kur£ ¦ia komentuoja
�rŒla Prabhupƒda, didis i§min¦ius S�ta Gosvƒmis atsako £ klausimus
apie dharm , kuriuos jam pateikia §ventoje Naimi‰ƒra†yos girioje
(§iuolaikin¢je §iaur¢s Indijoje) susirink¡ i§min¦iai.

Gyvenime n¢ra nieko svarbesnio u¨ savo dharmos supratim .
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Tod¢l §i knyga yra did¨iul¡ i§liekam j  vert¡ turintis ra§ytinis
orientyras, skirtas £ dvide§imt pirm j£ nauj¤ i§§�ki¤ ir galimybi¤
am¨i¤ £¨engian¦iai ¨monijai.
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1
Kas yra dharma?

. . . . . .

sa vai pu„sƒ„ paro dharmo
yato bhaktir adhok‰aje

ahaituky apratihatƒ
yayƒtmƒ suprasŒdati

Auk§¦iausia priederm¢ [dharma] visai ¨monijai yra
veikla, kuri leid¨ia pelnyti meil¢s ir pasiaukoji-
mo tarnyst¡ transcendentiniam Vie§pa¦iui. O kad
pasiaukojimo tarnyst¢ suteikt¤ savajam Àa§Ð visi§-
k  pasitenkinim , ji turi b�ti nesavanaudi§ka ir
nepaliaujama.

À�rŒmad-BhƒgavatamÐ 1.2.6

Tai �rŒ S�tos Gosvƒmio atsakymas £ pirm j£ Naimi‰ƒra†yos i§min-
¦i¤ klausim . I§min¦iai pra§¢ j£ apibendrinti visus apreik§tuosius
§ventra§¦ius, i§d¢styti tai, kas juose svarbiausia, ir i§d¢styti taip, kad
suprast¤ visi puolusieji, kitaip sakant, pla¦ioji visuomen¢. Vedos
nurodo ¨mogui du kelius: prav‚tti-mƒrg  ir niv‚tti-mƒrg  Ä juslini¤
malonum¤ ir atsi¨ad¢jimo kelius. Malonum¤ kelias yra ¨emesnis
u¨ pasiaukojimo auk§¦iausiajam tikslui keli .
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Materiali gyvosios b�tyb¢s b�tis neturi nieko bendra su tik-
ruoju jos gyvenimu, yra liguista b�sena. Tikrasis jos gyvenimas
yra dvasin¢ (brahma-bh�ta), am¨ina, palaima ir ¨inojimu tryk§tan-
ti b�tis. Materiali b�tis yra laikina, iliuzin¢ ir kupina kan¦i¤. Joje
apskritai n¢ra laim¢s Ä tik bevais¢s pastangos atsikratyti kan¦i¤,
kai trumpas atokv¢pis nuo j¤ klaidingai suvokiamas kaip laim¢.
Tod¢l ir sakome, kad materiali¤ malonum¤ Ä laikin¤, skurd¨i¤
ir apgauling¤ Ä pl¢tojimo kelias neprilygsta pasiaukojimo tarnys-
tei Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui, kuri veda £ am¨in , palaiming  ir
absoliutaus i§manymo nu§viest  b�t£ ir yra laikoma auk§¦iausia
¨mogaus veiklos forma. Ta¦iau da¨nai, kai £ pasiaukojimo tarnys-
t¡ £sivelia ¨emesn¢s veiklos elementai, ji praranda savo grynum .
Pavyzd¨iui, jei pasiaukojimo tarnyst¢s imamasi siekiant materialios
naudos, §is motyvas, be joki¤ abejoni¤, tampa kliuviniu, stab-
dan¦iu ¨engim  £ priek£ atsi¨ad¢jimo keliu. Atsi¨ad¢jimas, pasiau-
kojimas vardan auk§¦iausiojo g¢rio tikrai pranoksta malonumais
pa¨ym¢t  liguist  b�t£. Malonumai tik pasunkina ligos simpto-
mus ir pailgina jos trukm¡. Tod¢l pasiaukojimo tarnyst¢ Vie§pa¦iui
kokyb¢s prasme turi b�ti gryna, t.y. joje negali b�ti joki¤ materia-
li¤ malonum¤ tro§kim¤. Tod¢l b�tina pasirinkti auk§¦iausi  veiklos
form  Ä pasiaukojimo tarnyst¡ Vie§pa¦iui, kuri netur¢t¤ n¢ krislo
nereikaling¤ tro§kim¤, karmin¢s veiklos ir abstrak¦iosios filosofijos
priemai§¤. Tik tokia tarnyst¢ gali suteikti am¨in  paguod .

S vokai dharma s moningai parinkome atitikmen£ Àpriederm¢Ð,
nes svarbiausia ¨od¨io dharma reik§m¢ Ä Àegzistencijos §altinisÐ.
Gyvosios b�tyb¢s egzistencijos §altinis yra jos am¨inas ry§is su
Auk§¦iausiuoju Vie§pa¦iu K‚‰†a, £ kur£ atsi¨velgdama ji ir turi
veikti. K‚‰†a yra gyv¤j¤ b�tybi¤ egzistencijos centrin¢ a§is, vis¤
patraukliausia gyvoji esyb¢, svarbiausias am¨inasis pavidalas tarp
kit¤ am¨in¤j¤ pavidal¤ Ä gyv¤j¤ b�tybi¤. Visos gyvosios b�ty-
b¢s turi savo am¨in  pavidal  dvasiniame pasaulyje, o K‚‰†a yra
am¨inas j¤ traukos centras. K‚‰†a yra absoliuti visuma, o visa
kita Ä neatsiejama Jo dalis. Dalies ir visumos s sajas gerai iliustruoja
tarno ir tarnyst¢s objekto santykiai. Tarno ir tarnyst¢s objekto san-
tykiai yra grynai transcendenti§ki ir esmingai skiriasi nuo t¤ san-
tyki¤, kuriuos matome materialiame pasaulyje. ·ie santykiai yra
pati auk§¦iausia savitarpio artumo forma. Tai suvokiama padarius
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pa¨ang  pasiaukojimo tarnyst¢s srityje. Net ir gyvendamas dabar-
tin¢mis nelaisv¢s s lygomis materialiame pasaulyje kiekvienas i§
m�s¤ tur¢t¤ su transcendentine meile tarnauti Vie§pa¦iui. Taip
¨mogus pama¨u ims suprasti, kas yra tikrasis gyvenimas ir patirs
visi§k  pasitenkinim .

Visi trok§tame visi§ko vidinio pasitenkinimo Ä ƒtma-suprasƒda,
bet pirmiausia turime i§siai§kinti, kas yra m�s¤ tikrasis Àa§Ð. ¸odis
ƒtmƒ, Àa§Ð, rei§kia k�n , prot  ir siel . I§ tikr¤j¤ m�s¤ Àa§Ð yra siela,
vilkinti dviej¤ r�§i¤ Àdrabu¨iusÐ. Lygiai kaip vyras vilki §vark  ir
mar§kinius, taip ir Àa§Ð Ä siela vilki grub¤j£ k�n , sudaryt  i§ fizini¤
jusli¤, bei subtil¤j£ k�n , sudaryt  i§ proto, intelekto ir klaidingos
savimon¢s. Klaidinga savimon¢ ver¦ia ¨mog¤ tapatintis su k�nu. ³
klausim , kas jis toks, ¨mogus atsako: Àa§ Ä amerikietisÐ arba Àa§ Ä
indasÐ ir t.t. Ta¦iau tai tik k�nui priskirtinos s vokos, jos nenurodo
tikrosios ¨mogaus tapatyb¢s.

Ved¤ ra§tai moko, kad savo tikrosios tapatyb¢s suvokimas ateina
tada, kai ¨mogus £sis monina: aha„ brahmƒsmi Ä Àesu Brahmanas,
dvasin¢ siela.Ð Tod¢l ÀVedƒnta-s�trojeÐ yra pasakyta: athƒto brahma-
jijŠƒsƒ Ä Àat¢jo laikas klausti apie dvasi .Ð ¸mon¢mis gimstame
tam, kad £gytume kuo daugiau ¨ini¤ apie dvasi , nes jos atveria
keli  £ tikr j  laim¡.

Kiekvienas i§ m�s¤ trok§ta laim¢s, nes pagal prigimt£ esame lai-
mingi: ƒnandamayo `bhyƒsƒt (ÀVedƒnta-s�traÐ 1.1.12). Mes Ä sielos,
o laim¢, palaima plaukia i§ sielos prigimties. Ken¦iame tod¢l, kad
mus gaubia penki grubiosios materijos pradai Ä ¨em¢, vanduo,
ugnis, oras ir eteris Ä ir trys subtiliosios materijos pradai Ä protas,
intelektas ir klaidinga savimon¢. Tapatinantys save su §iais danga-
lais materialistai siekia d¨iaugsmo per min¢tus grubiuosius ir subti-
liuosius pradus, kurie sudaro m�s¤ k�n . Kitaip sakant, jie tesiekia
juslini¤ malonum¤, fizin¢s laim¢s. Materialiame pasaulyje ¨mon¢s
lieja prakait  tik d¢l fizin¢s laim¢s. Vieni siekia laim¢s dirgindami
fizines jusles, kiti Ä dail¢s, poezijos ir filosofijos priemon¢mis dir-
gindami prot . Ta¦iau nei grub�s, nei subtil�s jusliniai malonumai
negali suteikti tikrosios laim¢s, nes tikroji laim¢ yra sielos ypatyb¢.
Visi matome, kad nors viso pasaulio ¨mon¢s siekia fizini¤ patogu-
m¤ ir juslini¤ malonum¤, i§ tikr¤j¤ jie n¢ra laimingi. Jie ir negali
b�ti laimingi, nes ignoruoja pamatin£ laim¢s princip .
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Sakykime, j�s turite gra¨¤ §vark . Rodydami j£ kitiems, j£ lygin-
dami ir r�pestingai pri¨i�r¢dami j�s nesijausite laimingas. Kitaip
sakant, dabar ¨mogus siekia laim¢s r�pindamasis vien §varku, savo
k�nu, ta¦iau taip jis niekada jos nepasieks. Laim¢ £manoma tik
tada, kai laiminga jau¦iasi siela. Jei laikote pauk§t£ narvelyje ir be
atvangos blizginate narvel£ u¨mir§dami palesinti pauk§t£, jis nebus
laimingas. Materialus k�nas yra sielos narvas ir jei r�pinat¢s tik
savo k�nu, siela nebus laiminga. Taigi pirmasis dvasinio pa¨inimo
¨ingsnis yra suvokimas, kad siela yra £kalinta k�no ir proto narve ir
kad nei fizinis komfortas, nei proto patenkinimas niekada nesuteiks
sielai tikros laim¢s.

Kas gi gali suteikti sielai laim¡? Kaip yra sakoma pastarajame
À�rŒmad-BhƒgavatamÐ posme, siela jau¦iasi laiminga tiktai gyven-
dama pagal auk§¦iausi j  dharm . Paprastai ¨odis dharma ver¦iamas
kaip religija, ta¦iau, kaip jau min¢ta anks¦iau, tikslesn¢ jo reik§m¢
yra Àegzistencijos §altinisÐ arba Àsvarbiausioji savyb¢Ð. Kiekvienas
dalykas pasaulyje turi vien  svarbiausi j  savyb¡. Pavyzd¨iui, svar-
biausioji ¦ili pipir¤ savyb¢ yra j¤ a§trumas. At¢j¡ £ turg¤ nusipirk-
ti ¦ili pipir¤ tikriname j¤ a§trum . Jei pipirai nepakankamai a§tr�s,
j¤ neperkame. Taigi ¦ili pipir¤ dharma yra a§trumas, o cukraus
dharma Ä saldumas.

Kas gi yra sielos dharma? Materialiame pasaulyje £kalinta siela
vykdo daug jos prigim¦iai svetim¤ dharm¤, kurios grind¨iamos
klaidingu fizin¢s tapatyb¢s suvokimu. Taip induist¤ §eimoje gim¡s
¨mogus laiko save induistu, musulmon¤ §eimoje gim¡s ¨mogus Ä
musulmonu, krik§¦ioni¤ §eimoje gim¡s ¨mogus Ä krik§¦ionimi.
Ta¦iau kaip jau sakiau, i§ tikr¤j¤ a§ esu dvasin¢ siela: aha„ brah-
mƒsmi Ä ÀEsu Brahmanas, dvasin¢ siela.Ð Pasiekus §£ dvasinio
pa¨inimo lygmen£ ai§kiai suvokiama m�s¤ svarbiausioji savyb¢.
Posme sakoma: sa vai pu„sƒ„ paro dharmo yato bhaktir adhok‰aje.
Auk§¦iausioji sielos dharma yra bhakti, arba pasiaukojimo tarnyst¢
Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui. Tai m�s¤ esmin¢ ypatyb¢. Visi esame
tarnai Ä tarnaujame savo §aliai, visuomenei, §eimai, ¨monai, vai-
kams, jusl¢ms. Neatsiras n¢ vieno, kuris gal¢t¤ pasakyti: ÀA§
niekam netarnauju.Ð Tarnyst¢ nei§vengiama, nes tai m�s¤ dharma.
Jei ¨mogus neturi kam tarnauti, jis £sigyja kat¡ arba §un£ ir tarnauja
jiems. Taigi tarnyst¢ i§ meil¢s yra m�s¤ esmin¢ ypatyb¢. Tik b¢da,
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kad tarnaujame ne tam, kam reikia. Mylime kates, §unis, mylime
visk  aplink, tik ne Diev . Tod¢l ir nepatiriame tikros laim¢s. Jei
nukreipsime savo meil¡ £ tinkam  objekt  Ä Adhok‰aj , K‚‰† , mes
b�sime laimingi.

Jei dharm  interpretuosime kaip religij , tai, pasak §io À�rŒmad-
BhƒgavatamÐ posmo, auk§¦iausia religijos forma yra transcenden-
tin¢ meil¢s tarnyst¢ Vie§pa¦iui. Naimi‰ƒra†yos girioje susirink¡
i§min¦iai i§k¢l¢ klausim : ÀKuri religija yra geriausia, kuri gali
pad¢ti bet kam pasiekti dvasin£ i§sivadavim ?Ð Vieni sakys, kad
geriausia religija Ä induizmas, kiti Ä krik§¦ionyb¢, treti Ä islamas,
ketvirti Ä budizmas ir t.t. Ta¦iau À�rŒmad-BhƒgavatamÐ nepasisako
nei u¨ induizm , nei u¨ krik§¦ionyb¡, nei u¨ islam , nei u¨ budiz-
m . Ji pateikia bendr  geriausios religijos apib�dinim : ÀGeriau-
sia religin¢ praktika yra tokia praktika, kuri sudaro prielaidas tapti
Adhok‰ajos bhaktu*.Ð

ÀAdhok‰ajaÐ yra Auk§¦iausiojo Dievo Asmens vardas sanskritu.
Paraid¨iui ÀAdhok‰ajaÐ rei§kia ÀTas, kuris nuvainikuoja ar paker-
ta (adha) bet kokius m¢ginimus pa¨inti J£ kaupiant ¨inias juslinio
suvokimo (ak‰a-ja) priemon¢mis.Ð ·is Dievo vardas (Adhok‰aja) Ä
atsakymas filosofams teoretikams, bandantiems atsakyti £ klausim 
ÀKas yra Dievas?Ð ir prira§iusiems §ia tema tomus knyg¤. Jiems
Adhok‰ajos vardas byloja: ÀFilosofuokite nors ir t�kstan¦ius met¤,
bet j�s¤ spekuliacijos nepad¢s pa¨inti Dievo.Ð

¸mon¢s da¨nai sako: ÀDievas yra didisÐ, ta¦iau i§ ties¤ nesuvo-
kia visos Jo didyb¢s. Dievo didyb¡ puikiai i§rei§kia vardas ÀK‚‰†aÐ.
Jei norite surasti ¨od£, kuris geriausiai apibr¢¨t¤ s vok  ÀDievasÐ,
tai tas ¨odis yra k‚‰†a, nes k‚‰†a rei§kia Àvis¤ patraukliausiasÐ.
Jei Dievas n¢ra vis¤ patraukliausias, jis negali b�ti didis. Didyb¢
yra neatsiejama nuo patrauklumo. Pavyzd¨iui, Johnas D. Rocke-
felleris ir Henris Fordas laikyti i§kiliais ¨mon¢mis d¢l savo turt¤.
Turtai juos padar¢ patrauklius. Taigi turtai yra vienas i§ patrauklu-
m  lemian¦i¤ bruo¨¤. Vadinasi, Dievas tur¢t¤ b�ti vis¤ turtingiau-
sias. Kitas patrauklum  lemiantis bruo¨as yra gro¨is Ä taigi Dievas
tur¢t¤ b�ti ir vis¤ gra¨iausias. Nema¨ai ¨moni¤, pamat¡ K‚‰†os

* bhaktas Ä Vie§pa¦iui atsidav¡s Jo pasek¢jas.
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atvaizd , neabejodami sako, kad nieko gra¨esnio u¨ J£ n¢ra mat¡,
nors Jis ir juosvas. Be to, K‚‰†ai b�dingi tokie patraukl�s bruo-
¨ai, kaip absoliuti galia, i§mintis, §lov¢ ir atsi¨ad¢jimas. Kadangi
§ie §e§i lobiai Ä absoliutus turtingumas, gro¨is, galia, i§mintis, §lov¢
ir atsi¨ad¢jimas daro J£ vis¤ patraukliausiu, Dievas gars¢ja vardu
ÀK‚‰†aÐ. Tur¢damas §iuos transcendentinius lobius Jis gali su¨av¢-
ti pat£ turtingiausi , pat£ gra¨iausi , pat£ stipriausi , pat£ i§mintin-
giausi , pat£ garsiausi , o taip pat ir labiausiai pasaulio atsi¨ad¢jus£
¨mog¤. Jusliniu suvokimu besiremiantis filosofo teoretiko protas
yra nepaj¢gus apr¢pti §i¤ nepaprast¤ patrauklumo aspekt¤, tod¢l
K‚‰†a turi dar ir Adhok‰ajos vard , kuriuo Jis vadinamas §iame
À�rŒmad-BhƒgavatamÐ posme.

Taigi À�rŒmad-BhƒgavatamÐ pateikia labai paprast  geriausios
religijos apibr¢¨im : geriausia religija yra ta religija, kurios i§pa¨i-
nimas skatina pasiaukojim  ir meil¡ Dievui. Puiki apibr¢¨tis! Nes-
varbu, kuri  religija i§pa¨£state Ä krik§¦ionyb¡, induizm , budizm 
ar islam . S¢km¢s matas yra meil¢ Dievui. Jei j�s i§siugd¢te meil¡
Dievui, vadinasi, i§ ties¤ vykd¢te religinius priesakus. Kas eina £
§ventykl , me¦et¡ ar ba¨ny¦i  tik formaliai atlikti apeigas ar duoti
i§mald , o i§¢j¡s i§ §ventyklos u¨mir§ta ir Diev , ir Jo priesakus, tas
religij  supranta klaidingai. Tai ne religija. Tarkime, ka¨kok£ ¨mog¤
pripa¨£sta did¨iu. Kas liudija apie jo didyb¡? Apie jo didyb¡ liudija
jo turtai, i§silavinimas, £taka, gro¨is ir t.t.. Lygiai taip, galime pak-
lausti, kas liudija apie ¨mogaus religingum ? Apie ¨mogaus religin-
gum  liudija jo meil¢ Dievui. Religingas yra tas, kuris myli Diev .

¸inoma, atsiras ir toki¤, kurie sakys, kad myli Diev . Bet kyla
klausimas, ko verta ta meil¢? I§ gyvenimo patirties ¨inome, kaip
da¨nai vyrai pamilsta gra¨ias moteris. Bet kiek trunka tokia meil¢?
Ji trunka tol, kol nenuvysta j¤ gro¨is. Merginos taip pat myli vaiki-
nus, bet kiek trunka j¤ meil¢? Tol, kol vaikin¤ ki§en¢s pilnos §la-
man¦i¤. Tai ne meil¢ Ä tai aistra. Potraukis k�nui arba pinigams
n¢ra meil¢. ·iame À�rŒmad-BhƒgavatamÐ posme yra pasakyta, kad
meil¢ Dievui turi b�ti ahaitukŒ Ä be savanaudi§k¤ motyv¤, toki¤,
kaip pavyzd¨iui: ÀO Dieve, a§ Tave myliu nes tu duodi man duonos
kasdienin¢s.Ð Visuose maldos namuose: ba¨ny¦ioje, §ventykloje ,
me¦et¢je Ä¨moni¤ maldos da¨niausiai vienodos: ÀO Dieve, duok
man duonos kasdienin¢s.Ð Indijos §ventyklose ¨mon¢s meld¨iasi:
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ÀO K‚‰†a, a§ turiu sunkum¤, pad¢k man juos £veiktiÐ arba ÀMan
reikia pinig¤. Duok man milijon  doleri¤.Ð Tai ne meil¢ Dievui.

¸inoma, net ir tokia religija yra geriau u¨ bedievyst¡. Vie§pats
K‚‰†a sako ÀBhagavad-gŒtojeÐ (7.16): catur-vidhƒ bhajante mƒ„ janƒ‹
suk‚tino `rjuna. Kas kreipiasi £ Diev  pra§ydamas kokios nors malo-
n¢s, laikytinas dievobaimingu ¨mogumi. Bet jis n¢ra bhaktas Ä Vie§-
paties tarnas. J£ galima priskirti prie dievobaiming¤ ¨moni¤, nes
jis pripa¨£sta Dievo vir§enyb¡, ta¦iau jis neturi to, kas svarbiausia
religijai, Ä meil¢s Dievui.

Vie§pats �rŒ Caitanya taip apib�dina Dievo meil¡ Savo À�ik‰ƒ‰‡a-
kojeÐ (7):

yugƒyita„ nime‰e†a
cak‰u‰ƒ prƒv‚‰ƒyitam

��nyƒyita„ jagat sarva„
govinda-virahe†a me

ÀO Govinda! Nematant Tav¡s ir akimirka man virsta de§imtme-
¦iu.Ð Visiems pa¨£stamas §is jausmas. Kai mylite ¨mog¤ ir laukia-
te mylimojo ateinant, sekund¢ virsta i§tisa diena. Kai K‚‰†os n¢ra
§alia, Vie§pats Caitanya sako: cak‰u‰ƒ prƒv‚‰ƒyitam Ä ÀA§aros pl�sta
man i§ aki¤ tarytum lietaus srautaiÐ, ir priduria: ��nyƒyita„ jagat
sarvam Ä Àir pasaulis man regis tu§¦ias.Ð J£ kankina i§siskyrimo
su Govinda, K‚‰†a, ilgesys: govinda-virahe†a me. Jei i§siskyrimas su
Govinda tampa nebepakeliamas, tai rei§kia, kad ¨mogus pamilo
Diev  tyrai ir be joki¤ i§skai¦iavim¤.

Tyr  meil¡ Dievui À�rŒmad-BhƒgavatamÐ posme apib�dina ir
¨odis apratihatƒ (Ànevar¨omas joki¤ kli�¦i¤Ð). Kartais ¨mon¢s sako:
ÀKaip galiu tinkamai myl¢ti K‚‰† , kai esu toks neturtingasÐ arba
Àkaip galiu myl¢ti K‚‰† , kai neturiu i§silavinimo ir negaliu stu-
dijuoti Vedƒntos filosofijos.Ð Visa tai netiesa. Norint myl¢ti K‚‰† 
nereikalingi jokie material�s turtai ar sugeb¢jimai. ¸adinti meil¡
K‚‰†ai galima tiesiog atne§us K‚‰†os Dievybei §ventykloje g¢l¡ ar
vaisi¤. Tai vienas i§ §e§i¤ meil¢s po¨ymi¤, kuriuos R�pa Gosvƒmis
apib�dino savo ÀUpade�ƒm‚tojeÐ (4):

dadƒti pratig‚h†ƒti
guhyam ƒkhyƒti p‚cchati
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bhu…kte bhojayate caiva
‰aˆ-vidha„ prŒti-lak‰a†am

Mylimajam duodame ir i§ jo gauname. Jei tik imame, bet nieko
neduodame Ä tai ne meil¢. Guhyam ƒkhyƒti p‚cchati: mylimajam
atskleid¨iame visas slap¦iausias mintis ir jis taip pat atskleid¨ia
visas savo slap¦iausias mintis. Bhu…kte bhojayate caiva: mylim j£ vai-
§iname ir jis taip pat mus vai§ina. Praktikuojant §ias §e§ias meil¢s
main¤ su K‚‰†a formas, yra puosel¢jama tyra meil¢ Dievui. Dievo
meil¢ turi b�ti nevar¨oma ir be materiali¤ i§skai¦iavim¤.

Jei i§siugdysite Dievui toki  meil¡, pajusite su-prasŒdati Ä visi§k 
pasitenkinim . I§nyks r�pes¦iai ir kart¢lis. Pasaulis atrodys kupinas
d¨iaugsmo (vi�va„ p�r†a-sukhƒyate). Taigi geriausia religija yra ta
religija, kuri moko pamilti Diev , o geriausias b�das nesavanaudi§-
kai pasitarnauti ¨monijai Ä skelbti tyros meil¢s Dievui ¨ini . K‚‰†os
s mon¢s jud¢jimas kaip tik ir siekia §i¤ tiksl¤. K‚‰†os s mon¢ Ä
nuostabus dalykas. Ji nepriklauso nuo joki¤ materiali¤ mok¢jim¤
ir pralau¨ia visas materialias kli�tis. Bet kuriame pasaulio kampe-
lyje Ä namuose ar u¨ j¤ sien¤ Ä galite d¨iaugsmingai kartoti Hare
K‚‰†a mantr  ir per labai trump  laik  pelnyti meil¡ Dievui.
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vƒsudeve bhagavati
bhakti-yoga‹ prayojita‹

janayaty ƒ�u vairƒgya„
jŠƒna„ ca yad ahaitukam

Su atsidavimu tarnaujant Dievo Asmeniui �rŒ
K‚‰†ai i§syk yra pelnomas ¨inojimas ir pasaulio
atsi¨ad¢jimas.

À�rŒmad-BhƒgavatamÐ 1.2.7

¸mon¢s, laikantys pasiaukojimo Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui �rŒ
K‚‰†ai tarnyst¡ savoti§ku materialaus sentimentalumo pasirei§ki-
mu, da¨nai £rodin¢ja, kad apreik§tieji §ventra§¦iai rekomenduoja
aukojimus, labdar , asketizmo praktik , teorin£ pa¨inim , misti-
ni¤ gali¤ £gijim  ir pana§ius transcendentin¢s savivokos meto-
dus. Pasak j¤, bhakti Ä pasiaukojimo tarnyst¢ Vie§pa¦iui skirta
tiems, kurie yra nepasireng¡ auk§tesnio lygio praktikai. Paprastai
sakoma, kad bhakti kultas* skirtas ��droms, vai�yams ir moterims,

* ÀReliginio garbinimo ir apeig¤ sistemaÐ (American Heritage Dictionary)
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nepasi¨ymin¦ioms dideliu protu. Bet tai netiesa. Bhakti kultas yra
auk§¦iausia vis¤ transcendentini¤ praktik¤ forma, tod¢l jis sykiu
yra ir i§kilnus, ir lengvas. I§kilnus jis tyriems bhaktams, kurie labai
rimtai siekia u¨megzti ry§£ su Auk§¦iausiuoju Vie§pa¦iu, o lengvas
neofitams, dar tebestovintiems ant bhakti slenks¦io. U¨megzti ry§£
su Auk§¦iausiuoju Dievo Asmeniu �rŒ K‚‰†a yra tikras mokslas,
bet tai lengvai gali padaryti visos gyvosios b�tyb¢s: ��dros, vai�yai,
moterys, ¨mon¢s, ¨emesni u¨ ¨emiausios kilm¢s ��dras, juolab tokie
i§kil�s ¨mon¢s kaip kvalifikuoti brahmanai ir dvasin£ susivokim 
pasiek¡ didieji valdovai. Kitos auk§¦iausio lygio veiklos formos Ä
aukojimai, labdara, asketizmas ir t.t. Ä yra tiesiogin¢ tyrojo ir
mokslinio bhakti kulto i§dava.

¸inios ir atsi¨ad¢jimas Ä du svarb�s transcendentin£ pa¨inim 
skatinantys veiksniai. Dvasinio tobul¢jimo kelias atveda £ visi§k 
materijos ir dvasios pa¨inim , o iki galo pa¨inus materij  ir dvasi ,
i§nyksta material�s prisiri§imai ir atsiranda potraukis dvasinei veik-
lai. Neprisiri§imas prie materiali¤ dalyk¤ n¢ra visi§kas pasyvumas,
kaip kad mano nei§man¢liai. Nai‰karmya Ä tai veiklos, sukelian-
¦ios tiek geras, tiek ir blogas pasekmes, atsisakymas. Neigti nerei§-
kia neigti tai, kas pozityvu. Neigti neesminius dalykus nerei§kia
neigti tai, kas esminga. Lygiai taip ir materiali¤j¤ form¤ neigimas
nerei§kia pozityvi¤j¤ form¤ neigimo. Bhakti kultas skirtas pa¨inti
pozityvi j  form . Pa¨inus pozityvi j  forma, negatyviosios savai-
me atkrinta. Tod¢l bhakti kultui pl¢tojantis, kai pozityviai tarnau-
jama pozityviajai formai, savaime atsi¨adama ¨emesni¤ dalyk¤ ir
atsiranda potraukis auk§tesniems. Bhakti kultas, kaip auk§¦iausia
gyvosios b�tyb¢s veiklos forma, padeda atsisakyti materiali¤ jus-
lini¤ malonum¤. J¤ atsisakymas yra tyro bhakto po¨ymis. Tyras
bhaktas n¢ra kvailys, jis nesidomi ¨emesniosiomis energijomis ir
material�s dalykai jam neturi vert¢s. ·is b�vis nepasiekiamas bevai-
siais teoriniais i§ved¨iojimais, jis pasiekiamas Visagalio malone.
Tyras bhaktas pasi¨ymi ne tik atsidavimu, bet ir kitomis doryb¢-
mis Ä ¨iniomis, atsi¨ad¢jimu ir t.t., o ¨mogus, galintis pasigirti tik
¨iniomis ir atsi¨ad¢jimu, neb�tinai gerai i§mano bhakti pagrindus.
Bhakti Ä auk§¦iausia ¨mogaus veiklos forma.

¸inios, £gyjamos praktikuojant bhakti, leid¨ia mums atsakyti £
klausim : ÀKas a§ esu?Ð. S lygotos b�ties stadijoje gyvename be
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¨ini¤, nesusivokdami kas esame, tarytum gyv�nai. Gyv�nai nesi-
domi sav¡s pa¨inimu. J¤ s mon¢je vyrauja k�ni§koji b�ties samp-
rata. ·uo mano: ÀA§ Ä §uo. A§ Ä k�nas.Ð ¸inoma, jis neskiria s vok¤
À§uoÐ arba Àkat¢Ð. ·uns vard  jam yra dav¡s ¨mogus. Ta¦iau jis
suvokia save kaip k�n  ir mano prival s tenkinti savo fizinius porei-
kius. Tai jo vienintelis r�pestis. I§tis  par  jis r�pinasi vien tik savo
fizini¤ poreiki¤ patenkinimu. Tai visi§ko tamsumo po¨ymis.

Kai mes peraugame ka¦i¤ bei §un¤ lyg£ ir gimstame ¨mon¢-
mis, mus nu§vie¦ia supratimas: ÀA§ nesu k�nas, a§ esu dvasin¢
siela.Ð Neveltui ÀVedƒnta-s�trojeÐ yra pasakyta: athƒto brahma-jijŠƒ-
sƒ. ÀGim¡ ¨mogumi turime klausti apie Absoliu¦i  Ties .Ð Gali-
myb¢ gimti ¨mogaus k�nu pasiekiama po daugyb¡ met¤ trukusio
persik�nijimo i§ vienos ¨emiausios gyvyb¢s formos £ kit , o j¤ yra
8 000 000. Tod¢l gimus ¨mogumi nevalia nugyventi savo gyveni-
mo berg¨d¨iai, kaip j£ nugyvena kat¢s ir §unys, kurie r�pinasi vien
maistu, miegu, savigyna ir seksu. ·ie fiziologiniai poreikiai b�dingi
tiek gyv�nams, tiek ir ¨mon¢ms. Ta¦iau kuo ypa¦ vertingas gimi-
mas ¨mogumi? ¸mogus turi galimyb¡ suvokti buvimo pasaulyje
vertingum , b�ties problemas ir atrasti j¤ sprendimo b�dus. Tuo
¨mogus ir skiriasi nuo kat¢s ar §uns, kurie dien¤ dienas r�pinasi
vien savo fiziniais poreikiais.

·ventra§¦iai nuolat £sp¢ja apie gyv�no lygio egzistencijos pavo-
jus. Vie§pats ’‰abhadeva sako (À�rŒmad-BhƒgavatamÐ 5.5.1): nƒya„
deho deha-bhƒjƒ„ n‚loke ka‰‡ƒn kƒmƒn arhate viˆ-bhujƒ„ ye. À¸mo-
gaus gyvenimas yra skirtas ne tam, kad jis tarytum i§matas ¢dan-
tis par§as ne¨moni§komis pastangomis siekt¤ juslini¤ malonum¤.Ð
¸inoma, be maisto negalima apsieiti, bet negalima nusiristi iki
par§o, nuo ryto iki vakaro ie§kan¦io §lyk§taus ¢desio Ä i§mat¤ lygio.
Jei ¨mon¢s suk�r¢ toki  civilizacij , kad turi nuo au§ros iki sutemos
dirbti d¢l duonos k snio, tai rei§kia, kad §ios civilizacijos atstovai
gyvena kaip par§ai. Tai ¨mogaus nevertas gyvenimas. ¸mogaus
gyvenimas tur¢t¤ b�ti ramus. Jis tur¢t¤ be vargo gauti maisto, tin-
kamai maitintis ir skirti daugiau laiko K‚‰†os s mon¢s pratyboms.
Toks tur¢t¤ b�ti ¨mogaus gyvenimas. Bet jei mes patys sukuria-
me ka¦i¤, §un¤ ir kiauli¤ vert  civilizacij , K‚‰†a suteiks mums
galimyb¡ dirbti nuo au§ros iki sutemos d¢l maisto, miego, sekso ir
savigynos. Dabar ¨mon¢s taip ir gyvena, nes patys to nori.
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I§ tikr¤j¤ pasaulyje n¢ra jokio maisto tr�kumo. K‚‰†a yra labai
maloningas ir par�pina maisto kiekvienam (eko bah�nƒ„ yo vida-
dhƒti kƒmƒn). Jis yra trilijon¤ gyv¤j¤ b�tybi¤ maitintojas. Pasaulyje
gyvena milijardai pauk§¦i¤. Kas juos maitina? Juos maitina K‚‰†a.
Taigi tikrosios pasaulio problemos n¢ra gyventoj¤ perteklius ar
maisto tr�kumas. Problema yra Dievo s mon¢s tr�kumas. ¸mon¢s
ken¦ia d¢l Dievo s mon¢s tr�kumo. Tai nerei§kia, kad r�pintis fizi-
niais poreikiais apskritai nereikia, juos b�tina patenkinti. Bet netu-
r¢tume tam skirti vis¤ savo j¢g¤. Mes Ä dvasin¢s sielos, o siela
turi savus poreikius. ·iuos poreikius turime tenkinti. Tada b�sime
laimingi.

Dvasin¢s sielos poreikius galima patenkinti vykdant §io posmo
priesakus ir tokiu b�du galima pasiekti jŠƒn  ir vairƒgy , ¨inias ir
atsi¨ad¢jim . Atsi¨ad¢jimo ne£manoma pasiekti be ¨ini¤. Tikrosios
¨inios Ä tai supratimas, kad Àa§ Ä ne k�nas.Ð Suprat¡, kad nesame
k�nas, suprasime ir tai, kad jusliniai malonumai mums nereikalin-
gi. ·is supratimas ir yra atsi¨ad¢jimas, vairƒgya. Netur¢dami jŠƒnos,
mes manome, kad privalome siekti juslini¤ malonum¤. Kai m�s¤
s mon¢je dominuoja k�ni§ka b�ties samprata, o ji yra ajŠƒna Ä
nei§manymas, mums atrodo, kad vienintelis ¨mogaus r�pestis yra
jusliniai malonumai.

Jusliniais malonumais yra grind¨iamas viso pasaulio gyvenimas.
Kai susitinka jaunuolis ir mergina, j¤ §irdyse u¨siplieskia labai
stiprus juslini¤ malonum¤ tro§kimas. À�rŒmad-BhƒgavatamÐ (5.5.8)
pasakyta:

pu„sa‹ striyƒ mithunŒ-bhƒvam eta„
tayor mitho h‚daya-granthim ƒhu‹

ato g‚ha-k‰etra-sutƒpta-vittair
janasya moho `yam aha„ mameti

Vyr  vilioja moteris, o moter£ vilioja vyras, ir kai tik jie lyti§kai
suart¢ja, abipusis potraukis u¨siplieskia visu stiprumu. Jaunuo-
liai susituokia Ä jiems reikia b�sto (g‚ha), jiems reikia darbo u¨si-
dirbti gyvenimui ar ¨em¢s auginti maist  (k‰etra). Pora susilaukia
vaik¤ (suta), ple¦iasi draug¤ ir giminai¦i¤ (ƒpta) ratas, u¨gyvena-
mas turtas (vittai‹). Taip gyvoji b�tyb¢ £sipainioja £ iliuzijos tinklus
ir svarsto: ÀA§ Ä k�nas, mano §eima ir nuosavyb¢ priklauso man.Ð
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I§ tikr¤j¤ gyvajai b�tybei niekas nepriklauso. Kai ateina mirtis, ji
keliauja £ kit  k�n  ir visk , kas jai Àpriklaus¢Ð, praranda. Nelieka
nieko Ä nei nuosavyb¢s, nei ¨monos, nei vaik¤, nei visuomen¢s, nei
§alies, kurioje gyveno. ÀBhagavad-gŒtojeÐ (10. 4) K‚‰†a sako: m‚tyu‹
sarva-hara� cƒham. À³sik�nij¡s mirtimi A§ atimu visk !Ð. Savo bhak-
tams �rŒ K‚‰†a apsirei§kia toks, koks Jis yra i§ tikr¤j¤ Ä gra¨us,
fleita grojantis jaunuolis, kitiems gi K‚‰†a ateina £sik�nij¡s mirti-
mi. ·tai tada jie ir i§vysta Diev . Ateistai niekina Diev  mesdami
i§§�k£: ÀKur tavo K‚‰†a? Kur tavo Dievas?Ð, bet gal¤ gale jie taip pat
pamato J£, bet mirties pavidalu.

Taigi K‚‰†  regi tiek ateistai, tiek ir teistai, bet ateistai regi J£ prie§
mirt£ visa naikinan¦ios mirties pavidalu, o teistai nuolat regi K‚‰† 
Jo pirmaprad¨iu pavidalu savo §irdyje, nes myli J£ (premƒŠjana-cchu-
rita-bhakti-vilocanena santa‹ sadaiva h‚daye‰u vilokayanti [Bs 5.38]).
Ankstesniame À�rŒmad-BhƒgavatamÐ posme (1.2.6) meil¢s Dievui
puosel¢jimas buvo apra§ytas kaip auk§¦iausia ¨mogaus dharma: sa
vai pu„sƒ„ paro dharmo yato bhaktir adhok‰aje. ·ios dvasin¢s
veiklos poreikis did¨iulis. ¸mogus gali i§pa¨inti bet koki  religij :
induizm , islam , krik§¦ionyb¡ ir t.t., Ä bet daugiausia apie jo reli-
gingum  pasako tai, kiek jis myli Diev . Jei j�s¤ religin¢ praktika
ne¨adina meil¢s Dievui, ji yra nieko verta.

Kartais ¨mon¢s klausia: ÀO j�s mat¢te Diev ?Ð. Pamatyti Diev 
visai nesunku. Tereikia pelnyti teis¡ pamatyti Diev , o §i teis¢ pel-
noma J£ pamilus. Pamil¡s Diev  ¨mogus regi J£ nuolat. Toks yra
receptas. Jei jums nepavyko i§pl¢toti K‚‰†os s mon¢s tokiu laips-
niu, kad nuolat reg¢tum¢te K‚‰†  savo §irdyje, j�s galite pamaty-
ti J£ materialiame pasaulyje, jei vadovausit¢s §ventra§¦i¤ priesakais.
Pavyzd¨iui, ÀBhagavad-gŒtojeÐ (7.8) K‚‰†a sako, raso `ham apsu
kaunteya Ä ÀA§ esu vandens skonis.Ð Taigi j�s galite reg¢ti K‚‰† 
gerdamas vanden£, jei atsiminsite, kad geriamo vandens skonis yra
K‚‰†a. Ar tai sunku? Tikrai ne. Dar K‚‰†a sako, prabhƒsmi �a�i-
s�ryayo‹ Ä ÀA§ Ä saul¢s ir m¢nulio §viesa.Ð Jei gerdamas vande-
n£ j�s pamir§ote, kad K‚‰†a yra vandens skonis, galite pamatyti J£
prisimindami, kad Jis yra saul¢s ir m¢nulio §viesa. Tod¢l £ klausim 
ÀAr j�s mat¢te Diev Ð mes atsakome: ÀTaip, mat¢me, ir j�s J£ mat¢te,
nes K‚‰†a sako: `A§ esu saul¢s §viesa `.Ð Kas n¢ra mat¡s saul¢s §vie-
sos?! Taigi pamatykite Diev  b�tent taip Ä atmindami J£, kai geriate
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vanden£, kai matote saul¢s §vies  ir t.t. Dievo atsiminimas tolygus
Jo matymui. Dvasinis matymas n¢ra susij¡s tik su akimis. K‚‰†a
yra absoliutas, tod¢l reg¢ti J£ galima ir kartojant Jo vardus arba J£
apib�dinant. �rava†a„ kŒrtana„ vi‰†o‹ smara†a„ pƒda-sevanam (�B
7.5.23). Klausydamiesi pasakojim¤ apie K‚‰† , j�s matote K‚‰† ,
kartodami maldas apie K‚‰† , j�s matote K‚‰† , galvodami apie
K‚‰† , j�s matote K‚‰† . Toks yra Dievo reg¢jimo kelias.

Jei klausot¢s pasakojim¤ apie K‚‰† , jei kartojate maldas apie
K‚‰† , jei galvojate apie K‚‰† , jei garbinate K‚‰† , jei pasitar-
naujate K‚‰†ai, jei visk  aukojate K‚‰†ai Ä K‚‰†  reg¢site nuolat,
i§tis  par . Tokia bhakti-yogos esm¢. Mano mokiniai, priklausantys
K‚‰†os s mon¢s bendrijai, vykdo §iuos priesakus: jie gamina maist 
K‚‰†ai, §oka K‚‰†ai, gieda K‚‰†ai, kalba apie K‚‰† , keliauja po
pasaul£ d¢l K‚‰†os Ä visk  daro d¢l K‚‰†os. ·iuos priesakus vykdy-
ti gali kiekvienas. Argi tai sunku? Vƒsudeve bhagavati bhakti-yoga‹
prayojita‹. Jei praktikuosite K‚‰†os s mon¡ taikydami §£ metod ,
tai janayaty ƒ�u vairƒgya„ jŠƒna„ ca yad ahaitukam Ä neilgai trukus
specialiai nesistengdamas pelnysite ¨inias ir atsi¨ad¢jim .

Jogas mistikas padeda nema¨ai pastang¤ siekdamas atsi¨ad¢ti
§io pasaulio. Jis praktikuoja yamos (draudimai), niyamos (nustaty-
tos pareigos), ƒsanos (s¢dimosios pozos), prƒ†ƒyƒmos (kv¢pavimo
valdymas), pratyƒhƒros (jusli¤ atitraukimas nuo jusli¤ objekt¤), dhƒ-
ra†os (min¦i¤ sutelkimas), dhyƒnos (meditacija) ir samƒdhi (tran-
sas) metodus. Tai a§tuonialyp¢ mistin¢s jogos sistema. Koks jos
tikslas? Materialaus pasaulio atsi¨ad¢jimas. M�s¤ dienomis jogos
tikslu ¨mon¢s laiko sveikat . Ta¦iau sveikata n¢ra jogos tikslas.
Jogos tikslas atitraukti mus nuo materijos ir pad¢ti u¨megzti ry§£ su
Auk§¦iausiuoju. Tokia jogos esm¢.

Yra £vairi¤ jogos metod¤, ta¦iau auk§¦iausi  i§ j¤ ÀBhagavad-
gŒtojeÐ (6.47) K‚‰†a apib�dina taip:

yoginƒm api sarve‰ƒ„
mad-gatenƒntar-ƒtmanƒ

�raddhƒvƒn bhajate yo mƒ„
same yuktatamo mata‹

ÀTas i§ jog¤, kuris kar§tai tik¢damas nuolat gyvena Manyje, gal-
voja apie Mane ir tarnauja Man su transcendentine meile, yra

18 Antras skyrius



artimiausiai susij¡s su Manimi jogos ry§iais ir vis¤ auk§¦iausias.
Tokia Mano nuomon¢.Ð Taigi auk§¦iausias i§ jog¤ yra tas, kuris yra
nuolat pasin¢r¡s £ mintis apie K‚‰† , o lengviausias ir papras¦iau-
sias b�das galvoti apie K‚‰†  Ä kartoti Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a,
K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare / Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma,
Hare Hare. Kartojant §ventuosius vardus lie¨uvis, balsas ir klausa
sutelkiami £ K‚‰† , o tai jau yra samƒdhi Ä pasin¢rimas £ mintis
apie K‚‰† .

Pasin¢rimas £ K‚‰†  yra pasiekiamas tik atsiribojus nuo jusli¤
objekt¤. K‚‰†a sako ÀBhagavad-gŒtojeÐ (2.44):

bhogai�varya-prasaktƒnƒ„
tayƒpah‚ta-cetasƒm

vyavasƒyƒtmikƒ buddhi‹
samƒdhau na vidhŒyate

Vergi§kai prie juslini¤ malonum¤ ir turt¤ prisiri§¡ ¨mon¢s negali
pasiekti samƒdhi, t.y pasinerti £ K‚‰†os s mon¡. Jie mano, kas jus-
liniai malonumai ir turtai suteiks jiems laim¡, tod¢l juos da¨nai
vadina apah‚ta-cetasƒm (paklydusiais). Ta¦iau praktikuojant bhakti-
yog  atsi¨ad¢jimas pasiekiamas be speciali¤ pastang¤, o pasiekus
atsi¨ad¢jim  ateina ir pasin¢rimas £ Ksnos s mon¡.

K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas yra grind¨iamas dviem svarbiausiais
principais Ä ¨iniomis ir atsi¨ad¢jimu. ·iuo metu mes skendime nei§-
manyme ir svarstome taip: ÀA§ esu k�nas. A§ neatsiejamai susij¡s
su ¨mona, vaikais, vaikai¦iais, mar¦iomis, ¨entais ir t.t.Ð Taip apie
mus randasi prisiri§imo objekt¤ ratas. Ta¦iau nuo prisiri§im¤ nerei-
kia atsiriboti paskubomis, juos b�tina susieti su K‚‰†os s mone. ·£
princip  suformulavo �rŒla R�pa Gosvƒmis:

anƒsaktasya vi‰ayƒn
yathƒrtham upayuŠjata‹

nirbandha‹ k‚‰†a-sambandhe
yukta„ vairƒgyam ucyate

Vyras ir moteris tur¢t¤ gyventi §eimoje puosel¢dami ry§£ su K‚‰†a
ir kiekvienas atlikti savo pareigas, t.y. tarnauti K‚‰†ai. Visi §eimos
nariai Ä vyras, ¨mona ir vaikai Ä tur¢t¤ vykdyti su K‚‰†os s mone
susijusias pareigas, tada fiziniai prisiri§imai papras¦iausiai i§nyks.
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Bet kuri §eima gali garbinti Vƒsudev , K‚‰† . Namuose galima
pasistatyti nedideles Dievybes arba K‚‰†os atvaizd  ir j£ garbin-
ti. Pavyzd¨iui, mes visi valgome ir gaminam¢s valg£. Gaminkite
puikius vegetari§kus valgius K‚‰†ai, paaukokite juos Dievyb¢ms
arba K‚‰†os atvaizdui ir vai§inkit¢s prasƒdam Ä K‚‰†os ragauto
maisto liku¦iais. Tai jau bhakti-yoga. Dievybes galima £rengti ne
tik §ventykloje. Kod¢l J¤ netur¢ti namuose? Nors K‚‰†a yra virƒ‡-
puru‰a, kitaip sakant, turi pavidal  dyd¨iu prilygstant£ visatai, Jis
gali apsireik§ti net ir j�s¤ kambaryje nedidel¢s Dievyb¢s pavidalu.
A†or a†Œyƒn mahato mahŒyƒn. Dievas yra ma¨esnis u¨ ma¨iausi  ir
didesnis u¨ did¨iausi . Tuo pasirei§kia Jo didyb¢.

Taigi bet kuris i§ m�s¤ gali praktikuoti bhakti-yog  vadovau-
jamas bona fide dvasinio mokytojo, kuris gerai i§mano K‚‰†os
moksl . Gimimas ¨mogumi suteikia §i  galimyb¡ Änepraleiskite jos.
Praktikuokite bhakti-yog , £sis moninkite K‚‰†  ir pasiekite gyve-
nimo tiksl . M�s¤ misija Ä skelbti §io mokslo tiesas. Su komerci-
ja, kai u¨ ¨inias reikalaujama susimok¢ti, ji neturi nieko bendra.
¸inias mes teikiame nemokamai. Mes tiesiog raginame visus karto-
ti Hare K‚‰†a mantr . Argi tai sunku? Tiesiog giedokite Hare K‚‰†a
ir §okite! Kam eiti £ klub ? Visa §eima gali giedoti ir §okti namuose.
J�s b�site laimingi, o neilgai trukus suvoksite, kad pagal prigimt£
esate K‚‰†os tarnai.

Svarbiausia ¨mogaus gyvenimo misija Ä suvokti, kad jis yra Vie§-
paties tarnas. Tai suvokus savaime ateina vairƒgya, atsi¨ad¢jimas.
Geriausiai tai £rodo svarbiausi¤ �rŒ Caitanyos Mahƒprabhu mokini¤
Sanƒtanos Gosvƒmio ir R�pos Gosvƒmio pavyzdys. Prie§ sutikda-
mi Vie§pat£ Caitany  jie buvo vyriausi karaliaus Nawabo Husseino
Shaho patar¢jai ir bendravo su auk§¦iausi¤ aristokratijos sluoks-
ni¤ atstovais. Bet po susitikimo su �rŒ Caitanya Mahƒprabhu jie
nutar¢ atsisakyti pareig¤ karaliaus dvare ir prisijungti prie Vie§pa-
ties Caitanyos K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo. Jiems skiriamos §ios eil¢s Ä
tyaktvƒ t�r†am a�e‰a-ma†ˆala-pati-�re†Œ„ sadƒ tuccha-vat. Jie atliko
svarb¤ vaidmen£ visuomen¢s gyvenime, ta¦iau netrukus atsisak¢
savo pareig¤, laikydami jas nereik§minga veikla. ³ k  jie j  i§keit¢?
Bh�tva dŒna-ga†e�akau karu†ayƒ kaupŒna-kanthƒ�ritau. Vardan visos
¨monijos gerov¢s, jie tapo klaj�nais, gyvenan¦iais i§ i§maldos, ir
mok¢ K‚‰†os s mon¢s.
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Posme ¨od¨iai dŒna-ga†a rei§kia Àplatus varg§¤ sluoksnisÐ. R�pa
ir Sanƒtana Gosvƒmiai laik¢ ¨mones varg§ais tod¢l, kad jie ne¨ino,
koks yra gyvenimo tikslas ir kaip j£ pasiekti. Tikrasis varg§as yra
transcendentini¤ ¨ini¤ neturintis ¨mogus. Kalbama ne apie mate-
rial¤ skurd . ¸mogus gali nuskursti, o v¢liau prakusti Ä skurd 
reikia pak¡sti: tƒ„s titik‰asva bhƒrata. Net jei ¨mogui pinig¤ pakan-
ka, bet jis neturi transcendentini¤ ¨ini¤, jis bus nelaimingas. Tikra-
sis turtas Ä tai transcendentin¢s ¨inios. Neveltui Indijoje brahmanai
(¨mon¢s, kurie pa¨ino Auk§¦iausi j£ Brahman  K‚‰†  ir tod¢l yra
turtingi ¨iniomis) tradici§kai buvo gerbiami net labiau u¨ karali¤.

Taigi mes tur¢tume b�ti turtingi ¨iniomis ir atsi¨ad¢jimu. D¢l
ilgus metus mus pan¦iojusi¤ prisiri§im¤ mes niekaip negalime i§t-
r�kti i§ materialistin¢s gyvensenos pinkli¤. Gyvename netur¢da-
mi ¨ini¤. Vienam gyvenimui pasibaigus prasideda kitas gyvenimas
kitu k�nu Ä atver¦iame nauj  puslap£. Taip ir teka m�s¤ gyvenimas.
Bet jei norime padaryti gal  nuolatiniam persik�nijimui, turime
atsi¨ad¢ti materialistin¢s gyvensenos.

Deja, ¨mon¢s yra tokie nei§man¢liai, kad £ siel¤ persik�nijimo
proces  ne¨i�ri itin rimtai. Jie galvoja: ÀTeb�nie taip, kaip yra. Tur¢-
siu kit  k�n  Ä na ir kas. Kas bus, tas bus.Ð Tai ne itin protinga.
¸inios b�tinos. J¤ galime pasisemti jau £¨angin¢je ÀBhagavad-gŒtojeÐ
(2.11) i§d¢styto K‚‰†os mokymo dalyje: a�ocyƒn anva�ocas tva„
prajŠƒ-vƒdƒ„� ca bhƒ‰ase. ÀArjuna, kalbi kaip i§mintingas pa†ˆi-
tas, bet kalbi vien apie k�n , kuris nevertas tiek d¢mesio.Ð Gatƒ-
s�n agatƒs�„� ca nƒnu�ocanti pa†ˆitƒ‹. ÀTikriems pa†ˆitams k�nas
nelabai r�pi Ä k�ni§ki dalykai yra kvaili¤ ir nenaud¢li¤ gyvenimo
esm¢.Ð ·tai tikrasis jŠƒnos Ä ¨inojimo pavyzdys.

·£ jŠƒnos lyg£ pasiekti visai nesunku. Paklausite kaip? K‚‰†a tai
paai§kina ÀBhagavad-gŒtojeÐ (10.10):

te‰ƒ„ satata-yuktƒnƒ„
bhajatƒ„ prŒti-p�rvakam

dadƒmi buddhi-yoga„ ta„
yena mƒm upayƒnti te

Jei su atsidavimu tarnausite Auk§¦iausiajam Dievo Asmeniui Ä
K‚‰†ai, Vƒsudevai, j�s¤ §irdyje gl�dintis K‚‰†a suteiks jums ¨inias.
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Ta¦iau tarnauti b�tina su meile ir tik¢jimu, taip, kaip moko K‚‰†os
s mon¢s jud¢jimas. K‚‰†a yra j�s¤ §irdyje, tod¢l Jis pa¨£sta jus kaip
nulupt . Jo neapgausi. Kai K‚‰†a mato, kad j�s nuo§ird¨iai siekiate
J£ pa¨inti, Jis suteikia ¨ini¤, kurios leid¨ia pas J£ sugr£¨ti. ·ios ¨inios
yra ¨inios apie bhakti-yog , kaip K‚‰†a ai§kiai sako a§tuonioliktame
ÀBhagavad-gŒtosÐ (18.55) skyriuje:

bhaktyƒ mƒm abhijƒnƒti
yƒvƒn ya� cƒsmi tattvata‹

tato mƒ„ tatvato jŠƒtvƒ
vi�ate tad-anantaram

ÀPa¨inti Mane, Auk§¦iausi j£ Dievo Asmen£, tok£, koks A§ esu,
galima tik per pasiaukojimo tarnyst¡. Ir kai per atsidavim  ¨mogus
iki galo £sis monina Mane, jis £¨engia £ Dievo karalyst¡.Ð

Taigi ¨mogui nereikia specialiai stengtis norint £gyti ¨ini¤. Pasta-
rajame À�rŒmad-BhƒgavatamÐ posme pasakyta: janayaty ƒ�u vairƒ-
gya„ jŠƒna„ ca yad ahaitukam Ä ÀTarnaudamas Vƒsudevai ¨mogus
pelno ¨inias ir atsi¨ad¢jim .Ð Tod¢l nuo§irdus bhaktas turi tobu-
las ¨inias, nes gavo jas tiesiai i§ §irdyje gl�din¦io Auk§¦iausiojo
Dievo Asmens. À�rŒmad-BhƒgavatamÐ prad¨ioje (1.1.1) pasakyta:
tene brahma h‚dƒ ƒdi-kavaye Ä ÀVie§paties Brahmos §irdyje gl�dintis
K‚‰†a ap§viet¢ jam prot , kad jis gal¢t¤ kurti visat .Ð Jis ap§vies
prot  ir mums, jei tapsime nuo§ird¨iais Jo tarnais.

Kai K‚‰†a ap§vie¦ia prot , materiali¤ juslini¤ malonum¤ porei-
kis savaime atkrinta. Materialaus pasaulio gyventoj¤ prot  temdo
nei§manymas, jie siekia juslini¤ malonum¤ sau, o dvasinio pasau-
lio gyventoj¤ protas nu§viestas ¨inojimo Ä jie stengiasi suteikti kuo
daugiau d¨iaugsmo Auk§¦iausiajam Dievo Asmeniui. ÀCaitanya-
caritƒm‚tosÐ (“di-lŒlƒ 4.165) dvieilis puikiai paai§kina skirtum  tarp
materialios ir dvasin¢s motyvacijos:

ƒtmendriya-prŒti-vƒŠchƒÄtƒre bali `kƒma`
k‚‰†endriya-prŒti-icchƒ dhare `prema` nƒma

ÀNoras £gyvendinti savo juslinius tro§kimus yra kƒma, geismas, o
noras suteikti d¨iaugsmo K‚‰†ai yra prema Ä tyra dvasin¢ meil¢.Ð

Kƒmos ir premos skirtumus matome Arjunos elgesyje. I§ prad¨i¤
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jis nor¢jo pataikauti savo jusl¢ms: ÀO K‚‰†a, a§ negaliu pakelti
rankos prie§ savo pusbrolius, senel£ ir savo mokytoj  Dro†ƒcƒry .Ð
Ta¦iau po to, kai paskelb¡s ÀBhagavad-gŒt Ð K‚‰†a jo paklaus¢,Ä
ÀNa, tai k  nusprendei?Ð Ä Arjuna atsak¢:

na‰‡o moha‹ sm‚tir labdhƒ
tvat-prasƒdƒn mayƒcyuta

sthito `smi gata-sandeha‹
kari‰ye vacana„ tava

ÀO K‚‰†a, Tavo malon¢s d¢ka man neliko abejoni¤, a§ atgavau
savo pirmin¡ K‚‰†os s mon¡.Ð (BG 18.73) Prie kokios i§vados pri¢jo
Arjuna? ÀMano pareiga Ä patenkinti Tave, o ne pataikauti savo jus-
l¢ms.Ð Taip Arjuna v¢l ¢m¢si vykdyti K‚‰†os bhakto pareig  ir stojo
£ Kuruksetros m�§£.

K‚‰†os s mon¢, arba tyra meil¢ Dievui, n¢ra svetima m�s¤
prigim¦iai. I§ prad¨i¤ b�tina laikytis bhakti-yogos reglamentuo-
jan¦i¤ taisykli¤, bet prab¢gs §iek tiek laiko ir mumyse nubus
spontani§ka meil¢ Dievui. Vie§pats Caitanya taip sako Sanƒtanai
Gosvƒmiui ÀCaitanya-caritƒm‚tojeÐ (Madhya-lŒlƒ 22.107):

nitya-siddha k‚‰†a-prema `sƒdhya` kabhu naya
�rava†ƒdi-�uddha-citte karaye udaya

ÀTyra meil¢ K‚‰†ai am¨inai gl�di vis¤ gyv¤j¤ b�tybi¤ §irdyse. Jos
nepasisemsi i§ kito §altinio. Kai klausantis pasakojim¤ apie K‚‰†  ir
J£ §lovinant apsivalo §irdis, meil¢ K‚‰†ai nubunda savaime.Ð

Taigi meil¢ Dievui gl�di mumyse, nes esame neatsiejamos Jo
dalel¢s, ta¦iau dabar j  yra u¨go¨¡s geismas, kur£ sukelia material�s
ry§iai. Kai veidrodis padengtas dulki¤, ¨mogus nemato jame savo
atvaizdo Ä kad ai§kiai i§vystum savo veid , reikia nuvalyti dulkes.
Lygiai taip bhakti-yogos praktika nuvalo dulkes nuo §irdies veidrod-
¨io ir, kai j£ nublizginsite iki spind¢jimo, pamatysite, kas esate ir k 
turite daryti, kad b�tum¢te laimingas. Viskas taps ai§ku kaip dien .

Tod¢l mes raginame jus labai rimtai apsvarstyti galimyb¡ daly-
vauti K‚‰†os s mon¢s jud¢jime ir prisid¢ti prie tarnyst¢s K‚‰†ai.
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3
Netemdomos §viesos ir

dvasios reg¢jimas
. . . . . .

dharma‹ svanu‰‡hita‹ pu„sƒ„
vi‰vaksena-kathƒsu ya‹

notpƒdayed yadi rati„
�rama eva hi kevalam

Bet kokia profesin¢ veikla pagal pad¢t£ visuome-
n¢je, jei ji nepa¨adina noro klausytis apie Dievo
Asmen£, yra berg¨d¨ias tri�sas.

À�rŒmad-BhƒgavatamÐ 1.2.8

Gyvenim  ¨mon¢s suvokia skirtingai, tod¢l skiriasi ir j¤ veiklos
pob�dis. Grubiam materialistui, nesugeban¦iam pamatyti daugiau
nei jam leid¨ia grubus materialus k�nas, egzistuoja tik tai, kas nei-
§eina u¨ jo jutiminio patyrimo rib¤. Tod¢l jo veikla ribojasi siauruo-
ju ir i§pl¢stiniu egoizmu. Siaurasis egoizmas sutelktas £ savo paties
k�n . Paprastai jis pasirei§kia tarp ¨emesni¤j¤ gyv�n¤. I§pl¢stinis
egoizmas pasirei§kia tarp ¨moni¤ ir yra nukreiptas £ §eim , visuo-
men¡, bendruomen¡, taut  ar viso pasaulio gyventojus, siekiant
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u¨tikrinti patogias gyvenimo s lygas grubiajam fiziniam k�nui.
Abstrakt�s m stytojai yra auk§tesn¢ u¨ grubius materialistus kate-
gorija. J¤ mintys plevena auk§tesn¢se minties sferose; jie ra§o eiles,
kuria filosofines teorijas arba propaguoja £vairius ÀizmusÐ, ta¦iau
ir jie tesiekia egoistini¤ tiksl¤, kurie ribojasi vien k�nu ir protu.
Bet vir§ k�no ir proto egzistuoja snaud¨ianti dvasin¢ siela, be
kurios k�no ir proto lygiu besirei§kiantis egoizmas yra niekinis.
Deja, menkesn¢s nuovokos ¨mon¢s neturi ¨ini¤ apie dvasin¢s sielos
poreikius.

Kvailiai nieko nenutuokia apie siel  ir apie tai, kad ji yra anapus
k�no ir proto £takos sferos, tod¢l vykdydami savo nustatytas parei-
gas jie nepatiria jokio pasitenkinimo. ¶ia yra keliamas sielos pasi-
tenkinimo klausimas. Savasis Àa§Ð egzistuoja anapus grubaus ir
subtilaus dangal¤ Ä k�no ir proto. Siela yra nepaprastai stiprus
aktyvus pradas, i§judinantis k�n  ir prot . Ne¨inant snaud¨ian¦ios
sielos poreiki¤ ir tenkinant tik k�no ir proto u¨gaidas, ne£manoma
b�ti laimingam. K�nas ir protas Ä tai pertekliniai i§oriniai dvasin¢s
sielos dangalai. Tenkinami turi b�ti dvasin¢s sielos poreikiai. Nepa-
kanka vien valyti pauk§¦io narvel£, reikia ¨inoti pauk§¦io poreikius,
antraip jis nebus laimingas.

Dvasin¢s sielos poreikis Ä i§tr�kti i§ ank§to materijos narvo ir
tokiu b�du £gyvendinti savo nor  d¨iaugtis visi§ka laisve. Ji nori
i§siver¨ti pro aklin  did¨iosios visatos luob  ir i§vysti laisv  netem-
dom  §viesos ir dvasios vie§patij . Absoliuti laisv¢ pasiekiama susi-
tikus su absoliu¦ia dvasia Ä Dievo Asmeniu. Meil¢ Dievui gl�di vis¤
m�s¤ §irdyse, ta¦iau dvasios gyvastis rei§kiasi per grub¤j£ k�n  ir
prot  i§kreiptai Ä potraukio grubiajai ir subtiliajai materijai forma.
Tod¢l mes turime imtis tokios veiklos, kuri pa¨adint¤ mumyse
dievi§k  s mon¡. Tai pasiekiama tik klausantis pasakojim¤ apie
Auk§¦iausiojo Vie§paties ¨ygius ir juos apdainuojant. Posmas sako,
kad bet kuri kita veikla, jei ji nesu¨adina noro klausytis transcen-
dentin¢s Dievo ¨inios ir jos atkartoti, yra tu§¦ias darbas, nes, kad ir
koks tai b�t¤ ÀizmasÐ, jis negali sielos i§vaduoti. Beprasmiais laiky-
tini net ir i§sigelb¢ti norin¦i¤ ¨moni¤ veiksmai, kadangi jie nepa-
¨£sta svarbiausiojo laisv¢s §altinio. U¨kiet¢j¡s materialistas gali savo
kailiu £sitikinti, kad tiek §iame, tiek kitame pasaulyje jo materialius
laim¢jimus riboja laikas ir erdv¢. Net ir tuo atveju, jei jis pasieks
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Svargalok , ramyb¢s i§tro§kusi jo siela neras am¨ino prieglobs¦io.
Nerimstan¦i  siel  galima nuraminti tik ¢mus praktikuoti tobul 
moksli§kai pagr£st  metod  Ä pasiaukojimo tarnyst¡.

Kaip jau min¢jome, atsidavimo Dievui tarnyst¢ yra tikroji vis¤
¨moni¤ dharma (religija). ¸mon¢s suk�r¢ daugyb¡ religij¤ pagal
skirtingas savo gyvenimo s lygas ir §alies tradicijas, bet vis¤ j¤
esm¢ Ä tarnyst¢ Dievui. ·tai ¨mogus sako: ÀA§ atlieku visas savo
§ventra§¦iuose apra§ytas apeigas ir laikausi savo religijos dogm¤.Ð
Tai labai gerai. Bet koks tur¢t¤ b�ti jo religin¢s praktikos rezultatas?
Nesvarbu, ar ¨mogus vykdo Biblijos, Ved¤ ar Korano priesakus,
rezultatas tur¢t¤ b�ti u¨sidegimas i§girsti Dievo ¨od£. Ta¦iau jei jis
tiki, kad Dievas neturi pavidalo, kad Auk§¦iausioji Tiesa yra beas-
men¢ substancija, kyla klausimas, apie kokius jos ¨ygius ir koki¤
pasakojim¤ klausyti? Tik ÀDievas neturi pavidaloÐ, ÀDievas neturi
pavidaloÐ, ÀDievas neturi pavidaloÐ? Kaip ilgai £stengsite to klausy-
tis? Jei Dievas neturi pavidalo, apie J£ nebus k  pasakoti, nes Jis juk
nieko neveikia.

Dievas n¢ra beformis. Jis Ä asmenyb¢, tod¢l Jis veikia ir turi
pavidal . Jei Dievas nieko neveikia, kod¢l ÀBhagavad-gŒtojeÐ (4.9)
Jis sako:

janma karma ca me divyam
eva„ yo vetti tattvata‹

tyaktvƒ deha„ punar janma
naiti mƒm eti so `rjuna

ÀKas pa¨ino transcendentin¡ Mano apsirei§kimo ir ¨ygi¤ esm¡,
tas pasitrauk¡s i§ k�no daugiau nebegimsta §iame materialiame
pasaulyje, o pasiekia Mano am¨in j  buvein¡, o Arjuna.Ð

¶ia K‚‰†a kalba apie Savo Àgimim Ð (janma), ta¦iau Jo ÀgimimasÐ
pana§us £ saul¢tek£. I§ tikr¤j¤ nei Dievas, nei gyvoji esyb¢ negimsta.
ÀBhagavad-gŒtojeÐ (2.20) K‚‰†a sako: na jƒyate mriyate vƒ kadƒcit Ä
gyvosios esyb¢s niekada negimsta ir nemir§ta. Tai kas i§ tikr¤j¤ yra
mirtis ir gimimas? Gyvajai esybei mirtis ir gimimas rei§kia k�no
(grubaus k�no, o ne subtilaus k�no, kur£ sudaro protas, intelektas
ir savimon¢) pakeitim .

Mes Àmir§tameÐ kiekvien  nakt£. Grubusis k�nas nejud¢damas
guli lovoje, o subtilusis k�nas nusine§a mus £ tolim  sapn¤ kara-
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lyst¡. Sapne mes galime nueiti pas draug  ir su juo kalb¢tis arba
sapnuojame, kad elgiam¢s kitaip nei tada, kai nesapnuojame. ·i
kasdienin¢ patirtis rodo, kad turime dviej¤ tip¤ k�nus Ä grub¤-
j£, kur£ sudaro k�nas ir kraujas, ir subtil¤j£, kur£ sudaro protas,
intelektas ir savimon¢. Subtilus k�nas yra nematomas, ta¦iau, kaip
visi ¨inome, jis egzistuoja. Taigi i§tikus mir¦iai mes nusimetame
savo Àapsiaust Ð, t.y. grub¤j£ k�n , ir kartu su subtiliuoju k�nu
apsivelkame nauj  Àapsiaust Ð.

Mes nematome subtilaus k�no ir sielos, tod¢l nematome ir to,
kaip siela su nepakitusiu subtiliu k�nu pereina i§ vieno grubaus
k�no £ kit . Ta¦iau pasiekus i§vadavim  atsikratoma net subtilaus
k�no ir keliaujama £ dvasin¡ karalyst¡ jau tik su dvasiniu k�nu.
Tod¢l gyvendami savo dabartiniu grubiuoju k�nu turime ugdyti
subtil¤ k�n  taip, kad j£ visi§kai sudvasintume.

Subtilus k�nas ugdomas praktikuojant K‚‰†os s mon¡. Jei m�s¤
mintyse vie§patauja K‚‰†a, jei m�s¤ intelektas dalyvauja K‚‰†ai
skirtoje tarnyst¢je, tada ir m�s¤ protas ir intelektas £gis dvasin¡
kokyb¡, o tuo pa¦iu bus sudvasintas ir m�s¤ ego Ä susivokimas.
·iuo metu mes galvojame taip: ÀA§ Ä amerikietisÐ, Àa§ Ä indasÐ,
Àa§ Ä baltaodisÐ , Àa§ Ä juodaodisÐ ir t.t. ·£ dabartin£ susivokim 
b�tina keisti. Save suvokti tur¢tume kaip am¨in  K‚‰†os tarn .

Jei taikysite §£ sav¡s ugdymo metod , jei perorientuosite savo sub-
tiliojo k�no veikl  nuo materijos £ dvasi , mirties akimirk  drauge
su grubiuoju k�nu nusimesite subtil¤j£ k�n  ir sugr£§ite namo, atgal
pas Diev  savo dvasiniu k�nu. ·io metodo moko K‚‰†os s mo-
n¢s jud¢jimas. Mirties akimirk  automati§kai i§sivaduojame nuo
grubaus k�no. Ta¦iau turime i§mokti nusimesti ir subtil¤j£ k�n .
Norint tai padaryti yra b�tina i§siugdyti prem  Ä meil¡ Dievui.

Pirmasis ¨ingsnis ugdant meil¡ Dievui yra £gyti �raddh  (tik¢jim 
ar pagarb ). Pavyzd¨iui, jei ¨mogus u¨suka £ vien  i§ m�s¤ K‚‰†os
s mon¢s centr¤ i§girsti apie Diev , tai yra pagarbos Dievo §lovi-
nimui ¨enklas. ¸mogus ¨ino, kad i§girs apie Diev , nes vieninte-
lis m�s¤ darbas Ä kalb¢jimas apie Diev . M�s¤ centruose kalbame
ne apie politik , visuomen¢s gyvenim  ar k  nors kita Ä tik apie
K‚‰† . ¸inoma, nei§vengiamai kyla diskusij¤ ir £vairiomis gretuti-
n¢mis temomis, bet svarbiausia tema mums yra Dievas. Tuos, kas
kalba apie Diev , vadina §ventaisiais, transcendentalistais.
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·iame pasaulyje gyvena dviej¤ tip¤ ¨mon¢s: transcendentalis-
tai ir materialistai. Transcendentalistai, dvasiniu gyvenimu besido-
mintys ¨mon¢s, kalba apie Diev  ir sav¡s pa¨inim , o materialistai
kalba su k�nu susijusiomis temomis: apie politik , apie visuome-
n¢s gyvenim , labdaring  veikl  ir t.t. Svarbiausias toki¤ pokalbi¤
§altinis yra laikra§¦iai, kuriuose gausu £vairi¤ naujien¤, reklamos,
nuotrauk¤ i§ mados pasaulio ir t.t. Materialistas skaito laikra§¦ius,
o mes skaitome À�rŒmad-BhƒgavatamÐ. Tai toks skirtumas. Visi mes
skaitome Ä skiriasi tik tema. Kaip �ukadeva Gosvƒmis sak¢ karaliui
ParŒk‰itui (À�rŒmad-BhƒgavatamÐ 2.1.2):

�rotavyƒdŒni rƒjendra
n‚†ƒ„ santi sahasra�a‹

apa�yatƒm ƒtma-tatva„
g‚he‰u g‚ha-medhinƒm

ÀO karaliau, materialistas turi §imtus t�kstan¦i¤ tem¤ aptarin¢-
jimui.Ð I§leid¨iama t�kstan¦iai roman¤, vadinamosios filosofijos
knyg¤, laikra§¦i¤, kino ¨urnal¤. ·ia literat�ra labai domisi apa�ya-
tƒm ƒtma-tattvam (sav¡s pa¨inimui abejingi ¨mon¢s) ir g‚he‰u g‚ha-
medhinƒm (besir�pinantys vien savo k�nu, ¨mona, vaikais, namais
ir t.t.) Jie ne¨ino apie siel , tod¢l kalba apie k�n  ar prot . Vienas
filosofas i§kelia vien  teorij , kitas Ä kit , prira§oma tomai knyg¤,
bet visa tai absurdi§ka, nes nieko, i§skyrus spekuliatyvias teorijas,
jose nerasite.

Da¨nai filosof¤ spekuliacij¤ rezultatas yra ateizmas. Nuo am¨i¤
§iame pasaulyje gyvena dviej¤ tip¤ ¨mon¢s: ateistai (asurai) ir teis-
tai (devai). Ateistai n¢ra tik m�s¤ dien¤ rei§kinys, tam tikros pak-
raipos ateistai gyveno Indijoje dar prie§ t�kstan¦ius met¤. Galimas
daiktas, kad ateist¤ §iais laikais yra padaug¢j¡, bet j¤ b�ta visada.
·tai prie§ daugel£ am¨i¤ gyveno ateistas vardu Cƒrvƒka Munis. (J£
vadino muniu, m stytoju, nes jis gars¢jo savo teorin¢mis spekuliaci-
jomis). Taigi min¢tasis Cƒrvƒka Munis suformulavo savo ateistin¢s
filosofijos esm¡ taip:

‚†a„ k‚tvƒ gh‚ta„ pibet
yƒvaj jŒvet sukha„ jŒvet
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bhasmŒ-bh�tasya dehasya
kuta‹ punar ƒgamano bhavet

Cƒrvƒka d¢st¢, kad, kol gyvas, ¨mogus turi valgyti kuo daugiau
lydyto sviesto. ·is termi§kai i§valytas sviestas Indijoje yra vienas
svarbiausi¤ skan¢st¤ ingredient¤. Visi m¢gsta skaniai pavalgyti,
tod¢l Cƒrvƒka Munis patar¢ vartoti kuo daugiau lydyto sviesto.
Jei sakysite, kad neturite pinig¤ ir negalite jo nusipirkti, Cƒrvƒka
Munis jums atr¢§, kad galima pra§yti, skolintis arba vogti Ä svar-
biausia bet kokia kaina gauti lydyto sviesto ir d¨iaugtis gyveni-
mu. O jei paprie§tarausit, kad u¨ nuod¢mes teks atsakyti, Cƒrvƒka
Munis jus patikins: ÀAtsakyti neteks. Kai jums mirus j�s¤ k�n  kre-
muos, i§ jo liks vien pelenai ir viskam ateis galas. Tod¢l gyvenki-
te linksmai, skaniai valgykite ir tenkinkite jusles iki pat mirties.Ð
Tai ateizmas, filosofija, kuri  i§pa¨£sta apa�yatƒm ƒtma-tattvam Ä
neregintys tiesos apie siel .

Jei prane§ite tokiam ¨mogui, kad egzistuoja 8 400 000 gyvyb¢s
r�§i¤ ir kad siela keliauja i§ vieno k�no £ kit , jam tai nepadarys
jokio £sp�d¨io. Net jei sakysite, kad Cƒrvƒkos filosofijos sek¢jas kit 
gyvenim  gims med¨iu, jis atvirai prisipa¨ins: ÀMan tai n¢ motais,
a§ noriu d¨iaugtis gyvenimu. O kas ¦ia baisaus, jei tapsiu med¨iu?
Juk u¨mir§iu, kaip gyvenau §£ gyvenim .Ð ¸mon¢ms taip nuseko
smegenys, kad jie nebesuvokia, kas jiems patiems yra naudinga. Jie
samprotauja kaip vaikai. J�s sakote vaikui: ÀJei tik ¨aisi ir nelankysi
mokyklos, liksi nei§silavin¡s ir v¢liau pats kent¢si Ä netur¢si vietos
visuomen¢je.Ð O vaikas at§auna: ÀNa ir kas?!Ð Ä net nesuvokdamas,
kad jam tikrai teks kent¢ti. Lygiai taip, jei §iuolaikiniam ¨mogui
papasakosite apie sielos persik�nijim  ir paai§kinsite, kad d¢l nuo-
d¢mi¤ kit  gyvenim  jis bus priverstas tapti ¨v¢rimi, vandens gyviu
ar ropliu, jis atsakys, kad jam tai ner�pi arba kad jis tuo netiki. Taip
elgtis neprotinga, nes siel¤ persik�nijimas yra negin¦ijama tiesa.

Praeitis, dabartis ir ateitis neatsiejama nuo ¨mogaus bet kuriuo jo
gyvenimo laikotarpiu. Jaunuolis prisimena vaikyst¡, gyvena dabar-
tyje ir kuria planus, kaip gyvens senatv¢je. Jei taip, kyla klausimas,
ar senas ¨mogus neturi jokios ateities? To papras¦iausiai negali b�ti.
Jo ateitis Ä gimimas kitu k�nu (gyv�nu, med¨iu, pusdieviu ar Dievo
palydovu). K‚‰†a sako ÀBhagavad-gŒtojeÐ (9.25):
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yƒnti deva-vratƒ devƒn
pit�n yƒnti pit‚-vratƒ‹

bh�tƒni yƒnti bh�tejyƒ
yƒnti mad-yƒjino `pi mƒm

ÀTie kas garbina pusdievius, gims tarp pusdievi¤, tie kas garbina
prot¢vius, keliaus pas prot¢vius, §m¢kl¤ ir dvasi¤ garbintojai gims
tarp §m¢kl¤ ir dvasi¤, o tie, kas garbina Mane, gyvens su Manimi.Ð

Taigi, tai koks bus kitas j�s¤ k�nas, nulemia dabartinio gyveni-
mo poelgiai. Auk§¦iausias tikslas Ä pelnyti k�n  Dievo karalyst¢je.
Tai auk§¦iausias tobulumas (sa„siddhi„ paramam). Klausiate kod¢l?
K‚‰†a atsako (ÀBhagavad-gŒtƒÐ 8.15): mƒm upetya punar janma du‹-
khƒlayam a�ƒ�vatam nƒpnuvanti. ÀKas ateina pas Mane, tas nebegims
materialiu k�nu materialiame pasaulyje.Ð O kuo blogas gyvenimas
materialiame pasaulyje? Jis blogas tuo, kad yra laikinas ir kupinas
kan¦i¤ (du‹khƒlayam a�ƒ�vatam). Sakykime, j�s Ä amerikietis. J�s
svarstote: ÀAmerika turtinga, ¦ia daug ¨em¢s ir i§tekli¤. A§ am¨inai
b�siu amerikietis.Ð Ne. J�s galite b�ti amerikietis, tarkime, §imt 
met¤, bet am¨inai amerikie¦iu j�s tikrai neb�site. Net Vie§pats
Brahmƒ, kurio diena trunka milijonus met¤, negali am¨inai i§likti
Brahma. Nei skruzd¢, nei kat¢, nei dramblys, nei ¨mogus, nei pus-
dievis negali gyventi am¨inai. Nuo¨musis demonas Hira†yaka�ipu
u¨siman¢ gyventi am¨inai. Siekdamas nemirtingumo, jis grie¨tai
tramd¢ k�n , ta¦iau jam nepavyko. ¸inoma, atsiranda nuo tikrov¢s
atitr�kusi¤ mokslinink¤, kurie ¨ada, kad mokslo pa¨anga padarys
¨mog¤ nemirting . Ta¦iau tai papras¦iausiai ne£manoma.

Tod¢l ¨mon¢s, turintys galv  ant pe¦i¤, siekia auk§¦iausio per-
sik�nijimo tikslo Ä sugr£¨ti namo, atgal pas Diev . Toks tur¢t¤
b�ti gyvenimo tikslas. Deja, ¨mon¢s to ne¨ino. Tod¢l mes nuolan-
kiai stengiam¢s pasitarnauti ¨monijai ir mokome: À¸mon¢s ie§ko
laim¢s visais £manomais b�dais, ta¦iau atranda vien nusivylim .
Praktikuokite K‚‰†os s mon¡ Ä ir tikrai surasite laim¡.Ð ·ios ¨inios
skelbimas yra m�s¤ misija.
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4
Tikrasis dharmos tikslas

. . . . . .

dharmasya hy ƒpavargyasya
nƒrtho rthƒyopakalpate

nƒrthasya dharmaikƒntasya
kƒmo lƒbhƒya hi sm‚ta‹

Neabejotina, kad vis¤ nustatyt¤j¤ pareig¤ tiks-
las yra visi§kas i§sivadavimas. J¤ nevalia vykdy-
ti viliantis materialios naudos. Ma¨a to, pasak
i§min¦i¤, vykdantis auk§¦iausi  nustatyt j  tar-
nyst¡ netur¢t¤ naudotis materialiomis g¢ryb¢mis
siekdamas juslini¤ malonum¤.

À�rŒmad-BhƒgavatamÐ 1.2.9

Jau kalb¢jome, kad su tyru atsidavimu tarnaujant Vie§pa¦iui savai-
me £gyjamos tobulos ¨inios ir atsikratoma prisiri§imo prie materia-
lios b�ties. Vis d¢lto yra ¨moni¤, kurie mano, kad nustatytosios
pareigos, taip pat ir religin¢s, vykdomos vardan materialios naudos.
Paprastas ¨mogus, nesvarbu kuriame pasaulio kampelyje jis gyven-
t¤, atlikdamas religin¡ ar bet kuri  kit  nustatyt j  pareig , pap-
rastai tikisi i§pe§ti kokios nors naudos. Net Ved¤ ra§tai gundo
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atlikti £vairius religinius veiksmus, ¨ad¢dami atitinkam  material¤
atpild , ir daugelis susivilioja religin¢s praktikos teikiamomis g¢ry-
b¢mis arba malon¢mis. Kod¢l vadinamuosius tikin¦iuosius vilioja
materiali nauda? Ogi tod¢l, kad materialios naudos gavimas sudaro
prielaidas £gyvendinti savo tro§kimus ir taip patirti juslini¤ malo-
num¤. Nustatyt¤j¤ pareig¤ vykdymas rikiuojasi £ nuosekli  gran-
din¡ Ä vadinamoji religin¢ praktika teikia materiali  naud , kuri,
savo ruo¨tu, leid¨ia £gyvendinti tro§kimus. ³vairi¤ profesij¤ ¨mon¢s
atkakliai dirba siekdami juslini¤ malonum¤. Ta¦iau S�ta Gosvƒmis,
antrindamas À�rŒmad-BhƒgavatamÐ i§vadoms, pastarajame posme
§£ keli  pasmerkia ir atskleid¨ia tikr j£ religijos tiksl .

S�ta Gosvƒmis sako: dharmasya hy ƒpavargyasya Ä dharmos (religi-
ja) tikslas nurodyti ¨mogui keli  £ i§sivadavim  i§ gimimo ir mir-
ties. Labai svarbi reik§m¢ ¦ia tenka ¨od¨iui apavarga. Apavarga yra
¨od¨io pavarga (materialios b�ties kan¦ios) antonimas. Pagal sansk-
rito taisykles, pavarga ¨ymi raides pa, pha, ba, bha ir ma, o jos, savo
ruo¨tu, rei§kia skirtingas materialias kan¦ias. Pa rei§kia pari�ram 
(alinantis darbas). ·iame materialiame pasaulyje norintieji m¢gautis
jusliniais malonumais turi sunkiai dirbti. Pha rei§kia phenilƒ (putos).
Sunkiai dirbant i§ burnos ima dribti putos, kaip arkliams ir kitiems
galvijams. Ba rei§kia byarthat  (nusivylimas). ¸mogus sunkiai dirba,
bet gal¤ gale jau¦ia nusivylim . Bha rei§kia bhay  (baim¢). ¸mogus
sunkiai dirba, bet vis tiek baiminasi d¢l ateities. Galiausiai raid¢ ma
rei§kia m‚tyu (mirtis). Mes liejame prakait  nuo au§ros iki sutemos
ir vis tiek mirtis m�s¤ neaplenkia. Mokslo pasaulis labai stengiasi
£veikti mirt£, ta¦iau nepaisant vis¤ pastang¤ patys mokslininkai vis
tiek mir§ta. Jie negali sustabdyti mirties. Mokslininkai gali sukurti
branduolin¡ bomb , nuo kurios ¨�t¤ milijonai ¨moni¤, bet vaisto
nuo mirties sukurti jie nepaj¢gia, nes tai ne£manoma. Taigi ¨odis
pavarga (¨ymintis raides pa, pha, ba, bha ir ma) simbolizuoja penkias
kan¦i¤ r�§is §iame pasaulyje.

¶ia S�ta Gosvƒmis sako: dharmasya hy ƒpavargyasya Ä reikia pa§a-
linti pavarg  praktikuojant religij . Daugiau jokio alinan¦io darbo,
joki¤ i§ burnos drimban¦i¤ put¤, joki¤ nusivylim¤, jokios baim¢s,
jokios mirties. Kitaip sakant, m�s¤ dharma turi pad¢ti mums i§kil-
ti vir§ §io materialaus pasaulio, nes materialiame pasaulyje tenka
labai sunkiai dirbti ir kent¢ti d¢l m�s¤ veiksm¤ pasekmi¤. Jei
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¨mogus mano, kad jis yra i§skirtinis ir jam nereikia dirbti, jis labai
klysta. Na hi suptasya si„hasya pravi�anti mukhe m‚gƒ‹. Li�tas gar-
s¢ja kaip giri¤ karalius, ta¦iau ir jam tenka paplu§¢ti. Li�tas negali
voliotis ant ¨em¢s tik¢damasis, kad koks nors ¨v¢ris ateis pas j£
ir pasakys: ÀMielas li�te, pra§om atverti savo nasrus ir leisti man
pa¦iam £ juos £lipti.Ð Taip neb�na. Li�tas pats stipriausias ¨v¢ris
mi§ke, bet ir jam tenka paprakaituoti, kad gaut¤ maisto. Pana-
§iai ir Jungtini¤ Amerikos Valstij¤ prezidentas, pats £takingiausias
¨mogus §alyje, sunkiai dirba vykdydamas savo pareigas.

Taigi §iame pasaulyje nieko ne£manoma pasiekti be sunkaus
darbo. Bet dirbti mes nenorime, tod¢l savait¢s pabaigoje skubame
i§vykti i§ miesto, kad laisvalaikiu u¨mir§tume apie alinant£ savait¢s
tri�s . Bet ateina pirmadienis ir mums tenka sugr£¨ti £ darb . Taip
yra visame pasaulyje.

Kadangi gyvoji esyb¢ pagal savo prigimt£ yra neatsiejama Dievo
dalel¢, ji nori d¨iaugtis gyvenimu, o ne lieti prakait  darbe. ·i 
savyb¡ ji paveld¢jo i§ K‚‰†os. K‚‰†a nedirba, Jis linksmai leid¨ia
dienas drauge su Rƒdhƒrƒ†Œ ir kitomis gop¢mis. Niekur À�rŒmad-
BhƒgavatamÐ arba kituose Ved¤ ra§tuose n¢ra para§yta, kad K‚‰†a
turi eiti dirbti £ did¨iul¡ gamykl  devint  valand  ryto tam, kad
u¨sidirbt¤ ir gal¢t¤ pasilinksminti su Rƒdhƒrƒ†Œ. Nieko pana§aus.
Vedos skelbia: na tasya kƒrya„ kara†a„ ca vidyate. Dievas neturi
joki¤ pareig¤.

K  gi tuomet veikia K‚‰†a? Jis papras¦iausiai d¨iaugiasi gyve-
nimu. Kart  vienas europietis atvyko £ Kalkut  ie§kodamas §ven-
tyklos, kurioje gyvena Dievas. Jis aplank¢ nema¨ai KƒlŒ §ventykl¤,
pabuvojo keliose �ivos §ventyklose ir tik tada, kai per¨eng¢ Rƒdhƒ-
K‚‰†os §ventyklos slenkst£, atsiduso: À¶ia gyvena Dievas.Ð Kod¢l?
³ §£ klausim  jis atsak¢ tokia pastaba: ÀKitose §ventyklose ma¦iau,
kad deiv¢ KƒlŒ ir Vie§pats �iva dirba, o ¦ia pasteb¢jau, kad Dievas
tiesiog d¨iaugiasi gyvenimu.Ð ·i  mint£ patvirtina ÀVedƒnta-s�traÐ
(1.1.12), kuri skelbia: ƒnandamayo `bhyƒsƒt Ä ÀDievas i§ prigimties
yra kupinas transcendentinio d¨iaugsmoÐ ir ÀBrahma-sa„hitƒÐ
(5.1), kurioje sakoma, kad K‚‰†a turi am¨in , ¨inojimu ir palaima
spinduliuojant£ pavidal  (sac-cid-ƒnanda-vigraha‹).

Kadangi Dievas d¨iaugiasi gyvenimu ir neprivalo dirbti, mes taip
pat norime d¨iaugtis gyvenimu ir nedirbti. Vis d¢lto, nors esame
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neatsiejamos K‚‰†os dalel¢s, nors ir turime palaiming  prigimt£,
mes patekome K‚‰†os i§orin¢s, materialios energijos £takon, tod¢l
turime sunkiai dirbti vien tam, kad gal¢tume tiesiog i§gyventi. Kar-
tais mums tenka taip sunkiai dirbti, kad i§ burnos ima dribti putos,
bet nepaisant to, negalime b�ti tikri d¢l s¢km¢s. Be to, mus perse-
kioja nuolatin¢ baim¢, nes gal¤ gale, kad ir kaip sunkiai dirbtume,
m�s¤ laukia nei§vengiama mirtis. Tokia m�s¤ lemtis.

Taigi §iame À�rŒmad-BhƒgavatamÐ (1.2.9) posme S�ta Gosvƒmis
sako: dharmasya hy ƒpavargyasya Ä religijos u¨davinys eliminuoti
penki¤ r�§i¤ materialias kan¦ias: alinant£ darb , i§ burnos drimban-
¦ias putas, nusivylim , baim¡ ir mirt£. Toks dharmos tikslas. Ta¦iau
visame pasaulyje krik§¦ionys at¢j¡ £ ba¨ny¦i  meld¨iasi: ÀDieve
T¢ve, duok mums duonos kasdienin¢sÐ, nors Dievas ir nepra§y-
tas par�pina maisto viso pasaulio kat¢ms ir §unims, pauk§¦iams
ir bit¢ms. Kod¢l Jis tur¢t¤ neduoti maisto mums? Reik¢t¤ kreip-
tis £ J£ tokia malda: ÀO Dieve, malon¢k u¨imti mane tarnyste Tau,
kad i§sivaduo¦iau nuo §i¤ penki¤ negand¤Ð. Tokia malda b�t¤ pati
tinkamiausia.

¸inoma, ¨mogus, einantis £ ba¨ny¦i  ir malda pra§antis Diev 
duonos, yra t�kstant£ kart¤ geresnis nei Dievu netikintis nedor¢lis
ateistas. Ateistai sako: ÀKas yra tas Dievas? A§ pats Dievas. Savo
rankomis a§ u¨auginsiu duonos £ valias. Kam man dar eiti £ ba¨ny-
¦i ?Ð I§ Dievo duonos pra§antis ¨mogus yra visa galva auk§tesnis
u¨ tok£ nenaud¢l£, nes, nors jis ir ne¨ino, ko der¢t¤ pra§yti Dievo,
jis bent J£ tiki. Toks ¨mogus yra dievobaimingas. K‚‰†a paai§kina
ÀBhagavad-gŒtojeÐ (7.16):

catur-vidhƒ bhajante mƒ„
janƒ‹ suk‚tino `rjuna

ƒrto jijŠƒsur arthƒrthŒ
jŠanŒ ca bharatar‰abha

³ Diev  kreipiasi keturi¤ kategorij¤ pamald�s ¨mon¢s. Pirma kate-
gorija Ä tai nelaimingieji. Bet kuris nelaim¢s prisl¢gtas ¨mogus, jei
jis dievobaimingas, kreipsis £ Diev  malda: ÀO Vie§patie, b�k malo-
ningas ir pad¢k man i§bristi i§ §ios nelaim¢s.Ð Kita kategorija Ä
neturtingi ¨mon¢s, kurie eina £ §ventykl , me¦et¡ arba ba¨ny¦i  ir
pra§o Diev  pinig¤. Jie taip pat dievobaimingi. Tre¦ia kategorija Ä
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smalsuoliai. Jie eina £ ba¨ny¦i  arba §ventykl  galvodami: ÀKas yra
Dievas? A§ turiu atrasti atsakym  £ §£ klausim .Ð Pagaliau ketvirtoji
kategorija Ä apsi§viet¡ eruditai, kurie rimtai domisi Dievu ir nori J£
pa¨inti. Visi §ie ¨mon¢s yra dievobaimingi.

Bet yra toki¤, kurie neigia pat£ Dievo buvim , kurie stengia-
si i§spr¡sti savo problemas pasikliaudami tik savo ¨iniomis. Juos
K‚‰†a apib�dina taip:

na mƒ„ du‰k‚tino m�ˆhƒ‹
prapadyante narƒdhamƒ‹

mƒyayƒpah‚ta-jŠƒnƒ
ƒsura„ bhƒvam ƒ�ritƒ‹

ÀTiktai nedor¢liai, visi§ki kvailiai, ¨emiausieji i§ ¨moni¤, kuri¤
i§manym  pasiglem¨¢ iliuzija ir kurie yra u¨sikr¢t¡ demon¤ bedie-
vyste, neatsiduoda Man.Ð (ÀBhagavad-gŒtƒÐ 7.15). ¶ia gali kilti
klausimas: ÀPasaulyje yra daugyb¢ Dievo buvimo nepripa¨£stan¦i¤
garsi¤ filosof¤ ir mokslinink¤. Vadinasi, ir jie nieko nei§mano?Ð ¶ia
K‚‰†a sako: mƒyayƒpah‚ta-jŠƒnƒ‹ Ä ÀJ¤ ¨inios yra bevert¢s, nes svar-
biausias ¨inias Ä ¨inias apie Diev  i§ j¤ yra pasiglem¨usi iliuzija.Ð

Taigi ÀBhagavad-gŒtƒÐ sako, kad tik Diev  tikintis ¨mogus lai-
kytinas pamald¨iu, o i§ j¤ i§kiliausias tas, kuris nuo§ird¨iai siekia
pa¨inti Diev . I§ esm¢s religija (dharma) skirta tiems, kurie nuo§ird-
¨iai siekia pa¨inti Diev  ir i§tr�kti i§ gyvenimo materialioje nelais-
v¢je. ·tai kas yra tikroji dharma, o ne materialios naudos i§ Dievo
pra§in¢jimas apsilankius §ventykloje ar ba¨ny¦ioje.

Tiesa, pradin¢s stadijos dharma apima materialiais i§skai¦iavi-
mais grind¨iam  religij , kuri priskiriama vienam i§ keturi¤ Ved¤
nustatyt¤ gyvenimo tiksl¤ (dharma, artha, kƒma ir mok‰a). Vedi§ko-
joje civilizacijoje ¨mogus buvo pripa¨£stamas ¨mogumi, jei siek¢
§i¤ keturi¤ tiksl¤: religingumo, materialin¢s gerov¢s, juslini¤ malo-
num¤ ir i§vadavimo. ¸mogus turi praktikuoti vienoki  ar kitoki 
dharm , nes be religinio gyvenimo jis niekuo nesiskiria nuo gyv�no
(dharme†a hŒnƒ‹ pa�ubhi‹ samƒnƒ‹). Kad ¨mogus gal¢t¤ vadintis
¨mogumi, jis turi i§pa¨inti vien  i§ religij¤, nesvarbu kuri : krik§¦io-
nyb¡, induizm , islam  ar dar kuri  nors. Paprastai ¨mon¢s svarsto
taip: ÀJei b�siu religingas, gyvensiu gerai. Man nereik¢s dreb¢ti d¢l
duonos k snio.Ð Jie visi§kai teis�s, nes dharma gimdo arth  (pinigai).
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O kam mums reikalingi pinigai? Pinigai reikalingi jusliniams malo-
numams. Kai juslini¤ malonum¤ siekiai patiria fiasko, mes u¨sima-
nome mok‰os (i§sivadavimas i§ gimim¤ ir mir¦i¤ ciklo). Nusivyl¡
pasauliu mes skelbiame: brahma satya„ jagan mithyƒ Ä À·is pasaulis
netikras, tikrov¢ yra Brahmanas.Ð

Ta¦iau tai n¢ra tikras atsi¨ad¢jimas. Tikras atsi¨ad¢jimas yra jus-
lini¤ malonum¤ siekio atsisakymas ir nuo§irdi tarnyst¢ Vie§pa¦iui.
Kitaip sakant, atsi¨ad¢jimas Ä tai ne pastangos atsi¨ad¢ti pasaulio,
bet darbas §iame pasaulyje aukojant savo darbo vaisius K‚‰†os tar-
nystei. Visi dirba nor¢dami pasiekti rezultat  materialiame pasauly-
je. Rezultat  sukelia bet koks darbas: ir doras, ir nedoras. Nebhaktai
siekia pasinaudoti gautais rezultatais ir patenka £ pinkles, o bhak-
tai aukoja savo darbo vaisius K‚‰†ai ir pasiekia i§sivadavim . K‚‰†a
paai§kina ÀBhagavad-gŒtojeÐ (3.9):

yajŠƒrthƒt karma†o `nyatra
loko `ya„ karma-bandhana‹

tad-artha„ karma kaunteya
mukta-sa…ga‹ samƒcara

ÀJei aukosi savo darbo vaisius Vi‰†u, K‚‰†ai, pasieksi i§vadavim .
Jei ne, pateksi £ savo veiklos padarini¤ pinkles.Ð Tarkim, kad j�s
padar¢te doring  darb  ir dabar esate turtuolio s�nus. Turtai ir
auk§ta kilm¢, geras i§silavinimas ir fizinis gro¨is yra doring¤ darb¤
rezultatas. Nedori poelgiai sukelia prie§ing  rezultat  Ä apie turtus,
gro¨£, i§silavinim  ir auk§t  kilm¡ belieka pasvajoti. Ta¦iau ir dor¤,
ir pikt¤ darb¤ rezultatai surakina ¨mog¤ ir jis yra priverstas patirti
gimimo ir mirties §iame materialiame pasaulyje kan¦ias.

Taigi paprastai dharma suvokiama kaip dori ir nedori darbai,
ta¦iau ¦ia ÀBhƒgavatamÐ sako: dharmasya hy ƒpavargyasya nƒrtho
`rthƒyopakalpate Ä ÀDharma vykdytina ne d¢l materialios naudos,
o siekiant pa§alinti materialios b�ties vargus.Ð Materialios b�ties
negandos slegia ir turtuol£, ir varg§ . Alinan¦io darbo, baim¢s, lig¤,
senatv¢s ir mirties negali i§vengti ir turtuolis. Tie patys vargai per-
sekioja ir varg§ . Tad ar verta praktikuoti dharm  d¢l turt¤? Tik-
rosios religijos esm¢ Ä materiali¤ varg¤ pa§alinimas: dharmasya hy
ƒpavargyasya.

¸inoma, ¦ia j�s galite paprie§tarauti: ÀBet juk nor¢damas i§gy-
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venti be pinig¤ neapsieisi!Ð Taip, tai tiesa. Tod¢l mes laikom¢s
principo: yƒvad artham Ä s ¨iningu darbu pelnytis tiek, kiek reikia
palaikyti gyvyb¡. Mes nesiekiame lenkti nugar  vardan ne¨aboto
kaupimo. Toks gyvenimas vertas asilo. Indijoje skalb¢jas laiko asil ,
kuris ant savo kupros ne§a sunkiausius ry§ulius su skalbiniais prie
up¢s. Paupyje jis paleid¨iamas parup§noti ¨ol¢s. Bet laisvai besiga-
nydamas ir laukdamas sunki¤ ry§uli¤ su skalbiniais, kuriuos jam
teks ne§ti atgal, jis nesusim sto: À¸ol¢s aplink kiek tik §irdis geid-
¨ia ir niekas man¡s nelaiko. Kam a§ vergauju tam skalb¢jui?Ð Asilas
per kvailas, kad jo galv  nu§viest¤ tokia mintis, tod¢l j£ ir vadina
asilu. Taip ir ¨mogus, jei jis lieja prakait  nuo au§ros iki sutemos
vien tam, kad i§maitint¤ save bei savo §eim  ir nesilaiko joki¤ dhar-
mos princip¤, yra tiesiog m�ˆha (asilas). Jis velka Mƒyos (iliuzija)
jam u¨nert  jung .

Darbu turime pelnytis tiek, kad nenumirtume i§ bado. Tada tur¢-
sime daugiau laisvo laiko ir gal¢sime j£ skirti pastangoms i§siva-
duoti i§ penki¤ materialistinio gyvenimo varg¤: alinan¦io darbo, i§
burnos drimban¦i¤ put¤, nusivylimo, baim¢s ir mirties. ·tai kas yra
dharma. O jei praktikuodamas dharm  gausite daugiau pinig¤, negu
jums reikia, nei§§vaistykite j¤ jusliniams malonumams, skirkite juos
K‚‰†os tarnystei. ¸iloje senov¢je turtingi ¨mon¢s neretai statyda-
vo ba¨ny¦ias, §ventyklas arba me¦etes. ·i praktika buvo paplitu-
si visame pasaulyje, nes ¨mon¢s suprato, kad atliekamus pinigus
reikia skirti Dievo tarnystei. ·iandien ba¨ny¦ios da¨nai virsta gamy-
bin¢mis patalpomis, nes ¨mon¢s u¨mir§o religij . U¨mir§¡s religij 
¨mogus tampa gyv�nu. O ar gyv�nijos pasaulyje £manoma taika ir
gerov¢?

Taigi ¦ia À�rŒmad-BhƒgavatamÐ S�ta Gosvƒmis kalba apie tai,
kad siekiant taikos ir vidinio pasitenkinimo reikia praktikuoti auk§-
¦iausio lygio dharm . I§ prad¨i¤ jis sako:

sa vai pu„sƒ„ paro dharmo
yato bhaktir adhok‰aje

ahaituky apratihatƒ
yayƒtmƒ suprasŒdati

ÀJeigu norite dvasios ramyb¢s, jei norite vidinio pasitenkinimo,
rinkit¢s t  dharm , religij , kuri pad¢s jums pa¨engti praktikuo-
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jant nemotyvuot  ir nepaliaujam  atsidavimo Vie§pa¦iui tarnyst¡.Ð
(À�rŒmad-BhƒgavatamÐ 1.2.6)

V¢liau priduria:

vƒsudeve bhagavati
bhakti-yoga‹ prayojita‹

janayaty ƒ�u vairƒgya„
jŠƒna„ ca yad ahaitukam

ÀJei atsid¢site Vƒsudevos, K‚‰†os, tarnystei, tai ne u¨ ilgo b�tinai
£gysite tobulas ¨inias ir atsi¨ad¢jim .Ð (À�rŒmad-BhƒgavatamÐ 1.2.7)

Po to jis persp¢ja:

dharma‹ svanu‰‡hita‹
pu„sƒ„ vi‰vaksena-kathƒsu ya‹

notpƒdayed yadi rati„
�rama eva hi kevalam

ÀJei nevykdysi religijos priesak¤ ir nepl¢tosi Dievo s mon¢s, tavo
laikas ir pastangos nueis perniek.Ð (À�rŒmad-BhƒgavatamÐ 1.2.8)

O pastarajame posme S�ta Gosvƒmis sako:

dharmasya hy ƒpavargyasya
nƒrtho rthƒyopakalpate

nƒrthasya dharmaikƒntasya
kƒmo lƒbhƒya hi sm‚ta‹

ÀDharmos nevalia vykdyti vien d¢l materiali¤ g¢rybi¤, o materia-
liomis g¢ryb¢mis naudotis d¢l juslini¤ malonum¤.Ð Kaip privalu
naudotis materialiomis g¢ryb¢mis pasakojama kitame posme.

Taigi À�rŒmad-BhƒgavatamÐ siekia suteikti ¨ini¤ viso pasaulio
¨mon¢ms. Jos filosofin¢s tiesos skirtos ne ka¨kokiai religinei sektai,
o visai ¨monijai. ¸mon¢s tur¢t¤ pasimokyti i§ À�rŒmad-Bhƒgava-
tamÐ priesak¤ ir pasiekti gyvenimo tobulum . Tokia m�s¤ K‚‰†os
s mon¢s jud¢jimo misija.
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5
Kam skirtos jusl¢s

. . . . . .

kƒmasya nendriya-prŒtir
lƒbho jŒveta yƒvatƒ

jŒvasya tattva-jijŠƒsƒ
nƒrtho ya� ceha karmabhi‹

¸mogaus norai neturi krypti £ juslinius malonu-
mus. Jam der¢t¤ galvoti tik apie sveik  gyvensen ,
kitaip sakant, apie savisaug , nes ¨mogaus paskir-
tis Ä gilintis £ Absoliu¦i  Ties . Tiktai toks tur¢t¤
b�ti jo veiklos tikslas.

À�rŒmad-BhƒgavatamÐ 1.2.10

Siekdama £gyvendinti su jusliniais malonumais susijusius tro§ki-
mus, orientyrus praradusi materiali civilizacija ¨engia klaidinga
kryptimi. Visose tokios civilizacijos gyvenimo sferose galutinis tiks-
las yra jusli¤ tenkinimas. Politikoje, visuomenin¢je, altruistin¢je bei
filantropin¢je veikloje ir net i§sigelb¢jimo beie§kan¦i¤ pastangose
vis ry§kiau dominuoja tas pats juslini¤ malonum¤ motyvas. Poli-
tiniai visuomen¢s lyderiai kaunasi tarpusavyje tegalvodami apie
savo juslinius malonumus, o rink¢jai garbina vadinamuosius lyde-
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rius tik tada, kai §ie ¨ada juslinius malonumus. Nepatenkinti savo
jusli¤ tenkinimo lygiu rink¢jai kaip mat nuver¦ia lyderius. Lyderiais
visada nusiviliama, kai jie nepatenkina rink¢j¤ l�kes¦i¤, susijusi¤
su jusliniais malonumais. Tas pats vyksta ir kitose ¨mogaus veiklos
sferose; niekas rimtai nesidomi esmin¢mis gyvenimo problemomis.
Net pasirinkusieji i§sivadavimo keli  trok§ta susilieti su Absoliu¦ia
Tiesa, kitaip sakant, d¢l juslini¤ malonum¤ siekia £vykdyti dvasin¡
savi¨udyb¡.

Ta¦iau ¦ia ÀBhƒgavatamÐ sako, kad ¨mogus netur¢t¤ gyventi
vien d¢l juslini¤ malonum¤. Jusl¢s tenkintinos tiek, kiek tai b�tina
savisaugai, o ne malonumui sukelti. Kadangi fizin£ k�n  sudaro
jusl¢s, kurios taip pat turi tam tikrus poreikius, §ventra§¦iai jusli¤
tenkinim  reguliuoja. Ta¦iau jusl¢s neturi b�ti tenkinamos be joki¤
apribojim¤. Pavyzd¨iui, santuoka, t.y. vyro ir moters s junga, yra
skirta ne jusliniams malonumams, o giminei prat¡sti. Kai niekas
savo valia nenori susilaikyti, i§kyla poreikis propaguoti §eimos
planavim , bet kvailiems ¨mon¢ms neateina £ galv , kad tarp
Absoliu¦ios Tiesos ie§kan¦i¤ ¨moni¤ §eimos planavimas vyksta
savaime. Kas ie§ko Absoliu¦ios Tiesos, tas niekada nesusigundys
tu§¦iais jusliniais malonumais, nes rimti tiesos ie§kotojai yra labai
u¨si¢m¡ ir papras¦iausiai neturi tam laiko. ·tai kod¢l visose gyve-
nimo srityse galutinis ¨mogus tikslas tur¢t¤ b�ti Absoliu¦ios Tiesos
paie§kos. Siekdamas Absoliu¦ios Tiesos ¨mogus jausis laimingas,
nes ma¨iau laiko skirs £vairiems jusliniams malonumams.

¸mogui gyvenime neskirta vien valgyti, miegoti, poruotis ir
r�pintis saugumu. Galb�t tai tinka kat¢ms ir §unims, bet ¨mogus
pa§auktas £gyvendinti auk§tesn£ tiksl . Civilizuotos visuomen¢s
s ranga tur¢t¤ sudaryti ¨mon¢ms galimyb¡ nepamesti galvos ir
susim styti apie did¨i sias gyvenimo tiesas Ä teirautis apie Diev ,
mus supan¦i  materiali  gamt , m�s¤ ry§£ su Dievu ir b�timi bei
pana§ius dalykus. Tai yra tattva-jijŠƒsa (gilinimasis £ Absoliu¦i 
Ties ). Gilintis £ Absoliu¦i  Ties  yra kiekvieno i§ m�s¤ pareiga. ·i 
pareig  vykdyti turi ne tik induistas, bet ir musulmonas ar krik§-
¦ionis. Tiesa yra tiesa. Tai, kad du plius du lygu keturi, priima ir
induistai, ir musulmonai, ir krik§¦ionys, ir apskritai visi ¨mon¢s.
Mokslas yra mokslas. Tod¢l dom¢tis mokslu, kuris tiria Absoliu¦i 
Ties , turi kiekvienas.
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Kur ie§koti atsakym¤ £ Absoliu¦i  Ties  besigilinan¦iam ¨mogui?
ÀBhƒgavatamÐ (11.3.21) sako: tasmƒd guru„ prapadyeta jijŠƒsu‹ �reya
uttamam Ä ÀBesidomintieji Absoliu¦ia Tiesa tur¢t¤ kreiptis £ guru.Ð
¸odis ÀbesidomintisÐ (jijŠƒsƒ) vartojamas ne tik skyriaus prad¨ioje
pateiktame posme, bet ir k  tik pacituotame vienuoliktos giesm¢s
posme. Juo apib�dinamas tas, kuris kreipiasi £ vyresn£j£ ir klau-
sia. Pavyzd¨iui, kai vaikas klausin¢ja t¢v , tai taip pat yra jijŠƒsƒ.
Protingas vaikas apipila t¢v  klausimais: ÀT¢te, kas tai? O kas tai?Ð
ir t¢vas visk  jam paai§kina. Taip vaikas £gyja ¨ini¤.

³ k  kreiptis, kad su¨inotum apie Absoliu¦i  Ties ? ³ §£ klausi-
m  K‚‰†a atsako ÀBhagavad-gŒtojeÐ (4.34): upadek‰yanti te jŠƒna„
jŠƒninas tattva-dar�ina‹. ¸ini¤ apie Absoliu¦i  Ties  jums suteiks
j  regintieji (tattva-dar�iai). Pasak Ved¤ ra§t¤, tattva-dar�is turi b�ti
labai tyros §irdies ¨mogus. Tod¢l su klausimais apie Absoliu¦i 
Ties  paprastai kreipiamasi tik £ kvalifikuot  brahman . Vie§pats
K‚‰†a i§vardija brahmano savybes ÀBhagavad-gŒtojeÐ (18.42):

�amo damas tapa‹ �auca„
k‰ƒntir ƒrjavam eva ca

jŠƒna„ vijŠƒnam ƒstikya„
brahma-karma svabhƒva-jam

ÀRamumas, savitvarda, asketi§kumas, §varumas, pakantumas, s ¨i-
ningumas, i§prusimas, i§mintis ir pamaldumas Ä tai brahmanui
b�dingos b�do savyb¢s.Ð

Taigi pagal Ved¤ sistem , pirmasis guru reikalavimas yra tas, kad
jis turi b�ti brahmanas. Jis neb�tinai turi b�ti kil¡s i§ brahman¤
§eimos, svarbiausia, kad jis tur¢t¤ brahmano savybes. Ta¦iau tur¢ti
brahmano savybes nepakankama s lyga Ä brahmanas negali tapti
guru, jei jis n¢ra vai‰†avas. �ƒstros nurodo:

‰a‡-karma-nipu†o vipro
mantra-tantra-vi�ƒrada‹

avai‰†avo guru na syƒd
vai‰†ava‹ �va-paco guru‹
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ÀNet jei brahmanas puikiai i§mano Ved¤ ra§tus ir ¨ino §e§ias nusta-
tyt sias brahman¤ pareigas*, bet n¢ra Auk§¦iausiojo Dievo Asmens
bhaktas, jis negali tapti dvasiniu mokytoju. Dvasiniu mokytoju gali
tapti tik tyras Vie§paties bhaktas, net jei jis kil¡s i§ §un¢d¤ §eimos.Ð

Taigi guru turi b�ti vai‰†avas, Auk§¦iausiojo Dievo Asmens bhak-
tas. Antraip jis negali pa¨inti Vie§paties K‚‰†os tokio, koks Jis yra i§
tikr¤j¤. Neveltui K‚‰†a sako Arjunai ÀBhagavad-gŒtojeÐ (4.3): bhakto
`si me sakhƒ ceti rahasya„ hy etad uttamam Ä ÀMielas Arjuna, §is slap-
tingas K‚‰†os s mon¢s mokslas suprantamas tau tik tod¢l, kad esi
Mano bhaktas ir Mano bi¦iulis.Ð Vadinasi guru privalo b�ti K‚‰†os
bhaktas, kitaip sakant, K‚‰†os atstovas.

Tarnaudami guru ir jo klausin¢dami, mes galime pasiekti tok£
lyg£, kad K‚‰†a ims mokyti mus i§ vidaus. K‚‰†a, auk§¦iausias guru,
i§ prad¨i¤ sud¢jo ¨inias £ Brahmos, pirmosios visatos gyvosios b�ty-
b¢s, §ird£ (tene brahma h‚dƒ ƒdi-kavaye [À�rŒmƒd-BhƒgavatamÐ 1.1.1]).
K‚‰†a gl�di vis¤ §irdyse Supersielos pavidalu ir, kai ¨mogus dvasi§-
kai apsivalo, K‚‰†a prabyla i§ vidaus. I§ tikr¤j¤, Jis vis  laik  kalba
su mumis, ta¦iau, kai m�s¤ §irdis u¨ter§ta, mes Jo negirdime. ÀBha-
gavad-gŒtojeÐ (15.15) K‚‰†a patvirtina, kad yra m�s¤ ¨ini¤ §altinis:
sarvasya cƒha„ h‚di sannivi‰‡o matta‹ jŠƒnam apohana„ ca. ÀA§ esu
vis¤ §irdyse, ir i§ Man¡s plaukia atmintis, ¨inios ir u¨mar§tis.Ð Taigi
kaip Paramƒtmƒ (Supersiela) K‚‰†a yra visada pasireng¡s i§tiesti
pagalbos rank  kiekvienam m�s¤, jei, ¨inoma, mes Jam tarnaujame
ir mokom¢s i§ Jo. ÀBhagavad-gŒtojeÐ (10.10) K‚‰†a sako:

te‰ƒ„ satata-yuktƒnƒ„
bhajatƒ„ prŒti-p�rvakam

dadƒmi buddhi-yoga„ ta„
yena mƒm upayƒnti te

ÀTiems, kurie su atsidavimu ir meile visada Man tarnauja, A§ sutei-
kiu supratim , kuris atveda pas Mane.Ð

Jeigu norime pa¨inti Absoliu¦i  Ties , turime pasirinkti tinkam 

* ·e§ios brahmano pareigos: 1) gerai i§manyti Ved¤ ra§tus, 2) mokyti j¤ ties¤,
3) kvalifikuotai garbinti Vie§pat£ ir pusdievius, 4) mokyti garbinimo kitus,
5) priimti aukas ir 6) aukoti pa¦iam.
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praktik , o ji visai nesud¢tinga Ä tereikia su meile tarnauti Vie§-
pa¦iui ir vien  gra¨i  dien  Absoliu¦i  Ties  i§vysime savo akimis.
Ribotos materialios jusl¢s, kurias dabar turime, neleid¨ia mums
tiesiogiai patirti Absoliu¦ios Tiesos, Auk§¦iausiojo Dievo Asmens.
At§ipusiu peiliu nieko neatpjausi. Kad peilis gerai pjaut¤, j£ reikia
pagal sti. Lygiai taip norint pa¨inti Absoliu¦i  Ties  reikia Àpaa§t-
rintiÐ, apvalyti savo jusles £traukiant jas £ Vie§paties tarnyst¡. Dabar
mes nematome Dievo, K‚‰†os. Bet jei apvalysime savo akis ir kitus
jutimo organus, reg¢sime Diev , gird¢sime J£, kalb¢sim¢s su Juo,
t.y. bendrausime su Juo visaverti§kai. Tai galima pasiekti bhakti
pratybomis.

ÀNƒrada PaŠcarƒtraÐ apibr¢¨ia bhakti taip:

sarvopƒdhi-vinirmukta„
tat-paratvena nirmalam

h‚‰Œke†a k‚‰Œke�a-
sevan„ bhaktir ucyate

·iuo metu mus klaidina £vair�s material�s £vardijimai (upƒdhi),
tod¢l jusles naudojame ne pagal paskirt£. ·tai pavyzd¨iui, galvo-
jame: ÀTai mano ranka ir a§ ja naudosiuosi savo tikslais,Ð Ä arba:
ÀTegul mano ranka pasitarnauja mano §eimai, bendruomenei ar
§aliai.Ð I§ tikr¤j¤ ranka priklauso K‚‰†ai, tod¢l ja reikia naudo-
tis vienu vieninteliu tikslu Ä £gyvendinant K‚‰†os vali . Neveltui
vienas i§ K‚‰†os vard¤ yra H‚‰Œke�a Ä jusli¤ valdovas. Kai savo
jusles £traukiame £ K‚‰†os tarnyst¡, i§sivaduojame nuo materia-
li¤ £vardijim¤ magijos ir m�s¤ jusl¢s apsivalo. Tai bhakti Ä K‚‰†os
s mon¢.

Mes visi turime pa¨adinti §i  s mon¡, o prad¢ti reikia nuo tattva-
jijŠƒsos, gilinimosi £ Absoliu¦i  Ties . Atsakymus £ j�s¤ klausimus
K‚‰†a sud¢jo £ À�rŒmad-BhƒgavatamÐ, ÀBhagavad-gŒt Ð ir daugy-
b¡ kit¤ i§minties knyg¤. Mes privalome pasinaudoti §iuo ¨ini¤
lobynu. Deja, ¨mon¢s ver¦iau skaito pluo§tus nieko vert¤ laikra§-
¦i¤. Kasryt pa§tininkas pristato laikra§t£, o po valandos jis atsiduria
§iuk§liad¢¨¢je. Taip ¨moni¤ d¢mesys nukreipiamas £ tomus kvai-
los beletristikos ir niekam neber�pi Absoliuti Tiesa, niekas neie§ko
jos tikr¤ tikriausiame ¨ini¤ lobyne À�rŒmad-BhƒgavatamÐ. Neveltui
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pastarajame posme À�rŒmad-BhƒgavatamÐ £sp¢ja: jŒvasya tatva-jijŠƒ-
sƒ nƒrtho ya� ceha karmabhi‹ Ä ÀVienintel¢ tavo pareiga yra gilintis £
Absoliu¦i  Ties .Ð Kas yra Absoliuti Tiesa, i§samiai paai§kina kitas
posmas.
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Absoliu¦ios

Tiesos apibr¢¨tis
. . . . . .

vadanti tat tattva-vidas
tattva„ yaj jŠƒnam advayam

brahmeti paramƒtmeti
bhagavƒn iti �abdyate

I§prus¡ transcendentalistai, kurie pa¨ino Absoliu-
¦i  Ties , vadina §i  neduali  substancij  Brahma-
nu, Paramƒtma arba Bhagavƒnu.

À�rŒmad-BhƒgavatamÐ 1.2.11

Absoliuti Tiesa sykiu yra ir subjektas, ir objektas. Jai neb�din-
gos kokybin¢s skirtyb¢s. Tod¢l kokyb¢s prasme Brahmanas, Para-
mƒtmƒ ir Bhagavƒnas yra tapat�s. Vien  ir t  pa¦i  substancij 
Upani‰ad¤ tyrin¢tojai suvokia kaip beasmen£ Brahman , hira†yagar-
bhos (jogai) Ä kaip Paramƒtm , o bhaktai Ä kaip Bhagavƒn . Kitaip
sakant, Bhagavƒnas Ä tai Dievo Asmuo yra auk§¦iausia Absoliu¦ios
Tiesos i§rai§ka; Paramƒtmƒ Ä tai dalinis Dievo Asmens pasirei§-
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kimas; o beasmenis Brahmanas Ä tai Dievo Asmens skleid¨iama
akinama §viesa. Dievo Asmens §viesa sklinda i§ Jo lygiai taip pat,
kaip saul¢s spinduliai sklinda i§ saul¢s dievo. Nuovokos stingantys
pastar¤j¤ dviej¤ mokykl¤ §alininkai da¨nai gin¦ijasi ir gina savo
po¨i�r£, ta¦iau iki galo pa¨inusieji Absoliu¦i  Ties  puikiausiai sup-
ranta, kad tai trys vienos Absoliu¦ios Tiesos aspektai, matomi i§
skirting¤ perspektyv¤.

Pirmame pirmojo ÀBhagavatamÐ skyriaus posme paai§kinta, kad
Auk§¦iausioji Tiesa yra sau pakankama, turi s mon¡ ir yra nevei-
kiama reliatyvumo iliuzijos. Reliatyviame pasaulyje pa¨inimo sub-
jektas n¢ra tapatus pa¨inimo objektui, ta¦iau Absoliu¦ioje Tiesoje
ir pa¨£stantis, ir tai kas pa¨£stama yra viena ir tas pat. Reliatyvia-
me pasaulyje pa¨£stantysis yra gyva dvasia, auk§tesnioji energija, o
pa¨inimo objektas Ä inerti§ka materija, ¨emesnioji energija. Tod¢l
jam b�dingas dviej¤ energij¤ (¨emesniosios ir auk§tesniosios) dua-
lizmas, o absoliuto vie§patijoje tiek pa¨£stantysis, tiek pa¨inimo
objektas priklauso tai pa¦iai, auk§tesniajai energijai. Auk§¦iausiasis
energijos §altinis skleid¨ia trij¤ r�§i¤ energijas. Tarp energijos ir
jos §altinio n¢ra jokio skirtumo, ta¦iau kokybi§kai energijos ski-
riasi. Absoliuto vie§patija ir gyvosios esyb¢s priklauso tai pa¦iai,
auk§¦iausiajai energijai, o materialusis pasaulis Ä ¨emesniajai. Susi-
d�rusi su ¨emesni ja energija, gyvoji esyb¢ pasiduoda iliuzijai ir
ima laikyti save ¨emesni ja energija. Tod¢l materialiame pasauly-
je ir egzistuoja reliatyvumo poj�tis. Absoliuto vie§patijoje skirtyb¢s
tarp pa¨inimo subjekto ir objekto poj�¦io n¢ra, tod¢l jame viskas
yra absoliutu.

¶ia pateikta saul¢s ir saul¢s §viesos analogija padeda suprasti
tris Absoliu¦ios Tiesos aspektus: Brahman , Paramƒtm  ir Bhaga-
vƒn . Galima sakyti, kad tarp §i¤ trij¤ aspekt¤ n¢ra skirtumo, lygiai
kaip n¢ra skirtumo tarp saul¢s §viesos, saul¢s rutulio ir saul¢s dievo
Vivasvƒno. Visi trys aspektai yra §viesa. Saul¢s rutulio gyventojai,
kuri¤ vir§iausias yra Vivasvƒnas, turi ugnies k�nus, tod¢l Saul¢je
viskas spinduliuoja §vies . I§ toli mes matome saul¡ kaip ¨ai¨aruo-
jant£ ir §viesos spindulius skleid¨iant£ rutul£.

Taigi Brahmanas yra tarsi saul¢s §viesa, Paramƒtmƒ Ä erdv¢je
lokalizuotas saul¢s rutulys, o Bhagavƒnas Ä saul¢s dievas. Brahma-
nas, Paramƒtmƒ ir Bhagavƒnas sudaro vienov¡ ta prasme, kad visi
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yra gryna Absoliu¦ios Tiesos §viesa, ir vis d¢lto tarp j¤ yra skir-
tum¤: jei stovite saul¢s atokaitoje, tai nerei§kia, kad j�s nukeliavo-
te £ saul¢s rutul£ ar pamat¢te vir§iausi  saul¢s dievyb¡ Vivasvƒn .
Be to, skirtingi Absoliu¦ios Tiesos pa¨inimo metodai duoda skirtin-
gus rezultatus. Kas siekia pa¨inti Absoliut  remdamasis teoriniais
samprotavimais, galiausiai suvokia J£ kaip beasmen£ Brahman ;
kas siekia pa¨inti Absoliut  meditacin¢s jogos pratybomis, daugi¤
daugiausia gali J£ suvokti kaip Paramƒtm ; o praktikuojantis bhakti-
yog  pasiekia visi§k  Aboliu¦ios Tiesos pa¨inim  Ä jam Ji atsisklei-
d¨ia kaip dvasinis pirminio visos b�ties §altinio Dievo Asmens
Bhagavƒno pavidalas.

Pulkai filosof¤ ie§ko atsakymo £ klausim , kas yra pirminis visos
b�ties §altinis. Mokslininkai taip pat ie§ko §io §altinio. Jie pri¢jo
prie i§vados, kad viskas atsirado i§ materijos Ä tai §iuolaikin¢s gyvy-
b¢s atsiradimo i§ chemini¤ med¨iag¤ teorija. Nors anot vadinam¤j¤
mokslinink¤ teorijos viskas, £skaitant gyvyb¡, atsirado i§ materijos,
gyvyb¢s i§ chemikal¤ jie taip ir nesugeb¢jo sukurti.

ÀVedƒnta-s�traÐ nurodo, kad mes turime ie§koti pirminio visa
ko §altinio Ä Absoliu¦ios Tiesos. Ta¦iau visa vedi§koji i§mintis
skelbia i§vad , kad tas §altinis yra gyvoji b�tyb¢, o ne materija.
ÀKa‡ha Upani‰adojeÐ pasakyta: nityo nityƒnƒ„ cetana� cetanƒnƒm eko
bah�nƒ„ yo vidadhƒti kƒmƒn Ä ÀTarp vis¤ s moning¤ gyv¤j¤ b�ty-
bi¤ viena yra auk§¦iausioji Ä ji tenkina vis¤ kit¤ b�tybi¤ porei-
kius.Ð ÀBhagavad-gŒtojeÐ (10.8) K‚‰†a atskleid¨ia, kad Jis yra ta
auk§¦iausia gyvoji b�tyb¢: aha„ sarvasya prabhavo matta‹ sarva„
pravartate Ä ÀA§ esu visa ko §altinis.Ð Min¢tasis aham (ÀA§Ð) yra
K‚‰†a, auk§¦iausia gyvoji b�tyb¢, o ne negyva materija. Be to, kiek
anks¦iau ÀBhagavad-gŒtojeÐ (7.7) K‚‰†a sako:

matta‹ paratara„ nƒnyat
kiŠcid asti dhanaŠjaya

mayi sarvam ida„ prota„
s�tre ma†i-ga†ƒ iva

ÀO turt¤ u¨kariautojau, n¢ra tiesos auk§tesn¢s u¨ Mane. Viskas
laikosi ant Man¡s kaip perlai v¢rinyje suverti ant si�lo.Ð

Taigi turime suprasti, kad K‚‰†a Ä Bhagavƒnas yra auk§¦iausia
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Absoliu¦ios Tiesos i§rai§ka. ÀBhagavad-gŒtojeÐ (14.27) K‚‰†a tvirti-
na es s beasmenio Brahmano pagrindas (brahma†o hi prati‰‡hƒham).
Saul¢s §viesos §altinis yra saul¢, lygiai taip visat  nutvieskian¦ios
Brahmano §viesos §altinis yra K‚‰†a. ·i tiesa paai§kinta ÀBrahma-
sa„hitojeÐ (5.40):

yasya prabhƒ prabhavato jagad-a†ˆa-ko‡i
ko‡i‰v a�e‰a-vasudhƒdi vibh�ti-bhinnam

tad brahma ni‰kalam anantam a�e‰a-bh�ta„
govindam ƒdi-puru‰a„ tam aha„ bhajƒmi

Brahmano §vyt¢jim  Ä brahmajyoti skleid¨ia K‚‰†os k�nas ir i§
§io §vyt¢jimo randasi materialus pasaulis. ÀBhagavad-gŒtojeÐ (9.4)
K‚‰†a sako: mayƒ tatam ida„ sarva„ jagad avyakta-m�rtinƒ Ä ÀMano
beasmenis aspektas, Brahmano §vyt¢jimas, pasklid¡s visur.Ð Mat-
sthƒni sarva-bh�tƒni Ä ÀViskas gl�di §iame Brahmano §vyt¢jime.Ð Na
cƒha„ te‰v avasthita‹ Ä ÀBet pats A§ esu anapus jo.Ð Tai tattva-jŠƒna,
Absoliu¦ios Tiesos pa¨inimas.

Jei m¢ginsime pa¨inti Absoliu¦i  Ties  pasikliaudami savo min-
ties j¢ga, geriausiu atveju pasieksime beasmenio aspekto suprati-
m , lygiai kaip, jei m¢ginsime pa¨inti saul¡ pasikliaudami vien
savo j¢gomis, geriausiu atveju pamatysime saul¢s §vies . Visai kas
kita, jei norime i§tyrin¢ti saul¢s rutul£ ar pa¨inti vir§iausi  saul¢s
dievyb¡. ·iuo atveju pamatyti saul¢s §vies  nepakanka Ä reikalin-
gas metodas, kuris leist¤ nukeliauti £ saul¢s rutul£ ir susitikti su
saul¢s dievu. Teoriniais samprotavimais pa¨inti beasmen£ Brahma-
n  galima, ta¦iau Paramƒtmos Ä Vie§paties skleidinio, gl�din¦io
vis¤ §irdyse, arba Bhagavƒno Ä Auk§¦iausiojo Dievo Asmens, i§
kurio kyla Brahmanas ir Paramƒtmƒ, tokiu metodu nepa¨insi.

Viena ai§ku, K‚‰†os Ä Bhagavƒno pa¨inimas apima bet kok£ kit 
pa¨inim . Neveltui Vedos skelbia: kasmin tu bhagavo vijŠƒte sarvam
ida„ vijŠƒta„ bhavati. Jei pa¨insite K‚‰† , pa¨insite ir Brahmano,
ir Paramƒtmos aspektus. N¢ra jokio reikalo atskirai gilintis £ Brah-
man  ar Paramƒtm  Ä pa¨inkite K‚‰†  ir j�s pa¨insite abu kitus
aspektus.

·tai dar vienas pavyzdys Ä £sivaizduokite, kad i§ labai toli ¨vel-
giate £ kaln . J�s matysite miglotus, neai§kius jo kont�rus. Pri¢j¡s
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ar¦iau, kaln  matysite kur kas ry§kiau. Pasteb¢site kalne boluojan-
¦i  ¨alum , £ akis kris jo dydis. O jei £kopsite £ kaln , matysite gyv�-
nus, ¨mones, namus, med¨ius. Objektas, £ kur£ ¨velgiate, yra vienas
ir tas pats, bet i§ skirting¤ perspektyv¤ jis atrodo skirtingai.

Taigi K‚‰†os pa¨inimas sykiu yra ir Brahmano, ir Paramƒtmos
pa¨inimas, ta¦iau b�tina, kad K‚‰†os pa¨inimas b�t¤ tikras. K‚‰†a
sako ÀBhagavad-gŒtojeÐ (4.9):

janma karma ca me divyam
eva„ yo vetti tattvata‹

tyaktvƒ deha„ punar janma
naiti mƒm eti so `rjuna

ÀTas, kas pa¨ino transcendentin¡ Mano apsirei§kimo ir ¨ygi¤ esm¡,
pasitrauk¡s i§ k�no daugiau negimsta §iame materialiame pasauly-
je, o pasiekia Mano am¨in j  buvein¡, o Arjuna.Ð Posme vartojamas
¨odis tattvata‹ Ä ÀtikrasÐ. Mes nededame pastang¤ pa¨inti K‚‰† 
i§ tikr¤j¤, tod¢l laikome J£ paprastu ¨mogumi. Taip m sto kvailiai
ir nenaud¢liai (avajƒnanti mƒ„ m�ˆhƒ‹ [ÀBhagavad-gŒtƒÐ 9.11]). I§
tikr¤j¤ K‚‰†a n¢ra §io materialaus pasaulio gyventojas. Kas pa¨ino
K‚‰†  i§ tikr¤j¤, kas suvok¢, kad Jis yra Absoliuti Tiesa, tas jau
£vykd¢ savo gyvenimo misij  ir nugyven¡s §£ gyvenim  netur¢s v¢l
gimti materialiame pasaulyje Ä jis sugr£§ namo, atgal pas Diev .

Kaip siekti §io pa¨inimo, paai§kina kitas posmas.
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7
Dievo reg¢jimas §irdyje

. . . . . .

tac chraddadhƒnƒ munayo
jŠƒna-vairƒgya-yuktayƒ

pa�yanty ƒtmani cƒtmƒna„
bhaktyƒ �ruta-g‚hŒtayƒ

Rimtas ir smalsus tiesos ie§kotojas Ä i§min¦ius,
apsiginklav¡s ¨iniomis ir atsi¨ad¢jimu, pa¨£sta
Absoliu¦i  Ties  su atsidavimu Jai tarnaudamas,
kaip tai nurodo daryti Vedƒnta-�ruti.

À�rŒmad-BhƒgavatamÐ 1.2.12

Absoliuti Tiesa pa¨£stama iki galo su atsidavimu tarnaujant Vie§-
pa¦iui Vƒsudevai Ä Dievo Asmeniui, visavertei Absoliu¦iai Tiesai.
Brahmanas yra transcendentinis Jo k�no §vyt¢jimas, o Paramƒt-
mƒ Ä dalinis Jo pasirei§kimas. Tod¢l pa¨indami Absoliu¦i  Ties 
kaip Brahman  ar Paramƒtm , pa¨£stame J  tik i§ dalies. Yra ketu-
ri¤ kategorij¤ ¨mon¢s: karmiai, jŠƒniai, jogai ir bhaktai. Karmiai Ä
tai materialistai, o kit¤ trij¤ kategorij¤ ¨mon¢s Ä tai transcenden-
talistai. Auk§¦iausio lygio transcendentalistai Ä tai Auk§¦iausi j£
Asmen£ pa¨inusieji bhaktai, antros kategorijos transcendentalistai Ä
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tai ¨mon¢s, kurie i§ dalies pa¨ino absoliu¦ios asmenyb¢s visaver-
t¡ dal£, o tre¦ios kategorijos transcendentalistai Ä ¨mon¢s, kurie dar
tik pradeda suvokti absoliutaus asmens dvasin¡ esm¡. Kaip pasa-
kyta ÀBhagavad-gŒtojeÐ ir kituose Ved¤ ra§tuose, Auk§¦iausiasis
Asmuo suvokiamas per pasiaukojimo tarnyst¡, grind¨iam  i§sa-
miomis ¨iniomis ir materiali¤ ry§i¤ atsi¨ad¢jimu. Jau kalb¢jome
apie tai, kad su atsidavimu tarnaujant Vie§pa¦iui yra £gyjamos
¨inios ir atsi¨adama materiali¤ ry§i¤. Kadangi Brahmano ir Para-
mƒtmos pa¨inimas Absoliu¦i  Ties  atskleid¨ia ne iki galo, tai Brah-
mano bei Paramƒtmos pa¨inimo b�dai, t.y. jŠƒnos ir jogos keliai,
yra netobuli. Rimtam ir smalsiam tiesos ie§kotojui vienintelis ir
tobulas b�das pa¨inti Absoliu¦i  Ties  yra pasiaukojimo tarnyst¢,
kuri remiasi i§samiomis ¨iniomis, derinamomis su materiali¤ ry§i¤
atsi¨ad¢jimu, ir turi tvirtus pagrindus, gautus klausantis ÀVedƒnta-
�rutiÐ.

Taigi pasiaukojimo tarnyst¢ n¢ra skirta menkesnio i§manymo
transcendentalistui. Bhaktai skiriami £ tris (t.y. auk§¦iausi , antr  ir
tre¦i ) kategorijas. ¸ini¤ neturin¦ius ir materiali¤ ry§i¤ neatsi¨ad¢-
jusius tre¦ios kategorijos bhaktus neofitus, kuriems patraukliausia
parengiamoji pasiaukojimo tarnyst¢s forma (Dievybi¤ garbinimas
§ventykloje), vadina bhaktais materialistais. Jiems labiau r�pi ne
transcendentin¢, o materiali nauda. Tod¢l b�tina ry¨tingai perei-
ti nuo materialios prie antros kategorijos pasiaukojimo tarnyst¢s.
Antros kategorijos bhaktas su atsidavimu tarnaudamas ai§kiai i§s-
kiria keturias kategorijas: Dievo Asmen£, Jo bhaktus, tamsuolius ir
prie§i§kai Jo at¨vilgiu nusiteikusius ¨mones. B�tina pakilti bent iki
antros kategorijos tarnyst¢s lygio ir tokiu b�du pelnyti teis¡ pa¨inti
Absoliu¦i  Ties .

Tod¢l tre¦ios kategorijos bhaktas turi semtis ¨ini¤ apie pasiauko-
jimo tarnyst¡ i§ tokio autoritetingo §altinio, kaip Bhƒgavata. Bhƒgava-
t¤ yra du: autoritetingas bhaktas ir Dievo ¨inia. Pirmasis bhƒgavata
yra labai svarbus, tod¢l nurodym¤, kaip praktikuoti pasiaukojimo
tarnyst¡, tre¦ios kategorijos bhaktas tur¢t¤ kreiptis £ autoriteting 
bhakt . Autoritetingas bhaktas n¢ra profesionalas, besipelnantis
duonai i§ ÀBhƒgavatamÐ deklamavimo. Toks bhaktas, kaip S�ta
Gosvƒmis, turi b�ti �ukadevos Gosvƒmio atstovas ir skelbti pasiau-
kojimo tarnyst¢s kult  visos ¨monijos labui. Bhaktas neofitas nelin-
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k¡s klausytis, k  kalba autoritetai. Profesionalaus deklamuotojo
jis klausosi d¢l aki¤, nor¢damas patenkinti savo jausmus. Tokio
pob�d¨io ÀBhƒgavatamÐ klausymasis ir deklamavimas diskreditavo
§£ metod , tod¢l reikia b�ti labai apdairiam ir nepasirinkti ydingo
kelio. ·venta Dievo ¨inia, kuri  skelbia ÀBhagavad-gŒtƒÐ ir À�rŒmad-
BhƒgavatamÐ, pagal prigimt£ neabejotinai yra transcendenti§ka, bet
vis d¢lto transcendentini¤ j¤ ¨od¨i¤ geriau nesiklausyti i§ skaito-
vo profesionalo l�p¤, nes jis apnuodija §iuos ¨od¨ius, kaip gyvat¢
apnuodija pien , prisilietusi prie jo lie¨uviu.

Tod¢l nor¢damas tobul¢ti nuo§irdus bhaktas turi b�ti pasiren-
g¡s i§klausyti senov¢s autoritet¤, Gosvƒmi¤, para§ytus Ved¤ ra§tus,
Upani‰adas, ÀVedƒnt Ð ir kitus §ventra§¦ius. Jei nesiklausysime §i¤
§ventra§¦i¤ skelbiam¤ ¨ini¤, tobul¢ti bus ne£manoma. Pasiaukoji-
mo tarnyst¢, kai nesiklausoma §i¤ §ventra§¦i¤ ir nesivadovaujama
priesakais, yra parodomoji ir beprasm¢, ji tampa savoti§ka kli�timi
tikros pasiaukojimo tarnyst¢s kelyje. �ruti, sm‚ti, purƒ†¤ ir paŠcarƒ-
tros priesakais nesiremianti ir d¢l aki¤ praktikuojama pasiaukojimo
tarnyst¢ turi b�ti atmesta. Neautoritetingo bhakto jokiu b�du nega-
lima pripa¨inti tyru bhaktu. Pasis¢m¡s ¨ini¤ i§ Ved¤ ra§t¤, ¨mogus
nuolat reg¢s savo §irdyje Dievo Asmen£ visa persmelkian¦iu lokali-
zuotu aspektu. ·i b�sena vadinama samƒdhi.

¶ia À�rŒmad-BhƒgavatamÐ sako, kad pirmoji prielaida pasiek-
ti samƒdhi yra �raddha (tik¢jimas). ÀCaitanya-caritƒm‚taÐ (Madhya
22.62) �raddh  apibr¢¨ia taip:

`�raddhƒ`-�abdeÄvi�vƒsa kahe sud‚ˆha ni�caya
k‚‰†e bhakti kaile sarva-karma k‚ta haya

Tvirtas tik¢jimas, kad vien tapus K‚‰†os bhaktu yra pasiekia-
mas auk§¦iausias tobulumas, yra �radhhƒ (autenti§kas tik¢jimas).
ÀBhagavad-gŒtosÐ (18.66) pabaigoje K‚‰†a sako:

sarva-dharmƒn parityajya
mƒm eka„ �ara†a„ vraja

aha„ tvƒ„ sarva-pƒpebhyo
mok‰ayi‰yƒmi mƒ �uca‹

ÀAtsiduok Man savo valia ir A§ tave globosiu. A§ apsaugosiu
tave nuo vis¤ nuod¢mi¤ padarini¤, d¢l nieko nesir�pink,Ð Ä sako
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K‚‰†a. Kai ¨mogus pakl�sta §iam K‚‰†os nurodymui ir nedvejo-
damas Jam atsiduoda, tai vadinama �raddha. Kas turi tok£ tik¢ji-
m  ir atsiduoda K‚‰†ai, tas tampa muniu ar mahƒtma, i§kilaus proto
siela, apdovanota ¨iniomis ir atsi¨ad¢jimu (tac chraddadhƒnƒ muna-
ya‹ jŠƒna-vairƒgya-yuktayƒ). ¸mogaus gyvenimo tikslas Ä £gyti ¨ini¤
ir pasiekti atsi¨ad¢jim . ¸inios pa¦ios savaime nieko nelemia, b�ti-
nas dar ir atsi¨ad¢jimas. Neveltui Mayavados mokyklos pradininkas
�rŒpƒda �a…karƒcƒrya sak¢ savo sek¢jams: ÀPirma tapk sannyƒsiu,
tada kalb¢k.Ð Taigi tikras jŠƒnis (i§min¦ius) sykiu turi b�ti ir vai-
rƒgis (atsikrat¡s prisiri§imo prie materiali¤ dalyk¤). Kai ¨mogus
atsiduoda K‚‰†ai, kai turi tik¢jim , ¨inias ir atsi¨ad¢jim , jis regi
Paramƒtm  Ä Auk§¦iausi j  Siel  savo mintyse ir §irdyje (pa�yan-
ty ƒtmani cƒtmƒnam). ·i  ties  patvirtina kitas À�rŒmad-Bhƒgava-
tamÐ (12.13.1) posmas: dhyƒnƒvasthita-tad-gatena manasƒ pa�yanti
ya„ yogina‹ Ä ÀTobulyb¡ pasiek¡s jogas nuolat regi Auk§¦iausi j£
Dievo Asmen£ savo §irdyje.Ð

Tobulam jogui b�dinga prema, tyra meil¢ K‚‰†ai. ÀBrahma-sa„-
hitojeÐ (5.38) pasakyta: premƒŠjana-cchurita-bhakti-vilocanena santa‹
sadaiva h‚daye‰u vilokayanti Ä ÀBhaktas, kurio akys yra suvilgy-
tos meil¢s Dievui balzamu, nuolat regi nuostabaus gro¨io juosvo
gymio K‚‰†os pavidal  savo §irdyje.Ð Mums sunku £sivaizduo-
ti, koks K‚‰†a gra¨us. Sakoma, kad Jo k�nas gro¨iu pranoksta
milijonus Kupidon¤ (meil¢s dievas) (kandarpa-ko‡i-kamanŒya-vi�e‰a-
�obha„ [Bs. 5.30]). Meil¢s dievas Kupidonas nepaprastai gra¨us, bet
net jei kartu sud¢sime milijonus Kupidon¤, j¤ gro¨is n¢ i§ tolo
neprilygs K‚‰†os gro¨iui. Tai supras tik tas, kurio akys suvilgytos
meil¢s Dievui balzamu.

Dievo negalime pa¨inti dabartin¢mis ribotomis jusl¢mis, kurios
ie§ko vien materialaus pasitenkinimo. Kaip materialiomis jusl¢mis
galime patirti Diev , kuris yra grynoji dvasia? Tai papras¦iausiai
ne£manoma. Tod¢l turime apvalyti jusles bhakti pratybomis:

ata‹ �rŒ-k‚‰†a-nƒmƒdi
na bhaved grƒhyam indriyai‹

sevonmukhe hi jihvƒdau
svayam eva sphuraty ada‹
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ÀU¨ter§tomis materialiomis jusl¢mis nei vienas ¨mogus negali
pa¨inti �rŒ K‚‰†os vardo, pavidalo, savybi¤ ir ¨ygi¤ transcen-
dentin¢s prigimties. Transcendentinis Vie§paties vardas, pavida-
las, savyb¢s ir ¨ygi¤ prigimtis atsiskleid¨ia ¨mogui tik tada, kai
per transcendentin¡ tarnyst¡ Vie§pa¦iui jis pasisotina dvasi§kai.Ð
(ÀBhakti-rasƒm‚ta-sindhuÐ 1.2.234)

Tarnyst¢ Vie§pa¦iui mums padeda pasiekti ¨inojimo (jŠƒna) ir
atsi¨ad¢jimo (vairƒgya) lygmen£. ¸ino tas, kuris suvokia: aha„ brah-
mƒsmi Ä Àesu ne k�nas, o dvasin¢ siela.Ð Mes £vardijame save
fizin¢mis kategorijoms: Àa§ Ä amerikietisÐ, Àa§ Ä indasÐ, Àa§ Ä brah-
manasÐ, a§ Ä juodaodisÐ, Àa§ Ä baltaodisÐ, Àesu stiprusÐ, Àesu silp-
nasÐ , Àesu stambusÐ, Àesu lieknasÐ ir t.t. Visi §ie £vardijimai susij¡
su fiziniu k�nu. Kai ¨mogus atsisako §i¤ £vardijim¤ ir suvokia es s
am¨inas K‚‰†os tarnas, jis pasiekia tikr  jŠƒn  (¨inojimas).

Kaip min¢ta anks¦iau, su atsidavimu tarnaujant K‚‰†ai i§syk pel-
nomas ¨inojimas ir pasaulio atsi¨ad¢jimas. Ta¦iau, kaip sakoma
pastarajame posme, pasiaukojimo tarnyst¡ b�tina praktikuoti lai-
kantis Ved¤ ra§t¤ priesak¤. �rŒla R�pa Gosvƒmis patvirtina §i  ties 
savo ÀBhakti-rasƒm‚ta-sindhu (1.2.101):

�ruti-sm‚ti-purƒ†ƒdi-
paŠcarƒtra-vidhi„ vinƒ

aikƒntikŒ harer bhaktir
utpƒtƒyaiva kalpate

ÀPasiaukojimo tarnyst¢ Vie§pa¦iui, nepaisant toki¤ Ved¤ ra§t¤, kaip
Upani‰ados, Purƒ†os ir ÀNƒrada PaŠcarƒtraÐ priesak¤, t¢ra visuome-
n¢s ramyb¢s drumstimas.Ð

·ias knygas b�tina £sisavinti per mokini¤ sek  (parampar ). Kitaip
sakant, norint permanyti bhakti moksl , b�tina pasirinkti K‚‰†os
prad¢tai mokini¤ sekai priklausant£ guru. ·tai norint suprasti ÀBha-
gavad-gŒt Ð, j  nuolankumo ir tarnyst¢s dvasia reikia priimti i§
K‚‰†os ar Jo atstovo, kaip tai padar¢ Arjuna. Arjuna priklauso
mokini¤ sekai. Kadangi mokini¤ seka buvo nutr�kusi ir ÀBhaga-
vad-gŒtosÐ ¨inios prarastos, K‚‰†a dar kart  paskelb¢ ÀBhagavad-
gŒt Ð Arjunai. Taigi jei j�s suprasite ÀBhagavad-gŒt Ð ir K‚‰†  taip,
kaip juos suprato Arjuna, j�s¤ supratimas bus nepriekai§tingas. Bet
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jei ie§kosite ka¨koki¤ £sivaizduojam¤ ÀBhagavad-gŒtosÐ prasmi¤,
veltui gai§ite laik .

Negai§kite laiko. Stenkit¢s pa¨inti K‚‰†  tok£, koks Jis yra, i§girs-
kite, kaip Jis Pats apib�dina Save ÀBhagavad-gŒtojeÐ. Jei Dievas
sako: À A§ esu toksÐ, kam gai§ti laik  ie§kant kitoki¤ Dievo pa¨ini-
mo b�d¤ ir priemoni¤? K‚‰†a sako jums: ÀA§ Ä Dievas. ·tai mano
vardas, mano adresas, Mano darbai.Ð Jums suteikiama i§sami infor-
macija. Kod¢l j�s nenorite su¨inoti apie Diev  i§ Paties Dievo l�p¤?
Kod¢l i§sigalvojate savus Jo pa¨inimo b�dus?

K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas pateikia ne ka¨kieno i§galvot  Dievo
pa¨inimo metod . Jis pristato pripa¨int  metod . ÀBhagavad-gŒtojeÐ
(18.65) K‚‰†a sako: man-manƒ bhava mad-bhakto mad-yƒjŒ mƒ„ namas-
kuru Ä ÀGalvok apie Mane, tapk Mano bhaktu, garbink Mane,
lenkis Man.Ð Mes mokome to paties. Metodas labai paprastas. J£
praktikuoti gali kiekvienas. Kartais ¨mon¢s sako, kad paskleid¡s
K‚‰†os s mon¡ visame pasaulyje a§ atlikau ka¨kok£ nepaprast 
¨yg£. Vienintelis mano nuopelnas tas, kad prista¦iau K‚‰†  tok£,
koks Jis yra. ·tai kur visa paslaptis. Taigi kiekvienas gali pa¨inti
K‚‰†  tok£, koks Jis yra, skaitydamas ÀBhagavad-gŒt Ð ir À�rŒmad-
BhƒgavatamÐ ir taip pasiekti tobulum . Bet koks kitas ¨mogaus
i§galvotas Dievo pa¨inimo b�das nevertas n¢ sudilusio skatiko.

58 Septintas skyrius



8
Tobula visuomen¢s

s ranga
. . . . . .

ata‹ pumbhir dvija-�re‰‡hƒ
var†ƒ�rama-vibhƒga�a‹

svanu‰‡hitasya dharmasya
sa„siddhir hari-to‰a†am

O geriausias i§ dukart gimusi¤j¤, neveltui yra
sakoma, kad suteikti d¨iaugsmo Dievo Asmeniui
yra auk§¦iausias tobulumas, kok£ tik ¨mogus gali
pasiekti vykdydamas nustatyt sias savo luomui ir
ƒ�ramui pareigas.

À�rŒmad-BhƒgavatamÐ 1.2.13

¸moni¤ visuomen¢ visame pasaulyje skirstoma £ keturis luomus
ir keturis ƒ�ramus. Keturis luomus sudaro Ä intelektualai, kariai,
gamintojai ir darbininkai. ¸mon¢s skirstomi £ luomus ne pagal
gimim , o pagal darb  ir savybes. Be luom¤ yra ir keturi gyve-
nimo etapai: studij¤ metas, gyvenimas §eimoje, materialios veik-
los atsi¨ad¢jimas ir visi§kas atsid¢jimas pasiaukojimo tarnystei.
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Tokia visuomen¢s s ranga b�tina pa¦ios ¨monijos labui. Be jos
jokia socialin¢ strukt�ra negal¢t¤ normaliai vystytis. Vieninte-
lis bet kurio luomo ir ƒ�ramo tikslas Ä suteikti d¨iaugsmo Dievo
Asmeniui Ä Auk§¦iausiajam valdovui.

·i bazin¢ ¨moni¤ visuomen¢s s ranga vadinama var†ƒ�rama-
dharma. Tai visi§kai nat�rali civilizuoto gyvenimo forma. Var†ƒ-
�ramos institutas egzistuoja ne tam, kad vienam luomui dirbtinai
b�t¤ sudaromos s lygos primesti savo vali  kitam luomui, o tam,
kad ¨mon¢s tur¢t¤ galimyb¡ pa¨inti Absoliu¦i  Ties . Kai d¢l ver-
gi§ko prisiri§imo prie indriya-prŒti (jusliniai malonumai) u¨mir§-
tamas svarbiausias gyvenimo tikslas, t.y. kai nesiekiama pa¨inti
Absoliu¦ios Tiesos, savanaudi§ki ¨mon¢s, kaip jau kalb¢ta ank§¦iau,
var†ƒ�ramos institut  panaudoja kaip priemon¡ dirbtinai primesti
savo vali  silpnesn¢ms visuomen¢s grup¢ms. Kali-yugoje, nesan-
tarv¢s am¨iuje, dirbtinis dominavimas jau yra giliai £leid¡s §aknis,
ta¦iau sveikiau m stanti visuomen¢s dalis puikiai supranta, kad
vienintelis visuomen¢s skirstymo £ luomus ir ƒ�ramus tikslas Ä har-
monizuoti socialinius santykius ir paskatinti ¨mones susim styti
apie kilnesnius dalykus, t.y. apie sav¡s pa¨inim .

·is ÀBhƒgavatamÐ posmas sako, kad auk§¦iausias ¨mogaus gyve-
nimo tikslas, o tuo pa¦iu ir var†ƒ�rama-dharmos sistemos tobulu-
mas Ä tai ¨moni¤ bendradarbiavimas siekiant suteikti d¨iaugsmo
Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui. ·i mintis yra patvirtinta ir ÀBhagavad-
gŒtojeÐ (4.13).

¶ia S�ta Gosvƒmis kreipiasi £ klausytojus ¨od¨iais dvija-�re‰‡hƒ‹,
Ào geriausieji i§ brahman¤Ð. Tai rodo, kad jie yra K‚‰†os bhaktai ir
geriausi i§ i§silavinusi¤ ra§t¤ ¨inov¤. ·iame am¨iuje visi gimstame
��dromis, ketvirtos kategorijos ¨mon¢mis (janmanƒ jƒyate ��dra‹).
Apsivalymo praktika padeda tapti tre¦ios kategorijos ¨mogumi Ä
dvija (sa„skƒrƒd bhaved dvija‹). ¸inios ir kult�ros puosel¢jimas
padeda tapti antros kategorijos ¨mogumi Ä vipra (vedah-pƒ‡hƒd
bhaved vipra‹). Ta¦iau auk§¦iausios kategorijos ¨mogumi, brahma-
nu, laikomas tik Brahman  pa¨in¡s ¨mogus (brahma jƒnƒtŒti brƒhma-
†a). Kadangi Naimi‰ƒra†yos i§min¦iai yra geriausieji i§ brahman¤,
jie pa¨£sta ne tik Brahman , bet ir Bhagavƒn  Ä Auk§¦iausi j£ Dievo
Asmen£.

Brahman¤ klas¢ yra esminis tikrai civilizuotos visuomenes ele-
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mentas, o civilizuotos visuomen¢s pagrindas yra var†ƒ�rama-dhar-
mos (keturi¤ var†¤ ir keturi¤ ƒ�ram¤) socialin¢ sistema. Var†as
sudaro: brahmanai (dvasininkija ir intelektualai), k‰atriyai (kariai
ir administratoriai), vai�yai (�kininkai ir prekijai) ir ��dros (fizin£
darb  dirbantys ¨mon¢s). Keturis ƒ�ramus sudaro: brahmacƒriai
(skaistyb¢s besilaikantys mokiniai), g‚hasthos (§eimos ¨mon¢s),
vƒnaprasthos (pasitrauk¡ i§ aktyvaus gyvenimo) ir sannyƒsiai (tie, kas
gyvena atsi¨ad¢j¡). Jei visuomen¢ n¢ra organizuota pagal moksli-
nius §ios var†ƒ�ramos sistemos principus, ji laikytina gyvuli¤ banda.
Tai ne ¨moni¤ visuomen¢. Gyv�nijos pasaulyje neverta tik¢tis susi-
durti su proto aprai§komis, doryb¢mis, Dievo id¢ja. Tai papras¦iau-
siai ne£manoma.

Var†ƒ�ramos sistema yra nat�rali, nes j  suk�r¢ Dievas. M�s¤
k�n  sudaro keturios dalys: smegenys, rankos, pilvas ir kojos.
Visuomen¡ taip pat sudaro keturios dalys: brahmanai, k‰atriyai, vai-
�yai ir ��dros. Tai nat�rali strukt�ra. Ta¦iau ko vertas k�nas, jei jam
nukertama galva? Be galvos jis yra lavonas. ·iuolaikin¢je visuome-
n¢je brahmani§kosios kult�ros n¢ra, tod¢l ji begalv¢. Visuomen¢
gali tur¢ti labai tvirtas rankas (k‰atriyai), gerai apr�pintus �kinin-
kus (vai�yai), gausi  darbininkij  (��dros), bet netur¢dama galvos
(brahmanai), ji pana§i £ lavon . D¢l to ken¦ia visi.

K‚‰†os s mon¢s jud¢jime, mes rengiame brahmanus, nes norime
i§gelb¢ti visuomen¡. ¸inoma, svarbios yra ir kitos klas¢s. Smege-
nys k�nui labai svarbios, bet svarbios yra ir kojos, nes, jei kojos
nefunkcionuoja, ¨mogus negali jud¢ti, ir ¦ia smegenys nei§gelb¢s.
Vadinasi, visos k�no dalys turi bendradarbiauti tarpusavyje. Nors
smegenys yra svarbiausia k�no dalis, reikalingos taip pat ir kojos,
rankos ir pilvas. Lygiai taip, kad visuomen¢ normaliai funkcio-
nuot¤, reikalingos visos var†ƒ�rama-dharmos socialin¢s ir dvasin¢s
klas¢s.

Taigi, mes nemenkiname nei vienos i§ socialini¤ klasi¤, mes tik
sakome, kad vis¤ klasi¤ atstovai savo darbu turi suteikti d¨iaugsmo
K‚‰†ai: sa„siddhir hari-to‰ana„. Taip kiekvienas visuomen¢s narys
pasieks tobulum . Nesvarbu, kok£ darb  dirba ¨mogus, jei savo
meno k�riniais, protu ir i§silavinimu, kitaip sakant, savo darbu, jis
patenkina K‚‰† , jo gyvenim  galima laikyti s¢kmingu. Mes neragi-
name ¨moni¤ nedirbti savo darbo. Dirbkite savo darb , bet skirkite
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j£ K‚‰†ai Ä tada pasieksite tobulum . Antraip j�s¤ laukia pragaras:
�rama eva hi kevalam (À�rŒmad-BhƒgavatamÐ 1.2.8).

Atsiras tvirtinan¦i¤: ÀA§ Ä filosofas ir a§ s ¨iningai vykdau savo
pareigas.Ð

ÀBet ar tu pa¨inai Diev , ar tu Jam tarnauji?Ð
ÀTaip, a§ pa¨inau Diev  Ä a§ esu Dievas.Ð
Tokie absurdi§ki plepalai nieko neduoda. ³sivaizduokite, kad

paprastas ¨mogus ima £rodin¢ti es s Jungtini¤ Valstij¤ prezidentas.
Visiems ai§ku, kad jam galvoj negerai. Lygiai taip, kai koks nors
nenaud¢lis sakosi es s Dievas, mums turi b�ti ai§ku, kad jis yra
kuoktel¢j¡s.

Turime stengtis suteikti pasitenkinim  Auk§¦iausiajam Vie§pa-
¦iui savo tarnyste, o ne J£ pam¢gd¨ioti. Niekur ÀBhagavad-gŒtojeÐ
K‚‰†a nerekomenduoja skelbtis Dievu. Ne, jokiu b�du. Jis sako:
sarva-dharmƒn parityajya mƒm eka„ �ara†a„ vraja (ÀBhagavad-gŒtƒÐ
18.66). ÀMan vienam patik¢k savo siel .Ð Jis niekada n¢ra pasak¡s:
ÀB�k lygus Man.Ð Tai absurdas. K‚‰†a bus patenkintas jumis, jei
atsiduosite Jam ir stengsit¢s pasitarnauti, o ne tada, kai be jokio
pagrindo £rodin¢site: Àa§ esu K‚‰†aÐ, arba ÀK‚‰†a mir¡s ir a§ tapau
DievuÐ arba ÀDievo n¢raÐ. Tokiomis niek§yb¢mis K‚‰†os tikrai
nenud¨iuginsite.

Taigi ÀBhƒgavatamÐ nurodo: svanu‰‡hitasya dharmasya sa„siddhir
hari-to‰a†am Ä ÀTobulumas pasiekiamas s ¨iningai vykdant savo
pareigas, siekiant suteikti pasitenkinim  Hari (K‚‰†ai).Ð Keturi¤
var†ƒ�ramos sistemos socialini¤ ir keturi¤ dvasini¤ klasi¤ atstov¤
veikla kartais gali pasirodyti esanti materiali, ta¦iau jei ji vykdoma
siekiant suteikti pasitenkinim  K‚‰†ai, ji jau ne materiali, o dvasin¢.
Kas nors yra ÀmaterialuÐ, jei u¨mir§tamas K‚‰†a, §tai ir viskas. Jei
K‚‰†a nepamir§tamas, nieko materialaus n¢ra. Ne£sis moninusieji
K‚‰†os iki galo br¢¨ia perskyr  tarp materijos ir dvasios, bet, kai
¨mogus £sis monina K‚‰†  iki galo, jis regi b�ties vienov¡: ekatvam
anupa�yata‹ (Àœ�opanisadaÐ 7). Tai rei§kia, kad jis regi, kaip viskas
yra susij¡ su K‚‰†a.

K‚‰†a Ä Auk§¦iausiasis, ir visa kyla i§ Jo energijos, kuriai b�dinga
did¨iul¢ £vairov¢. ¶ia tikt¤ saul¢s pavyzdys. Saul¢ skleid¨ia spindu-
lius, kuriuos sudaro dvi energijos: §iluma ir §viesa. Materialios k�ri-
nijos egzistavimo pagrindas yra §iluma ir §viesa. Jei saul¢ neskleist¤
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§ilumos ir §viesos, med¨iai stov¢t¤ nuogi. Nors mes skiriame saul¢s
skleid¨iam  §ilumin¡ ir §viesos energij , auk§tesni ja prasme, jos
sudaro vienov¡, nes abi yra saul¢s §viesos dalys.

Lygiai taip pat ir §iame pasaulyje veikia dvi pamatin¢s K‚‰†os
energijos: materiali ir dvasin¢. Materiali j  energij  sudaro ¨em¢,
vanduo, ugnis, oras, eteris, protas, intelektas ir ego, o dvasi-
n¡ Ä gyvosios esyb¢s (jŒva-bh�tƒ„ mahƒ-bƒho yayeda„ dhƒryate jagat
[ÀBhagavad-gŒtƒÐ 7.5]). Taigi materialus pasaulis yra K‚‰†os dvasi-
n¢s ir materialios energij¤ derinys. Kadangi 99,9% procento gyv¤j¤
esybi¤ yra pamir§usios Diev , atsiranda ta materiali¤ ir dvasini¤
energij¤ perskyra. Sukaup¡ dvasini¤ ¨ini¤ ir £sis monin¡ K‚‰† ,
materijos niekur nematome, visk  matome kaip dvasi : sarva„
khalv ida„ brahma. �rŒ Caitanya Mahƒprabhu taip sako ÀCaitanya-
caritƒm‚tojeÐ (Madhya 8.274):

sthƒvara-ja…gama dekhe, nƒ dekhe tƒra m�rti
sarvatra haya nija i‰‡a-deva-sph�rti

ÀDvasios auk§tum¤ pasiek¡s K‚‰†  £sis monin¡s ¨mogus mato
visus judan¦ius ir nejudan¦ius objektus, bet visose j¤ formose,
visur jis regi savo garbinamo Vie§paties aprai§kas.Ð Ateistas mato
prie§ingai: net at¢j¡s £ §ventykl  ir ¨velgdamas £ K‚‰†os Dievyb¡ jis
mato tik akmenin¡ skulpt�r . Dvasi§kai pa¨eng¡s ¨mogus ¨velgda-
mas £ Dievyb¡ mato pat£ K‚‰† . ³¢j¡s £ Purio §ventykl  ir i§vyd¡s
Jagannƒthos Dievyb¡ Caitanya Mahƒprabhu su§uko: À·tai mano
K‚‰†a!Ð ir nualpo.

Taigi norint £veikti u¨mar§t£ ir prisiminti K‚‰† , vienintelis m�s¤
tikslas tur¢t¤ b�ti suteikti Jam pasitenkinim  (sa„siddhir hari-to‰a-
nam). Jei j�s¤ tikslas Ä suteikti pasitenkinim  K‚‰†ai, tai rei§kia, kad
j�s¤ gyvenimas tobulas.
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Patikimas b�das

pa¨inti Diev 
. . . . . .

tasmƒd ekena manasƒ
bhagavƒn sƒtvatƒ„ pati‹

�rotavya‹ kŒrtitavya� ca
dhyeya‹ p�jya� ca nityadƒ

Tod¢l sukaupus vis  savo d¢mes£ reikia nuolat
klausytis pasakojim¤ apie Dievo Asmen£ Ä bhakt¤
gyn¢j , J£ §lovinti, atminti ir garbinti.

À�rŒmad-BhƒgavatamÐ 1.2.14

Jei Absoliu¦ios Tiesos pa¨inimas yra auk§¦iausias gyvenimo tiks-
las, jo reikia siekti visomis £manomomis priemon¢mis. ·lovinimas,
klausymasis, atsiminimas ir garbinimas Ä keturi metodai, kuri¤ tai-
kymas yra bendra pareiga, nesvarbu, kokiai i§ anks¦iau min¢t¤
luom¤ ar ƒ�ram¤ priklauso ¨mogus. Be §i¤ gyvenimo princip¤ £gy-
vendinimo, niekas negali egzistuoti. Gyv¤j¤ b�tybi¤ veikla yra
nei§vengiamai susijusi su §iais keturiais gyvenimo principais. Klau-
symasis ir §lovinimas, galima sakyti, yra bet kurios veiklos, ypa¦
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m�s¤ dien¤ visuomen¢je, pagrindas. Bet kuris ¨mogus, nepriklau-
somai nuo jo socialinio statuso, labai greitai tampa gerai ¨inomas
visuomen¢je, jei dienra§¦iai ima j£ pelnytai ar nepelnytai liaupsinti.
Kartais, kai dienra§¦i¤ propagandininkai imasi reklamuoti vienos
ar kitos politin¢s partijos lyderius, niekuo nei§siskiriantis ¨mogus
bemat tampa svarbia asmenybe.

Ta¦iau nepelnytos, propagandin¢s liaups¢s nekompetentingam
¨mogui ne¨ada gero nei jam, nei visuomenei. Tokia propaganda
gali duoti laikin¤ rezultat¤, bet ilgalaikio poveikio ji netur¢s, tod¢l
yra tu§¦ias laiko §vaistymas. Tikrasis §lovinimo objektas yra Auk§-
¦iausiasis Dievo Asmuo, kuris suk�r¢ visk , kas mus supa. Polinkis
§lovinti ir klausytis kit¤ tur¢t¤ b�ti nukreiptas £ tikr j£ §lovinimo
objekt  Ä Auk§¦iausi j  B�tyb¡, nes tada mes b�sime laimingi.

Tikras pasitenkinimas pajuntamas tiktai suteikus pasitenkinim 
Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui. Kaip tai padaryti? Pirmiausiai reikia
sutelkti £ J£ visas savo mintis (ekena manasƒ). D¢mesys turi b�ti
sutelktas ne £ ka¨kokius kitus objektus, o £ Auk§¦iausi j£ Vie§pat£ Ä
Bhagavƒn . Anks¦iau ÀBhƒgavatamÐ jau mok¢, kad Absoliuti Tiesa
vadinama Brahmanu (Vie§paties beasmenis §vyt¢jimas), Paramƒt-
ma (Supersiela) ir Bhagavƒnu (Dievo Asmuo). Jei kalb¢tume apie
d¢mesio sutelkim  £ Absoliut , tai sutelkti j£ reikia £ Auk§¦iausi j£
Dievo Asmen£ Ä Vie§pat£ K‚‰† . Kaip kitaip sutelkti d¢mes£? Sutelk-
ti mintis £ beasmen£ aspekt  arba £ Supersiel  nepaprastai sunku.
Pa¨inti beasmen¡ Absoliu¦i  Ties  galima filosofin¢mis spekuliaci-
jomis, o Supersiel  Ä meditacija, ta¦iau abu §ie metodai labai sud¢-
tingi. Min¦i¤ sutelkimas £ Bhagavƒn , atvirk§¦iai, yra paprastas ir
prakti§kas.

Mes be vargo sutelksime mintis £ K‚‰†  ¨velgdami £ Jo atvaizd 
§ventykloje, skaitydami Jo priesakus ÀBhagavad-gŒtojeÐ, klausyda-
miesi ir kartodami Jo §ventuosius vardus ir £vairiais kitais b�dais.
Tai visai nesud¢tinga. Bet jei m¢ginsite pasinerti mintimis £ Brahma-
n  arba Supersiel , teks nema¨ai pavargti. Kaip K‚‰†a sako ÀBha-
gavad-gŒtojeÐ (12.5): kle�o `dhikataras te‰ƒm avyaktƒsakta-cetasƒm Ä
ÀPrisiri§usiems prie beasmenio Absoliu¦ios Tiesos aspekto tobul¢ji-
mo kelias yra be galo sunkus.? K‚‰†os bhaktams, prie§ingai, tobul¢-
jimas yra d¨iaugsmingas procesas Ä jie kartoja Hare K‚‰†a mantr ,
palaimingai §oka ir vai§inasi pra§matniu k‚‰†a-prasƒdam.
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Vis d¢lto, jei j�s pasirinkote duob¢t  impersonalistinio pa¨ini-
mo keli , po daugelio gyvenim¤, paskirt¤ varginan¦iam darbui
siekiant atskirti dvasi  nuo materijos teorini¤ spekuliacij¤ metodu
Àneti, netiÐ (Àtai ne Brahmanas ir tai ne BrahmanasÐ), jums vis tieks
teks atsiduoti K‚‰†ai, jei norite susilaukti s¢km¢s: bah�nƒ„ janma-
nƒm ante jŠƒnavƒn mƒ„ prapadyate.

¸inoma, atsiras ir sakan¦i¤: ÀBhagavƒn¤ yra daug, tod¢l galiu
sutelkti savo mintis £ bet kur£ i§ j¤.Ð M�s¤ laikais ¨mon¢s prikurp¢
tiek ÀBhagavƒn¤Ð, kad nors ve¨imu ve¨k. Ta¦iau ¦ia ÀBhƒgavatamÐ
sako: bhagavƒn sƒtvatƒ„ pati‹ Ä ÀSutelkite mintis £ Bhagavƒn , kur£
bhaktai laiko savo Vie§pa¦iu.Ð Tegul Bhagavƒn¤ devynios galy-
b¢s, bet visi nepalenkiami bhaktai, ƒcƒryos ir tokie mokytojai, kaip
Brahmƒ ir �iva, savo Vie§pa¦iu pripa¨£sta tiktai Auk§¦iausi j£ Dievo
Asmen£ K‚‰† . Minia gali pripa¨inti Bhagavƒnu paprast  ¨mog¤
ir skelbti: À·tai Dievo £sik�nijimasÐ, bet tai papras¦iausia kvailys-
t¢. K‚‰†a yra Dievas, apie tai Jis Pats sako ÀBhagavad-gŒtojeÐ (7.7,
10.8). Matta‹ paratara„ nƒnyat Ä ÀN¢ra nieko auk§tesnio u¨ Mane.Ð
Aha„ sarvasya prabhava‹ Ä ÀA§ esu visa ko §altinis.Ð Matta‹ sarva„
pravartate Ä ÀViskas kyla i§ Man¡s.Ð Iti matvƒ bhajante mƒ„ budhƒ
bhƒva-samanvitƒ‹ Ä ÀTikrai i§silavin¡ ¨mon¢s ¨ino, kad A§ esu visa
ko §altinis, tod¢l jie tampa Mano bhaktais.Ð

ÀBrahma-sa„hitƒÐ (5.1) antrina ÀBhagavad-gŒtaiÐ:

Œ�vara‹ parama‹ k‚‰†a‹
sac-cid-ƒnanda-vigraha‹

anƒdir ƒdir govinda‹
sarva-kƒra†a-kƒra†am

ÀAuk§¦iausias Dievas yra K‚‰†a, Jis turi am¨in , palaima ir ¨ino-
jimu spinduliuojant£ pavidal .Ð Diev¤, ar valdov¤, yra daug, bet
K‚‰†a Ä Auk§¦iausias Dievas. U¨ J£ n¢ra auk§tesnio. Tod¢l K‚‰†a yra
anƒdi (neturintis §altinio). Visi turime §altin£, o K‚‰†a jo neturi, nes
Jis Pats yra vis¤ §altinis (ƒdi‹). J£ vadina Govinda, nes Jis yra bekra§-
tis palaimos vandenynas ir vis¤ prie¨as¦i¤ prie¨astis (sarva-kƒra†a-
kƒra†am).

¶ia gali kilti klausimas: ÀKokiu b�du galima sutelkti savo mintis
£ Bhagavan ?Ð
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ÀBhƒgavatamÐ atsako Ä �rotavya‹: ÀKlausykis ¨od¨i¤ apie J£.Ð
ÀO £ k  kreiptis, norint apie J£ i§girsti?Ð
Geriausia kreiptis £ Pat£ K‚‰† , kuris maloningai papasakojo apie

Save ÀBhagavad-gŒtojeÐ. Tarkime, j�s norite su¨inoti apie mane. J�s
galite kreiptis £ draug  ir galb�t jis §£ t  papasakos. Bet vis¤ geriau-
sia, jei pats jums apie save papasako¦iau. Lygiai taip, jei norite
pa¨inti Auk§¦iausi j£ Dievo Asmen£, geriausia i§klausyti J£ Pat£. Bet
jei j�s atmetate §£ metod  ir siekiate pa¨inti Diev  teorin¢mis speku-
liacijomis, j�s nieko nepe§ite, nes j�s¤ jusl¢s ir protas yra netobuli.

Kitas ÀBhƒgavatamÐ rekomenduojamas metodas Ä tai kartojimas
(kŒrtitavya� ca). Jei tik klausysite pasakojim¤ apie K‚‰†  ir nepersa-
kysite j¤ kitiems, spar¦ios pa¨angos Dievo pa¨inimo srityje nesiti-
k¢kite. Visk , k  i§girstate ar perskaitote, persakykite kitiems. Tai ir
yra tobulumas. B�tent d¢l §ios prie¨asties mes prad¢jome leisti ¨ur-
nal  ÀBack to GodheadÐ. M�s¤ mokiniai kasdien klausosi ir skaito
apie K‚‰† , o apmast¡, kas i§girsta ir perskaityta, imasi plunksnos ir
ra§o apie K‚‰†os s mon¢s moksl . Kas ra§o ar pasakoja apie K‚‰† ,
suprantama, apie J£ ir galvoja (dheya‹). Dar ÀBhƒgavatamÐ reko-
menduoja Vie§paties garbinim  (p�jya‹). Tod¢l b�tina reguliariai
lankytis §ventykloje ir garbinti ten esan¦ias Dievybes.

Taigi ÀBhƒgavatamÐ nurodo sukaupus d¢mes£ klausytis pasako-
jim¤ apie Vie§pat£, §lovinti J£ giesm¢mis, m styti apie J£ ir J£ gar-
binti. Tai b�tina daryti reguliariai (nityadƒ). ·is metodas vadinamas
bhakti-yoga. Kiekvienas, kuris j£ taiko, pa¨ins Absoliu¦i  Ties . Tai
ai§kiai skelbia pastarasis À�rŒmad-BhƒgavatamÐ posmas.
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10
Atminties kalavijas

. . . . . .

yad-anudhyƒsinƒ yuktƒ‹
karma-granthi-nibandhanam

chindanti kovidƒs tasya
ko na kuryƒt kathƒ-ratim

Atmindamas Dievo Asmen£ m stantis ¨mogus tarsi
kalaviju perkerta tvirtai susimezgusius pasekmes
sukelian¦ios veiklos (karma) mazgus. Tad ar atsiras
Jo ¨od¨iams abejingas ¨mogus?

À�rŒmad-BhƒgavatamÐ 1.2.15

Dvasios kibirk§¦iai su¢jus £ s lyt£ su materijos pradais susimezga
mazgas, kur£ b�tina perkirsti, norint i§sivaduoti i§ karmin¢s veiklos
ir jos padarini¤ vergyst¢s. I§sivaduoti Ä rei§kia sustabdyti pasek-
mes sukelian¦i¤ veiksm¤ cikl . Kas nuolat atmena transcendenti-
nius Dievo Asmens ¨ygius, tas i§sivadavim  pasiekia savaime, nes
Auk§¦iausiojo Vie§paties darbai (Jo lŒlƒ) yra transcendenti§ki mate-
rialios energijos gu†¤ at¨vilgiu. Dvasiniai Auk§¦iausiojo Vie§paties
darbai ¨avi visus, tod¢l nuolatinis s lytis su jais palengva sudvasina
s lygot j  siel  ir galiausiai perkerta materialios vergyst¢s mazg .
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Tod¢l i§sivadavimas i§ materialios vergyst¢s yra §alutinis pasiau-
kojimo tarnyst¢s rezultatas. Dvasini¤ ¨ini¤ nepakanka i§sivadavi-
mui pasiekti. Dvasin¢s ¨inios turi b�ti derinamos su pasiaukojimo
tarnyste, kol gal¤ gale ims vyrauti vien pasiaukojimo tarnyst¢. Tada
atsivers kelias £ i§sivadavim . Savo veiklos vaisiais siekiant£ pasi-
naudoti ¨mog¤ £ i§sivadavim  gali atvesti net pasekmes sukelianti
veikla, jei ji derinama su pasiaukojimo tarnyst¡. Karma, derinama
su pasiaukojimo tarnyste, vadinama karma-yoga, o su pasiaukojimo
tarnyste derinamas empirinis pa¨inimas Ä jŠƒna-yoga. Ta¦iau tyra
bhakti-yoga yra visi§kai savaranki§kas, nuo karmos ir jŠƒnos neprik-
lausomas metodas, nes jis gali ne tik i§vaduoti ¨mog¤ i§ s lygo-
to gyvenimo, bet ir dovanoti jam transcendentin¡ meil¢s tarnyst¡
Vie§pa¦iui.

Tod¢l kiekvienas m stantis ir i§ nei§man¢li¤ b�rio i§siskiriantis
¨mogus turi visada atminti Dievo Asmen£ be paliovos m stydamas
ir klausydamasis pasakojim¤ apie J£, J£ §lovindamas ir garbinda-
mas. Tai tobulas pasiaukojimo tarnyst¢s kelias. Bhakti kult  skelbti
�rŒ Caitanyos Mahƒprabhu £galioti V‚ndƒvanos Gosvƒmiai grie¨tai
laik¢si §ios taisykl¢s ir vardan ¨monijos gerov¢s para§¢ vis  pluo§t 
transcendentinio mokslo principus d¢stan¦i¤ knyg¤. Remdamiesi
À�rŒmad-BhƒgavatamÐ bei kit¤ autoriteting¤ §ventra§¦i¤ mokymu
ir atsi¨velgdami £ luom¤ bei ƒ�ram¤ skirtumus jie nurod¢ keli  vis¤
klasi¤ ¨mon¢ms.

Jei neskaitysime §i¤ knyg¤, nesiklausysime ir neatminsime, kas
jose sakoma, mes negal¢sime perkirsti m�s¤ karmini¤ padarini¤
mazgo. ³sivaizduokite virv¢mis tvirtai supan¦iot  ¨mog¤. Suri§to-
mis rankomis ir kojomis jis negali laisvai jud¢ti. Lygiai taip mus yra
supan¦ioj¡ materialios gamtos £statymai. Kuo labiau nusidedame,
tuo stipriau materiali gamta mus supan¦ioja. ¸mogus materialiame
pasaulyje susaistytas valstyb¢s £statym¤ Ä jis privalo laikytis baud-
¨iamojo ir civilinio kodeks¤. Nusi¨engusio baud¨iamajam kodek-
sui laukia grie¨ta bausm¢. Nusi¨engimas civilinio proceso kodeksui
u¨traukia §velnesn¡ bausm¡, ta¦iau ir vienu, ir kitu atveju bausm¢
yra nei§vengiama.

Materialiajame pasaulyje gyvenan¦ioms s lygotoms gyvosioms
esyb¢ms bausm¢ yra pats k�nas. Ta¦iau ¨mon¢s to ne¨ino ir kaip
tik £manydami siekia patirti fizinius malonumus Ä tarytum par§ai.
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Kaime gyvenantis par§as nesuvokia kaip baisu, kad jis turi par§o
k�n , kad yra priverstas misti i§matomis ir voliotis purve. Jis jau-
¦iasi laimingas, jei jam pavyksta pasismaginti su kiaule Ä nesvarbu,
ar kiaul¢ yra jo sesuo, ar motina, ar dukra. Toks par§o gyvenimas Ä
jis ¢da i§matas ir smaginasi su kiaul¢mis. Mes suvokiame jo pad¢-
ties baisum , o jis sau galvoja: ÀAk, koks a§ laimingas! A§ m¢gau-
juosi pirmar�§iu maistu ir myliuosi kiek §irdis geid¨ia. Tai bent
gyvenim¢lis!Ð

I§ tikr¤j¤ visa tai yra mƒyƒ (iliuzija). Mƒy  sudaro dvi energijos:
ƒvara†ƒtmikƒ-�akti ir prak‰epƒtmikƒ-�akti. “varanƒtmikƒ-�akti aptem-
do gyvosios esyb¢s prot . Nors gyvoji esyb¢ gyvena siaubingomis
s lygomis, ji vis tiek galvoja: ÀA§ labai laiminga. Man viskas gerai.Ð
Jos tikr j£ ¨inojim  temdo nei§manymas. Prak‰epƒtmikƒ-�akti nub-
lo§kia gyv j  esyb¡ £ materialios b�ties vandenyn  ir neleid¨ia jai
i§plaukti. Jei ¨mogus susidomi K‚‰†os s mone, prak‰epƒtmikƒ-�akti
j£ u¨sipuola: ÀK  tu pametei toje K‚‰†os s mon¢s bendrijoje? Ten
juk daugyb¢ visoki¤ draudim¤. Ver¦iau mesk j .Ð Tuomet s lygoto-
ji siela krap§to pakau§£: ÀNa taip, i§ tikr¤j¤ ta K‚‰†os s mon¢ ka¨-
koks absurdas. Reikia j  mesti.Ð

Kuo ¨mogus yra didesnis nusid¢j¢lis, tuo labiau mƒyƒ trukdo jam
£sis moninti Krsn . Toks tad ned¢kingas mƒyos u¨davinys. Mƒyƒ yra
tarsi policinink¢. Policija n¢ra ¨moni¤ prie§as, bet kai kuris nors
¨mogus padaro nusikaltim , policijos darbuotojai j£ suima, jis u¨da-
romas £ kal¢jim  ir jam paskiriama bausm¢. Lygiai taip auk§¦iausias
valdovas K‚‰†a paveda mƒyai bausti nusid¢jusias gyv sias esybes.

Taigi materialistin¢s gyvensenos mazgas labai tvirtas, o pirmasis
veiksnys, padedantis j£ u¨megzti, yra lytinis gyvenimas. Stiprus
lytinis potraukis £st�m¢ vis  pasaul£ £ materialios gamtos £staty-
m¤ gniau¨tus. Seksas yra a§is, apie kuri  sukasi ne tik ¨moni¤, bet
ir gyv�n¤ gyvenimas. ¸mon¢s lenkia nugar  d¢l pinig¤, nes nori
m¢gautis lytiniais malonumais. Net hipiai negali jo atsisakyti. Jie
atsisak¢ visko: t¢v¤ turto, laimingo gyvenimo namuose, Ä bet sekso
atsisakyti negali.

Nors materialaus gyvenimo mazg  sunku perkirsti, ÀBhƒgava-
tamÐ nurodo b�d : yad-anudhyƒsinƒ yuktƒ‹ karma-granthi-nibandha-
nam chindanti Ä ÀAtmindamas K‚‰†  tarsi kalaviju tu perkirsi tvirt 
materialaus gyvenimo mazg .Ð Geriausias b�das atminti K‚‰†  Ä be
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paliovos kartoti Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare/
Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare. Paimkite £ rankas
§£ kalavij  Ä kartokite mahƒ-mantr , nes m�s¤ am¨iuje tai vienintel¢
priemon¢ perskirsti materialaus gyvenimo mazg .

Materialus gyvenimas yra karma (pasekmes sukelianti veikla).
Atlikdamas §£ gyvenim  karmin¡ veikl  ¨mogus ruo§ia sau k�n 
kitam gyvenimui. Gyvenantis nuod¢m¢je gali gimti §unimi, par§u
arba med¨iu, o gyvenantis doringai gali pelnyti pusdievio k�n . Bet
tai taip pat ÀmazgasÐ, tai n¢ra laisv¢, nes net pusdieviai Ä labiausiai
i§sivys¦iusios gyvosios b�tyb¢s visatoje Ä yra mirtingi.

¸mon¢s ie§ko laim¢s siekdami materialios pa¨angos. Jie ne¨ino,
kad gyvenimo tikslas yra K‚‰†os s mon¢ (na te vidu‹ svƒrtha-
gati„ hi vi‰†um). Jie galvoja: ÀPagaminsime daugiau automobili¤ ir
b�sime laimingi.Ð Tai mƒyƒ (iliuzija). Automobiliai nesuteiks jums
laim¢s. Automobilin¢ civilizacija i§gyvens daugi¤ daugiausia §imt 
met¤. Visi m�s¤ k�riniai Ä ir vadinamosios imperijos, ir vadina-
moji materiali civilizacija Ä kada nors i§nyks. Visa tai yra mazgai
m�s¤ §irdyje, ap¨avintys mus ir ver¦iantys galvoti: ÀKokia nauda
i§ to K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo? Ver¦iau nusipirksiu tris de§imtis
automobili¤ ir tris de§imtis vyno buteli¤ Ä tada tai tikrai b�siu
laimingas.Ð Visa tai yra iliuzija.

Taip vienoje savo giesmi¤ Narottama dƒsa —hƒkura perteikia
iliuzijos supan¦ioto ¨mogaus nuotaik :

sat-sa…ga chƒˆi` kainu asate vilƒsa
te-kƒra†e lƒgila ye karma-bandha-phƒ…sa

ÀDeja, a§ atsisakiau K‚‰†os bhakt¤ draugijos, nes ie§kojau iliuzin¢s
materialios laim¢s. Taip patekau £ karmos pinkles.Ð ¶ia Narotta-
ma vartoja s vok  sat-sa…ga, kuri rei§kia ÀK‚‰†os bhakt¤ draugijaÐ.
Sat-sa…g  atrasime K‚‰†os s mon¢s bendrijoje, kur bhaktai klau-
sosi À�rŒmad-BhƒgavatamÐ, kartoja Hare K‚‰†a ir mokosi tyrumo.
Sat-sa…gos prie§yb¢ yra asat-sa…ga, bloga draugija, skatinanti svai-
ginim si, draud¨iamus lytinius santykius, girtuoklyst¡ ir daugel£
kit¤ nuod¢ming¤ praktik¤. Reklamuotojai yra asat-sa…gos pavyz-
dys: ÀR�kyk ÀKoolÐ cigaretes ir b�si kietas, nesikar§¦iuosi.Ð Nenau-
d¢liai! Kaip galima r�kant tapti ÀkietuÐ ir §alto proto? Argi ugnis
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at§aldys? Ta¦iau reklamos mirga tokiais u¨ra§ais ir j¤ aukos, nor¢-
dami b�ti ÀkietiÐ ir §altakraujai, traukia d�m . Tai mƒyos pavyzdys.

Galv  ant pe¦i¤ turintis ¨mogus i§syk pasteb¢s prie§taravim 
§ioje reklamoje: ÀReklamoje sakoma, kad r�kydamas b�siu kietas,
§alto proto. Kokia nes mon¢.Ð Lygiai taip protingas ¨mogus perp-
ranta mƒyos triukus ir £¨velgia prie§taravimus visose jos vilion¢se.

Neveltui §iame ÀBhƒgavatamÐ posme vartojama s voka kovida
(protingas ¨mogus). Protingas ¨mogus klausia sav¡s: ÀKod¢l a§ toks
nelaimingas? A§ nenoriu mirti, bet mirsiu. Kod¢l? A§ nenoriu sirgti,
bet sergu. Kod¢l? A§ nenoriu pasenti, bet prie§ savo vali  senstu.
Kod¢l? A§ nenoriu karo, bet §aukimo komisija siun¦ia mane £ kar .
Kod¢l?Ð Protingas ¨mogus visada klausia Àkod¢lÐ? Sanƒtana Gos-
vƒmis parod¢ pavyzd£, kaip klausin¢ti guru. Ke ƒmi, kene ƒmƒya jƒre
tƒpa-traya. ÀKas a§ esu?Ð Ä klaus¢ Sanƒtana Gosvƒmis Caitanyos
Mahƒprabhu. Ä ÀKod¢l mano gyvenimas toks baisus? O Vie§patie,
a§ karaliaus patar¢jas, pramokau sanskrito ir arab¤ kalbos, tod¢l
¨mon¢s mane vadina pa†ˆitu (i§silavin¡s ¨mogus). Ta¦iau atvirai
Tau pasakysiu, jei a§ ne¨inau, kas esu ir kod¢l ken¦iu, ko vertas
mano i§silavinimas?!Ð Protingi ¨od¨iai.

Intelekt  parodo savitramda. Kat¢s ir §unys negali pasigirti savit-
ramda. Bulius, katinas ar §uo, pamat¡ patel¡, nieko negalvodami
puola j  prievartauti ir niekas u¨ tai j¤ nebaud¨ia. Bet jei vyras,
pamat¡s moter£, puls j  prievartauti, jis tuoj pat atsidurs u¨ grot¤.
Polinkis £ seksualin¡ prievart  b�dingas ir gyv�nams, ir ¨mon¢ms,
ta¦iau ¨mogus tur¢t¤ mok¢ti suimti save £ rankas.

I§ tikr¤j¤ savitramda yra ¨mogaus skirtis. Kuo labiau ¨mogus
save tramdo, tuo tobulesnis jis tampa, ir prie§ingai, kuo didesn¡
laisv¡ jis duoda jusl¢ms, tuo labiau sugyvul¢ja. ¸mon¢s to papras-
¦iausiai ne¨ino. Jie trok§ta laisv¢s, bet bekovodami u¨ laisv¡ tampa
gyvuliais. Tokia vadinamosios civilizacijos esm¢.

Tod¢l turime vykdyti ÀBhƒgavatamÐ priesakus ir tapti kovida Ä
protingais ¨mon¢mis. Protingas ¨mogus paims £ rankas K‚‰†os
atminties (anudhyƒsinƒ) kalavij  ir perkirs prisiri§imo prie mate-
riali¤ malonum¤ mazg . Viena prie§d¢lio anu ¨odyje anudhyƒsinƒ
reik§mi¤ yra ÀsektiÐ. Ta rei§kia, kad turime sekti tikro dvasinio
mokytojo, ƒcƒryos, p¢domis. Mes turime sekti ƒcƒryos mokymu ir jo
pavyzd¨iu. Kita prie§d¢lio anu reik§m¢ Ä ÀvisadaÐ. Jei norime per-
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kirsti karmos, ver¦ian¦ios mus gimti ir mirti §iame materialiame
pasaulyje, mazg , turime visada atminti K‚‰† .

B�tent karmos mazgas ver¦ia mus persikelti i§ vieno k�no £ kit .
Sielos persik�nijimo nereikia painioti su Darvino evoliucijos teori-
ja, teigian¦ia, kad gamta yra laipsni§kos k�n¤ evoliucijos prie¨astis.
Pati siela savo poelgiais §£ gyvenim  lemia b�sim  k�n . Visi k�nai
jau sukurti, gyvoji esyb¢ pagal savo karm  tiesiog patenka £ vien 
i§ j¤. Tarkime, kad §£ gyvenim  a§ elgiuosi taip pasibais¢tinai, kad
kit  gyvenim  u¨ bausm¡ tur¢siu tapti §unimi. A§ pateksiu £ kal¢s
£s¦ias ir gausiu §uns k�n . At¢jus laikui i§vysiu pasaul£ ir gyvensiu
§uns k�nu. Taip veikia karmos d¢snis.

Vadinasi, mes patys renkam¢s, kuo b�ti Ä §unimi ar pusdieviu.
B�damas ¨mogumi j�s turite visas galimybes tapti ir vienu, ir kitu.
Jums tereikia pasirinkti. Kaip K‚‰†a sako ÀBhagavad-gŒtojeÐ (9.25):

yƒnti deva-vratƒ devƒn
pit�n yƒnti pit‚-vratƒ‹

bh�tƒni yƒnti bh�tejyƒ
yƒnti mad-yƒjino `pi mƒm

ÀTie kas garbina pusdievius gims tarp pusdievi¤, tie kas garbina
prot¢vius keliaus pas prot¢vius, §m¢kl¤ ir dvasi¤ garbintojai gims
tarp §m¢kl¤ ir dvasi¤, o tie, kas garbina Mane, gyvens su Manimi.Ð
Jei norite gyventi drauge su Dievu dvasiniame pasaulyje, jums
reikalingas k�nas, pana§us £ Dievo, lygiai kaip jei norite gyven-
ti vandenyje, jums reikalingas ¨uvies k�nas. Jei nenorite gyventi
drauge su Dievu, jei norite nevar¨om¤ juslini¤ malonum¤, rinkit¢s
par§o k�n . Gamta suteikia galimyb¡ kiekvienam ¨mogui b�ti savo
likimo kalviu, ji nieko neprievartauja.

Tod¢l turime b�ti protingi ir klausti sav¡s: ÀKaip man i§tr�k-
ti i§ materijos vergyst¢s?Ð Auk§¦iausiasis Dievo Asmuo atsako £ §£
klausim  ÀBhagavad-gŒtojeÐ (4.9):

janma karma ca me divyam
eva„ yo vetti tattvata‹

tyaktvƒ deha„ punar janma
naiti mƒm eti so `rjuna
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ÀTas, kas pa¨ino transcendentin¡ Mano apsirei§kimo ir ¨ygi¤ esm¡,
pasitrauk¡s i§ k�no daugiau negimsta §iame materialiame pasau-
lyje, o pasiekia Mano am¨in  buvein¡, o Arjuna.Ð ¶ia K‚‰†a sako,
kad J£ reikia pa¨inti tok£, koks Jis yra (tattvata‹). ·i¤ ¨ini¤ galima
pasisemti i§ toki¤ Dievo £kv¢pt¤ �ƒstr¤, kaip ÀBhagavad-gŒtƒÐ ir
À�rŒmad-BhƒgavatamÐ. Bet m�s¤ dienomis nenaud¢liai §aukia ant
kiekvieno kampo: ÀNorint pa¨inti Diev , knyg¤ skaityti nereikia.
A§ esu Dievas, garbinkite mane.Ð O kvaili per vis  pilv  ¨mon¢s
§iuos nenaud¢lius i§ tikr¤j¤ laiko Dievais.

Mokslo pasaulyje teigin£ yra £prasta pagr£sti nurodant §altin£.
Pavyzd¨iui, ¨mogus pamat¢ med£ ir sako, kad tai mango medis.
Jo teigin£ galima patikrinti atsivertus botanikos knyg  ir pasiskai-
¦ius apie mango med¨io ypatybes, t.y. jo lap¤ form , vaisi¤ skon£
ir t.t. Ta pati taisykl¢ galioja ir chemijos, fizikos ar bet kurioje kitoje
mokslo srityje.

Yra taip pat ir metodas, kuris leid¨ia patikrinti, ar besiskelbian-
tis Dievu i§ tikr¤j¤ toks yra. ³ klausim , kaip patikrinti, ar prie§
jus Dievas, Caitainya Mahƒprabhu atsak¢: À�ƒstros nurodo Dievo
savybes. Jei asmuo turi tokias savybes, vadinasi jis Ä Dievas.Ð Taigi
K‚‰†  mes laikome Dievu ne tod¢l, kad aklai tikime, bet tod¢l, kad
Jo b�do bruo¨ai ir darbai apra§yti �ƒstrose.

·£ metod  reikia taikyti ir tikram dvasiniam mokytojui nustaty-
ti. Turime vadovautis ne aklu tik¢jimu, o �ƒstromis. Apie tikr  guru
À�rŒmad-BhƒgavatamÐ (11.3.21) pasakyta:

tasmƒd guru„ prapadyeta
jijŠƒsu‹ �reya uttamam

�ƒbde pare ca ni‰†ƒta„
brahma†y upa�amƒ�rayam

ÀTikros laim¢s visa §irdimi trok§tantis ¨mogus turi kreiptis £ bona
fide dvasin£ mokytoj  ir per £§ventinim  pasirinkti jo glob . Bona
fide dvasinis mokytojas yra perman¡s §ventra§¦ius ir paj¢gus £ti-
kinti kitus j¤ i§vad¤ teisingumu. Tokios i§kilios Auk§¦iausio Dievo
prieglobst£ radusios ir materiali¤ sumetim¤ neturin¦ios asmenyb¢s
laikytinos bona fide dvasiniais mokytojais.Ð

Taigi mes turime b�ti i§mintingi ir kreiptis prieglobs¦io £ bona
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fide dvasin£ mokytoj . Taip K‚‰†os atsiminimo kalaviju vienu kir¦iu
perkirsime tvirt  materialios b�ties mazg . Tai yra visai nesun-
ku. Tereikia puosel¢ti nor  klausytis pasakojim¤ apie K‚‰†  (kathƒ-
ratim). Tam nereikia nei magistro, nei moksl¤ daktaro laipsni¤.
Dievas dav¢ jums ausis. Tiesiog atsis¢skite ir klausykit¢s À�rŒmad-
BhƒgavatamÐ ir ÀBhagavad-gŒtosÐ ¨od¨i¤ i§ dvasi§kai susivokusio
asmens l�p¤. ·iose knygose yra sukauptos visos Dievui pa¨inti
reikalingos ¨inios. Vienintelis j�s¤ u¨davinys Ä ¨adinti nor  klau-
sytis. Reguliariai klausydamasis j�s tapsite tikru Dievo mokslo
¨inovu. Caitanya Mahƒprabhu patvirtino §£ metod : sthƒne sthitƒ‹
�ruti-gatƒ„ tanu-vƒ…-manobhi‹. Jums nereikia keisti savo socialinio
statuso. Pakanka to, kad klausysit¢s §i¤ transcendentini¤ ¨ini¤ i§
susivokusi¤ siel¤ l�p¤. Taip palengva j�s pasieksite pra§vies¢jim 
ir perkirsite materialios vergyst¢s mazg .
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11
Klausymasis

pasakojim¤ apie
K‚‰†  su tik¢jimu

. . . . . .

�u�r�‰o‹ �raddadhƒnasya
vƒsudeva-kathƒ-ruci‹

syƒn mahat-sevayƒ viprƒ‹
pu†ya-tŒrtha-ni‰eva†ƒt

O dukart gimusieji i§min¦iai, tarnyst¢ yd¤ neturin-
tiems bhaktams yra did¨iausias g¢ris. ·i tarnyst¢
¨adina nor  klausytis ¨od¨io apie Vƒsudev .

À�rŒmad-BhƒgavatamÐ 1.2.16

Gyvosios b�tyb¢s gyvena nelaisv¢je, nes sukilo prie§ Diev . Vieni
¨mon¢s vadinami devais (dievi§kos b�tyb¢s), kiti Ä asurais (demo-
nai). Demonai mai§tauja prie§ Auk§¦iausiojo Vie§paties visaval-
dyst¡. ·e§ioliktame ÀBhagavad-gŒtosÐ skyriuje yra pateiktas labai
vaizdingas asur¤ apra§ymas. Ten pasakyta, kad asurai gyvenimas
i§ gyvenimo vis giliau grimzta £ nei§manym  ir galiausiai gimsta
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¨emiausi¤ r�§i¤ gyv�nais, kurie nieko nenutuokia apie Absoliu¦i 
Ties  Ä Dievo Asmen£. Ta¦iau auk§¦iausi  vali  £vairiuose pasaulio
kra§tuose vykdan¦i¤ i§sivadavusi¤ Vie§paties tarn¤ malone asurai
palengva apsivalo ir £sis monina Diev . I§sivadav¡ Dievo tarnai yra
labai artimi Jo palydovai. Kai jie nu¨engia gelb¢ti ¨monijos nuo
bedievyst¢s gr¢smi¤, juos vadina ypating¤ gali¤ turin¦iais Vie§pa-
ties £sik�nijimais, Vie§paties s�numis, tarnais ar palydovais, bet n¢
vienas i§ j¤ apgaviki§kai nesiskelbia es s Dievas. Tokias §ventvagi§-
kas kalbas galima i§girsti tik i§ asur¤, ir tik demoni§ki asur¤ pasek¢-
jai £vairaus plauko apsi§auk¢lius laiko Dievu arba Jo inkarnacijomis.
Apie Dievo inkarnacijas i§sami informacija pateikiama apreik§tuo-
se §ventra§¦iuose. Nieko nevalia laikyti Dievu arba Dievo inkarna-
cija, jei to nepatvirtina apreik§t¤j¤ §ventra§¦i¤ liudijimai.

Nuo§ird¨iai pas Diev  norintys sugr£¨ti bhaktai Dievo tarnus
turi gerbti kaip pat£ Diev . Dievo tarnus vadina mahƒtmomis arba
tŒrthomis, jie pamokslauja atsi¨velgdami £ konkret¤ laik  ir viet .
Dievo tarnai skatina ¨mones tapti Vie§paties bhaktais, bet niekam
neleid¨ia vadinti sav¡s dievais. �rŒ Caitanya Mahƒprabhu buvo Pats
Dievas Ä tai liudija apreik§tieji §ventra§¦iai, ta¦iau Jis d¢josi pap-
rastu bhaktu. Tie kas suvok¢ Jo i§kili  pad¢t£, vadino J£ Dievu, bet
taip vadinamas Mahƒprabhu rankomis u¨dengdavo ausis ir imdavo
kartoti Vie§paties Vi‰†u vard . Jis kategori§kai prie§taravo, kad J£
vadint¤ Dievu, nors, be joki¤ abejoni¤, buvo Dievas. Savo elgesiu
Vie§pats £sp¢jo mus saugotis beg¢di§k¤ s ¨in¡ praradusi¤ ¨moni¤,
kuriems tokie kreipiniai glosto savimeil¡.

Dievo tarnai ateina £ §£ pasaul£ skelbti Dievo s mon¢s ir i§mintin-
gi ¨mon¢s tur¢t¤ jiems visokeriopai pad¢ti. Tarnyst¢ Dievo tarnui
Diev  patenkina kur kas labiau, nei tarnyst¢ Jam Pa¦iam. Vie§pa-
¦iui labai malonu matyti, kad Jo tarnams rodoma derama pagarba.
Vie§pa¦iui Jo tarnai labai brang�s, nes jie tarnauja Jam nepaisydami
joki¤ pavoj¤. ÀBhagavad-gŒtojeÐ (18.69) Vie§pats sako, kad n¢ra Jam
brangesnio u¨ ¨mog¤, kuris did¨iausi¤ pavoj¤ akivaizdoje skelbia
Jo §lov¡. Tarnaudamas Vie§paties tarnams ¨mogus ilgainiui £gyja
j¤ bruo¨¤ ir nusipelno teis¢s klausytis ¨od¨i¤ apie Dievo didyb¡.
Kar§tas bhakto noras klausytis ¨od¨i¤ apie Diev  yra svarbiausia
savyb¢, atverianti jam Dievo karalyst¢s vartus.

Kaip sakoma pastarajame ÀBhƒgavatamÐ posme, §£ nor  pa¨adi-
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na tarnyst¢ did¨ioms sieloms Ä mahƒtmoms. Kas vadintinas did¨ia
siela? Did¨ia siela vadintinas tas, kuris tarnauja Vie§pa¦iui dvide-
§imt keturias valandas per par . ÀBhagavad-gŒtojeÐ (9.13) Vie§pats
K‚‰†a taip apib�dina mahƒtm :

mahƒtmƒnas tu mƒ„ pƒrtha
daivŒ„ prak‚tim ƒ�ritƒ‹

bhajanty ananya manaso
jŠƒtvƒ bh�tƒdim avyayam

ÀNepaklydusius Ä did¨ias sielas globoja Mano dievi§koji gamta. Jie
yra visi§kai atsid¢j¡ pasiaukojimo tarnystei, nes ¨ino, kad A§ esu
Auk§¦iausias Dievo Asmuo, pirmapradis ir nei§senkantis.Ð

¶ia K‚‰†a vartoja s vok  daivŒ-prak‚ti (dievi§koji gamta). ÀBhaga-
vad-gŒtojeÐ K‚‰†a paai§kina tur£s dviej¤ r�§i¤ prak‚ti (gamta): daivŒ-
ar parƒ-prak‚ti (Jo trancendentin¢ gamta) ir aparƒ-prak‚ti (Jo materiali
gamta). K‚‰†os bhaktai siekia b�ti vadovaujami £sik�nijusios daivŒ-
prak‚ti Ä �rŒmatŒ Rƒdhƒrƒ†Œ, o materialistus valdo aparƒ-prak‚ti Ä £si-
k�nijusi deiv¢ KƒlŒ, ar Durgƒ. Taigi norint pa¨adinti nor  klausytis
¨od¨io apie K‚‰†  (vƒsudeva-kathƒ-ruci) reikia tarnauti ¨mogui, kur£
globoja ir kuriam vadovauja K‚‰†os transcendentin¢ gamta.

Pirmasis tarnyst¢s ¨ingsnis Ä tik¢jimas (�u�r�‰o‹ �raddadhƒna-
sya). Be tik¢jimo nebus pa¨angos. �rŒlos R�pos Gosvƒmio ¨od¨iais,
tik¢jimas yra dvasinio gyvenimo prad¨ia (ƒdau �raddhƒ). Tik¢jimas
gali reik§tis kaip K‚‰†os s mon¢s supratimas. Jei ¨mogus, tegul ir
nepraktikuojantis bhakti-yogos, galvoja: ÀTie kri§naitai yra §aun�s
¨mon¢sÐ, toks supratimas jau yra §iokia tokia u¨uomina £ dvasi-
n£ gyvenim . Kuo labiau §is supratimas stipr¢ja, tuo gilesnis tampa
¨mogaus dvasinis gyvenimas.

Kita stadija Ä sƒdhu-sa…ga (bendravimas su K‚‰†os bhaktais). ·ioje
stadijoje ¨mogus susim sto: ÀBhaktai kartoja Hare K‚‰†a ir kalba
apie K‚‰† . Reikia ir man eiti £ §ventykl , atsis¢sti ir pasiklausyti.Ð
Tre¦ioji stadija yra bhajana-kriyƒ (pasiaukojimo tarnyst¢s praktikos
prad¨ia). Kur£ laik  ¨mogus bendrauja su bhaktais, praktikuoja
pasiaukojimo tarnyst¡, kartoja Hare K‚‰†a mantr , laikosi regla-
mentuojan¦i¤ taisykli¤ ir jam nat�raliai kyla mintis: ÀGal vert¢t¤
pasirinkti dvasin£ mokytoj ?Ð ³ mus kreipiasi nema¨ai ¨moni¤ ir
pra§o: À�rŒla Prabhupƒda, paimkite mane £ mokinius.Ð

Klausymasis pasakojim¤ apie K‚‰†  su tik¢jimu 79



Tolesn¢ stadija Ä tai anartha-niv‚tti (nepageidaujam¤ £pro¦i¤ atsi-
sakymas). Vienas i§ toki¤ £pro¦i¤ Ä draud¨iami lytiniai santykiai.
M�s¤ bendrijoje jiems n¢ra vietos. Jei ¨mogus nori gyventi lytin£
gyvenim , jis turi susituokti. Nesantuokiniai lytiniai santykiai yra
grie¨tai draud¨iami. Tai papras¦iausia anartha Ä nedoryb¢. Kita
anartha Ä svaiginimasis. Kokia i§ jo nauda? Svaigintis n¢ra jokio
reikalo. Mes draud¨iame bet kokius svaigalus, net ir kav , arbat ,
tabak . Ar arbata ir cigaret¢s yra jau tokios b�tinos? Tikrai ne. Mes
puikiausiai apsieiname ir be m¢sos bei azartini¤ ¨aidim¤ Ä jie taip
pat draud¨iami. Visi jie yra anarthos (nereikalingi dalykai).

Taigi pirmoji noro klausytis apie K‚‰†  atsiradimo stadija yra
pradinis supratimas ir £vertinimas. Antroji stadija Ä bendravimas
su bhaktais, tre¦ioji Ä pasiaukojimo tarnyst¢s praktika ir ketvirto-
ji Ä nepageidautin¤ tro§kim¤ ir £pro¦i¤ netur¢jimas (pasiekiama
tik su s lyga, kad laikomasi pasiaukojimo tarnyst¢s taisykli¤ ir ji
praktikuojama vadovaujant bona fide dvasiniam mokytojui). Toliau
pasiekiama ni‰‡hƒ (tvirtas tik¢jimas K‚‰†os s mon¢s praktika).
Pagaliau §e§toji stadija yra ruci (noro klausytis apie K‚‰† , J£ apdai-
nuoti, Jam tarnauti ir pan. atsiradimas).

Kai ¨mogus serga gelta, saldainiai jam atrodo ne sald�s, o kart�s,
ta¦iau saldumynai §iuo atveju yra geriausias vaistas. Jei jis valgys
saldumynus, liga po truput£ trauksis ir vien  gra¨i  dien  jis v¢l
pajus saldaini¤ skon£. Lygiai taip, norint pasiekti vƒsudeva-kathƒ-
ruci (noras klausytis apie K‚‰†  ir J£ §lovinti), pirmiausia reikia
pereiti penkias ¦ia min¢tas stadijas, kurios gali ir neatrodyti pa¦ios
sald¨iausios. Bet jei reguliariai su tik¢jimu ir supratimu klausysit¢s
apie K‚‰† , j�s b�tinai pasieksite stadij , kai atsiras noras tai daryti.
Tada savo arsenale tur¢site K‚‰†os atsiminimo kalavij , apie kur£
kalb¢ta ankstesniame posme (yad anudhyƒsinƒ). Jei atsirado noras
klausytis ir apgiedoti K‚‰† , j�s nuolat kartosite Hare K‚‰†a, Hare
K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare / Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma
Rƒma, Hare Hare ir visada prisiminsite K‚‰† .

Taigi paimkite £ rankas K‚‰†os s mon¢s kalavij  ir perkirski-
te materialios nelaisv¢s mazg . K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas ple¦iasi
tod¢l, kad mes mokome ¨mones valdyti §£ kalavij . A§ prad¢jau
§£ jud¢jim  Niujorke 1966 metais. Netur¢jau kalavijo, kokiu §vais-
tosi kai kurie pamokslininkai. Vienoje rankoje laikydami §vent j£
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ra§t , o kitoje spausdami kalavij  jie £sakin¢ja: ÀPripa¨ink §£ §vent-
ra§t£ arba a§ tau nukirsiu galv !Ð Ne, taip K‚‰†os s mon¢s mes
neskelbiame. Bet a§ tur¢jau kitok£ kalavij  Ä K‚‰†os atsiminimo
kalavij , ir mokiau ¨mones j£ valdyti sudarydamas jiems galimyb¡
i§girsti apie Vie§pat£. K  duoda klausymasis apie K‚‰† , apra§oma
kitame posme.

Klausymasis pasakojim¤ apie K‚‰†  su tik¢jimu 81
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·irdies apvalymas

klausantis apie Diev 
. . . . . .

�‚†vatƒ„ sva-kathƒ‹ k‚‰†a‹
pu†ya-�rava†a-kŒrtana‹

h‚dy anta‹ stho hy abhadrƒ†i
vidhunoti suh‚t satƒm

Dievo Asmuo �rŒ K‚‰†a Ä Paramƒtmƒ (Supersiela),
kuri gl�di vis¤ §irdyse ir yra tikro bhakto geradar¢,
apvalo bhakto §ird£ nuo materiali¤ malonum¤ tro§-
kimo, kai jis i§siugdo poreik£ klausytis Jo ¨od¨io.
Tinkamai i§klausytas ir persakytas Jo ¨odis pats
savaime spinduliuoja dorybe.

À�rŒmad-BhƒgavatamÐ 1.2.17

Dievo Asmens �rŒ K‚‰†os ¨odis nesiskiria nuo Jo Paties. Vadina-
si, jei Dievas §lovinamas ir ¨od¨io apie J£ klausomasi be nusi¨engi-
m¤, Vie§pats K‚‰†a neabejotinai apsirei§kia ten per transcendentin£
ir visagal£ kaip Jis Pats gars . �rŒ Caitanya Mahƒprabhu Savo À�ik-
‰ƒ‰‡akojeÐ garsiai skelbia, kad §ventasis Vie§paties vardas pasi¨ymi
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visomis Vie§paties galiomis ir kad Savo nesuskai¦iuojamiems var-
dams Vie§pats suteik¢ vienod  poveikio j¢g . N¢ra nustatyta grie¨-
t¤ taisykli¤, kada kartoti §vent j£ vard  Ä bet kuris ¨mogus gali
d¢mesingai ir pagarbiai kartoti j£ jam patogiu laiku. I§ Savo bega-
linio gerumo Vie§pats asmeni§kai apsirei§kia mums transcenden-
tinio garso pavidalu, deja, mes visai nelink¡ klausytis pasakojim¤
apie Vie§pat£, §lovinti Vie§paties vard  ir darbus. Apie tai, kaip
i§siugdyti nor  klausytis ir kartoti §vent j£ gars , jau kalb¢jome. Jis
i§siugdomas tarnaujant tyram Vie§paties bhaktui.

Vie§pats atsimoka Savo bhaktams tiek, kiek jie patys stengiasi.
Matydamas, kad bhaktas nuo§ird¨iai siekia transcendentin¢s tar-
nyst¢s Vie§pa¦iui ir yra kupinas noro klausytis pasakojim¤ apie J£,
Vie§pats, b�damas jo §irdyje, pasistengia, kad Jo bhaktas nesunkiai
pas J£ sugr£¨t¤. Vie§pats trok§ta susigr ¨inti mus £ Savo karalys-
t¡ labiau nei to trok§tame mes patys. Dauguma m�s¤ visai nenori
sugr£¨ti pas Diev  Ä to trok§ta tik saujel¢ ¨moni¤. Bet tam, kuris to
trok§ta, �rŒ K‚‰†a padeda kaip gali.

Dievo karalyst¢s vartai atviri tik tiems, kurie nusiplov¢ visas
nuod¢mes. Materialios nuod¢m¢s yra m�s¤ noro u¨valdyti mate-
riali  gamt  pasekm¢. Atsikratyti §io noro tikrai nelengva. Mote-
rys ir turtai yra did¨iausias kliuvinys keli  £ Diev  pasirinkusiam
bhaktui. Daug nepalenkiam¤ bhakt¤ tapo §i¤ pagund¤ aukomis ir
i§klydo i§ i§sivadavimo kelio. Bet jei Pats Vie§pats i§tiesia pagal-
bos rank , Jo malone ¨mogus lengvai £veikia visas §iame kelyje
i§kylan¦ias kli�tis.

Visai nenuostabu, kad moter¤ ir turt¤ apsuptyje netenkama
vidin¢s ramyb¢s, nes kiekviena gyvoji b�tyb¢ susiduria su §iomis
pagundomis nuo sen¤ senov¢s, i§ esm¢s nuo neatmenam¤ laik¤,
ir norint nusikratyti to, kas svetima m�s¤ prigim¦iai, reikia laiko.
Ta¦iau klausydamasis Vie§pat£ §lovinan¦io ¨od¨io bhaktas paleng-
va suvokia savo tikr j  tapatyb¡. Vie§paties malone jis sukaupia
pakankamai j¢g¤ apsaugoti dvasios ramyb¡ ir palaipsniui jo mintis
tampa netrikdoma.

Klausytis pasakojim¤ apie didingus Vie§paties K‚‰†os ¨ygius yra
visai nesunku, nes j¤ Vie§pats atliko devynias galybes, ir daugelis
j¤ sura§yta £ tokius autoritetingus Ved¤ ra§tus kaip ÀMahƒbhƒrataÐ
ir À�rŒmad-BhƒgavatamÐ. ÀBhƒgavatamÐ mirg¢te mirga nuo K‚‰†os
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¨ygi¤ apra§ym¤. Pasakojimai apie juos ne tiktai apvalo §ird£, bet
ir yra malon�s ausiai. Daugelis su malonumu skaito gro¨in¡ lite-
rat�r , bet jei, u¨uot skait¡ gro¨in¡ literat�r , atsiversite À�rŒmad-
BhƒgavatamÐ, j�s ne tiktai patirsite malonum , bet ir susivoksite
dvasi§kai.

I§klaus¡s À�rŒmad-BhƒgavatamÐ ParŒk‰itas Mahƒrƒja tar¢: niv‚tta-
tar‰air upagŒyamƒnƒd bhavau‰adhƒc chrotra-mano- `bhirƒmƒt Ä ÀPasa-
kojimai apie K‚‰†  yra pats geriausias vaistas tiems, kas ken¦ia
materialiame pasaulyje, be to, j¤ klausytis yra tikras malonumas,
vis¤ pirma tiems, kurie neturi materiali¤ tro§kim¤.Ð

Kol gyvensite materialiame pasaulyje, tol jus kankins tro§kimai
ir sielvartas, nes §£ pasaul£ valdo daugiausia aistros ir nei§manymo
gu†os. Tod¢l paprastai ka¨ko siekiame, o jei £gij¡ geid¨iam  dalyk 
v¢liau j£ prarandame, labai sielojam¢s. Tro§kimai, sielvartas ir kitos
¨emesni¤ gu†¤ sukeltos b�senos vadinamos abhadrƒ†i (§irdies ter-
§alai). Ta¦iau pastarajame À�rŒmad-BhƒgavatamÐ posme S�ta Gos-
vƒmis sako, kad, jeigu papras¦iausiai klausysit¢s pasakojim¤ apie
K‚‰† , Pats Vie§pats pasir�pins, kad §i ne§vara j�s¤ §irdyje ilgainiui
visi§kai i§nykt¤.

Taigi ParŒk‰itas Mahƒrƒja sako, kad pasakojim¤ apie K‚‰†  su
did¨iausiu malonumu klausosi vir§ tro§kim¤ ir sielvarto pakil¡
¨mon¢s, ma¨a to, jis priduria, kad jie yra labai malon�s paprasto
¨mogaus §ird¨iai ir ausiai ir kad jie yra geriausias vaistas materia-
lios b�ties negaliai gydyti (bhavau‰adhƒc chrotra-mano-`bhirƒmƒt).

Tod¢l K‚‰†os s mon¢s bendrijoje mes siekiame suteikti galimy-
b¡ i§girsti apie K‚‰†  pla¦iajai visuomenei. Tai m�s¤ misija, kuri 
vykdyti mums patik¢jo Caitanya Mahƒprabhu. Jis sak¢ (Cc. Madhya
7.128):

yƒre dekha, tƒre kaha `k‚‰†a`-upade�a
ƒmƒra ƒjŠƒya guru haŠƒ tƒra` ei de�a

ÀMan nurod¨ius tapki dvasiniu mokytoju ir kiekvienam sutik-
tajam stenkis paai§kinti k‚‰†a-kathƒ.Ð K‚‰†a-kathƒ rei§kia K‚‰†os
¨od£, ÀBhagavad-gŒt Ð, ir ¨od£ apie K‚‰† , À�rŒmad-BhƒgavatamÐ.
Caitanya Mahƒprabhu mums nurod¢ skleisti §ias dvi k‚‰†a-kathƒ
r�§is visame pasaulyje.
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¸inoma, man¡s galima paklausti: ÀKas jums dav¢ teis¡ b�ti
dvasiniu mokytoju?Ð Man teis¡ duoda tai, kad auk§¦iausiuoju �rŒ
Caitanyos Mahƒprabhu paliepimu, kuris mus pasiek¢ per mokini¤
sek , a§ pagal savo galimybes skelbiu k‚‰†a-kath . ·tai ir viskas.
Ne a§ suk�riau K‚‰†os s mon¢s praktik . Ne. A§ esu papras¦iau-
sias pasiuntinys, pristatantis K‚‰†os ¨ini  toki , kokia ji yra. ·tai ir
viskas. ·i ¨inia veiksminga, nes a§ jos neklastoju. ÀBhagavad-gŒtojeÐ
K‚‰†a sako: sarva-dharmƒn parityajya mƒm eka„ �ara†a„ vraja Ä
ÀMesk £ §al£ visas kvailystes ir tiesiog atsiduok Man.Ð A§ sakau
lygiai t  pat£: ÀTapk K‚‰†os bhaktu. Atsiduok K‚‰†ai.Ð Kadangi a§
neklastoju ir nei§kraipau K‚‰†os ¨inios, nekyla joki¤ abejoni¤, kad
a§ i§ tikr¤j¤ atstovauju Jo interesams. Tod¢l §i ¨inia ir pasirod¢ tokia
veiksminga.

Prie§ man atvykstant £ Vakar¤ pasaul£, ¦ia jau pabuvojo dauge-
lis atvyk¢li¤ i§ Indijos, kurie mok¢ ÀBhagavad-gŒtosÐ. Kai kurie i§
§i¤ mokytoj¤ buvo puik�s ra§t¤ ¨inovai. Bet kadangi jie nepatei-
k¢ K‚‰†os ¨inios tokios, kokia ji yra, Vakar¤ pasaulio ¨mon¢s taip
ir nepri¢m¢ bhakti-yogos, arba K‚‰†os s mon¢s princip¤. ·iandien
juos priima t�kstan¦iai vakarie¦i¤, vis¤ pirma jaunimas. Daugelis
j¤ daugiau nebesidomi materialia pa¨anga. Jie jos jau atsikando ir
yra nusivyl¡, dabar jie ¨valgosi dvasinio tobul¢jimo galimybi¤. Jie
pasiek¢ t  stadij , kuri apra§yta ÀVedƒnta-s�trosÐ prad¨ioje: athƒto
brahma-jijŠƒsƒ. À³gijus ¨mogaus k�n  at¢jo laikas gilintis £ Brah-
man , Absoliu¦i  Ties .Ð Kai jie kreipiasi £ mus su klausimais,
mes bemat paai§kiname, kad remiantis ÀBhagvad-gŒtaÐ K‚‰†a yra
Absoliuti Tiesa. Suprat¡s, kas yra K‚‰†a, Arjuna tar¢: para„ brahma
para„ dhƒma pavitra„ parama„ bhavƒn Ä ÀTu esi Auk§¦iausiasis
Dievo Asmuo, galutin¢ buvein¢, skais¦iausias, Absoliuti Tiesa.Ð
Taigi kai ¨mogus ima gilintis £ Absoliu¦i  Ties , mes si�lome jam
k‚‰†a-kath  ir jis gauna atsakymus £ savo klausimus.

Tod¢l kiekvienas tur¢t¤ prisijungti prie K‚‰†os s mon¢s jud¢ji-
mo. Reikia tiesiog klausytis k‚‰†a-kathos ir skleisti £gytas ¨inias, kaip
nurod¢ �rŒ Caitanya Mahƒprabhu. Apie rezultat , kur£ pasieks tai
darantis ¨mogus, kalbama ¦ia À�rŒmad-BhƒgavatamÐ: �‚†vatƒ„ sva-
kathƒ‹ k‚‰†a‹ pu†ya-�rava†a-kŒrtana‹. K‚‰†a-kathƒ nepaprastai veiks-
minga Ä pakanka jos klausytis ir §irdis tampa tyra. Jei ¨mogus
girdi §vent¤j¤ vard¤ garsus Ä Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a
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K‚‰†a, Hare Hare / Hare Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare
Hare net nesuvokdamas kas yra K‚‰†a, jo §irdis vis tiek apsivalys.
K‚‰†a-kathƒ Ä labai veiksminga priemon¢ §varinti savo §ird£. Kaip
Caitanya Mahƒprabhu sak¢ Savo À�ik‰ƒ‰‡akojeÐ: ceto-darpa†a-mƒr-
janam. K‚‰†a gl�di m�s¤ §irdyse Paramƒtmos (Supersielos) pavida-
lu, ir kai tik K‚‰†a mato, kad mes labai rimtai nusiteik¡ klausom¢s
¨od¨io apie J£, Jis mums padeda i§valydamas m�s¤ §ird£.

Ne§varyb¢s m�s¤ §irdyse ¦ia £vardijamos ¨od¨iu abhadrƒ†i Ä Àtai,
kas ¨emaÐ. Bhadra rei§kia ÀkilnusÐ, o abhadra Ä À¨emasÐ. Kas m�s¤
§irdyse yra À¨emaÐ? Tai m�s¤ pretenzijos £ Dievo nuosavyb¡. Gera
j¤ iliustracija Ä nacionalizmas, kur£ daugelis §iandien taip i§kelia.
M�s¤ dienomis nacionalizmas keliamas £ padanges, nors i§ tikr¤-
j¤ tai ¨emiausias dalykas. Kaip galime taip pasakyti? Remdamiesi
Àœ�opani‰adaÐ (1 mantra):

Œ�ƒvƒsyam idam sarva„
yat kiŠca jagatyƒ„ jagat

tena tyaktena bhuŠjŒthƒ
mƒ g‚dha‹ kasya svid dhanam

ÀVisa, kas gyva ir negyva §ioje visatoje, priklauso Vie§pa¦iui ir yra
Jo valioje. Tod¢l ¨mogus turi imti tik tai, kas b�tina, savo skirt  dal£,
ir nesik¢sinti £ kitk , puikiai suvokdamas, kam viskas priklauso.Ð

¶ia Àœ�opani‰adaÐ sako, kad viskas priklauso Dievui. Tad kas
mums dav¢ teis¡ sakyti: ÀTai m�s¤ Amerikos ¨em¢Ð arba Àtai m�s¤
Indijos ¨em¢Ð. J�s skelbiat¢s savininku to, kas jums nepriklauso Ä
tai papras¦iausia iliuzija. Jums nepriklauso net j�s¤ k�nas. Pagal
karm  skirt  k�n  jums dovanojo gamta, bet tikrasis j�s¤ k�no
savininkas yra K‚‰†a. Tarkim, a§ nuomojuosi nam . Namas n¢ra
mano, jis priklauso nuomotojui. Bet jei nepaisant §ios tiesos £sik-
raust¡s pareik§iu £ j£ nuosavyb¢s teises, kils problem¤. Lygiai taip ir
visk , kuo naudojam¢s savo patogumui ir gyvybiniams poreikiams
patenkinti, dovanojo mums Dievas. Ir k�n , ir visk , ko reikia, kad
jis b�t¤ gyvas bei sveikas, mums suteik¢ Dievas. ¸mogaus k�nas
gyvas vaisiais, gr�dais, pienu ar net m¢sa. Kas visa tai par�pi-
na? ·ie produktai gamyklose negaminami. Vedos skelbia: eko bah�-
nƒ„ vidadhƒti kƒmƒn Ä ÀVie§pats patenkina vis¤ m�s¤ b�tiniausius
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poreikius.Ð Supratimas, kad viskas priklauso Dievui, ir yra K‚‰†os
s mon¢.

·iuo metu m�s¤ §irdyse apstu ¨em¤ dalyk¤, pavyzd¨iui, m�s¤
neteis¢t¤ pretenzij¤ £ Dievo nuosavyb¡. Ta¦iau m�s¤ §irdyse gl�di
K‚‰†a ir, jei Jis mato, kad mes reguliariai ir labai rimtai nusitei-
k¡ klausom¢s k‚‰†a-kathos, Jis nuplaus visa, kas ¨ema: h‚dy anta‹-
stha‹ abhadrƒ†i vidhunoti. Taigi sudarydamas galimyb¡ pasiklausyti
À�rŒmad-BhƒgavatamÐ, ÀBhagavad-gŒtosÐ ir kit¤ k‚‰†a-kathos §alti-
ni¤, K‚‰†os s mon¢s jud¢jimas padeda ¨mon¢ms dvasi§kai apsiva-
lyti ir pasiekti taik , laim¡ ir gerov¡.

88 Dvyliktas skyrius



13
I§silaisvinimas i§ ¨aling¤

tro§kim¤ gniau¨t¤
. . . . . .

na‰‡a-prƒye‰v abhadre‰u
nitya„ bhƒgavata-sevayƒ

bhagavaty uttama-�loke
bhaktir bhavati nai‰‡hikŒ

Reguliariai lankant ÀBhƒgavatamÐ paskaitas ir tar-
naujant tyram bhaktui beveik viskas, kas slegia
§ird£, i§sisklaido ir joje jau visiems laikams £si-
gali meil¢s tarnyst¢ transcendentin¢mis giesm¢mis
§lovinamam Dievo Asmeniui.

À�rŒmad-BhƒgavatamÐ 1.2.18

Posmas si�lo priemon¡, pa§alinan¦i  i§ §irdies visas nepalankias
savybes, kurios yra laikomos kli�timis sav¡s pa¨inimo kelyje. ·i
priemon¢ Ä tai bendravimas su bhƒgavatomis. Bhƒgavatos reik§m¢
dvejopa. Bhƒgavata gali b�ti ir knyga, ir bhaktas. Abu bhƒgavatos
yra veiksminga priemon¢ apvalyti §ird£. Tiek abu drauge, tiek pas-
kirai jie gali nesunkiai pa§alinti visas kli�tis. Bhaktas bhƒgavata n¢
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kuo nenusileid¨ia knygai ÀBhƒgavataiÐ, nes jis gyvena taip, kaip ji
moko, o knyga ÀBhƒgavataÐ i§samiai informuoja apie Dievo Asmen£
ir Jo tyrus bhaktus bhƒgavatas. ÀBhƒgavataÐ ir bhaktas bhƒgavata yra
tapat�s.

Bhaktas bhƒgavata yra tiesioginis Dievo Asmens, Bhagavƒno,
atstovas, tod¢l suteikdamas pasitenkinim  tokiam bhaktui bhƒgava-
tai ¨mogus gauna t  pa¦i  naud , koki  jis gauna skaitydamas ÀBhƒ-
gavat Ð. ¸mogaus protas nepaj¢gus suprasti, kaip galima ¨ingsnis
po ¨ingsnio tobul¢ti pasiaukojimo tarnyst¢s kelyje tarnaujant bhak-
tui bhƒgavatai ar skaitant ÀBhƒgavat Ð. Ta¦iau pra¢jus£ gyvenim 
tarnait¢s s�numi buv¡s �rŒla Nƒradadeva atskleid¨ia §i  paslapt£.
Jo motina patarnavo i§min¦iams, ir jis tur¢jo prog  su jais pabend-
rauti. Bendraudamas su i§min¦iais ir j¤ maisto liku¦ius jis, tarnait¢s
s�nus, tapo nepaprasta asmenybe, i§kiliu bhaktu �rŒla Nƒradade-
va. Toks yra stebuklingas bendravimo su bhƒgavatomis rezultatas.
Kad b�t¤ ai§kiau, kaip jis pasirei§kia, ¦ia reik¢t¤ pa¨ym¢ti, kad
nuo§irdus bendravimas su bhƒgavatomis sudaro visas s lygas leng-
vai £gyti transcendentini¤ ¨ini¤, kuri¤ tur¢damas ¨mogus pasiekia
tvarios pasiaukojimo tarnyst¢s Vie§pa¦iui lyg£. Kuo didesn¡ pa¨an-
g  bhƒgavat¤ vadovaujamas ¨mogus padaro, tuo tvirtesn¢ tampa
jo transcendentin¢ meil¢s tarnyst¢ Vie§pa¦iui. Tod¢l ÀBhƒgavatamÐ
¨od£ b�tina i§girsti i§ bhakto bhƒgavatos l�p¤. Abu bhƒgavatos pad¢s
bhaktui neofitui spar¦iai tobul¢ti.

Dauguma ¨moni¤ nejau¦ia poreikio dvasi§kai tobul¢ti ir i§va-
lyti i§ §irdies visas ne§varybes (abhadrƒ†i). Materiali gyvensena
nesuderinama su §vara ir civilizuotumu, bet ¨mon¢s mano, kad
gra¨�s drabu¨iai, gra¨us b�stas ir §variai nupraustas k�nas yra
civilizuotumo po¨ymis. Jie nesuvokia, kok£ neigiam  poveik£ jiems
daro j¤ §irdyse susikaup¡s purvas.

Civilizacijos vardan ¨mon¢s prik�r¢ kalnus nereikaling¤ dalyk¤,
vadinam¤ anarthomis. Pavyzd¨iui, prie§ t�kstan¦ius met¤, Ved¤
epochoje, kai vadinam ja i§sivys¦iusia civilizacija n¢ nekvep¢jo,
¨mon¢s valg¢ i§ sidabro, aukso ar bent i§ kokio nors kito metalo
pagamint¤ ind¤. ·iandien ¨mon¢s labai did¨iuojasi savo i§sivys¦iu-
sia civilizacija, nors valgo i§ plastmasini¤ ind¤. Plastmasiniai indai
visai nereikalingi. Kitas pavyzdys: prie§ du §imtus met¤ Indijo-
je nebuvo pramon¢s, bet ¨mon¢s gyveno ir ne¨inojo vargo. Jiems
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nereik¢jo d¢l duonos k snio keliauti tris §imtus ar septynis §imtus
kilometr¤ nuo nam¤. Galiu paliudyti, kad Europoje ir Amerikoje
kai kurie ¨mon¢s kasdien £ darb  skrenda l¢ktuvu. I§ Toronto jie
skrenda £ Monreal£ Ä tai kone a§tuoni §imtai kilometr¤. Beveik
visiems tenka nuva¨iuoti bent septyniasde§imt kilometr¤. ³ Niu-
jork  daugelis keliauja i§ tolimojo Long Ailendo, keliasi per up¡, o
paskui s¢da £ autobus  ir va¨iuoja £ darboviet¡. Visos §ios kelion¢s
yra visai nereikalingos.

Cƒ†akya Pa†ˆitas klausia: ÀKuris ¨mogus yra laimingas?Ð ir pats
atsako: ÀLaimingas tas, kuris dirba netoli nam¤ ir neturi skol¤.Ð
Viskas labai paprasta. Ta¦iau m�s¤ laikais beveik visi dirba toli
nuo nam¤ ir visus slegia did¨iul¢s skolos. Tai kaip ¨mon¢s gali
b�ti laimingi? Amerikoje bankai ragina: ÀSkolinkis i§ m�s¤, pirk
automobil£, pirk nam  ir ne§k mums savo alg Ð, Ä arba per§a banko
korteles. Banko kortel¡ tiksliau b�t¤ vadinti bankroto kortele. ³sigi-
j¡s kortel¡ j�s padedate pinigus £ bank  ir su kortele galite pirkti k 
tik norite. Bet netrukus pinigai i§garuoja ir jums lieka tik kortel¢.

Taigi jeigu pasirinksite K‚‰†os s mon¢s praktik  Ä bhakti-yog ,
anarthos netrukus i§nyks: anarthopa�ama„ sƒk‰ƒd bhakti-yogam
adhok‰aje. Geriausiai tai £rodo m�s¤ mokini¤ K‚‰†os s mon¢s jud¢-
jime pavyzdys. Daugelis j¤ yra kil¡ i§ Amerikos ir Europos ir
puikiausiai ¨ino, k  rei§kia gausinti anarth¤ skai¦i¤. ³stojus £ m�s¤
Bendrij , jiems daugiau nereikia mok¢ti u¨ kino teatro bilietus,
azartinius lo§imus ir daugel£ kit¤ dalyk¤. Beveik nieko nebereikia
i§leisti ir gydymuisi. Ar r�kymas ¨mogui gyvybi§kai reikalingas?
Ne. R�kymas yra anartha. R�kyti £pratina bloga draugija: sa…gƒt saŠ-
jƒyate kƒma‹. D¢l blogos draugijos £takos i§mokstama r�kyti, ¨aisti
azartinius lo§imus, valgyti m¢s  ir svaigintis. Amerikos vyriausy-
b¢ i§leid¨ia milijonus doleri¤ kovai su £pro¦iu svaigintis tarp jaun¤
¨moni¤, ta¦iau jo niekaip nepavyksta i§gyvendinti. Mes si�lome
b�d  Ä K‚‰†os s mon¡. Jis labai prakti§kas. Kiekvienas, kuris nuo-
§ird¨iai u¨siima K‚‰†os s mon¢s praktika, tuoj pat atsikrato blog¤
£pro¦i¤, taip pat svaiginam¤j¤ med¨iag¤. Nepaisant to, vyriausyb¢
neskuba imtis globoti K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo. U¨uot tai dariusi,
ji pasirengusi i§leisti milijonus kokiai nors bevilti§kai programai.

·iuolaikiniai ¨mon¢s ne¨ino, kaip atsikratyti priklausomyb¢s nuo
vis¤ §i¤ nereikaling¤ dalyk¤, tod¢l mokytasis �rŒla Vyƒsadeva ir
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para§¢ À�rŒmad-BhƒgavatamÐ: lokasyƒjƒnato vidvƒ„� cakre sƒtvata-
sa„hitƒm. Kreipkit¢s pagalbos £ À�rŒmad-BhƒgavatamÐ ir su¨ino-
site, kaip veiksmingai suma¨inti nereikaling¤ anarth¤ skai¦i¤. ·is
paprastas metodas apra§ytas ankstesniame posme (Bhag. 1.2.17):

�‚†vatƒ„ sva-kathƒ‹ k‚‰†a‹
pu†ya-�rava†a-kŒrtana‹

h‚dy anta‹-stho hy abhadrƒ†i
vidhunoti suh‚t satƒm

Jei j�s tiesiog klausysit¢s À�rŒmad-BhƒgavatamÐ arba ÀBhagavad-
gŒtosÐ ¨od¨i¤ apie K‚‰† , K‚‰†a asmeni§kai nuplaus visas j�s¤
anarthas. ÀBhagavad-gŒtojeÐ K‚‰†a pasakoja apie Save Pats. Svar-
biausia yra nei§kraipyti K‚‰†os ¨od¨i¤. Klausykit¢s taip, kaip Jo
klaus¢si Arjuna. Atsiras sakan¦i¤: ÀArjuna i§girdo ÀBhagavad-gŒt Ð
tiesiogiai i§ K‚‰†os l�p¤, bet dabar K‚‰†os n¢ra. Tad ar £manoma
klausytis taip, kaip klaus¢si jis?Ð K‚‰†a yra absoliutas, tod¢l tapatus
Savo ¨od¨iui. Jei skaitysite ÀBhagavad-gŒt Ð toki , kokia ji yra, toki ,
kokia ji pasiek¢ mus per mokini¤ sek , tada j�s¤ perskaitytas ¨odis
niekuo nesiskirs nuo Arjunos tiesiogiai i§ K‚‰†os i§girstojo. Bet jei
pats interpretuosite ÀBhagavad-gŒt Ð, jei klausysit¢s t¤, kurie neat-
sidav¡ K‚‰†ai, interpretacij¤, kaip ir anks¦iau liksite papras¦iausiu
nenaud¢liu.

Sanƒtana Gosvƒmis u¨draud¢ klausytis apie K‚‰†  i§ nebhak-
t¤ l�p¤:

avai‰†ava-mukhodgŒr†a„
p�ta„ hari-kathƒm‚tam

�rava†a„ naiva kartavya„
sarpocchi‰‡a„ yathƒ paya‹

ÀNesiklausykite apie K‚‰†  i§ nevai‰†avo. Nevai‰†avo ¨od¨iai nuo-
dingi kaip gyvat¢s paliestas pienas.Ð Kai kurie vai‰†avi§k¤ elgesio
norm¤ nesilaikantys ¨mon¢s Indijoje tampa À�rŒmad-BhƒgavatamÐ
deklamuotojais-profesionalais ir rengia septynias dienas trunkan-
¦ius vie§us skaitymus (bhƒgavata-saptƒha). Jokiu b�du neklausykite
j¤ skaitomos À�rŒmad-BhƒgavatamÐ. Pastarasis posmas rekomen-
duoja tik Àreguliar¤ ÀBhagavatamÐ klausym siÐ (nitya„ bhƒgava-
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ta-sevayƒ), o ne Àsavaitinius ÀBhƒgavatamÐ skaitymusÐ (saptƒha„
bhƒgavata-sevayƒ). Ar ÀBhƒgavatamÐ yra tokia knyga, kuri  galima
perprasti per vien  savait¡? Savait¡ paskait¡ ÀBhƒgavatamÐ nesup-
rasite n¢ pus¢s ¨od¨io, k  jau kalb¢ti apie vis¤ a§tuoniolikos t�kstan-
¦i¤ posm¤ supratim . ÀBhƒgavatamÐ apima vis  vedi§k j£ ¨inojim 
(nigama-kalpa-taror galita„ phalam), tad k  galima suprasti paskaiti-
n¢jus j  vos savait¡?

Posme pateikiamas geriausias receptas: nitya„ bhƒgavata-sevayƒ.
Reikia kiekvien  dien  klausytis ÀBhƒgavatamÐ ¨od¨i¤ ir kiekvie-
n  akimirk  j£ atminti. Tuomet na‰‡a-prƒye‰v abhadre‰u: ÀVisas §ir-
dyje susikaup¡s purvas bus nuplautas.Ð K‚‰†os s mon¢s jud¢jimo
esm¢ Ä sudaryti galimyb¡ kantriai klausytis apie K‚‰†  ir tokiu
b�du i§valyti §ird£ nuo vis¤ ter§al¤. Kokie tai ter§alai pasakoja
kitas posmas: geismas, godumas ir kiti aistros ir nei§manymo gu†¤
padariniai (rajas-tamo-bhƒvƒ‹).
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14
Bhakti-yoga:

grei¦iausias kelias
pasiekti ramyb¡

ir palaim 
. . . . . .

tadƒ rajas-tamo-bhƒvƒ‹
kƒma-lobhƒdaya� ca ye

ceta etair anƒviddha„
sthita„ sattve prasŒdati

Kai meil¢s tarnyst¢ £leid¨ia §irdyje gilias §aknis, i§
§irdies i§nyksta aistros ir nei§manymo gu†¤ pagim-
dyti geiduliai, tro§kimai ir aistros. Tada bhaktas
pasiekia doryb¡ ir tampa visi§kai laimingas.

À�rŒmad-BhƒgavatamÐ 1.2.19

Savo nat�raliame, prigimtiniame b�vyje gyvoji b�tyb¢ spinduliuo-
ja dvasine palaima ir yra visi§kai laiminga. ·is b�ties b�vis vadi-
namas brahma-bh�ta ar ƒtmƒnandŒ (vidinio pasitenkinimo b�vis).
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Tai ne inerti§ko kvailio pasitenkinimas. Nieko neveikian¦io kvailio
s mon¢ yra aptemusi, o vidin£ pasitenkinim  jau¦iantis ƒtmƒnandis
yra transcendenti§kas materialios b�ties at¨vilgiu. ·is tobulumas
pasiekiamas tvirtai atsid¢jus pasiaukojimo tarnystei. Pasiaukoji-
mo tarnyst¢ yra ne atsiribojimas nuo veiklos Ä tai grynasis sielos
aktyvumas.

Sielai su¢jus £ s lyt£ su materija, jos aktyvumas praranda gry-
num . Negrynas, liguistas sielos aktyvumas pasirei§kia geismais,
tro§kimais, aistromis, pasyvumu, kvailybe ir miegu. Pasiaukojimo
tarnyst¢ visi§kai pa§alina §£ aistros ir nei§manymo poveik£. Bhaktas
i§syk pasiekia nuolatin£ sattvos b�v£ ir toliau tobul¢damas art¢ja prie
vasudevos (grynoji sattva), kitaip vadinamos �uddha-sattvos, b�vio.
Tik pasiekus �uddha-satvos b�v£ d¢l tyros meil¢s Vie§pa¦iui ¨mogus
nuolat regi K‚‰†  savo akimis.

Bhaktas visada egzistuoja nesuteptos doryb¢s lygmeniu, tod¢l
niekam nekenkia, o nebhaktas, kad ir koks i§simoklin¡s jis b�t¤,
negali susilaikyti nepakenk¡s kitiems. Bhaktui nepriki§i nei kvai-
lumo, nei aistringumo. Pikta kitiems darantys kvaili ir aistringi
¨mon¢s negali b�ti Vie§paties bhaktais, net jei jais skelbiasi. Bhak-
tas pasi¨ymi kilniausiomis Dievo doryb¢mis Ä tai jo neatskiriamas
bruo¨as. Dorybi¤ prasme tarp Vie§paties ir Jo bhakto egzistuoja
kiekybiniai skirtumai, ta¦iau kokybi§kai jie yra tapat�s.

Nebhaktai, prie§ingai, veikia veikiami trij¤ materialiosios gamtos
gu†¤ (doryb¢s, aistros ir nei§manymo) derinio. Gu†os jungiasi £vai-
riausiomis proporcijomis ir formuoja £vairi¤ tip¤ ¨mones. Pa¨angus
gyvenimas prasideda siekiant doryb¢s lygmens. Pasiekti §£ lygme-
n£ padeda mokymas, lygiai kaip mokymas nera§tingai, nei§aukl¢-
tai ir £ gyvul£ pana§iai b�tybei padeda tapti civilizuotu ¨mogumi.
Net kates, §unis ir tigrus galima i§mokyti paklusnumo. Tai liudija
praktiniai pavyzd¨iai.

Yra du mokymo b�dai, padedantys ¨mogui pasiekti grynosios
doryb¢s lygmen£. Pirmasis Ä tai sistemingas ir nuoseklus tobul¢ji-
mas: tapasƒ brahmacarye†a �amena ca damena ca. ·ia praktika u¨sii-
mantis ¨mogus atlieka £vairius asketi§kus ¨ygius (tapasya), tramdo
lytinius impulsus laikydamasis skaistyb¢s (brahmacarya), taip pat
valdo jusles bei prot  (�ama dama). Da¨nai jis dalija savo turt 
skurstantiems (tyƒga). Tai yra laipsni§ko tobul¢jimo b�das.
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Ta¦iau yra ir kitas b�das Ä K‚‰†os s mon¢ (bhakti-yoga). Tarkim,
jums reikia pakilti £ vir§utin£ de§imties auk§t¤ pastato auk§t . J�s
galite kilti ¨ingsnis po ¨ingsnio, bet galite i§sikviesti lift . Bhakti-
yoga yra tas liftas. Jei rinksit¢s §£ b�d , j�s labai greitai pakilsite £
vir§utin£ auk§t . Jei jo nesirinksite, jums teks £ vir§¤ kilti labai l¢tai,
¨ingsnis po ¨ingsnio. Nors ir vienu, ir kitu b�du galima pasiekti
vir§utin£ auk§t , vienas j¤ yra labai l¢tas, o kitas Ä labai greitas.

Pirmasis bhakti-yogos ¨ingsnis Ä klausymasis apie K‚‰† . Kaip
sakoma §iuose ÀBhƒgavatamÐ posmuose, reguliariai klausantis apie
K‚‰†  §irdyje beveik nelieka u¨siter§imo (na‰‡a-prƒye‰v abhadre‰u),
pasiaukojimo tarnyst¢ tampa tvari, ¨mogus i§kyla vir§ aistros ir
nei§manymo gu†¤ ir galiausiai pasiekia doryb¢s lygmen£ (sthita„
sattve prasŒdati). Pasiekus doryb¢s lygmen£, nelieka aistr¤ ir gob§u-
mo, kuriuos gimdo ¨emesniosios aistros ir nei§manymo gu†os.

Aistros ir gob§umo impulsai yra ta a§is, apie kuri  sukasi visas
pasaulis. ¸emesni¤j¤ materialiosios gamtos gu†¤ veikiami ¨mon¢s
tampa nepasotinami: ÀDar, dar ir dar.Ð Bet kad ir kiek jie u¨sidirb-
t¤, jiems vis ma¨a. ¸mogus m sto: ÀJei u¨dirb¦iau t�kstant£ doleri¤
per m¢nes£, man tikrai pakakt¤.Ð Bet kai jis pradeda u¨dirbti t�ks-
tant£, u¨simano §imto t�kstan¦i¤. Pinig¤ ma¨a net milijonieriams.
Pary¨iuje ma¦iau senius einant £ naktinius klubus Ä jie taip u¨val-
dyti geismo. U¨ penkiasde§imt doleri¤ jie gauna malonum , kur£
teikia merginos ir vynas. Jie trok§ta kuo daugiau pinig¤ ir geid-
¨ia jaun¤ moter¤. Gob§umas ir aistra gryniausiu pavidalu, k  ¦ia
bepridursi.

Vadinasi, norint £sis moninti K‚‰†  b�tina i§sivaduoti i§ aistros ir
gob§umo: ceta etair anƒviddham. Viddham rei§kia ÀveriantisÐ. Aistra
ir gob§umas skausmingai veria §ird£: ÀNagi, ie§kok malonum¤!Ð Bet
jei ¨mogus §£ t  pasiekia K‚‰†os s mon¢s srityje, tokie dalykai jo
nekamuoja, nes jo §irdis tyra.

Jis patiria nuolatin£ d¨iaugsm , prasŒdati. Kaip K‚‰†a sako
ÀBhagavad-gŒtojeÐ (18.54):

brahma-bh�ta‹ prasannƒtmƒ
na �ocati na kƒ…k‰ati

sama‹ sarve‰u bh�te‰u
mad-bhakti„ labhate parƒm

Bhakti-yoga: kelias £ ramyb¡ ir palaim  97



Pasiekus brahma-bh�tos (i§sivadavimo) lyg£ yra patiriamas beri-
bis d¨iaugsmas ir d¢l materiali¤ dalyk¤ daugiau nesisielojama, j¤
negeid¨iama (na �ocati na kƒ…k‰ati). Tur¢dami materiali  s mon¡
geid¨iame to, ko neturime, o k  nors prarad¡ kremtam¢s. Bet £si-
s monin¡s K‚‰†  ¨mogus §io aistros ir nei§manymo gu†¤ poveikio
nepatiria. Tur¢dami toki  s mon¡ £ visas gyv sias b�tybes ¨velgsi-
te i§ dvasin¢s perspektyvos. K‚‰†a apie tai paai§kina ankstesniame
ÀBhagavad-gŒtosÐ (5.18) posme:

vidyƒ-vinaya-sampanne
brƒhma†e gavi hastini

�uni caiva �va-pƒke ca
pa†ˆitƒ‹ sama-dar�ina‹

Kas turi K‚‰†os s mon¡, tas jau pasiek¢ tikr  pa¨inim , tod¢l vie-
nodai ¨velgia £ kates, §unis ir ¨mones. Toks ¨mogus regi ne i§ori-
n£ fizin£ apdar , bet dvasin¡ siel . ÀTai dvasin¢ siela, neatsiejama
K‚‰†os dalel¢,Ð Ä suvokia jis. ·is po¨i�ris £ pasaul£ yra visuotin¢s
brolyb¢s pagrindas. Brolyb¢s nepriartins Jungtini¤ Taut¤ rezoliu-
cijos. Tai ne£manoma. Pirmiausia reikia pasiekti dvasin£ lygmen£,
tada pasieksime ir meil¡, lygyb¡ bei brolyb¡, nes jo nepasiekus visi
§ie §�kiai liks tu§¦ia propaganda.

Galiausiai pasiekus dvasin£ brahma-bh�tos lygmen£ pelnoma tyra
pasiaukojimo tarnyst¢ K‚‰†ai (mad-bhakti„ labhate parƒm). Kitaip
sakant, j£ pasiek¡s ¨mogus yra visi§kai pasireng¡s tarnauti K‚‰†ai
ir K‚‰†a priima jo tarnyst¡. ·£ lygmen£ pla¦iau apib�dina kitas
posmas.
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15
Bhakti-yoga Ä ne

sentimentai, o mokslas
. . . . . .

eva„ prasanna-manaso
bhagavad-bhakti-yogata‹

bhagavat-tattva-vijŠƒna„
mukta-sa…gasya jƒyate

Pasiek¡s nesuteptos doryb¢s gu†  ir patyr¡s
gaivinant£ pasiaukojimo tarnyst¢s poveik£ savo
s monei, ¨mogus £gyja tiksli¤ mokslini¤ ¨ini¤
apie Dievo Asmen£ ir i§sivaduoja nuo bet koki¤
materiali¤ ry§i¤.

À�rŒmad-BhƒgavatamÐ 1.2.20

ÀBhagavad-gŒtojeÐ (7.3) pasakyta, kad i§ daugelio t�kstan¦i¤ pap-
rast¤ ¨moni¤ vos vienas laimingasis siekia tobulumo. Dauguma
¨moni¤ yra aistros ir nei§manymo gu†¤ vald¨ioje, tod¢l yra nuolat
apimti geism¤, nor¤, aistros, tamsumo ir mieguistumo. I§ daugy-
b¢s toki¤ ¨mogaus pavidal  turin¦i¤ gyv�n¤ atsiras gal tik vienas
tikras ¨mogus, kuris supranta, koks atsakingas ¨mogaus gyveni-
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mas, ir stengsis nepriekai§tingai j£ nugyventi vykdydamas nusta-
tyt sias pareigas. O i§ daugelio t�kstan¦i¤ s¢kmingai gyvenim 
nugyvenusi¤ ¨moni¤ gal tik vienam pasiseks £gyti mokslini¤ ¨ini¤
apie Dievo Asmen£ �rŒ K‚‰† . ÀBhagavad-gŒtƒÐ (18.55) taip pat sako,
kad mokslini¤ ¨ini¤ apie �rŒ K‚‰†  galima £gyti tik pasiaukojimo
tarnyst¢s pratybomis (bhakti-yoga).

Pastarasis posmas patvirtina §£ teigin£. Joks paprastas ¨mogus,
net ir tas, kurio gyvenimas buvo s¢kmingas, negali moksli§kai arba
iki galo pa¨inti Dievo Asmens. ¸mogaus gyvenim  galima laikyti
s¢kmingu, jei jis suvokia, kad yra ne materijos k�rinys, o dvasia. Kai
¨mogus suvokia, kad su materija jis neturi nieko bendra, jis u¨mir§-
ta savo materialius tro§kimus ir atgimsta kaip dvasin¢ b�tyb¢. Tokia
s¢km¢ £manoma, kai ¨mogus pakyla vir§ aistros ir nei§manymo
gu†¤ arba, kitaip sakant, £gyja tikro brahmano savybi¤.

Brahmanas Ä sattva-gu†os (doryb¢s gu†a) simbolis. O k‰atriyai,
vai�yai, ��dros ir ¨emesni u¨ ��dras Ä tai ¨mon¢s, kuriems dar nepa-
vyko pasiekti doryb¢s gu†os lygio. Brahmano lygis Ä tai auk§¦iau-
sias lygis, kur£ ¨mogus gali pasiekti gyvenime, nes brahmanai savo
doryb¢mis lenkia visus. Taigi nei§siugd¨ius bent brahmano savy-
bi¤, tapti bhaktu ne£manoma. Bhaktas savo veiksmais jau yra brah-
manas. Ta¦iau b�ti brahmanu Ä tai dar ne viskas. Kaip jau sakyta,
brahmanas turi tapti vai‰†avu Ä tik tada jis tikrai pasieks trans-
cendencijos lyg£. Tyras vai‰†avas Ä tai i§sivadavusi, transcenden-
cij  pasiekusi siela, pranokstanti net turin¦ius brahmano status .
Materialiu lygmeniu brahmanas taip pat yra s lygota siela, nes
brahmani§k j£ status  turintis ¨mogus, nors ir yra pa¨in¡s Brahma-
n  Ä transcendencij , dar stokoja ¨ini¤ apie Auk§¦iausi j£ Vie§pat£.
Norint pa¨inti Dievo Asmen£ K‚‰†  reikia pakilti vir§ brahmani§ko
ir pasiekti vasudevos lyg£.

Mokslas apie Dievo Asmen£ Ä tai disciplina, kuri skirta dva-
sios ÀmagistramsÐ. Kvailiai ir nei§man¢liai nesupranta Auk§¦iau-
siojo Vie§paties ir traktuoja K‚‰†a kaip jiems §auna £ galv . Ta¦iau
materijos gu†¤ ne§varybi¤ nenusiplovusiam ¨mogui, net jei jis
ir brahmanas, mokslas apie Dievo Asmen£ yra ne£kandamas. Tai
negin¦ijamas faktas. Kai kvalifikuotas brahmanas tampa vai‰†avu,
dvasi§kai atgim¡s ir pasiek¡s i§vadavim  jis suvokia, kas i§ tikr¤j¤
yra Dievo Asmuo.
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Bhakti-yogos kelias n¢ra ¨mogaus vaizduot¢s ar teorinio (spe-
kuliatyvaus) proto k�rinys. Tai mokslas. Kaip sakoma pastaraja-
me posme, bhagavat-tattva-vijŠƒnam: À¨mogus £gyja mokslini¤ ¨ini¤
apie Dievo Asmen£.Ð VijŠƒna rei§kia ÀmokslasÐ. Matematikoje tei-
ginys Àdu plius du lygu keturiÐ yra negin¦ijama tiesa. Jos negalima
paneigti pagal savo u¨gaidas. Ne. Matematika yra mokslas, tod¢l
visur Ä Amerikoje, Indijoje ir Anglijoje Ä du plius du lygu keturi.
Lygiai taip Dievo negalima £sivaizduoti vadovaujantis savo u¨gai-
domis. Da¨nas m�s¤ dienomis sako: ÀJ�s £sivaizduokite savo Diev ,
o a§ £sivaizduosiu sav j£.Ð Jokiu b�du ne. Kalbant apie Diev  apie
£sivaizdavim  negali b�ti ir kalbos. Kaip sakoma posme, mokslin¡
ties  apie Diev  suvokia mukta-sa…ga (nuo materiali¤ ry§i¤ i§sivada-
v¡s ¨mogus). Tokio, vir§ ¨emesni¤j¤ gu†¤ i§kilusio ir transcendenci-
j  pasiekusio ¨mogaus §irdis kupina d¨iaugsmo ir jo protas §viesus
(prasanna-manasa‹). B�nant nei§manymo ir aistros gu†¤ vald¨ioje
d¨iaugsmas ir pra§vies¢jimas ne£manomas. Tod¢l b�tina pasiekti
grynosios doryb¢s b�v£.

Ankstesniajame posme pasakyta: ceta etair anƒvidhha„ sthita„
sattve prasŒdati Ä ÀKai §irdyje nelieka aistros ir nei§manymo, kai
joje gilias §aknis £leid¨ia doryb¢, ¨mog¤ u¨lieja d¨iaugsmas.Ð T 
akimirk  jis supranta, kaip kvaila, kad ¨mon¢s dirba iki devinto
prakaito it kat¢s ir §unys, vaikydamiesi materiali¤ g¢rybi¤. ¸mo-
gaus skirtis Ä pa¨inti Diev  (athƒto brahma jijŠƒsƒ). Kvailas gyv�nas
negali pa¨inti Dievo, o ¨mogus gali, nes turi i§sivys¦iusi  s mon¡.

Ta¦iau norint pasinaudoti §iuo privalumu b�tina pakilti iki dory-
b¢s lygio. Tada patyrin¢j¡ mus supan¦i  gamt  £sitikinsite, kad
norint patenkinti b�tiniausius materialius poreikius taip sunkiai
dirbti n¢ra jokio reikalo. Pauk§¦iai ir ¨v¢rys turi maisto, savo por ,
ginasi kaip kas geba, turi lizd  ar ir§tv , kurioje miega. Nelieka
nuskriaustos net skruzd¢s. Sode galite pamatyti, kad net skruzd¢s
turi savo §eim , b�st , maist  Ä joms nieko nestinga. Ka¨kas paten-
kina ir skruzd¢s, ir dramblio gyvybinius poreikius. Kyla klausi-
mas kas?

Doryb¢s gu†os ¨mogus kels klausim : ÀJei Dievas patenkina vis¤
8 400 000 gyvyb¢s form¤ gyvybinius poreikius, kod¢l vadinamieji
civilizuoti ¨mon¢s taip ar§iai kovoja d¢l b�vio?Ð Protu mes pra-
nokstame gyv�nus, tod¢l tur¢tume kovoti d¢l b�vio ne taip nuo¨-
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miai kaip jie. Nepaisant to, kovojame kur kas nuo¨miau. Kas tai per
civilizacija? Tai ne civilizacija. Visi nori taikiai ir ramiai gyventi, bet,
u¨uot siekusi taikos, §iuolaikin¢ civilizuota visuomen¢ ver¦ia visus
dirbti nuo au§ros iki sutemos kaip asilus, ir tik tam, kad patenkint¤
keturis svarbiausius gyvybinius poreikius (valgyti, miegoti, poruo-
tis ir gintis). Ta¦iau ir sunkus darbas negarantuoja , kad jie bus
patenkinti. Dar Indijoje prie§ atvykdamas £ Amerik  maniau, kad
§ioje turtingoje §alyje ¨mon¢s neturi r�pes¦i¤ d¢l maisto, miego ir
t.t. Ta¦iau amerikie¦iai suk�r¢ civilizacij , kurioje dalis visuome-
n¢s nari¤ yra priversti voliotis gatv¢se ar parkuose, neturi pado-
raus r�bo, pakankamai maisto ir galimyb¢s gyventi normal¤ lytin£
gyvenim . Tokioje vadinamoje civilizacijoje, ¨mones slegia nuolati-
niai r�pes¦iai ir nerimas. Kaip jie gali pa¨inti Diev ?

Norint pa¨inti Diev  pirmiausia b�tina pasiekti ramyb¢s b�v£, o
tada, pa¨inus Diev , ¨mogaus §ird£ u¨lieja d¨iaugsmas, kuris nie-
kada neatsl�gsta (prasanna-manasa). D¨iaugsmas pasiekiamas tik
praktikuojant bhakti-yog , jokie kiti metodai ¦ia nepad¢s. Yra nema-
¨ai kit¤ jogos sistem¤: karma-yoga, jŠƒna-yoga, dhyƒna-yoga, ha‡ha-
yoga. Bet kuris dvasinio pra§vies¢jimo siekis yra viena i§ jogos r�§i¤.
Ta¦iau tikroji joga yra bhagavad-bhakti-yoga Ä pasiaukojimo tarnys-
t¢ Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui. Neveltui ÀBhagavad-gŒtojeÐ (6.47)
K‚‰†a sako:

yoginƒm api sarve‰ƒ„
mad-gatenƒntar-ƒtmanƒ

�raddhƒvƒn bhajate yo mƒ„
sa me yuktatamo mata‹

ÀI§ vis¤ jog¤ tas, kuris kar§tai tiki Mane ir visad gyvena Manyje, §ir-
dyje galvoja apie Mane ir tarnauja Man su transcendentine meile,
yra artimiausiai susij¡s su Manimi jogos ry§iais ir vis¤ i§kiliau-
sias. Tokia Mano nuomon¢.Ð Taigi auk§¦iausio lygio jogas yra bhak-
tas, kuris §irdyje visad galvoja apie K‚‰†  kartodamas Hare K‚‰†a
mantr : Hare K‚‰†a, Hare K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare / Hare
Rƒma, Hare Rƒma, Rƒma Rƒma, Hare Hare. ·tai k  rei§kia bha-
gavad-bhakti-yoga. Jei bhaktas daro nuosekli  pa¨ang , laikosi vis¤
taisykli¤ ir nuostat¤, vien  gra¨i  dien  jis pa¨ins Diev  i§ ties¤
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ir taps prasanna-manasa (pra§vies¢j¡s, d¨iaugsmingas ir laisvas nuo
sielvarto bei tro§kim¤ ¨mogus).

Dievas n¢ra lengvai pasiekiamas. Apgavikai kvie¦ia: ÀAteikite,
a§ jums parodysiu Diev . Jums nereik¢s laikytis joki¤ taisykli¤ ir
draudim¤.Ð ¸mon¢s, kurie nori pa¨inti Diev  n¢ pir§to nepajudi-
n¡, leid¨iasi lengvai apgaunami, o galimyb¢s jais pasinaudoti laukia
b�riai apgavik¤. I§ tikr¤j¤ Dievo pa¨inimas yra mokslas. ³sivaiz-
duokite, kad ¨mogus jums sako Àu¨mok¢k man ir i§mokysiu tave
chemijos per minut¡Ð, arba Àu¨mok¢k man ir i§mokysiu tave mate-
matikos per minut¡Ð. Ar j�s priimsite tok£ absurdi§k  pasi�lym ?
Tai kod¢l £vairaus plauko nenaud¢liams leid¨iama kvailinti ¨mones,
kad Diev  pa¨inti bus taip paprasta? Bhakti-yoga yra ne sentimentai,
o mokslas.

R�pa Gosvƒmis mus moko:

�ruti-sm‚ti-purƒ†ƒdi-
paŠcarƒtra-vidhi„ vinƒ

aikƒntikŒ harer bhaktir
utpƒtƒyaiva kalpate

Daugyb¢ nenaud¢li¤ drums¦ia visuomen¢s ramyb¡ apsimesdami,
kad yra pa¨in¡ Diev  be Ved¤ literat�ros Ä apreik§t¤j¤ §ventra§-
¦i¤ pagalbos. Apreik§tieji §ventra§¦iai apima �ruti (keturios Vedos ir
Upani‰ados), sm‚ti (ÀBhagavad-gŒtƒÐ), Purƒ†as (À�rŒmad-Bhƒgava-
tamÐ), bei paŠcarƒtras (ÀNƒrada PaŠcarƒtraÐ). Dievo pa¨inimas yra
did¨iausias mokslas. Kaip galima ignoruoti autoritetingas mokslo
knygas ir pa¦iam fabrikuoti Dievo pa¨inimo metodus?

Tod¢l bet kuri religija be mokslinio ir filosofinio Dievo pa¨inimo
yra papras¦iausi sentimentai. Tai ne religija. O filosofija be religijos
yra tiesiog teoriniai svai¦iojimai. Kitaip sakant, filosofija, kuri neat-
sako £ svarbiausius klausimus Àkas yra absoliuti tiesaÐ ir Àkas yra
Dievas,Ð neverta n¢ sudilusio skatiko. Religij  ir filosofij  b�tina
suderinti, kad gal¢tume moksli§kai pa¨inti Diev , suprasti m�s¤
santykius su Dievu, savo pareig  Dievo at¨vilgiu ir t.t.

Nuo pirm¤j¤ eilu¦i¤ À�rŒmad-BhƒgavatamÐ atmeta visas apgavi-
ki§kas pseudoreligijas ir pateikia skaitytojui bhagavat-tattva-vijŠƒn 
(tikrasis Dievo mokslas). ·£ moksl  reikia studijuoti, taikyti prak-
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ti§kai, gerai suprasti. Mes pateikiame §£ mokslin£ pa¨inim  kaip
K‚‰†os s mon¡. Jis skirtas ne sentimentaliems ¨mon¢ms, o tiems,
kurie labai rimtai siekia tobulumo gyvenime.

Pasiekti tobulum  ir pa¨inti �rŒ K‚‰†  n¢ra taip paprasta. Kaip
K‚‰†a sako ÀBhagavad-gŒtojeÐ (7.3):

manu‰yƒ†ƒ„ sahasre‰u
ka�cid yatati siddhaye

yatatƒm api siddhƒnƒ„
ka�cin mƒ„ vetti tattvata‹

ÀI§ daugelio t�kstan¦i¤ ¨moni¤ tik vienas kitas ver¨iasi £ tobulu-
m , o i§ tobulum  pasiekusi¤j¤ tik vienas kitas Mane pa¨ino i§
ties¤.Ð Nepaisant to, K‚‰†a yra labai gailestingas puolusioms m�s¤
am¨iaus sieloms, tod¢l Jis apsirei§k¢ Vie§paties Caitanyos pavidalu
ir dovanojo joms Save nieko u¨ tai nereikalaudamas mainais. Tai Jo
privilegija. Jei K‚‰†a pageidauja dovanoti Save nieko u¨ tai nerei-
kalaudamas, tai Jo teis¢. Taip pasielgdamas Jis labai palengvino
vis  proces , nes §iaip K‚‰†  pa¨inti tikrai n¢ra lengva. U¨sidirbti
milijon  doleri¤ yra nelengva, bet visai kas kita kai milijonas jums
dovanojamas.

Neveltui R�pa Gosvƒmis §lovina Vie§pat£ Caitany , vadindamas
J£ vis¤ dosniausiu £sik�nijimu:

namo mahƒ-vadƒnyƒya
k‚‰†a-prema-pradƒya te

k‚‰†ƒya k‚‰†a-caitanya-
nƒmne gaura-tvi‰e nama‹

ÀPagarbiai lenkiuosi Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui �rŒ K‚‰†ai Caita-
nyai, kuris yra dosnesnis u¨ bet kur£ kit  avatƒr , net ir u¨ Pat£
K‚‰† , kadangi Jis laisvai dovanoja tai, ko niekas niekada anks¦iau
n¢ra dovanoj¡s Ä tyr  meil¡ K‚‰†ai.Ð Jei eisime R�pos Gosvƒmio
p¢domis, pa¨insime Vie§pat£ Caitany , o jei pelnysime Vie§paties
Caitanyos prielankum , be vargo pa¨insime K‚‰† .
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16
Kai §irdyje

pateka K‚‰†os saul¢
. . . . . .

bhidyate h‚daya-granthi� chidyante sarva-sa„�ayƒ‹
k‰Œyante cƒsya karmƒ†i d‚‰‡a evƒtmanŒ�vare

Tokiu b�du §irdyje perkertamas mazgas ir £ §ipu-
lius sud�¨ta visos abejon¢s. Kai ¨mogus suvokia,
kad savasis Àa§Ð yra tikras §eimininkas, karmini¤
darb¤ grandin¢ nutr�ksta.

À�rŒmad-BhƒgavatamÐ 1.2.21

³gyti mokslini¤ ¨ini¤ apie Dievo Asmen£ rei§kia suvokti ir sav j£
Àa§Ð. Klausimas, ar gyvoji b�tyb¢ pagal prigimt£ yra dvasinis À a§Ð,
sukelia nema¨ai spekuliacij¤ ir abejoni¤. Materialistas netiki dva-
sinio Àa§Ð buvimu , o filosofai empirikai tiki impersonalia visuo-
tine dvasia ir nepripa¨£sta gyv¤j¤ b�tybi¤ individualumo. Ta¦iau
transcendentalistai teigia, kad siela ir Supersiela yra dvi skirtin-
gos asmenyb¢s, tapa¦ios kokyb¢s prasme, bet skirtingos kiekybi§-
kai. Egzistuoja daugyb¢ kit¤ teorij¤, ta¦iau bhakti-yogos pratybomis
pasiekiamas tikras �rŒ K‚‰†os pa¨inimas i§sklaido visas §ias spe-
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kuliacijas. �rŒ K‚‰†a yra tarsi saul¢, o materialistiniai i§ved¨ioji-
mai apie Absoliu¦i  Ties  Ä tarsi g�di naktis. Kai ¨mogaus §irdyje
pateka K‚‰†os saul¢, materialistini¤ spekuliacij¤ apie Absoliu¦i 
Ties  ir gyv sias b�tybes miglos i§syk i§sisklaido. Kur §vie¦ia saul¢,
ten n¢ra tamsos, ir vis¤ m�s¤ §irdyse Supersielos pavidalu gl�din-
¦io K‚‰†os malone mums atsiveria s lygin¢s tiesos, kurias sl¢p¢
tir§tos nei§manymo miglos.

ÀBhagavad-gŒtojeÐ (10.11) Vie§pats sako, kad nor¢damas suteik-
ti Savo tyram bhaktui ypating  malon¡ Vie§pats Pats i§sklaido tir§-
tas abejoni¤ miglas, £¨iebdamas bhakto §irdyje grynojo pa¨inimo
¨ibur£. Kadangi Pats Dievo Asmuo ap§vie¦ia Savo bhakto §ird£,
su transcendentine meile Jam tarnaujantis bhaktas negali skend¢-
ti tamsoje. Jam iki galo atsiveria absoliuti ir s lygin¢s tiesos. Bhak-
tas nelieka apgaubtas tamsos, jo §ird£ ap§vie¦ia Dievo Asmuo, tod¢l
jis tobulai pa¨£sta ties . To negalima pasakyti apie ¨mones, kurie
samprotauja apie Absoliu¦i  Ties  pasikliaudami savo ribotomis
pa¨intin¢mis galimyb¢mis. Tobulos ¨inios vadinamos paramparƒ,
dedukcin¢mis ¨iniomis, kurios paskelbtos autoriteto l�pomis pasie-
kia nuolankiai besiklausant£j£, savo klusnumu ir tarnyste pelnius£
teis¡ jas i§girsti. Visi§kai nepaisyti Auk§¦iausiojo autoriteto ir kartu
J£ pa¨inti papras¦iausiai ne£manoma. Jis pasilieka teis¡ neatsiskleis-
ti iliuzin¢s energijos vald¨ioje esan¦iai menkai ir £¨�liai visumos
dalelei. Bhaktai pakl�sta Dievo Asmeniui, tod¢l Vie§pats dovanoja
transcendentin£ ¨inojim  pirma Brahmai, o per Brahm  ir mokini¤
sek  jo vaikams ir mokiniams. ·£ proces  skatina Supersiela, gl�-
dinti bhakt¤ §irdyse. Tai pats tobuliausias transcendentini¤ ¨ini¤
£gijimo b�das.

·is pra§vies¢jimas leid¨ia bhaktui be vargo atskirti dvasi  nuo
materijos, nes dvasios ir materijos mazg  i§ri§a Pats Vie§pats. ·is
mazgas yra aha…kƒra. Aha…kƒra klaidina gyv j  b�tyb¡, versdama j 
tapatintis su materija. Kai mazgas atsiri§a, abejoni¤ debesys i§syk
i§sisklaido. ¸mogus i§vysta savo valdov  ir visas atiduoda Jam skir-
tai transcendentinei tarnystei. Taip jis galutinai sutrauko karmini¤
darb¤ grandines. Materialiame pasaulyje ¨mogus pats save sukaus-
to karmin¢s veiklos grandin¢mis ir gyvenimas i§ gyvenimo privers-
tas ragauti sald¨ius bei kar¦ius savo poelgi¤ vaisius. Ta¦iau kai tik
jis pradeda su meile tarnauti Vie§pa¦iui, karmos grandin¢s, kurio-
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mis jis buvo surakintas, nukrinta ir jo veiksmai nebesukuria joki¤
pasekmi¤.

Tai visi§ko i§sivadavimo b�vis. Ankstesniame posme pasaky-
ta: bhagavat-tattva-vijŠƒna„ mukta-sa…gasya jƒyate. Tai rei§kia, kad
mokslas apie Diev  Ä Absoliu¦i  Ties  (bhagavat-tattva) atsiskleid¨ia
i§sivadavusiai sielai. Pasitaiko toki¤, kurie dedasi i§kiliais, dvasinio
pa¨inimo kelyje labai pa¨engusiais bhaktais, bet negali net mesti
r�kyti. Tai rei§kia, kad toks ¨mogus n¢ra pasiek¡s i§vadavimo. Jei
¨mogus i§ties yra pajut¡s dvasinio gyvenimo skon£, jis beveik neturi
materiali¤ prisiri§im¤. Tai po¨ymis, kad ¨mogus i§sivadav¡s.

Pirmajame §io posmo sakinyje sakoma: bhidyate h‚daya-granthi‹ Ä
Àtikras Dievo pa¨inimas perkerta mazg  §irdyje.Ð Tvirtas mazgas Ä
tai lytinis potraukis, nuo kurio ir prasideda materialus gyvenimas.
Vyras geid¨ia moters, moteris geid¨ia vyro. Abipusis j¤ potraukis
¨ymi materialaus gyvenimo prad¨i . Lytinis potraukis b�dingas ne
tik ¨mon¢ms bet ir gyv�nams, pauk§¦iams, vabzd¨iams. Tai yra
pirmasis mazgas §irdyje (h‚daya-granthi‹).

Tod¢l Vedin¢je civilizacijoje mokymo procesas pradedamas nuo
brahmacaryos (skaistyb¢s £¨adai). Susilaikyti nuo sekso n¢ra taip
paprasta kaip gali atrodyti. ·is ¨ingsnis reikalauja tapasyos (moky-
masis tramdyti k�n ). Mokomasi, kaip suvaldyti prot  ir jusles.
M�s¤ dienomis universitet¤ studentai ne tik kad nemokomi susi-
valdymo, bet jiems yra sudaromos kuo patogesn¢s s lygos tenkinti
jausmus. Vis¤ pirma tai pasakytina apie Vakar¤ §alis, kur vaiki-
nai ir merginos mokosi kartu ir net gyvena tame pa¦iame pastate.
Apie brahmacary  §iuo atveju negalima n¢ kalb¢ti. Lytinio potraukio
mazgas tampa tik tvirtesnis.

Taigi norit perkirsti lytinio potraukio ir kitus §ird£ susimezgusius
mazgus b�tina veikti dviem kryptimis: puosel¢ti K‚‰†os s mon¡
ir sykiu stengtis atsikratyti vis¤ blog¤ £pro¦i¤. Norint progresuo-
ti b�tina daryti ir viena, ir kita. Pavyzd¨iui, ¨mogui susirgus gydy-
tojas ne tik skiria vaistus, bet ir nurodo pacientui, k  valgyti, ir ko
atsisakyti. Toks gydymo procesas yra tinkamas. Jei pacientas gers
vaistus, bet nesilaikys paskirtos dietos, jis nei§gis. Lygiai tokia pat
kvailyst¢ manyti, kad, jei kartosi Hare K‚‰†a, galima daryti k  tik
nori, ir vis tiek pasieksi dvasin¡ pa¨ang . B�tina praktikuoti tapasy 
savo noru atsisakant kai kuri¤ patogum¤. Pavyzd¨iui, mes nurod¢-
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me m�s¤ K‚‰†os s mon¢s bendrijos nariams atsisakyti neleistin¤
lytini¤ santyki¤, nevalgyti m¢sos, nevartoti svaiginam¤j¤ med¨ia-
g¤ ir nelo§ti azartini¤ lo§im¤. Be to, m�s¤ mokiniai turi anksti keltis
(prie§ keturias), maudytis, lankyti ma…gala-ƒrati ir studijuoti §vent-
ra§¦ius. Visa tai askez¢s, kai savo noru atsisakome to, kas mums
gali patikti, ir renkam¢s tai, kas mums gali nepatikti. ¸inoma, jei
¨mogus labai rimtai praktikuoja K‚‰†os s mon¡, K‚‰†a padeda jam
tinkamai tai atlikti.

Kitame §io posmo sakinyje pasakyta: chidyante sarva-sa„�ayƒ‹ Ä
Àvisos abejon¢s subyra £ §ipulius.Ð ¸mog¤, kuris dar nedaug pasie-
k¢ K‚‰†os s mon¢s srityje, drasko £vairios abejon¢s. Jis net gali abe-
joti, kad yra siela, o ne k�nas. Bet kai tik jis i§samiai susipa¨£sta su
Dievo mokslu (bhagavat-tattva-vijŠƒnam), visos jo abejon¢s i§sisklai-
do ir jis tvirtai ¨ino, kad yra Àdvasin¢ siela, am¨inas K‚‰†os tarnas.Ð

Toliau ÀBhƒgavatamÐ sako: k‰Œyante cƒsya karmƒ†i Ä Ànutraukia-
ma karmin¢s veiklos ir jos padarini¤ grandin¢.Ð Mes gyvename
surakinti §iame materialiame pasaulyje d¢l savo karmos, karmini¤
veiksm¤. Pagal ankstesn¡ karm  mes turime esam  k�n , o savo
dabartiniais veiksmais formuojame b�sim . Visi ¨mon¢s turi pana-
§i¤ bruo¨¤ Ä dvi rankas, dvi kojas, vien  galv , bet visi k�nai
yra skirtingi, nes skirtinga yra kiekvieno karma. Tod¢l turime nut-
raukti karmos grandin¡. Bet kaip? K‚‰†a paai§kina tai ÀBhagavad-
gŒtojeÐ (3.9):

yajŠƒrthƒt karma†o `nyatra
loko `ya„ karma-bandhana‹

tad-artha„ karma kaunteya
mukta-sa…ga‹ samƒcara

Karma m�s¤ nepan¦ios, jei savo darbus skirsime K‚‰†ai. To neda-
rant, nesvarbu ar £prastiniu po¨i�riu m�s¤ poelgiai yra geri, ar
blogi, mus vis tiek pan¦ios karmos padariniai.

Jeigu ¨mogaus pasiaukojimo tarnyst¢ K‚‰†ai yra pastovi, jis nusi-
mes materialios vergyst¢s grandines. Bet u¨tenka tik i§krypti i§
pasiaukojimo tarnyst¢s kelio ir mus tuojau pat surakins K‚‰†os
iliuzin¢ energija (mƒyƒ). ÀCaitanya-caritƒm‚tojeÐ (Madhya 22.31) �rŒ
Caitanya Mahƒprabhu pateikia toki  analogij :
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k‚‰†a-s�rya-sama; mƒyƒ haya andhakƒra
yƒhƒ† k‚‰†a, tƒhƒ† nƒhi mƒyƒra adhikƒra

ÀK‚‰†a yra saul¢s §viesa, o mƒyƒ Ä tamsa. Kur §vie¦ia saul¢, ten n¢ra
tamsos.Ð Taigi visada atminkite K‚‰† . Tada j�s¤ ne£veiks mƒyƒ,
kuri ver¦ia mus u¨siimti karmine veikla.

Apie i§sivadavim  i§ karmos pasiaukojimo tarnyst¢s priemon¢-
mis ÀBrahma-sa„hitƒÐ (5.54) sako:

yas tv indragopam athavendram aho sva-karma-
bandhƒnur�pa-phala-bhƒjanam ƒtanoti

karmƒ†i nirdahati kintu ca bhakti-bhƒjƒ„
govindam ƒdi-puru‰a„ tam aha„ bhajƒmi

ÀVisi nuo dangaus valdovo Vie§paties Indros iki menkiausio vabzd-
¨io Ä indra-gopos d¨iaugiasi ar ken¦ia d¢l savo karmos padarini¤. Bet
bhakto karminius padarinius sudegina Pats Vie§pats.Ð

Dangaus valdovo Indros post  galima u¨imti atlikus daug ger¤
darb¤, lygiai kaip galima u¨imti auk§¦iausiojo teismo teis¢jo post 
turint tinkam  i§silavinim . Visi didieji pusdieviai Ä Indra, Candra,
S�rya, Brahmƒ Ä u¨¢m¢ savo postus d¢l savo doring¤ darb¤ (pu†ya-
karma), o kiaul¢s, §unys ir kiti gyv�nai ken¦ia savo k�nuose d¢l
nedor¤ darb¤ (pƒpa-karma). Taigi visi ken¦ia ar d¨iaugiasi savo
karma ir d¢l jos yra priversti kal¢ti §iame materialiame pasaulyje.
Viskas yra labai paprasta. Ta¦iau karmƒ†i nirdahati kintu ca bhakti-
bhƒjƒm: karma t¤, kurie pasirinko K‚‰†os s mon¡ ir praktikuo-
ja pasiaukojimo tarnyst¡, yra sudeginama. Kitaip sakant, K‚‰†os
bhaktai nesukuria karmini¤ padarini¤. Jei pas¢site avin¨irn£ £ dirv ,
jis i§augs, bet, jei prie§ s¢damas j£ pakepinsite, avin¨irnis neaugs.
Taigi mes turime i§kepinti karm  savo pasiaukojimo tarnyste. Tada
m�s¤ veiksmai nesukurs karmini¤ padarini¤.

Kol karmini¤ padarini¤ nei§rausime su §aknimis, tol nepasieksi-
me dvasinio pasaulio. Kitaip sakant, kol t¡sime karmin¡ veikl , tol
tur¢sime kaskart i§ naujo gimti tam tikru materialiu k�nu. Nevel-
tui Vie§pats ’‰abhadeva penktoje À�rŒmad-BhƒgavatamÐ (5.5.4)
giesm¢je sako:

n�na„ pramatta‹ kurute vikarma
yad indriya-prŒtaya ƒp‚†oti
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na sƒdhu manye yata ƒtmano `yam
asann api kle�ada ƒsa deha‹

ÀNeturintieji ¨ini¤ apie dvasin¡ siel  yra supan¦ioti materialios
veiklos grandin¢mis ir trok§dami patirti juslinius malonumus daro
£vairiausias nuod¢mes. Tokie veiksmai nieko gero ne¨ada. Kit 
gyvenim  jie lemia pasibjaur¢tin  k�n .Ð

Ta¦iau bhaktui jokia karma negresia, jis nebetur¢s materialaus
k�no. K‚‰†a patvirtina §i  mint£ ÀBhagavad-gŒtojeÐ (4.9): tyaktvƒ
deha„ punar janma naiti mƒm eti. Nusimet¡s esam  k�n  bhaktas
ne£gyja kito materialaus k�no. Jis keliauja namo, atgal pas Diev 
savo dvasiniu k�nu.

Analogi§ka mintis d¢stoma ir §iame ÀBhƒgavatamÐ posme: k‰Œ-
yante cƒsya karmƒ†i d‚‰‡a evƒtmanŒ�vare. I§sivadav¡s i§ karmos pada-
rini¤ bhaktas iki galo suvokia savo ry§£ su Dievu Ä ÀA§ esu
am¨inas Dievo K‚‰†os tarnas.Ð Suvok¡s, kas jis yra i§ tikr¤j¤, jis
visa siela atsideda tyrai pasiaukojimo tarnystei, o tai yra gyvenimo
tobulumas.
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Apie autori¤

Jo Dievi§koji Kilnyb¢ A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupƒda £ §£
pasaul£ at¢jo 1896 metais Indijoje, Kalkutos mieste. Su savo dvasi-
niu mokytoju, �rŒla Bhaktisiddhƒnta Sarasva¦iu Gosvƒmiu, pirm 
kart  susitiko Kalkutoje 1922 metais. Bhaktisiddhƒntai Sarasva¦iui,
garsiam teologui ir §e§iasde§imt keturi¤ GauˆŒyos Ma‡h¤ (Ved¤
institut¤) £steig¢jui, patiko i§silavin¡s jaunuolis, ir jis £tikino pasta-
r j£ skirti savo gyvenim  Ved¤ ¨inojimui skleisti. �rŒla Prabhupƒda
tampa Bhaktisiddhƒntos Sarasva¦io pasek¢ju, o po vienuolikos
met¤ (1933 m. Alahabade) Ä oficialiai inicijuotu mokiniu.

Pirmojo susitikimo metu �rŒla Bhaktisiddhƒnta Sarasvatis —hƒ-
kura papra§¢ �rŒlos Prabhupƒdos skelbti Ved¤ ¨inias angl¤ kalba.
V¢lesniais metais �rŒla Prabhupƒda para§o komentarus ÀBhaga-
vad-gŒtaiÐ, prisideda prie GauˆŒyos Ma‡h¤ veiklos, o 1944 metais
pradeda leisti dvisavaitin£ ¨urnal  angl¤ kalba Ä ÀBack to GodheadÐ
(ÀAtgal pas Diev Ð). J£ �rŒla Prabhupƒpa vienas pats redagavo, ra§¢
jo rankra§¦ius, tikrino kontrolinius egzempliorius ir net platino j£
gatv¢se. ·£ ¨urnal  iki pat §i¤ dien¤ visame pasaulyje £vairiomis
kalbomis leid¨ia jo mokiniai.

1950-aisiais metais �rŒla Prabhupƒda atsisako §eimyninio gyve-
nimo, kad skirti daugiau laiko studijoms ir ra§ymui. Jis i§vyksta
£ §vent  V‚ndƒvanos miest  ir apsigyvena istorin¢je Rƒdhƒ-Dƒmo-
daros §ventykloje. ¶ia jis kelet  met¤ atsid¢j¡s studijuoja ir ra§o.
1959-ais metais �rŒla Prabhupƒda duoda sannyƒsos £¨adus. Rƒdhƒ-
Dƒmodaros §ventykloje �rŒla Prabhupƒda pradeda kurti savo gyve-
nimo §edevr  Ä daugiatom£ 18 000 posm¤ À�rŒmad-BhƒgavatamÐ
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(ÀBhƒgavata Purƒ†osÐ) vertim  su komentarais. Leidyklai i§leidus
tris ÀBhƒgavatamÐ tomus, �rŒla Prabhupƒda krovininiu laivu i§ke-
liauja £ Niujork . Jis beveik netur¢jo pinig¤, bet §ventai tik¢jo, kad
pavyks £gyvendinti dvasinio mokytojo jam pavest  vykdyti misij .
T  dien , kai Prabhupƒda i§silaipin¡s Amerikoje i§vydo migl¤ gau-
biamus dangorai¨ius, savo dienora§tyje jis £ra§¢ tokius ¨od¨ius:
ÀBrangusis K‚‰†a, a§ esu tikras, kad vos tik §i transcendentin¢ ¨inia
pasieks j¤ §irdis, jie pasijus geriau ir i§sivaduos i§ §i¤ apgail¢tin¤
gyvenimo s lyg¤.Ð Tuo metu jam buvo sukak¡ §e§iasde§imt devy-
neri metai, jis buvo vienas, beveik be pinig¤, bet dvasin¢s ¨inios ir
pasi§ventimas suteikdavo j¢g¤ ir pasitik¢jimo.

ÀB�damas senyvo am¨iaus, kai dauguma ¨moni¤ jau ilsisi ant
laur¤,Ð Ä ra§o Harvardo universiteto teologas Harvey Cox, Ä À�rŒla
Prabhupƒda paklaus¢ mokytojo nurodym¤ ir i§siruo§¢ £ varginan-
¦i  kelion¡ Amerikon. ¸inoma, jis t¢ra vienas i§ t�kstan¦i¤ moky-
toj¤, bet, kita vertus, jis yra vienintelis i§ t�kstan¦i¤, o gal net ir
milijon¤.Ð

Atvyk¡s £ Niujork , �rŒla Prabhupƒda beveik netur¢jo l¢§¤. Tiktai
kitais metais, 1966-¤j¤ liep , patyr¡s didelius sunkumus, jis £kuria
Tarptautin¡ Kri§nos s mon¢s bendrij . Kai 1977-aisiais metais �rŒla
Prabhupƒda paliko §£ pasaul£ (lapkri¦io 14 d.), jo vadovaujama
bendrija jau buvo i§augusi £ pasaulinio masto konfederacij , kuri 
sudar¢ daugiau kaip §imtas ƒ�ram¤, mokykl¤, §ventykl¤, institut¤
bei ¨em¢s �kio bendruomeni¤.

1972 metais �rŒla Prabhupƒda Vakar¤ §alyse £ved¢ Ved¤ §vieti-
mo sistem  pradiniam ir viduriniam i§silavinimui £gyti £kurdamas
Dalase, Teksaso valstijoje, JAV, gurukul . Nuo to laiko jo mokiniai
£k�r¢ daug toki¤ mokykl¤ JAV ir visame pasaulyje.

�rŒla Prabhupƒda Ä taip pat ir keleto stambi¤ tarptautini¤ kul-
t�ros centr¤ Indijoje £k�rimo iniciatorius. Numatyta, kad aplinkui
�rŒdhƒma Mƒyƒpuros centr  vakar¤ Bengalijoje i§kils visas dvasinis
miestas. ·iam grandioziniam u¨mojui £gyvendinti prireiks daugiau
nei de§imties met¤. V‚ndƒvanoje (Indija) pastatyta didinga K‚‰†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 £kurti centrai.

Ir vis d¢lto vertingiausias �rŒlos Prabhupƒdos ind¢lis Ä tai jo
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knygos. Mokslinink¤ nepaprastai vertinamos u¨ autoritetingum ,
minties gilum  ir ai§kum , jos naudojamos kaip akademiniai vado-
v¢liai daugelyje koled¨¤. �rŒlos Prabhupƒdos ra§tai i§versti daugiau
kaip £ 80 kalb¤. Leidykla ÀThe Bhaktivedanta Book TrustÐ, £steig-
ta 1972 metais �rŒlos Prabhupƒdos knygoms publikuoti, §iuo metu
yra stambiausia Indijos religijos bei filosofijos literat�ros leid¢ja
pasaulyje.

Jau b�damas garbingo am¨iaus, per dvylika met¤ �rŒla Prabhu-
pƒda su paskaitomis keturiolika kart¤ apkeliavo planet , pabuvojo
§e§iuose kontinentuose. Nepaisant to, kad buvo labai u¨imtas, �rŒla
Prabhupƒda vis  laik  daug ra§¢. Jo ra§tai sudaro vis  Ved¤ filoso-
fijos, religijos, literat�ros bei kult�ros bibliotek .
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¸odyn¢lis

Absoliuti tiesa Ä pirminis vis¤ energij¤ §altinis.
“cƒrya Ä idealus mokytojas, mokantis savo pavyzd¨iu; dvasinis

mokytojas.
Aha…kƒra Ä klaidinga savimon¢, d¢l kurios siela klaidingai

tapatina save su materialiu k�nu.
Arjuna Ä vienas i§ penkeri¤ Pƒ†ˆav¤. K‚‰†a tapo jo ve¨¢ju ir

papasakojo jam ÀBhagavad-gŒt Ð.
Artha Ä ekonomikos pl¢tra.
“�rama Ä viena i§ dvasinio tobul¢jimo pakop¤; ¨r. taip pat

Brahmacarya; G‚hastha; Vƒnaprastha; Sannyƒsa.
Asura Ä demonas ateistas; primityvus materialistas.

Bhagavad-gŒta Ä Auk§¦iausiojo Vie§paties K‚‰†os ir Jo atsidavusio
pasek¢jo Arjunos dialogas, apib�dinantis pasiaukojimo
tarnyst¡ kaip svarbiausi  priemon¡ siekiant dvasinio tobulumo
ir galutin£ dvasinio tobulumo tiksl .

Bhagavƒnas Ä Auk§¦iausiasis Vie§pats, vis¤ vertenybi¤ valdovas.
Bhƒgavata Ä viskas, kas turi s saj¤ su Bhagavƒnu, Auk§¦iausiuoju

Vie§pa¦iu; vis¤ pirma Vie§paties bhaktas ir À�rŒmad-
BhƒgavatamÐ.

Bhakti Ä pasiaukojimo tarnyst¢ Vie§pa¦iui K‚‰†ai.
Bhakti-yoga Ä jungtis su Auk§¦iausiuoju per pasiaukojimo

tarnyst¡.
Brahmƒ Ä pirma visatos b�tyb¢; Vie§paties Vi‰†u nurodymu

Brahmƒ kurias visas visatos gyvyb¢s formas ir valdo aistros
gu† .

114



Brahmacarya Ä skaistyb¢s £¨ado besilaikan¦io mokinio gyvenimas;
pasak Ved¤, pirmoji dvasinio tobul¢jimo pakopa.

Brahma-bh�ta Ä materijos sutepties nepaliesta palaiminga b�sena;
i§sivadavimas.

Brahma-jijŠƒsa Ä klausimai i§ dvasinio ¨inojimo srities.
Brahma-sa„hitƒ Ä Vie§paties Brahmos maldos, §lovinan¦ios

Auk§¦iausi j£ Vie§pat£.
Brahmanas Ä 1) siela; 2) beasmenis, visa persmelkiantis

Auk§¦iausiojo aspektas; 3) Auk§¦iausiasis Dievo Asmuo; 4)
mahat-tattva, visumin¢ materijos substancija.

Brahmanai (brƒhma†ai) Ä i§min¦iai, §ventikai; pirmoji Ved¤
socialin¢s sistemos klas¢.

Caitanya-caritƒm‚ta Ä �rŒlos K‚‰†adƒsos Kavirƒjos para§yta
autoritetinga Vie§paties �rŒ Caitanyos Mahƒprabhu biografija,
supa¨indinanti su Vie§paties mokymu ir pramogomis.

Caitanya Mahƒprabhu Ä (1486-1534) Auk§¦iausiasis Vie§pats,
apsirei§k¡s Jo Paties i§kilaus bhakto pavidalu kad mokyt¤
meil¢s Dievui, pagrindinai sa…kŒrtanos proceso d¢ka.

Cƒ†akya Pa†ˆitas Ä brahmanas, kuris patarin¢jo valdovui
Candraguptai, sutrukd¨iusiam Aleksandrui Did¨iajam
u¨kariauti Indij .

Candra Ä m¢nul£ valdantis pusdievis.

Deva Ä pusdievis arba dievi§ka asmenyb¢.
Dharma Ä religija, priederm¢; paprastai ¨ymi svarbiausi  gyv¤

b�tybi¤ prigimtin£ bruo¨  Ä am¨in j  tarnyst¡ Vie§pa¦iui.
Dievyb¢ Ä autoritetingas K‚‰†os pavidalas, garbinamas

§ventyklose.
D¨aganatha Puris Ä miestas Indijoje, Orisos valstijoje, kuriame

st�kso senovin¢ Auk§¦iausiojo Vie§paties, apsirei§kusio
Jagannƒthos (Àvisatos Vie§patiesÐ) Dievybe, §ventykla. Kasmet
Jos garbei rengiamas masinis ve¨im¤ festivalis.

Gop¢s Ä K‚‰†os draug¢s piemenait¢s, labiausiai atsidavusios ir
artimiausios Vie§paties pasek¢jos.

Gosvƒmis Ä svƒmis, tas, kas paj¢gia visi§kai suvaldyti savo jusles;
pasaulio atsi¨ad¢jusio ¨mogaus (sannyƒsio) titulas.
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Govinda Ä Auk§¦iausiasis Vie§pats, K‚‰†a, d¨iuginantis ¨em¡,
karves ir jusles.

G‚hastha Ä gyvenimas §eimoje vadovaujantis Ved¤ nurodymais;
antrasis dvasinio tobul¢jimo kelias.

Guru Ä dvasinis mokytojas.

Ha‡ha-yoga Ä s¢d¢jimo pozas ir kv¢pavimo pratimus naudojanti
sistema, skirta apsivalymui ir jusli¤ kontrolei.

Hira†yaka�ipu Ä demoni§kas valdovas, kur£ nu¨ud¢ Vie§pats
N‚si„hadeva.

Indra Ä svarbiausias i§ valdan¦i¤j¤ pusdievi¤, dangaus planet¤
valdovas.

œ�opani‰ada Ä viena i§ 108 Upani‰ad¤.

Jagannƒtha Ä Àvisatos Vie§patsÐ; Auk§¦iausiasis Vie§pats,
apsirei§k¡s ypatinga Dievybe.

Joga Ä dvasinis jungties su Auk§¦iausiuoju procesas.
Jogas Ä transcendentalistas, siekiantis jungties su Auk§¦iausiuoju.
JŠƒna-yoga Ä Auk§¦iausiojo pasiekimo procesas, pagr£stas

¨inojimo puosel¢jimu.
JŠƒnis Ä tas, kuris siekia pa¨inimo abstrak¦iais samprotavimais.

KƒlŒ Ä Vie§paties �ivos ¨mona, materialios energijos £asmeninimas.
Kali-yuga (Kali am¨ius) Ä dabartinis am¨ius, kuriam b�dinga

nesantaikos dvasia. Paskutinysis i§ keturi¤ yug¤. Prasid¢jo prie§
5 000 met¤.

Kƒma Ä geismas.
Karma Ä 1) materiali veikla, atliekama atsi¨velgiant £ §ventra§¦i¤

nurodymus; 2) veikla, £takojanti materialaus k�no raid ; 3) bet
koks materialus veiksmas, sukuriantis pasekmes; 4) materialios
pasekm¢s, kylan¦ios i§ karmin¢s veiklos.

Karma-yoga Ä Dievo pa¨inimo kelias paskiriant Jam savo darbo
vaisius.

Karmis Ä ¨mogus, u¨siimantis karmine veikla, materialistas.
K‚‰†a-kathƒ Ä pasakojimai apie Auk§¦iausi j£ Vie§pat£, K‚‰† ,

arba Jo Paties ¨od¨iai.
K‚‰†a-prasƒdam Ä ¨r. Prasƒdam.
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K‰atriyai Ä kariai arba valdovai; antroji Ved¤ socialin¢s
visuomen¢s klas¢.

Kuruk‰etros m�§is Ä m�§is tarp Kaurav¤ ir Pƒ†ˆav¤, £vyk¡s prie§
penkis t�kstan¦ius met¤. Vie§pats K‚‰†a prie§ jam prasidedant
papasakojo Arjunai ÀBhagavad-gŒt Ð.

Mahƒbhƒrata Ä Vyƒsadevos u¨ra§ytas epas, did¨iosios Indijos
istorija. Jame pasakojama apie £vykius Kuruk‰etros m�§yje,
pateikiama ÀBhagavad-gŒtƒÐ.

Mahƒ-mantra Ä did¨ioji i§sivadavimo giesm¢: Hare K‚‰†a, Hare
K‚‰†a, K‚‰†a K‚‰†a, Hare Hare / Hare Rƒma, Hare Rƒma,
Rƒma Rƒma, Hare Hare.

Mahƒtmƒ Ä Àdid¨ioji sielaÐ, i§kilus Vie§paties K‚‰†os bhaktas.
Mƒyƒ Ä ¨emesnioji, iliuzin¢ Auk§¦iausiojo Vie§paties energija,

valdanti materiali  k�rinij ; savo am¨inojo ry§io su K‚‰†a
u¨mir§imas.

Mƒyƒvƒda Ä impersonalistin¢ teorija apie bes lygi§k  gyv¤j¤
esybi¤, gamtos ir Auk§¦iausiojo vienov¡.

Mƒyƒvƒd¨iai Ä filosofai impersonalistai, galutin¡ Absoliuto
i§rai§k  suvokiantys kaip neturin¦i  pavidalo ir teigiantys,
es  gyvos b�tyb¢s lygios Dievui.

Ma…gala-ƒrati Ä Auk§¦iausiojo Vie§paties Dievyb¢s garbinimo
ceremonija, atliekama ankst¤ ryt .

Mok‰a Ä i§sivadavimas i§ materijos nelaisv¢s.
M�ˆha Ä kvailys, ne k  protingesnis u¨ asil .
Mukti Ä i§sivadavimas i§ materialios b�ties.

Naimi‰ƒra†ya Ä §ventasis mi§kas centrin¢je Indijoje, kuriame S�ta
Gosvƒmis i§min¦iams papasakojo À�rŒmad-BhƒgavatamÐ.

Nƒrada Munis Ä tyras Vie§paties bhaktas, turintis am¨in  k�n .
Keliauja po visatas §lovindamas pasiaukojimo tarnyst¡.
Vyƒsadevos ir daugelio kit¤ i§kili¤ bhakt¤ dvasinis mokytojas.

Nƒrada-paŠcarƒtra Ä Nƒrados Munio knyga apie Dievybi¤
garbinim  ir mantra meditacij .

Narottama dƒsa —hƒkura Ä vai‰†ava, dvasinis mokytojas,
priklausantis Vie§paties �rŒ Caitanyos Mahƒprabhu mokini¤
sekai. Lokanƒthos dƒsos Gosvƒmio mokinys, para§¢ daug K‚‰† 
§lovinan¦i¤ giesmi¤ bengal¤ kalba.
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Niv‚tti-mƒrga Ä atsi¨ad¢jimo kelias, vedantis £ i§sivadavim .

PaŠcarƒtra Ä Ved¤ §ventra§tis, apra§antis Dievyb¢s garbinim  ir
skirtas §io am¨iaus bhaktams.

Pa†ˆita Ä mokslo ¨mogus.
Paramƒtmƒ Ä Supersiela, Vi‰†u apsirei§kimas kiekvienos

£k�nytosios gyvosios esyb¢s §irdyje.
Paramparƒ Ä mokini¤ seka.
ParŒk‰itas Mahƒrƒja Ä viso pasaulio imperatorius, pasiek¡s

tobulum  klausydamasis À�rŒmad-BhƒgavatamÐ i§ �ukadevos
Gosvƒmio.

Prak‚ti Ä Auk§¦iausiojo Vie§paties valiai pakl�stanti materiali
gamta, kuri valdo visus kosminio pasaulio rei§kinius, taip pat
ir s lygotas gyv sias b�tybes.

Prasƒdam Ä Vie§paties malon¢; maistas ar daiktai, sudvasinti
paaukojus juos Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui.

Prav‚tti-mƒrga Ä juslini¤ malonum¤, neprasilenkian¦i¤ su Ved¤
priesakais, kelias.

Prema Ä tyra, spontani§ka pasiaukojama meil¢ Dievui.
Purƒ†os Ä a§tuoniolika istorini¤ §ventra§¦i¤, kurie papildo Vedas.

Rƒdhƒrƒ†Œ Ä pati artimiausia am¨ina Vie§paties K‚‰†os palydov¢,
Jo vidin¢s, dvasin¢s galios £asmeninimas.

Reguliatyvieji principai (keturi) Ä 1) nevalgyti m¢sos, ¨uvies,
kiau§ini¤; 2) neu¨siimin¢ti neteis¢tu seksu; 3) nevartoti
svaiginam¤j¤ ir narkotini¤ med¨iag¤; 4) nedalyvauti
azartiniuose ¨aidimuose.

’‰abhadeva Ä Auk§¦iausiojo Vie§paties inkarnacija, Vie§pa¦iui
atsidav¡s karalius. I§mok¡s savo s�nus dvasingumo atsi¨ad¢jo
karalyst¢s ir praktikavo savitramd .

R�pa Gosvƒmis Ä svarbiausias tarp §e§i¤ dvasini¤ mokytoj¤
vai‰†av¤, tiesiogini¤ Vie§paties �rŒ Caitanyos Mahƒprabhu
pasek¢j¤, metodi§kai pateikusi¤ Jo mokym .

Samƒdhi Ä transas; visi§kas panirimas £ Dievo s mon¡.
Sanƒtana Gosvƒmis Ä vienas i§ §e§i¤ dvasini¤ mokytoj¤ vai‰†av¤,

tiesiogini¤ Vie§paties �rŒ Caitanos Mahƒprabhu pasek¢j¤,
metodi§kai pateikusi¤ Jo mokym .
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Sannyƒsa Ä gyvenimas atsi¨ad¢jus pasaulio; pasak Ved¤, ketvirtoji
dvasinio tobul¢jimo pakopa.

Sm‚ti Ä apreik§tieji §ventra§¦iai, papildantys �ruti, pirminius Ved¤
ra§tus (Vedas ir Upani‰adas).

S�rya Ä saul¡ valdantis pusdievis.
S�ta Gosvƒmis Ä didis bhaktas i§min¦ius, perpasakoj¡s ParŒk‰ito

ir �ukadevos pokalb£ Naimi‰ƒra†yos mi§ke susirinkusiems
i§min¦iams.

Svargaloka Ä materialaus pasaulio rojin¢s planetos.

�ƒstra Ä apreik§tieji §ventra§¦iai; pavyzd¨iui, Ved¤ ra§tai.
�ik‰ƒ‰‡aka Ä a§tuoni Vie§paties �rŒ Caitanyos Mahƒprabhu sud¢ti

posmai, §lovinantys Auk§¦iausiojo Vie§paties §vent¤j¤ vard¤
kartojim .

�iva Ä ypatinga Vie§paties inkarnacija kaip nei§manymo gu† 
valdantis ir material¤ pasaul£ naikinantis pusdievis.

�rŒmad-Bhƒgavatam Ä Ànepriekai§tingoji Purƒ†aÐ, nagrin¢ja tyr 
pasiaukojimo tarnyst¡ Auk§¦iausiajam Vie§pa¦iui.

�ruti Ä ¨inios, gautos klausantis; pirminiai Ved¤ ra§tai (Vedos ir
Upani‰ados), kurias aprei§k¢ Patsai Auk§¦iausiasis Vie§pats.

��dros Ä darbininkai; ketvirtoji Ved¤ socialin¢s sistemos klas¢.
�ukadeva Gosvƒmis Ä didis bhaktas i§min¦ius, papasakoj¡s

karaliui ParŒk‰itui À�rŒmad-BhƒgavatamÐ prie§ pat §io mirt£.

Tapasya Ä askez¢; savanori§kas apsiribojimas auk§¦iausiajam
gyvenimo tikslui pasiekti.

Upade�ƒm‚ta Ä trumpas R�pos Gosvƒmio k�rinys sanskrito kalba,
pateikiantis svarbias atsidavimo Vie§pa¦iui K‚‰†ai tarnyst¢s
taisykles.

Upani‰ados Ä svarbiausia Ved¤ filosofin¢ dalis.

Vai�yai Ä �kininkai ir prekijai; tre¦ioji Ved¤ socialin¢s sistemos
klas¢.

Vai‰nava Ä Auk§¦iausiojo Vie§paties Vi‰†u, arba K‚‰†os, atsidav¡s
pasek¢jas; bhaktas.

Vƒnaprastha Ä atsi¨ad¢j¡s §eimyninio gyvenimo; pasak Ved¤,
tre¦ioji dvasinio tobul¢jimo pakopa.
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Var†a Ä viena i§ keturi¤ Ved¤ socialin¢s sistemos klasi¤.
Priklausomyb¡ var†ai lemia ¨mogaus veiklos pob�dis ir gamtos
gu†¤ £taka jam. ¸r. taip pat Brahmanai; K‰atriyai; Vai�yai; ��dros.

Var†ƒ�rama-dharma Ä vedi§koji sistema, skirianti visuomen¡ £
keturias klases ir keturis dvasinio tobul¢jimo etapus; ¨r. taip
pat Var†a; “�rama.

Vedƒnta-s�tra Ä �rŒlos Vyƒsadevos para§yta Ved¤ filosofijos
santrauka.

Vedos Ä pirminiai §ventra§¦iai, i§¢j¡ i§ Paties Vie§paties K‚‰†os
l�p¤.

Virƒ‡-puru‰a Ä Auk§¦iausiojo Vie§paties visatos pavidalas, vis¤
materiali¤ aprai§k¤ visyb¢.

Vi‰†u Ä Auk§¦iausiasis Vie§pats; Vie§paties K‚‰†os ekspansijos,
tiek egzistuojan¦ios Vaiku†‡hos pasaulyje, tiek kurian¦ios ir
palaikan¦ios materialias visatas.

Vivasvƒnas Ä saul¡ valdantis pusdievis.
Vyƒsadeva Ä Vie§paties K‚‰†os £sik�nijimas, dovanoj¡s ¨monijai

Vedas, Purƒ†as, ÀVedƒnta-s�tr Ð ir ÀMahƒbhƒrat Ð.
V‚ndƒvana Ä K‚‰†os am¨inoji buvein¢, kurioje iki galo

atsiskleid¨ia Jo patraukl�s bruo¨ai; kaimelis Indijoje, kuriame
prie§ 5 000 met¤ vyko Vie§paties vaikyst¢s ¨aidimai.
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Kaip tarti sanskrit 

Visi sanskrito terminai ir vardai knygoje pateikiami pagal lotyni§-
k j  sanskrito transliteracijos sistem , kuri tiksliai perteikia sansk-
rito ra§yb . Kiekvien  sanskrito ab¢c¢l¢s (devanƒgarŒ) ¨enkl  ¨ymi
atitinkama lotyni§ka raid¢ (su diakritiniu ¨enklu arba be jo) arba
§i¤ raid¨i¤ junginys. Tai pasaulio mokslinink¤ pripa¨intas ir pla¦iai
vartojamas metodas sanskrito ¨od¨iams ra§yti. ¸emiau pateikiamas
smulkus tarimo paai§kinimas.

Trumpasis balsis a tariamas kaip a ¨odyje ÀkadÐ, ilgasis ƒ Ä kaip
a ¨odyje Àla§asÐ. Trumpasis i tariamas kaip i ¨odyje ÀtikÐ, ilgasis
Œ Ä kaip y ¨odyje ÀlyjaÐ, trumpasis u Ä kaip ¨odyje ÀkurÐ ir ilgasis
� Ä kaip ¨odyje Àd�maiÐ. Balsis ‚ tariamas kaip ri ¨odyje ÀrimasÐ.
Balsiai e ir ai tariami kaip ei ¨odyje ÀkeistasÐ ir o bei au tariami
kaip o angl¤ kalbos ¨odyje ÀgoÐ [gou] (ÀeitiÐ). Anusvƒra („) yra
grynas nosinis garsas ir tariamas kaip n pranc�z¤ kalbos ¨odyje
Àbo…Ð (ÀgerasÐ). Visarga (‹) Ä stiprus aspiratas (artikuliacijai b�din-
gas stiprus i§kv¢pimas, kylantis d¢l staigaus oro srov¢s nutrauki-
mo). Dvieilio gale a‹ tariamas kaip aha, o i‹ Ä kaip ihi.

Guturaliniai (gomuriniai) priebalsiai Ä k, kh, g, gh ir …; juos
tariant, lie¨uvio u¨pakalin¢ dalis pakyla ir priart¢ja prie mink§to-
jo gomurio. K tariamas kaip ¨odyje ÀkalnasÐ, kh Ä kaip junginys
ÀkchÐ, g Ä kaip ¨odyje ÀgilusÐ, gh Ä kaip junginys gh ir … Ä kaip
¨odyje ÀdingtiÐ.

Palataliniai (lie¨uvio vidurinieji) priebalsiai Ä c, ch, j, jh ir Š; juos
tariant lie¨uvio vidurin¢ dalis pakyla ir priart¢ja prie kietojo gomu-
rio. C tariamas kaip ¨odyje À¦iaÐ, ch Ä kaip junginys ¦ch, j Ä kaip
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¨odyje Àd¨iaugsmasÐ, jh Ä kaip junginys d¨h ir Š Ä kaip angl¤
kalbos ¨odyje ÀcanyonÐ (ÀkanjonasÐ).

Cerebraliniai priebalsiai Ä ‡, ‡h, ˆ, ˆh ir † Ä tariami pana§iai kaip
dantiniai, ta¦iau lie¨uvio prie§akin¢ dalis nelie¦ia dant¤, bet u¨si-
rie¦ia £ vir§¤ ir apatine puse lie¦ia prie§akin¡ kietojo gomurio dal£.

Dantiniai priebalsiai Ä t, th, d, dh ir n; juos tariant lie¨uvio
prie§akin¢ dalis lie¦ia dantis. T tariamas kaip ¨odyje ÀtikslasÐ, th Ä
kaip junginys tch, d Ä kaip ¨odyje ÀdienaÐ, dh Ä kaip junginys dh ir
n Ä kaip ¨odyje ÀneÐ.

Labialiniai (l�piniai) priebalsiai Ä p, ph, b, bh ir m; juos tariant
dalyvauja l�pos. P tariamas kaip ¨odyje Àpintin¢Ð, ph Ä kaip jungi-
nys pch, b Ä kaip ¨odyje ÀbangaÐ, bh Ä kaip junginys bh ir m Ä kaip
¨odyje ÀmiegasÐ.

Pusbalsiai y, r, l ir v tariami atitinkamai kaip ¨od¨iuose ÀjautrusÐ,
ÀratasÐ, ÀlaikasÐ ir ÀvaikasÐ. Sibiliantai (§vilpiamieji ir §nyp§¦iamie-
ji) Ä ‰, � ir s tariami atitinkamai kaip ¨od¨iuose À§altisÐ, À§ienasÐ ir
Àsaul¢Ð. Raide h ¨ymimas garsas tariamas kaip ¨odyje ÀhimnasÐ.

Pastaba: junginys jŠ tariamas kaip gj (pvz.: yajŠa Ä kaip ÀjagjaÐ).
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